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ÖNSÖZ
2009 yılında “Çalışanların Teşviki ve Güvenliği”, 2010 yılında “Hastanelerin Teşviki ve 
Güvenliği”, 2011 yılında “Klinik Kalite ve Güvenlik” ana temalarıyla Bakanlığımız tara-
fından gerçekleştirilen “Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi”nin dördün-
cüsü “Minimum Risk, Optimum Kalite, Maksimum Güvenlik” ana temasıyla 01-03 
Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecektir. 

Daha önceki Kongrelerimizde olduğu gibi yoğun katılımın ve paylaşımın beklendiği, İl-
gili tüm paydaşların davet edildiği Kongrede; yurtiçi ve yurt dışından akademisyenler 
ve sağlık yöneticileri ile kamu ve özel sektör uygulayıcılarının karşılıklı olarak birikim, 
deneyim ve görüşlerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturulması amaçlanmıştır.

“Minimum Risk, Optimum Kalite, Maksimum Güvenlik” ana temasıyla düzenlenen 
kongrede; sağlıkta akreditasyon, risk yönetimi, sağlıklı çalışma yaşamı, ölçüm kültürü ve 
izlenebilirlik, verimlilik ölçümü ve performans, teşhis ve tedavide hasta güvenliği, klinik 
kalite, iletişim yönetimi, tesis güvenliği, güvenlik raporlama, hasta ve çalışan güvenliği 
ile memnuniyeti konuları teoriden pratiğe yer alacak olup, böylelikle sağlık hizmetlerinde 
performans, kalite ve hasta/çalışan güvenliği uygulamalarının etki alanının yaygınlaştırıl-
ması hedeflenmektedir.  

Kongre kapsamında 95 adet Sözel Bildiri ve 29 adet Poster Bildiri yukarıda bahsedilen 
konularda kamu – özel - üniversite sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan akade-
misyenler, sağlık yöneticileri ve çalışanları tarafından sunulacaktır. 17 ana başlık altında 
toplanan bildiriler tüm paydaşların ve katılımcıların paylaşımına sunularak, yapılan sağ-
lıkta kalite, hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının ve araştırmalarının hizmet sunu-
munda hem yol göstermesi hem de etkili uygulamalar için zemin oluşturması açısından 
büyük önem arz ettiği düşünülmektedir.

Bununla birlikte Kongre kapsamında yürütülen ve sağlıkta kalite, hasta ve çalışan gü-
venliği konularında ülkemizdeki farkındalığı artırarak iyi uygulamaları teşvik etmek ve 
örnek göstermek amacıyla düzenlenen ve 50 adet başvurunun olduğu 3.Ulusal Sağlıkta 
Kalite ve Güvenlik Ödülleri, yüzlerce Hemşire/Ebe çalışanımızın yarıştığı SKS Bilgi Ya-
rışmasını kazananlar ve yine yüzlerce fikrin yarıştığı Sağlıkta Kalite Fikirleri Yarışmasını 
kazananlar Ödül Töreninde ilan edilecektir.

Kongreye katkılarından dolayı Sağlık Bakanlığı’na, Danışma ve Bilim Kurulu üyelerine, 
panelistlere, bildiri sahiplerine ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Kongre Yürütme Kurulu
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Kurumsal Başarı için Sağlık Yöneticilerinin 
Projeksiyon ve Planlama Algılarının 
Sorgulanması, Özel-Kamu Sağlık 
Yöneticileri Kıyaslanması  
Üzerine Bir Araştırma

Kadir YILDIRIM1

Mehmet ERŞAN2

Meral YILDIRIM3

Nermin ALTUNBAŞ4

ÖZET 
Liderlik; stratejik yetenekleri, gücü etkili bir şekilde kullanma ve organizasyonun he-
deflerine ulaşmayı etkileme kabiliyeti olarak tanımlanabilir. Bugünün dünyasında; etkin 
yönetim için, uzman ve yetkin yönetim modellerine ve buna uyan yöneticilere ihtiyaç 
vardır.Sağlık sektörü de kurumsal başarı için değişen yöneticilik/liderlik yaklaşımların-
dan etkilenmektedir.

Çalışmamızda; sağlık yöneticilerinin sağlık hizmetleri ve hastane yönetimi ile kurumsal 
başarıya ilişkin algıları, bu algıların bazı değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip gös-
termediği, yönetim ve kurumsal başarıda liderlik ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Ran-
domize olarak seçilen 11 ilin İl Sağlık/Halk Sağlığı Müdürlüğü yöneticileri ve bölgesine 
bağlı tüm özel-kamu hastane yöneticileri çalışmaya dahil edilmeye çalışılmıştır. Kon-
trollü grup olarak sağlık yöneticileri, kontrolsüz grup olarak idari bir görevi bulunmayan 
katılımcılar esas alınmış, arasında ilişki/durum saptanmaya çalışılmıştır.

Araştırmamızda 1485 kişiye ulaşılmış, sağlık yöneticilerinin ve kontrolsüz grubun; görev 
grubu, kurum/kuruluş olarak, bulunduğu il/ilçe olarak puanlaması yapılmış ve ülke orta-
laması elde edilmiş, ayrıca özel/kamu sağlık yöneticileri ortalamaları ve karşılaştırılması 
çıkarılmıştır.

1 Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, kadyil58@hotmail.com

2 Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, drmersan@hotmail.com

3 Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, meryil03@hotmail.com

4 Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, nerminaltunbas@gmail.com
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Oluşturulan puanlama sistemine göre çalışma yapılan iller kodlandırılarak ayrı ayrı puan-
lamaları çıkartılmıştır. Türkiye ortalamaları, tüm katılımcılar için 72,8 yöneticiler 75.18, 
diğer grup 68.86, Özel Hastaneler için tüm katılımcılar baz alındığında 71.58, yöneticiler 
76.14 diğer grup 68.81, Kamu Hastaneleri için tüm katılımcılar 72.9 yöneticiler 75.13 
diğer grup 68.87 şeklinde gerçekleşmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Başarı, Başarı ve Liderlik, Kurumsal Liderlik

ABSTRACT
Leadership, strategic capabilities, and use the power effectively to achieve the goals of 
the organization can be defined as the ability to influence. In today’s world, for effective 
management, expert and competent management models with the corresponding 
managers are needed. For corporate success in the changing health care industry executive 
/ leadership approaches are affected.

In our study, health care and hospital management and health care managers’ perceptions 
of organizational success, these perceptions differed significantly according to certain 
variables, tried to determine the relationship between leadership, management and 
organizational success. Randomly selected 11 provinces Provincial Health / Public Health 
Directorate managers and all connected to the public-private hospital administrators tried 
to be included in the study. Controlled health care managers as a group, without the 
uncontrolled group of participants was based on an administrative task, the relationship 
between / status have been determined.

In our study reached 1485 people, health administrators and uncontrolled groups, the 
task group, institution / organization, the provincial / district and the country as a scoring 
average has been obtained, as well as private / public health managers to compare 
averages and removed.

According to the scoring system work kodlandırılarak separate ratings are excluded from 
the provinces. Turkey averages 72.8 rulers 75.18 for all participants, the other group 
68.86, 71.58 On the basis of all the participants for a private Hospitals, managers 76.14 
68.81 Another group, the Public Hospitals for the other group 68.87 75.13 executives in 
the form of all the participants was 72.9.

Key Words: Corporate Success, Success and Leadership, Corporate Leadership
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1. GİRİŞ

2000’li yıllar her alanda büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemi geçirmektedir. 
Günümüzde, ülkelerarası sınırlar kalkmakta, kültürel farklılıkların engelleyici 
değil sinerji yaratan işlevine inanılmakta, kurum ve kuruluşların misyonları, stra-
tejileri ve yapıları bu doğrultuda tasarlanmaktadır. Bu süreç özellikle 80’li yıl-
larda hız kazanmış, artan uluslararası rekabet yeni yönetim anlayışları arayışına 
itmiş ve bu dönem gerek yönetim biliminin gelişmesinde gerekse yönetim uygu-
lamalarındaki önceliklerde köklü değişimlere yol açmıştır. (Ehtiyar, 2001: 229).

Bu değişimlerden etkilenen ve ülkemiz için çok büyük öneme sahip sektörlerden 
biri de sağlık sektörüdür. Sektörün hem emek yoğun hem de teknoloji yoğun bir 
sektör olması sebebiyle bu farkı yaratacak en önemli nokta, kaliteli insan kayna-
ğını güçlü bir örgütsel bağlılıkla istihdam edebilmektir. Bu bağlılıkta etkili olan 
önemli bir faktör ise sağlık yöneticileri tarafından oluşturulan örgüt kültürüdür. 
Üst yönetim tarafından örgüt kültürünün bileşenlerinden olan; örgüte ait, ilham 
verici vizyon ve misyon bildirgeleri ile çalışanların da öncelikleri dikkate alı-
narak oluşturulan değerler sistemine sahip olmak, iş göreni örgüte bağlamada 
oldukça önemli bir motivasyon aracıdır.

Günümüz koşullarında kurumsal başarı için sağlık kurumları yöneticilerinin kla-
sik yönetim uygulamalarından sıyrılarak modern yönetim anlayışı sergilemeleri 
gerekmektedir. Sağlık yöneticileri, geleceği öngörebilen, tehditleri önceden fark 
eden, vizyon sahibi olup kişisel vizyonunu kurum vizyonuna dönüştürerek gele-
cekte elde edilecek başarıya gidecek yolu takipçilerine gösterebilen hatta bu viz-
yonu karar alma süreçlerine çalışanları da dahil ederek oluşturabilen yöneticiler 
olmalıdır.

1.1. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı; sağlık yöneticilerinin sağlık hizmetleri ve hastane yöne-
timi ile liderlik düzeyine ilişkin algılarını, bu algıların bazı değişkenlere göre an-
lamlı farklılık gösterip göstermediğini, yöneticilerin sağlık yönetimi denince, yö-
netim ve liderlik ile olan ilişkilerini belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için Sağlık 
yöneticilerinin algıları onların; cinsiyetlerine, kıdemlerine, görevlerine, eğitim 
düzeylerine, görev yaptıkları il/ilçeye göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 
alt başlıklarına da cevap aranmıştır.

1.2. Araştırmanın Önemi

İlgili literatür incelendiğinde liderlik alanında pek çok çalışma olmasına rağmen, 
mevcut çalışmalarda ilgili konu, özel işletme veya diğer kamu kurumları düze-
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yinde kalırken, bu çalışmada doğrudan sağlık yöneticilerinin görüş ve algılama-
ları incelenmiş, özel ve kamu sağlık yöneticileri birlikte değerlendirilmiştir. Bu 
açıdan bakıldığında alanında tek çalışma olma özelliği taşımaktadır.

1.3. Araştırmanın Yöntemi

Araştırmaya Nisan-Ekim 2012 tarihleri arasında tarama modeliyle başlanmıştır. 
Tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak sağlık yöneticilerinin liderlik rollerine 
ilişkin kendi görüşlerinin değerlendirilmesi esas alınmıştır.

Çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve ki-
şisel bilgilere yönelik 5, sağlık yöneticilerinin liderlik davranışları hakkındaki 
görüşlerine yönelik 31, kendi kendine derecelendirme ve puan olarak 1’er, karşı 
cinsi vizyoner lider olarak görmenin araştırıldığı 1 ve yazılı olarak istenen bir 
lider de olması gereken en önemli özelliğin sorulduğu 1 soru olmak üzere toplam 
40 önermeden oluşan anket seti hazırlanmıştır. Anket derecelendirmede kullanıl-
mak üzere 5 ölçekli Likert tipi bir format kullanılmıştır.

Hazırlanan anket setleri random yöntemiyle seçilen 19 ilin valilikleri aracılığıy-
la Sağlık/Halk Sağlığı Müdürlüklerine gönderilmiş ve müdürlük yöneticileri ve 
bölgesine bağlı tüm özel-kamu hastane yöneticilerinin görüşlerine başvurulmuş-
tur. 11 ilden gelen bildirimler doğrultusunda 1485 kişi üzerinde araştırma ger-
çekleşmiştir. Önermelere katılımcıların verdiği cevaplar SPSS 15.0 for Windows 
programından yararlanılarak, istatistiki hesaplamalar sonucunda tablolaştırılmış 
ve yorumlanmıştır.

1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırma evrenini, 11 İl Sağlık/Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı hastanelerin 
sağlık yöneticileri ile kontrolsüz grup olarak idari bir görevi bulunmayan katılım-
cıları kapsamaktadır. Araştırma Nisan-Ekim 2012 tarihlerinde, sağlık yöneticile-
rinin konu ile ilişkin direkt kendi yorumları ve elde edilen bilgiler ile geliştirilen 
anket formundaki sorularla sınırlıdır.

1.5. Araştırmada Elde Edilen Bulgular

Araştırma sonucunda; sağlık yöneticilerinin ve kontrolsüz grubun, görev grubu 
itibari ile, görev yaptığı kurum/kuruluş olarak, bulunduğu il/ilçe olarak ve 11 ilin 
genel ortalaması alınarak bir Türkiye ortalaması elde edilmiş, dolayısıyla isteni-
len her bir katılımcıya veya gruba ait, her durum için kıyaslama imkanı elde edil-
miştir. Böylece sağlık yöneticilerinin hastane ve sağlık yönetimine ve kurumsal 
başarıda liderliğe ilişkin algıları tespit edilmiştir.
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Tablo 1. İller ve Grup Ortalamaları

İller Gruplar
İl 

Ortalamaları 
%

Anket 
Sayıları İller Gruplar

İl 
Ortalamaları 

%

Anket 
Sayıları

A İli

Tüm 
Katılımcılar 74,54 99

G İli

Tüm 
Katılımcılar 72,18 88

Yöneticiler 75,8 75 Yöneticiler 73,62 61
Diğer Grup 70,71 24 Diğer Grup 68,89 27

B İli

Tüm 
Katılımcılar 72,94 224

H İli

Tüm 
Katılımcılar 74,44 65

Yöneticiler 74,61 156 Yöneticiler 74,93 60
Diğer Grup 69,07 68 Diğer Grup 69,03 5

C İli

Tüm 
Katılımcılar 75,3 293

I İli

Tüm 
Katılımcılar 73,04 70

Yöneticiler 77,11 195 Yöneticiler 76,38 41
Diğer Grup 71,64 98 Diğer Grup 68,06 29

D İli

Tüm 
Katılımcılar 71,03 88

J İli

Tüm 
Katılımcılar 71,37 212

Yöneticiler 73,6 54 Yöneticiler 74,93 100
Diğer Grup 66,98 34 Diğer Grup 68,19 112

E İli

Tüm 
Katılımcılar 70,33 104

K İli

Tüm 
Katılımcılar 71,99 209

Yöneticiler 74,04 51 Yöneticiler 74,66 107
Diğer Grup 66,56 53 Diğer Grup 69,12 102

F İli

Tüm 
Katılımcılar 69,17 33

Toplam

Tüm 
Katılımcılar 72,80 1485

Yöneticiler 72,85 22 Yöneticiler 75,18 922
Diğer Grup 61,93 11 Diğer Grup 68,86 563

Çalışmada bulunulan illere göre puantaj tabloları oluşturulmuş A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, J, K, şeklinde ayrı ayrı çıkarılmıştır. Türkiye ortalamaları, tüm katılımcılar için 
72,8 yöneticiler 75,18, diğer grup 68,86, Özel Hastaneler için tüm katılımcılar baz 
alındığında 71,58, yöneticiler 76,14 diğer grup 68,81, Kamu Hastaneleri için tüm 
katılımcılar 72,9 yöneticiler 75,13 diğer grup 68,87 şeklinde gerçekleşmiştir.

Grafik 1. İllere Göre Sağlık Yöneticilerinin Puan Ortalamaları
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Çalışmamıza katılan 1485 katılımcıdan; 922 (%62) sağlık yöneticisinin puan or-
talaması 75,18, 563 (%38) katılımcı ile kontrollü grubun puan ortalaması 68,86 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

Grafik 5. Özel - Kamu Hastaneleri Karşılaştırmaları
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Tüm Katılımcılar Yöneticiler Diğer Grup

Grafik 5’de de görüldüğü gibi özel ve kamu hastaneleri karşılaştırmalarına baktı-
ğımızda özel hastaneler için puanlandırmaların; tüm katılımcılar baz alındığında 
71.58, yöneticiler 76.14 diğer grup 68.81, kamu hastaneleri için tüm katılımcılar 
72.9 yöneticiler 75.13 diğer grup 68.87 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Tablo 2. Eğitim Durumu
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Lise 194 13,1 14,0 14,0
Ön Lisans 404 27,2 29,2 43,3
Lisans 489 32,9 35,4 78,7
Yüksek Lisans 167 11,2 12,1 90,7
Doktora 128 8,6 9,3 100,0
Total 1382 93,1 100,0

Missing System 103 6,9
Total 1485 100,0

Tablo 2’de 1485 katılımcının bulunduğu tüm katılımcıların eğitim durumları görül-
mektedir. Sağlık yöneticilerinin;%4,2 si lise, %24,4 önlisans, %39,2 lisans, %17,9 
yüksek lisans, %14,1 doktora, kontrolsüz grubumuz; %29,8 lise, %37 önlisans, 
%29,1 lisans, %2,6 yüksek lisans, %1,5 ide doktora, özel hastaneler için tüm ka-
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tılımcı ortalamaları %25,7 si lise, %22,9 önlisans, %30,5 lisans, %11,4 yüksek li-
sans, %9,5 doktora, özel hastanelerin sağlık yöneticileri; %5,1 lise, %23,1 önlisans, 
%28,2 lisans, %20,5 yüksek lisans, %23,1 doktora, eğitimine sahip bulunmaktadır.

Tablo 3. Memuriyet Süresi
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

5 yıl veya daha az 179 12,1 12,3 12,3
6-10 yıl arası 261 17,6 17,9 30,2
11-15 yıl arası 250 16,8 17,1 47,3
16-20 yıl arası 291 19,6 20,0 67,3
21 yıldan fazla 477 32,1 32,7 100,0
Total 1458 98,2 100,0

Missing System 27 1,8
Total 1485 100,0

Grafik 6. Memuriyet Süresi
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Tüm katılımcılarımızın çalışma sürelerine baktığımızda % 32,7’lik bir kısmının 
21 yıl ve daha uzun süreli bir çalışma yaşamı içersinde olduğu görülmektedir. 
Sağlık yöneticilerinin; %4,3’ü 5 yıl ve daha az, %13,5’u 6-10 yıl arası, %16,8’i 
11-15 yıl arası, %21,6’sı 16-20 yıl arası, %43,8’i 21 yıldan daha fazla, kontrolsüz 
grubumuz; %25,4’ü 5 yıl ve daha az, %25,2’si 6-10 yıl arası, %17,8’i 11-15 yıl 
arası, %17’si 16-20 yıl arası, %14,7’si 21 yıldan daha fazla çalışma sürelerine 
sahiptir. Özel hastaneler için tüm katılımcı ortalamaları; %44,3’ü 5 yıl ve daha az, 
%19,8 6-10 yıl arası, %9,4 11-15 yıl arası, %11,3 16-20 yıl arası, %15,1 21 yıldan 
daha fazla, özel hastane sağlık yöneticilerinin; %20 5 yıl ve daha az, %17,5 6-10 
yıl arası, %10 11-15 yıl arası, %25 16-20 yıl arası, %27,5 21 yıldan daha fazla 
süre ile çalışmıştır.
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Tablo 4. Kurumunuzda Kurumsal Değişim İhtiyacını Belirler ve Yenilikçilik  Konularında 
Öncülük Eder misiniz?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid kesinlikle evet 582 39,2 39,6 39,6

evet 730 49,2 49,7 89,3
kararsızım 68 4,6 4,6 93,9
hayır 84 5,7 5,7 99,7
kesinlikle hayır 5 ,3 ,3 100,0
Total 1469 98,9 100,0

Missing System 16 1,1
Total 1485 100,0

Tabloda tüm katılımcıların kurumlarında kurumsal değişim ihtiyacını belirlerle-
me ve yenilikçilik konularında öncülük etme durumları gözlenmiştir. Kontrolsüz 
grubumuz idari bir görevi bulunmayan katılımcılardan oluştuğu için yenilikçi-
lik ve öncülük puanlarının düşük olmasını beklemekle birlikte kesinlikle evet 
%24,1, evet %55, kararsızım %7,8, hayır %12,5, kesinlikle hayır %0,7, sağlık 
yöneticileri ise;kesinlikle evet %49, evet %46,4, kararsızım %2,7, hayır %1,7, 
kesinlikle hayır %0,1 düzeyinde gerçekleşmiştir. Özel hastaneler için tüm ka-
tılımcı ortalamaları kesinlikle evet %45,1, evet %41,6, kararsızım %5,3, hayır 
%8, kesinlikle hayır 0,özel hastane sağlık yöneticileri kesinlikle evet %66,7, evet 
%33,3, kararsızım 0, hayır 0, kesinlikle hayır 0.

Tablo 5. Çalışanlarınız Sizi “Dürüst, Adil, Güvene Layık, Verdiği Sözleri Tutan, İletişim 
İçinde, Bilgili, Birikimli ve Herkesi Bir Arada Tutan” Kişi Olarak Görür mü?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid kesinlikle evet 521 35,1 36,2 36,2
evet 800 53,9 55,6 91,7
kararsızım 106 7,1 7,4 99,1
hayır 10 ,7 ,7 99,8
kesinlikle hayır 3 ,2 ,2 100,0
Total 1440 97,0 100,0

Missing System 45 3,0
Total 1485 100,0

Tabloda çalışmamızın katılımcılarının tamamının cevapları görülmekte olup sağlık 
yöneticileri bu soruya;kesinlikle evet %41,6, evet %52,1, kararsızım %5,6, hayır 
%0,4, kesinlikle hayır %0,2, kontrolsüz grubumuz; kesinlikle evet %27,2, evet 
%61,2, kararsızım %10,3, hayır %1,1, kesinlikle hayır %0,2 olarak cevap vermiş-
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lerdir. Özel hastaneler için tüm katılımcı ortalamaları kesinlikle evet %29,4, evet 
%61,5, kararsızım %9,2, hayır %0, kesinlikle hayır 0,özel hastane sağlık yönetici-
leri kesinlikle evet %35,7, evet %59,5, kararsızım %4,8, hayır 0, kesinlikle hayır 0.

Tablo 6. Acil Karar Vermeniz Gerektiğinde; “Eldeki Bilgilerle Karar Verilemeyecek” 
Durumda Olduğunuzu mu Düşünürsünüz?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid kesinlikle evet 50 3,4 3,5 3,5

evet 313 21,1 21,7 25,1
kararsızım 186 12,5 12,9 38,0
hayır 774 52,1 53,6 91,6
kesinlikle hayır 121 8,1 8,4 100,0
Total 1444 97,2 100,0

Missing System 41 2,8
Total 1485 100,0

Grafik 7. Acil Kararlar
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Tüm katılımcıların değerlendirildiği tablo 6’da verilere ve grafik 7’ye bakıldı-
ğında, katılımcılara anket tarzında bir çalışma sunulması ve kendi beyanların-
dan oluşan bir geri bildirimde bulunmalarına karşın cevaplamalarda bir netlik 
içersinde olamadıkları görülmekte ve acil kararlar alabilmekte sıkıntı çektikleri 
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anlaşılmaktadır. Sağlık yöneticileri; kesinlikle evet %3,7, evet %17,3, kararsı-
zım %10,4, hayır %58,9, kesinlikle hayır %9,7, kontrolsüz grubumuz;kesinlikle 
evet %3,1, evet %29, kararsızım %17, hayır %44,7, kesinlikle hayır %6,2 olarak 
bildirimde bulunmuşlardır. Özel hastaneler için tüm katılımcı ortalamaları ke-
sinlikle evet %3,6, evet %35,5, kararsızım %12,7, hayır %42,7, kesinlikle hayır 
%5,5,özel hastane sağlık yöneticileri kesinlikle evet %7,3, evet %17,1, kararsı-
zım %7,3, hayır %65,9, kesinlikle hayır %2,4.

Tablo 7. Etkili Pazarlık Ederek, Müzakerelerde Lehte Sonuç Alır mısınız?
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid kesinlikle evet 284 19,1 19,7 19,7
evet 829 55,8 57,4 77,1
kararsızım 241 16,2 16,7 93,8
hayır 86 5,8 6,0 99,8
kesinlikle hayır 3 ,2 ,2 100,0
Total 1443 97,2 100,0

Missing System 42 2,8
Total 1485 100,0

Tablo 1485 katılımcının tamamı üzerindeki sonuçları göstermektedir. Kurumsal 
başarı için bir yöneticinin etkili pazarlık ederek, müzakerelerde lehte sonuç alma-
sına sağlık yöneticileri;kesinlikle evet %24,8, evet %58,9, kararsızım %13,3, ha-
yır %3 ve hiç kimse kesinlikle hayırı seçmeden cevaplamış, kontrolsüz grubumuz 
ise;kesinlikle evet %11,3, evet %55, kararsızım %22,3, hayır %10,9, kesinlikle 
hayır %0,6 şeklinde cevaplamışlardır. Özel hastaneler için tüm katılımcı ortala-
maları kesinlikle evet %21,3, evet %42,6, kararsızım %27,8, hayır %8,3, kesin-
likle hayır 0,özel hastane sağlık yöneticileri kesinlikle evet %42,5, evet %42,5, 
kararsızım %12,5, hayır %2,5, kesinlikle hayır 0.

Tablo 8. Var Olanla Olması Gerekeni Yalın Bir Gerçeklikle Dengeleyebilir misiniz?
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid kesinlikle evet 242 16,3 16,9 16,9
evet 1026 69,1 71,4 88,3
kararsızım 133 9,0 9,3 97,6
hayır 32 2,2 2,2 99,8
kesinlikle hayır 3 ,2 ,2 100,0
Total 1436 96,7 100,0

Missing System 49 3,3
Total 1485 100,0
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Grafik 8. Var Olanla Olması Gereken
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Yukarda tüm katılımcıların durumu bulunmakta olup sağlık yöneticileri; kesinlikle 
evet %19,7, evet %73,5, kararsızım %5,2, hayır %1,3,%0,2 kesinlikle hayır, kon-
trolsüz grubumuz;kesinlikle evet %12,1, evet %68, kararsızım %16, hayır %3,7 
ve %0,2 kesinlikle hayır demişlerdir. Burada gözlemlenmesi amaçlanan gerçeklik 
sağlık yöneticilerinin mevcut durumlardaki hareket kabiliyetleri ölçümlendirilme-
ye çalışılmıştır. Yöneticilerin bulundukları beyanlardan mevcut durum ve şartlar-
la, olması gereken arasında denge kurabildikleri gözlemlenmektedir. Özel hasta-
neler için tüm katılımcı ortalamaları kesinlikle evet %14,7, evet %73,4, kararsızım 
%11,9, hayır 0, kesinlikle hayır 0,özel hastane sağlık yöneticileri kesinlikle evet 
%26,2, evet %71,4, kararsızım %2,4, hayır 0, kesinlikle hayır 0.

Tablo 9. “Çalışkan, Becerikli, Samimi, Kararlı, Yenilikçi, İleriyi Düşünen, Başarı Odaklı, 
Mükemmeliyetçi Ve Sorumluluk Alabilen” Bu Özeliklerin Hepsi Sizi Tanımlıyor mu?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid kesinlikle evet 396 26,7 27,6 27,6

evet 778 52,4 54,1 81,7
kararsızım 189 12,7 13,2 94,9
hayır 68 4,6 4,7 99,6
kesinlikle hayır 6 ,4 ,4 100,0
Total 1437 96,8 100,0

Missing System 48 3,2
Total 1485 100,0

Genel durumu tablo göstermekte olup sağlık yöneticileri bu soruya; kesinlikle 
evet %29,1, evet %55,8, kararsızım %11,2, hayır %3,5, %0,2 kesinlikle hayır, 
kontrolsüz grubumuz;kesinlikle evet %25,1, evet %51,1, kararsızım %16,3, hayır 
%6,8 ve %0,7 kesinlikle hayır diyerek kendilerini çalışkan, becerikli, samimi, 
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kararlı, yenilikçi, ileriyi düşünen, başarı odaklı, mükemmeliyetçi ve sorumluluk 
alabilen kişiler olarak gördüklerini göstermişlerdir. Özel hastaneler için tüm ka-
tılımcı ortalamaları kesinlikle evet %24,8, evet %55, kararsızım %19,3, hayır 
%9, kesinlikle hayır 0,özel hastane sağlık yöneticileri kesinlikle evet %31,7, evet 
%46,3, kararsızım %19,5, hayır %2,4, kesinlikle hayır 0.

Tablo 10. Siz Bu Kurumda Olmasaydınız, Aynı İşler Yapılır mıydı?
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid kesinlikle evet 196 13,2 13,5 13,5
evet 894 60,2 61,7 75,2
kararsızım 256 17,2 17,7 92,8
hayır 74 5,0 5,1 97,9
kesinlikle hayır 30 2,0 2,1 100,0
Total 1450 97,6 100,0

Missing System 35 2,4
Total 1485 100,0

Çalışma geneli “Siz bu kurumda olmasaydınız, aynı işler yapılır mıydı” Tab-
lo 10 ve Grafik 13’de de görüldüğü üzere lider ve yönetici farkını bariz ola-
rak ortaya koymaktadır. Sağlık yöneticileri bu soruya;kesinlikle evet %12,2, 
evet %61,7, kararsızım %19,1, hayır %5,4, %1,7 kesinlikle hayır, kontrolsüz 
grubumuz;kesinlikle evet %12,2, evet %61,7, kararsızım %19,1, hayır %5,4 ve 
%1,7 kesinlikle hayır demişlerdir. Kontrolsüz grubumuzdan kesinlikle hayır ve 
hayır cevapları oranlarının yüksek olması beklenmemekle beraber yöneticilerin 
mevcut işlerin devamını sağlamayı kendilerine görev saydıkları, kendileri olmasa 
da işlerin aksamayacağı görüşünde oldukları görülmektedir. Oysa liderlerin özel-
liklerine kısaca göz attığımızda liderler, sadece gelecekteki olayları tahmin et-
mezler, aynı zamanda riskleri göze almaya istekli stratejik düşünürlerdir.(Doğan, 
2001:88). Vizyonu olan lider, yerleşik değer yargılarına fazla önem vermez. Geç-
mişi, ancak geleceği anlamak için inceler. Bir olaya yol açan unsurları, değişik ih-
timallere göre analiz ederek çıkış yolları arar. (Akyalçın, 2002: 41). Lider; yeniyi 
ve değişimi memnuniyetle kabul eden radikal değişimin ajanı gibi davranmayı, 
orijinal iş fikirleri ve düşünme modelleri oluşturmayı; mevcut sistemi, kuralları 
ve statükoyu sorgulamayı, entellektüel uyarım yoluyla ilham vermeyi esas alan 
kişilerdir. Lider vizyonu ortaya koyar, kültürü tanımlar ve örgüt ya da grup için 
geçerli norm ve değerleri belirler. İnsanları yüreklendirir, ortak amaçlar doğrultu-
sunda yönlendirir, onlara koçluk yapar. (Bloch ve Whiteley, 2005: 62). Liderliğin 
bir diğer malzemesi de meraktır; lider her şeyi merak eder, öğrenebileceği kadar 
çok şey öğrenmek ister, risk almaktan ve yeni şeyler denemekten çekinmez. Ye-
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nilmekten korkmaz ve yaptıkları hatalardan bir şeyler öğrenebileceğini bildiği 
için onları sahiplenir (Bennis, 2003: 43).

Özel hastaneler için tüm katılımcı ortalamaları kesinlikle evet %18, evet %52,3, 
kararsızım %23,4, hayır %5,4, kesinlikle hayır %0,9, özel hastane sağlık yöneti-
cileri kesinlikle evet %14,3, evet %45,2, kararsızım %28,6, hayır %9,5, kesinlik-
le hayır %2,4 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 11. Sizce Başarılı Bir Lider misiniz?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid kesinlikle evet 235 15,8 17,4 17,4

evet 735 49,5 54,4 71,8
kararsızım 285 19,2 21,1 92,9
hayır 92 6,2 6,8 99,7
kesinlikle hayır 4 ,3 ,3 100,0
Total 1351 91,0 100,0

Missing System 134 9,0
Total 1485 100,0

Grafik 9. Başarılı Bir Lider misiniz?
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Tüm katılımcılara ait durum yukarıda gösterildiği şekilde olup sağlık yöneticileri 
bu soruya; kesinlikle evet %19, evet %59,6, kararsızım %17,9 hayır %3,4, %0,1 
kesinlikle hayır, kontrolsüz grubumuz;kesinlikle evet %14,7, evet %45,7, karar-
sızım %26,4, hayır %12,5 ve %0,6 diyerek kendilerini başarılı bir lider olarak 
gördüklerini beyan etmişlerdir. Özel hastaneler için tüm katılımcı ortalamaları 
kesinlikle evet %15,1, evet %54,7, kararsızım %20,8, hayır %8,5, kesinlikle ha-
yır %0,9, özel hastane sağlık yöneticileri kesinlikle evet %17,1, evet %73,2, ka-
rarsızım %7,3, hayır %2,4, kesinlikle hayır 0.
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Tablo 12. Liderlik Puanı Verilse Sizin Puanınız Kaç Olurdu?
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 50 ve altı 25 1,7 1,8 1,8
51-60 44 3,0 3,2 5,0
61-70 90 6,1 6,6 11,6
71-80 279 18,8 20,3 31,9
81-90 548 36,9 39,9 71,8
91-100 388 26,1 28,2 100,0
Total 1374 92,5 100,0

Missing System 111 7,5
Total 1485 100,0

Tablo 12’de çalışmamıza katılan tüm grupların kendilerine verdikleri liderlik pu-
anları ve dağılımları görülmektedir. Bu duruma göre en yüksek puantaj 81-90 
puan aralığındadır. Sağlık yöneticileri bu soruya; %0,9 oranında 50 ve altında 
puan, %2,1 ile 51-60 aralığında, %4,8 61-70, %18 71-80, %42,3 81-90 ve %31,9 
ile 91-100, kontrolsüz grubumuz; %3,3 50 ve altında, %5,1 51-60, %9,6 61-70, 
%24,2 71-80, %35,9 81-90, %22 91-100 aralığındadır. Özel hastaneler için tüm 
katılımcı ortalamaları %1,9 oranında 50 ve altında puan, %2,9 ile 51-60 aralı-
ğında, %7,7 61-70, %23,1 71-80, %38,5 81-90 ve %26 ile 91-100, özel hastane 
sağlık yöneticileri;50 ve altında 0, %2,5 ile 51-60 aralığında, %5 61-70, %17,5 
71-80, %45 81-90 ve %30 ile 91-100.
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Grafik 13 de“Liderlik puanı verilse sizin puanınız kaç olurdu” ve “Eğitim duru-
munuz” sorusuna katılımcıların kendi kendilerine verdikleri puan seviyesi ve eği-
tim durumlarının karşılaştırılması beraber olarak görülmektedir. Bu duruma göre 
en yüksek puan düzeyi ve oranlaması ile lisans mezunu anket katılımcılarımız 
% 15,26 oranında 81-90 puan seviyesi düzeyini kendilerine uygun bulmuşlardır. 
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Eğitim durumu ve vizyoner liderlik puanı arasındaki korelasyon katsayımız pozi-
tif bir ilişkinin varlığını göstermektedir. (r=0,464)

Grafik 11. Duygusal Zekânızın Yüksek Olduğunu Düşünüyor musunuz?
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Grafik 11’de başarılı bir liderle duygusal zeka arasındaki ilişki gözlemlenmeye 
çalışılmıştır. Baltas’a göre yeni bin yılda işletmelerin kişilik ve kültürleri, onların 
başarı ve başarısızlıkları konusunda temel belirleyici olacaktır ve gelecek yüz-
yılın şirketleri; duygusal zekâsı yüksek liderler tarafından yönetilen, duygusal 
zekâsı yüksek çalışanlara sahip, duygusal zekâsı yüksek şirketler olacaktır (Bal-
tas, 2000: 78-83).Dolayısı ile çalışmamızda, grafikte de görüldüğü üzere duygu-
sal zeka ile başarılı liderlik arasında anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir.

Grafik 12. Sizce Başarılı Bir Vizyoner Lider misiniz?
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Grafik 12’de katılımcıların; başarılı lider, duygusal zeka ve liderlik puanlarına ver-
dikleri cevapların üçlü doğrulama ve karşılaştırma grafiği görülmektedir. Bu durum-
da dört bölgeli x-y koordinat düzleminde verilerin birinci bölgede kesiştikleri gö-
rülmekte, yüksek puantajlı ileri görüşlü bir liderin aynı zamanda başarılı olduğu ve 
duygusal zekâsınında yüksek olduğunu veya olması gerektiğini gözlemlemekteyiz.
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2. ÖNERİLER
Sağlık yöneticilerinin lider davranışları sergilemesi ve projeksiyon ve planlama-
da yeni uygulamalar içerisinde olması örgüt kültürü algılamaları üzerinde olumlu 
etkiler oluşturur.

Kurumsal başarı için yöneticiler ve takım üyeleri arasındaki güvenin büyük öne-
mi vardır.

Karar alma aşamalarına çalışanların da dahil ediliyor olması gerekmekte ve bu 
durum, çalışan herkes tarafından kurumun amaç ve hedeflerinin bilinmesini 
sağlamaktadır. Sağlık yöneticilerinin almış oldukları kararlara önce kendisinin 
uyması,yeni fikir ve görüşlere açık olması gerekmektedir. Yapılacak herhangi bir 
yenilikte her zaman diğer çalışanlara öncü olması gerekmektedir.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında başarıyı yakalamak için sağlık yöneticilerinin 
süreçler içinde bizzat görev alması gerekmektedir.

Sağlık kurumlarının misyonunu gerçekleştirebilmesi için yöneticilerin çalışanla-
rına amacını hissettirmesi, kurumun başarısı için olumlu bir rekabet havası oluş-
turması, vizyonundan haberdar etmesi ve katılımcı bir ruh oluşturması gerekmek-
tedir. Ayrıca değişen durumlara göre vizyonda da değişmelere gitmek en az bir 
vizyon oluşturmak kadar önemlidir.

Yöneticilerinin somut adımlar atması ve gerektiğinde risk alabilmeleri gerekmektedir.

Mesleki gelişim ve eğitim programları ile hem sağlık yöneticileri hem de sağlık 
çalışanlarının kendilerini sürekli olarak geliştirmesi gerekir.

3. SONUÇ
Çalışmamız neticesinde yöneticilerin, sağlık yönetimine ilişkin algılarında görev 
yaptıkları yere göre anlamlı farklılık olup olmadığı araştırılmış ve sağlık yönetme 
becerilerine ilişkin algılarıyla liderliğe ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu gözlemlenmiştir.

Araştırmamızda katılımcılardan 922 kişi (% 62) herhangi bir sağlık kurum veya 
kuruluşunda yönetici sıfatında görev yapmakta, 563 kişi (% 38) diğer grubu tem-
sil etmektedir. Anket uygulananların cinsiyete göre dağılımı % 45,4’ü kadın, % 
54,6’sı erkek olarak gerçekleşmiştir. Çalışmamızda 31-35 yaş grubu en çok katı-
lımcı profilini oluşturmuştur. Hemen sonrasında 41-45 yaş grubu ile çoğunluğu 
yöneticilerin oluşturduğu grup gelmektedir.

Örneklem büyüklüğüne bakıldığında, örneklemin evreni temsil edici özelliklere 
sahip olduğu görülmektedir. Çalışmada; kurumsal başarıda liderliğin belirleyi-
ciliğinin tespitinde yöneticiler için; demografik bilgiler, yenilikçilik, öncülük, 
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zaman kullanabilme, kurumda devamlılık arama, risk alma, geleceği okuyabil-
me, çalışanları ekip yapma, onların sorunlarına çözüm üretme, çalışanları yöne-
tebilme mahareti, dışa dönüklük, zor zamanlarda acil karar verebilme, personel 
yönetimi, proje ayrıntıları ve diğer seçenekler, pes etmeme, yetkin çözümler üret-
me, hataları kabullenebilme, müzakere yeteneği, gerçeklik, kendine güven, değer 
yargıları, vazgeçilmez olma, EQ, lider olarak kendini nasıl gördüğü, karşıt cinsi 
vizyoner lider olarak görüp görmeme, kendi kendine puanlama, liderlikle ilgili 
yöneticilerin kendi düşünceleri belirlenmiştir.

Çalışmamızın güvenilirlik ve boyutlara ait iç tutarlılık oranlarında; ölçme araçları 
yani bireysel özellikleri sorgulayan k soru ve n birime ait iki temel koşulu da sağ-
ladığı görülmektedir. Buna göre k˃30 olması gerektiğinden çalışmamızda k=40, 
n˃50 olmalı ve n değerimiz çalışmada 1485 ve ölçme araçlarımız çok sayıda 
rastgele seçilen deneklerden oluşmuştur.

Yapılan değerlendirmede sorular arasında pozitif korelasyon olduğu ve Cronbach 
Alfa Katsayısı’nın da pozitif çıktığı, güvenilirlik modelinin bozulmadığı, sorular 
arasındaki Cronbach’s Alfa İf İtem’in 0,825 ile 0,845 aralıklarında pozitif değer-
lerde, tüm çalışmanın Cronbach Alfa Katsayısı da 0,837 olarak hesaplanmıştır. 
Hesaplanan katsayımız 0,80≤α˂1,00 aralığında olup bu aralık, ölçeğin yüksek 
derecede güvenilir bir ölçek olduğunu göstermiş bulunmaktadır.

Çalışmamızdaki 1485 kişiye sorulan “Sizce bir liderde olması gereken en önemli 
özellik nedir” sorusuna aldığımız cevaplar neticesinde %11,8 Kararlılık, %11,6 
Adalet, % 11,46 Dürüstlük, % 9,5 Çalışkanlık, % 8 İleriyi görebilme ve % 8 ile 
Yenilikçilik olmak üzere en çok tekrarlanan ve bir liderde olması gereken özelik-
ler olarak en ön plana çıkan nitelikler olmuştur.
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Sağlık Hizmetlerinde İsraf Yönetimi

İsmail ŞİMŞİR1
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ÖZET
Türkiye’de ve dünyada hastane yöneticileri, artan operasyon maliyetlerini azaltma ve 
bakım kalitesini iyileştirme baskısı altındadır. Bu baskının şiddetini azaltacak olan uygu-
lamalardan birisi de sağlık hizmetlerinde israfın yönetilmesidir. Bu konudaki bilgi, uygu-
lama ve liderlik boşluğunu ortadan kaldıracak en iyi uygulama araçlarından birisi Yatan 
Hasta İsraf Tanılama Aracı (YHİTA) ’dır.

Bu çalışmanın temel amacı, YHİTA bağlamında yatan hasta süreçlerinde israfın incelen-
mesidir. YHİTA toplam beş modülden oluşmaktadır: Servis, hasta bakım, teşhis, tedavi ve 
hasta modülü YHİTA’yı oluşturmaktadır. Uzun dönemli çalışmamızın birinci aşamasını 
oluşturan servis modülüne göre, bir eğitim araştırma hastanesinin bütün servisleri israf 
yönetimi açısından incelenmiştir. Buna göre genel israf oranı % 42 olarak tespit edilmiş-
tir. İsraf türleri içinse oranlar şu şekildedir: Yatağın boş ve o yatak için bir personelin gö-
revli olduğu durum (% 54,93), klinik bakımda gecikme (% 15,49), süreç komplikasyonu 
(% 10,56), sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyon (% 6,49), gereksiz hastaneye yatırma (% 
5,63), süreç akışlarında gecikme (% 4,23) ve advers ilaç vakaları (% 2,62) şeklindedir.

İsraf çalışması sayesinde elde edilmek istenen dört unsur vardır: Performansı geliştirmek, 
işlem maliyetlerini azaltmak, işlem sürelerini azaltmak ve hasta güvenliğini geliştirmek-
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tir. Tespit edilen israf türlerinin bir finans uzmanı tarafından maliyet unsurları açısından 
tespit edilmesi incelenmesi gerekmektedir. Özellikle hasta güvenliğine katkı bağlamında 
teşhis, tedavi ve bakım modüllerinin dört çıktı unsuruna daha çok katkıda bulunacağı 
düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İsraf, Hastane Kaynaklı Enfeksiyon, Süreç Akışı, Yalın Hizmet

ABSTRACT
Hospital managers in the World and Turkey are under pressure of decreasing excessive 
operational costs and improving healthcare quality. One of the interventions which will 
smooth of the severity of this pressure is to manage of waste in the healthcare services. 
One of the best application tools which will bridge the knowledge, practice and leadership 
gaps in this context is the Hospital Inpatient Waste Identification Tool.

The main objective of this study is to examine of waste in hospital inpatient settings in 
the context of HIWIT. HIWIT consists of five modules - ward, patient care, diagnosis, 
treatment and patient modules. All wards of a teaching hospital were reviewed in terms 
of waste management as to ward module which constitutes first stage of our long term 
study. According to this general waste percentage was determined as % 42. Percentages 
of waste types were determined like that: staffed but empty bed (% 54,93), clinical care 
delay (% 15,49), procedure complication (% 10,56), healthcare-associated infection (% 
6,49), unnecessary hospitalization (% 5,63), flow delay (% 4,23) and adverse drug event 
(% 2,62).

Four components were intended to acquire through waste study: improving performance, 
diminishing operational costs, shortening operational cycles and developing patient 
safety. Waste types which were determined should be examined by a financial specialist 
in terms of cost components. Especially in the context of contribution to the patient 
safety; diagnosis, treatment and patient care modules are expected to contribute more to 
four outcomes which are mentioned above.

Key Words: Waste, Healthcare-Associated Infection, Process Flow, Lean Service
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1. GİRİŞ

Dünyanın küresel bir köy haline geldiği günümüzde rekabet üst düzeyde yaşan-
makta, esneklik ve müşteri odaklı çalışma büyük önem taşımaktadır. Yalınlık; 
kaynak kısıtlarının baş gösterdiği, maliyetlerin düşürülmesinin çok önemli oldu-
ğu pek çok alanda uygulanabilirliği olan yeni bir yönetim anlayışı olarak ortaya 
çıkmaktadır. Yalın yöntemlerin ana amacı, bir sistem içindeki tüm israfı ortadan 
kaldırmaktır. Klasik yönetim anlayışlarından radikal değişikliklerle farklılıklar 
gösteren yalın organizasyon öğeleri, israfı azaltmak isteyen organizasyonlara bü-
yük kolaylıklar sağlamaktadır.

Sağlık sistemlerinde ekonomik açıdan etkili ve verimli olamama durumu (reka-
betin ve ekonomik olmayı teşvik edici diğer yasal düzenlemelerin var olduğu 
başka sektörlerin aksine) sürekli olarak devam etmektedir. Bunun en büyük se-
bebi, sağlık sistemi aktörlerinin hemen hemen hiçbirinin ekonomik olmalarını 
teşvik edecek güdüleyicilerinin olmamasıdır (Bentley vd., 2008: 630).

Sağlık sistemleri bir yandan daha bireysel sağlık bakım hizmet süreçleri sunup, 
diğer yandan performansı, verimliliği ve hasta tatminini artırma baskısını yaşa-
makta ve bu baskı giderek artmaktadır (Trebble ve Hydes, 2011: 308). Bunun 
sebepleri arasında bütçeyi aşan maliyetler, hasta güvenliğini riske eden hatalar, 
hastaların boşa harcanan vakti ve genel bürokratik verimsizlikler sayılabilir. Ya-
lın bakış açısıyla problem sağlık hizmetlerinde özellikle hastanelerde var olan 
israfın nasıl ortadan kaldırılacağıdır. Sağlık sektörü, bakımın kalite ve etkinliğini 
iyileştirmek ve giderleri azaltmak için yöntem ve teknikleri öğrenerek müthiş 
bir fırsata sahip olabilir; aynı zamanda insan kaynaklarını da bu çabaya ortak 
edebilir.

Problemi “çok az verimlilik” yerine “çok fazla israf” şeklinde çerçevelemenin 
kavramsal ve işlemsel yararları vardır. “Verimlilik” çağrısı hasta memnuniyeti ve 
sosyal adalet taahhüdünü iletmede yetersizdir. İsraf kavramının finansal verimli-
lik uğruna memnuniyet ve sosyal adaleti ikinci plana itmesi, bu hareketin kusurlu 
bir yönüdür. (Bush, 2007: 871).

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. İsraf Kavramı

İsraf kavramı birçok disiplin dalı altında incelenen bir kavramdır. Türk Dil Kuru-
mu sözlüğünde “gereksiz yere para, zaman, emek vb.’ni harcama, savurganlık” 
şeklinde tanımlanan israfın ayrıca geniş bir anlam yelpazesinde kullanımı söz ko-
nusudur. Japonca’da Muda anlamına gelen sözcük, İslam terminolojisinde geniş 
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anlamıyla “haddi aşan her şey” şeklinde ifade edilirken, dar anlamda savurganlık 
anlamıyla kullanılır.

Yalın düşüncede israf, bilinen anlamının ötesinde ürün ya da hizmetin kullanı-
cısına herhangi bir fayda sunmayan, müşterinin fazladan bedel ödemeyi kabul 
etmeyeceği her şeydir. Hiçbir değer yaratmadan kaynakları tüketen faaliyetler 
de israf olarak tanımlanır. (Womack ve Jones, 2003: 11). Yalın düşünce, değeri 
müşterinin (hastanın) perspektifinden tanımlamayı gerektirmektedir. Yani kritik 
çıkış noktası, müşterinin gözündeki değer kavramıdır. Değer ancak son müşteri 
tarafından tanımlanabilir ve ancak belirli bir zamanda, belli bir fiyatta, müşteri 
ihtiyaçlarını karşılayan belli bir ürün (bir mal veya hizmet ve genellikle her ikisi 
birlikte) cinsinden ifade edildiğinde bir anlam taşır. Değer üretici tarafından ya-
ratılır. Bu, müşterinin durduğu yerden bakıldığında üreticilerin var oluş nedenidir 
(Marchwinski ve Shook: 2007).

Değer katan ve değer katmayan faaliyetler; ürünlerin, hastaların, çalışanların ya 
da tıbbi görevlilerin bakış açısından değerlendirilebilir. İnsanların yaptıklarını 
sınıflandırırken, değer katan ve değer katmayan faaliyet arasındaki ayrımın bir 
kurumdaki bireylerin ya da belirli görevlilerin değer yargısıyla karıştırılmaması 
gerekir.

Yalın yöntemi bize hangi faaliyetlerin değer katan ya da değer katmayan oldu-
ğunu belirlerken kullanılacak bazı özel kurallar sunar. Değer katan olarak değer-
lendirilecek bir faaliyetin karşılaması gereken üç kural aşağıdaki gibi sıralanır 
(Sayer vd., 2007: 51).

1. Müşterinin faaliyet için para ödemeye istekli olması gerekir.
2. Faaliyetin ürünü ya da hizmeti bir şekilde dönüştürmesi gerekir.
3. Faaliyetin ilk seferinde doğru yapılması gerekir.

2.2. Sağlık Hizmetlerinde İsraf

Sağlık sistemlerinin dört olmazsa olmazı etkililik, verimlilik, hakkaniyet ve insan 
odaklılık olarak belirtilmektedir. Sağlık hizmetlerinde israf kavramı daha çok et-
kililik ve verimlilik hedefleriyle alâkalıdır (Sur, 2011).

Sağlık hizmetlerinde sürekli ortaya çıkarak işlerimize ve hasta bakımına engel 
olan sorunlar ve sıkıntılar yalın terminolojisinde israf olarak tanımlanır. Hastane-
ler; iş günleri, kesintiler, iletişimsizlikler, boşa giden hareketler ve geçiştirmelerle 
doludur. Geçiştirmelerle alınmış önlemleri işimiz olarak değerlendirmek yerine; 
israfı, azaltılması ya da ortadan kaldırılması gereken bir şey olarak görmemiz ge-
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rekir; böylece gerçek işimize, hasta bakımına, daha çok zaman ayırabiliriz (Gra-
ban, 2011: 69).

Sağlık hizmetlerinde nihai çıktıya herhangi bir etkisi olmayan israfın boyutlarını 
incelerken iki düzeyli bir metodolojiden bahsetmek doğru olacaktır. Birincisi, 
makro düzeyde politika yapıcıların yurt içi ve dışı coğrafi bölgelerdeki farklılık-
ları kıyaslamaları sonucu varacağı sonuçlar ve alacağı kararlardır. Bu düzeydeki 
çalışmalar sağlık hizmetlerindeki bu etkisiz ve verimsiz sonuçların boyutlarının 
tahmin edilmesini ve değişim için ihtiyaç duyulan uyarıyı sağlayabilir; ancak is-
rafın kaynaklandığı noktaları tam olarak belirleyemezler. Diğer yandan, bu olum-
suz sonuçların sektörel hatta prosedürel değerlendirmeler marifetiyle organizas-
yon düzeyinde belirlenmesi, iyileştirme yapılması gereken noktaları daha etkin 
bir şekilde gözler önüne serebilir (Bush, 2007: 870).

Mikro düzeyde, sağlık hizmetleri sistemini değiştirmek için oluşturulacak enerji 
ve etkinin büyük sonuçlara neden olma potansiyeli vardır. Sağlık personelinin 
klinikteki uğraşıları bu mikrosistemin en merkezi unsurudur ve sağlık hizmeti 
sunan organizasyonlarda, tüm fonksiyonları içeren süreçleri, bir uçtan bir uca 
yeniden tasarlayarak hastaların ihtiyaçlarına dair derin bir anlayış kazanmaya ça-
lışmak konunun esasını teşkil eder. Bu hususta önemli bir başlangıç noktası, yerel 
sağlık bakım sistemlerinde israfın yok edilmesidir (Bush, 2007: 871). Bireyler ve 
organizasyonların daha verimli olması amacıyla yapılan makro düzeydeki teşvik-
lerden sonra yapılacak daha özel değerlendirmeler; iyileştirmeler için umut veren 
bölgeleri belirleyebilir (Bentley vd., 2008: 633). Bir organizasyonda temel süreç-
leri bilmek ve derinden anlamak, o organizasyon üzerinde kontrolü elde tutmanın 
önemli faktörlerinden biridir. Hatalı sistemler ve süreçler, sağlık bakım hizmet-
leri maliyetlerindeki artışın yanında, tıbbi hatalardaki artışın da önemli sebeple-
rinden biridir (Teichgräber ve Bucourt, 2012: 50). Sonuç olarak, israf konusuna 
daha iyi odaklanmayı sağlayarak israfı belirleyip yok edecek, dolayısıyla da tıbbi 
hataları önleyecek birleştirici ve hareketli bir kampanya, uyarılardan daha etkili 
olacaktır (Bush, 2007: 872).

Sağlık hizmetlerinde yaşanan israfın makro ve mikro düzeyde birçok nedenin-
den bahsedilebilir. Ülkemizden bir örnek verecek olursak; hekimlerin çok hızlı 
hasta bakmak zorunda kalması ve zaman zaman bu durumun sebep olduğu tıbbi 
hatalar, gereksiz test ve ilaç kullanımına ve dolayısıyla israfa yol açan önemli bir 
nedendir.

Ayrıca belirtilmesi gereken bir husus da israfın kemikleşmesi sorunudur. Bazı fa-
aliyetlerin neden yapıldığı uzun süre sorgulanmadığında bu sorunla karşılaşmak 
muhtemeldir. Yapılması gereken şey, gerçekleştirilen tüm faaliyetler hakkında 
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“neden” sorusunu tekrar tekrar sormaktır. Neden sorusunu tekrar etmek sorunun 
kök nedenlerine inmeyi sağlayacaktır ve altta yatan nedene daha kolay ulaşıla-
caktır. Ancak bu metotla bu sorunun üstesinden gelmek mümkündür.

Yalında hedefimiz meslektaşlarımızdan daha iyi olmak değil; kusursuz ve israfsız 
bir süreç hedefinde olabileceğimiz kadar iyi olmaktır (Graban, 2011: 111). Yalın 
hedefimizi gerçekleştirmek için işin yapıldığı yere giderek gözlem yapma, etkili 
liderlik çalışmalarıyla çalışanlara yol gösterme, çalışanları dinleme, çalışanların 
düşüncelerinden yararlanma ve onlara saygı gösterme önemli bir gerçektir.

Toyota Tarzı adlı kitabın birinci İlkesi bir işletmenin “yönetim kararlarını, kısa 
vadeli mali hedefler pahasına da olsa, uzun vadeli bir felsefeye dayandırması 
gerektiğini” belirtir (Liker, 2012: 101). Hastanelerde uzun vadeli felsefenin insa-
na saygı ve diğer bir tanımı da israfı ortadan kaldırmak için çalışmak olan yalın 
üzerine kurulması, hasta gözünden gerçekleşen değer algısının iyileşmesini sağ-
layacaktır.

Michael Porter’ın jenerik stratejilerinden maliyet liderliği stratejisinde ve Rede-
fining Competition in Health Care (Sağlık Bakımında Rekabeti Yeniden Tanım-
lama) makalesinde belirttiği gibi üretim süreçleri maliyet tasarrufuna değil, bir 
ürün veya hizmeti daha düşük maliyetle üretme esasına dayanır. Daha düşük ma-
liyetle hizmet üretme süreci aynı girdiyle daha fazla çıktı elde edilmesini sağla-
yacak ve Sağlıkta Dönüşüm programının etkililik, verimlilik, hakkaniyet ve insan 
odaklı yaklaşımlarını daha etkili hale getirecektir. Hizmetlerdeki israfın ortadan 
kaldırılması kaynakların başka alanlara yatırım olarak dönmesini sağlayacak ve 
her süreç iyileştirme israfın yok edilmesi çalışmalarına katkı yapacaktır. Yukarıda 
belirttiğimiz kısır döngü bu sefer değer katan bir döngüye dönüşecek ve insana 
hizmette mükemmelliğe ulaşma arayışı sürekli hale gelecektir.

Dikkat çekilmesi gereken bir husus, Yalın uygulama girişimlerinin çeşitli sebep-
lerden dolayı olumsuz sonuçlarının da olabileceğidir. Bu gibi durumlar literatür-
de nadiren ön plana çıkmaktadır. Bunun nedeni, tasarlanan davranışsal değişikli-
ği gerçekleştiremeyen hastanelerin, hatalarının nedenlerini açıkça analiz etmeye 
gönülsüz olmaları ve genellikle olumlu sonuçları raporlama eğiliminde olmaları-
dır (Dickson vd., 2009: 508).

İsrafı indirgeyerek kaliteyi ve verimliliği artırmak için yığınla fırsat elde edile-
bilir. Eğer çalışanlar yaptıkları işleri geliştirmek için söz sahibi olursa, yüksek 
düzeydeki motivasyon bunu doğal olarak takip eder. Kısaca Toyota Üretim Sis-
temi, sağlık hizmetlerinde yüzleştiğimiz, tıbbi hatalar, artan maliyetler ve eleman 
kısıtlılıkları gibi gözümüzü korkutan sorunları ele almada değerli bir yaklaşım 
sunar (Jimmerson vd., 2005: 256).
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Araştırmalardan elde edilen bulgular yalın araçların üç yıl ve daha fazla süreyle 
uygulanması sonucu israfa ilişkin parametrelerde radikal iyileşmeler görüldüğü-
nü göstermektedir (Akyüz ve Çetin 2009: 13). Bu bulgu bize, israfı azaltmak 
adına yaptığımız çalışmalarda sabırlı olmamız gerektiğini göstermektedir.

Araçlarının uyarlanması ve uygulanması ile yaşanan problemlerin çözümünde 
standart bir yöntem haline gelen Toyota Üretim Sistemi; çalışanları, israfı tanım-
lamada ve gelişimini gerçekleştirmede daha yetkin hale getirecek ve vazgeçilmez 
bir uygulama halini alacaktır. Bu gerçekleştikten sonra kültürel bir değişim yaşa-
nacak ve bu değişim, iş süreçlerini anlamaya ve iyileştirmeler yapmaları için saha 
elamanlarını daha fazla desteklemeye odaklanan bir liderliğe ihtiyaç duyacaktır 
(Jimmerson vd., 2005: 257).

Çalışmanın sonraki bölümünde sağlık hizmetlerinde israfın incelenmesinde fay-
dalanılacak bir yöntem olarak Toyota Üretim Sistemi’nden ve bunun altında ya-
tan felsefeden bahsedilecektir.

2.3. Toyota Üretim Sistemi ve Yalın Felsefe

Toyota Üretim Sistemi, sağlık hizmetlerinde israfı azaltma yönünde üzerlerinde 
baskı hisseden sağlık yöneticilerinin, üretim sektöründen ithal ettiği uygulama-
lardan bir tanesidir. Arkasında yatan felsefe ise “Yalın Üretim Felsefesi”dir.

Yalın, bir araba üretim sistemi olarak bilinen Toyota Üretim Sistemi’nin arkasın-
daki felsefe için sembolik bir terimdir ve ayrıca “düşünen insanlar sistemi” olarak 
da bilinir. Yalın ayrıca ürettikleri ürün veya hizmetlere değer katan ve çalışma-
larında sürekli iyileştirmeyi hedefleyen insanlar için araçlar sağlamak amacıyla 
tasarlanmış bir sistemi tanımlar. Alt yapısında israftan; yani ürüne (sağlık sektö-
ründe hasta tecrübesine) herhangi bir değer katmayan faaliyetten hoşlanmayan 
bir düşünce yatmaktadır (Dickson vd., 2009: 505).

İşin özüne inildiğinde sağlık hizmetlerinin de üretim sektöründe olduğu gibi, 
müşteriler veya hastalar için değer yaratmak üzere tasarlanan bir seri süreç ve 
faaliyetlerden oluştuğu görülecektir (Peterson vd., 2007: 288). Yalın felsefeye 
şüpheyle bakanların “hastalar araba değildir” demekte haklılık payı olsa da, tıbbi 
bakım hizmetinin de üretim sektöründeki gibi binlerce etkileşim sürecine sahip 
olağanüstü karmaşık organizasyonlarda sunulduğu bir gerçektir (Institute for He-
althcare Improvements, 2005: 17).

Toyota Üretim Sistemi’nin özü, tüm süreçlerde sürekli iyileştirme (kaizen) dir. 
İnsanlar kaizen etkinliği esnasında yalın felsefenin temelini öğrenirler. Kaizen 
etkinliği ise kendine özgü süreçleri iyileştirirlerken insanlara yalını öğretmekte 
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sıklıkla kullanılan bir sürekli iyileştirme etkinliğidir. Kaizen, bir şeyi yaparak 
öğrenmenin yoludur. Kaizen olgusu sırasında katılımcılar (daima saha çalışanla-
rını, yöneticileri ve sıklıkla müşterileri kapsar) üretilecek ürün veya hizmetlerin 
değerini artıracak yeni çözümleri test etmek, israfı belirlemek ve süreçleri değer-
lendirmek için yalın araçları kullanırlar. Katılımcılar sürekli iyileştirmenin değe-
rinin özünü benimser ve müşteri algısından israfı değere dönüştürmek amacıyla 
sonsuz bir şekilde çalışır (Dickson vd., 2009: 505).

Yalın, süreçleri iyileştirmek için çok çeşitli araçlar kullanır. Bunlara örnek ola-
rak, Standartlaştırılmış İş, Tam Zamanında Üretim, 5S (sınıflandır, sırala, sil, 
standartlaştır, ve disiplin/süreklilik), Beş Neden (bir problem çözme aracı) ve 
Kanban Sistemi (sistem içinde geri bildirim sağlayan bir görsel kart veya sinyal 
sistemi) verilebilir. Çalışma bölgelerindeki değişiklikleri etkileyebilmek amacıy-
la çalışanlara araçlar sağlayıp onları yetkilendiren bir kültür ortamı oluşturmak 
ve onları güçlendirmek (empowerment) Toyota Üretim Sistemi’nin temel unsu-
rudur. Sağlık hizmetlerinde bunun iki anlamı vardır. Tüm çalışanlar iki işe sahip 
olmalıdır. Bu, hastalara sağlık bakım hizmeti verme ve sürekli olarak kaliteyi 
ve süreç akışını iyileştirerek hastalara daha iyi hizmet vermenin yollarını bulma 
anlamına gelir (Dickson vd., 2009: 505). Bir Toyota özdeyişine göre, her kişinin 
görevi sadece iş yapmak değil, aynı zamanda o işi yapmanın daha iyi bir yolunu 
da bulmaktır.

Yalın, israfı (müşteri/hasta için katma değer katmayan adımlar-örneğin bakımda 
kesinti, bekleme, hata, vb.) yok etmeye yönelik ve insana saygıyı göz önünde 
bulunduran bir iyileştirme ve geliştirme yaklaşımıdır. Yalın kavramı başlangıçta 
araba üretimi için geliştirilmiş olsa da bugün tüm dünyada bilinir hale gelmiş ve 
yalın ilkelerinin uygulamaları mal üretiminden hizmet üretimine (Womack ve 
Jones, 2012: 24) ve hatta sağlık hizmeti sunumuna kadar ulaşmıştır (De Souza, 
2009: 122).

Yalın sağlık bakım hizmeti, sağlık bakım organizasyonlarını geliştirmede etkili 
bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır ve literatürde artan sayıdaki uygulamalar 
ve raporlar bu görüşü desteklemektedir. Yalını, sağlık bakım hizmetlerine daha 
uygulanabilir kılmada kritik faktör çalışanı güçlendirme ve yalın teorinin özünde 
yer alan aşamalı ve sürekli gelişmedir. Yalın sağlık bakım hizmetinin giderek 
daha fazla kabul görmesi, “yeni bir hareket” veya bir “yönetim modası” olmasın-
dan ziyade, sürdürülebilir sonuçlara sebep olması nedeniyledir (De Souza, 2009: 
122). Bu “yalın” merceğinden israf, müşterinin geçerli isteklerine hizmet etme-
yen herhangi bir eylem olarak görülür (Bush, 2007: 872).
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Yalın üretim tekniklerinin ilk ortaya çıkışından bu yana israf türlerini sınıflandır-
mak için de çok sayıda yöntem ortaya çıkmıştır. İsraf türlerinin en bilinen sınıf-
landırılması Ohno’nun “yedi ölümcül israf” sınıflamasıdır.

Bush (2007) çalışmasında, bir tıp merkezindeki süreç iyileştirme örnekleriyle bir-
likte Ohno’nun yedi israf türünü aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere sağlık bakım 
hizmetlerine uyarlamıştır:

Tablo 1. Ohno’nun 7 İsraf Türünün Sağlık Sektörüne Uyarlaması

İsraf Tanım Sağlık Hizmetlerindeki 
Örnekler

Virginia Mason Tıp 
Merkezindeki Süreç 
İyileştirmeleri

Fazla 
Üretim 
İsrafı

Gereksiz zamanda 
ve miktarda, 
gereksiz üretilen 
şey olarak 
tanımlanır.

Parçalanmış paralel 
hizmet; farklı yerleşim, 
devam etme, sosyal 
hizmetler, eczane ve bakım 
yönetimi tur döngüleri, hiç 
kullanılmayacak bir evrakın 
fotokopilerini yapma, 
insanlara gerekmeyecek ve 
gerçekten onları okumayacak 
kişiler için raporların 
fotokopilerinin yapılması; 
doküman yığınlarının 
oluşturulması ve gelecek 
çalışma istasyonunda onların 
depolanması

Eş zamanlı olarak 
dokümantasyonla 
multidisipliner yatak 
başı turlarının yapılması 
ve taşınabilir kablosuz 
bilgisayarlar ile sipariş 
girişlerinin yapılması; ilk 
bakım sağlayan doktorun 
pek çok yalın ilkesiyle 
akış istasyonlarını 
birleştirmesi.

Bekleme 
İsrafı

Malzemeler 
işlemler, taşıma 
ve muayene 
için bekleme; 
tam zamanında 
malzeme veya 
üretimi çekmek 
yerine cerrah 
tarafından kontrol 
edilen boş zaman 
ve ameliyathane 
süreçleri

Hastaların doktorlar 
tarafından görülmek için 
beklemesi, Laboratuar test 
sonuçları için bekleme, 
telefonda randevu alabilmek 
için bekleme, cerrahların 
gün sonuna kadar 
görmeyecekleri hastaları 
sabah erken saatlerde 
kabul ederek beklemeye 
sebep olması, servisler 
arası ve başka kurumlara 
nakil için bekleme, ofisteki 
tamir edilmeyi bekleyen 
cihazların (bilgisayar ve 
fotokopi makinesi) kişilerin 
çalışmalarına engel olması 
sonucu bekleme yaşanması, 
geç başlanan bir toplantı için 
bekleme yaşanması

Hastaların test 
sonuçlarına bakım 
noktasında ulaşabilmesi; 
test sonuçlarının 
ulaşılabilir olmasının 
yanında bu noktada 
raporlanabilmesi; acil 
servis departmanındaki 
doktorların acil servis 
departmanına gelen bir 
hastanın 15 dakika içinde 
elektronik tıbbi kaydını 
oluşturması
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İsraf Tanım Sağlık Hizmetlerindeki 
Örnekler

Virginia Mason Tıp 
Merkezindeki Süreç 
İyileştirmeleri

Taşıma 
İsrafı

Taşıma, nakil, 
toplama, istifleme 
ve bunun dışında 
gereksiz madde 
hareketi; taşıma 
mesafeleri ile ilgili 
problemler, taşıma 
süreçleri ve taşıma 
kullanım oranı 

Bir yerden başka bir 
yere kişisel dosyaların 
taşınması, bir depolama 
bölgesinin içine veya dışına 
malzemelerin taşınması. 
Ameliyat veya işlem 
odalarının içine veya dışına 
cerrahlar için ekipman 
taşınması, Hastaların 
kemoterapi tedavisi 
alabilmesi için bölüm başına 
1220 adım ve 25 kat fazla 
taşınması 

Radyasyon onkolojisi 
departmanının dış 
yüzeyinde yapılan 
değişiklikler ve sağlanan 
enjeksiyonlar ile 
kemoradyasyon için yapılan 
gezinin 544 adım ve 12 
kat azaltılarak %55’lik 
bir azalma sağlanması; 
hemşirelerin hastalar 
yerine bakım süreçlerinden 
izole edilmiş alanlara ve 
malzemelerin bulunduğu 
yerlere yürümesini önleyip 
girdilerin kısa bir alan 
içerisinde tek parçalı akış 
şeklinde sürdürülmesi 

Süreç 
İsrafı

Geleneksel olarak 
gerekli kabul 
edilmiş gereksiz 
süreçler ve 
işlemler

Zaten basılı olan evrakların 
kopyalarının e posta ve 
intranetle postalanması, hasta 
kabulde gereksiz bilginin 
tutulması, çoklu kayıt ve 
veri loglama, Bir işin kelime 
işlemci ile yapılabileceği 
yerde elle yazılarak sürecin 
geciktirilmesi, bir bilgisayar 
dosyasında bulunması yeterli 
olduğu halde evrakların basılı 
kopyalarının oluşturulması, 
Acil tedavi olmak zorunda 
olan hastaların ön onay 
almayı beklemesi 

Hiperbarik oksijen 
işaretlerinin ön 
onaydan vazgeçmekte 
anlaşan ödeyicilerle 
uzlaştırılması; randevulu 
hastaların randevularını 
iptal etmeksizin acil 
durumlarda hasta girişine 
izin vermek için odanın 
yeniden tasarlanması; 
elektronik tıbbi kayıt 
notlarında bulunan ilaç 
kayıtlarının yok edilmesi

Stok 
İsrafı

Stok israfı sadece 
depolarda stokların 
tutulması değildir 
aynı zamanda 
süreçler arasında 
veya fabrikalarda 
alıkonan 
maddelerin de dahil 
olduğu herhangi bir 
şeyin (malzemeler, 
parçalar ve, 
montaj parçası) 
uzun zaman 
alıkonulması işidir.

Koridorlarda malzeme 
ofislerinin varlığı; tam 
zamanında üretim ilkeleri 
temelinde sipariş edilebilen 
pahalı klinik malzemeler 
ve implantlar; dikte 
edilebilen ücret bordrolarını 
yığınlamak; ameliyat 
odalarındaki kitlerde 
gereksiz aletlerin varlığı 

Ameliyat odasındaki 
kitlerde bulunan 25 aleti 
veya sıklıkla kullandıkları 
aletleri cerrahların şimdi 
tek olarak kabul etmesi
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İsraf Tanım Sağlık Hizmetlerindeki 
Örnekler

Virginia Mason Tıp 
Merkezindeki Süreç 
İyileştirmeleri

Hareket 
İsrafı

Gereksiz hareket 
israfı değer 
katmayan çok 
hızlı veya yavaş 
hareketleri kapsar.

Çok kullanılan malzeme 
veya bilgi için doktorlar 
ve hemşirelerin hasta 
odalarından ayrılması

Yaygın kullanılan 
malzemeler hastanelerdeki 
ameliyat odalarında 
ve yataklı servislerde 
görsel olarak kontrol 
edilebilen yeniden 
stoklama sistemleriyle 
depolanabilir; yatan hasta 
odalarında taşınabilir 
kablosuz bilgisayarlar 
ve poliklinik muayene 
odalarındaki bilgisayarlar 
ile girişlerin yapılması

Kusurlu 
Ürünler 
Sonucu 
Ortaya 
Çıkan 
İsraf

Gereklilik hisseden 
üretim kusuru 
yerine arkadaş 
veya hastaya geçen 
kusur, süreçler, 
müşteri şikayetleri 
ve malzemelerdeki 
kusurların 
muayenesi için 
gereken maliyetlerle 
ilgili hususlar

Nedeni bilinmeyen 
hastalıklar; dokümanlardaki 
hatalarda düzeltme 
yapılması; yanlış bilgi veya 
iletişimsizlik nedeniyle 
meydana gelen hatalar ve 
hizmetlerle ilgili yapılan 
şikayet dokümanlarının 
yanlış dosyalanması; el 
yazımı orderler; yanlış 
adreslere gönderilen faturalar

Ventilatörden kazanılmış 
enfeksiyon demetlerinde 
yıllık vaka sıklığında 
40 vakadan 5 vakaya 
azalma sağlanması; hasta 
güvenliği uyarı sistemleri; 
hekim orderlerinin 
bilgisayarlar ile girişinin 
yapılması

Kaynak: Bush, Roger W. (2007), “Reducing Waste in US Health Care Systems”, JAMA, Vol 297, 
No. 8, February, pp. 871-874

İsraf sıklıkla görülmez. İsrafı görmek için işin yapıldığı yere (Japonca’daki anla-
mıyla Gemba) giderek yapılan iş ve faaliyetleri yerinde gözlemek (Japonca’da-
ki anlamıyla genchi gembutsu) gerekir. Yapılan faaliyetlerde “faaliyet” terimi 
sıklıkla “değer katan çalışma”yla karıştırılır. Örneğin stok kontrolü gibi destek 
fonksiyonlar genellikle israf olarak düşünülmez. Ancak stok kontrolü müşteri-
lerin ürünlerini materyallere dönüştürmez. Mesela bir stenti hastanın damarına 
yerleştirmez. Envanter kontrolünün kendisi; hastada görünür, hastaya değer ka-
tan bir faaliyet değildir ve dolayısıyla bu anlayışa göre israftır. İsrafı tanımlarken 
müşterinin bakış açısını almak anahtar noktadır. Yararlı çabalardan değer katan-
ları ve değer katmayan israfları ayırmak önemlidir. Hizmet sektöründe de değer 
katma durumuları ile alakalı olarak karışıklığa sebep olan ve tartışma yaratan 
pek çok faaliyet vardır. Örneğin; kontrol, taşıma, yönetim ve destek hizmetleri 
bunların başlıcalarıdır (Teichgräber ve Bucourt, 2012: 51). Belirtilen bu faaliyet-
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lerin değer katma durumları hakkında daha geniş bilgi bu çalışmanın kapsamını 
aşacağından, bunun için ilgili makale incelenebilir.

Toyota Üretim Sistemi uygulanarak yapılan bir çalışmada (Jimmerson vd., 2005: 
249), bir hastanede günlük işlerde fark edilmeksizin yaşanan israfın %35 gibi ne 
denli şaşırtıcı bir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Yazarlara göre yaşanan israfın 
bu denli fazla olmasının sebebi, sağlık bakım hizmeti işlemlerinde tutarsızlık-
lar, güvenilmeyen sunum sistemleri ve gereksiz kesintiler yaratan süreçlerin nasıl 
ideal olarak çalışılması gerektiğinin açıkça belirtilmemiş olmasıdır. Elde edilen 
iyileştirme için yapılan uygulamalar hemen hemen hiç yatırım gerektirmemiş ve 
saha çalışanlarının israf edilen zamanını önemli miktarda azaltmıştır. Öyle ki, 
çalışanların fazla zamanları için ödenen maaşın yatırıma karşılık geldiği söylene-
bilir. İsraf edilen zamanda yapılan azalmanın sağladığı mali tasarrufun yanında; 
hataların azalmasından, çalışan, hasta ve doktor tatmininden sağlanan kazanım-
ları da belirtmek gerekir.

Genel olarak mal/hizmet üretiminde “gereksiz” değer katmayan faaliyetlerin yok 
edilmesi, en iyi şekilde sürekli gelişim yaklaşımıyla başarılabilir. Diğer yandan 
“gerekli olan” değer katmayan faaliyetleri devrimsel bir stratejiyle ele almak ge-
rekir. İş süreçlerinde “değişim mühendisliği (reengineering)” yaklaşımının bura-
da daha uygun olacağı söylenebilir (Teichgräber ve Bucourt, 2012: 51). Yapılan 
bir çalışmada birçok organizasyonda faaliyetlerin sadece % 5’inin müşterinin 
fayda elde edeceği ürün veya hizmete değer katan faaliyetler olduğu belirtilmek-
tedir (Sivaslı, 2006: 79). Buna göre geriye “gerekli” veya “gereksiz” değer kat-
mayan faaliyetler kalmaktadır.

Sağlık çalışanları için hayal kırıklığı yaratan ve hastalar için tehlike oluşturan 
verimsizlik ve hatalar sağlık bakım hizmetinde yerleşik unsurlardır. Sağlık ba-
kım hizmeti liderleri arasında, yalın ilkelerin sağlık hizmetleri alanında uygulan-
masıyla hasta güvenliğini geliştirmeye ve israfı azaltmaya yardım edebileceğine 
dair bir anlayış gelişmektedir (Peterson vd., 2007: 288). Ancak burada belirtmek 
gerekir ki, yalının başarısında onun temel başarı faktörlerinin en makul düzeyde 
birleştirilmesi önem arz eder. Bu temel unsurlar ise saha çalışanlarının yalına 
olan bağlılıkları, uzun dönemli liderlik taahhüdü ve değişime karşı esnek bir iş-
gücüdür (Dickson vd., 2009: 508).

3. ARAŞTIRMA

Türkiye’de ve dünyada, artan operasyon maliyetlerini azaltma ve bakım kalitesi-
ni iyileştirme baskısını yoğun bir şekilde hisseden hastane yöneticileri, bu baskı-
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nın şiddetini azaltmak için sağlık hizmetlerinde meydana gelen israfı yönetmeleri 
gerekir. Bu konudaki bilgi, uygulama ve liderlik boşluğunu ortadan kaldıracak en 
etkili yalın uygulama araçlarından birisi YHİTA’dır.

Araştırma nicel araştırma yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 
olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden “Uygun Örnekleme 
Yöntemi” (Convenience Sampling) kullanılmıştır. Araştırmanın evreni bir 
ildeki tüm hastaneler olarak belirlenmiş örneklem olarak temsil yetene-
ği güçlü olduğu düşünülen ilin en büyük hastanesi alınmıştır. Hastanenin 
bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi olması, 600 yatak kapasitesi gibi yüksek 
oranda bir yatak sayısına sahip olması, diğer hastanelerde gerçekleştirileme-
yen tedavi süreçlerinin örneklem olarak seçilen hastanede gerçekleştiriliyor 
olması uygun bir örneklem olduğunu göstermektedir ve hastanenin evreni 
temsil gücünü arttırmaktadır. Verilerin toplanmasında Institute For Healtca-
re Improvement (Sağlık Hizmetlerini İyileştirme Kurumu) tarafından geliş-
tirilen ve uygulandığı hastanelere göre parametrelerinde değişiklik yapıla-
bilen YHİTA’nın Servis Modülü kullanılmıştır. YHİTA israfa karşı yapılan 
amansız mücadelede faydalanılan alternatif bir metodoloji olarak, yukarıda 
açıklanmaya çalışılan yalın felsefeye dayanan bir uygulamadır. Toplam beş 
modülden oluşmaktadır. Bunlar; servis, hasta bakım, teşhis, tedavi ve hasta 
modülleridir.

Bu çalışmada israf kavramı, sağlık bakım hizmetleri açısından incelenecek olup 
bir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde YHİTA’nın Servis Modülü’nün uygulanması 
sonucu elde edilen verilerden, hastanede meydan gelen israf oranları belirlenme-
ye çalışılacaktır.

Servis Modülü uygulaması iki sağlık çalışanı tarafından 15/06/2012 ile 
15.07.2012 tarihleri arasında her servis için 30 dakikalık zaman ayrılarak, servis 
sorumlu hemşireleriyle yapılan geziler sonucunda, 19 ayrı yataklı serviste ger-
çekleştirilmiştir. Servis sorumlu hemşireleri ile birlikte hasta başı yatak turları 
düzenlenerek ve gerek görüldüğünde hasta dosyaları incelenerek veriler toplan-
mıştır. Yatak başı turlarında servisin o andaki durumu (anlık fotoğrafını çekme) 
belirlenmeye çalışılmıştır. Bazı servis sorumlu hemşirelerinin zaman sıkıntısı ve 
yoğunluk nedeniyle konuya duyarlılık göstermemesi sonucu verilerin tam elde 
edilememesi ve o andaki durumun değerlendirilmesi araştırmanın kısıtlılıkları 
arasındadır. Toplam 332 yatağın incelenmesi sonucu elde edilen verilerden 131 
yatakta 142 israf adedi tespit edilmiştir. Servis Modülü’nün uygulanması sonucu 
elde edilen bulgular ve israf oranları aşağıda verilmiştir. İsraf tiplerine ve yatak-
lara göre dağılım incelendiğinde:
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Tablo 2. Servislerdeki İsraf Tipleri, Adetleri ve Oranları

Sıra No İsraf Tipleri İsraf Adedi İsraf Adedi Oranları

1 Yatak boş ve personel görevli 78 54,93

2 Yatak boş ve personel görevli değil 0 0

3 Yatak dolu veya uygun olmayan 
kullanımda 0 0

4 Sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlar 9 6,34

5 Advers ilaç vakası 4 2,82

6 Süreç komplikasyonu 15 10,56

7 Gereksiz hastaneye yatırma 8 5,63

8 Süreçlerde gecikme/yatak devir akışında 
gecikme 6 4,23

Yatağın boş ve personelin görevli olduğu durum israf tipinin %53,4’le israf ora-
nının yarıdan fazlasını oluşturması maddi varlıklardan insan kaynağının iyi yöne-
tilemediğini ve dağılımının iyi yapılamadığını göstermektedir. Bu durum başka 
servis ve süreçlerde gecikmelere neden olarak kurumu kısır bir israf döngüsüne 
itmektedir.

Klinik bakımda gecikme israf tipleri arasında %15,49’luk bir oranla ikinci sırayı 
almaktadır. Klinik bakımdaki gecikme hasta akışında ve süreçlerde kesintilere 
sebep olmaktadır. Bu kesintiler yeni hastaların hizmete ulaşmalarını zorlaştır-
makta ve hasta memnuniyet oranlarında düşüş yaşanmaktadır. Ayrıca %10,56 sü-
reç komplikasyonu israf tipi hasta güvenliği uygulamalarının yetersiz olduğunu 
göstermektedir. Süreç komplikasyonları bir işin ilk seferde doğru yapılmaması 
sonucu meydana gelmekte ve süreç komplikasyonu sonucu bozulan hasta sağlı-
ğını düzeltmek kurumlar için fazladan maliyetler ortaya çıkarmaktadır. Kompli-
kasyonlar hastanede kalış sürelerinin uzamasının yanında yatak devir oranında 
düşüşlere ve doluluk oranlarındaysa artışa sebep olmaktadır. Doluluk oranların-
daki artış hasta kabul oranlarında düşüş ve hizmete ulaşmada kesintiler yarat-
maktadır. Görülmektedir ki durum döngüsel bir hal almakta ve hep aynı süreçler 
sanki gerekliymiş gibi kendi kendini tekrar ederek sağlık bakım hizmetleri içinde 
görünmeyen bir israf ortaya çıkarmaktadır.

%2,82’lik bir oranla görülen ve hasta güvenliğini uygulamalarının yetersiz ol-
duğunu düşündüren advers ilaç vakaları, %10,56’lık süreç komlikasyonları ve 
%6,34’lük sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlar birleştirildiğinde %19,72 ora-
nında bir israfın hasta güvenliği kaynaklı ve insan kaynaklı israflar olduğu gö-
rülmektedir. Mükemmelliği hedefleyen yalın ilkelerin ve hasta güvenliği uygu-
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lamalarının birleştirilmesi, etkili liderlik çalışmaları, çalışanlarda oluşturulacak 
farkındalık kültürü ve bilinç bu israf tiplerinin etkili bir şekilde yönetilmesinde 
temel unsuru oluşturacaktır.

Tablo 3. Servislerdeki İsraflı Yatak Sayıları ve İsraf Oranları

Sıra No Birimler Toplam İncelenen 
Yatak Sayıları

İsraflı Yatak 
Sayıları Oran

1 Genel Yoğun Bakım Ünitesi 16 7 0,44

2 Koroner Yoğun Bakım Ünitesi 6 6 1,00

3 Genel Cerrahi Servisi 1 24 7 0,30

4 Beyin Cerrahi Servisi 17 10 0,59

5 Kadın Doğum Servisi 10 -

6 Üroloji Servisi 21 8 0,38

7 Kardiyoloji Servisi 1 20 12 0,60

8 Gastroenteroloji Servisi 20 2 0,10

9 Dâhiliye Servisi 19 4 0,21

10 Göz Servisi 6 4 0,67

11 Genel Cerrahi Servisi 2 10 3 0,30

12 Kardiyoloji Servisi 2 9 7 0,78

13 Ortopedi Servisi 26 7 0,27

14 Kulak Burun Boğaz Servisi 22 6 0,28

15 Çocuk Servisi 25 9 0,36

16 Psikiyatri Servisi 23 0 -

17 İntaniye Servisi 11 3 0,28

18 Nöroloji Servisi 29 25 0,87

19 Nefroloji Servisi 18 11 0,62

Genel Toplam ve Toplam İsraf Oranı 332 131 0,39

Ağırlıklandırılmış Genel İsraf Oranı 0,42

İsraf oranlarının Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Beyin Cerrahi, Kardiyoloji 1 
ve 2, Göz, Nöroloji ve Nefroloji Servislerinde yoğunlaştığı ve %50’den fazla 
olduğu belirlenmiştir. İsraf adedinin toplam yatak sayısına bölünmesiyle oluşan 
israf oranı % 39 ve toplam israf oranlarının servis sayısına bölünmesiyle de genel 
israf oranı %42 olarak bulunmuştur. Kadın Doğum Servisi’nde ve Psikiyatri Ser-
visi’inde israf görülmemiştir.
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Tablo 4. İsraf Tiplerinin Servislere Göre Dağılımı

Sıra 
No BİRİMLER

İSRAF TİPLERİ Her 
Servis 
İçin 

Toplam 
İsraf 
Sayısı

Boş Yatak 
ve O 

Yatak İçin 
Görevli 
Personel 

Sağlık 
Bakımıyla 

İlişkili 
Enf.

Advers 
İlaç 

Vakası

Süreç 
Komp.

Gereksiz 
Hastaneye 
Yatırma 

Süreçler 
ve Yatak 

Devir 
Akışında 
Gecikme

Klinik 
Bakımda 
Gecikme

1 Genel Yoğun 
Bakım Ünitesi  5  3 1  1 10

2 Koroner Yoğun 
Bakım Ünitesi 4   1 1   6

3 Genel Cerrahi 
Servisi 1 1   2  3 1 7

4 Beyin Cerrahi 
Servisi 7  1 2    10

5 Kadın Doğum 
Servisi        0

6 Üroloji Servisi 7    1   8

7 Kardiyoloji 
Servisi 1 10   1  1  12

8 Gastroenteroloji 
Servisi 1      1 2

9 Dâhiliye Servisi 2      2 4

10 Göz Servisi 4       4

11 Genel Cerrahi 
Servisi 2 2   1    3

12 Kardiyoloji 
Servisi 2 6  1     7

13 Ortopedi Servisi 5 1  1   1 8

14 Kulak Burun 
Boğaz Servisi 4  1  1   6

15 Çocuk Servisi 9       9

16 Psikiyatri Servisi        0

17 İntaniye Servisi   1   1 1 3

18 Nöroloji Servisi 14 2   2  11 29

19 Nefroloji Servisi 2 1  4 2 1 4 14

Genel Yoğun Bakım Ünitesinde meydana gelen israfın %50’sinin sağlık bakı-
mıyla ilişkili enfeksiyonlardan meydana gelmesi hastaların yoğun bakımda kalış 
sürelerini uzatmakta ve diğer hastalar için risk oluşturmaktadır. Yatak doluluk 
oranlarındaki yüksekliğin bir sebebi de bu enfeksiyonlardır. Çünkü sağlık ba-
kımıyla ilişkili enfeksiyonlar hastanede kalış süresini uzatmaktadır. Bu enfek-
siyonların neden olduğu antibiyotik kullanım oranlarındaki artış ve bu durumun 
oluşturacağı maliyet artışı ayrıca incelenmesi gereken bir konudur. Ayrıca %30 
israf oranına denk gelen süreç komplikasyonları yoğun bakımda kalış sürelerini 
artırmakta ve meydan gelen komplikasyon için hastanenin ek maliyetlere girme-
sine sebep olmaktadır.
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Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Beyin Cerrahi, Üroloji, Kardiyoloji 1 ve 2, Göz, Ço-
cuk ve Nöroloji Servislerinde o andaki durumda yatakların boş olduğu ve o yataklar 
için personelin görevli olduğu belirlenmiştir. Gün içerisinde esnek çalışma program-
larıyla çalışanların yoğun olduğu birimlere kaydırılması israf olan insan kaynağının 
etkili şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. Bu durum yoğunluğun fazla olduğu bi-
rimlerde süreçlerin ve iş akışlarının hızlanmasını sağlayacak ve oluşacak gizli işsiz-
liğin önüne geçecektir. Ayrıca iş yoğunluğunun fazla olduğu birimlerde çalışanların 
memnuniyetsizliğini azaltacak ve hasta memnuniyetinde artışlar sağlayacaktır.

Nöroloji Servisinde yaşanan klinik bakımda gecikmelerin sebepleri kök neden 
analizleriyle belirlenebilir. Gecikmelerin hastaya değer katmayan bir yaklaşım 
olduğu unutulmamalıdır.

4. SONUÇ
Sağlık hizmetlerinde hizmetlerin daha düşük maliyetle üretilmesi, süreçlerde gö-
rünmeyen israf türlerinin belirlenip görünür hale getirilmesiyle ve israfın yok 
edilmesiyle sağlanır. İsrafın yok edilmesi de israf tiplerinin ve süreçlerinin be-
lirlenmesiyle sağlanabilir. İsraf belirleme sürecinde de çalışmada belirtildiği gibi 
YHİTA’nın etkili bir yöntem olduğu görülmektedir.

%2,82’lik bir oranla görülen ve hasta güvenliğini uygulamalarının yetersiz ol-
duğunu düşündüren advers ilaç vakaları, %10,56’lık süreç komplikasyonları ve 
%6,34’lük sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlar birleştirildiğinde %19,72 ora-
nında bir israfın hasta güvenliği kaynaklı ve insan kaynaklı israflar olduğu görül-
mektedir. Bu sonuçlardan israf ve hasta güvenliği uygulamaları arasında bir ilişki 
bulunduğu görülmektedir. Yani hasta güvenliği uygulamalarına uyum derecesi 
arttıkça hasta güvenliğini ilgilendiren israf noktalarının sayısı ve oranı azalacaktır.

Uzun soluklu olan çalışmamızın ilk modülünden (servis modülü) elde ettiğimiz 
verilerin üst yöneticiler tarafından dikkate alınması gerekmektedir. Özellikle tes-
pit edilen israf oranlarının finansal analizlerinin bir uzman ekip tarafından değer-
lendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Değerlendirme sonucunda elde edilecek 
bulgular israfın mali boyutunu da ortaya çıkarılabilir.

Unutulmaması gereken bir nokta da, YHİTA’nın toplamda beş modülden oluştu-
ğudur. Beş modülün tamamının değerlendirildiği çalışmalar daha nitelikli verilerin 
elde edilmesini sağlayarak süreçlerdeki israfın belirlenmesine büyük katkılar yapa-
caktır. Sonuç olarak sağlık hizmetlerine yalın hizmet anlayışı açısından bakılabilir 
ve bunun için geliştirilen israf aracı hastanelere uyarlanabilir. İsraf belirleme ara-
cının farklı hastanelerde uygulanması sonucu elde edilecek bulgularla hastanelerin 
en iyi olduğu alanlar belirlenebilir ve rekabetçi kıyaslama (benchmarking) çalışma-
larıyla hastaneler en iyi uygulamaları birbirinden öğrenebilir. Bunun gerçekleştiril-
mesi hastanelere öğrenen organizasyon olma yolunda büyük katkı sağlayacaktır.
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ÖZET
Her türlü örgütte olduğu gibi sağlık alanında da bilginin kaynağı olan insan ve insana 
özgü her olgu önemini giderek arttırmaktadır. İnsana özgü olgulardan biri olan, şimdiye 
kadar var olan, ancak henüz yeni yeni kullanılmaya başlanan bir kavram olan sinizm ve 
örgütsel sinizmdir. Bireylerin yalnız kendi çıkarlarını gözettiğine inanan ve buna göre 
herkesi çıkarcı kabul eden, kişilere olumsuz düşünceler besleyen kimse olarak açıklanan 
“sinik” ve bunu açıklamaya çalışan düşünceye “sinizm” denilmektedir. Sinik kişi; zor 
beğenir, kusur bulur ve eleştireldir. Örgütsel sinizm ise, örgüte yönelik olumsuz inançlar, 
etkiler ve davranışsal eğilimlerden oluşan bir tutumdur. Bu araştırmanın amacı, sinizm 
ve örgütsel sinizm hakkında literatür taranıp, kavramın geliştirilerek tanıtılmasını anla-
şılmasını sağlayarak sağlık çalışanlarının ‘genel (kişisel) sinizm’ ve ‘örgütsel sinizm’ dü-
zeylerini ortaya koymaktır. Araştırma 2012 yılında Van ilinde kamuda görev yapan 400 
sağlık çalışanı ile yürütülmüş ve anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştır-
ma sonucunda, sağlık çalışanlarının kişisel sinizmi düzeylerinin yüksek (3,77) olduğu, 
örgüte bakış açılarının ise orta düzeyde sinik eğilimli olduğu görülmüştür. Kişisel sinizm 
ve örgütsel sinizm arasında da orta düzeyde pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
Demografik özellikler bakımından, yaş ve eğitim durumu dışındaki değişkenler (cinsiyet, 
medeni durum) ile kişisel sinizm ve örgütsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık olma-
dığı gözlemlenmiştir.
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ABSTRACT
Human who is the source of knowledge in the field of health and all the case of human 
increase its importance gradually. Cynicism and organisational cynicism are about the 
case of human and the concept newly although there is ever. People who think that 
everybody is expedient and interested only in their benefits and, poeple whose attitude 
toward other people is negative are called “cynic” person and idea which tries to explain 
this phenomenon is called “Cynism”. Cynic person doesn’t like easly, always finds a fault 
and criticize everything. On the other hand, organizational cynism is an attiute consisting 
of negative behavioral tendencies, beliefs, and effects. Aim of this research is to show level 
of general (personal) cynism and organizational cynism of bureau workers by surveying 
the literature and elaborating these notion to introduce and make more perceptible. Within 
the context of this research, relations between demographical and occupational properties 
of healthcare professionals and their general and organizational cynism level will be 
determined. This research is performed in Van in 2012 by the method of public survey 
(N= 400) which is conducted by people who work at public occupations. As a result this 
research, it is seen that personal cynism level of healty workers are generally high (3.77), 
and viewpoint of healty workers toward organizations is prone to be cynic with medium 
level. At the same time, it is shown that relation between personal and organizational 
cynism is medium and positive.

In terms of demographical properties, it is found that there is no any meaningful 
discrepancy between variables except for age with personal and organizational cynism.

Key Words: Organization, Cynism, Organizational Cynicism, Healthcare Professionals
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1. GİRİŞ

Dünya her konuda hızla ilerleyen bir süreç içerisinde, her geçen gün bildiklerimi-
ze ve bilmediklerimize yenileri eklenmektedir. Somut olan varlıklar yerine ‘bilgi’ 
denilen soyut kavram ve tüm işlerin kalitesi giderek artan bir şekilde önem ka-
zandı. Sanayi devrimiyle birlikte gelişen ürün sermaye odaklı sistem yerini insan 
odaklı sistemlere bıraktı. Tüm örgütlerde olduğu gibi sağlık alanında da kaliteli 
insan kaynağı en önemli sermaye haline geldi, çünkü bilgi toplumunu yaşadığı-
mız şu günlerde var olan ve ilerde oluşup yeni bilgilere dönüşecek bilginin asıl 
kaynağı yine insandır. İster üretim ister hizmet sektörü olsun, ürün ve hizmetin 
başlangıçtan sunumuna kadar her aşamasında insan unsuru vardır. İşi yapan bir 
makine dahi olsa makineyi çalıştıracak olan yine insandır. İnsanın önemi bu ka-
dar fark edilmesine rağmen, gelişen teknoloji, hayatı ve işleri kolaylaştırırken, 
insanlar bir tuş kadar uzağımızdayken işe bağlı psikolojik problemlerin ve stresin 
giderek arttığı gözlemlenebilmektedir.

İnsanlar her türlü ihtiyacını karşılaması için çalışması gerekmektedir. Bu yüzden 
işin insan yaşamındaki yeri ve önemi büyüktür. Yukarıda belirtilen hızlı geliş-
meler her geçen gün daha da artmakta ve bu baş döndürücü hız, iş yaşamını ve 
çalışanı birçok şekilde zorlamaktadır. Çalışan iş yaşamındaki yerini korumak için 
değişime paralel olarak sürekli kendini yenilemek zorundadır. Özellikle çalışma 
yaşındaki işgücü nüfusunun yüksek olması, yaptığımız işi yapabilecek bir kişinin 
olduğunun bilinmesi; ortak işyerindeki çalışanlarda dahi rekabet yaratmaktadır.

Bu rekabet ortamı içinde, yapılan işte kaliteye ulaşmanın yarattığı stres ve tüken-
mişlik çalışanda ne gibi değişiklikler meydana getirmektedir. Kişi (çalışan) örgüt 
hakkında çalışma arkadaşları hakkında ne düşünmektedir, olaylara bakış açısı, 
getirdiği yorum nasıldır? Yapılan işlerdeki kalite gerekliliklerine karşın uygun 
çalışma ortamlarının sağlananamaması, yönetimin tam desteğinin alınamaması, 
değişime karşı gösterilen direnç çalışanı ve buna bağlı olarak kaliteyi nasıl et-
kilemektedir. İşte tam bu noktada felsefi, psikolojik temellere dayanan ‘sinizm’ 
kavramı ortaya çıkmaktadır. Sinizm, Sofist Gorgias’ın ve daha sonrada Sokra-
tes’in öğrencisi olan Antisthenes’in öğretisidir (www.frmtr.com). Sinizm, insanın 
başkalarına yardım ederken, başkalarıyla iletişim kurarken kendi öz amaçlarını 
gerçekleştirmek için hareket etmesi ve kişinin çıkarcı davranışlarını anlatmakta-
dır. Sinik kişi, insanların bencillik yoluyla güdülenmiş olduklarına inanan, şüphe-
ci, insan içtenliğine az ya da hiç inanç duymayan, zor beğenen, memnuniyetsiz, 
olaylara eleştirel yaklaşan kimsedir.

Temelleri bu kadar eskiye dayanan bu öğreti örgütsel anlamda ve ülkemizde 
yeni yeni kullanılmaya başlanan bir kavramdır. Konu özellikle Amerika’da bir-
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çok kesim tarafından incelenmeye başlanmış ve ilgi görmüştür. Ülkemizde de 
ilerleyen zamanlarda önemini arttıracağı düşünülmektedir. Zira konunun içine 
girdikçe şimdiden çanları çaldırdığı gözlemlenmektedir. Değişik disiplinlerden 
beslenen örgütsel sinizmi, Brandes (1997: 31) yaptığı araştırmasında “çalışanın 
genel olarak yönetimi küçümsemesi, bencillikle suçlaması, meslektaşlarını hor 
görüp aşağılaması, örgüte karşı aşırı derecede olumsuz tutum içine girmesidir. 
Örgüte karşı birçok kişi tarafından paylaşılan şüpheler ve güvensizliktir” şeklin-
de tanımlamıştır.

2003 sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte sağlıkta kalitenin önemi vurgulan-
mış, o günden bugüne tüm sağlık hizmetleri için kalite standartları oluşturulmuş, 
ihtiyaçlara göre de oluşturulmaya devam edecektir. Özellikle yıllardır alışılmış, 
sonucu ve kalitesi ölçülemeyen iş yapma şekilleri, standardı olmayan farklı farklı 
ve denetimsiz uygulamalar kurumların kültürüne işlemiştir. Bu alışkanlıklar ne-
deniyle de çalışanlarda değişime karşı bir direnç gözlemlenebilmektedir. Sağlık 
sektörü bir hizmet sektörüdür, hem de en önemli hizmet sektörü denilebilir, çün-
kü insan hayatına yönelik bir hizmet sunulmaktadır. Zaten büyük fedakârlıklar 
ve özveri gerektiren hizmetler sunan sağlık çalışanlarının sadece yaptıkları işi 
doğru yapmalarının yetmemesi, bunun yanında ne koşulda olursa olsun deprem-
de, selde v.b tüm felaketlerde kendisi dahi mağdur olsa da güler yüzlü, kibar, 
nazik hizmet verme zorunluluğu çalışanlardaki yükü daha da arttırmaktadır. İşten 
sağlanan doyum ile birlikte verimliliğin artması için çalışanların örgüte karşı olan 
sinizm düzeyleri örgütler açısından hayati bir önem taşımaktadır. Çalışanların 
örgüte karşı duyduğu sinizm düzeyi ne kadar yükselirse o kadar verim düşecek 
ve yapılan işler kalitesizleşecektir. Nitekim yanlış işlenen ve üretilen bilgi yanlış 
üretim ve hizmete dönüşecektir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Sinizm

Sinizm, Sofist Gorgias’ın ve daha sonrada Sokrates’in öğrencisi olan Antisthe-
nes’in öğretisidir. Sinizme ün kazandıran asıl isim ise Diogenestir. Diogenis; 
Olimpiyat oyunları dönüşünde, kalabalığın olup olmadığını soran birine ‘Evet, 
kalabalık vardı, fakat insanlar çok azdı’ diye karşılık verir (Ağaoğulları, 1989: 
130). Bu davranışlar sinik düşüncenin hayata geçirilmiş halidir. Sinik düşünce 
Alman filazof Friedrich Nietzsche tarafından da ele alınmıştır. Nietzche “Böyle 
Buyurdu Zerdüşt” kitabında üstün insanı aramaktadır. “Nerde canlı gördüysem, 
orda güç istemi gördüm; uşağın isteminde dahi, efendi olma istemini gördüm ve 
nerde özveri, hizmet ve sevgi bakışları varsa, orda efendi olma istemi de vardır” 
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(Nietzsch, 2005: 140) diyerek insanlara olan güvensizliğini ve insanın her şeyi 
çıkarları uğruna gerçekleştirdiği düşüncesini, yani sinik bakış açısını anlatmıştır.

İlk sinikler, toplumun kurbanı olarak tasvir edilen günümüz siniklerinin aksine 
sinizmi kasıtlı olarak bir felsefe edinmişlerdir. Eski Yunan sinikleri erdemlerini 
sürdürmeyenlere sık sık acımasızca saldırarak, yüksek etik ve ahlak standartlarını 
arzuladı. Ancak, modern zamanlarda sinikler etik ve ahlak ilkelerine sıkı bağlı-
lık göstermede çok az fayda görüyorlar ve bunun yerine kendilerini toplumun 
desteklediğine inandıkları güç ve manipulasyonun kötülüklerinden uzak tutmayı 
amaçlarlar. Günümüz sinikleri sosyal değişimi etkilemekten ziyade yaşadıkları 
hayal kırıklıklarına bağlı olarak duyumsamazlık ve çekilme gösterirler (Kanter 
ve Mirvis, 1989; Stivers 1994 aktaran Andersson, 1996: 1396). Hem eski sinik-
lerde hem de modern siniklerde ortak olan nokta ise umutsuzluktur. Günümüz-
de sadece çalışanlar değil insanlar genel olarak gözlemlendiğinde, bir şekilde 
sinizmi yaşamaktadırlar ve yaşadıkları durumu anlatmakta, fakat ne olduğunu 
bilmemektedirler diyebiliriz.

2.1.1. Örgütsel Değişim ve Sinizm

İnsanın davranış yapısı ve başkalarıyla kurduğu sosyal ilişkilerin üretime katkı-
sı ve ya olumsuz etkileri çok yakın bir tarihten bu yana “Endüstri Devrimi”ile 
inceleme konusu olmuştur. Endüstri devrimi ile F.Taylor, M.Weber ve H. Fayol 
çeşitli kuramlar geliştirmiş, geliştirdikleri kuramlar üretimi arttırmış, yönetim ko-
nusunda iyi gelişmeler kat ettirmiştir. Ancak, Taylor Weber ve Fayol’da insanı 
ve örgütü, zihinsel, fiziksel duygusal bütünlüğünden ayrıştırarak değerlendirmiş-
tir. Nitekim kendisi de bir sosyolog olarak Weber; Bürokratik Örgüt Modelinin 
toplumsal yaşamı her boyutta mekanikleştirdiğini kabul etmiştir (Morgan; 1997 
aktaran Erçetin, 2001: 32). Gerçek anlamda ilk olarak insan öğesini ele alan ve 
insan unsuruna yönelik ilk çalışmalar Elton MAYO ve arkadaşları tarafından 
Hawthorne fabrikalarında 1939 yılana kadar yapılan Hawthorne araştırmalardır 
(Sabuncuoğlu ve Tüz, 2003: 17).

2000’li yılları yaşadığımız bu dönemde ise iletişim ve bilişim teknolojileri hızla 
ilerlemesi ile her alanda olduğu gibi sağlık alanı da bu gelişmelere paralel olarak 
yenilenmektedir. internetle hiper ağların oluşumu, ulusların sınırlarını zorlamak-
ta oluşan her yenilik kısa süre de eskimektedir. Bu oluşum sarmal bir yörünge iz-
leyerek, bir üst düzeyde yeni bir karmaşıklık yaratıyor. Bu da olaylara çok boyut-
lu bakmayı, bütünde parçayı parçada bütünü kavrayabilmeyi, kendi özgünlüğü 
içinde her olayı değerlendirmeyi gerektiriyor. Tüm bu gereksinimler paradigma 
tartışmalarını getiriyor ve içinde bulunduğumuz çağ için beşinci paradigma (Er-
çetin, 2001: 8) olduğu belirtiliyor.
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Ortaya çıkan paradigma tartışmaları zamanla örgüt kuramına da yansımıştır. 
1980’lere gelindiğinde ise postmodernizm tartışmaları sosyal bilim aleminde var 
olan epistemolojik ve metodolojik fayları tetikleyerek depremler meydana getir-
meye başlamıştır. Pek çok yazar postmodernizmi bir felsefe olarak mı yoksa bir 
dönem olarak mı değerlendirmenin hayati bir öneme sahip olduğunu belirtmiştir.

Postmodernizm, modernizmden sonra gelen bir kültürel biçim, bir tarihsel dönem 
olarak ele alınabileceği gibi dünyayı anlama ve açıklamada yeni bir epistemoloji 
olarak da görülebilir. Esneklik, iş gören katılımının vurgulanması, hiyerarşile-
rin azaltılması ve toplam kalite gibi Weber’in bürokrasi ilkeleriyle uyuşmayan 
yeniliklerin post modern yönetim tarzı olarak değerlendirildiğini söyleyebiliriz. 
Postmodernizme göre örgütsel gerçeklik yoktur. Düzenlilik, süreklilik ve mantık 
yerine çelişki, belirsizlik, gelip geçicilik, kaos ve karışıklık ilgisini çeker. Bir 
örgütü post modern yapan; kadınlar, dini ve etnik azınlıklar, yaşlı işçiler gibi, 
marjinal çalışanların seslerine kulak verilmesi, onların katılımının sağlanmasıdır. 
Bu anlamda henüz postmodern diye bir şey yoktur. Postmodern kisvesi altında 
yeni baskıcı çalışma rejimlerinin ortaya çıktığını belirtmek abartı olmayacaktır 
(Yıldırım, 2007: 386).

Postmodern örgütlerdeki özgürleştirme, insanileştirme veya yetkilendirme adı 
altında yapılan, bireyin beden ve zihninin nesnelleştirilerek, uysal ve faydalı bir 
meta haline dönüştürülmesi olasılığı her zaman mevcuttur. (Barratt; 2003: 1069 
aktaran Yıldırım, 2007: 387) Pek çok kişi için postmodernizm birbirinden çok 
farklı yeni örgütsel pratikleri meşrulaştırmaya yarayan bir araç olarak görülmek-
tedir. Yaşanan bu kısır döngüler çalışanı sinizme daha da çok yaklaştırmaktadır. 
Klasik yönetim şeklinde yönetilen bir örgüt sendikalaşmayla birlikte gelen işçi 
ayaklanmalarına, verimin, kalitenin düşmesine neden olmaktadır. Oysa postmo-
dernizme göre; örgüt üyelerinin hem bireysel hem de grupsal olarak yer aldığı 
yönetilmeyen veya yönetilemeyen bir alan vardır (Casey; 2002: 18 aktaran Yıl-
dırım, 2007: 388). Bu alanda arzular, endişeler, duygular, öyküler, mitler, duvar 
yazıları, şakalar, takma adlar, karikatürler şeklinde kendilerini ifade ederler ve 
örgüt üyeleri arasında karmaşık kolay açığa çıkarılmayan ilişkiler vardır. Aslında 
bu yönetilemeyen alan, sinizmin yaşanma durumundaki alaycı, eleştirel, sinik 
tutumlarla benzerlik olduğu düşünülmektedir.

Buradan şu sonuca varılabilir; postmodernizm aslında sinizmi de içine alan bir-
çok çalışan sıkıntısına eğilmekte hatta şimdiye kadar tam olarak kavramsallaştı-
rılamayan yeni yeni adlandırılabilen sinizm, postmodernizmin eğildiği en önemli 
unsurdur diyebiliriz. Birbirine silsile şeklinde bağlantılı bu süreç 1990’larda ivme 
kazanan, postmodern kuramın boşluklarını doldurmaya çalışan, sinizmde olduğu 
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gibi yönetime eleştirel olarak yaklaşan “Eleştirel Yönetim Kuramını”nı ortaya 
çıkarmıştır. Bu paradigmanın temel insan varsayımı, tıpkı sinizmde olduğu gibi; 
insanın kendi doğasına yabancılaştığıdır (Yıldırım, 2007:398).

Sinizmin kuramlar içinde incelenen bir olgu olduğumu yoksa kuramların sinizm-
den ve insana özgü tutumlardan mı ortaya çıktığı ise ilerleyen çalışmalarla ortaya 
çıkacaktır.

2.1.2. Sinizmin Çeşitleri

Tablo 1. Sinizm Çeşitlerinin Bir Özeti
SİNİZMİN ÇEŞİTLERİ EYLEM HEDEF BAĞLAM ZAMAN
Kişilik Sinizmi Acımasızlık 

Öfke
İnsan 
Doğası

 Değişmez 

Çalışan Sinizmi Acımasızlık 
Hayal kırıklığı

Her şey Olası Değişim 
İhtimali

Değişken

İş (Meslek Sinizmi) Uzaklaşma 
Kınama

Müşteriler Hizmet 
Organizasyonları

Değişken

Toplumsal / Kurumsal 
Sinizm

Yabancılaşma 
Çaresizlik

Kurumlar Değişken

Organizasyonel Değişim 
Sinizmi

Hayal kırıklığı 
Karamsarlık

Değişim Başarısız 
Değişim

Değişken

(Delken, 2004: 15)

2.1.2.1. Kişilik Sinizmi

Kişilik sinizmi örgütsel sinizmin pato-psikolojik değişkinedir. Aynı zamanda 
Cook ve Medley’in düşmanlık ölçeğinde de yer alır. Bu değişmez özellik bütün 
insan davranışlarına karşı sinizm olarak tanımlanır (Dalken, 2004: 17). Kişilik 
sinizminde, kişi insanlara karşı düşmanca davranışlarda bulunup, insanların ken-
disine karşı yapılan olumlu davranışlarını dahi sorgular.

İnsan davranışlarının negatif olarak algılandığı değişmeyen ve doğuştan gelen 
tek sinizm çeşididir. Sinik yönden, hor görme ve kişiler arası zayıf bağ olarak 
karakterize edilir. Kişilik sinizminde dünyanın dürüst olmayan, umursamaz, ben-
cil ve sosyal ilişkilerinde başarılı olamayan insanlarla dolu olduğu genellemesi 
üzerine kurulu derin bir güvensizlik vardır.

2.1.2.2. Çalışan Sinizmi

Çalışan sinizmi işletmelerin büyük sermaye sahiplerine, üst yönetime ve işye-
rindeki diğer kişi ya da birimlere yöneliktir. Eşitsizlik hissi çalışan siniği di-
ğerlerinden ayırır. Eşitsizlik hissini yaşatan, çalışan ve işveren arasında olduğu 
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varsayılan ve zımnen eşitlik, adalet ve tarafsızlık vaat eden psikolojik sözleşme 
ihlallerinde olduğu gibi işverenle olan resmi sözleşme ihlallerinde de oluşur (An-
dersson, 1996: 1403).

2.1.2.3. İş (Meslek) Sinizmi

İş (Meslek) sinizminin bir kaynağı olduğu düşünülen rol çatışması ve rol belirsiz-
liği yaşayan hizmet sektörü çalışanlarıyla daha çok ilişkilendirilmektedir (Dean 
ve diğerleri, 1998: 343). Belirli hizmet sektörlerinde müşterilerle olan stresli 
ilişkiler çalışanları duygusal alanda tükenmiş ve fiziksel olarak bitkin hissetti-
rir. Gelişen teknolojiyle müşterilerin beklenti düzeylerinin yükselmesi, çalışanın 
beklentiye karşılık memnuniyeti sağlamak için gösterdiği çabaya karşılık, müşte-
rilerden gelen olumsuz davranışlar durumu daha da güçleştirir. Örneğin; yardım 
hizmeti veren mesleklerde, ilişki, sorunlar üzerine kuruludur, geribildirimlerin 
çoğu olumsuzdur, başarısızlıklar abartılır ve şikayetçiler çözüm için dayanışma 
içinde değildirler (Egan; 1981 aktaran Abraham, 2000: 273).

İş (meslek) sinizminin kaynağı gösterilen rol belirsizliği ve kişi- rol çatışması 
nedeniyle hemşire, çocuk bakıcılığı, sosyal hizmet çalışanı, polislik, hosteslik 
ve sekreterlik gibi mesleklerde çalışanlar gerçek duygularından uzaklaşabilirler 
(Abraham; 2000: 273).Rol belirsizliği işle ilgili kararlara katılmama duygusuyla 
ilişkilendirilir (Jackson ve Schuler, 1985 aktaran Andersson, 1996: 1413). Rol ça-
tışması ise; Üst kıdemde bulunanlar ile diğer ilgili tarafların beklentileri çalışanın 
rol beklentileriyle her zaman örtüşmez.

2.1.2.4. Toplumsal / Kurumsal Sinizm

Toplumsal ya da Kurumsal Sinizm vatandaşların ülkelerine ve kurumlarına duy-
duğu güvensizliktir. Toplumsal/Kurumsal Sinizm kişi ve toplum arasındaki psi-
kolojik sözleşmenin ihlali sonucu ortaya çıkar (Kanter ve Mirvis, 1991: 59).

Psikolojik Sözleşmeler; “kişiyi gelecekte belli bir eylemde bulunmaya sevk et-
mek üzere verilen sözler kümesi” (Fransworth, 1982) ya da (Argyris; 1960) “iki 
taraf arasında, birbirlerinin normlarına saygılı olmaya yönelik, örtük ve yazılı 
olmayan anlaşmadır” (www.bilgiara.com). Toplumsal / Kurumsal Sinizmin en 
büyük örneğini Amerika da yapılan çalışmalarda (Kanter ve Mırvis, 1991) top-
lumda gittikçe büyüdüğü gözlemlenmektedir.

Toplumsal/Kurumsal sinizmin etkisi net değildir. Bazı durumlarda Toplumsal/
Kurumsal Sinizm çalışanı örgüte daha da bağlı kılabilir. Bu durumun nedeni ise 
topluma ve kurumlara sinizm geliştiren bireyde, çalışmaya başladığı kuruma 
karşı önceden oluşmuş bir önyargı vardır.Bu önyargı beklentiyi düşürmektedir. 
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Toplumdan gördüğü hayal kırıklıkları kişiyi genellemeye götürmekte işinde de 
hayal kırıklıkları yaşayacağını düşünmektedir. Bu yüzden örgütte meydana gelen 
küçük bir olumlu olay dahi çalışanın motivasyonunu düzeltmesini, örgüte karşı 
umutlu ve olumlu bir tutum geliştirmesine neden olmaktadır.

2.1.2.5. Örgütsel Değişim Sinizmi

Örgütsel değişim ile ilgili sinizm, “örgütlerin, başarıya ulaşmak için yaptıkla-
rı değişim sonucunda verdikleri emekler ve gösterdikleri çabalar hakkındaki 
karamsar bakış açıları” olarak tanımlanmıştır (Wanous vd., 2000: 132). Ayrıca 
organizasyondaki başarısız değişim algısına bir tepkidir. Bu değişimler sadece 
başarısız olan ve bir şeyi değiştirmeyen değişimler değildir. Burada organizas-
yonu daha da kötüye götüren değişimler de söz konusudur. Bu durum genellikle 
işverenin; değişikliğin çalışan için bir avantaj olacağını söylemesinin, fakat buna 
karşın söylediğinin gerçekleşmemesinin ardından ortaya çıkar. Eğer durum tek-
rarlanırsa, çalışan önceki hayal kırıklığına takılır kalır. Bu da çalışanların işbirliği 
yapmadığı ve sonuçta da değişimlerin işbirliği olmamasından dolayı başarısız 
olduğu bir durumu ortaya çıkarır (Dalken, 2004:15).

Bunun yanı sıra organizasyonel değişim sinizminde çalışanlar geçmişteki başarı-
sız değişim sonuçlarından dolayı, yeni değişim çalışmalarından ve vaatlerinden 
umutsuzlardır. Değişimin gerçekleşeceği konusunda inançsızlardır, değişimi ger-
çekleştireceği söylenen çalışanlarında başarısız olacakları, beceriksiz çalışanlar 
oldukları düşüncesi mevcuttur.

2.2. Örgütsel Sinizm

Örgütsel sinizm ise; işyerinde çalışanın genel olarak yönetimi küçümsemesi, 
bencillikle suçlaması, meslektaşlarını hor görüp aşağılaması olgusu, çalışanların 
örgütlerine karşı aşırı derecede olumsuz tutum içine girmesidir (Dean ve diğerle-
ri, 1998: 345). Örgüte karşı birçok kişi tarafından paylaşılan şüpheler (Brandes, 
1997: 31) ve güvensizliktir.

Örgütsel sinizmde çalışan, yöneticilerin ve iş arkadaşlarının kendisine olan olum-
lu yaklaşımlarda dahi, kendisine açıkça belli edilmediğini düşündüğü bir neden 
arayabilir. Kendisine yaklaşan yöneticinin veya iş arkadaşının çıkarı olmadan, 
kendisine olumlu tutum sergilemeyeceğini, çıkarlarına bağlı olarak böyle bir 
yaklaşımda olduklarını düşündükleri gözlenmektedir. Örgütsel sinizm hakkında 
özellikle Amerika’da yapılan çalışmaların sonuçları, örgüt yöneticilerinin aka-
demisyenlerin popüler basının dikkatini çekmiştir. Konu hakkında araştırma ve 
incelemelere ağırlık vermeye başlanılmıştır.
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Adams 1996’da ‘Dilbert İlkesi ’şeklinde kitaplaştırdığı eserinde ‘Dilbert’ karak-
teriyle Amerikan örgüt yönetimini sinik bakış açısı ile ‘gülünç yönetim’ ‘mutsuz 
çalışanlar’ olarak resmetmiştir. Adamsın işyerindeki uygulamalara mizahi bir 
gözle baktığı ‘Dilbert İlkesi’ 1957 yılında yayınlanan ‘Parkinson Kanunu’ 1971 
yılında yayınlanan ‘Peter İlkesi’ kitaplarının devamı şeklindedir. Sinik bakış açı-
sı ile örgütsel olayları mizahi açıdan ele alan ‘Dilber İlkesi’ kitabı yayınlandığı 
1996 yılında Washington Post gazetesince yüzyılın en iyi yönetim kitabı seçilmiş 
ve 40 haftadan fazla bir süre en çok satan kitaplar listesinde tepelerde yer almıştır 
(Akın, 2002: 71).

Sinizm bazı durumlarda insan doğası, bireyin diğer insanların samimi olmalarına 
güvenemeyeceğini öngören genel bir tutum hakkında temel bir felsefeyi yansıtır. 
Diğer durumlarda ise sinizmin iş, değişim çabaları, büyük iş, belirli sanayiler, 
firmalar, iş sendikaları veya yönetim gibi spesifik objeleri vardır (Kanter ve Mir-
vis, 1989, Wanoues, 1994). Örneğin işe duyulan sinizm işin baskıcı, memnuniyet 
vermediğini ve çaba göstermeye değmediğini öngören, spesifik bir tutum ve “şir-
ketlerin çalışanlarını umursamadıklarını ve bir çok işin çalışanların kendilerini 
adamalarına, kararlılıklarına ve bağlılıklarına değmediğini” öngören bir düşünce-
dir (Stern, 1990: 271’ aktaran Andersson). Bir gruba veya kuruluşa karşı duyulan 
sinizm diğer objeleri kapsayacak şekilde genelleşebilir; örneğin, bir kuruluşun 
liderine karşı duyulan sinizm diğer kuruluşların liderlerine karşı duyulacak şe-
kilde genelleşir (Bateman, 1992). Çalışanlar tarafından sinik inançlar ve negatif 
duygular organizasyona yöneltilen sert eleştiriler yoluyla açıkça ya da kapalı bir 
şekilde ifade edilebilir. Organizasyonun bütünlükten yoksun olduğu düşüncesi 
iğneleyici esprilerin yanı sıra manalı bakışlar, göz kaçırma ve sırıtma gibi sözlü 
olmayan davranışlarla kendini gösterir (Dean ve diğerleri, 1998: 5).

Sinik çalışanları diğerlerinden ayıran en belirgin özellikler; sürekli şikayet etme-
leri, örgütü ve iş arkadaşlarını küçümser tavırlar içinde olmaları, sürekli kötümser 
söylemlerde bulunmaları, başarısızlıklar karşısında çabuk hayal kırıklığına uğra-
maları, örgütleri tarafından aldatıldıkları duygusuna kapılmaları olarak belirtile-
bilmektedir (Abraham, 2000: 270).

Sinikler, örgütlerde iş yerindeki olumsuz davranışların üstesinden gelebilmek 
için sinizmi bir kılıç ya da bir kalkan gibi kullanırlar. Bir kılıç olarak saldırganlık-
lar yapabilirler, genelde yöneticiler bu tavrı sergilemektedirler. Bir kalkan olarak, 
gerçek dışı bir korku ve bağlılıkla kişinin nihai olarak hayal kırıklığı veya kızgın-
lıktan kendisini korumak için kullandığı bir kalkandır. Özellikle birçok işçi, polis 
memurları ve barmenlerin sinizmi bir kalkan olarak kullandıkları belirtilmektedir 
(Kanter ve Mırvis, 1991: 58).
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2.3. Örgütsel Sinizmin Önemi

Tüm örgütler sistem yaklaşımı içinde bir bütünü oluşturmaktadırlar. Bu bütün 
içinde de insan, örgütlerin en önemli kaynağıdır. Her ne kadar bir örgütte ma-
kineler kullanılsa da makineleri harekete geçiren, örgütün devamlılığını sağla-
yacak olan işlerin yapılmasını sağlayan bilginin kaynağı da yine insandır. Bu 
kadar önemli bir kaynaktan da verim alabilmek, örgütlerin yaşama devamlılığını 
sağlamanın en önemli gereğidir. Fakat hızla gelişen, değişen teknoloji ve rekabet 
ortamı içinde insanda varlığını korumanın sıkıntısı ve yarışı içindedir.

Örgütsel sinizmin düzeyine göre çalışanda meydana gelen hayal kırıklığı, örgüte 
karşı gelişen olumsuz tutumlar, rekabetin iş arkadaşları arasına girmesi, alay-
cı davranışların artması verimi düşürecek, işleri kalitesizleştirecek, kaliteli ele-
manların kaybına neden olacağı gözlemlenmektedir. İnsan duygusal ve düşünsel 
yönüyle çok yönlü bir varlıktır. Tüm çalışanlar aynı anda aynı ihtiyaç ya da bek-
lentide, aynı moral seviyesinde veya streste olmazlar. Fakat içinde bulundukları 
durumla birbirlerini etkilemektedirler. Yapılan tüm işler zincirleme bir özellik ta-
şımaktadırlar. Zincirlerden birinin kopması işi aksatacak ve kalitesizleştirecektir. 
Bu yüzden işi yapan insan unsurunun doğru eş güdümlenmesi, örgüt olarak ortak 
bir amaç oluşturulması, aitlik duygusunun yaratılarak işin sahiplenilmesi ve or-
tak bir örgüt kültürü oluşturulması gerekmektedir. Kenneth Clark “Biz kendimizi 
tıpkı bombalar kadar etkili bir şekilde sinizm ve hayal kırıklığıyla mahvedebili-
riz” diyerek sinizmin bir bomba kadar olumsuz sonuçlar doğuracağını belirterek, 
sinizmin önemini vurgulamıştır.

Sinizm ve örgütsel sinizm tanındıkça ve öğrenildikçe önemini arttırmaktadır. 
Henüz yeni bir kavram olduğundan bazen çalışanlar örgütsel sinizmi yoğun bir 
şekilde yaşasa dahi bunu adlandıramamaktadırlar. Yapılan çalışmalar ise sinizmin 
çalışanlarda giderek arttığını, yaşanan ekonomik ve sosyal gidişatın da sinizmin 
çalışanlar arasında yayıldığını göstermektedir.

2.4. Örgütsel Sinizmin Nedenleri

Örgütsel Sinizme yol açan en belirgin nedenler; beklentiye bağlı olarak, sözleşme 
ihlalleri ve kişi- rol çatışmasıdır.

2.5. Örgütsel Sinizmin Sonuçları

Örgütsel sinizmin yarattığı sonuçlar; iş memnuniyetsizliği, örgütsel bağlığın dü-
şüşü ve yabancılaşmadır.
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2.6. Örgütsel Sinizmle İlgili Yakın Kavramlar

Sinizm ve örgütsel sinizmin etkileşimde olduğu kavramlar örgütsel vatandaşlık, 
tükenmişlik ve güvendir.

2.6.1. Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Vatandaşlık

Örgütsel sinizm örgütsel vatandaşlığı olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak ör-
gütsel sinizm örgütsel vatandaşlığı direk değil, örgütsel sinizmin neden olduğu 
yabancılaşma yoluyla dolaylı olarak etkilemektedir. Buda gösterir ki örgüte dair 
negatif bir bakış açısı yabancılaşma duygularını ortaya çıkarır, böylece de örgüt-
sel vatandaşlık davranışlarına katılım azalır (Abraham, 2000: 287).

Örgüt yönetimi ve çalışanlar arasındaki eylemler bir alış veriş gibidir. Eğer örgüt 
çalışanına iyi muamele eder, adil davranır, kendisini geliştirmeye olanaklar verip, 
insani yaşam ve çalışma şartlarını sunarsa çalışanlarda kendi iş sorumluluklarının 
ötesine giderek örgüt için daha fazla çaba harcayacaklardır.

Gönüllük esasına dayanılarak yapılan vatandaşlık eylemleri psikolojik sözleşme-
nin ihlali aşikar olduğunda biter. Çünkü psikolojik sözleşmenin ihlaliyle güven 
zedelenmesi ve sinizm gelir yerleşir. Artık örgüt ve çalışan arasındaki alışveriş 
ücret karşılığındaki yapılan işle sınırlı kalacaktır. Dışarıya karşı örgütün prestijini 
artırmak, bağlılığın en önemli simgesidir. Ancak siniklerin örgütün meşruluğunu 
yitirdiği inancı o kadar keskindir ki, onlar sistemi savunmaktan ve desteklemek-
ten vazgeçerler (Abraham, 2000: 277; Andersson, 1996; Kanter ve Mırvis, 1991).

2.6.2. Örgütsel Sinizm ve Tükenmişlik

Tükenmişlik, çaresizlik ve umutsuzluk duyguları, duygusal tükenme, fiziksel 
tükenme, olumsuz benlik algısı ve işe, yaşama ve diğer insanlara karşı olum-
suz tutumlar geliştirmekle karakterize olan durumdur (Aydın, 2004: 15). Tüken-
mişlik en çok birebir insan ilişkilerinin yoğun olduğu mesleklerde daha fazla 
hissedilmektedir. ABD’de Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü NIOSH 
tarafından yapılan araştırmada, stres düzeylerine göre 130 meslek sıralanmıştır. 
Bunlardan stresi en yüksek düzeyde mesleklerde sağlık çalışanları tepelerde yer 
almıştır (Başpınar ve Diğerleri, 2001: 31). Tükenmişliğin aynı sinizmde oldu-
ğu gibi beklentiyle ilgisi büyüktür. Çalışan örgüt için yaptığı iyi niyetli çabalar 
karşısında beklediklerini bulamadığında da engellenmişlik, güvensizlik ve hayal 
kırıklığı hissedecektir. Ardından bedensel ve zihinsel olarak tükenmeye başla-
yacağı gözlemlenebilmektedir. Bu konuda en çok tanınan ve bu alandaki çalış-
malara öncülük eden Maslach’tır. Maslach, tükenmişliği sırasıyla birbirini takip 
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eden, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük başarı hissi sendromu şeklinde 
değerlendirmiştir.

Sinizm ne tam olarak tükenmişlikle aynı şeydir nede birbirinin net bir sonucu 
ya da nedenidirler. Daha çok birbirinden etkilenen ve birlikte seyir eden durum-
lardır. Örgütsel sinizm tükenmişliğin duyarsızlaşma aşaması ile aynı şeydir. Si-
nizmde yaşanan insanlardan uzaklaşma, insanlar hakkında olumsuz düşüncelerle 
dolu olma, alaycı tavırlarda bulunma, örgüte karşı mesafeli ve umursamaz olma, 
kabalık, hepsi duyarsızlaşma aşamasında da vardır. Çalışanın duyarsızlaşma aşa-
ması sinizmi yaşadığı dönemdir denilebilir.

2.6.3. Örgütsel Sinizm ve Güven

Sinizm ise güvenle karıştırılabilir bir olgudur. Öyle ki sinizmin tam karşılığının 
güvensizlik olduğu düşünülebilmektedir. Örgütsel sinizm, örgüte karşı duyulan 
negatif tutumlar ve bir güvensizlik halidir, fakat tek başına güvensizlik sinizm, 
sinizm de güvensizlik değildir.

Güven bir inanç ve örgütsel sinizmde bir tutum olduğundan, güvensizliğin örgüt-
sel sinizm için bir öncül olabileceğine dair göstergeler mevcuttur. Güvensizliğin 
örgütsel sinizmin bir inanç bileşeni olduğu söylenebilir (Andersson ve Bateman; 
1997, Dean ve diğerleri; 1998).

3. ALAN ÇALIŞMASI

3.1. Araştırma Amacı

Bu araştırmanın amacı, sinizm ve örgütsel sinizm hakkında literatür taranıp, kav-
ramın geliştirilerek tanıtılmasını anlaşılmasını sağlayarak sağlık çalışanlarının 
‘genel (kişisel) sinizm’ ve ‘örgütsel sinizm’ düzeylerini ortaya koymaktır.

Bu genel amaç doğrultusunda araştırmanın temel hipotezleri şunlardır.

H1  “Sağlık çalışanlarının kişisel sinizm düzeyleri ile bilişsel faktör düzeyleri 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.”

H2  “Sağlık çalışanlarının kişisel sinizm düzeyleri ile duyuşsal faktör düzeyleri 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.”

H3  “Sağlık çalışanlarının kişisel sinizm düzeyleri ile davranışsal faktör düzey-
leri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.”

H4  “Sağlık çalışanlarının kişisel sinizm düzeyleri ile örgütsel sinizm düzeyleri 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.”
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3.2. Sınırlılıklar

Sağlık çalışanlarının genel sinizm ve örgütsel sinizm düzeylerini ortaya koymayı 
amaçlayan bu araştırmanın sınırlılıkları şunlardır;

• Araştırma çalışanların genel sinizm ve örgütsel sinizmi yaşama durumlarını 
belirlemek amacıyla, anket uygulaması, Van ilindeki kamu bünyesinde çalışan 
sağlık çalışanlarıyla sınırlı tutulmuştur.

• Araştırmada, Türkiye’ deki sağlık çalışanlarının tamamı yerine zaman, mali-
yet ve yardımcı eleman gibi sınırlılıklardan dolayı Van ilinde örneklem alınma 
yoluna gidilmiştir.

3.3. Varsayımlar

Sağlık çalışanları üzerinde uygulanan bu araştırma aşağıdaki varsayımlar çerçe-
vesinde yapılmıştır.

• Veri toplama araçlarında yer alacak sorular araştırma konusunun test edilmesi 
açısından sayıca ve anlam bakımından yeterli olacağı varsayılmaktadır.

• Anket çalışmalarında katılımcıların verdikleri cevaplar geçerli ve güvenilirdir.

3.4. Araştırma Yöntemi

Araştırma Van ili ile sınırlı tutulmuş olup, kamu kurumlarında görevli sağlık ça-
lışanları araştırmanın evrenini oluşturmuştur.

Van ilinde sağlık çalışanı bulunan kamu kurumu sayısı 24’dür. Van ilindeki sağlık 
çalışanı (doktor, hemşire, ebe, sağlık memuru) sayısı, yani evrenimizse 4152’dir. 
Gerek zaman ve gerekse maddi kısıtlamalar nedeniyle anket basit tesadüfü örnek-
lem yöntemi ile 400 kişiye uygulanmıştır.

Üç bölümden oluşan anket formunun birinci bölümünde sağlık çalışanlarına iliş-
kin demografik değişkenlere ait ifadeler yer almaktadır.

İkinci bölümde, kişisel (genel) sinizm ile ilgili sorular bulunmaktadır. Bu sorular 
sağlık çalışanlarının kişisel (genel sinizm) ve yaşama bakış açılarını ölçmek ama-
cıyla Kanter ve Mırvis’in (1991) ve Wrightsman’ın (1992) geliştirdiği ölçeğe ait 
10 ifadeden oluşmaktadır.

“Kanter ve Mirvis‘in yaşama karşı bakış açısı” ölçeği 7 maddedir. “Wrights-
man‘ın insan doğasının felsefesinden yola çıkılarak geliştirdiği ölçek”toplam 10 
maddeden oluşmakta ve ölçeğin 5 maddesi Kanter ve Mirvis‘in ölçeğindeki ile 
aynıdır (Erdost vd., 2007: 516). Sorular 5’li Likert Ölçeği ile hazırlanmıştır.



Çeşitli Yönetimsel Yaklaşımların Sağlık Hizmetleri Üzerine Etkileri

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  53

Üçüncü bölümde ise örgütsel sinizm ile ilgili sorular bulunmaktadır. Bu soru-
lar sağlık çalışanlarının örgütsel sinizm düzeylerini ölçmek amacıyla Brandes’in 
bilişsel, duyuşsal, davranışsal faktörler olarak kavramsallaştırdığı toplam 14 ifa-
deden oluşmaktadır. Örgüte yönelik bilişsel, duyuşsal ve davranışsal tepkilerin 
toplamı örgütsel sinizm düzeyinin belirlenmesini sağlamakta olup anketin biliş-
sel faktörler kısmında 5, duyuşsal faktörler kısmında 6, davranışsal faktörler kıs-
mında 3 ifade bulunmaktadır. Sorular 5’li Likert Ölçeği ile hazırlanmıştır.

4. BULGULAR

Araştırmaya katılanların % 54,7’si kadın % 46’sı erkek; % 42,5’i 20- 29 yaş, % 
31,7’si 30- 39 yaş, % 18,2 40- 49 yaş, % 7,5’i 50 yaş ve üzeri; % 58,72’si evli, % 
41,2’si bekar; % 37,5’i lise ve dengi, % 22,5’i meslek yüksek okulu, % 40’ı lisans 
ve lisansüstü mezunu çalışanlardan oluşmaktadır.

Tablo 2’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının kişisel si-
nizm durumları ve sinik bakış açıları değerlendirildiğinde; “Birçok insan eğer 
fırsat bulsaydı vergi vermekten kaçınırdı” ifadesine % 55’inin, “İnsanlar doğru-
luk ve ahlaki değerlere sahip olduklarını iddia ederler ama çok azı yeri geldiğinde 
bu değerlere sadık kalır” ifadesine % 40’ının, “Birçok insan fark edilmeyeceğini 
bilse, biletle girilecek yerlere bilet almadan girebilir” ifadesine % 49’unun “Ke-
sinlikle Katılıyorum” cevabını verdikleri görülmektedir.

Sağlık çalışanlarının “İnsanlar birbirini umursar gibi görünseler de, gerçekte bir-
birlerine daha az değer verirler” ifadesine % 35,5’inin “Kesinlikle Katılıyorum” 
% 40,2’inin “Kısmen katılıyorum”, “İnsanlar “başkası yapıyor ben niye yapma-
yayım” diye birtakım ahlaki değerleri görmezden gelebilir” ifadesine % 31’inin 
“Kesinlikle Katılıyorum” % 41’inin “Kısmen Katılıyorum” cevaplarını verdikle-
ri görülmektedir.

Tablo 2’den de görüleceği üzere, sağlık çalışanlarının hayata ve insanlara bakış 
açısının olumsuz olduğu ve kişisel (genel sinizm) düzeyinin yüksek olduğu gö-
rülmektedir.

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının sinik bakış açılarının en düşük düzeyde 
olduğu ifade ise “İnsanlar diğer insanlara aslında istemeyerek yardım ettiği”dir. 
Buna göre, sağlık çalışanlarının yardım konusunda isteksiz olmadıkları söylene-
bilir.
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Tablo 2. Ankete Katılan Sağlık Çalışanlarının Kişisel Sinizm İle İlgili Verilen İfadelere 

Katılma Derecelerinin Dağılımı

Kişisel Sinizm Kesinlikle 
katılmıyorum

Kısmen 
katılmıyorum

Ne katılıyor ne 
katılmıyorum

Kısmen 
katılıyorum

Kesinlikle 
katılıyorum Toplam

İfadeler f % f % f % f % f % f % - x s
1. İnsanlar 
birbirlerini 
umursar gibi 
görünseler 
de gerçekte 
birbirlerine daha 
az değer verirler.

19 4,7 35 9 43 10,7 161 40,2 142 35,5 400 100 4,01 1,081

2. Aslında 
insanlar, diğer 
insanlara 
istemeyerek 
yardım ederler.

82 20,5 115 29 69 17,2 114 28,5 45 11,2 400 100 2,94 1,266

3. Birçok insan 
doğası gereği 
dürüst değildir.

30 7,5 65 16,2 81 20,2 141 35,2 83 20,7 400 100 3,47 1,188

4. İnsanlar 
doğruluk ve 
ahlaki değerlere 
sahip olduklarını 
iddia ederler ama 
yeri geldiğinde 
çok azı bu 
değerlere sadık 
kalır.

14 3,5 24 6 47 11,7 155 38,7 160 40 400 100 4,06 1,033

5. Birçok insan 
genellikle 
kibirlidir.

18 4,5 61 15,2 104 26 142 35,5 75 18,7 400 100 3,49 1,092

6. İnsanlar 
çıkarları için 
kolayca yalan 
söyleyebilir.

14 3,5 32 8 59 14,7 151 37,7 144 36 400 100 3,94 1,081

7. Birçok insan 
eğer fırsat 
bulsaydı vergi 
vermekten 
kaçınırdı.

18 4,1 24 6 32 8 106 26,5 220 55 400 100 4,21 1,125

8. Günümüzde 
bencil insan 
çoktur. Çünkü 
herkes bencil 
olmayan insanları 
kullanmayı sever.

26 6,5 69 17,3 81 20,3 119 29,8 105 26,3 400 100 3,52 1,230

9. İnsanlar 
“Başkası 
yapıyor ben niye 
yapmayayım” 
diye birtakım 
ahlaki değerleri 
görmezden 
gelebilir.

20 5 34 8,5 58 14,5 165 41 125 31 400 100 3,85 1,097

10. Birçok 
insan fark 
edilmeyeceğini 
bilse, biletle 
girilecek yerlere 
bilet almadan 
girebilir.

16 4 34 7,4 59 14,8 99 24,8 192 49 400 100 4,12 1,169

3,77 0,734
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Tablo 3. Ankete Katılan Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Sinizmin Bilişsel Düzeyi İle İlgili 
İfadelere Katılma Derecelerinin Dağılımı

Örgütsel Sinizm

 Asla Nadiren Bazen Sık sık Sürekli Toplam   

Bilişsel Faktörler f % f % f % f % f % f % - x s

11. Çalıştığım kurumun, 
söylediğinin başka, yaptığının 
başka olduğuna inanıyorum.

37 9,2 66 16,5 105 26,2 117 29,2 75 18,7 400 100 3,31 1,226

12. Kurum yönetiminin yapacağını 
söylediği şeyler ile gerçekleşenler 
arasında çok az benzerlik 
görüyorum.

31 7,7 99 24,7 129 32,2 107 26,7 34 8,5 400 100 3,08 1,090

13. Çalıştığım kurum yönetimi, 
bir şeyi yapmayı planladığını 
söylüyorsa bunun gerçekleşeceği 
konusunda kuşku duyarım.

55 13,7 91 22,7 111 27,7 91 22,7 52 13 400 100 3,00 1,227

14. Çalıştığım kurumun 
politikaları, amaçları ve 
uygulamalarında çok az ortak nokta 
vardır.

41 10 83 20,7 106 26,5 121 30,2 49 12,2 400 100 3,13 1,178

15. Kurum yönetimi beklenen 
davranışı değil, başka davranışı 
ödüllendirir.

42 10,5 85 21 91 22,7 131 32,8 51 12,7 400 100 3,16 1,201

3,12 1,034

Tablo 4. Ankete Katılan Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Sinizmin Duyuşsal Düzeyi İle İlgili 
İfadelere Katılma Derecelerinin Dağılımı

 Asla Nadiren Bazen Sık sık Sürekli Toplam   

 Duyuşsal Faktörler f % f % f % f % f % f % - x s

16. Çalıştığım kurumu 
düşündüğümde bir endişe 
duyarım.

60 15 61 15,2 106 26,5 110 27,5 63 15,7 400 100 3,09 1,303

17. Çalıştığım kurumu 
düşündüğümde bir gerilim 
yaşarım

61 15,2 87 21,7 104 26 91 22,7 57 14,2 400 100 3,00 1,276

18. Çalıştığım 
kurumun sloganları ve 
uygulamalarıyla dalga 
geçtiğim olur.

87 21,7 91 22,7 101 25,2 98 24,5 23 5,7 400 100 2,70 1,218

19. Çalıştığım kurumu 
düşündüğümde 
sinirlenirim.

78 19,5 84 21 109 27,2 87 21,7 42 10,5 400 100 2,82 1,267

20. Çalıştığım kurumdaki 
ilişkiler beni kızdırır. 36 9 91 22,7 113 28 95 23,7 65 16,2 400 100 3,14 1,217

21. Kurum dışındaki 
arkadaşlarıma, kurumda 
olup bitenlerle ilgili 
şikayette bulunurum. 

84 21 76 19 115 28,7 90 22,5 35 8,7 400 100 2,78 1,244

2,93 1,061
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Tablo 5. Ankete Katılan Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Sinizmin Davranışsal Düzeyi İle 
İlgili İfadelere Katılma Derecelerinin Dağılımı

 Asla Nadiren Bazen Sık sık Sürekli Toplam   

 Davranışsal Faktörler f % f % f % f % f % f % - s

1.Çalıştığım kurumda işlerin 
nasıl yürütüldüğü hakkında 
diğer çalışanlarla konuşurum.

27 6,7 99 24,7 145 36 83 20,8 46 11,5 400 100 3,05 1,090

2. Diğer çalışanlarla, çalıştığım 
kurumun uygulama ve 
politikalarını eleştiririm.

31 7,7 127 32 142 35,5 68 17 32 8 400 100 2,87 1,052

3. Kurum yönetimiyle ilgili 
herhangi bir konu gündeme 
geldiğinde anlamlı bakışmalar 
yaşanır.

36 9 88 22 115 28,7 91 22,7 70 17,5 400 100 3,13 1,240

3,08 0,878

4.1. Araştırmaya Katılan Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Sinizm (Tepki) 
Boyutları

Örgütsel sinizm bilişsel faktörler, duyuşsal faktörler ve davranışsal faktörler ol-
mak üzere 3 boyuttan oluşmaktadır. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının ör-
gütsel sinizmi oluşturan bilişsel faktörlere ait ifadelere verdikleri cevaplar, tablo 
3’da, duyuşsal faktörlere verdikleri cevaplar, tablo 4’de ve davranışsal faktörlere 
verdikleri cevaplar, tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 3’da görüldüğü üzere sağlık çalışanlarının örgütsel sinizmin bilişsel fak-
törlerine ait “Çalıştığım kurumun politikaları, amaçları ve uygulamalarında 
çok az ortak nokta vardır.”ifadesine % 30,2’sinin, “Kurum yönetimi beklenen 
davranışı değil, başka davranışı ödüllendirir.” ifadesine % 32,8’inin “sık sık” 
cevabını verdiği görülmektedir. Tabloya bakıldığında sağlık çalışanlarının bi-
lişsel faktörlere verdikleri cevaplardan orta düzeyde sinik eğilim gösterdikleri 
söylenebilir.

Tablo 4’da görüldüğü üzere sağlık çalışanları örgütsel sinizmin duyuşsal fak-
törlerine ait “Çalıştığım kurumu düşündüğümde bir endişe duyarım.” İfadesine 
% 27,5’inin, tablo 5’de ise davranışsal faktörlere ait “Kurum yönetimiyle ilgi-
li herhangi bir konu gündeme geldiğinde anlamlı bakışmalar yaşanır” ifadesine 
%22,7’sinin “sık sık” cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo 4 ve 5’e bakıldığında araştırmaya katılanların verdikleri cevapların “ba-
zen” seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir. Buna göre araştırmaya katılan 
sağlık çalışanlarının örgütsel sinizm seviyelerinin orta düzeyde olduğu söyle-
nebilir.
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Tablo 6. Sinizmin Yaş Grupları Değişkeni Bakımından İncelenmesi
  n - x s f p

Sinizm
 
 
 
 

20-29 yaş 170 3,16 1,053 4,367 0,005
30-39 yaş 127 2,95 1,059   
40-49 yaş 73 2,88 1,064   

50 ve üzeri yaş 30 2,65 1,016   
Total 400 2,92 1,061   

Tablo 7. Sinizmin Eğitim Durumu Değişkeni Bakımından İncelenmesi

  n - x s f p
Sinizm Lise ve dengi 150 2,98 0,985 6,152 0,002
 Meslek yüksekokulu 90 3,17 1,011   
 Lisans ve lisansüstü 160 3,40 1,092   
 Total 400 3,14 1,034   

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının demografik değişkenler ve sinizm dü-
zeylerinin arasındaki ilişki incelendiğinde sadece yaş ve eğitim durumu değiş-
keni bakımından anlamlı bir fark bulunmuştur. Sağlık çalışanlarının 20- 29 yaş 
aralığında olanlarının sinizm düzeyi 3,16, eğitim durumu lisans ve lisansüstü 
çalışanların sinizm düzeyi 3,40 olup, sinizm seviyesi en yüksek olan gruplardır.

Araştırmaya Katılan Sağlık Çalışanlarının Kişisel Sinizm, Örgütsel Sinizm ve 
Örgütsel Sinizmin Alt Boyutları Arasındaki Korelasyonları

Kişisel sinizm, örgütsel sinizmin alt boyutları (bilişsel, duyuşsal ve davranışsal 
faktörler) ve kişisel sinizm ile örgütsel sinizm aralarındaki korelasyon ve korelas-
yona ait bilgiler tablo 8’da verilmiştir.

Tablo 8. Kişisel Sinizm, Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Sinizmin Alt Boyutları Ara-
sındaki İlişkinin İncelenmesi

Kişisel 
Sinizm

Bilişsel 
Fak.

Duyuşsal 
Fak.

Davranışsal 
Fak.

Örgütsel 
Sinizm

Kişisel Sinizm

Pearson 
Correlation 1 ,428 (**) ,357 (**) ,249 (**) ,410 (**) 

Sig. 
(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

N 400 400 400 400 400

Bilişsel Faktör

Pearson 
Correlation

,428 
(**) 1 ,781 (**) ,509 (**) ,916 (**) 

Sig. 
(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

N 400 400 400 400 400
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Kişisel 
Sinizm

Bilişsel 
Fak.

Duyuşsal 
Fak.

Davranışsal 
Fak.

Örgütsel 
Sinizm

Duyuşsal Faktör

Pearson 
Correlation

,357 
(**) ,781 (**) 1 ,526 (**) ,940 (**) 

Sig. 
(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

N 400 400 400 400 400

Davranışsal 
Faktör

Pearson 
Correlation

,249 
(**) ,509 (**) ,526 (**) 1 ,688 (**) 

Sig. 
(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

N 400 400 400 400 400

Örgütsel Sinizm

Pearson 
Correlation

,410 
(**) ,916 (**) ,940 (**) ,688 (**) 1

Sig. 
(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

N 400 400 400 400 400

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

Kişisel sinizm ile tepki sorunları arasındaki ilişkinin incelenmesi için Pearson 
Correlation analizi uygulanmıştır. Yapılan analize göre kişisel sinizm ile bilişsel, 
duyuşsal, davranışsal faktörler ve örgütsel sinizmin, dördü arasında da istatis-
tiksel olarak pozitif bir ilişki bulunmuştur. Örneklem grubunu oluşturan sağlık 
çalışanlarının kişisel sinizm ve örgütsel sinizmin üç boyutu (bilişsel, duyuşsal ve 
davranışsal faktörler) arasında orta düzeyde bir korelasyon tespit edilmiştir. Buna 
göre “Sağlık çalışanlarının kişisel sinizm düzeyleri ile bilişsel faktör düzeyleri 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır”; “Sağlık çalışanlarının kişisel sinizm 
düzeyleri ile duyuşsal faktör düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır”; 
“Sağlık çalışanlarının kişisel sinizm düzeyleri ile davranışsal faktör düzeyleri 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır”.

Örgütsel sinik bakış açıları değerlendirildiğinde ise; örgütsel sinizmin alt boyut-
larının kendi aralarında, duyuşsal ve bilişsel tepki faktörünün yüksek, davranışsal 
faktörün düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kişisel sinizm ve örgütsel si-
nizm arasında da orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre “Sağ-
lık çalışanlarının kişisel sinizm düzeyleri ile örgütsel sinizm düzeyleri arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır”.
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER

5.1. Sonuçlar

Araştırma sonunda “sinizm ve örgütsel sinizm”in teorik ve kavramsal boyutları 
oluşturularak tanımlanması amaçlanmış ve sağlık çalışanlarının sinizm ve örgüt-
sel sinizm düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Buna göre sağlık çalışan-
larının kişisel sinizm seviyesinin yüksek olduğu görülmüştür. Örgütsel sinizm 
seviyeleri ve alt ölçekleri (bilişsel, duyuşsal, davranışsal) orta düzeydedir. Bu 
sonuçlara göre, araştırmanın temel hipotezi “Kişisel sinizm ile örgütsel sinizmin 
alt ölçek düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.” hipotezi kabul edil-
miştir. Buna göre kişisel sinizm düzeyi arttıkça örgütsel sinizm düzeyi de orta de-
recede artacaktır. Daha öncede yapılan araştırmalar kişisel sinizmi örgütsel siniz-
min en güçlü öngörücüsü olarak belirlemektedirler (Andersson, 1996; Abraham 
2000; Dalken 2004). Araştırmaya katılan çalışanların demografik değişkenler ba-
kımından incelendiğinde cinsiyet değişkeni bakımından sinizm düzeyleri arasın-
da anlamlı bir farklılık yoktur. Bu sonuç literatürdeki diğer çalışmaların sonuçları 
ile de örtüşmektedir (Erdost ve diğerleri, 2007; Güzeller ve Kalağan, 2008; Efilti 
ve diğerleri, 2008). Kanter ve Mırvisin 1991 yılındaki yaptıkları çalışmada ise, 
cinsiyet bakımından bir farklılık bulunmuş, erkeklerin sinizmi yaşama düzeyleri 
kadınlara göre daha yüksek çıkmıştır. Yine araştırmaya katılan çalışanların mede-
ni durum ve sinizm düzeyi arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Bu sonuç Efilti ve 
diğerlerinin 2008’de yaptıkları çalışma ile de örtüşmektedir. Araştırmada yaş ve 
eğitim durumu değişkenleri arasında anlamlı bir fark gözlemlenmiştir. Çalışma 
yaşı 20- 29 olan ve eğitim durumu lisans mezunu olan çalışanlarda sinizm dü-
zeyinin yüksek olduğu görülmüştür. Sebebinin işe yeni başlayan çalışanların ve 
eğitim seviyesi yüksek olanların beklentisinin yüksek olması, fakat bekledikleri 
çalışma ortamını, kuralları ve çalışma sistemlerini v.b. bulamadıklarından kay-
naklandığı söylenebilir. Sur’un 2010’da yaptığı araştırmada da sinizm düzeyi ile 
yaş değişkeninden 20- 209 yaş arasında olan büro çalışanlarının da daha sinik 
olduğu bulunmuştur. Bu sonuca göre genç çalışanların sinizm düzeyinin yüksek 
olduğu söylenebilir, bu sonuç Kanter ve Mırvis (1991), Gustello ve diğerlerinin 
(1992) yaptıkları araştırmaların sonuçlarıyla da örtüşmektedir. Güzeller ve Kala-
ğan’ın araştırmasında da yüksek lisans ya da doktora mezunu olanların, ön lisans 
mezunu olanlara göre, çalıştıkları kurumlara ilişkin olumsuz tutumları daha yük-
sektir sonucuna ulaşmışlardır. Erdost ve diğerlerinin (2007) araştırmasında ise, 
eğitim düzeyi meslek yüksek okulu olanların lisans düzeyi mezunlarından daha 
sinik davranış gösterme eğiliminde oldukları tespit edilmiştir. Efilti ve diğerleri-
nin (2008), Sur’ araştırmasında ise, eğitim durumu değişkeni bakımından sinizm 
düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Efilti ve diğerlerinin araştır-
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ması Akdeniz Üniversitesinde görev yapan yönetici sekreterlere uygulanmıştır. 
Güzeller ve Kalağan’ın araştırmasıysa öğretmenlere uygulanmıştır. Guestello ve 
diğerlerinin 1992’de yaptıkları araştırmada eğitim düzeyi yüksek öğrenciler araş-
tırılmış ve sinizm düzeyleri yüksek çıkmıştır. Kanter ve Mırvisin 1991’de yap-
tıkları araştırmada eğitim düzeyi düşük olanların daha sinik olduğu görülmüştür. 
Altınöz ve diğerlerinin (2011) “Algılanan Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm 
İlişkisi” isimli yaptıkları araştırmada çalışanların örgüte karşı bağlılıklarının art-
ması, sinik tutumu negatif yönde etkilemektedir.

5.2. Öneriler

Bu sonuçlar ışığında, sağlık çalışanlarından yeterli verim alınabilmesi için örgüt-
sel sinizme yol açan faktörlerin belirlenmesi, ona göre önlemler alınması gerek-
mektedir. Bunun dışında;

• Sağlık çalışanlarına daha öğrencilik anından başladıkları andan itibaren mes-
leklerinin ne kadar fedakarlık, sabır ve özveri gerektiren, fakat sonunda kişiye 
doyum sağlayabilecek bir alan olduğu anlatılmalı.

• Sağlık hizmetinin belli bir sektöre, belli yaş gruplarına, belli bir alanda olan 
insanlara değil yediden yetmişe her türlü insana verilen bir hizmet olduğu yine 
öğrencilik yıllarında belirtilmeli, hizmet verecekleri insanların okuma yazma 
bilmeyen, engelli, yaşlı her türden insan olacağı için ona göre iletişim eğitim-
leri verilmeli, özellikle stajlarda iletişimin yaşanarak öğretilmesi sağlanmalı. 
Zira işe başlamadan önce büyük beklentilerle başlayan çalışanların aradıkları-
nı bulamadıklarında sinizm ortaya çıkacak ve hızla yükselebilecektir.

• Örgütlerin en önemli kaynağının insan olduğunun bilinmesi ve bunu perso-
nele hissettirilebilmesi gerekmektedir. Sadece kar maksimizasyonunu değil, 
değer maksimizasyonunu da yükseltme çabalarında bulunulabilir.

• Yönetimin örgütte, etiğin getirdiği değer ve kurallara uyarak, güveni sağlama-
sı gerekmektedir. Doğru beklentiler sunmak ve çalışanlara, müşterilere ve di-
ğer muhataplara karşı saygılı olunmalı. Çalışana aitlik duygusunu aşılayarak 
örgütün bir parçası olduğu hissettirilmeli.

• Oryantasyon, hizmet içi eğitim, geliştirici ve yenilik getirici eğitim olanakları 
sağlanılmalı. Çalışanlara karar verme ve sorumluluk alma konusunda yetki 
verilmeli.

• Çalışanların örgüt yönetimine olan ulaşılmazlığını ortadan kaldırılmalı ve ça-
lışanlar, yöneticiler ve tüm muhataplar arasındaki iletişim geliştirilmeli. Çalı-
şanlara sosyal ve kültürel aktiviteler sunulmalı ve adil, eşit, açık ücret ve ödül 
sistemleri oluşturmalıdır.
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Bir EAH’nde Bölüm Kalite Sorumlularının 
Öz Değerlendirme Sürecinde Yer 
Almalarının Etkinliğinin İncelenmesi
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ÖZET
Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde 2005’ten bu yana yapılan bütün uygulamalar 
süreç içinde ivme kazanmıştır. Bu süreçte gerek bakanlık düzeyinde, gerekse de kurum-
sal düzeyde HKS’yi karşılama durumu açısından öz değerlendirmeler büyük bir öneme 
sahiptir.

Öz değerlendirme; Kurumun kendi kendini değerlendirme ve iyileştirme aracıdır. 
(Ertek,1999:s.60).

Çalışmamızda ilk defa öz değerlendirme sürecinde değerlendirici olarak görev alan 55 
bölüm kalite sorumlusuna değerlendirme süreçlerini takiben 13 sorudan oluşan anket uy-
gulanmıştır. Anket verileri istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Bir EAH’de bölüm kalite 
sorumlularına uygulanması araştırmamızın sınırlılığını oluşturmaktadır.

Amaç; Öz değerlendirme sürecini yaygınlaştırmanın, HKS ve kurum kültürü üzerine et-
kilerinin değerlendirilmesidir.

Araştırmamızın sonucunda; Bölüm Kalite Sorumluları olarak değerlendiricilerin; “Öz de-
ğerlendirme sürecinin merkezi değerlendirmeye hazırlanmamıza katkı sağladığını.” “Öz 
değerlendirme süreci iyi uygulamaların paylaşımını sağladığını.”, “Öz değerlendirme 
sürecinin etkili ve verimli olduğunu” ifade edenlerin oranının %100 olması; iyileştirme 

1 Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, oneroze_21@hotmail.com

2 Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, halilsengul66@gmail.com

3 Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, sibelfener@gmail.com

4 Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, emine_82_57@hotmail.com
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faaliyetlerine ivme kazandıracağını ve öz değerlendirme sürecinin amacına ulaştığını ve 
tüm ekibin ortak paydada buluştuğunu göstermiştir.

Değerlendiricilerin %75’ten fazlasının öz değerlendirme sürecinde tekrar yer almak is-
temeleri, sürecin bir parçası olmak istediğini, aidiyet duygusu oluşturarak kurum kültü-
rünün geliştirilmesi ve kalite çalışmalarının katılımcı yürütülmesinin talebini düşündürt-
mektedir. Katılımcıların çoğunluğunun öz değerlendirmenin sorumluluklarını artırdığını 
düşünmesi de sürece aktif katılımın beraberinde sorumlulukların paylaşımını da sağla-
dığı, dolayısıyla sorunların tesbiti ve iyileştirmelerde ekip olarak birlikte değiştirme ile 
sürecin parçası haline geldiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: HKS, Öz Değerlendirme, Bölüm Kalite Sorumluları

ABSTRACT
All applications which have been progressed since 2005 have considerably accelerated. 
In this process, both in ministerial level and institutional level; self-evaluations have great 
great importance to acquire SQS.

Self-evaluation is the means of an institution to self-evaluate and restore itself. For the 
first time in our study 55 department quality staff who took place as evaluators in self-
evaluation process have been applied an questionnaire which consists of 13 questions. 
Questionnaire data has been compared statistically. That it is applied to DQS (Department 
Quality Staff) comprises the defficiency of our study.

Aim: the evaluation of effects of self-evaluation process on SQS and Insitution culture.

As a result of our investigation; as DQS 100% of the evaluators said that this self-evalu-
ation process has assisted the central evaluation, allocation of beneficial work and that it 
is efficient and productive. This shows that all the staff in the department agree about the 
efficiency of self-evaluation process and it will accelerate the enhancement processes.

That more than 75% of the evaluators want to take part in the process again shows they 
would like to be a part of the process, restore the institution culture and evaluate the 
process collectively. Most of the participants think that self-evaluation increases quality 
and this helps to take part in the process actively and therefore assits to figure out the 
problems and find solutions collectively and so be a part of the process.

Key Words: SQS, Self-evaluation, Department Quality Staff
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1. GİRİŞ

Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde 2005’ten bu yana yapılan bütün uy-
gulamalar süreç içinde ivme kazanmıştır. Bu süreçte gerek bakanlık düzeyinde, 
gerekse de kurumsal düzeyde HKS’yi karşılama durumu açısından öz değerlen-
dirmeler büyük bir öneme sahiptir.

Öz değerlendirme; Kurumun kendi kendini değerlendirme ve iyileştirme aracıdır. 
Kurumun zayıf ve güçlü yönlerini görmek amacıyla yapılır. Öz değerlendirmenin 
en önemli işlevlerinden biri değerlendiren ve değerlendirilene eğitim ve rehberlik 
işlevidir. (Ertek,1999:s.60).

Bu Araştırmada, Öz değerlendirme sürecini yaygınlaştırmanın, HKS ve kurum 
kültürü üzerine etkilerinin değerlendirilmesi, HKS doğrultusunda gerçekleşmiş 
sonuçların, tarafsız olarak analiz etmek, değerlendirmek ve bölüm kalite sorum-
lularının; hem kendi gelişimlerine (karşılıklı bilgi alışverişine) katkıda bulunmak 
hem de kendi bölümlerindeki çalışanlara rehberlik etmesi amaçlanmıştır.

2. DENETİM İŞLEVİNİN KAVRAMSAL TANIMI

Yönetimin sağlıklı isleyişinde önemli bir yere sahip olan, yönetimin temel ve 
vazgeçilmez işlevi denetim, yönetme unsurunun bulunduğu her alanda karşımıza 
çıkan bir süreçtir. Denetim ise yapılması planlanan şeyin, istenilen biçime uygun 
olarak gerçekleştirilmesine yardımcı olan bir araçtır. Denetim yönetimin başarı-
sını ortaya çıkarmanın ötesinde örgütleri iyi yönetime sevk eden itici bir güçtür.

Denetleme mekanizması olmadan kişilerin ya da örgütlerin kendi kendilerine 
amaçlarını gerçekleştirmesi oldukça güçtür. Bu noktada yönetme unsurunun yer 
aldığı ve hizmet bulunan her alanda, yönetimin sağlıklı işleyişinde önemli bir 
yere sahip olan denetim mekanizmasının varlığı zorunluluk haline gelmiştir. (Ak-
pınar, 2006: 25)

Denetim, içsel veya dışsal olarak yönetimi, eylem veya işlem olarak ta yöne-
tim faaliyetlerini denetlemeyi konu alan bir işlev veya yetkidir. Bazen denetimle 
yönetim iç içedir ve hiyerarşide olduğu gibi yöneten ve denetleyen aynı kişidir. 
(Atay, 1999: 22)

Denetim geniş kapsamlı bir kavramdır. Uygulamada yoklama, kontrol, revizyon, 
inceleme, teftiş ve murakabe, tahkik, muayene, araştırma, gözleme, sınama ve 
gözetleme gibi denetleme hizmetlerine ilişkin deyim ve kavramlar rastgele kulla-
nılmaktadır. Terminolojideki dağınıklık bu terimlerin çoğu kez eşanlamlı olarak 
kullanılmasına neden olmaktadır. Bu kavram kargaşası aynı zamanda bu hizmet-
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leri yürüten elemanların görev ve yetkilerinin belirlenmesinde de sorunlar ya-
ratmaktadır. Denetim kavramının açıklanmasında, denetime yakın kavramların, 
dilbilim yönünden sözcük karşılıklarının öncelikle belirlenmesinde yarar vardır. 
(denetci.gen.tr, 2012)

Türk Dil Kurumu tarafından “bir işin doğru ve yönetime uygun yapılıp yapılmadı-
ğını incelemek, murakabe etmek, kontrol ve teftiş etmek” olarak tanımlanmaktadır.

Denetim; hedef ve standartların astlar ile üstlerin ortaklaşa düzenleyeceği bir plan 
ile gerçekleştirilen, alt kademelerde bulunan iş görenlere kendi birimlerinin isle-
yişini etkileyecek kararlar almalarına imkân sağlayan bir süreç olarak belirlen-
miştir. (Ergun, ve Polatoğlu, 1984: 339).

Türkiye’de denetleme kavramı, daha çok ağırlıklı olarak revizyon, kontrol, mura-
kabe ve teftiş sözcüklerinde kendisini bulmaktadır.

Teftiş: Arapça “fetş” kökünden gelen sözcük, bir şeyin aslını, doğrusunu veya 
işlerin iyi yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan inceleme anlamında 
kullanılmaktadır. Resmi bir otoriteyi içeren teftiş, Latince “specere” bakmak, in-
specere içine bakmak anlamında olmak üzere yakından incelemek, resmen araş-
tırmak ve soruşturmak anlamlarına gelmektedir. Teftiş işini yapan kişiye müfettiş 
denilmektedir. Teftiş kavramı daha çok iç denetime denk düşmektedir.

Revizyon (inceleme, auditing) : Latince “revidere” kökünden gelmekte olup, 
gözden geçirmek, tekrar bakmak, tekrar incelemek, teşhis etmek gibi anlamlar 
taşır. Revizyon kontrol, teftiş ve denetleme için zorunlu bir gözden geçirme, bir 
araştırmadır.

Kontrol (denetim, murakabe) : Kontrol, Latince “contra” ve “rotulus” kelime-
lerinden türemiş olup, karşıt veya diğer bir kayıt ve/veya belge aracılığıyla bir 
şeyin doğruluğunu incelemek, araştırmak ve soruşturmaktır. İşletmecilik anla-
mında kontrol ise, önceden belirlenmiş normlar olması koşuluyla, meydana gelen 
ile öngörüler arasında sürekli olarak yapılan karşılaştırmaların sonuçlarını ifade 
eder. (ustatlar.net.2012).

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi denetim teftiş, soruşturma, kontrol ve re-
vizyon aynı kavramlar değildir. Denetimi teftiş, soruşturma, kontrol ve revizyonu 
da barındırabilen ancak bu kavramların üstünde yer alan genel kapsamlı bir kav-
ram olarak düşünmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Denetim çoğu zaman yanlış anlamlarda kullanılmaktadır. Denetim sadece emir 
vermek değildir. Denetim memurların çalışmaları için çizilmiş bulunan statü için-
de çalışmalarının sağlanması da değildir. Denetim, bir şeyin gitmesini istediğimiz 
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yöne yöneltilmesidir. Denetim, nereye gitmek istediğini tespit etme, saptanan ro-
taya ve zaman tablosuna uygun hareket edilip edilmediğini izleme, varsa sapma-
ları düzeltme işlemlerini içine alan bir süreçtir.

Tüm bu açıklamaların ardından denetim kavramı söyle özetlenebilir: Denetim bir 
örgütün amaçlarına ulaşmak için, verimli, etkili, tutumlu ve yerinde hareket ede-
rek, mevcut hukuk kurallarına uygun olarak yönetilip yönetilmediğini, hiçbir etki 
altında kalmaksızın, her örgütün şartları ile uyumlu olarak uygun zamanlarda, 
yasalar çerçevesinde hareket ederek, yönetimin hâlihazırdaki durumunu objektif 
olarak aktaran, aksaklıkları giderici çalışmalar yapan, bu yolla yönetime rehber-
lik eden bir değerlendirme ve kontrol aracıdır. (Akpınar, 2006:29)

2.1. Denetimin Kapsamı

Denetimin konusunu örgüt ve onun işleyişi oluşturur. Örgüt kapsamında kurum 
ve kurumun organları denetlenir. İşleyiş temelinde ise örgütün eylem ve işlemleri 
denetime konu edilir. Denetlemenin hangi konularda yapılacağı kimlerin nasıl 
denetleneceğini nelerin denetleneceği sorunu denetlemenin kapsamı ile ilgilidir. 
Denetlenecek kimseler, denetleme kapsamına giren kimselerdir. Personel, çalış-
maları, yazdığı yazılar, tuttuğu kayıtlar gibi işlemler dolayısıyla denetlenebilir. 
Bunlardan başka işyerlerinin uygun bir yerde seçilmesi, yerleşme planlarının ve-
rimli çalışmayı arttırıcı yönde hazırlanması ve zamanın iyi değerlendirilmesi, işle-
rin zamanında görülmesi konuları da denetleme kapsamına girer (Azak,2007:19).

Denetimle ilgili tüm tanımlamalarda denetimin bir süreç olduğu belirtilmektedir. 
Bu yolla denetimin dinamik bir faaliyet olduğu ortaya konulmaktadır. Denetim 
süreci üç ana aşamadın oluşur.

• Denetim Faaaliyetinin Planlanması
• Denetim Programının Yürütülmesi
• Denetçi Bulguları ve yargılarının raporlanması ve ilgili yerlere iletilmesidir.
Bu açıdan denetim süreci bir bilgi üretme ve karar verme süreci olarak düşünül-
melidir.

Denetim süreci anlamlıdır ussaldır planlı ve bilimseldir (Güredin,2000:5).

2.2. Denetimin Amacı ve Faydaları

Denetimin amacı; işlerin kabul edilen amaca ve plana verilen emir ve talimatlara 
ve saptanan ilkelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini ortaya çıkarmaktır. 
Denetim sayesinde aksaklıklar ve sapmalar gözlenir ve düzeltici önlemlerin alın-
ması imkanı doğar.
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Denetlemenin esas amacı; yapılan hataların tekrar olmasına engel olmaktır. De-
netleme kusur bulmak ilgilileri zor durumda bırakmak için yapılmamalıdır. Eğer 
denetim daha sonraki işlerin hata payını azaltmaya ve işlerin daha verimli bir 
şekilde yapılmasına hizmet ediyorsa başarılı sayılır. Denetlemenin başarısının 
saptanmasında ölçü bu olmalıdır. Denetleme yapıcı nitelikte olmalı ve ilgilileri 
tespit edilen konularda gerekli bilgileri donatmaya yöneltmelidir (Azak,2007:7).

2.3. Denetim Türleri

Denetim türleriyle ilgili genel anlamda fikir birliğine varılamamış olması bu kar-
maşıklığın en önemli nedenidir. Denetim türleri konusunda oldukça fazla sınıflan-
dırma bulunmakta ve kavram karmaşası da yaşanmaktadır (Akpınar, 2006: 44).

Denetim türleri; yönetimin denetlenmesi bakımından, sonuçları açısından, dene-
tim zamanı açısından, denetim nitelik açısından; denetim amacı yönünden yapıl-
ması bunlardan bir kaçıdır.

Çağdaş denetimde örgütün daha iyi çalışması için görevlilere yardımcı olmak ve 
rehberlik etmek esastır. Denetimlerde mevzuatın gelişmeyi ve kalkınmayı engel-
leyici yönlerinden arındırılmasına ve cezalandırıcı olmaktan çok özendirici ol-
masına, teşkilat ve metot aksaklıklarının erkenden tespit edilmesine dikkat edilir. 
Çağdaş denetim uygulamasında performans unsuruna bakıldığında performans 
denetiminin; ilgili idarenin kendine tahsis edilen tüm kamu kaynakların ekono-
mik, verimli ve etkin kullanımını sağlayacak düzen ve mekanizmaları kurma ve 
bunları isletme yükümlülüğünü ne derece yerine getirdiği ile ilgilendiği görülür. 
Bu anlamda performans; kullanılacak düzen ve mekanizmaların etkili isleyip is-
lemediğinin bağımsız ve tarafsız olarak tespit edilmesi, gerekliyse iyileştirilmele-
rin yapılması gibi noktaları hesap verme yükümlülüğü doğrultusunda raporlama-
yı da içiren bir süreçle değerlendirme işlemidir (Akpınar, 2006: 45).

2.3.1. İç Denetim
İç denetim yönetsel görevi olan kuruluşların kendi içinde oluşturulan elemanlar ta-
rafından yapılan, yönetimin kendi kendini denetleme faaliyetidir (İnan,1997:43-59).

İç denetim, örgüt bünyesinde yer alan bağımsız bir değerlendirme olup iç kon-
trol sisteminin etkililiğini ölçmek ve değerlendirmek suretiyle yönetime hizmet 
sağlayıcı bir fonksiyon üstlenmektedir. İç denetim; iç kontrol sistemini analiz et-
mekte ve bir inceleme programı oluşturmaktadır. Sonrasında bulguları ve sonuç-
ları raporlamakta, tavsiyelerde bulunup, incelemeye tabi sistemdeki kontrollerin 
güvenirliği hakkında görüş bildirmektedir (Yörüker, 2004:).

Denetim kavramı son dönemlerde yerini değerlendirmeye bırakmış durumda. “İç 
değerlendirme”, “öz değerlendirme” olarak da adlandırılır. Bir organizasyonun 
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bünyesindeki bağımsız ve tarafsız değerlendirme hizmetidir. İç denetimin temel 
amacı kuruluşun dış denetime hazır hale gelip gelmediğini sınamaktır. İç dene-
timde tüm birimlerin kapsanması hedeflenir.

Öz değerlendirme /Denetimin en önemli işlevlerinden biri ise eğitim ve rehberlik 
işlevidir. Gerek yeniliklerin uygulamaya konması sırasında ve gerekse uygula-
madaki uzmanlık gerektiren konularda denetim denetlenene egitim ve rehberlik 
hizmeti sunmaktadır.

Önemi ise; kurumun mevcut uygulamalarını, bölüm hedeflerini belirlemeyi ve kar-
şılamayı, veri elde etmeyi ölçme/ değerlendirme yapmayı, mesleki körlük konusun-
da farkındalık oluşturmayı, bölümlerin kapasitesini belirlemeyi ve yetkinliği sağlar.

2.3.2. Dış Denetim

İç denetim ve dış denetim arasındaki temel farkı, denetçinin statüsü 
belirlemektedir.“İç” kavramı denetçinin örgütün elemanı olduğunu, “dış” kavra-
mı ise örgütten bağımsız olarak hareket eden bir denetçiyi anlatmaktadır. Dola-
yısıyla dış denetimin temel öğesi bağımsızlık bir anlamda objektifliktir. Dış de-
netimin ilk önceliği, şeffaf ve hesap verme sorumluluğunu geliştirecek faaliyet-
leri göstermek olmalıdır. Kamu kurumları, hesap verme sorumluluklarını en iyi 
şekilde performans ölçümünü yaparak yerine getirebileceği için dış denetimin, 
incelikle kurumların performanslarını ölçme kapasitelerini arttırmaya yönelmesi 
gerekmektedir (Gülen, 2003:5).

3. SAĞLIK DENETİMLERİNİN TARİHÇESİ

Sağlık Sistemi; birincil amacı doğrudan sağlığı iyileştirmek, korumak ve geliş-
tirmek olan her türlü faaliyeti kapsayan bir sistem olarak tanımlanabilir (WHO, 
2007). Başka bir ifade ile sağlık sistemi birincil amacı doğrudan sağlığı geliş-
tirmek veya iyileştirmek olan finansman, düzenleme ve sunum faaliyetleri ile 
ilgili kuruluşlar ve kaynakların üstlendiği tüm faaliyetleri kapsayan bir çerçeveye 
sahiptir. Bir sağlık sisteminin performansı, sağlık sistemlerinin dört temel fonk-
siyonunun icra edilme biçimiyle yakından ilgilidir. Bu fonksiyonlar, finansman, 
kaynak temin etme/sağlama, hizmetlerin sunulması ve yönetim ve düzenlemedir.

Denetim kavramı son dönemlerde yerini değerlendirmeye bırakmış durumda. Bu 
kapsamda öz değerlendirme /Denetimin en önemli işlevlerinden biri ise eğitim ve 
rehberlik işlevidir. Gerek yeniliklerin uygulamaya konması sırasında ve gerekse 
uygulamadaki uzmanlık gerektiren konularda denetim denetlenene eğitim ve reh-
berlik hizmeti sunmaktadır.
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Türkiye’de sağlık politikaları geliştirmek, uygulamak ve sağlık hizmetleri sunmak 
resmi olarak Sağlık Bakanlığı’nın görevidir. Sağlık hizmetleri kaynaklarının ülke 
genelinde dengeli dağılımı, etkili ve verimli kullanımı Sağlık Bakanlığı’nın sorum-
luluğundadır. Sağlık harcamalarının yükselmesi, kalitesinin artması ve sektörün re-
kabetçi bir yapıda daha etkin bir hizmet sunabilmesi, sektörün önemli bir kısmını 
oluşturan devlet hastanelerinin kaynaklarını daha etkin kullanmasını gerektirmek-
tedir. Hastaneler, sağlık hizmeti üreten bir hizmet işletmesi çeşididir (Azak,2007:8).

Kalite denetimi, uygulanan kalite yönetimi sisteminin etkinliğini değerlendirme 
ve iyileştirilmesine yönelik çözümler bulma amacıyla iç denetim veya dış dene-
tim şeklinde ihtiyaçlar için yapılan denetimlerdir. Kalite denetimlerinin amaçla-
rından biri yapılması gereken iyileştirmeleri veya düzeltmeleri belirlemektir. Ku-
rumların anlık olarak fotoğrafları çekilerek, bunu kurum idarecileri ile paylaşıp, 
kurumun geliştirilmesine ve iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.

4. ARAŞTIRMA

4.1. Araştırmanın Amacı

Çalışmamızda hastanemizde öz değerlendirmenin yaygınlaştırılması, kısa sürede 
bitirilmesi ve farkındalık yaratması, HKS ve kurum kültürü üzerine etkilerinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda; HKS doğrultusunda gerçekleşmiş sonuçların, tarafsız olarak ana-
liz etmek, değerlendirmek ve bölüm kalite sorumlularının, hem kendi gelişimle-
rine (karşılıklı bilgi alışverişine) katkıda bulunmak, hem de kendi bölümlerindeki 
çalışanlara rehberlik etmesi amaçlanmıştır.

4.2. Araştırmanın Kapsam ve Örneklemi

Araştırma, Sağlık Bakanlığına bağlı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde	
2012-1.Dönem Öz değerlendirme planında görev alan 55 kişiden oluşan; (He-
kimlerin liderliğinde 3 kişiden oluşan 18 ekip) Bölüm Kalite Sorumlularını, 
Hemşirelik Hizmetleri Yöneticilerini (Başhemşire yardımcıları), Hastane İdari 
Yöneticilerini (Müdür Yardımcılarını) kapsamaktadır.

4.3. Araştırmanın Sınırlılığı

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2012-1.Dönem Öz değerlendirme pla-
nında görev alan 55 kişiye uygulanması araştırmamızın sınırlılığını oluşturmakta.

4.4. Araştırmanın Yöntemi

Bu çalışmamızda hastanemizde öz değerlendirmenin yaygınlaştırılması kısa sü-
rede bitirilmesi ve farkındalık yaratması amaçlanarak Öz değerlendirme planın-
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da; Hekimlerin liderliğinde 3 kişiden oluşan 18 ekip görev almıştır. 55 bölüm 
kalite sorumlusuna değerlendirme süreçlerini takiben 13 sorudan oluşan anket 
uygulanmıştır. Anket verileri istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Öz değerlen-
dirme takvimi HKS’nin tüm bölümlerini kapsamaktadır. Sadece Kurumsal Hiz-
met Yönetimi bölümü Kalite Yönetim Birimimiz tarafından değerlendirilmiştir.

Her ekip yaptığı öz değerlendirme sonuçlarını başhekimlik yoluyla kalite yöne-
tim birimine iletmiş ve nihai rapor üst yönetime bölüm kalite sorumluları ve idari 
sorumluların katıldığı bir toplantıda sunulmuştur.

Değerlendirme öncesi ekip ve üst yönetim ile yapılan toplantıda Bakanlığımız 
değerlendirici notlarından ve HKS Okul notlarından yaralanılarak; Öz değerlen-
dirmenin amacı, değerlendirme süreci nasıl olmalı, değerlendiricinin özellikleri, 
süreci etkileyen olumsuz tutum ve davranışlar konularını kapsayan öz değerlen-
dirmeye ilişkin hususlar anlatılmıştır. Ayrıca, HKS puanlama yöntemi belirtilerek 
raporlama süreci anlatılmıştır (kalite.saglik.gov.tr,2012).

Öz süreci koordinasyonu, ekip ulaşım, iletişim ve standartlara erişimleri Kalite 
Yönetim birimimiz tarafından sağlanmıştır.

4.5. Bulgular Yorumlar

Öz değerlendirme ekibinde yer alan kişiler ile yapılan yüz yüze görüşmeler so-
nucunda; Tablo 1.’de belirtilen sorular yöneltilerek “Evet”, “Hayır” ve “Biraz” 
olarak cevaplanmaları istenmiştir. Değerlendiriciler tarafından “Evet”- Biraz” 
şeklinde belirtilen ifadeler olumlu ifadeler olarak kabul edilmiştir. Anketin son 
bölümünde ise değerlendiriciler tarafından görüş ve önerilerinin belirtilmesi is-
tenmiştir.

Tablo 1. Öz Değerlendirme Anket Soruları ve Yüzdelik Tablosu

  EVET HAYIR BİRAZ Hekim Hemşire

1
Öz değerlendirme süreci Merkezi 
değerlendirmeye hazırlanmamıza 
katkıda bulundu.

 %93  -  %7 %100 %100

2 Öz değerlendirme süreci ile HKS’nin 
neresinde olduğumuz gördük.  %84  %2  %14 %100 %96

3 Öz değerlendirme süreci tecrübe 
paylaşımı sağladı.  %91  %2  %7 %94.8 %100

4 Öz değerlendirme süreci eğitime katkı 
sağladı.  %76  %6  %16 %89.4 %95,4

5 Öz değerlendirme süreci HKS 
farkındalığı yarattı.  %76  %2  %22 %100 %96.2
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6 Öz değerlendirme süreci iyi 
uygulamaların paylaşımını sağladı.  %84  -  %16 %100 %100

7 Öz değerlendirme süreci kurum 
kültürüne katkı sağladı.  %76  %6  %18 %94.7 %92.3

8 Öz değerlendirme süreci etkili ve 
verimli oldu.  %82  -  %18 %100 %100

9 Bir sonraki Öz değerlendirme 
sürecinde yer almak isterim.  %73  %24  %3 %68.4 %84.6

10 Öz değerlendirme sürecine katılmak iş 
yükümü artırdı.  %33  %47  %20 %73.7 %42.3

11 Öz değerlendirme sürecine katılmak 
sorumluluklarımı artırdı.  %57  %16  %27 %89.5 %77

12

Öz değerlendirme sürecine katıldıktan 
sonra HKS nin hastanın ve çalışanın 
güvenliğinde çok önemli yer tuttuğunu 
düşünüyorum.

 %85  %2  %13 %94.7 %100

13

Öz değerlendirme sürecine 
katıldıktan sonra HKS nin çalışanın 
güvenliğinde çok önemli yer tuttuğunu 
düşünüyorum.

 %76  %6  %18 %94.7 %92.3

Şekil 1. Öz Değerlendirme Anketi Mesleki Dağılım Tablosu

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Öz Değerlendirme Anketi Mesleki Dağılım Tablosu  
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4),”, %94’ü “kurum kültürüne katkı sağladığını” (Grafik 5),  ve “sürece katıldıktan sonra 
HKS’nin çalışan güvenliğinde çok önemli yer tuttuğunu” (Grafik 6),  daha iyi müşahade 
ettiğini belirtmiştir. 
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Değerlendiricilerin %35’i Uzman Hekim, %42’si Sorumlu Hemşire, %14’ü 
Müdür Yardımcısı, %5’i Başhemşire Yardımcısı, %2’ Diş Teknisyeni/Diş He-
kiminden oluşmakta.

Değerlendiricilerin %100’ü (Evet/Biraz diyenlerin); “Öz değerlendirme süreci-
nin; merkezi değerlendirmeye hazırlanmamıza katkı sağladığını”, “Sürecin iyi 
uygulamaların paylaşımını sağladığını”, “Etkili ve verimli olduğunu” belirtmiştir.

Değerlendiricilerin; %98’i “Öz değerlendirme süreci ile HKS’nin neresinde ol-
duğumuzu gördüğünü” (Grafik 1), “Tecrübe paylaşımı ve HKS farkındalığı sağ-
ladığını” (Grafik 2-3), “sürece katıldıktan sonra HKS’nin hastanın güvenliğinde 
çok önemli yer tuttuğunu (Grafik 4),”, %94’ü “kurum kültürüne katkı sağladığı-
nı” (Grafik 5), ve “sürece katıldıktan sonra HKS’nin çalışan güvenliğinde çok 
önemli yer tuttuğunu” (Grafik 6), daha iyi müşahade ettiğini belirtmiştir.
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Grafik 2. Öz değerlendirme süreci tecrübe paylaşımı sağladı 

 

 

 

Grafik 3. Öz değerlendirme süreci HKS farkındalığı yarattı 
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Grafik 6. Öz değerlendirme sürecine katıldıktan sonra HKS nin çalışanın güvenliğinde 
çok önemli yer tuttuğunu düşünüyorum 
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(Grafik 7) %53’ü “sürece katılmanın iş yükünü artırdığını" (Grafik 8) düşünmelerinin yanı 
sıra %76’sı “Bir sonraki Öz değerlendirme sürecinde yer almak istediğini” (Grafik 9) 
belirtmiştir. 
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Değerlendiricilerin; %84’ü “Öz değerlendirme sürecinin sorumluluklarını artır-
dığını”, (Grafik 7) %53’ü “sürece katılmanın iş yükünü artırdığını” (Grafik 8) 
düşünmelerinin yanı sıra %76’sı “Bir sonraki Öz değerlendirme sürecinde yer 
almak istediğini” (Grafik 9) belirtmiştir.
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Grafik 9. Bir sonraki Öz değerlendirme sürecinde yer almak isterim 
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5. SONUÇ

Sağlık hizmeti sunumu, kişilerin yaşam kalitesini ve mutluluğunu doğrudan etki-
leyen bir alan olarak görülmelidir.

Her kurumun kendi yapısı ve denetim mekanizmasına ve kalite güvence sistemi-
ne göre farklılık gösterebilen performans denetimlerinin ardından sistemin eksik 
ve aksayan yönlerinin iyileşmesi sunulan ürün ve hizmetlerin daha kaliteli olması 
ve daha verimli bir sistem için çeşitli çalışmalar yapılır.

Bölüm Kalite Sorumluları olarak değerlendiricilerin; “Öz değerlendirme süre-
cinin merkezi değerlendirmeye hazırlanmamıza katkı sağladığını.”, “Öz değer-
lendirme süreci iyi uygulamaların paylaşımını sağladığını.”, “Öz değerlendirme 
sürecinin etkili ve verimli olduğunu” ifade edenlerin oranının %100 olması; iyi-
leştirme faaliyetlerine ivme kazandıracağını ve öz değerlendirme sürecinin ama-
cına ulaştığını ve tüm ekibin ortak paydada buluştuğunu göstermektedir.

9-10 ve 11’inci sorularda yapılan non-parametrik Ki- Kare testi ile istatistiki ola-
rak mesleki boyutta hekim ve hemşireler arasında incalenmiş olup:
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Hemşirelerin %84.6 ‘sı bir sonraki öz değerlendirme sürecinde yer almak iste-
diklerini, Hekimlerin %73.7 ‘Öz değerlendirme sürecine katılmanın iş yükümü 
artırdığını belirtmişlerdir.

Yapılan ki-Kare testinde hekimlerin Kalite çalışmalarında gönüllü olamadıkları 
(İsteksiz olduklarını ya da iş yükünü artırdıklarını) düşündürtmüştür.

Değerlendiricilerin %75’ten fazlasının öz değerlendirme sürecinde tekrar yer al-
mak istemeleri, sürecin bir parçası olmak istediğini, aidiyet duygusu oluşturarak 
kurum kültürünün geliştirilmesi ve kalite çalışmalarının katılımcı yürütülmesi-
nin talebini düşündürtmektedir. Katılımcıların çoğunluğunun öz değerlendirme-
nin sorumluluklarını artırdığını düşünmesi de sürece aktif katılımın beraberinde 
sorumlulukların paylaşımını da sağladığı, dolayısıyla sorunların tesbiti ve iyi-
leştirmelerde ekip olarak birlikte değiştirme ile sürecin parçası haline geldiğini 
göstermektedir.
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Sağlıkta Ulusal Kalite Sistemi 
Yapılanmasının Çalışmalara  Yansımaları ve 
Uyum Süreci
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ÖZET
Amaç: Yozgat ilinde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini belirlemek, yeniliklere uyum 
sürecini değerlendirmek ve hizmet sunum şartlarındaki değişiklikleri kurumlardaki kalite 
çalışmalarını organize eden ve yürüten kalite çalışanlarının bakış açılarıyla ölçmek isten-
miştir. Bu sayede ulusal kalite sistemi yapılanmasının geliştirilmesine katkıda bulunacak 
bilgilere ulaşılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Literatür taramasıyla oluşturulmuş likert türü bir anket kullanılmıştır. Anket 
Yozgat ilindeki, sağlık kurumlarının (Kamu devlet hastaneleri, 112 İl Ambulans Servisi, 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) kalite çalışanlarına bireysel görüşme tekniği kullanılarak 
uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar SPSS programında analize tabi tutulmuş, ortalamalar 
verilmiş, faktör analizi, korelasyon analizi yapılmıştır. Sonuçlar hâlihazırdaki konuyla 
ilgili mevzuat taranarak ve mevcut uygulamalar incelenerek tüm durumlar birlikte yo-
rumlanmıştır.

Araştırmanın Sınırları: Yozgat ilindeki, sağlık kurumlarının kaliteyle ilgili çalışan perso-
nelleriyle sınırlı tutulmuştur.

Bulgular: 26 değişken 6 Faktör altında toplanmıştır. Katılımcıların çoğu (% 61,7) kali-
teyle ilgili görevlerinin ilk yıllarında olup yarısı (%51,1) kalite konusunda eğitim alma-
dıklarını belirtmişlerdir. Buna karşın HKS uygulamalarının sağlık hizmetlerindeki kalite 

1 Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, fadimebasturk66@hotmail.com 

2 Bozok Üniversitesi, masidegurcu@hotmail.com 

3 Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, dr_fikret06@hotmail.com

4 Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, muyanik57@hotmail.com 
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standardını yükselttiği görüşü hakimdir (1,67). Yeni sistemden etkilenecek kişilerin gö-
rüşlerine yer verildiği konusunda kararsız kalınmıştır. (3,01). Katılımcıların yaklaşık % 
70 i yeni yapılanmada sağlık bakanlığının izleme ve değerlendirme mekanizması olması 
gerektiğini düşünmektedir.

Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak kalite sisteminde önemli bir boyutta gelişme sağlanma-
sına karşın gelecekte bu çalışmaların nasıl devam etmesi gerektiği konusunda bir belirsiz-
lik olduğu algılanmaktadır. Bunun yanı sıra hizmeti alanların ve sunanların görüşlerinin 
sisteme yansıtılması için bazı düzenlemeler yapılsa da bu görüşlere etkin olarak ulaşıla-
madığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalite Sistemi, Değişim, Uyum Süreci

ABSTRACT
The Aim of the Study: To determine the direction of the quality of health services provided 
in the province of Yozgat, to evaluate innovations in the process of alignment and changes 
in conditions in institutions that organize the provision of services and carrying out quality 
work were asked to measure by aspects of quality employees. By this way, it is intended 
to achievein formation that will contribute to the development of national quality system 
structuring.

Research Method: From the literature review, a questionnaire was created using a Likert-
type. The survey was applied to members of the unit of health institutions in the province 
of Yozgat by using the quality of individual interview technique. The results obtained were 
subjected to analysis using SPSS computer program, the averages given, factor analysis, 
correlation analysis was performed. Results were scanned and the current legislation on 
the subject with all situations was interpreted by examining current practices.

Limitations of the Study: In the province of Yozgat, health care institutions has been 
limited by the quality worker.

Results: 26 variables are grouped under six factor. Most of the participants (61.7%) of 
the first years of the duties pertaining to quality half (51.1%) indicated that they have not 
received training on quality. However, HKS quality standards in health care applications 
raises is accepted. (1,67) The views of people who will be affected by the new system 
given place in the unstable prosthesis. (3,01) Nearly 70% of the participants thinks that 
the ministry of the health should have been mechanism for monitoring and evaluation in 
the new structuring

Conclusions: As a result, an important dimension of development is provided in the 
quality system but, there is still uncertainty about how these activities will continue in 
the future. In addition, the views of service providers were reflected to system in some 
areas and arrangements have been made, but it is thought the opinions couldn’t have been 
taken efficiently.

Key Words: Quality System, Change, Adaptation Process
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1. GİRİŞ

Ülkelerin sağlık alanında ihtiyaçları, öncelikleri, beklentileri birbirinden farklı-
dır. Uluslararası akreditasyon sistemlerinin her ülkenin sağlık sistemine yeterince 
uyum sağlayamaması ve daha çok maliyet gerektirmesi gibi nedenler ülkeleri 
kendi ulusal kalite sistemini kurmalarına yöneltmiştir. Ülkemizde özellikle son 
yedi yıldır bu çabanın içindedir.

Türkiye sağlık sisteminde baştanbaşa yeni bir yapılanma söz konusudur. Çiçeği 
burnunda ulusal kalite sisteminin bu yapılanmadan nasıl etkileneceği ise sistem-
den beklenen verimliliğin ve başarının elde edilmesi açısından oldukça önemli-
dir. Kalite çalışmaları süreklilik gerektirir. Bu sürekliliği sağlayabilmek ise deği-
şim ve yenilenmeyle kaliteyi güncel olarak yakalayabilmek yeteneğine bağlıdır. 
Aynı zamanda bu yetenek kazanımları da koruyup geliştirmelidir. Bu kavramlar « 
Yenilenmede Kaliteli Bir Kalite Yönetimi» ifadesini çağrıştırmaktadır.

Bu çalışmada Sağlıkta Kalite, Ulusal Kalite Sistemi yapılanması, Değişim Süreci 
ve Kalite Yönetimi konularına değinildikten sonra; kalitede iyileşme sağlandı mı, 
değişimden etkilenen kişilerin uyumu ne düzeyde, kalite çalışmaları bundan son-
raki süreçten nasıl etkilenecek sorularına cevap bulunmaya çalışılacaktır.

1.1. Sağlıkta Kalite ve Ulusal Kalite Sistemi Yapılanması

Sağlık kurumlarında kalite çalışmaları çevresel baskılara cevap vermek, önemli 
değişiklikleri gerçekleştirmek, maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak ama-
cıyla başlamıştır (Aslantkin vd., 2007: 58). Kalite ve toplam kalite çalışmaları, 
sadece hizmet alanların memnuniyetiyle kalmaz, sağlık çalışanlarını gelişmesine 
de katkı sağlar (Etöz, 2008:17).

Kaliteli sağlık hizmetleri, maliyetleri düşürebilir, insan haklarını geliştirebilir ve 
dolayısıyla erişilebilen en iyi sağlık düzeyine ve ülke refahına (sosyal boyutu 
dâhil) katkıda bulunabilir. İyi geliştirilmiş bir kalite politikası ve stratejisi, iyileş-
tirme önündeki engelleri azaltacak ve paydaşları, daha yüksek kaliteli hizmetleri 
gerçekleştirme yönünde seferber edecektir. (Øvretveit ve Klazinga 2008:21)

Dünya genelinde sağlık sistemleri, ulaşılabilirlik, maliyetler, uygunluk, kalite ve 
tedavi neticeleri gibi konularda değerlendirilir. Sağlık sistemleri çoğu ülke için 
politik bir gündem maddesi olarak güncelliğini hep korumuştur. Sağlık hizmetleri 
ile ilgili olarak kalite güvencesi üzerinde durulmuştur (Sarım ve Sarısoy, 2010: 
246). Günümüzde pek çok alanda hayatımıza etki edecek kalite çalışmaları mev-
cuttur. Sağlık hizmetleri de bu alanlardan biridir. Dünyada olduğu gibi, ülkemiz-
de de kalite çalışmaları uzun yıllardır yapılmaktadır. Fakat bu çalışmaların bir 
reform süreci haline getirilmesi yenidir. Türkiye’nin de yıllardır bir standarda 
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getirilmeye çalışılan sağlık hizmetlerinin, dünyada kabul görmüş ve verimliliğe 
ulaşılmış kalite ve akreditasyon sistemlerini kendi sosyokültürel ve ekonomik 
özelliklerini göz önüne alarak bir akreditasyon sistemi kurması gerekmektedir 
(Serdaroğlu ve Kevenk, 2010:8-9).

Sağlıkta akreditasyon yapılanma süreci ülkemizde Sağlık Bakanlığının önderli-
ğinde yürütülmektedir. Sistemin kurulması sürecinde bir takım faaliyetler ger-
çekleştirilmektedir. Sağlık Bakanlığının sağlık akreditasyon sisteminin yapılan-
dırılması sürecinde iki temel sorumluluğu bulunmaktadır. Bunlardan biri sağlık 
sektöründeki paydaşların katılımını sağlayarak sistemin yapılandırılması süreci-
ne önderlik etmek, diğeri kamu ve özel sağlık kuruluşlarının sağlık akreditasyon 
sürecine hazırlanmalarını sağlamaktır (Aydın, 2007: 10).

Bakım kalitesi neredeyse tıp tarihi kadar eskidir. Fakat kanıta dayandırılmış sis-
tematik bir değerlendirme olmaması kalite ile ilgili haklı bir endişedir. Bununla 
beraber endüstriyel bir süreçte olduğu gibi önceden belirlenmiş standartlara uy-
gunluğu anlamında kalite kontrol henüz çok azdır (Maxwell, 1984: 1470). Kali-
te yönetimi 1980’lerden bu yana hastanelerde önemli bir konu haline gelmiştir 
(Kunst ve Lemmink, 2000: 1124).

Sağlık hizmetleri ile ilgili yapılan araştırmalar, sağlık hizmeti sunanların, ya has-
taların medikal ihtiyaçları yönünde ya da sadece hastaların istek ve beklentileri 
yönünde hareket ettiklerini göstermiştir. Oysa sağlık işletmelerinin bir yandan 
bilimsel kurallar ve standartlara uygun tanı ve tedavi prosedürlerini uygularken 
diğer taraftan hizmetin sunum sürecinde hasta istek ve beklentilerini göz önünde 
bulundurmaları gerekir (Devebakan, 2006: 129). Kalite iyileştirme uygulamaları, 
ülkenin sağlık bakım sistemi, sosyal değerleri ve kalite politikaları ile oluşur. 
Dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan genel kabul görmüş kalite yönetim yak-
laşımları da mevcuttur (Aslantkin vd., 2007: 60).

Ülkemiz, sağlık sektöründe ulusal kalite yapılanma sürecinde modern hastane 
binaları, güncel tıbbi teknoloji, yüksek performansla çalışan sağlık elemanları ve 
süreçler konusunda kısa zamanda çok yol aldı. Bununla beraber tıbbi çıktıların 
ölçümü ve kıyaslamaların yapılabilmesi için klinik kalite veri tabanlarının oluştu-
rulması için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir (Kuş, 2012: 3)

Sağlık Bakanlığı, Kurumsal Performans Uygulaması ile ülkemizde sağlık hizmet-
lerinin sunumuna yönelik standartlar oluşturmuş, sağlık hizmetlerinde arzu edilen 
kalite düzeyinin yakalanması için hedef ve politikalar geliştirilmiştir. Kurumsal 
Performans Sistemi, aynı grupta yer alan sağlık kurum ve kuruluşlarının aynı dö-
nemlerini birbiriyle niceliksel olarak kıyaslayabilme imkanı sağlamıştır. Bu süreç 
sağlık kurum ve kuruluşlarının belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını veya ne 
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durumda olduklarını görmelerine yardımcı olur. Bu kıyaslama neticesinde eksik 
olduğu fark edilen ya da sıkıntı yaşayan kurumlar, eksikliklerini ya da sıkıntılarını 
kısa sürede giderme yoluna gitmektedirler. Bu uygulamaların diğer bir faydası ise 
kurumların herhangi birinde başarıyla uygulanmış bir çalışmanın diğer kurumların-
da uygulayabilmesi için örnek olmasıdır. (Öztürk ve Kaplan,2011)

1.2. Değişim Süreci ve Kalite Yönetimi

Günümüzde kalite kavramı klasik anlamının dışına çıkarak, sadece ürün ve hiz-
met kalitesini değil, bunun ötesinde yönetim kalitesini de kapsayan daha geniş 
bir alanı ifade etmektedir. Bir mal veya hizmetin kaliteli olabilmesi, üretildiği 
sürecin kalitesine de bağlıdır. Kalite artık teknik bir kavram değil, stratejik bir 
kavramdır. Bu nedenle kalite, ‘Ölçülebilen yönetim değerleri’ olarak tanımlanır 
(Ataman, 2001: 309). Kalite, sürekli hareket eden ve ilerleyen bir hedeftir: Bir 
kuruluşun kendi iç sistemlerinde başlamalı ve sunduğu ürün ve hizmetlerin hare-
keti ile sürekli değişim ve gelişime adanmış olmalıdır (James, 1989: 49). Yöne-
tim kalitesi ve kalite yönetimi kavramları ise tamamen iç içedir. Her düzeydeki 
yönetici kendi alanıyla ilgili kalite çalışmalarını da yönetmektedir. Bunu yapar-
ken kaliteli bir yönetim sergilemelidir.

Kalite çalışmalarının hizmetler içindeki önem derecesi ağırlık kazanmaktadır. 
Kaliteyi sağlamak adına değişimler yaşanmaktadır. Kamu hizmetlerinde kalite-
nin sağlanması, halkın kamu hizmetlerinden memnuniyeti ve hizmet aldığı ku-
rum ve kuruluşlara güven duyması amacıyla kamu kurumlarında yeni yapılanma 
çalışmaları başlamıştır. Konuyla ilgili yapılacak çalışmalarda her düzeydeki yö-
neticinin konuya duyarlılık göstermesi, bizzat uygulamaları izlemesi ve değer-
lendirmesi önemlidir (Özgür, 2004: 1). Bunu başarabilmek için, kaliteli bir kalite 
yönetimi becerisine sahip olmak zorunluluk haline gelmiştir.

Değişim sürecinde kabullenme ve uyum sorunu, ileriye yönelik belirsizlik du-
rumu, eğitim ihtiyacının olması vb. nedenler yeni yapılanmada yönetimi daha 
hassas kılar. Risklerin öngörülmesi, sorun ve ihtiyaçlarla baş edebilme, gerekli 
olan uyum ve koordinasyonu sağlama: değişim öncesi, sırası ve sonrasında ciddi 
bir planlama ve hazırlık gerektirir. Değişim sürecinde kaliteli bir kalite yönetimi 
becerisi yanında değişimi yönetme becerisine de sahip olunmalıdır. Yeniden ya-
pılanma genelde kaliteyi iyileştirmekte başarısız olur çünkü yöneticilerin yeterli 
becerisi yoktur. Mevcut varlıkları verimli şekilde kullanamazlar ya da yeniden 
yapılanma sürecini faydalı bir şekilde koordine edemezler. Bunun dışında, sağlık 
hizmetleri gibi meslek kuruluşlarının işletmeleri için bu işletmelere özgü yetkin-
likler de olması gerekir. Becerilerin güçlendirilmesi, yöneticilerin özgün kalite ve 
güvenlik iyileştirme yöntemleri kullanmaları için bir temel kurulmasına katkıda 
bulunur. (Øvretveit ve Klazinga 2008:10)
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Değişim ile ilgili yapılan çalışmalar alt kademe ve tepe yönetiminin değişim süre-
cinde önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Değişim sürecinde görev alan personel 
ile iletişim kurulması, değişimin nedenlerinin anlatılması ve izlenecek stratejiler 
hakkında bilgi verilmesi değişimin başarıya ulaşmasında etkili olduğu görülmüştür. 
Kalite ile ilgili yapılan araştırmalar kalitenin değişimsel sürecinde insan unsuruna 
önem verilmesinin amaca ulaşmada etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca kalite çem-
beri, komisyon çalışmaları ve proje ekipleri gibi çalışmalarda yer alanların çalış-
maya dışarıdan bakanlara oranla daha olumlu bir tutum sergiledikleri görülmüştür 
(Seren ve Baykal: 3). Bu nedenle ulusal kalite sistemi yapılanmasında yer alan 
personelin kalite çalışmalarına ve yeni yapılanma sürecine aktif katılımlarının sağ-
lanması ve görüşlerinin değerlendirilmesi oldukça önemlidir.

Sağlık hizmetlerinde kalite konusunda meydana gelen hızlı gelişmeler sağlık yö-
neticilerini daha fazla arayışa sürüklemiştir. Bu süreç hasta ve çalışan güvenliğini 
sağlamaya katkı sağlamıştır. Kaliteli sağlık hizmeti sunma konusunda, çalışanlar 
yükün büyük bir kısmını üstlenmiştir. Kalite biriminin oluşturulmasında, istekli, 
vizyon sahibi, gelişime açık ve eğitim destekli bir ekip oluşturmak yöneticiler için 
zorunludur. Bu ekip dünyada meydana gelen son gelişmeleri takip etmeli, beklenti, 
girdi ve sonuç değerlendirmeleri yapmalıdır. Hasta ve çalışan memnuniyetini he-
defleyen işletmeler her zaman kazançlı çıkar. Ülkemizde Hizmet Kalite Standartla-
rının kullanıldığı henüz çok az çalışma olması mevcut durumun değerlendirilmesi 
ve iller arası kıyaslama yapılmasına imkan vermemektedir (Güden vd., 2010: 163).

Kalite Yönetimi: Kalite yönetimi, tüm organizasyon süreçlerinde sürecin gelişti-
rilmesi, iyileştirilmesi, çalışan ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik 
çağdaş ve katılımcı bir yönetim anlayışıdır. Kalite planlama, kalite kontrol, kalite 
güvencesi ve kalite iyileştirme olmak üzere dört bölümden oluşur.  (www.islet-
meyonetimi.net/kalite-yonetimi-nedir.html/)

Kalite konusunda aşağıda sayılan Deming’in 5 prensi yöneticilerin istenilen ka-
lite düzeyine neden ulaşamadıklarını açıklamaktadır.  (www.ka.net.tr/Makale.
asp?MakaleId=85)

1. Yönetimin çeşitliliği anlayamaması kalite eksikliğiyle ilgili temel problemler-
den biridir.

2. Yöneticiler problemin neden kaynakladığını iyi tespit etmelidir. Problemlerin 
sistemden mi, yoksa insanların davranışlarından mı kaynaklandığını bilmek 
yönetimin sorumluluğudur.

3. Bilgi, tasarım ve sürekli yenilenme konusunda ekip çalışması kurulmasından 
yönetim sorumludur.

4. İstatistiksel kontrole geçebilmelerini sağlayabilecek düzeyde insanlara eğitim 
verilmelidir.

5. Yönetim, detaylı açıklamalar yapabilecek sorumluluğa sahip olmalıdır.



Çeşitli Yönetimsel Yaklaşımların Sağlık Hizmetleri Üzerine Etkileri

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  83

2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmada sağlık sistemindeki yeni yapılanmanın kalite çalışmalarına etkile-
ri incelenmek istenmiştir. Yozgat ilinde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin 
yönünü belirlemek, yeniliklere uyum sürecini değerlendirmek ve hizmet sunum 
şartlarındaki değişiklikleri ölçmek amaçlanmıştır. Sağlık kurumlarında kalite ça-
lışmalarını organize eden ve yürüten kalite çalışanlarının bakış açıları konuyla il-
gili büyük önem taşımaktadır. Araştırma sonunda elde edilen veriler hem sistemi 
oluşturanlara hem de sistemin kullanıcılarına yol gösterici olacaktır.

2.2. Veri Toplama Yolu ve Araçları

Araştırma, Ağustos 2012 de Yozgat ilindeki ve ilçelerindeki tüm hastanelerde gö-
revli kalite sorumluları ile yapılmıştır. Verilerin anket yolu ile toplandığı tanımlayı-
cı nitelikli bir araştırmadır. Anketin hazırlanmasında Sağlık Bakanlığının HKS reh-
berinden ve konu ile alakalı literatürden yararlanılmıştır. Anketler Yozgat İl Sağlık 
Müdürlüğü İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından verilerin gizliliği 
taahhüdü ile uygulanmıştır. Anket 3 bölümden oluşmuştur. İlk bölümde 4 sorudan 
oluşan görev ve kalite eğitimi ile ilgili sorular, ikinci bölümde ulusal kalite siste-
mindeki yapılanma sürecini değerlendiren 28 sorudan oluşan 5’li likert tipi ölçek, 
üçüncü bölümde ise denetim mekanizması ve maliyetin değerlendirilmesine ilişkin 
3 soru mevcuttur. Veriler SPSS 20 paket programında analiz edilmiştir.

2.3. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları

Bu araştırmaya Yozgat ilindeki Hizmet Kalite Standartları Değerlendirmelerine 
tabi tutulan 7 ilçe hastanesi, Yozgat, Devlet Hastanesi, 112 İl Ambulans Servisi ve 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olmak üzere toplam 10 tane kurum/kuruluş dâhil edil-
miştir. Anket, kalite biriminde görevli yönetici, koordinatörlük çalışanı, kalite yö-
netim direktörü, kalite birimi çalışanı, komite üyesi ve bölüm kalite sorumlularına 
uygulanmıştır. Kalite birimini il sağlık müdürünün başında bulunduğu hastanelerde 
görevli başhekim, başhekim yardımcısı, doktor, diş hekimi, hemşire ve sağlık me-
muru oluşturmaktadır. Anket 8 kamu hastanesi, 112 İl Ambulans Servisi ile Ağız ve 
Diş Sağlığı Merkezi kalite biriminde görev yapan 180 kişiye uygulanmıştır.

3. BULGULAR

3.1. Araştırmaya Katılanlar Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıdaki tabloda katılımcıların demografik özelliklerine ve bazı sorulara ver-
dikleri cevaplara ilişkin sayı ve yüzdeler verilmiştir.



Sözel Bildiriler - Cilt: I

84  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Katılımcıların Kalite
İle İlgi Görevleri
Yönetici
Koordinatörlük Çalışanı
Kalite Yön. Direktörü
Kalite Birimi Çalışanı
Komite Üyesi
Kalite Bölüm Sorumlusu
Toplam

Sayı

42
2
10
9
58
59
180

Yüzde

23,3
1,1
5,6
5,0
32,2
32,8
100,0

Kalite İle İlgili Görevde
Çalışma Süresi
0-2
3-4
5-6
7-8
9 ve üstü
Toplam
Cevaplamayan
Toplam

Sayı

111
30
24
7
4

176
4

180

Yüzde

61,7
16,7
13,3
3,9
2,2
97,8
2,2

100,0
Kalite Eğitimi Alma Durumu
Evet
Hayır
Toplam
Cevaplamayan
Toplam

Sayı
85
92
117
3

180

Yüzde
47,2
51,1
98,3
1,7

100,0

Alınan Kalite Eğitimi
Hks Okulu
Özel Eğitim
Kongre-Sempozyum
Diğer
Toplam

Sayı
6
5
17
57
85

Yüzde
3,3
2,8
9,4
31,7
47,2

Kalite Değerlendirme 
Mekanizması
Her Kurum Kendisi
Özel Kurumlar
Sağlık Bakanlığı
Toplam
Cevaplamayan
Toplam

Sayı

44
8

125
177
3

180

Yüzde

24,4
4,4
69,4
98,3
1,7

100,0

Y. Maliyete Neden Olan 
Gereksiz Bir Uygulama
Var
Yok
Toplam
Cevaplamayan
Toplam

Sayı

26
138
164
16
180

Yüzde

14,4
76,7
91,1
8,9

100,0

Tabloda, katılanların demografik özellikleri ile bazı sorulara verdikleri cevaplar 
sayı ve yüzde (%) olarak verilmiştir. Ankete katılanların kalite ile ilgili görevleri-
ne göre; en yüksek yüzde Kalite Bölüm Sorumlularına (%32,8) ve Komite Üyele-
rine (%32,2) aittir. En düşük yüzde ise Koordinatörlük Çalışanlarına (%1,1) aittir.

Katılımcıların kalite ile ilgili görevlerindeki çalışma süreleri incelendiğinde 0-2 
yıl (% 61,7) cevabını verenler en yüksek yüzdeye sahiptir. Bu soruda en düşük 
yüzde 9 ve üstü (%2,2) cevabını verenlere aittir.

Ankete katılanlara “Kalite konusunda eğitim aldınız mı?” şeklinde sorulan so-
ruya 88 kişi (%47,2) “evet” cevabını verirken, 92 kişi (%51,1) “hayır” cevabı 
vermiştir. Bu soruyu 3 kişi (1,7) cevaplamamıştır. Evet cevabı veren kişilere han-
gi eğitim programına katıldıkları sorulmuştur. Bu soruya Hks Okulu (3,3), Özel 
Eğitim (2,8), Kongre ve Sempozyum (9,4) ve en yüksek yüzde ile Diğer (31, 
7) cevapları verilmiştir. Diğer cevabı veren katılımcılardan hangi eğitim progra-
mı olduğunu belirtmeleri istenmiştir. Diğer seçeneğini işaretleyen katılımcıların 
cevapları incelenmiştir. Buna göre, diğer seçeneğini işaretleyen 57 kişiden 41’i 
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hangi eğitimi aldıklarını belirtmiş, 16 kişi belirtmemiştir. 27 kişi Kurum İçi Eği-
time, 4 kişi TSE eğitimine, 9 kişi Kalite Çalışanlarının yaptığı eğitime ve 1 kişi 
Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) Hastane Yöneticiliği Ser-
tifika Programına katılmıştır.

Katılımcılara “Yeni süreçte kalite çalışmalarını değerlendirme ve izleme meka-
nizması hangi kurum olmalıdır” şeklinde sorulmuştur. Bu soruya, Her Kurum 
Kendisi (%24,4), Özel Kurumlar (%4,4) ve Sağlık Bakanlığı (69,4) cevapları ve-
rilmiştir. Katılanların %1,7’si bu soruyu cevaplamamıştır.

Ulusal Kalite sistemindeki yapılanma sürecinde yüksek maliyete neden olduğunu 
düşündükleri gereksiz bir uygulamanın olup olmadığı sorulmuştur. Katılımcıların 
%14,4’ü var olduğunu, %76,7’si olmadığını söylemiştir. Katılımcıların %8,9’u 
bu soruya cevap vermemiştir. Var olduğunu söyleyen katılımcılar bu uygulama-
ları şu şekilde ifade etmiştir:

• Hastanelerin fiziki şartlarını aşan düzenlemeler.
• Bakım planları ve formların fazla olması, bilgisayarda yapılacak işlerin form-

larla yapılıyor olması.
• Akılcı ilaç kullanım broşürleri ve standları.
• Bir önceki kalite denetiminde istenilen şartların bir sonraki denetimde değişmesi.
• Tıbbi atık bertaraf maliyetleri.
• Kod sisteminin maliyeti, programların çok sık değişiyor olması.
• Kalite biriminin ihtiyaç duyduğu gereksinimlerin bit tek firmaya yönlendirilmesi.
Anketin sonunda katılımcılara açık uçlu olarak vurgulamak istedikleri konuları 
yazmaları istenmiştir. Katılımcıların genel ifadeleri aşağıdaki gibi oluşmuştur.

• Kalite çalışmalarında fiziksel şartlar fazla zorlanmakta, denetimlerde eski bi-
naların fiziki şartları göz önünde bulundurulmalı.

• HKS uygulamaları hastane sınıflandırmalarına göre yapılmalı, denetim rehbe-
ri daha ayrıntılı olmalı ve yoruma açık olmamalı.

• Sağlık eğitimi veren okullarda HKS ve kalite eğitimi verilmeli, işe yeni başla-
yanlara ve sağlık sektöründe çalışan herkese eğitimlerin verilmesi zorunluluğu.

• Hem kalite denetçilerinin hem de uygulayıcıların daha fazla eğitim alması 
gerekliliği.

• Kalite direktörlüğü yeniden tanımlanmalı, düzenlemeler yapılmalı ve kurum-
sal bir yapı kazandırılmalı.

• Kalite çalışanlarına yönelik müdürlük ya da bakanlık tarafından eğitim prog-
ramı oluşturulmalı.
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• Kaliteli hizmet sunumu için teknolojiden daha fazla yararlanılmalı.
• Denetimler ve memnuniyet anketlerinin bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması
• Maddi kaynaklar azalırken kriterlerin artırılması.
• HKS’ de bazı kriterler hastane büyüklüğü, yerleşim yeri, nüfus vb. gibi hasta-

ne türüne özgü olmalıdır.
• Kağıt ve evrakların eksikliğinden kaynaklanan düşük puanın genel sağlık hiz-

metini yansıtıyor olmasının yanlışlığı.

3.2. İstatistik Analiz Sonuçları

3.2.1. Güvenilirlik Analizi

Cronbach’s Alpha Soru Sayısı
,916 26

Soruların kendi aralarında tutarlılığını ve ölçeğin ilgilenilen konuyu ne derece 
yansıttığını değerlendirmek amacıyla güvenilirlik analizi yapılmıştır. Croncach’s 
Alpha α =,916 olarak bulunmuştur. Bu ölçeğin güvenilir olduğunu gösterir.

Ankette kullanılan ölçek 5’li likert tipidir. Değerlendirme düzeyleri;

1. Kesinlikle Katılıyorum, 1. Katılıyorum, 3. Kararsızım, 4.Katılmıyorum, 5. Ke-
sinlikle Katılmıyorum şeklinde derecelendirilmiştir.

3.2.2. Faktör Analizi Sonuçları

Faktör analizi sonucunda 26 değişken 6 Faktör altında toplanmıştır. 1.Faktör top-
lam varyansın 37,975’ ini, 2. Faktör 7,193’ ünü, 3.Faktör 5,765’ ini, 4.Faktör 
4,674’ ünü, 5.Faktör 4,385’ ini, 6.Faktör 4,035’ ini açıklamaktadır.

Rotated Component Matriks tablosu incelenmiş ve faktör yapısı oluşturulmuştur. 
Faktörlerin altındaki değişkenler göz önünde bulundurularak faktörler aşağıdaki 
gibi isimlendirilmiştir.

1. Faktör: Yeni Yapılanma Süreci
2. Faktör: Kaliteli Hizmet Sunumu
3. Faktör: Sistemin Objektifliği
4. Faktör: Uygulama Sürecindeki Sorunlar
5. Faktör: Hks Uygulama Faktörü
6. Faktör: Kurum Faktörü
Yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen faktörlere ilişkin varyanslar, değiş-
kenler ve faktör yükleri aşağıda gösterilmiştir.
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Tablo 2. Faktör Analizi Sonuçları

Faktörler ve Değişkenler Faktör 
Yükleri

Varyans
%

Faktör 1: Yeni Yapılanma Süreci 37,975
Yeni yapılanma için hazırlıklar yeterli düzeydedir ,819
Yeni yapılanmanın gerekliliği herkes tarafından anlaşılmaktadır. ,782
Yeni yapılanmada liyakatli kişilerin görevlendirilmesi için 
düzenleme yapılmıştır. ,739

Kalite biriminin ihtiyaç duyduğu gereksinimler sağlanmaktadır. ,738
Değişim sosyal, kültürel vb. çeşitli boyutlarda ele alınmıştır. ,706
Ortaya çıkan aksaklıklar etkin bir şekilde yönetilebilmektedir. ,696
Yeni sistemden etkilenecek kişilerin görüşlerine yer verilmiştir. ,692
Kalite eğitimleri yeterli düzeydedir. ,594
Sağlık kurumları Hks’ yi karşılayabilmektedir. ,517
Sürecin geliştirilmesi için eksikliklerin tespiti ve iyileştirme 
çalışmaları yapılıyor. ,516

Faktör 2: Kaliteli Hizmet Sunumu 7,193
Hizmet sunum şartlarında olumlu yönde değişiklikler olmuştur. ,747
Sağlık hizmetlerinin kalite standartları yükselmiştir. ,737
Hizmet alanların kalite çalışmalarına yaklaşımları olumludur. ,718
Hks kaliteli hizmeti sunumunu ölçebilen gerekli bir değerlendirme 
aracıdır. ,707

Hizmet sunanların kalite çalışmalarına yaklaşımları olumludur. ,619
Kaliteli sağlık hizmeti sunmada gelinen nokta korunabilecek. ,608
Kalite çalışmaları ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak düzeydedir. ,577
Faktör 3: Sistemin Objektifliği 5,765
Hizmet alanların görüşleri sisteme yansıtılabilmektedir. ,699
Hizmet sunanların görüşleri sisteme yansıtılabilmektedir. ,650
Yeni yapılanmada kalite çalışmalarını sağlık bakanlığı organize 
etmelidir. ,569

Öz değerlendirme ve merkezi değerlendirme sonuçları 
örtüşmektedir. ,550

Faktör 4: Uygulama Sürecindeki Sorunlar 4,674
Değişim sürecinde iş ortamında kargaşa ve belirsizlik hâkimdir. ,811
Bir faaliyet oturmadan tekrar değişmesi durumu sıklıkla olur. ,669
Faktör 5: Hks Uygulama Faktörü 4,385
Kalite standartları hastane türü vb. özelliklere göre değişiklik 
göstermelidir. ,858

Yöneticilerin kalite çalışmalarına yaklaşımları olumlu yöndedir. ,471
Faktör 6: Kurum Faktörü 4,035
Her kurumun bünyesinde kalite çalışmalarını organize edecek bir alt 
birim olmalıdır. ,872
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Varimax rotasyonlu temel bileşenler faktör analizi

Toplam varyansın %37,975’ ni açıklayan birinci faktör (Yeni Yapılanma Süreci) 
altında on değişken toplanmıştır. Yeni yapılanma sürecinin hazırlık aşaması, gö-
revlendirilecek personelin seçimi, uygulama sürecinde yaşanan aksaklıklar ve sü-
reç boyunca ihtiyaç duyulacak gereksinimlere ait değişkenler bu faktörün önemli 
bir bölümünü oluşturur.

İkinci faktör (Kaliteli Hizmet Sunumu) toplam varyansın 7,193’ nü açıklamıştır. 
Hizmetin sunum şartlarındaki olumlu değişiklikler, kalite standartlarının yük-
selmesi ve kalite çalışmaları ile ilgili beklentilerin olumlu olarak gerçekleşmiş 
olması ifadeleri bu faktöre en yüksek katkıyı sağlamıştır. Bu faktörde yer alan 
değişkenler kalite uygulamaları süreci ve sonrasını değerlendiren ifadelerdir.

Toplam varyansın %5,765’ ni açıklayan üçüncü faktör (Sistemin Objektifliği) 
dört değişkenden oluşmuştur. Bu faktörü oluşturan ifadeler ulusal kalite sistemi-
nin oluşturulmasında hizmet alan ve hizmet verenlerin görüşlerinin sisteme ne 
derece katkı sağladığının ifadesidir. Öz değerlendirme ve merkezi değerlendirme 
sonuçlarına ait ifadelerde bu faktöre katkı sağlamıştır.

Faktör analizi sonucunda oluşan diğer 3 faktör ise dördüncü faktör (Uygulama 
Sürecindeki Sorunlar), beşinci faktör (Hks Uygulama Faktörü) ve altıncı faktör-
dür (Kurum Faktörü).Bu faktörler sırasıyla toplam varyansın (4,674), (4,385) ve 
(4,035) ’ ni açıklamakta ve faktör yapısına en düşük katkıyı sağlamaktadır.

Kalite biriminde görev yapan kalite çalışanlarının ulusal kalite sistemindeki yapı-
lanmanın çalışmalara yansımaları ve uyum sürecinin değerlendirdikleri ifadelere 
verdikleri cevapların ortalamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

3.2.3. Ortalamalar

Tablo 3. Yöneticilerin İfadelerle İlgili Ortalamaları
İFADE N Ort. S.Sapma

1 Sağlık hizmetlerinin kalite standartları yükselmiştir. 180 1,67 ,755
2 Kalite eğitimleri yeterli düzeydedir. 177 3,00 1,173

3 Kaliteli sağlık hizmeti sunmada gelinen nokta 
korunabilecek. 179 2,17 ,871

4 Hks kaliteli hizmeti sunumunu ölçebilen gerekli bir 
değerlendirme aracıdır. 179 2,19 1,080

5 Kalite standartları hastane türü vb. özelliklere göre 
değişiklik göstermelidir. 180 1,73 1,067

6 Kalite çalışmaları ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak 
düzeydedir. 180 2,39 1,032

7 Sağlık kurumları Hks’ yi karşılayabilmektedir. 180 2,51 1,006
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İFADE N Ort. S.Sapma

8 Değişim sürecinde iş ortamında kargaşa ve belirsizlik 
hâkimdir. 178 2,95 1,156

9 Hizmet sunum şartlarında olumlu yönde değişiklikler 
olmuştur. 180 1,82 ,815

10 Bir faaliyet oturmadan tekrar değişmesi durumu sıklıkla olur. 177 2,65 1,083
11 Hizmet sunanların görüşleri sisteme yansıtılabilmektedir. 179 2,63 1,080
12 Hizmet alanların görüşleri sisteme yansıtılabilmektedir. 178 2,58 1,098

13 Hizmet sunanların kalite çalışmalarına yaklaşımları 
olumludur. 180 2,18 ,975

14 Hizmet alanların kalite çalışmalarına yaklaşımları 
olumludur. 180 2,21 ,921

15 Yöneticilerin kalite çalışmalarına yaklaşımları olumlu 
yöndedir. 179 1,94 ,907

16 Yeni yapılanmada kalite çalışmalarını sağlık bakanlığı 
organize etmelidir. 179 1,96 1,051

17 Her kurumun bünyesinde kalite çalışmalarını organize 
edecek bir alt birim olmalıdır. 180 1,49 ,681

18 Yeni yapılanmada liyakatli kişilerin görevlendirilmesi için 
düzenleme yapılmıştır. 179 2,47 1,108

19 Yeni yapılanma için hazırlıklar yeterli düzeydedir. 178 2,72 1,008

20 Yeni yapılanmanın gerekliliği herkes tarafından 
anlaşılmaktadır 179 2,81 1,106

21 Yeni sistemden etkilenecek kişilerin görüşlerine yer 
verilmiştir. 180 3,01 1,111

22 Ortaya çıkan aksaklıklar etkin bir şekilde 
yönetilebilmektedir. 180 2,60 1,006

23 Değişim sosyal, kültürel vb. çeşitli boyutlarda ele alınmıştır. 180 2,65 1,016

24 Sürecin geliştirilmesi için eksikliklerin tespiti ve iyileştirme 
çalışmaları yapılıyor. 178 2,39 ,963

25 Öz değerlendirme ve merkezi değerlendirme sonuçları 
örtüşmektedir. 180 2,66 1,010

26 Kalite biriminin ihtiyaç duyduğu gereksinimler 
sağlanmaktadır. 176 2,78 1,107

Tablo 3’te gösterilen ortalamalar incelendiğinde, yapılan uygulamalara ilişkin 
sorulan soruların neredeyse tamamı için olumlu cevaplar verilmiştir. Özellikle 
HKS uygulamalarının sağlık hizmetlerindeki kalite standardını yükselttiği gö-
rüşü hakimdir (1,67). “Hizmet sunum şartlarında olumlu değişiklikler olmuştur 
(1,82)” ifadesi bu görüşü desteklemektedir. Bununla beraber katılımcılar, yüksek 
bir ortalama ile (1,73) kalite standartlarının hastanelerin türü vb. özelliklerine 
göre farklılık göstermesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

Yeni yapılanma süreci için kalite çalışmalarını Sağlık Bakanlığının organize 
etmesi ve her kurumun bünyesinde organize edecek bir alt birimin kurulması 
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gerektiği görüşü oluşmuştur. Kalite çalışanları, yöneticilerin kalite konusunda-
ki yaklaşımlarını da olumlu bulmaktadır. İfadelere verilen diğer cevapların or-
talamaları “katılıyorum” ve “kararsızım” arasında değişmiştir. Kalite birimi ça-
lışanları kalite konusunda yapılan eğitimlerin yeterli olup olmadığı konusunda 
kararsız bir durum sergilemiştir (3,00). Açık uçlu sorulara verdikleri ifadelerle 
karşılaştırıldığında kalite birimi çalışanlarının verilen kalite eğitimlerini yeterli 
düzeyde görmedikleri söylenebilir.

Değişim sürecinde iş ortamında kaygısızlık ve belirsizliğin hakim olduğu görüşü-
nün ortalaması da (2,95) kararsıza doğru bir eğim göstermektedir. Bu ortalamaya 
yakın diğer bir ortalama ise yeni sistemden etkilenecek kişilerin görüşlerine yer 
verilmediği inancıdır (3,01).

3.2.4. Korelasyon Analizi Sonuçları

Aşağıdaki tabloda Yeni Yapılanma Süreci, Kaliteli Hizmet Sunumu, Sistemin 
Objektifliği, Uygulama Sürecindeki Sorunlar, HKS Uygulama Faktörü ve Kurum 
Faktörü olmak üzere 26 değişkenden oluşan 6 faktör kendi aralarında korelasyon 
analizine tabi tutulmuştur.

Tablo 4. Faktörler Arasındaki Korelasyon Katsayıları
 1 2 3 4 5 6
1. Yeni Yapılanma Süreci 1
2. Kaliteli Hizmet Sunumu ,657** 1
3. Sistemin Objektifliği, 680** ,552** 1
4. Uygulama Sürecindeki Sorunlar -,095 -,175* -,073 1
5. HKS Uygulama Faktörü ,397** ,409** ,300** -,064 1
6. Kurum Faktörü ,179* ,177* ,110 -,054 ,105 1

** p<0,01 (Korelasyon 0,01 anlam düzeyinde anlamlıdır)
* p<0,05 (Korelasyon 0,05 anlam düzeyinde anlamlıdır)

Faktörler arasındaki korelasyon analizi 0,01 ve 0,05 anlam düzeylerinde de-
ğerlendirilmiştir. Özellikle 0,01 anlam düzeyinde 1.faktörün 2.faktör (,657) ve 
3.faktörle (,680) arasında yüksek ve pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur. Bu durum, 
uygulanan Yeni Yapılanma Sürecinin, Kaliteli Hizmetin Sunumuyla ve Sistemin 
Objektifliğiyle arasındaki ilişkide faktörlerin birbirini olumlu yönde artırdığını 
göstermiştir. 0,01 anlam düzeyinde 5.faktörün 1.faktör (,397), 2.faktör (,409) ve 
3.faktörle (,300) arasında orta düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur. 0,05 
anlam düzeyinde, faktörler arasındaki korelasyon incelenmiştir. 4.faktör Uygula-
ma Sürecindeki Sorunlar ile Kaliteli Hizmet Sunumu Arasında (-,175) zayıf ve 
negatif yönlü bir korelasyon vardır. Uygulama sürecinde yaşanan sorunların ka-
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liteli hizmetin sunumunda bir azalışı veya tersi bir durumun varlığını gösterir. 6. 
faktör Kurum Faktörü 1. faktör (,179) ve 2.faktör (,177) arasında zayıf ve pozitif 
yönlü bir ilişki vardır.

4. SONUÇ

Ulusal kalite sistemindeki yeni yapılanma sürecinin değerlendirilmesi, uygulama 
sürecinde ortaya çıkan eksiklilerin giderilmesi ve olumlu gelişmelerin ortaya çı-
karılması ülkemizin sağlık sisteminin gelişimine katkı sağlayacaktır. Yozgat ilin-
de devlet hastaneleri, 112 İl Ambulans Servisi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 
kalite birimlerindeki kalite sorumluları, sistemin eksik ya da olumlu taraflarını ve 
süreç boyunca yapılan çalışmaları değerlendirmişlerdir.

Kalite birimi çalışanlarının büyük kısmı birkaç yıldır bu bölümde görev yapmakta 
olup yarıdan fazlası kalite konusunda bir eğitim almamıştır. Ayrıca bu birimde eği-
tim alıp görev yapanların hizmet içi eğitimin dışında Sağlık Bakanlığınca yapıla-
cak bir kalite eğitim programına katılmalarının gerekli olduğu görülmüştür. Sağlık 
eğitimi veren kurumların eğitim hayatı boyunca öğrencilere sağlık hizmetlerinde 
kalite konusunda eğitim vermeleri bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmıştır. Kalite bi-
riminde görev alan personelin hem kalite konusunda yapılan eğitimleri hem de ken-
dilerini yeterli düzeyde görmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle kalite ile 
ilgili eğitimlerin sistematik olarak devam ettirilmesi gerekmektedir. Ulusal kalite 
sistemindeki yeni yapılanma süreci ve HKS uygulamalarının Yozgat ilindeki hasta-
nelerin hizmet kalite düzeyini ve hizmet sunum şartlarını olduğundan çok daha iyi 
bir noktaya getirdiği de açıkça görülmektedir. Kalite çalışanlarının büyük kısmı da 
yapılan uygulamaların hastaneler için büyük bir yük getirmediğini düşünmektedir. 
Yeni yapılanmadaki en büyük sıkıntının belirsizlikten kaynaklandığı düşünülmek-
tedir. Sürecin uygulayıcılarının ve bu süreçten etkilenenlerin daha fazla görüş ve 
düşüncelerine yer verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Bu çalışmanın başka araştırmacılar tarafından farklı illerde ve dönemlere yapıl-
ması farklı sonuçların elde edilmesini sağlayabilir.
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Hastanelerde Bir Performans  
Ölçüm Yaklaşımı Olarak Performans 
Prizmasının Uygulanabilirliği

Songül ÇINAROĞLU1

Bayram ŞAHİN2

ÖZET
İşletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmeleri 
paydaşlarının istek ve ihtiyaçlarını karşılamaları ve onlar için değer yaratmaları ile 
mümkündür. Eğer işletmeler paydaşları için değer yaratmazsa kurumsal itibar ve pazar 
değeri bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Neely (2001) tarafından geliştirilmiş olan 
Performans Prizması bu ihtiyacı karşılamak ve paydaşlar için değer yaratmanın önemi-
ne vurgu yapmak için geliştirilen performans ölçüm yaklaşımlarından biridir ve birbi-
ri ile ilişkili beş boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar; paydaş memnuniyeti, stratejiler, 
süreçler, yetkinlikler ve paydaş katkısıdır. Bu çalışmada hastanelerin bir performans 
ölçüm ve yönetim sistemi olarak Performans Prizması modelini nasıl kullanabilecekleri 
açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Performans Prizması, Kurumsal Performans Ölçümü, Hastaneler

ABSTRACT
Businesses survival and achieving long term goals is possible with meeting the demand 
and need of stakeholders and create value for them. If busınesses don’t create value 
for their stakeholders their corporate reputation and market value will be negatively 
affected by this. PerformancePrism developed byNeely (2001) is one of the performance 
measurementapproaches which have been developed to meet this requirement and 
emphasize the importance of creatingvaluefor stakeholders. It is composed offive 

1 Uz., Ar. Gör. Hacettepe Üniversitesi İİBF, Sağlık İdaresi Bölümü, Ankara

2 Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi İİBF, Sağlık İdaresi Bölümü, Ankara
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dimensionsrelated to each other. These dimensions are stakeholder satisfaction, strategies, 
processes, competenciesand stakeholdercontribution. In this study, it is explained how 
hospitals can use performance prism as a performance measurement and management 
system.

Key Words: Performance Prism, Corporate Performance Measurement, Hospitals
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1. GİRİŞ

Yıllar içerisinde işletmeler için hangi performans ölçütlerinin adapte edilmesi 
gerektiği konusunda çok sayıda ölçüt geliştirilmiştir. Bunlar içerisinde kuşkusuz 
en çok bilinen ve kullanılan performans ölçüm aracı ise dengeli puan cetveli ol-
muştur. Dengeli puan cetvelinin çok tercih edilen bir performans ölçüm modeli 
olmasının en başta gelen nedeni ise hem finansal olan hem de finansal olmayan 
ölçütlere birlikte yer vermesidir. Ancak ‘yeni ekonomi’nin gelişimi ile birlikte 
işletmeler de performans ölçümünde yeni yaklaşımlara ihtiyaç duymakta ve puan 
cetvellerini yenilemek, performans ölçüm modellerinde güncelleştirmelere git-
mek durumunda kalmaktadırlar (Neely ve diğ., 2001:6).

Yapılacak bu yeniliklerde işletmelerin rekabette avantaj yakalayabilmeleri için 
paydaş yönetimine önem vermeleri gerekmektedir. Bu nedenle işletmeler faa-
liyetlerini gözden geçirmek amacıyla gerçekleştirdikleri performans ölçüm ve 
yönetimde yenilik faaliyetlerinde paydaşları temel alan bir yaklaşım benimseme-
lidirler (Neely ve diğ., 2007:151).

Paydaş ihtiyaçlarının karşılanmasının gün geçtikçe daha çok önemli hale geldi-
ği günümüzde performans prizması modeli işletme paydaşlarının merkezde yer 
aldıkları bir model sunmaktadır. Bu modele göre işletmelerin önde gelen paydaş 
grupları arasında müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve yatırımcılar yer almak-
tadır. Ancak elbette performans prizması modelinde tüm paydaşları eşit ölçüde 
modele dahil etmek mümkün olmamaktadır (Neely ve diğ., 2007:152).

Bu çalışmada performans prizması teorik bir yaklaşım olarak ele alınarak paydaş 
memnuniyetinin merkezde yer aldığı işletmeler arasında bulunan hastanelerin per-
formans prizması modelini bir performans ölçüm ve yönetim sistemi olarak nasıl 
kullanabilecekleri ve bunun üst yönetime sağladığı faydalar açıklanmaktadır.

2. PERFORMANS PRİZMASI MODELİNİN TEMEL BOYUTLARIVE 
HASTANELERDE KULLANILABİLİRLİĞİ

2.1.Performans Prizması Modelinin Temel Boyutları

Performans prizması diğer performans ölçüm modellerinden farklı olarak pay-
daş memnuniyeti ve paydaşların örgütten beklentilerinin neler olduğuna vurgu 
yapmaktadır. Bir işletme için paydaşların örgütten neler bekledikleri ve örgütün 
paydaşların ihtiyaçlarına yanıt vermek için ne gibi fırsatlar sunuyor olduğunun 
bilinmesi önemlidir. İşletmenin paydaşlar ile karşılıklı etkileşime önem vermesi 
bu modelde özellikle vurgulanan noktalardandır (Neely ve diğ., 2007:152).
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Şekil 2.1.’de görüldüğü gibi performans prizması modelinde sorulacak temel so-
rular arasında; hangi stratejilerin geliştirileceği, bunun için hangi süreçlerden ge-
çileceği, hangi yeteneklerin geliştirileceği yer almaktadır. Tüm bu sorular paydaş 
memnuniyeti ve paydaş katkısı ile desteklenmektedir (Neely ve diğ., 2007:155).

Şekil 2.1. Performans Prizması Modelinde Sorulan Temel Sorular
 

Şekil 2.1. Performans Prizması Modelinde Sorulan Temel Sorular 
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                      Neler Ölçülecek?         Neler Ölçülecek?              Neler Ölçülecek?                           Katkısı 

 

 

 

 

 

 

 

 Hangi 
Süreçler? 

Hangi 
Stratejiler? 

Hangi 
Yetenekler?

? 
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Çalışanlar 
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Yatırımcılar 

Kaynak: Neely A. Kennerly M. Adams C. Ed. Neely A. (2007) Business Performance Measurement 
Unifying Theory and Integrating Practice, s.155.

Bu sorular işletmelerin paydaşlar için değer yaratmasını sağlayacak temel soru-
lardandır. Nihai hedef ve ulaşılmak istenen temel sonuç ise paydaş memnuniyeti-
ni yükseltmektir. Şekil 2.2 detaylı olarak incelendiğinde performans prizmasının 
tüm yüzleri örgüt fonksiyonlarına işaret etmektedir ve aslında performans pra-
midi çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Bu çok boyutlu yapı işletmeye dengeli bir 
perspektiften bakış imkânı da sunmaktadır. Bu model hem dış (paydaşlar) ve iç 
(strateji, süreç ve yetenekler) ölçütleri kapsamakta hem de finansal olan ve olma-
yan ölçütler ile örgütün etkinlik ve etkililiğine vurgu yapan ölçütleri bütünleştir-
mektedir (Neely ve diğ., 2001:156).

Şekil 2.2. Performans Prizmasını Boyutları

Kaynak: Neely A. Kennerly M. Adams C. Ed. Neely A. (2007) Business Performance 
Measurement Unifying Theory and Integrating Practice, s.155. 
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2.2. Performans Prizması Modelinin Kullanılabilirliği

Performans prizması modelinde birbiri ile ilişkili beş noktaya odaklanılmaktadır. 
Bunların temelinde paydaş memnuniyeti yer almaktadır. Paydaşların kimler ol-
dukları ve paydaşların temel beklenti ve ihtiyaçlarının neler olduğu performans 
prizması için temeldir. Dengeli puan cetveli modelinde işletme paydaşlarından 
yalnızca müşterilere yer veriliyor iken performans prizması modelinde müşteri-
lerin yanı sıra yatırımcılar, çalışanlar ve tedarikçiler gibi daha çok sayıda paydaş 
modele dahil edilmektedir. Çünkü bu modele göre işletmelere yatırım yapanlar, 
tedarikçiler ve kaynak sağlayanlar, baskı grupları, ortaklar, düzenleyici kuruluş-
ların hepsi işletme performansı ve işletmenin başarılı olmasında büyük rol oyna-
maktadırlar. Bu nedenle bu modelde sorulan temel sorular arasında 1. Paydaşların 
kimler oldukları ve bu paydaşların temel beklenti ve ihtiyaçlarının neler olduğu 
2. İşletme stratejilerinin neler olduğu ve paydaşların ihtiyaçlarını karşılamak için 
hangi stratejilerin uygulanması gerektiği 3. Stratejilere ulaşmak için hangi süreç-
lerin uygulanması gerektiği 4. İşletme temel yeterliliklerinin neler olduğu ve son 
olarak 5. İşletme paydaşlarının katkısının nasıl sağlanacağı soruları yer almak-
tadır. Bu aşamada önemli olan nokta işletmenin tek başına paydaşları için değer 
yaratmasının yeterli olmayacağı aynı zamanda paydaşların da işletmenin değer 
yaratmasına katkıda bulunması gerektiğidir. Örneğin önemli bir paydaş grubunu 
oluşturan çalışanlar, güvenilir ve huzurlu bir ortamda çalışmak istemekte, çalış-
tıkları iş yerinin onlara değer katmasını önemsemektedirler. İşletme yöneticileri 
de başarılı çalışanların işletmelerin hedeflerine ulaşması için katkıda bulunacak-
larının bilincinde olduklarında karşılıklı bir değer paylaşımı sağlanabilmektedir. 
Diğer tüm performans ölçüm modelleri incelendiğinde bu modellerde paydaşlar 
ile örgüt arasındaki karşılıklı ilişkinin yeterince dikkate alınmadığı görülmektedir 
(Neely ve diğ., 2001:7).

Şekil 2.3. Performans Prizması (Neely ve diğ., 2001)
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Kaynak: Neely A.D. Adams C. (2001) ‘Perspectives On Performance: The Performance 
Prism’, Journal of Cost Management, 15(1), 7-15. 

 
Şekil 2.3’de görüldüğü gibi performans prizmasında diğer performans ölçüm modellerinden 
farklı olarak yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar ve tedarikçiler gibi çok sayıda paydaş grubuna 
birlikte yer verilmektedir. Diğer taraftan performans ölçümü konusunda geliştirilen pek çok 
model ve metodolojinin başarısız olmasının arkasında pek çok neden bulunmaktadır.Pek çok 
araştırmada yöneticilerin büyük çoğunluğunun bu modelleri işletme stratejileri ile 
bütünleştirmede başarısız oldukları belirtilmektedir. Bu başarısızlığın pek çok nedeni olmakla 
birlikte bunun temel nedenlerden birisi beklenen hedeflere tam olarak erişilememiş olmasıdır. 
Strateji geliştirme bilindiği gibi son derece zor bir konudur. İşletmelerin uyguladıkları 
stratejilerin başarısız olmasının temel nedenlerinden birisi işletme stratejileri ile işletme 
modelleri arasında bir takım uyumsuzluklar olması, diğer bir neden ise stratejiler ile işletme 
süreçleri ve işletmenin yeterlilikleri arasındaki uyum problemidir. Bu açıdan bakıldığında 
performans prizması modeli işletmelerin hedeflerine ulaşması için kurumsal, işletme birimi 
düzeyinde ve ürün/hizmetler düzeyinde stratejiler geliştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. 
Şekilde görülen bir diğer boyut ürün ve hizmet geliştirme, talep yaratmak ve planlamaya 
işaret eden süreçlerdir. İşletme süreçleri 1990’lı yıllardan itibaren dikkat çeken bir konu 
olmakla birlikte işletme süreçlerinin doğru biçimde tanımlanması süreç mühendisliğinin 
uzmanlığına giren konular arasında bulunmaktadır. Micheal Hammer işletme süreçlerini 
müşteri bakış açısı ile ortaya koymaya çalışmıştır. Buna göre müşteriler, hızlı, doğru, ucuz ve 
kolay erişilebilir bir ürün ya da hizmet beklentisi içindendirler. Bu işletmeler için kolay gibi 
görünmesine rağmen aslında son derece zor bir konudur(Neely ve diğ., 2007:154). 
 
Performans prizmasının uygulanması için gereken temel unsurlardan birisi de işletmenin 
temel yeteneklerinin doğru tanımlanması gerektiğidir. İşletmelerin yetenekleri; insan, 
uygulamalar, teknoloji ve yapı faktörlerinin birleşimi ile ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin 

Kaynak: Neely A.D. Adams C. (2001) ‘Perspectives On Performance: The Performance Prism’, 
Journal of Cost Management, 15 (1), 7-15.
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Şekil 2.3’de görüldüğü gibi performans prizmasında diğer performans ölçüm mo-
dellerinden farklı olarak yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar ve tedarikçiler gibi 
çok sayıda paydaş grubuna birlikte yer verilmektedir. Diğer taraftan performans 
ölçümü konusunda geliştirilen pek çok model ve metodolojinin başarısız olma-
sının arkasında pek çok neden bulunmaktadır. Pek çok araştırmada yöneticilerin 
büyük çoğunluğunun bu modelleri işletme stratejileri ile bütünleştirmede başarı-
sız oldukları belirtilmektedir. Bu başarısızlığın pek çok nedeni olmakla birlikte 
bunun temel nedenlerden birisi beklenen hedeflere tam olarak erişilememiş ol-
masıdır. Strateji geliştirme bilindiği gibi son derece zor bir konudur. İşletmelerin 
uyguladıkları stratejilerin başarısız olmasının temel nedenlerinden birisi işletme 
stratejileri ile işletme modelleri arasında bir takım uyumsuzluklar olması, diğer 
bir neden ise stratejiler ile işletme süreçleri ve işletmenin yeterlilikleri arasında-
ki uyum problemidir. Bu açıdan bakıldığında performans prizması modeli işlet-
melerin hedeflerine ulaşması için kurumsal, işletme birimi düzeyinde ve ürün/
hizmetler düzeyinde stratejiler geliştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Şekilde 
görülen bir diğer boyut ürün ve hizmet geliştirme, talep yaratmak ve planlamaya 
işaret eden süreçlerdir. İşletme süreçleri 1990’lı yıllardan itibaren dikkat çeken 
bir konu olmakla birlikte işletme süreçlerinin doğru biçimde tanımlanması sü-
reç mühendisliğinin uzmanlığına giren konular arasında bulunmaktadır. Micheal 
Hammer işletme süreçlerini müşteri bakış açısı ile ortaya koymaya çalışmıştır. 
Buna göre müşteriler, hızlı, doğru, ucuz ve kolay erişilebilir bir ürün ya da hizmet 
beklentisi içindendirler. Bu işletmeler için kolay gibi görünmesine rağmen aslın-
da son derece zor bir konudur (Neely ve diğ., 2007:154).

Performans prizmasının uygulanması için gereken temel unsurlardan birisi de 
işletmenin temel yeteneklerinin doğru tanımlanması gerektiğidir. İşletmelerin ye-
tenekleri; insan, uygulamalar, teknoloji ve yapı faktörlerinin birleşimi ile ortaya 
çıkmaktadır. İşletmelerin temel yeterlilikleri paydaşlar için değer yaratılmasında 
büyük önem taşımaktadır. Nadir olarak bu süreç işletme süreçlerinin bir parçası 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bir marka, ürün, hizmet yada örgütün bir özel-
liği olabilmektedir (Neely ve diğ., 2007:155).

Performans prizması ölçüm modelinin kullanılabilirliğini artırmak için odaklanıl-
ması gereken noktalardan bir diğeri ise gelecekte işletmeyi rakiplerinden ayıracak 
temel özellikleri ortaya çıkarmaktır. Rekabete yönelik kıyaslamalar yapmak bu 
noktada önem taşımaktadır. Çünkü işletmenin rakipleri de benzer paydaş grupları 
için faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bu modelin geliştirilmesinde işletmelerin 
hangi stratejileri uygulamaları gerektiği, hangi süreçleri takip etmeleri gerektiği, 
kendileri için hangi yeterlilikleri tanımladıkları ve tüm bunları yaparken hangi 
ölçütleri belirledikleri paydaş memnuniyetinin sağlanması ve benzer paydaşla-
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ra yönelik faaliyette bulunan rakiplere karşı rekabet avantajı elde etmede büyük 
önem taşımaktadır (Neely ve diğ., 2007:155).

2.3. Performans Prizması Uygulama Örnekleri

Neely ve diğ. (2001) geliştirdikleri performans prizması modelinin bir hayır-
severlik örgütü olan ve gençlik kulüplerinin birleşimi ile oluşmuş olan London 
Youth örgütü için uygulamışlardır. London Youth toplam 460 gençlik örgütünün 
birleşimi ile oluşmuş 75.000 üyesi bulunan bir kuruluştur. Misyonu çocukların ve 
gençlerin fiziksel, ruhsal ve duygusal gelişimine destek olarak onların toplumun 
gelişmiş bireyleri olarak yetişmelerini sağlamaktır. London Youth kuruluşunun 
temel stratejileri arasında; üye sayısını artırmak, sunulan ürün ve hizmetlerin 
kapsamının geliştirmek, hizmet profilini geliştirmek, bağış sayısını artırmak, et-
kin ve etkili bir yönetim sağlamak yer almaktadır (Neely ve diğ., 2001:9).

London Youth yönetimi çeşitli toplantılardan sonra performans prizmasının ken-
dileri için uygun bir performans ölçüm aracı olduğu konusunda karara varmışlar-
dır. Bu toplantılardan ilkinde bu gönüllü kuruluşun temel paydaşlarının kimler 
olduğu tanımlanarak bu paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarının neler olduğu ortaya 
konulmuştur. Örgütün en üst kademede yer alan paydaşlar genç insanlardır. Diğer 
paydaşlar arasında ise kulüp üyeleri ve yönetim ekibi yer almaktadır. Bu paydaş 
gruplarının beklenti ve istekleri ise birbirinden farklı özellikler göstermektedir. 
İkinci aşamada paydaşların memnuniyeti ile işletme stratejilerinin nasıl ilişki-
lendirileceği üzerinde durulmuştur. Üçüncü aşamada işletmenin temel işletme 
süreçleri ile temel yetenekleri üzerinde durulmuştur. Bu aşamada London Youth 
için bir başarı haritası oluşturulmuştur. Son aşamada ise performans ölçütlerinin 
seçimi için toplantılar yapılmış ve önemli ve kritik ölçütler üzerinde durularak bu 
ölçütlerin düzenli olarak elde edilmesi için gerekli insan ve teknoloji kaynakları-
nın neler olduğu üzerinde durularak performans prizmasında yer alacak ölçütleri 
belirlemek için bir ‘ölçütler ağacı’ oluşturulmuştur (Neely ve diğ., 2001:9-10).

Tablo 2.1. London Youth Performans Prizması Modeli İçin Bazı Temel Performans Ölçütleri
Paydaş Tatmini Stratejiler Süreçler Yetenekler Paydaş Katkısı
London Youth 
Çalışanları

Çeşitliliği 
artırmak

Organizasyon 
faaliyetleri İnsan Bağışçılar

London Youth 
Çalışanları 
Memnuniyet 
Anketleri

Sunulan 
yeni ürün ve 
hizmet sayısı

Kulüp 
etkinliklerine 
katılım sayısı

İnsana yatırım 
yapılması

Her bir gelir 
kaynağından 
ne kadar gelir 
sağlandığı

Kaynak: Neely A. Adams C. Crowe P. (2001) ‘The Performance Prism In Practice’, Mesuring 
Business Excellence, 5 (2), 6-12, s.11
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Tablo 2.1.’de bazı temel performans ölçütlerine yer verilmiştir. Buna göre Lon-
don Youth çalışanlarının memnuniyeti memnuniyet anketleri ile ölçülürken, ku-
lüp etkinliklerine katılım sayısı bir süreç göstergesidir, temel yetenek insana yatı-
rım yapılması, her bir gelir kaynağından ne kadar gelir sağlandığı paydaş katkısı 
boyutunda London Youth çalışanlarının katkısını gösteren önemli bir göstergedir. 
Son olarak London Youth, belirlenen her bir ölçütü; bu ölçütlerin amacı, unsurla-
rı, temel hedefleri, ölçüm sıklığının ne olacağı, ölçüm için gereken verilerin hangi 
kaynaklardan sağlanacağını belirtecek şekilde kayıt altına almıştır.

2.4. Bir Performans Ölçüm Yaklaşımı Olarak Performans Prizmasının 
Hastanelerde Uygulanabilirliği

Uygulama örneklerinde görüldüğü gibi performans prizması modelinin hastane-
ler için bir performans ölçüm aracı olarak kullanılabilmesi için öncelikli olarak 
paydaşların kimler olduğunun ve bu paydaşların temel ihtiyaç ve beklentilerinin 
neler olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Buna göre grubun en temel paydaş-
ları müşteriler yani hastalardır. Önemli bir diğer paydaş grubu ise çalışanlardır. 
İşletme çalışanları dışında diğer paydaş grupları arasında ise tedarikçiler ve yatı-
rımcılar yer almaktadır.

Şekil 2.4.Hastaneler İçin Bir Performans Prizması Modeli

Kaynak:Neely A. Adams C. Crowe P. (2001) ‘The Performance Prism In Practice’, Mesuring 
Business Excellence, 5(2), 6-12, s.11 
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 Paydaş Memnuniyeti;  Hastalar, Çalışanlar, Tedarikçiler, Yatırımcılar 
 
 
 Stratejiler; Kurumsal, İşletme Birimi, Marka, Sağlık Hizmeti SunumStratejileri 
 
 
 Süreçler ve İşlemler;Sağlık Hizmetini Geliştirme, Talep Yaratma, Planlama 
 
  
Yetkinlikler; Hastane İçin Önem Taşıyan İnsan , Teknoloji ve Yapı 
 
  

Paydaş Katkısı; Hastane Yönetiminde Paydaş Katkısına Ne Ölçüde 
İhtiyaç Duyulmaktadır? 

Kaynak: Neely A.D. Adams C. (2001) ‘Perspectives On Performance: The Performance 
Prism’, Journal of Cost Management, 15(1), 7-15. 

 
Şekil 2.4. incelendiğinde hastaneler için performans prizmasının temel boyutları esas 
alındığında paydaş memnuniyeti sağlanmaya çalışılırken hastalar ve hasta yakınları, sağlık 
çalışanları, tedarikçiler ve yatırımcıların dikkate alınması gerektiği, işletme stratejileri 
belirlenirken bu stratejilerin kurumsal, işletme birimi düzeyinde, marka ve sağlık hizmeti 
sunumu düzeyinde olabileceği, süreçler ve işlemler boyutunda sağlık hizmetini geliştirmek, 
talep yaratmak ve planlama yapmanın önemli olduğu söylenebilecektir. Temel yetkinlikler ise 
sağlık kuruluşları için ayırt edici bir unsur olan nitelikli insan gücü, en yeni sağlık 
teknolojileri ve cihazlar ile oldukça modern tasarlanmış bina ve fiziki yapılardır. Paydaşların 
katkısı konusunda ise sağlık hizmetleri sektörü çok hızlı değişen bir alan olduğu için tüm 
paydaş grupları ile bilgi alış verişine ve paydaş katkısına ne ölçüde ihtiyaç duyulduğunun 

Kaynak: Neely A.D. Adams C. (2001) ‘Perspectives On Performance: The Performance Prism’, 
Journal of Cost Management, 15 (1), 7-15.

Şekil 2.4. incelendiğinde hastaneler için performans prizmasının temel boyutları 
esas alındığında paydaş memnuniyeti sağlanmaya çalışılırken hastalar ve hasta 
yakınları, sağlık çalışanları, tedarikçiler ve yatırımcıların dikkate alınması ge-
rektiği, işletme stratejileri belirlenirken bu stratejilerin kurumsal, işletme birimi 
düzeyinde, marka ve sağlık hizmeti sunumu düzeyinde olabileceği, süreçler ve 
işlemler boyutunda sağlık hizmetini geliştirmek, talep yaratmak ve planlama yap-
manın önemli olduğu söylenebilecektir. Temel yetkinlikler ise sağlık kuruluşları 
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için ayırt edici bir unsur olan nitelikli insan gücü, en yeni sağlık teknolojileri ve 
cihazlar ile oldukça modern tasarlanmış bina ve fiziki yapılardır. Paydaşların kat-
kısı konusunda ise sağlık hizmetleri sektörü çok hızlı değişen bir alan olduğu için 
tüm paydaş grupları ile bilgi alış verişine ve paydaş katkısına ne ölçüde ihtiyaç 
duyulduğunun belirlenmesi gerekmekte ve paydaşlardan mümkün olduğu kadar 
çok yararlanma yoluna gidilmesi önem kazanmaktadır.

Tablo 2.2. Hastanelerde Performans Prizmasının Uygulanması Aşamasında Temel Paydaş 
Grupları İçin Sorulması Gereken Anahtar Sorular ve Performans Ölçütleri

Paydaşlar Sağlık Hizmetleri Tüketicileri Çalışanlar Tedarikçiler

Paydaş 
Memnuniyeti

Sağlık hizmeti satın alan 
tüketiciler aldıkları sağlık 
hizmetinden memnun mu?

Çalışanlar 
işlerinden memnun 
mu?

Mal ya da hizmet 
sunan tedarikçiler 
memnun mu?

Stratejiler

Tüketiciler ile ilişkilerimizi 
geliştirmede sürekli büyümeyi 
sağlayacak stratejilere sahip 
miyiz?

Çalışanlar ile 
ilişkilerimizi 
geliştirmek için 
ne tür stratejiler 
geliştirilebilir?

Tedarikçiler ile 
olan ilişkilerimizi 
geliştirmek için 
ne tür stratejiler 
geliştirilebilir?

Süreçler

Sağlık hizmetleri sunum süreci 
tüketici beklenti ve ihtiyaçlarını 
karşılamak için yeterli kalite ve 
uygunluğa sahip mi?

Çalışanların 
hizmet sunum 
sürecine katkısı 
yeterli ölçüde 
sağlanıyor mu? 

Tedarikçilerin 
hizmet sunum 
sürecine katkısı 
sağlanıyor mu?

Yeterlilikler

Sağlık hizmeti tüketicilerinin 
değişen ihtiyaçlarını karşılamak 
için yeterli imkan ve olanaklara 
sahip miyiz?

Çalışanlarımızla 
ilişkilerimizi 
geliştirmek 
ve onların 
beklentilerini 
karşılamak için 
yeterli imkanlara 
sahip miyiz?

Tedarikçilerimiz 
ile ilişkilerimizi 
geliştirmek için 
yeterli imkan ve 
olanaklara sahip 
miyiz?

Kaynak: Neely A. Adams C. Crowe P. (2001) ‘The Performance Prism In Practice’, Measuring 
Business Excellence, 5 (2), 6-12, s.9.

Performans prizması ölçüm modelinin hastaneler için uygulanmasında paydaşla-
rın kimler oldukları ve temel boyutlar tanımlandıktan sonra paydaşların beklenti 
ve ihtiyaçlarının neler olduğunun tam ve doğru biçimde tanımlanmasına sıra gel-
mektedir. Bu aşamada Tablo 2.2.’de görüldüğü gibi her bir performans boyutu 
için tüm paydaşların beklenti ve ihtiyaçları sorgulanmalıdır. Örneğin süreçler 
boyutunda hastanenin sağlık hizmetleri sunduğu hastalar ve hasta yakınlarının 
kendilerine sunulan hizmetten memnuniyet düzeyleri belirlenmelidir. Bunun için 
bilindiği gibi düzenli aralıklarla birçok hastanede hasta memnuniyet anketleri ya-
pılmaktadır. Hasta memnuniyet anketleri sağlık hizmetlerinin sunumu ve kulla-
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nımına yön vermekte öncelikli konular arasında yer almaktadır. Buna benzer şe-
kilde hastaların algıladıkları hizmet kalitesini ölçmeye yönelik çok sayıda ölçüm 
aracı bulunmaktadır (Curry ve diğ., 1999:327).

Hastaneler için stratejik önem taşıyan her bir paydaş grubunun beklenti ve is-
tekleri belirlendikten sonra başarı haritaları oluşturulmalıdır. Şekil 2.5›de bir 
hastane için stratejik başarı haritası oluşturma süreci yer almaktadır. Performans 
ölçümünde performans prizmasından yararlanan bir hastanede başarı haritası 
oluşturma süreci harcamaların kontrol altına alınmasından maliyet kontrolünün 
sağlanmasına, gelirlerin artırılmasından, karlı bir işletme olmak için çaba göste-
rilmesine, müşterilerden sürekli geri bildirimler alınmasına kadar pek çok konu 
başlığını içermektedir.

Şekil 2.5. Performans Ölçümünde Performans Prizmasından Yararlanan Bir Hastanede 
Başarı Haritasının Oluşturulması Süreci

Şekil 2.5. Performans Ölçümünde Performans Prizmasından Yararlanan Bir Hastanede 
Başarı Haritasının Oluşturulması Süreci 

 
 

Kaynak: Neely A. Adams C. Crowe P. (2001) ‘The Performance Prism In Practice’, 
Measuring Business Excellence, 5(2), 6-12, s.9. 

Başarı haritası oluşturma süreci tamamlandıktan sonra oluşturulan başarı haritası örneği Şekil 
2.6'da görüldüğü gibidir. Buna göre hastanenin içsel süreçleri ve yetkinlikleri merkezde 
olmak üzere bilgi, gelirler, hastane faaliyetleri, binalar, planlama ve yönetim faaliyetlerinin 
merkez etrafında yer aldıkları görülmektedir. Tüm bunları çalışanlar ve düzenleyici 
kuruluşların destekledikleri bilinmektedir. Bu başarı haritasının tepesinde ise sağlık hizmeti 
tüketicileri yer almaktadır. Dış çevre faktörleri arasında bulunan bilgi, yetenekler, kaynaklar 
ve ekipman ile çevre ve itibar faktörleri ise bu başarı haritası için gerekli bilgi ve verileri 
sağlayan dış unsurlar olarak ve hastanenin performans ölçümünde dış bilgi kaynakları olarak 
ön plana çıkmaktadırlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelirleri 
artırmak  

Sürdürülebilir sonuçlar 
elde etmek 

Maliyet kontrolü 
sağlamak Karlı bir 

işletme 
olmak 

Verimlilik 
kontrolünü 
sağlamak 

Harcamaları 
kontrol 
etmek 

Maliyet yönetimi 
konusunda 

bilgiler vermek 

Düşük fiyatlı hizmet 
sunmak ve sağlık hizmeti 

tüketicilerinin sağlık 
hizmetine erişimini 

kolaylaştırmak 

Sağlık turizmi gibi yeni pazar 
alanlarını araştırarak bu 

pazarlarda sağlık hizmeti 
tüketicileri ile iyi ilişkiler 

geliştirmek 

Müşterilerden sürekli geri 
bildirimler ve destek almak 

Sağlık hizmeti tüketicilerinin 
bölümlendirilmesini 

sağlayarak tüketicilerin istek 
ve ihtiyaçlarını daha iyi 

anlamak 

Kaynak: Neely A. Adams C. Crowe P. (2001) ‘The Performance Prism In Practice’, Measuring 
Business Excellence, 5 (2), 6-12, s.9.

Başarı haritası oluşturma süreci tamamlandıktan sonra oluşturulan başarı haritası 
örneği Şekil 2.6’da görüldüğü gibidir. Buna göre hastanenin içsel süreçleri ve 
yetkinlikleri merkezde olmak üzere bilgi, gelirler, hastane faaliyetleri, binalar, 
planlama ve yönetim faaliyetlerinin merkez etrafında yer aldıkları görülmektedir. 
Tüm bunları çalışanlar ve düzenleyici kuruluşların destekledikleri bilinmektedir. 
Bu başarı haritasının tepesinde ise sağlık hizmeti tüketicileri yer almaktadır. Dış 
çevre faktörleri arasında bulunan bilgi, yetenekler, kaynaklar ve ekipman ile çev-
re ve itibar faktörleri ise bu başarı haritası için gerekli bilgi ve verileri sağlayan 
dış unsurlar olarak ve hastanenin performans ölçümünde dış bilgi kaynakları ola-
rak ön plana çıkmaktadırlar.
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Şekil 2.6. Performans Ölçüm Aracı Olarak Performans Prizmasını Kullanan  Bir Hastane 
İçin Başarı Haritası

Şekil 2.6.Performans Ölçüm Aracı Olarak Performans Prizmasını Kullanan Bir 
Hastane İçin Başarı Haritası 

 

Kaynak: Neely A. Adams C. Crowe P. (2001) ‘The Performance Prism In Practice’, 
Measuring Business Excellence, 5(2), 6-12, s.10 
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Performans ölçüm aracı olarak performans prizmasından yararlanan bir hastane-
nin iç ve dış paydaşların memnuniyetini temel alırken yararlanması gereken diğer 
temel göstergeler incelendiğinde iç paydaşlar arasında bulunan hastalar ile ilgili 
olarak düzenli yapılacak hasta memnuniyet anketleri, hastaneye yönelik itibar ve 
imaj algısının belirlenmesi, hasta şikayetleri, hasta güvenliği ve risk yönetimi, 
tıbbi hata miktarı, ölüm oranı, yatak doluluk oranları, ortalama kalış süresi, has-
taların eğitimi için yapılan harcamalar gibi göstergelerdir.

Bir diğer iç paydaş grubunu oluşturan çalışanlar ile ilgili olarak personel mem-
nuniyeti, personel devir hızı, kariyer geliştirme olanakları gibi temel başlıklara 
önem verilmesi gerekmektedir. Tedarikçiler ile ilgili olarak ise ürün teslim sürele-
ri, talep planlama, iç ve dış lojistik hizmetleri, depolama ve taşıma fonksiyonları 
ile ilgili süreçlere ilişkin performans ölçülerine önem verilmesi gerekmektedir.
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İç paydaşlar arasında bir diğer grubu oluşturan üst yönetici performansının de-
ğerlendirilmesi konusunda üst yönetimin hastane stratejilerinin oluşturulması ve 
uygulanması süreçlerine hangi seviyede olumlu katkı yaptıkları, hastanenin işle-
yişi hakkında ne ölçüde bilgi ve anlayış sahibi oldukları, sektörü ne kadar iyi ta-
nıdıkları, hastanenin geleceğini etkileyecek unsurları ve gelişmeleri ne etkinlikte 
tespit edebildikleri, hazırlık ve takip süreçlerine ne kadar zaman ayırabildikleri, 
toplantılardaki tartışma, arayış ve fikir alış verişlerine ne düzeyde katıldıkları, di-
ğer yöneticilerle ilişkilerinin ne düzeyde olduğu ve onların güvenini ne düzeyde 
sağladıkları gibi konularda değerlendirilmeleri önem taşımaktadır.

Hastane yöneticilerinin performans değerlendirmesine özel olarak Sağlık Bakan-
lığı tarafından belirlenmiş olan Yönetici ve Birim Performansının belirlenmesi 
konusundaki rehberde Sağlık Bakanlığı yönetici performansının belirlenmesinde 
kullanılacak bazı temel performans göstergeleri ortaya koymuştur. Buna göre borç-
luluk oranı katsayısı, borçluluk süresi katsayısı, hizmet kalite standartları katsayı-
sı, ek ödemeyi zamanında dağıtma katsayısı, performans hedefi katsayısı yönetici 
performansının değerlendirilmesinde kullanılacak başlıca performans göstergeleri 
arasında bulunmaktadır. Yönetici performansının ölçümünde ana faktör katsayısı 
ise hizmet kalitesi, sürdürülebilir mali yapı, muayene kabul ve ek ödemenin zama-
nında gerçekleştirilmesi, belirlenen özellikli hedeflerin yerine getirilmesi başlıkla-
rını kapsamaktadır (Sağlıkta Yönetici ve Birim Performansı, 2012:16).

Diğer paydaşlar arasında bulunan hasta yakınları ile iyi ilişkiler kurulması, hasta-
nenin rakipleri ile iyi ilişkiler oluşturulması, tüm toplum genelinde toplumun çı-
karlarını korumaya yönelik stratejiler geliştirilmesi, çevrenin korunmasına önem 
verilmesi, sivil toplum kuruluşları ile iyi ilişkiler geliştirilmesi, kurumsal sosyal 
sorumluluğun geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması gibi konular da 
hastane performansının değerlendirilmesinde dış paydaşlar başlığı altında ölçüle-
bilir konu başlıkları arasında bulunmaktadır.

3. SONUÇ VE ÖNERİLER

Pek çok araştırmada işletmelerin müşteriler ile olan ilişkilerinin müşteri hizmet-
leri ve müşteri memnuniyeti sağlamak yoluyla müşteri bağlılığı yarattığı ve müş-
teri karlılığını artırmak yönünde katkılar sağladığı belirtilmektedir. Bu karşılıklı 
ilişkide müşteriler çoğu zaman ürün ya da hizmet satın aldıkları işletmeye ne 
ölçüde bağlılık duydukları ya da o işletmeler için ne kadar karlılığı yüksek bir 
müşteri oldukları ile ilgilenmezler. Çünkü müşteriler için önemli olan satın alma 
işlemi sırasında edinilen deneyimler ve satın alınan ürün ya da hizmetlerin kalite-
sidir. Benzer bir yaklaşım ile işletmelerin diğer paydaşları ele alındığında örneğin 



Çeşitli Yönetimsel Yaklaşımların Sağlık Hizmetleri Üzerine Etkileri

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  105

çalışanlar, daha yüksek ücretler elde etmek, işletme içerisinde kariyer yollarının 
açık olması ve kendini geliştirebilmeyi istemektedirler.

Görüldüğü gibi farklı paydaşların beklentileri farklı olmakla birlikte İşletmeler 
çok sayıda çalışan çalıştırarak bu çalışanların entellektüel bilgi düzeylerinden ve 
yeteneklerinden faydalanmak istemektedirler. Bu süreçte işletmeler çalışanları-
nın bilgi ve yeteneklerinden daha fazla yararlanmak için onları daha fazla motive 
etmeleri gerektiğinin farkındadırlar. İnsan kaynakları ve psikoloji alanlarında ça-
lışan araştırmacılar çalışanlar ile işletme yöneticileri arasındaki bu karşılıklı ilişki 
konusunda çok sayıda yayın yapmışlardır. Çalışanlar ve yöneticiler gibi temel 
paydaş grupları arasındaki bu psikolojik bağlar ve ilişkiler yalnızca işletme çalı-
şanları ile işletmeler arasında değil aynı zamanda tedarikçiler, yatırımcılar, müş-
teriler gibi diğer temel paydaş grupları ile olan ilişkiler için de geçerli olmaktadır 
(Neely, 2007:152). Sonuçta işletmeler tarafından izlenen personel politikaları ve 
rekabetçi stratejiler farklı paydaş gruplarının davranışlarını etkilemekte ve belir-
lemektedir (Minvielle ve diğ., 2007).

Genel olarak bakıldığında sağlık sistemi çok sayıda aktör, paydaş ve müşterinin 
yer aldığı bir sistemdir. Sağlık yönetimi konusunda yapılan yayınlar incelendi-
ğinde bu yayınlarda ağırlıklı olarak temel paydaş gruplarının bir ya da ikisi üze-
rinde durulduğu görülmektedir. Bu farklı ve birbiri ile ilişkili paydaş gruplarının 
kararlarını etkileyen ve belirleyen faktörler arasında küreselleşme, teknolojinin 
etkisi, (örneğin internet gibi) sağlık hizmetlerinin finansmanı gibi pek çok fak-
tör bulunmaktadır (Zinkhan ve Balazs, 2004:984). Bu faktörler tüm işletmelerin 
performansını etkileyen ve belirleyen temel faktörlerdir. İşletme performansı öl-
çümünde en çok kullanılan performans ölçüm araçlarından birisi olan dengeli 
puan cetvelinin dört temel boyutundan birisi ise işletmeler için en temel paydaş 
gruplarının başında gelen müşterilerdir (Kaplan ve Norton, 1996). Dengeli puan 
cetvelini hastaneler için bir performans ölçüm aracı olarak kullanan araştırmalar-
da da temel paydaş gruplarının başında hastalar olduğu belirtilmektedir.

Paydaş analizi mevcut paydaşların istekleri, ilgi alanları, ilişkilerini anlamak ve pay-
daşları tüm karar verme süreçlerine katmak için vazgeçilmezdir. Bu sayede paydaş-
ların işletme kararları ve politikalarına daha fazla dahil edilmesi ve katkı sağlaması 
mümkün olabilmektedir (Brugha ve Varvasovszky, 2000). Performans prizması gibi 
yenilikçi performans ölçüm modellerinin kullanımı bu katkının artmasını sağlamak-
ta ve üst yönetimin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu noktada sağlık 
kurumları yöneticilerinin temel paydaşların öneminin farkına varmalarının sağlan-
ması için performans prizması gibi yenilikçi performans ölçüm modellerinin kulla-
nımı konusundaki farkındalıklarının yükseltilmesi gerekmektedir.
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Hamiyet KANTARCIOĞLU1

Mustafa SEÇKİN2

Atilla YÜCEL3

Mübin Çetin DAĞHAN4

ÖZET
Amaç: Elazığ ilinde çalışan hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarının 2011 yılında son 
versiyonu yayınlanan Hizmet Kalite Standartları konusunda bilgi düzeylerini ve beklen-
tilerini belirlemektir. Önemi: Elazığ ilinde Hizmet Kalite Standartlarının benimsenmesini 
tespit etmektir. Yöntem: Elazığ il ve ilçelerindeki tüm kamu hastanelerinde çalışan, araş-
tırmaya katılmayı kabul eden Hastane yöneticilerine ve sağlık çalışanlarına iki bölüm-
den oluşan 50 kriterlik anket seti uygulanmıştır. Anketler spss 17. 00 programında analiz 
edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya toplam 410 kişi katılmıştır. Yapılan frekans analizi sonucunda, 
güvenilirlik cronbach’s alpha değeri genel anket düzeyinde ve iki ayrı bölüm için %90 
üzerinde çıkmıştır. Çalışmaya %58 kadın %42 erkek katılmıştır. Mavi kod yönetimine 
yönelik düzenlemede %43,2 tam katılıyorum,%43,4 el hijyeninde 5 endikasyon kuralına 
tam katılıyorum bulguları elde edilmiştir. Görev ile öz değerlendirmeye ilişkin sonuçlar 
anlamlıdır (p=0.001) Görev ile bilgi düzeyinin belirlenmesinde Başhemşire ve yardım-
cıları grubunun anlamlı derecede ilişki bulunmuştur. (p=0,001) Beklentilerin karşılanma 
derecesinde %7,6 kesinlikle katılmıyorum,%9,8 katılmıyorum,%29,8, kararsız,%35,4 
katılıyorum,%17,6 tamamen katılıyorum şeklinde çıkmıştır. Sınırlılıklar: Bu çalışma Ela-
zığ ilindeki kamu hastanelerinde çalışan, çalışmayı kabul eden yönetici ve sağlık çalışan-
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larını kapsar. Sonuç: Hizmet Kalite Standartlarında yönetici grubunun bilgi düzeyinin 
yüksek olduğu özellikle Başhemşire ve yardımcıları ve hemşireler grubunun standartlar-
da tam katılım sağladığı, standartların beklentileri %53,0 karşıladığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalite Standartları, Beklenti, Elazığ

ABSTRACT
Objective: is to determine the level of knowledge and expectations of the hospital 
administrators and health professionals working in the province of Elazig with reference 
to Service Quality Standards published in 2011. Importance: is to figure out the importance 
of the Service Quality Standards in the province of Elazig.

Method: A two-section poll including 50 criteria have been applied to hospital 
administrators and health personnel of all public hospitals, who agreed to participate in 
the study, in Elazig province and districts. Poll’s results have been analyzed by using SPSS 
17.00 program. Results: Totally 410 people have participated in the study. According to 
the result of the frequency analysis, reliability Cronbach’s alpha values have been found 
over % 90 for the general survey in both episodes. The distribution of the attendants were 
% 58 female and % 42 male. %43,2 of the attendants have agreed on the arrangement 
of blue code management and %43,4 of the attendants have totally agreed on the hand 
hygiene in compliance with 5 indication rule. The results for task and self-evaluation 
were figured out significant (p = 0.0001). In determining the level of information and 
the task, there has been found a significant relation (p = 0.001) between the Head Nurse 
and deputies. In terms of meeting expectations the results were as follows: %7,6 strictly 
disagree, %9,8 disagree, %29,8 undetermined, %35,4 agree, %17,6 completely agree.
Limitations: This study contains hospital administrators and health personnel of all public 
hospitals, who agreed to participate in the study, in Elazig. Conclusion: It was observed 
that for the Service Quality Standards, high level of knowledge of the administrator group, 
and especially the Head Nurse and deputies have been found out with full participation in 
the standards and the standards have met the expectations with %53.0 rate.

Key Words: Service Quality Standards, Expectations, Elazig
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1. GİRİŞ

Ülkemizde sunulan sağlık hizmetleri, son teknoloji kullanımı, alt yapı gelişimi, 
insan gücü kapasitesi ve niteliği konularında gelişmiş batı ülkelerini aratmayacak 
şekilde hatta birçok alanda örnek olacak şekilde gelişmektedir. Her zaman daha 
iyisini gerçekleştirmek için, Bakanlık çalışmaları sürekli değişim ve yenilenme 
sürecinden geçmektedir. Bu çalışmalardan biri de sunulan sağlık hizmetlerinin 
kalitesinin değerlendirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik hazırlanan Hizmet 
Kalite Standartları’dır (www.kalite.saglik.gov.tr/-2012).

Kurumlarımızın, “Hizmet Kalite Standartları” sistemi “Hasta ve Çalışan 
Güvenliği”ne odaklanarak sürekli kendini geliştirmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu 
doğrultuda, Sağlık Bakanlığı kurumlarımızın kalite konusundaki hedefini sürekli 
bir üst noktaya taşımaya, sistem belli bir noktaya geldikçe çıtayı bir sonraki he-
defe yöneltmeye devam etmektedir (www.kalite.saglik.gov.tr-2012).

Rekabetçi üstünlük yaratabilmek ve sürdürebilmek için, sağlık hizmeti sunanlar, 
konuya hizmet sunanlar bakış açısından yaklaşan ve sağlık hizmetlerinin etkin bir 
şekilde sunulmasına önem veren geleneksel sağlık hizmetleri sunumu yaklaşımını 
hastaların tatminini dikkate alan müşteri (hasta) odaklılık ilkesiyle bütünleşik hale 
getirmeye zorlanmaktadırlar. Bunun bir sonucu olarak da, sağlık hizmeti sunanlar 
için hizmet kalitesi ve hasta tatmini konuları kritik öneme sahip konular haline 
gelmektedir. Hizmet sunanların başarı veya başarısızlıklarında algılanan hizmet ka-
litesinin etkisi yapılan çeşitli araştırmalarla ortaya konulmuştur (Dursun ve Çerçi, 
2004:3; Şahan, M. Ali 2011,22;Gürcü, Baştürk ve Yıldız 2011: 145).

2003 yılında başlatılan sağlıkta kalite çalışmalarıyla günümüze kadar gerek ku-
rumsal boyutta gerekse sağlık çalışanları kapsamında bireysel boyutta tüm sağlık 
alanında bir kalite algısı oluşturulmuştur. (www.kalite.saglik.gov.tr/-2012)

Hizmeti sunanlar açısından, sağlık hizmetlerinin kalitesinin hasta tatminini ortaya 
çıkaracağı; hasta tatmininin de, hastaların benzer rahatsızlıklarında aynı hizmet 
sunanları tercih etmeleri ve/veya başkalarına tavsiye etmeleri yoluyla kârlılığa 
dönüşeceği açıktır (Dursun ve Çerçi, 2004:5).

Bireylerin geçmiş deneyimleri ve beklentileri, hizmet sunanların tutum ve davra-
nışları, kişisel kalite algısına yol açmaktadır. Algılanan kalite ve teknik kalitenin 
bileşimi, genel kalite düzeyini yüksek ve/veya düşük olarak belirlemektedir (Ka-
vuncubaşı, 2000:7).

2005 yılından beri hastanelerimizde uygulanan kalite çalışmaları 2011 yılı itiba-
riyle Hizmet Kalite Standartları adı altında yenilenerek standartlarda revizyona 
gidilmiştir. Revizyonun en önemli amacı hazırlanan standartların; Ülke şartları-
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na uygun, bilimsel, gerçekçi, uygulanabilir, ölçülebilir, anlaşılır, kolay öğrenilir, 
kullanıcı dostu, hepimizin ortak ürünüdür (Güler,2012:1).

2. ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMİ

2.1. Amaç

Araştırmada temel amaç; Elazığ İli 2. basamak sağlık hizmeti veren kamu has-
tanelerinde, Hizmet Kalite Standartlarında yöneticilerin ve sağlık çalışanlarının 
bilgi düzeyini ve beklentilerini belirleyerek, Hizmet kalite standartlarına katkı 
sağlamak, beklentiye cevap verebilmektir.

Elde edilen bilgilerle Hizmet Kalite Standartlarında yüksek ve düşük bilgi düze-
yindeki konuların sebebini araştırarak, bilimsel verilerle İl düzeyinde ve ulusal 
düzeyde standartların anlaşılmasının ve uygulanmasının yaygınlaştırılmasının 
sağlanması amaçlanmaktadır.

2.2. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtlılıkları

Araştırmaya, Elazığ ili ve ilçelerindeki kamu hastanelerinde görevli çalışmaya 
katılmayı kabul eden yöneticiler; Başhekim, Başhekim yrd., Başhemşire, Baş-
hemşire yrd., Hastane Müdürü, Hastane Müdür yrd. ve Sağlık Çalışanları dâhil 
edilmiştir. Araştırma, Elazığ ili ve ilçeleri ile sınırlı tutulmuştur.

2.3. Materyal ve Yöntem

Araştırma Elazığ ili ve ilçelerinde hizmet veren kamu hastanelerinde uygulan-
mıştır. Araştırmaya Devlet Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh Sağ-
lığı ve Hastalıkları Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan 
yöneticiler ve sağlık çalışanları dâhil edilmiştir. Araştırmada kullanılan anket 
gerekli izinler alındıktan sonra tüm hastanelerin Kalite Yönetim Birimlerine da-
ğıtılmıştır. Veriler, anket ve yüz yüze mülakat tekniği kullanılarak elde edilmiştir.

Anket dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda cinsiyet, eğitim, yaş ve görev 
sorgularının olduğu demografik bilgiler, ikinci kısımda bilgi düzeyinin sorgulan-
dığı 25 adet soru, üçüncü kısımda beklenti düzeyinin sorgulandığı 25 adet soru, 
dördüncü bölümde Hizmet Kalite Standartlarının güçlendirilmesi ve etkili olması 
için genel görüşlere yer verilmiştir. Sorular Hizmet Kalite Standartları Rehberin-
den oluşturulmuştur. İlk bölüm soruları Hizmet Kalite Standartları yatay boyu-
tuna göre dört bölümde gruplandırılmıştır. Öz değerlendirme 3 soru, Standart 6 
soru, Hasta çalışan güvenliği 12 soru ve Güvenlik 4 sorudan oluşturulmuştur. An-
ket değerlendirmesinde Tamamen katılıyorum ile Kesinlikle katılmıyorum 
arasında 5’ li likert ölçeği kullanılmıştır. Çalışma için 500 anket gönderilmiş 
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410 anket cevaplanmıştır. Cevaplanma oranı % 82’dir. Anketi yanıtlayan cevap-
layıcılardan, verilen maddelerle ilgili görüşlerini, çok olumludan çok olumsuza 
kadar sıralanan seçenekler arasından belirtmeleri istenmiştir.

Elde edilen veriler SPSS 17.0 programına girilerek analize tabi tutulmuştur. Ta-
nımlayıcı bilgiler, Frekans Analizi, Faktör Analizi, Tek Yönlü ANOVA analizi 
yapılmıştır. Analizden elde edilen sonuçlar ile genel görüşlerin yer aldığı bölüm 
bilgilerinden elde edilen sonuçlar birlikte değerlendirilmiştir.

2.4. Geçerlik ve Güvenirlik Analizi

Uygulanan anket formunun ölçeğinin Yapı Geçerliliğini belirlemek amacıyla, Faktör 
Analizi uygulanmış ve Varimax Döndürme (Rotation) metodu kullanılmıştır. Araştır-
mada uygulanan Faktör Analizi sonuçlarına göre; Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 
0.95 bulunmuştur. Bartlett Testi sonucu 8711.6 olarak tespit edilmiştir. Bartlett tes-
ti.000 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bartlett testine göre, değişkenler arasında bir 
korelasyon bulunmakta ve Faktör analizi bu değişkenlere uygulanmaktadır.

Anket formunun Güvenilirliğini saptamak amacıyla Alpha Modeli aracılığı ile 
Güvenilirlik katsayısı olan Cronbach Alpha kullanılmıştır. Analiz sonucunda öl-
çeğin Güvenilir olduğunu söyleyebilmek için Cronbach Alpha değerinin 0.80’den 
fazla olması beklenmektedir (Bryman ve Cramer, 1997:78). Bu doğrultuda araş-
tırmada kullanılan ölçeğin Güvenilirlik Analizi yapılmış ve ilgili katsayı 0.96 ola-
rak hesaplanmıştır.

Yapılan analizler sonucunda tespit edilen bu değerlere bakıldığında; yönetici ve 
sağlık çalışanlarına uygulanan anket formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik değer-
lerinin istenen değerlerde olduğu bulunmuş, anket formu Geçerli ve Güvenilir 
olarak değerlendirilmiştir.

3. BULGULAR

3.1.Tanımlayıcı Bulgular

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri
DEĞİŞKENLER SAYI:N %
Cinsiyet
Kadın 238 58,0
Erkek 172 42,0
Yaş
30 ve altı 133 32,4
31-40 166 40,5
40 ve üstü 111 27,1
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DEĞİŞKENLER SAYI:N %
Eğitim
Lise 88 21,5
Ön lisans 104 25,4
Lisans 171 41,7
Yüksek Lisans 25  6,1
Doktora 15  3,7
Diğer 7 1,7
Görev
Başhekim ve yrd. 22 5,4
Hastane Müdürü ve yrd. 18 4,4
Başhemşire ve yrd. 15 3,7
Uz.Hekim 11 2,7
Hekim 13 3,2
Hemşire 211 51,5
Diğer 120 29,3

Çalışmaya görev grubunda %51,5 oranıyla en fazla hemşire grubundan katılım 
olduğu, en az %2,7 oranıyla Uzman Hekim görev grubunun katıldığı belirlen-
miştir.

3.2. Bilgi Düzeyine Göre Bulgular

Göreve göre Frekans Analizlerinde belirlenen yüzde değerleri; Ankette Katılıyo-
rum ve Tamamen Katılıyorum seçeneğini belirtenlere göre hazırlanmıştır. Ka-
tılıyorum ve Tamamen Katılıyorum seçeneklerin seçilmesi ‘Biliyorum’ olarak 
kabul edilmiştir.

‘HKS hakkında bilgi sahibiyim.’ İfadesinde anket çalışmasına katılan 410 kişi-
den 306 sı %74.16 oranında Katılıyorum ve Tamamen Katılıyorum seçeneğini 
seçmiştir. Tablo2 de ifadenin Görevlere göre Katılıyorum ve Tamamen Katılı-
yorum seçeneğinin bulgusu verilmiştir.

Tablo 2. HKS hakkında bilgi sahibiyim.

GÖREV N %
Başhekim ve Yardımcıları 22 77,2
Hastane Müdür ve Yardımcıları 18 72,2
Başhemşire ve Yardımcıları 15 93,3
Uzman Hekim 11 72,2
Hekim 13 69,2
Hemşire 211 79,6
Diğer 110 64,1
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“Hizmet Kalite Standartları hakkında bilgi sahibiyim” diyen, Çalışmaya katılan 
Başhemşire ve yardımcıları grubunda 15 kişiden %93,3, Hemşire grubunda 211 
kişiden %79,6 Başhekim ve yardımcıları grubunda 22 kişiden %77,2 biliyorum 
olarak saptanmıştır. En az bilgi düzeyinin %64,1 ile diğer görev grubuna ait ol-
duğu saptanmıştır.

Tablo 3. Hizmet kalite standartlarına ilişkin öz değerlendirmeler yapıldığını biliyorum.

GÖREV N %
Başhekim ve Yardımcıları 22 86,36
Hastane Müdür ve Yardımcıları 18 77,77
Başhemşire ve Yardımcıları 15 100
Uzman Hekim 11 100
Hekim 13 61,5
Hemşire 211 80,5
Diğer 110 62,5

“HKS’ye ilişkin öz değerlendirmeler yapıldığını biliyorum” ifadesine Başhem-
şire ve yardımcıları grubunun ve uzman hekim görev grubunun %100 ile en 
yüksek, Hekim grubunun %61.5 ile en düşük görev grubu olduğu saptanmıştır. 
“HKS’ye ilişkin öz değerlendirmeler yapıldığını biliyorum” ifadesine genel ka-
tılımda %76,1 oranında bilgi sahibi olduğu belirlenmiştir. Tablo3 de her görev 
grubu için ‘biliyorum’ oranları belirlenmiştir.

Tablo 4. İlaçların güvenli uygulamasına yönelik düzenlemeyi biliyorum.

GÖREV N %
Başhekim ve Yardımcıları 22 72,7
Hastane Müdür ve Yardımcıları 18 50
Başhemşire ve Yardımcıları 15 100
Uzman Hekim 11 54,5
Hekim 13 76,9
Hemşire 211 91,9
Diğer 110 66,6

Başhemşire ve yardımcıları görev grubunun %100 ile en yüksek, Has-
tane Müdür ve yardımcıları grubunun %50 ile en düşük görev grubu ol-
duğu saptanmıştır. ‘İlaçların güvenli uygulamasına yönelik düzenlemeyi 
biliyorum.’ifadesinde Ankete katılan 410 kişinin 330 u (%80,5) i ‘biliyorum’ 
olarak tespit edilmiştir.



Sözel Bildiriler - Cilt: I

116  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 5. Hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının alınmasına yönelik düzenlemeyi biliyorum.
GÖREV N %
Başhekim ve Yardımcıları 22 95,4
Hastane Müdür ve Yardımcıları 18 83,3
Başhemşire ve Yardımcıları 15 93,3
Uzman Hekim 11 81,8
Hekim 13 69,2
Hemşire 211 92,8
Diğer 110 75,8

Başhekim ve yardımcıları görev grubunun %95,4 ile en yüksek, Hekim grubunun 
%69,2 ile en düşük görev grubu olduğu saptanmıştır. ‘Hastanın bilgilendirilmesi 
ve rızasının alınmasına yönelik düzenlemeyi biliyorum.’ İfadesinde ankete ka-
tılan 410 kişiden 355 kişi, %86,6 oranında ‘biliyorum’ olarak ortaya çıkmıştır.

Tablo 6. Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi hasta dosyasında saklanması gerektiğini biliyorum.
GÖREV N %
Başhekim ve Yardımcıları 22 50
Hastane Müdür ve Yardımcıları 18 27,7
Başhemşire ve Yardımcıları 15 86,6
Uzman Hekim 11 54,5
Hekim 13 46,1
Hemşire 211 69,1
Diğer 110 50,8

Başhemşire ve yardımcıları görev grubunun %86,6 ile en yüksek, Hastane Müdür 
ve Yardımcıları grubunun %27,7 ile en düşük görev grubu olduğu saptanmış-
tır. ‘Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi hasta dosyasında saklanması gerektiğini 
biliyorum.’ifadesinde ankete katılan 410 kişiden 248 kişi,%60,5 oranında ‘bili-
yorum’ olarak saptanmıştır.

Tablo 7. Güvenlik1= Güvenlik raporlama sisteminin neleri içerdiğini biliyorum.
GÖREV N %
Başhekim ve Yardımcıları 22 54,5
Hastane Müdür ve Yardımcıları 18 44,4
Başhemşire ve Yardımcıları 15 46,6
Uzman Hekim 11 36,3
Hekim 13 46,1
Hemşire 211 62,5
Diğer 110 50
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Hemşire görev grubunun %62.5 ile en yüksek, Uzman Hekim grubunun %36.3 
ile en düşük bilgi düzeyinde görev grubu olduğu saptanmıştır. ‘Güvenlik raporla-
ma sisteminin neleri içerdiğini biliyorum.’ifadesinde, ankete katılan 410 kişiden 
229 kişi,%55,9 oranında ‘biliyorum’ olarak belirlenmiştir.

Tablo 8. Mavi kod yönetimine yönelik düzenlemeyi biliyorum.
GÖREV N %
Başhekim ve Yardımcıları 22 86,3
Hastane Müdür ve Yardımcıları 18 83,3
Başhemşire ve Yardımcıları 15 100
Uzman Hekim 11 72,7
Hekim 13 61,5
Hemşire 211 91,9
Diğer 110 65

Başhemşire ve yardımcıları görev grubunun %100 ile en yüksek, Hekim gru-
bunun %61.5 ile en düşük bilgi düzeyi görev grubu olduğu saptanmıştır. ‘ Mavi 
kod yönetimine yönelik düzenlemeyi biliyorum.’ifadesinde, ankete katılan 410 
kişiden 337 kişi, %82,2 oranında ‘biliyorum’ değeri saptanmıştır.

Tablo 9. Standart1= Kalibrasyon ve kalite kontrol testleri ile ilgili bilgi sahibiyim.
GÖREV N %
Başhekim ve Yardımcıları 22 77,2
Hastane Müdür ve Yardımcıları 18 72,2
Başhemşire ve Yardımcıları 15 93,3
Uzman Hekim 11 63,6
Hekim 13 53,8
Hemşire 211 76,3
Diğer 110 53,3

Başhemşire ve yardımcıları görev grubunun %93,3 ile en yüksek, Diğer görev 
grubunun %53,3 ile en düşük bilgi düzeyi görev grubu olduğu saptanmıştır. ‘Ka-
librasyon ve kalite kontrol testleri ile ilgili bilgi sahibiyim.’İfadesinde, ankete 
katılan 410 kişiden 283 kişi,%69 oranında ‘biliyorum’ değeri çıkmıştır.

Tablo 10. Güvenlik3= El hijyeninde 5 endikasyon kuralını biliyorum.
GÖREV N %
Başhekim ve Yardımcıları 22 86,3
Hastane Müdür ve Yardımcıları 18 72,2
Başhemşire ve Yardımcıları 15 93,3
Uzman Hekim 11 90,9
Hekim 13 92,3
Hemşire 211 94,3
Diğer 110 71,6
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Hemşire görev grubunun %94,3 ile en yüksek, Diğer meslek grubunun %71,6 ile 
en düşük görev grubu olduğu saptanmıştır. ‘El hijyeninde 5 endikasyon kuralını 
biliyorum.’ifadesinde, ankete katılan 410 kişiden 353 kişi,%86,1 oranında ‘bili-
yorum’ olarak belirlenmiştir.

3.3. Beklenti Düzeyine Göre Bulgular

Bu bölümde de Katılıyorum ve Tamamen Katılıyorum seçeneğinin seçilmesi-
ne göre değerlendirilmiştir. Katılıyorum ve Tamamen Katılıyorum seçeneğinin 
seçilmesi ‘Beklentimi Karşılıyor’ olarak kabul edilmiştir.

Ankete katılan 410 kişiden ‘HKS uygulamalarının gerekli olduğunu düşünü-
yorum’ ifadesine 347 kişi Katılıyorum ve Tamamen Katılıyorum seçeneğini 
seçmişlerdir. Genel olarak ‘HKS uygulamalarının gerekli olduğu’ beklentisinin 
karşılanması %84,6 oranındadır.

Bu beklentinin görevlere göre dağılımı aşağıdaki şekilde saptanmıştır.

Tablo 11. HKS uygulamalarının gerekli olduğunu düşünüyorum.
GÖREV N %
Başhekim ve Yardımcıları 22 90,9
Hastane Müdür ve Yardımcıları 18 83,3
Başhemşire ve Yardımcıları 15 93,3
Uzman Hekim 11 81,8
Hekim 13 84,6
Hemşire 211 87,6
Diğer 110 77,5

Başhemşire ve yardımcıları görev grubunun %93,3 ile en yüksek, Diğer görev gru-
bunun %77,5 ile en düşük beklenti düzeyi olan görev grubu olduğu saptanmıştır.

Tablo 12. HKS kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kurumları değerlendirmesinin doğru 
olduğunu düşünüyorum.

GÖREV N %
Başhekim ve Yardımcıları 22 90,9
Hastane Müdür ve Yardımcıları 18 83,3
Başhemşire ve Yardımcıları 15 80
Uzman Hekim 11 54,5
Hekim 13 61,5
Hemşire 211 84,8
Diğer 110 54,1
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Başhekim ve yardımcıları görev grubunun %90,9 ile en yüksek, Diğer meslek 
grubunun %54,1 ile en düşük beklenti karşılanma düzeyi olan görev grubu ol-
duğu saptanmıştır. ‘HKS kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kurumları de-
ğerlendirmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. ’ ifadesinde ankete katılan 410 
kişiden 305 kişi Katılıyorum ve Tamamen Katılıyorum seçeneğini seçmiştir. 
Genel beklentinin karşılanması %74,4 oranındadır.

Tablo 13. 9- HKS’nin çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik yeterli içeriğe sahip olduğunu 
düşünüyorum.

GÖREV N %
Başhekim ve Yardımcıları 22 40,9
Hastane Müdür ve Yardımcıları 18 55,5
Başhemşire ve Yardımcıları 15 53,3
Uzman Hekim 11 36,3
Hekim 13 46,1
Hemşire 211 62
Diğer 110 51,6

Hemşire görev grubunun %62 ile en yüksek, Başhekim ve yardımcıları görev 
grubunun %36,3 ile en düşük beklenti karşılanma düzeyi olan görev grubu oldu-
ğu saptanmıştır. ‘HKS’nin çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik yeterli içeriğe 
sahip olduğunu düşünüyorum.’ ifadesinde ankete katılan 410 kişiden 230 kişi 
Katılıyorum ve Tamamen Katılıyorum seçeneğini seçmiştir.Genel beklenti 
karşılanma %56,1 oranındadır.

Tablo 14. HKS nin anlaşılabilir standartlar olduğunu düşünüyorum.
GÖREV N %
Başhekim ve Yardımcıları 22 40,9
Hastane Müdür ve Yardımcıları 18 61,1
Başhemşire ve Yardımcıları 15 60
Uzman Hekim 11 36,3
Hekim 13 61,5
Hemşire 211 72,9
Diğer 110 50

Hemşire görev grubunun %72.9 ile en yüksek, Başhekim ve yardımcıları görev 
grubunun %77.5 ile en düşük beklenti karşılanma düzeyi olan görev grubu olduğu 
saptanmıştır. ‘HKS’nin anlaşılabilir standartlar olduğunu düşünüyorum.’ ifadesin-
de ankete katılan 410 kişiden 255 kişi Katılıyorum ve Tamamen Katılıyorum 
seçeneğini seçmiştir. Genel beklenti karşılanması %56,1 olarak belirlenmiştir.
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Tablo 15. HKS’nin bölüm bazlı performans değerlendirmesinin doğru olduğunu düşünüyorum.
GÖREV N %
Başhekim ve Yardımcıları 22 63,6
Hastane Müdür ve Yardımcıları 18 77,7
Başhemşire ve Yardımcıları 15 66,6
Uzman Hekim 11 45,4
Hekim 13 46,1
Hemşire 211 67,7
Diğer 110 50

Hastane Müdür ve yardımcıları görev grubunun %77.7 ile en yüksek, Uzman 
Hekim görev grubunun %45.4 ile en düşük beklenti karşılanma düzeyi olan gö-
rev grubu olduğu saptanmıştır.‘ HKS’nin bölüm bazlı performans değerlendir-
mesinin doğru olduğunu düşünüyorum.’ ifadesinde ankete katılan 410 kişiden 
252 kişi Katılıyorum ve Tamamen Katılıyorum seçeneğini seçmiştir. Genel 
beklenti karşılanma %61,4 oranındadır.

Tablo 16. HKS eğitimlerinin tüm çalışanlara verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
GÖREV N %
Başhekim ve Yardımcıları 22 77,2
Hastane Müdür ve Yardımcıları 18 77,7
Başhemşire ve Yardımcıları 15 100
Uzman Hekim 11 63,6
Hekim 13 84,6
Hemşire 211 87,2
Diğer 110 73,3

Başhemşire ve yardımcıları görev grubunun %100 ile en yüksek, Uzman Hekim 
grubunun %63,6 ile en düşük beklenti karşılanma düzeyi olan görev grubu olduğu 
saptanmıştır. ‘HKS eğitimlerinin tüm çalışanlara verilmesi gerektiğini düşünüyo-
rum.’ ifadesinde ankete katılan 410 kişiden 336 kişi Katılıyorum ve Tamamen 
Katılıyorum seçeneğini seçmiştir.Genel beklenti karşılanma %81,9 oranındadır.

Tablo 17. HKS’nin gerçekleştirilmesinde yöneticilerin desteğinin gerekli olduğunu 
düşünüyorum.

GÖREV N %
Başhekim ve Yardımcıları 22 90,9
Hastane Müdür ve Yardımcıları 18 88,8
Başhemşire ve Yardımcıları 15 100
Uzman Hekim 11 72,7
Hekim 13 76,9
Hemşire 211 90,9
Diğer 110 73,3
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Başhemşire ve yardımcıları görev grubunun %100 ile en yüksek, Uzman Hekim 
görev grubunun %72,7 ile en düşük beklenti karşılanma düzeyi olan görev gru-
bu olduğu saptanmıştır. ‘HKS’nin gerçekleştirilmesinde yöneticilerin desteğinin 
gerekli olduğunu düşünüyorum.’ ifadesinde ankete katılan 410 kişiden 349 kişi 
Katılıyorum ve Tamamen Katılıyorum seçeneğini seçmiştir.Genel beklenti 
karşılanma %85,1 oranındadır.

Tablo 18. Hastane fiziki şartlarına göre HKS’nin uyarlanabilir olması gerektiğini düşünüyorum.
GÖREV N %
Başhekim ve Yardımcıları 22 90,9
Hastane Müdür ve Yardımcıları 18 88,8
Başhemşire ve Yardımcıları 15 100
Uzman Hekim 11 63,6
Hekim 13 84,6
Hemşire 211 82,4
Diğer 110 70

Başhemşire ve yardımcıları görev grubunun %100 ile en yüksek, Uzman Hekim 
görev grubunun %63,6 ile en düşük beklenti karşılanma düzeyi olan görev grubu 
olduğu saptanmıştır. ‘Hastane fiziki şartlarına göre HKS’nin uyarlanabilir olması 
gerektiğini düşünüyorum.’ ifadesinde ankete katılan 410 kişiden 327 kişi Katılı-
yorum ve Tamamen Katılıyorum seçeneğini seçmiştir. Genel beklenti karşılan-
ma %79,8 oranındadır.

Tablo 19. HKS’nin beklentime karşılık verdiğini düşünüyorum.
GÖREV N %
Başhekim ve Yardımcıları 22 50
Hastane Müdür ve Yardımcıları 18 55,5
Başhemşire ve Yardımcıları 15 40
Uzman Hekim 11 27,2
Hekim 13 53,8
Hemşire 211 57,3
Diğer 110 49,1

Hemşire görev grubunun %57,3 ile en yüksek, Uzman Hekim görev grubu-
nun %27,2 ile en düşük beklenti karşılanma düzeyi olan görev grubu olduğu 
saptanmıştır.‘HKS’nin beklentime karşılık verdiğini düşünüyorum.’ ifadesinde 
ankete katılan 410 kişiden 217 kişi Katılıyorum ve Tamamen Katılıyorum se-
çeneğini seçmiştir.Genel beklenti karşılanma %53 oranındadır.

3.4. Araştırma Hipotezlerinin Analiz Sonuçları

Bu aşamada, görev değişkenin bilgi düzeyi ve beklentinin karşılanma oranı ile 
olan ilişkilerine yönelik oluşturulan hipotezler test edilmiştir. Bu hipotezleri test 
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etmek amacıyla t testi ve anova testi (tek yönlü varyans analizi) kullanılmıştır. 
Parametrik testler arasında yer alan bu testlerden, t testi; iki bağımsız örneklem 
ortalamaları arasındaki farkın; anova testi ise, bağımsız üç veya daha fazla ör-
neklem ortalaması arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını 
sınamak amacıyla geliştirilmiştir (Bayram, 2004: 80-99).

3.4.1. Bilgi Düzeyine göre Hipotezler ve Analiz Sonuçları

H1: Görev ile HKS hakkında bilgi sahibiyim ifadesi arasında anlamlı bir 
ilişki vardır.
Anket verilerinin ANOVA testi sonucu Sig,000 < 0,05 Anova testi sonucuna göre 
görev ile HKS hakkında bilgi sahibiyim ifadesi arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir.H1 hipotezi KABUL edilir.
Görev açısından farkların hangi görev grubuna göre olduğunu belirlemek ama-
cıyla TUKEY HSD testi yapılmıştır. Test sonucuna göre ‘ HKS hakkında bilgi 
sahibiyim’ ifadesi, Diğer grubunda yer alan görevlilerin Kararsız bilgi düzeyinde, 
Başhekim ve yardımcıları ile Başhemşire ve yardımcıları görev grubunun Katılı-
yorum bilgi düzeyinde olduğu saptanmıştır.

H2: Görev ile Düzeltici önleyici faaliyetin (DÖF) ne olduğunu biliyorum ifa-
desi arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Anket verilerinin ANOVA testi sonucu Sig,010 < 0,05
Anova testi sonucuna göre görev ile Düzeltici önleyici faaliyetin (DÖF) ne olduğu-
nu biliyorum ifadesi arasında anlamlı bir ilişki vardır. H2 hipotezi KABUL edilir.
TUKEY HSD testi sonucuna göre, ‘Düzeltici önleyici faaliyetin (DÖF) ne olduğunu 
biliyorum ’ ifadesi Uzman Hekim görev grubunda Kararsız bilgi düzeyinde, Başhem-
şire ve yardımcıları görev grubunun Katılıyorum bilgi düzeyinde, olduğu saptanmıştır.

H3: Görev ile Çalışan güvenliği komitesinin kimlerden oluştuğunu biliyo-
rum ifadesi arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Anket verilerinin ANOVA testi sonucu Sig,000<0,05
H3 hipotezi KABUL edilir.
TUKEY HSD testi sonucuna göre görev ile ‘ Çalışan güvenliği komitesinin 
kimlerden oluştuğunu biliyorum’ ifadesi Hekim görev grubunda Katılmıyorum 
bilgi düzeyinde, Başhemşire ve yardımcıları görev grubunun Katılıyorum bilgi 
düzeyinde olduğu saptanmıştır.

H4: Görev ile Güvenlik raporlama sisteminin neleri içerdiğini biliyorum ifa-
desi arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Anket verilerinin ANOVA testi sonucu Sig,007<0,05
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H4 hipotezi KABUL edilir.

TUKEY HSD testi sonucuna göre görev ile ‘ Güvenlik raporlama sisteminin ne-
leri içerdiğini biliyorum’ ifadesi Hastane Müdür ve Yardımcıları görev grubunda 
kararsız bilgi düzeyinde, Başhemşire ve yardımcıları ile Hemşire görev grubunun 
Katılıyorum bilgi düzeyinde olduğu saptanmıştır.

H5: Görev ile El hijyeninde 5 endikasyon kuralını biliyorum ifadesi arasında 
anlamlı bir ilişki vardır.
Anket verilerinin ANOVA testi sonucu Sig,000<0,05
H5 hipotezi KABUL edilir. TUKEY HSD testi sonucuna göre görev ile ‘ El hij-
yeninde 5 endikasyon kuralını biliyorum’ ifadesi Diğer görev grubunda Katılı-
yorum bilgi düzeyinde, Başhemşire ve yardımcıları görev grubunun Tamamen 
Katılıyorum bilgi düzeyinde saptanmıştır.

3.4.2. Beklenti Düzeyine göre Hipotezler ve Analiz Sonuçları

H6: Görev ile HKS’nin hizmet kalitesini iyileştirmeye yönelik yeterli içeriğe 
sahip olduğunu düşünüyorum ifadesi arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Anket verilerinin ANOVA testi sonucu Sig,207>0,05

H6 Hipotezi RED edilir. TUKEY HSD testi sonucuna göre görev ile ‘HKS’nin 
hizmet kalitesini iyileştirmeye yönelik yeterli içeriğe sahip olduğunu düşünüyo-
rum ‘ifadesi Diğer görev grubunda Kararsız beklenti düzeyi, Hekim görev grubu 
Katılıyorum beklenti düzeyinde saptanmıştır.

H7: Görev ile HKS’nin hastanelerde uygulanabilir standartlar olduğunu 
düşünüyorum ifadesi arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Anket verilerinin ANOVA testi sonucu Sig,045<0,05

H7: hipotezi KABUL edilir. TUKEY HSD testi sonucuna göre görev ile HKS’nin 
hastanelerde uygulanabilir standartlar olduğunu düşünüyorum ifadesi Uzman 
Hekim görev grubunda Kararsız beklenti düzeyi, Hemşire görev grubu Katılıyo-
rum beklenti düzeyinde saptanmıştır.

H8: Görev ile HKS kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kurumları de-
ğerlendirmesinin doğru olduğunu düşünüyorum ifadesi arasında anlamlı 
bir ilişki vardır.

Anket verilerinin ANOVA testi sonucu Sig,000<0,05

H8 hipotezi KABUL edilir. TUKEY HSD testi sonucuna göre görev ile‘ HKS kap-
samında Sağlık Bakanlığı tarafından kurumları değerlendirmesinin doğru olduğu-
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nu düşünüyorum’ ifadesi Diğer görev grubunda Katılıyorum beklenti düzeyi, Baş-
hekim ve Yardımcıları görev grubu Katılıyorum beklenti düzeyinde saptanmıştır.

H9: Görev ile HKS nın bölüm bazlı performans değerlendirmesinin doğru 
olduğunu düşünüyorum ifadesi arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Anket verilerinin ANOVA testi sonucu Sig,100>0,05
H9: hipotezi RED edilir. TUKEY HSD testi sonucuna göre görev ile ‘HKS’nin 
bölüm bazlı performans değerlendirmesinin doğru olduğunu düşünüyorum ’ifa-
desi Uzman Hekim görev grubunda Kararsız beklenti düzeyi, Hastane Müdür ve 
Yardımcıları görev grubu Katılıyorum beklenti düzeyinde saptanmıştır.

H10: Görev ile HKS eğitimlerinin tüm çalışanlara verilmesi gerektiğini dü-
şünüyorum ifadesi arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Anket verilerinin ANOVA testi sonucu Sig,007<0,05
H10 Hipotezi KABUL edilir. TUKEY HSD testi sonucuna göre görev ile‘ HKS 
eğitimlerinin tüm çalışanlara verilmesi gerektiğini düşünüyorum ’ ifadesi Uzman 
Hekim görev grubunda Kararsız beklenti düzeyi, Başhemşire ve Yardımcıları gö-
rev grubu Tamamen Katılıyorum beklenti düzeyinde saptanmıştır.

H11: Görev ile HKS uygulamalarının sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırdı-
ğını düşünüyorum ifadesi arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Anket verilerinin ANOVA testi sonucu Sig,240>0,05 H11: Hipotezi RED edilir. 
TUKEY HSD testi sonucuna göre görev ile ‘HKS uygulamalarının sağlık hizme-
tine erişimi kolaylaştırdığını düşünüyorum’ ifadesi Uzman Hekim görev grubun-
da Kararsız beklenti düzeyi, Başhemşire ve Yardımcıları görev grubu Katılıyo-
rum beklenti düzeyinde saptanmıştır.

H12: Görev ile HKS nin beklentime karşılık verdiğini düşünüyorum ifadesi 
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Anket verilerinin ANOVA testi sonucu Sig,299>0,05 H12: Hipotezi RED edilir. 
TUKEY HSD testi sonucuna göre görev ile‘ HKS nin beklentime karşılık ver-
diğini düşünüyorum’ ifadesi tüm görev grubunda Kararsız beklenti düzeyinde 
olduğu saptanmıştır.

4. TARTIŞMA
Elazığ il ve ilçe Kamu hastanelerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmayı yaparken ça-
lışmaya katılım tamamen gönüllülük esasına göre yapılmıştır. Çalışmaya ilimiz-
deki tüm Yönetici grubunun %75 inin katılımını iyi bir değer bulurken, Uzman 
Hekim grubunda katılımın % 3 gibi bir değer olması Kalite çalışmalarındaki katı-
lımcılığın yetersiz olduğunu göstermektedir. Başhemşire ve yardımcıları ve Hem-
şire görev grubunda bilgi düzeyinin yüksek olması HKS’nin bu görev grubunda 
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benimsendiği ve uygulandığı gerçeğini ortaya koymaktadır. İlimizde Kamu Has-
tanelerinde özellikle Başhemşire yardımcılarının Bölüm Kalite Sorumlusu olarak 
da görev yapmaları çalışma sonucumuzu tamamen desteklemektedir.

Genel olarak ‘HKS hakkında bilgi sahibiyim’ ifadesine Katılıyorum ve Tamamen 
Katılıyorum seçeneğini 410 kişiden 306 kişinin işaretlemiş olduğunu, bununda 
%74,16 ya tekabül etmesi güzel bir sonuçtur. Sorular bölüm bazlı olarak da bilgi 
düzeyini etkilemiştir. Bu durum bize bu çalışmanın bir sonraki aşaması olması 
gerektiğini vurgulamaktadır. Ancak tüm çalışanların bilgi sahibi olması gereken 
Çalışan Güvenliği Komitesi ile ilgili bilgilerde Katılıyorum ve Tamamen Katılı-
yorum diyenlerin toplamda%60 da olduğu, Uzman Hekim grubunda %36,3 gibi 
bir değerde olması Uzman Hekim grubunun HKS çalışmalarına katamadığımızı 
düşündürmektedir. Yine Hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının alınması sorusu-
nun en düşük bilgi düzeyinde Hekim ve Uzman Hekim grubu yer almaktadır. Bu 
durumda tüm hekimlerin HKS hakkında bilgilendirilmesi ve uygulamalara dâhil 
edilmesi için mutlaka katılımlarının sağlanacağı yöntemler geliştirilmesi gerekti-
ğini bize düşündürmektedir. Mavi Kod uygulaması ve El hijyeninde 5 endikasyo-
nun tüm çalışanlarda benimsendiği söylenebilir.
Genel olarak HKS hakkında bilgi sahibiyim ifadesine katılan %74,16 oranını dü-
şünürsek, HKS’nin hizmet kalitesini iyileştirmeye yönelik yeterli içeriğe sahip 
olduğunu düşünüyorum ’ beklenti düzeyi sorusunda toplamda %69 oranında Ka-
tılıyorum ve Tamamen Katılıyorum değerinin çıkması iyi kabul edilebilir. HKS ça-
lışmalarını en çok benimseyen grubun Başhemşire ve Yardımcıları görev grubunda 
% 80’i ‘HKS’nin hizmet kalitesini iyileştirmeye yönelik yeterli içeriğe sahip oldu-
ğunu düşünüyorum ’ demiştir. Yine beklenti bölümünde HKS’nin hasta güvenliğini 
sağlamaya yönelik yeterli içeriğe sahip olduğu ifadesindeki Başhekim ve yardım-
cıları grubunda %70,2 beklentilerini karşıladığı ancak Uzman Hekim grubunda, 
%54,5 i beklentilerini karşıladığını belirtmiştir. Uzman Hekimlerin HKS hakkında 
bilgilendirilmediğini ya da Kalite çalışanlarının HKS’yi iyi anlatamadığı gibi bir 
sonuç düşündürmektedir. Yine Hekim grubunda bilgi düzeyi eksikliği vardiya ça-
lışmalarının HKS çalışmalarını benimsememelerine yol açtığı düşünülebilir.
HKS’nin çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik yeterli içeriğe sahip olduğu ifa-
desinde katılım oldukça düşük bulunmuştur. Beklenti düzeyi bu konuda HKS’nin 
güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

6. SONUÇ
Çalışma tümüyle değerlendirildiği zaman HKS sağlık çalışanları tarafından genel 
anlamda bilinmekte ve kabullenilmektedir.

Özellikle Mavi kod ve el hijyeni 5 endikasyon kuralının neredeyse tüm sağlık 
çalışanları tarafından kabul görmesi bize üzerine düşüldüğü zaman tüm HKS 
standartlarının bilinebilirliğinin tam olabileceğini göstermektedir.
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Çalışmanın analiz sonuçları, kurumlarca uzman hekim ve hekim grubuna ulaşa-
bilmenin yollarının aranması gerekliliği ortaya koymaktadır. Bu aşamada Kalite 
Yönetim Direktörlerinin unvan ve konumlarının da yeniden gözden geçirilmesi 
ayrıca irdelenmelidir.

Bununla birlikte Hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının alınması sorusunun He-
kim ve Uzman Hekim grubunda en düşük bilgi düzeyinde olması anlaşılabilir bir 
durum değildir. Bu konuda sağlık hukuku boyutuyla hekim, uzman hekim grubu-
nun olayın içine dâhil edilmesi mümkün olabilecektir. Sağlık çalışanları HKS’nin 
Çalışan Güvenliği açısından yeterli içeriğe sahip olmadığını düşünmektedirler. 
Bu durum yeniden irdelenirken kurumlarda bu hususun yeterince anlatılıp anla-
tılmadığının kontrol edilmesi, yapılan çalışan güvenliği uygulamalarının somut 
örneklerle çalışanlara anlatılması yerinde olacaktır.

HKS Uygulamalarının tüm çalışanlarda benimsetilerek yaygınlaştırılması ve sağlık 
kurumlarında görev yapan personelin HKS’yi benimsemesi yönündeki çalışmalara 
personelin her aşamada aktif katılımı sağlanmalı, konuyla ilgili kaygıları gideril-
melidir. Hizmet Kalite Standartlarında yapılacak düzenlemeler, sağlık personelinin 
çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesiyle birlikte yürütülmelidir.
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Hizmet Kalite Standartları Kapsamında 
Hastanelerdeki Çalışan Güvenliği 
Uygulamalarının Çalışanlarca 
Değerlendirilmesi:  
Karabük Şehir Merkezi Örneği
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ÖZET
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları ile son zamanlarda kamuoyunda çalışan gü-
venliği konusu çok sık yer almaktadır. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığınca bir takım yasal 
düzenlemeler yapılmış olup temelde bu düzenlemeler hastanelerde çalışan güvenliğinin 
sağlanmasında hastane yönetimine, çalışan güvenliği komitesine ve çalışanlara bir takım 
sorumluluklar yüklemektedir.

Sağlık çalışanlarının çalışan güvenliği ile ilgili sorunlarının değerlendirilmesi ve çözüm 
yollarının aranması sürecine katkı sağlaması açısından, sağlık çalışanlarının çalışan gü-
venliği uygulamalarını değerlendirmeleri önem arz etmektedir. Bu öneme binaen hazırla-
nan araştırmanın amacı, hastanelerde çalışan güvenliğini tehdit eden ve en sık karşılaşılan 
iş kazalarının tespit edilmesi, bu iş kazalarının oluşumunda, Hizmet Kalite Standartları-
na göre, hastane yönetimi, çalışan güvenliği komitesi ve çalışanların sorumluluklarının 
çalışanlar tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesine olanak sağlanması ve böylece hangi 
bölümlerde geliştirmeye açık alanların bulunduğunun belirlenmesidir.

Araştırma kapsamında Karabük il merkezindeki hastanelerde çalışan sağlık personeline 
anket uygulaması yapılmakta ve elde edilen verilere çeşitli analizler uygulanmaktadır. 
Araştırma sonucunda sağlık personelleri arasında iş kazasına maruz kalma oranının ol-
dukça yüksek olduğu, hastanelerde olay bildirim kültürünün oluşmadığı, hastanelerde 
çalışan güvenliği komitelerinin amaçları doğrultusunda aktif işlemediği sonuçları ön pla-
na çıkmaktadır. Ayrıca katılımcıların “yönetimin” çalışan güvenliği ile ilgili yükümlülük-
lerini değerlendirmesi ile ilgili sonuçlar incelendiğinde, “çalışan güvenliği komitesinin” 

1 Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi İİBF, accakmak@karabuk.edu.tr 

2 Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, cebecihakan78@hotmail.com 
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ve “çalışanların” konu ile ilgili yükümlülüklerini değerlendirmelerine nazaran olumsuz 
değerlendirmede bulundukları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Çalışan Güvenliği, Hizmet Kalite Standartları

ABSTRACT
Violence against health workers in public and employee safety in recent times is very 
common. A set of legal arrangements have been made on the subject by the Ministry of 
Health is working basically assuring the safety of these arrangements, hospitals, hospital 
management, employee safety committee and a number of employees responsibilities.

Evaluation of the safety issues related to working in health care workers and to contribute 
to the process of searching for solutions, applications, reviews of health care workers is 
important to employee safety. Virtue of this importance, the aim of our research, which 
threaten the security of working in hospitals and to identify the most common work-
related accidents, accidents at work in the formation of this, according to the Service 
Quality Standards, hospital management, employee safety committee and responsibilities 
of employees and so on which provide employees the opportunity to evaluate separately 
by sections that determine the development of open spaces.

Health personnel working in hospitals in the city center of Karabuk scope of the research 
carried out and the data obtained from questionnaires applied to various analyzes. 
Research of health personnel as a result of a work accident rate is quite high exposure, 
the culture of event notification not occur in hospitals, hospitals for the purposes of 
employee safety committees are actively committed to the fore the results. In addition, the 
participants ‘management’ obligations relating to employee safety assessment in which 
the assessment is unfavorable in comparison.

Key Words: Employee Security, Service Quality Standarts, Work Accident
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1. GİRİŞ

Günümüzde sağlık kurumları, farklı nitelik ve nicelikte uzman insan kaynağı, 
karmaşık iş süreçleri ve yoğun teknoloji kullanımı ile yüksek riskli mekanlar 
olarak göze çarpmaktadırlar. Bununla beraber sağlık sektörü de, çalışanlarının 
bir taraftan sağlık hizmetini sunarken diğer taraftan hizmetin özelliğinden kay-
naklanan nedenlerle maruz kaldıkları risk ve tehlikelerden dolayı, gerek ulusal 
mevzuatımızda gerekse konuyla ilgili literatürde en riskli iş kollarından birisi 
olarak tanımlanmaktadır (Devebakan, 2007:4).

Sağlık bütünlüğünü kaybetmiş bir insanın tekrar sağlığına kavuşması sağlık kurum-
larının, sağlık hizmetlerinin ve sağlık çalışanlarının varlığı ile mümkündür. Sağlık 
kurumlarında gereği gibi sağlık hizmet sunumunun sağlanması ise hizmeti verenlerin 
bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden iyilik halinde olmasına yani sağlıklı çalışana ve 
güvenli çalışma ortamına bağlıdır. Çalışan güvenliği, çalışan sağlığının, çalışan sağlı-
ğı ise arzulanan sağlık hizmet sunum kalitesinin en önemli gerekliliğidir.

Hastanelerde çalışan ve hasta güvenliğinin sağlanması ve korunması için Sağ-
lık Bakanlığınca Hasta ve Çalışan Güvenliğini Sağlanmasına Dair Yönetmelik 
ve Çalışan Güvenliği Genelgesi ile bir takım yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu 
düzenlemelerin hastanelerde güvenlik kültürü olarak benimsenmesi ve uygulan-
masında kılavuzluk yapmak üzerede Hizmet Kalite Standartları kullanılmaktadır. 
Temelde bu düzenlemeler, hastanelerimizde çalışan güvenliğinin sağlanmasında 
hastane yönetimine, çalışan güvenliği komitesine ve çalışanlara bir takım sorum-
luluklar yüklemektedir. Buna göre hastanelerde çalışan güvenliğinin sağlanması 
hastane yönetiminin, çalışan güvenliği komitesinin ve çalışanların yükümlülük-
lerini yerine getirmesiyle sağlanacaktır.

Yüksek riskli bir iş kolu olan sağlık sektöründe, yüksek riskli mekânlar olan hasta-
nelerde çalışan sağlık personellerinin, öncelikle kendi güvenliği, sonrasında hasta 
güvenliği için, çalışan güvenliği uygulamalarını hukuki bir zorunluluk ve kültürel 
bir değişim olarak benimsemeleri ve uygulamaları gerekmektedir (Hakeri, 2010:59).

2. HASTANELERDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

2.1. İş Kazaları ve Çalışan Güvenliği

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) iş kazasını “önceden planlanmamış, çoğu zaman 
yaralanmalara, makina ve teçizatın zarara uğramasına veya üretimin bir süre dur-
masına yol açan olay” olarak tanımlamaktadır. Ulusal Çalışma Örgütü (ILO) ise, 
iş kazasını, “belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış 
beklenmedik bir olay” şeklinde tanımlamaktadır (Özkılıç, 2005:8)



Sözel Bildiriler - Cilt: I

130  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

İş kazalarının önlenmesi için, iş kazaları henüz ortaya çıkmadan önce tehlikenin 
kaynağında kontrol altına alınması, riskleri asgari düzeye indirecek şekilde ça-
lışma sistemlerinin ergonomik tasarımı, kişisel koruyucu ekipman kullanımının 
sağlanması ve yaygınlaştırılması ve en önemlisi de örgüt yönetimi ve çalışanlar 
tarafından konunun sahiplenmesi önem taşımaktadır (Dursun, 2011:23)

Amerikan Çalışma İstatistikleri Bürosu’na göre (Bureau of Labor Statistics- 
BLS) Amerika’da sağlık çalışanlarının maruz kaldığı iş kazası ve meslek hasta-
lıklarının oranı, ağır sanayide gerçekleşen iş kazası ve meslek hastalıkları oranına 
eşit ya da daha yüksektir. Amerika’da hastanelerde tam zamanlı olarak çalışan 
her 100 sağlık çalışanından 8,8’i, iş kazasına/meslek hastalığına yakalanmakta 
veya işinden uzaklaşmaktadır. Madencilik sektöründe bu oran her 100 çalışanda 
4, inşaat sektöründe her 100 çalışanda 7,9 ve üretim sektöründe her 100 çalışanda 
8,1’dir. Bu veriler göz önüne alındığında sağlık çalışanları açısından iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının önemi daha da iyi anlaşılmaktadır (Devebakan, 2007:141)

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 37. maddesine göre, “herkesin,	sağlık	kurum	ve	
kuruluşlarında	güvenlik	içinde	olmayı	bekleme	ve	bunu	istemek	hakları	vardır”. 
Bu hak sadece hastalar bakımından geçerli olmayıp, aynı zamanda sağlık çalı-
şanları bakımından da geçerlidir. Unutulmamalıdır ki, hastaların güvende olma-
sı, öncelikle sağlık çalışanlarının sağlıklı ve güvende olmasına bağlıdır (Hakeri, 
2010:53).

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) yaptığı tanıma göre çalışan güvenliği, çalışan-
ların fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst düzeye taşınması, sağlıklarına 
gelebilecek zararların en aza indirilebilmesi için koruma yöntemlerinin uygulan-
ması, kişinin işine ve işin kişiye uygunluğudur.

Sağlık sektöründe çalışan güvenliği faaliyetlerindeki amaç; tüm kurum persone-
linin çalışma ortamı ve yaptıkları işlerden dolayı karşılaşabilecekleri tehlikeleri 
tanımlamak, risklerin değerlendirilmesini yapmak ve koruyucu önlemler almak 
esasına dayanır (Akgün, 2011:94, ctf.edu.tr, 2012)

2.2. Sağlık Bakanlığınca Yapılan Düzenlemeler

Bir taraftan sağlık hizmeti sunarken diğer taraftan hizmetin özelliğinden kaynak-
lanan nedenlerden dolayı bir takım risk ve tehlikelere maruz kalan sağlık çalışan-
larını, bu risk ve tehlikelere karşı korumaya yönelik Sağlık Bakanlığınca “Hasta 
ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik ve Çalışan Güvenliği 
Genelgesi” ile bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin hastaneler-
de güvenlik kültürü olarak benimsenmesinin ve uygulanmasının karşığı olarak da 
Hizmet Kalite Standartları görülmektedir. Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlan-
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masına dair yönetmeliğin 5. Maddesinde “sağlık kurumları, hasta ve çalışan gü-
venliğini sağlamaya yönelik gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla, kendi 
iç düzenlemelerini yapmak ve tedbirleri almakla yükümlüdür. Sağlık kurumları, 
hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin tedbirleri alırken ve düzenlemeleri yaparken 
Daire Başkanlığınca hazırlanan ve Bakanlığın resmî internet sayfasında yayımla-
nan Hizmet Kalite Standartlarını esas alır” denilmektedir.

Hizmet Kalite Standartları, çalışan güvenliği ile ilgili olarak öngörülen düzenle-
melerle hastanelerde gerekli düzenlemelerin yapılmasını, belirlenen programın 
yürütülmesinin sağlanmasını ve personelin iş güvenliğine yönelik farkındalığın 
artırılmasını amaçlamaktadır. Temelinde hasta ve çalışan güvenliği yatan Hizmet 
Kalite Standartları hastanelerde çalışanlar için güvenli çalışma ortamlarının sağ-
lanması adına hastane yönetimine, çalışan güvenliği komitesine ve çalışanlara bir 
takım sorumluluklar yüklemektedir (performans.saglik.gov.tr, 2012).

Sağlık Bakanlığı, sağlık kurumlarında çalışan güvenliğinin sağlanması adına, 
Hizmet Kalite Standartları ile hastane yönetiminin, çalışan güvenliği komitesinin 
ve çalışanların sorumluluklarını şu şekilde belirlemiştir.

Hastane	 yönetimi,	 çalışan	 güvenliğinin	 sağlanması	 konusunda	 sorumludur	 ve	
çalışanların	 güvenliğinin	 sağlanması	 için	 yapılan	 tüm	 çalışmalara	 öncelik	 et-
melidir.	Yöneticiler	öncelikle	çalışanların	kendilerini	güvende	hissedebilecekleri	
ortamlar	oluşturmalıdır.	Bu	amaçla	çalışanlar	 ile	arasında	 iyi	bir	 iletişim	ağı	
oluşturmalı,	çalışanların	yaptıkları	işler	ve	verilen	görevler	hakkında	bilgilendir-
melerini	tam	ve	net	olarak	yapmalı	ayrıca	çalışanları	takdir	etmelidir.	Hastane	
üst	yönetimi	hastanelerde	bu	süreçleri	gerçekçi	bir	şekilde	yapmak	 için	hasta-
nede	görevini	 tam	anlamıyla	yerine	getiren	kişilerden	oluşan	çalışan	güvenliği	
komitesi	kurmalıdır.	Çalışan	güvenliği	komitesi,	yöneticilerin	çalışanlara	ulaşa-
bilen	yüzü	olmalıdır.

Meslek	 gruplarının	 temsilcilerinden	 oluşan	 çalışan	 güvenliği	 komitesi	 çalışan	
güvenliğinin	sağlanmasında	merkezi	bir	rol	oynamaktadır.	Çalışan	güvenliği	ko-
mitesi,	çalışanların	çalışma	ortamlarından	kaynaklanabilecek	riskleri	belirleme-
lidir.	Belirlenen	bu	risklere	yönelik	koruyucu	önlemleri	ve	 tedbirleri	almalıdır.	
Risk	 değerlendirmesi	 bölüm	 bazında	 ve	 çalışan	 bazında	 yapılmalıdır.	 Çalışan	
güvenliği	komitesi,	belirlenen	risklere	yönelik	bölümde	çalışanlar	ile	birlikte	de-
ğerlendirmeler	 yaparak	gereken	önlemleri	 almalıdır.	Alınan	önlemlere	 yönelik	
çalışanlara	eğitimler	verilmesi	sağlanmalı	ve	sürekli	kontrol	etmelidir.	Çalışan	
güvenliği	 komitesinin	 en	 önemli	 görevlerinden	biride	Kalite	Yönetim	Birimine	
yapılan	olay	bildirimlerinin	kendisi	ile	ilgili	olan	olaylarda	kök	neden	analizini	
yapmaktır.
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Çalışanlar	kendi	güvenliklerinin	sağlanmasında	önemli	bir	role	sahiptir.	Çünkü	
sistemi	düzeltmek	çalışanların	elindedir.	Çalışanlar,	memnuniyet	anketlerini	ger-
çekçi	doldurmalı,	olay	bildiriminde	bulunmalı,	hastanede	tüm	kayıtların	düzgün	
tutulmasını	sağlamalı,	sağlık	taramalarını	takip	etmeli,	eğitimlere	katılmalı,	yeni	
eğitim	programları	önermeli,	görüş	ve	önerilerini	komiteye	bildirmelidir	(Sağlık	
Bakanlığı,	2011:37-38).

Belirlenen bu sorumlulukların taraflarca yerine getirilme düzeyleri, sağlık ku-
rumlarında çalışan güvenliğinin hangi oranda sağlandığını ve hangi alanların ge-
liştirilmesi gerektiğini gösterir. Sağlık çalışanlarının çalışan güvenliği ile ilgili 
sorunlarının değerlendirilmesi ve çözüm yollarının aranması sürecine katkı sağ-
laması açısından, sağlık çalışanlarının çalışan güvenliği uygulamalarını değerlen-
dirmeleri önem arz etmektedir.

3. KARABÜK ŞEHİR MERKEZİNDE BİR UYGULAMA

3.1. Araştırmanın Konusu

Hizmet Kalite Standartları kapsamında Karabük şehir merkezinde bulunan Ka-
rabük Devlet Hastanesi, Şirinevler Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesindeki çalışan güvenliği uygulamaları ve bu uygulamaların 
çalışanlar tarafından nasıl değerlendirildiği bu çalışmanın konusunu içermektedir.

3.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Temelinde hasta ve çalışan güvenliği yatan Hizmet Kalite Standartları hastane-
lerde çalışanlar için güvenli çalışma ortamlarının sağlanması adına hastane yö-
netimine, çalışan güvenliği komitesine ve çalışanlara bir takım sorumluluklar 
yüklemektedir.

Araştırmamızın amacı hastanelerde çalışan güvenliğini tehdit eden ve en sık karşı-
laşılan iş kazalarının tespit edilmesi, bu iş kazalarının oluşumunda, mevzuat gereği 
ilgili tarafların (hastane yönetimi, çalışan güvenliği komitesi ve çalışanlar) sorumlu-
luklarının çalışanlar tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesine olanak sağlanması ve 
böylece hangi bölümlerde geliştirmeye açık alanların bulunduğunun belirlenmesidir.

Dünyada ve ülkemizde sağlık işletmelerinde çalışanların maruz kaldıkları risk 
ve tehlikelere yönelik çalışmalara sıklıkla rastlanmasına rağmen; hastanelerde 
çalışan güvenliği ile ilgili tarafların (hastane yöneticilerinin, çalışan güvenliği 
komitesinin ve çalışanların) ilgili mevzuat hükümleri ile belirlenen yükümlülük-
lerinin, çalışanlar tarafından değerlendirilmesine yönelik her hangi bir çalışmaya 
rastlanmamıştır.
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Bu araştırma, hastanelerde çalışan güvenliğinin sağlanmasında sözü edilen taraf-
ların sorumluluğunun katılımcılar tarafından değerlendirilmesi, çalışan güvenliği 
alanında geliştirilmeye açık hangi alanların bulunduğunun belirlenmesi ve konu 
ile ilgili önerilerin sunulması açısından önem taşımaktadır.

3.3. Araştırmanın Yöntemi

Araştırmada, araştırmacılar tarafından literatür taraması sonucu hazırlanan (Çı-
nar ve ark. 2011; Koraşlı ve ark. 2010; Devebakan 2007; Esma 2009; Hasta ve 
Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik 2011; Hastane HKS 2008, 
HKS Okulu Ders Notları) ve beş bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. 
Veriler 1-15 Mayıs 2012 tarihlerinde Karabük Devlet Hastanesinde, Şirinevler 
Devlet Hastanesinde ve Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yüz yüze ya-
pılan görüşmeler sonucu toplanmıştır. Sorular beşli likert ölçeğine göre kesinlikle 
katılmıyorum ile kesinlikle katılıyorum aralığında değerlendirilmiştir. İfadelerin 
tamamı pozitif olarak hazırlanmıştır. Anket formu 5 bölüm 39 ifadeden oluşmak-
tadır. Bu bölümler aşağıdaki gibi ele alınmıştır.

1. Sosyo-demografik özellikler,     9 madde
2. İş kazaları,       9 madde
3. Yönetimin sorumluluğu,     7 madde
4. Çalışan güvenliği komitesinin sorumluluğu,   7 madde
5. Çalışanların sorumluluğu,     7 madde
Araştırmanın ana kütlesi Karabük il merkezinde faaliyet gösteren, Karabük Dev-
let Hastanesi, Şirinevler Devlet Hastanesi ile Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hasta-
nesi’nde çalışan tüm sağlık çalışanlarından oluşmaktadır (630 kişi). Araştırmada 
tam sayım yöntemi uygulanmış olup, bu kapsamda ulaşılabilen 334 sağlık çalışa-
nına anket uygulaması yapılmıştır.

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS (Statistical Packages for the Social Sci-
ences) 18.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen verilere, 
soruların kendi arasında tutarlılığını ve kullanılan ölçeğin konuyu ne derece yan-
sıttığını değerlendirmek amacıyla güvenilirlik ve yüzde analizi gibi tanımlayıcı 
analizler, çapraz tablo ve çok faktörlü varyans analizi (manova) uygulanmıştır.

Ölçeğin genel güvenilirliği için hesaplanan Cronbach Alpha katsayısı 0,76 
(p=0,000<0,05) olarak bulunmuştur. Çalışmamızda kullandığımız ölçeğin ça-
lışan güvenliğini değerlendirmede güvenilir olduğu tespit edilmiştir (Nakip, 
2006:146).
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Anket formunun ön uygulaması Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Has-
tanesinde 20 çalışan üzerinde okunabilirlik ve anlaşılabilirlik yönünden test edil-
miş ve katılımcıların görüşleri doğrultusunda anket formu revize edilmiştir.

4. ARAŞTIRMADAN ELDE EDİLEN VERİLERİN ANALİZİ VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
 
Yaş Frekans  (%)  

 
 
 
 

Kurumda Çalışma Yılı Frekans  (%) 
19-29 45 14,3 1 yıldır çalışan 80 26,5
30-39 189 60,2 0-3 yıldır çalışan 120 38,7
40-49 71 22,6 0-5 yıldır çalışan 159 51,3
50 + 9 2,9 En az 20 yıldır çalışan 23 7,4
 
Cinsiyet Frekans %  

 
 

Servis/Birim Frekans  (%) 
Erkek 89 27,6 Ameliyathane 36 12,7
Kadın 233 72,4 Acil 52 18,3

Yoğun Bakım 41 14,4
Medeni Hal Frekans  (%)  

 
 

Dahili Serv. 50 17,6
Evli 242 76,1 Cerrahi Serv. 47 16,6
Bekar 76 23,9 Diğer 57 20,1
 
Eğitim Durumu Frekans  (%) 

 
 
 
 
 

Meslek Frekans  (%) 
Lise 30 9,4 Hemşire 162 48,5
Ön lisans 139 43,4 Doktor 52 15,6
Lisans 98 30,6 Ebe 35 10,5
Yüksek lisans, 
doktora 53 16,6 Diğer (Ecz. Fizyt. Sağ. 

Tekn.) 53 15,7

 
Kurum Frekans  (%) 

 
 
 
 

Meslekte Çalışma Yılı Frekans  (%) 
Karabük Devlet 
Hastanesi 134 42 1-10 yıl arası 93 29,8

Kadın Doğum ve 
Çocuk Hast. 94 29,5 11-20 yıl arası 160 51,3

Şirinevler Devlet 
Hastanesi 91 28,5 21 yıl ve üzeri 59 18,9
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Araştırmanın demografik değişkenlerine ait tanımlayıcı istatistikler Tablo-1’de 
gösterilmiştir. Buna göre katılımcıların yaş itibarıyla 4 gruba dağıldıkları, %72’si-
nin kadın, %76’sının evli, ağırlıklı meslek grubunun hemşireler ve ağırlıklı eğitim 
durumunun ön lisans olduğu, kurumda çalışma yıllarına bakıldığında, çalışanla-
rın yarıdan fazlasının 1 ile 5 yıl arasında kurumda çalıştıkları anlaşılmaktadır.

4.2. Katılımcıların Maruz Kaldıkları İş Kazalarıyla İlgili Veriler

TBMM’nin 2011 yılında yayımlamış olduğu “işyerinde psikolojik taciz (mob-
bing) ve çözüm önerileri raporunda”, işyerinde psikolojik şiddetin sıklıkla ya-
şandığı sektörlerin başında sağlık sektörü olduğu ve sağlık çalışanlarının şiddete 
uğrama riskinin diğer meslek gruplarına göre 16 kat daha fazla olduğu belirlen-
miştir. Raporda, İstanbul’da 505 hemşireyi kapsayan bir çalışmada da hemşire-
lerin %86’sının psikolojik tacize maruz kaldığı belirtilmiştir. Bosna Hersek’te 
“doktorlarda mobbing ve stres üzerine yapılan bir çalışmada, ankete katılan dok-
torların %75’inin mobbinge maruz kaldıkları belirtilmiştir (TBMM, 2011:16-17).

Tablo 2. Katılımcıların Maruz Kaldıkları İş Kazalarıyla İlgili Veriler

Karabük Devlet Hastanesi 134 42   

  

  

1-10 yıl arası 93 29,8 

Kadın Doğum ve Çocuk 
Hast. 

94 29,5 11-20 yıl arası 160 51,3 

Şirinevler Devlet 
Hastanesi 

91 28,5 21 yıl ve üzeri 59 18,9 

   

 

Araştırmanın demografik değişkenlerine ait tanımlayıcı istatistikler Tablo-1’de gösterilmiştir. 
Buna göre katılımcıların yaş itibarıyla 4 gruba dağıldıkları, %72’sinin kadın, %76’sının evli, 
ağırlıklı meslek grubunun hemşireler ve ağırlıklı eğitim durumunun ön lisans olduğu, 
kurumda çalışma yıllarına bakıldığında, çalışanların yarıdan fazlasının 1 ile 5 yıl arasında 
kurumda çalıştıkları anlaşılmaktadır.   

4.2. Katılımcıların Maruz Kaldıkları İş Kazalarıyla İlgili Veriler 

TBMM’nin 2011 yılında yayımlamış olduğu “işyerinde psikolojik taciz(mobbing) ve çözüm 
önerileri raporunda”, işyerinde psikolojik şiddetin sıklıkla yaşandığı sektörlerin başında sağlık 
sektörü olduğu ve sağlık çalışanlarının şiddete uğrama riskinin diğer meslek gruplarına göre 
16 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir. Raporda, İstanbul’da 505 hemşireyi kapsayan bir 
çalışmada da hemşirelerin %86’sının psikolojik tacize maruz kaldığı belirtilmiştir. Bosna 
Hersek’te “doktorlarda mobbing ve stres üzerine yapılan bir çalışmada, ankete katılan 
doktorların %75’inin mobbinge maruz kaldıkları belirtilmiştir (TBMM, 2011:16-17).   

Tablo 2. Katılımcıların Maruz Kaldıkları İş Kazalarıyla İlgili Veriler 
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TÜM KATILIMCILAR DOKTOR HEMŞİRE 

İş kazası ile ilgili bulgular incelendiğinde, literatürdeki diğer çalışmalara pa-
ralel olarak doktorların %88’inin, hemşirelerin %76’sının, tüm katılımcıların 
%74’ünün çalışma hayatlarında en az bir kez mobbinge uğradıkları, anlaşılmak-
tadır. Bununla beraber; hemşirelerin %68’inin, doktorların %32’sinin, tüm perso-
nelin yarısından fazlasının çalışma hayatlarında en az bir kez kesici-delici alet ya-
ralanmalarına maruz kaldıkları, katılımcıların yaklaşık %40’nın kaygan zeminde 
düştükleri, %30’unun kimyasal ajanlara maruz kaldıkları, %27’sinin fiziksel şid-
dete maruz kaldıkları, %22’sinin enfeksiyona maruz kaldıkları anlaşılmaktadır.
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Tablo 3. Son Bir Yılda İş Kazasına Uğrayanların Olay Bildiriminde Bulunma Oranları
Kaza Bildirim

Toplam
Evet Hayır

Son Bir Yılda İş Kazasına Uğrayanlar 16 (%16) 80 (%83) 96
Son Bir yılda İş Kazasına Uğramayanlar 8 185 193
Total 24 265 289

Son bir yılda iş kazasına uğrayanların olay bildiriminde bulunma oranları incelendi-
ğinde, bu soruya cevap veren 289 katılımcıdan 96’sının, son bir yıl içinde en az bir 
kez iş kazasına uğradığını, bunlardan 80’inin olay bildirimde bulunmadığı anlaşıl-
maktadır. Yani iş kazasına uğrayanların %83’ü olay bildiriminde bulunmamaktadır.

4.3. Katılımcıların Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasında “Yönetimin 
Sorumluluklarına” Dair İfadelere Verdikleri Cevaplar

Tablo 4. Katılımcılara Göre Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasında “Yönetimin 
Sorumlulukları”

  İFADELER Ortalama* Standart 
Sapma N

CEVAPLARIN DAĞILIMI*
1 2 3 4 5

Frekans Frekans Frekans Frekans Frekans
% % % % %

Y
Ö

N
ET

İM
İN

 S
O

R
U

M
LU

LU
Ğ

U

1
Bu birimde fiziksel saldırılara 
karşı gerekli tedbirler 
alınmıştır

2,67 1,273 306 69 
%22,5

91 
%29,7

36 
%11,8

93 
%30,4

17 
%5,6

2
Bu birimde iş yükünün 
üstesinden gelecek kadar 
personel mevcuttur.

2,71 1,338 319 72 
%22,6

102 
%32,0 15 %4,7 105 

%32,9
25 

%7,8

3
Bu birimde çalışan 
güvenliğine yönelik koruyucu 
ekipman mevcuttur.

3,83 1,135 315 22 %7,0 28 %8,9 18 %5,7 161 
%51,1

86 
%27,3

4

Bu birimde çalışma 
mekanı fiziksel sağlığımız 
gözetilecek şekilde 
düzenlenmiştir.

2,66 1,316 317 75 
%23,7

100 
%31,5 21 %6,6 100 

%31,5
21 

%6,6

5

Çalışan güvenliği ile ilgili 
sorunlarda yöneticilerimizce 
çözüme yönelik bir 
yaklaşım sergilenir.

2,83 1,185 316 48 
%15,2

90 
%28,5

63 
%19,9

97 
%30,7

18 
%5,7

6

Çalışan güvenliği ile ilgili 
sorunların çözümünde 
yöneticilerimiz çalışanların 
önerilerini ciddiye alır.

2,91 1,211 321 50 
%15,6

76 
%23,7

71 
%22,1

100 
%31,2

24 
%7,5

7

Yöneticilerimizin 
faaliyetleri, çalışan 
güvenliğinin üst düzey 
bir öncelik olduğunu 
göstermektedir.

2,78 1,218 317 53 
%16,7

92 
%29,0

72 
%22,7

73 
%23,0

27 
%8,5

Genel Ortalama 2,91        
* 1:Kesinlikle Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Fikrim Yok, 4:Katılıyorum, 5:Kesinlikle 
Katılıyorum  
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Tablo 4’deki bilgilere göre;

• Katılımcılara çalışan güvenliğinin sağlanmasında yönetimin sorumluluğu sorul-
duğunda, katılımcıların genel olarak olumsuz değerlendirme de bulundukları, 
%46’sının “Yöneticilerimizin faaliyetleri, çalışan güvenliğinin üst düzey bir ön-
celik olduğunu göstermektedir” ifadesine katılmadığı, %32’sinin katıldığı,

• %52’sinin “bu birimde fiziksel saldırılara karşı gerekli önlemler alınmıştır” 
ifadesine katılmadığı, %36’sının katıldığı,

• %44’ünün “Çalışan güvenliği ile ilgili sorunlarda yöneticilerimizce çözüme 
yönelik bir yaklaşım sergilenir” ifadesine katılmadığı, %36’sının katıldığı,

• %55’inin “bu birimde çalışma mekânı fiziksel sağlığımız gözetilecek şekilde 
düzenlenmiştir” ifadesine katılmadığı, %38’inin katıldığı,

• %45’inin “bu birimde iş yükünün üstesinden gelecek kadar personel mevcut-
tur” ifadesine katılmadığı, %41’inin katıldığı anlaşılmaktadır.

4.4. Katılımcıların Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasında “Çalışan 
Güvenliği Komitesinin” Sorumluluklarına Dair İfadelere Verdikleri 
Cevaplar

Tablo 5. Katılımcılara Göre, Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasında Çalışan Güvenliği 
Komitesinin Sorumluluğu

   Ortalama 
*

Standart 
Sapma N

CEVAPLARIN DAĞILIMI*
1 2 3 4 5

Frekans Frekans Frekans Frekans Frekans
% % % % %

Ç
A

LI
ŞA

N
 G

Ü
V

EN
Lİ

Ğ
İ K

O
M

İT
ES

İN
İN

 S
O

R
U

M
LU

LU
Ğ

U 1 Hastanemizde çalışan 
güvenliği komitesi vardır. 3,68 0,991 320 12 

%3,8
19 

%5,9
95 

%29,7
127 

%39,7
67 %20

,9

2 Hastanemizde uyarı güvenlik 
sistemleri oluşturulmuştur. 4,05 0,958 322 10 

%3,1
19 

%5,9
23 

%7,1
164 

%50,9
106 

%32,9

3
Uyarı güvenlik sistemlerinin 
hangi durumlarda ve nasıl 
çalıştığını biliyorum.

3,87 0,962 316 9 %2,8 18 
%5,7

61 
%19,3

145 
%45,9

83 
%26,3

4

Çalışan güvenliği komitesince 
bölüm bazında riskleri 
belirlemek üzere çalışan 
ziyaretleri yapılmaktadır.

3,07 1,167 320 35 
%10,9

66 %20
,6 

97 
%30,3

86 
%26,9

36 
%11,3

5

Çalışan güvenliği komitesince 
güvenlik raporlama sistemi 
(olay bildirim sistemi) 
kurulmuştur. 

3,41 1,017 317 17 
%5,4

26 
%8,6

131 
%41,3

95 
%30,0

48 
%15,1

6
Çalışanların rutin sağlık 
taramaları kayıt altına alınarak 
takip edilmektedir.

3,50 1,166 320 28 
%8,8

35 
%10,9

64 %20
,0

135 
%42,2

58 
%18,1

7
Çalışan güvenliğini 
sağlamaya yönelik eğitimler 
düzenlenmektedir.

3,73 1,07 320 17 
%5,3

27 
%8,4

54 
%16,9

149 
%46,6

73 
%22,8

Genel Ortalama 3,61        
* 1:Kesinlikle Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Fikrim Yok, 4:Katılıyorum, 5:Kesinlikle Katılıyorum  
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Katılımcılara çalışan güvenliğinin sağlanmasında çalışan güvenliği komitesinin 
sorumluluğu ile ilgili ifadelere katılıp katılmadıkları sorulduğunda, katılımcıların 
uyarı güvenlik sistemi ile ilgili sorulara olumlu cevaplar verdikleri, %84’ünün 
“hastanemizde uyarı güvenlik sistemleri oluşturulmuştur” ifadesine katıldıkları, 
%72’sinin “uyarı güvenlik sistemlerinin hangi durumlarda ve nasıl çalıştığını bi-
liyoruz” ifadesine katıldıkları anlaşılmaktadır.

Tablo 5 incelendiğinde, “hastanemizde çalışan güvenliği komitesi vardır” ifadesi-
ne katılanların oranının %60 olması dikkat çekicidir. Yine katılımcıların %61’inin 
“çalışan güvenliği komitesince bölüm bazında riskleri belirlemek üzere çalışan zi-
yaretleri yapılmaktadır” ifadesine katılmaması, hastanelerimizde çalışan güvenliği 
komitelerinin amaçları doğrultusunda aktif işlemediğini düşündürmektedir.

4.5. Katılımcıların Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasında “Çalışanların” 
Sorumluluklarına Dair İfadelere Verdikleri Cevaplar

Tablo 6. Katılımcılara Göre, Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasında,  Çalışanların 
Sorumluluğu

   

Ortalama 
*

Standart 
Sapma N

CEVAPLARIN DAĞILIMI*
1 2 3 4 5

Frekans Frekans Frekans Frekans Frekans
% % % % %

Ç
A

LI
ŞA

N
LA

R
IN

 S
O

R
U

M
LU

LU
Ğ

U

1

Hastanede, sağlık ve 
güvenliğin korunması 
için hastane yönetimi ile 
işbirliği yapıyorum.

3,34 1,139 318 22 
%6,9

68 
%21,4

44 
%13,8

148 
%46,5

36 
%11,3

2

Çalışan güvenliği 
çalışmalarına destek 
veriyorum, görüş ve 
önerilerimi komiteyle 
paylaşıyorum.

3,21 1,123 314 29 
%9,2

55 
%17,5

79 
%25,2

122 
%38,9 29 %9,2

3

Çalışan güvenliği açısından 
gerekli olan sağlık 
taramalarını düzenli olarak 
yaptırıyorum.

3,57 1,2 316 24 
%7,6

54 
%17,1

18 
%5,7

158 
%50,0

62 
%19,6

4

İşimi, çalışan sağlığı ve 
güvenliği açısından hastane 
tarafından verilen talimatlar 
doğrultusunda yapıyorum.

3,87 0,967 316 12 
%3,8

23 
%7,3

30 
%9,5

181 
%57,3

70 
%22,2

5
Koruyucu donanımları 
gerektiği durumlarda doğru 
bir şekilde kullanıyorum.

4,00 0,871 315 8 %2,5 17 
%5,4

20 
%6,3

192 
%61,0

78 
%24,8

6 Çalışan güvenliği ile ilgili 
eğitimlere katılıyorum. 3,86 0,951 317 9 %2,8 29 

%9,1
27 

%8,5
184 

%58,0
68 

%21,5

7

Çalışan güvenliği ile ilgili 
eğitimlerin içeriği, yöntemi, 
sıklığı ile ilgili önerilerde 
bulunuyorum.

3,25 1,138 318 21 
%6,6

74 
%23,3

68 
%21,4

116 
%36,5

39 
%12,3

Genel Ortalama 3,58        

* 1:Kesinlikle Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Fikrim Yok, 4:Katılıyorum, 5:Kesinlikle Katılıyorum  
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Katılımcılara çalışan güvenliğinin sağlanmasında çalışanların sorumluluğu ile 
ilgili ifadelere katılıp katılmadıkları sorulduğunda, en çok katıldıkları ifade “ko-
ruyucu donanımları gerektiği durumlarda doğru bir şekilde kullanıyorum” ifade-
sidir. Bu ifadeye katılımcıların %86’sı katıldığını belirtmiştir. En az katıldıkları 
ifade ise “çalışan güvenliği çalışmalarına destek veriyorum, görüş ve önerilerimi 
komiteyle paylaşıyorum” ifadesidir. Katılımcıların %51,9’unun bu ifadeye katıl-
madıkları anlaşılmaktadır.

Katılımcıların çalışan güvenliğinin sağlanmasında “ilgili tarafların sorumluluk-
larını” değerlendirmeleri ile ilgili sonuçlar incelendiğinde, çalışan güvenliği ko-
mitesinin (ortalama 3,61) ve çalışanların (ortalama 3,58) konu ile ilgili yükümlü-
lüklerini değerlendirmelerine nazaran, yönetimin sorumluluklarına yönelik daha 
olumsuz değerlendirmede bulundukları görülmektedir (ortalama 2,91).

4.6. Katılımcıların Çalıştıkları Birime/Servise Göre, Çalışan 
Güvenliğinin Sağlanmasında “Yönetimin Sorumluluğunu” Algılama 
Düzeyleri

Katılımcıların çalıştıkları servise göre, çalışan güvenliğinin sağlanmasında “yö-
netimin sorumluluğunu” algılama düzeyleri bakımından anlamlı bir fark olup ol-
madığı MANOVA analizi ile test edilmiştir.

Tablo 8. Katılımcıların Çalıştıkları Birime/Servise Göre, Çalışan Güvenliğinin 
Sağlanmasında “Yönetimin Sorumluluğunu” Algılama Düzeyleri

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU İFADESİ
Ortalamalar1 F 

Değeri
Anlamlılık 

Düzeyi1* 2* 3* 4*

1 Bu birimde fiziksel saldırılara karşı gerekli önlemler 
alınmıştır. 3,03 2,62 2,66 2,7 1,005 0,392

2 Bu birimde iş yükünün üstesinden gelecek kadar 
personel mevcuttur. 3,13 2,77 2,31 2,61 2,798 0,042

3 Bu birimde çalışan güvenliğine yönelik koruyucu 
ekipman mevcuttur. 3,85 4,08 4,11 3,83 0,871 0,457

4 Bu birimde çalışma mekânı fiziksel sağlığımız 
gözetilecek şekilde düzenlenmiştir. 2,65 2,77 2,37 2,65 0,667 0,574

5
Çalışan güvenliği ile ilgili sorunlarda 
yöneticilerimizce çözüme yönelik bir yaklaşım 
sergilenir.

3,2 2,75 2,66 2,74 1,751 0,158

6 Çalışan güvenliği ile ilgili sorunların çözümünde 
yöneticilerimiz çalışanların önerilerini ciddiye alır. 2,98 2,75 2,83 2,85 0,269 0,848

7 Yöneticilerimizin faaliyetleri, çalışan güvenliğinin 
üst düzey bir öncelik olduğunu göstermektedir. 2,95 2,72 2,37 2,72 1,526 0,209

 GENEL ORTALAMA 3,11 2,92 2,75 2,87   
Hotelling’s T Testi F Değeri=1,645 Serbestlik Derecesi=21,000 Anlamlılık Düzeyi=0,036
1 = 1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4- Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum
*= 1-Ameliyathane 2- Acil 3-Yoğun Bakım 4-Dahili Servisler 
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Tablo 8 incelendiğinde, yoğun bakım servislerinde çalışanların, diğer çalışanlara 
göre çalışan güvenliğinin sağlanmasında “yönetimin sorumluluğu” ile ilgili ifa-
delere genel anlamda daha olumsuz cevap verdikleri görülmektedir. Ayrıca yoğun 
bakım servisleri çalışanlarının “bu birimde iş yükünün üstesinden gelecek kadar 
personel mevcuttur” ifadesine ise diğer çalışanlara göre anlamlı düzeyde farklı 
cevap verdikleri anlaşılmaktadır. Bu ifadeye verilen cevaplara bakıldığında, yo-
ğun bakım servislerinde bu ifadenin ortalama değerinin diğer servislere göre 2,31 
ile (katılmıyorum) en düşük değerde olduğu görülmektedir (Hotelling’s T Testi 
Anlamlılık Düzeyi = 0,036<0,05). Bu durum ankete katılanlara göre, yoğun ba-
kım servislerinde iş yükünün fazla olduğunu göstermektedir.

4.7. Katılımcıların Çalıştıkları Servise Göre, Çalışan Güvenliğinin 
Sağlanmasında “Çalışan Güvenliği Komitesinin Sorumluluğunu” 
Algılama Düzeyleri

Tablo 9. Katılımcıların Çalıştıkları Birime/Servise Göre, Çalışan Güvenliğinin 
Sağlanmasında “Çalışan Güvenliği Komitesinin Sorumluluğunu” Algılama Düzeyleri

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİNİN 
SORUMLULUĞU İFADESİ

Ortalamalar1 F 
Değeri

Anlamlılık 
Düzeyi1* 2* 3* 4*

1 Hastanemizde çalışan güvenliği komitesi vardır. 3,45 3,74 3,68 3,55  0,739 0,530

2 Hastanemizde uyarı güvenlik sistemi (beyaz, mavi 
kod) oluşturulmuştur. 4,14 4,04 4,23 4,06 0,398 0,755

3 Uyarı güvenlik sistemlerinin hangi durumlarda ve 
nasıl çalıştığını biliyorum. 3,93 3,9 4,13 3,91 0,572 0,634

4 Çalışan güvenliği komitesince bölüm bazında riskleri 
belirlemek üzere çalışan ziyaretleri yapılmaktadır. 3,05 3,04 2,73 3,02 0,763 0,516

5 Çalışan güvenliği komitesince güvenlik raporlama 
sistemi (olay bildirim sistemi) kurulmuştur. 3,62 3,56 3,28 3,17 2,686 0,048

6 Çalışanların rutin sağlık taramaları kayıt altına 
alınarak takip edilmektedir. 3,21 3,52 3,63 3,34 1,027 0,382

7 Çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik eğitimler 
düzenlenmektedir. 3,71 3,72 3,63 3,64 0,092 0,964

 GENEL ORTALAMA 3,58 3,64 3,60 3,52   
Hotelling’s T Testi F Değeri=1,900 Serbestlik Derecesi=21,000 Anlamlılık Düzeyi=0,010
1= 1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4- Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum
 *= 1-Ameliyathane 2-Acil 3-Yoğun Bakım 4-Dahili Servisler 

Katılımcıların çalıştıkları servise göre, çalışan güvenliğinin sağlanmasında “ça-
lışan güvenliği komitesinin sorumluluğunu” algılama düzeyleri farklıdır (Hotel-
ling’s T Testi Anlamlılık Düzeyi = 0,01<0,05). İfadelere tek tek bakılırsa, “ça-
lışan güvenliği komitesince güvenlik raporlama sistemi kurulmuştur” ifadesinde 
bir farklılık olduğu görülmektedir. Bu yargıya verilen cevaplara bakıldığında, 
dahili servislerde bu ifadenin ortalama değerinin 3,17 ile (fikrim yok) en düşük 
değerde olduğu, ameliyathanede ise bu ifadenin ortalama değerinin 3,62 olduğu 
görülmektedir. Bu farklılığın sebebinin, daha riskli birimler olan yoğun bakım, 
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acil ve ameliyathane servislerine göre dahili servis çalışanlarına, çalışan güven-
liği komitesince kurulan güvenlik raporlama sisteminin anlatılamamış olduğu 
düşünülmektedir.

4.8. Katılımcıların Çalıştıkları Birime/Servise Göre, Çalışan 
Güvenliğinin Sağlanmasında “Çalışanların Sorumluluğunu” Algılama 
Düzeyleri

Tablo 10. Katılımcıların Çalıştıkları Birime/Servise Göre, Çalışan Güvenliğinin 
Sağlanmasında “Çalışanların Sorumluluğunu” Algılama Düzeyleri

ÇALIŞANLARIN SORUMLULUĞU İFADESİ
Ortalamalar1 F 

Değeri
Anlamlılık 

Düzeyi1* 2* 3* 4*

1 Hastanede, sağlık ve güvenliğin korunması için hastane 
yönetimi ile işbirliği yapıyorum. 3,36 3,62 2,89 3,25 3,084 0,029

2 Çalışan güvenliği çalışmalarına destek veriyorum, görüş 
ve önerilerimi komiteyle paylaşıyorum. 3,23 3,27 2,81 3,15 1,39 0,248

3 Çalışan güvenliği açısından gerekli olan sağlık 
taramalarını düzenli olarak yaptırıyorum 3,1 3,60 4,00 3,52 3,762 0,012

4 İşimi, çalışan sağlığı ve güvenliği açısından hastane 
tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yapıyorum. 3,74 3,73 3,89 3,79 0,225 0,879

5 Koruyucu donanımları gerektiği durumlarda doğru bir 
şekilde kullanıyorum. 3,79 4,12 4,05 4,02 1,215 0,306

6 Çalışan güvenliği ile ilgili eğitimlere katılıyorum. 3,62 3,87 3,92 3,87 0,809 0,490

7 Çalışn güvenliği ile ilgili eğitimlerin içeriği, yöntemi, 
sıklığı ile ilgili önerilerde bulunuyorum. 3,31 3,21 2,92 3,13 0,827 0,481

GENEL ORTALAMA 3,45 3,63 3,49 3,53   
Hotelling’s T Testi F Değeri=2,372 Serbestlik Derecesi=21,000 Anlamlılık Düzeyi=0,001
1= 1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4- Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum
*= 1- Ameliyathane 2- Acil 3- Yoğun Bakım 4- Dahili Servisler 

Katılımcıların çalıştıkları servise göre, çalışan güvenliğinin sağlanmasında “ça-
lışanların sorumluluğunu” algılama düzeyleri farklıdır (Hotelling’s T Testi An-
lamlılık Düzeyi = 0,001<0,05). Yargılara tek tek bakılırsa, “hastanede, sağlığın 
korunması için hastane yönetimi ile işbirliği yapıyorum” yargısında anlamlı bir 
farklılık olduğu görülmektedir. Bu yargıya verilen cevaplara bakıldığında, yoğun 
bakım servislerinde bu ifadenin ortalama değerinin 2,89 ile (katılmıyorum-fikrim 
yok arası) en düşük değerde olduğu, acil servislerde ise bu ifadenin ortalama 
değerinin 3,62 (fikrim yok-katılıyorum arası) ile en yüksek değerde olduğu anla-
şılmaktadır. Yine “çalışan güvenliği açısından gerekli olan sağlık taramalarını dü-
zenli olarak yaptırıyorum” yargısında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. 
Buna göre yoğun bakım servislerinde çalışanların, “çalışan güvenliği açısından 
gerekli olan sağlık taramalarını düzenli olarak yaptırıyorum” yargısına katıldık-
ları (4,00), ameliyathanelerde çalışanların ise bu konuda “fikrim yok” değerlen-
dirmesinde bulundukları (3,10) anlaşılmaktadır.
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4.9. Çalışma Hayatlarında En Az Bir İş Kazasına Uğrayan Katılımcıların, 
Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasında “Yönetimin Sorumluluğunu” 
Algılama Düzeyleri

Tablo 11. Çalışma Hayatlarında En Az Bir İş Kazasına Uğrayan Katılımcıların, Çalışan 
Güvenliğinin Sağlanmasında “Yönetimin Sorumluluğunu” Algılama Düzeyleri

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU İFADESİ
Ortalamalar1 F 

Değeri
Anlamlılık 

Düzeyi1* 2*
1 Bu birimde fiziksel saldırılara karşı gerekli önlemler alınmıştır. 2,55 3,17 13,359 0,000

2 Bu birimde iş yükünün üstesinden gelecek kadar personel 
mevcuttur. 2,60 3,17 10,286 0,001

3 Bu birimde çalışan güvenliğine yönelik koruyucu ekipman 
mevcuttur. 3,83 3,88 0,076 0,783

4 Bu birimde çalışma mekânı fiziksel sağlığımız gözetilecek 
şekilde düzenlenmiştir. 2,49 3,17 14,602 0,000

5 Çalışan güvenliği ile ilgili sorunlarda yöneticilerimizce çözüme 
yönelik bir yaklaşım sergilenir. 2,70 3,21 10,041 0,002

6 Çalışan güvenliği ile ilgili sorunların çözümünde yöneticilerimiz 
çalışanların önerilerini ciddiye alır. 2,79 3,22 7,02 0,009

7 Yöneticilerimizin faaliyetleri, çalışan güvenliğinin üst düzey bir 
öncelik olduğunu göstermektedir. 2,67 3,15 8,679 0,003

 GENEL ORTALAMA 2,80 3,28
Hotelling’s T Testi F Değeri=3,321 Serbestlik Derecesi=7,000 Anlamlılık Düzeyi=0,002
1= 1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4- Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum
*= 1-Çalışma hayatında en az bir kez iş kazasına uğrayanlar 2- Çalışma hayatında iş kazasına uğramayanlar

Çalışma hayatlarında en az bir iş kazasına uğrayan katılımcıların, çalışma hayatlarında 
hiç iş kazasına uğramayanlara göre, çalışan güvenliğinin sağlanmasında “yönetimin 
sorumluluğunu” algılama düzeyleri farklıdır (Hotelling’s T Testi Anlamlılık Düzeyi 
= 0,002<0,05). Yargılara tek tek bakıldığında sadece “bu birimde çalışan güvenliğine 
yönelik koruyucu ekipman mevcuttur” ifadesinde anlamlı bir fark olmadığı, bunun 
dışındaki diğer tüm yargılar anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir.

Çalışma hayatında en az bir kez iş kazasına uğrayanların, yönetimin sorumluluğu 
ifadelerinden “bu birimde çalışan güvenliğine yönelik koruyucu ekipman mev-
cuttur” ifadesi dışındaki tüm ifadelere 2,80 ortalama ile (katılmıyorum-fikrim 
yok arası) olumsuz cevap verdikleri, çalışma hayatında en az bir kez iş kazasına 
uğramayanların da, aynı ifadelere 3,28 ortalama ile (fikrim yok-katılıyorum ara-
sı) cevap verdikleri anlaşılmaktadır. Buna göre, çalışanlar uğradıkları iş kazala-
rında en büyük sorumlu olarak yönetimi görmektedirler.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Hastanelerde çalışan güvenliğini tehdit eden ve en sık karşılaşılan iş kazalarını tes-
pit etmek, bu iş kazalarının oluşumunda, hastane yönetimi, çalışan güvenliği komi-
tesi ve çalışanların sorumluluklarının çalışanlarca değerlendirilerek, gelişmeye açık 
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alanları belirlemek ve hastanelerde çalışan güvenliği kültürünün gelişimine katkı 
sağlamak amacıyla yapılan çalışmanın sonuçları ve öneriler aşağıda sunulmuştur:

Demografik veriler incelendiğinde, personel devir hızının yüksek olduğu görül-
mektedir. Dolayısıyla kurumların, çalışan güvenliği ile ilgili eğitimlerinin, ve 
çalışan güvenliğini sağlamaya dönük kurumsal anlamda yapılan faaliyetlerinin 
devamlılığı sağlanmalıdır.

İş kazalarına yönelik bulgular incelendiğinde sağlık personelleri arasında iş ka-
zalarına maruz kalma oranlarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuç bu 
ve buna benzer çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Konu ile 
ilgili, çalışanların kurs, sempozyum, kongre, hizmet içi eğitim ve oryantasyon 
eğitimleri ile çalışan güvenliği konusunda bilgilenmeleri ve konunun sürekli gün-
demde tutulması sağlanmalıdır.

Katılımcılar kurumlarında, mobbingin oldukça yaygın olduğunu belirtmektedir-
ler. Mobbing sağlık kurumlarında mücadele edilmesi gereken bir sorun olarak 
kabul edilmelidir. Bu konuda Başbakanlık 2011/2 sayılı “işyerlerinde psikolojik 
tacizin (mobbing) önlenmesi genelgesi ve TBMM’nin 2011 yılında yayımlamış 
olduğu “işyerinde psikolojik taciz (mobbing) ve çözüm önerileri raporu” doğrul-
tusunda çalışmalar yapılmalı, kurumsal politikalar belirlenmelidir.

Katılımcıların %45’inin “çalışan güvenliği komitesince olay bildirim sistemi ku-
rulmuştur” ifadesine katıldıkları, fakat son bir yılda en az bir kez iş kazasına 
uğrayan katılımcıların %83’ünün olay bildiriminde bulunmadığı anlaşılmaktadır. 
Çalışanların olay bildiriminde bulunmamaları ile ilgili kök neden analizleri ya-
pılmalıdır. Olay bildirim kültürü kurumda oturtulmalıdır. Son yıllarda kurumla-
rında olay bildirim kültürünü oturtmuş birçok kamu kurumu bulunmaktadır. Bu 
kurumların uygulamaları incelenerek, bilgi paylaşımında bulunulmalıdır.

Katılımcıların %39’unun “hastanemizde çalışan güvenliği komitesi vardır” ifa-
desine katılmamaları dikkat çekicidir. Yine katılımcıların %61’inin “çalışan gü-
venliği komitesince bölüm bazında riskleri belirlemek üzere çalışan ziyaretleri 
yapılmaktadır” ifadesine katılmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum bize kurumlarda 
çalışan güvenliği komitesinin aktif olarak çalışmadığını göstermektedir. Hastane-
lerde “çalışan güvenliği komitesinin” aktif olarak çalışması sağlanmalıdır.

Hastanelerde genel olarak hastane yönetimlerinin çalışan güvenliği ile ilgili 
tedbirleri almakta yeteri kadar aktif olmadıkları görülmektedir. Yürürlülükteki 
mevzuatlara göre çalışanların iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri almak 
öncelikle yönetimlerin sorumluluğundadır1. Hastane yönetimleri konu ile ilgili 
hukuki sorumlulukları ve sonuçları açısından bilgilendirilmelidir.

1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Hakeri, Hakan, Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi S.1 s.53-59, Ocak 2010, Ankara.
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Araştırma, belirli bir zaman diliminde Karabük il merkezinde bulunan kamu has-
tanelerinde yapılmıştır. Farklı şehirlerde, farklı zamanlarda daha farklı sonuçla-
ra ulaşılabilir. Benzer çalışmaların daha büyük örneklemde, Karabük dışındaki 
kamu ve özel hastanelerde yapılması araştırmacılara tavsiye edilmektedir
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ÖZET
Hastane işletmelerinde HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi), hastanenin idari ve tıbbi 
bilgilerinin yönetimini kolaylaştırmak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıy-
la yaygın olarak kullanılmaktadır. HBYS öncelikle faturalama, maliyetleri ve ödemeleri 
kontrol etme gibi idari amaçlarla kullanılmaya başlanmış, sonradan laboratuar sistemleri, 
radyoloji, eczane, klinik gibi bölümler eklenmiştir.

Hastane işletmelerinde, işlemleri kayıt altına almada ve bilgi paylaşımında daha etkin 
olmaları, hastaların teşhis, tedavi ve bunlara ilişkin süreç kayıtlarının doğru ve hızlı tutul-
ması için HBYS’nin mobil kullanımı gerekmektedir. Böylece sistemin daha geniş alanda 
kullanılması, sistemin işletme dışında da kullanılarak gerçek ve doğru veri kaydı sağla-
mak; tedavi hizmeti ve bunlara ait girdileri doğru ve hızlı bir şekilde kaydederek gelir 
kayıplarını önlemek mümkündür.

Bu çalışmada Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde (ADSM) kullanılan HBYS yazılı-
mının çeşitli alt modüllerine mobil uygulamalar (el terminalleri, mobil internet vs) ilave 
ederek uygulamaların HKS (Hizmet Kalite Standartları) sistemine entegrasyonun sağlan-

1 Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, kaslandalmis@gmail.com

2 Doç.Dr.,Deu,İkt. Ida.Bil Fak. İşletme Bölümü,ozlem.dogan@deu.edu.tr

3 Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hakanolcum@gmail.com

4 Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezitamer3501@hotmail.com

5 Dokuz Eylül Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, sibel.gulec@deu.edu.tr
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ması; böylece bilgilerin erişimi, sistemin kullanımı için en kolay, etkin ve verimli yolun 
elde edilmesi, mevcut kaynakların ve programların ek araç ve uygun ara yazılımlarla 
entegre edilerek verimli bir şekilde kullanımı amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Ağız ve Diş Sağlığı Mer-
kezi (ADSM), El Terminali, Mobil internet, Hizmet Kalite Standartları.

ABSTRACT
Hospital Management System (HMS) in hospitals is widely used to provide and 
maintain the administrative and medical data and increase the quality of the health care 
given. At first HMS was primarily used for billing and the control of costs and payments, 
but recently it has been used in any hospital, clinic, dispensary or pathology labs for 
maintaining patient details and their test results.

In hospitals mobile application for HMS is necessary for providing and maintaining 
patient details, providing prescriptions, providing and maintaining all kinds of tests, 
and precautions for a patient. By using the Hospital Management System, the working 
in a hospital can be computerized. The software provides easy and effective storage of 
information related to patients as well as recording the incomes, which prevents losses.

This article aims to talk about the HMS software and its sub-modules (mobiles) used in 
SÖKE Dental Health-Care Center and how it is integrated to Service Quality Standards 
(SQS). It also explains how to provide the easiest and the most effective storage of 
information related to patients that come to the hospital, and how to use the existing 
sources in the most productive way.

Key Words: Hospital Management System (HMS), Dental Health-Care Center, Mobile 
HMS, Mobile internet, Service Quality Standards (SQS).
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1. GİRİŞ
Sağlık sektöründe yaşanan sorunların çözülmesinde bilgi teknolojileri ve sağlık 
bilişim sistemleri önemli bir yere sahiptir. Çünkü bilgi teknolojileri diğer bütün 
sektörler gibi sağlık sektörünü de büyük ölçüde etkilemiştir.

Bilgi teknolojilerinin sağlık sektöründe kullanılması sağlık sektörü çalışanlarının 
işini büyük oranda kolaylaştırmaktadır. Bilgi teknolojilerinin kullanımı ile sağ-
lık sektöründe çalışanlar ihtiyaç duydukları bilgilere kolaylıkla ulaşabilmekte ve 
yöneticilerin kararları daha başarılı olmaktadır. Tedarik sistemleri ile gerekli olan 
tıbbi malzemeler zamanında hastanelere ulaşmakta, tasarım ve üretim sistemle-
ri ile tıbbi malzemeler ihtiyaçlara daha fazla cevap verebilmekte, muhasebe ve 
finansman sistemleri ile gerekli kayıtlar bilgisayarlar aracılığı ile tutulmakta ve 
yatırım kararları daha doğru alınmakta, insan kaynakları yönetimi sistemleri ile 
işgücü planlaması, personel seçme, eğitim ve geliştirme, ücret yönetimi konula-
rında yaşanan sorunlar aşılmakta, iletişim sistemleri ile çalışanlar ve bölümler 
arasındaki koordinasyon sorunu çözülmektedir (Ömürbek, Altın,2009;229).

Etkili ve verimli bir sağlık hizmeti sunumu, ekip çalışmasını, etkili bilgi payla-
şımını ve işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca sağlık hizmetlerinin günümüzün 
gelişmişlik düzeyine uygun bir şekilde sunulmasını sağlamak için standardizas-
yona ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu sağlamak için sağlık hizmeti sunan kuruluş-
larda bilgi teknolojileri ve enformasyon sistemlerinin kullanımı büyük önem ta-
şımaktadır. Bilgi sistemleri bir organizasyonda o organizasyonun etkinliğini ve 
verimliliğini artırmak için uygulanmaktadır (Hevner, Salvatore, Jinsoo ve Sudha, 
2006, s.191; Aktaran: Işık ve Akpolat, 2010,365).

Bilişim ve iletişim teknolojisinin gelişimi hayatımızın her alanını ve aşamasını 
şekillendirmeye devam etmektedir. Sağlık hizmetlerinin ve bu hizmetlerin kali-
tesinin bu olumlu gelişimden etkilenmemesi mümkün değildir. Her organizasyon 
gibi sağlık sistemi içinde yer alan paydaşların da verilen hizmetlerin kalitesini ar-
tırmak suretiyle varlıklarını sürdürme refleksi göstermeleri doğaldır. Bu nedenle 
her organizasyon kendisinden talep edilen hizmet kalitesini karşılamak üzere bi-
lişim teknolojilerini bünyesine katmakta kendisi için gerekli olan yaşamsal fonk-
siyonları maliyet performans ölçütleri doğrultusunda yeniden yapılandırmakta-
dır. Bilişim teknolojilerine yatırım her işletmenin geri dönüşünü en kısa zamanda 
gerçekleşen yatırımları arasında yer almaktadır (Ceylan,2012;3).

2. KLİNİK TEMELLİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Günümüzdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak sağlık sektöründe bilgisayar 
temelli bilgi sistemleri kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Özellikle, klinik bilgi 
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sistemlerinin, iletişim ve internet bağlantılarının geliştirilmesi sağlık sektöründe 
bu teknolojilerin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamıştır. Klinik temelli bil-
gisayarlar için yeni yazılımların oluşturulması hastanelerde klinik bilgi sistemle-
rinin pratikte uygulanmasını kolaylaştırmıştır (Pemberton vd., 2003:181).

Klinik bilgi sistemleri hastalara ilişkin klinik bilgileri biriktiren ve işlevsel hale 
getiren sistemler olarak tanımlanabilir. Klinik bilgi sistemlerinin önemli bileşen-
leri şunlardır (Raymond ve Dold,2002) :

• Elektronik Sağlık/Hasta Kayıtları
• Klinik Karar Destek Sistemleri
• Hemşirelik Bilgi Sistemleri
• Hasta Takip Sistemleri
• Klinik İletişim Sistemleri
• Teletıp
• Vaka Bilesimi
• Sanal Gerçeklik Uygulamaları
• Akıllı Kart Uygulamaları
• Hastane Bilgi Sistemleri (HBYS)
Bal ve Akgemci’nin 2011 yılında yaptıkları çalışma, sağlık sektöründe bilişim 
teknolojilerinden en fazla otomasyon programı, ofis otomasyon sistemi ve web 
tasarımının kullanıldığını göstermektedir. Ancak internet kullanımı, intranet ve 
ekstranet kullanımı, ofis otomasyon sistemleri, fonksiyonel bilişim sistemleri, 
yönetim bilişim sistemleri, uzman sistemler, karar destek sistemleri ve elektronik 
veri değişim sistemleri gibi bilişim sistemlerinin otomasyon programı, ofis oto-
masyon sistemi ve web tasarım sistemine oranla daha kısıtlı kullanıldığı görül-
mektedir (Bal, Akgemci,2011;756).

2.1. Hastane Bilgi Sistemleri

Hastanelerinin her türlü yönetim faaliyetlerini, mal ve hizmet üretimi esnasında 
oluşan mali, idari, tıbbi süreçlerin öngörülen biçimde yürütülmesini sağlamak 
amacıyla kullanılan yazılım ve donanımların tümüne hastane bilgi sistemi denir. 
Hastane bilgi sistemleri gerçekleştirilen işlemlere daha az zaman ayrılmasını sağ-
layarak verimliliği artırıcı rol oynamaktadır (Özbek vd., 2007:311).

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS); bir hastanedeki tüm tıbbi ve idari işlem-
lerin bilgisayar ortamında yapılması, her turlu verinin birbirine entegre olarak 
çalışan çeşitli modüller yardımıyla, farklı kullanıcılar vasıtasıyla ana bir veri ta-
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banına girilmesi ve gerekli olan tüm çıktıların/verilerin bu veri tabanından tekrar 
anlamlı bir şekilde geri alınmasını sağlayan, hastanelere zaman, işgücü kazancı, 
maddi kazanç ve en önemlisi düzgün ve güvenilir istatistiki veri/bilgi sağlayan 
bir yazılımlar bütünü olarak tanımlanabilir.

HBYS; Hastanelerin, yataklı-yataksız sağlık hizmeti veren kurumlarının ihtiyacı 
olan, tıbbi, idari ve finansal bilgi bütünlüğünü entegre bir ortamda sağlayan; ko-
lay erişilebilir ve yönetilebilir bilgi sistemleri bütündür.

Hastanelerde kaynakların yerinde kullanılması ve israfın önlenmesi, oluşturul-
maya çalışılan kalite ve standartların tesis edilmesi ve korunması, hastanelerde 
sunulan sağlık hizmetinin en iyi şekilde verilebilmesi, gelir ve giderlerin izlen-
mesi, gelir kaçaklarının önlenmesi, hastane yönetimine verilecek önemli karar-
larda bilgi desteğinin sağlanması, sağlanan bilgi desteğiyle ileriye yönelik doğru 
hedef belirlenmesi ve doğru kaynak, eksiksiz tıbbi kayıt, muhasebe, depo, am-
bar, demirbaş kayıtları tutabilmek amacıyla kullanılan bilgi sistemleridir (Cey-
lan,2012,8).HBYS uygulamalarının faydaları:

• Bilgi üretim hızı, kalitesi ve miktarı artar.
• Bilgi erişim hızı artar. (Mevcut sureden tasarruf)
• Karar verme hızı ve güvenilirliği artar.
• Maliyetler azalır.
• Personel verimliliği artar.
• Hasta memnuniyeti arttırılır.
• Sağlıkta dönüşüm projesini destekler (Medula, SağlıkNET optimizasyonu.. vb).
• Güvenilirdir, hasta haklarını koruyacak şekilde sistematize edilmiştir.
• Esnektir; hastane protokol ve kurallarına göre yapılandırılabilir.
• Sağlık kurumlarının bütün kaynaklarının (zaman, insan gücü, mal, finans) et-

kin bir şekilde kullanılmasına imkan verir.
• Gelir/giderlerinin hatasız izlenmesi, kacakların önlenmesini sağlar.
• Verileri hızlı bir ortamda değerlendirerek çağdaş bir yapıya kavuşturur.

3. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MOBİL UYGULAMALAR

Sağlık sektöründe mobil teknolojilerin kullanımı, hasta kabulden çıkış işlemleri-
ne, kayıt ve doküman yönetiminden, dijital görüntüleme ve arşive, ilaç siparişin-
den, ilaç teslimine ve laboratuvar ve sonuç izlemeye kadar tüm süreçlerde önemli 
bir role sahiptir. Sağlık sektörü gibi 7/24 kesintisiz hizmet gerektiren ve hata ka-
bul etmeyen bir sektörde bu çözümlerin önemi daha da artmaktadır. Örneğin bu 
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sistemler kullanıldığında acil yardım için ambulansa alınan bir hastanın bilgileri, 
hastadan önce hastaneye ulaşmakta; burada gerekli hazırlıkların en hızlı şekilde 
yapılması sağlanmaktadır. Hasta hakkındaki gerekli verilere uzaktan güvenli ula-
şım sağlamak mümkün olmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde doktor ve hemşireler, “Taşınabilir Tıbbi Asistan” olarak ad-
landırdığımız MCA (sağlık için özel amaçlı üretilmiş mobil tablet PC) donanım-
ları kullanmaktadır. Hastaların tüm teşhis ve tedavi bilgileri ve ilgili veriler bu 
taşınabilir bilgisayarlara kaydedilerek, hastanenin merkezi bilgisayar sistemine 
aktarılmaktadır. Hastanın günlük izlenen verilerinin yanı sıra, röntgen, ultrason, 
tomografi, MR gibi tüm görüntüleme bilgileri de bu mobil cihazlardan izlenebil-
mektedir. Doktor, hastasının takibini hiçbir kağıda ihtiyaç duymadan bilgisayar 
ortamında yapabilmekte, yanısıra hastane dışında olduğunda bile uygun ve gü-
venli bir altyapıya sahip internet üzerinden verilere ulaşabilmektedir. Kısacası 
her saniyenin çok değerli olduğu bu sektörde mobilite ile kazanılan hız ve zaman 
hayat kurtarmaktadır. Dünya Bankası (WB) 2011 yılında yayınladığı raporun-
da sağlık sektöründe mobil tekonoloji kullanımının temel amaçlarından birisinin 
hızlı ve iyileştirilmiş hasta bakımı olduğunu vurgulamıştır (WB,2011;5)

T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Hastane 
Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) alımları için hazırlanmış olan (Hastane Bilgi Yö-
netim Sistemi Alım Kılavuzu) dokümanı, yazılım, donanım gibi ihtiyaçlar için 
bir kapsam belirtmekte ve konuyla ilgili standartları içermektedir. Bu kılavuz 
bir teknik şartname olmayıp, ihale hazırlığında teknik şartname hazırlarken ilgili 
görevlilere çerçeve çizerek, öneri getirmektedir. (www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-
68227/h/hbsak2010.doc) Bu doğrultuda kamu hastaneleri ve Ağız Diş Sağlığı 
Merkezleri ihtiyaçlarını belirleyerek, belirtilen kılavuz rehber alınarak HBYS 
programı kiralama ya da satın alma yolunu seçmektedir. Hastanelerde mobil uy-
gulamaları için üç gereksinim öne çıkmaktadır:

1. Uygun donanım, mobil platformlar,
2. Kablosuz iletişim alt yapısı,
3. Mobil uygulamalara uygun kolay kullanımlı yazılım arayüzleri. (http://www.

sisoft.com.tr/haber/page)

3.1. Mobil Teknolojilerin HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri) ile 
Entegrasyonu

Farklı servisleri birlikte sunabilen homojen kurulmuş kablosuz erişim ağ alt ya-
pısı kullanılarak HBYS ile mobil cihazların on-line çalışması sağlanmaktadır. 
Mobil cihazlar (MCA,PDA..) üzerinden yapılan işlemlerin anlık olarak ve kesin-
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tisiz bir şekilde merkezi sisteme aktarılması mümkün olmaktadır. MCA (Mobile 
Clinical Assistant - TabletPC) veya PDA hastane ortamında her yerde rahatlıkla 
kullanılabilir ve elde rahatlıkla taşınabilir hafif cihazlar olduklarından, hasta ba-
şında yapılan tüm işlemlerin (Doktor istekleri-orders, vital bulgu ölçümleri, hasta 
için ilaç veya malzeme uygulanması, hasta lab. sonuçları veya hasta geçmişine 
ait muayene bilgileri v.b gibi) anlık olarak henüz doktor veya hemşire hastanın 
başında iken sisteme dahil edilebilir veya görüntülenebilir. Mobilitenin olmadığı 
durumlarda kağıt ile ve önce masaüstü bilgisayardan bilgi alınmakta, daha sonra 
masaüstü bilgisayarın olduğu yere gidip bilgilerin sisteme aktarılması işlemleri 
yapılmaktadır. Dolayısıyla zaman kaybı, hatalı ve eksik veri girişleri yapılabil-
mektedir.

Mobil yazılımlar ile mobil cihazların teknik özelliklerini de kullanarak daha 
verimli ve hızlı çalışmanın yanısıra hasta güvenliği konseptine de katkı sağ-
lanabilmektedir. Örneğin bir hastayı teşhis ederken, cihazın üzerinde bulunan 
RFID okuyucu ile hastaya ait RFID bileklik okutularak hızlıca hasta bilgileri-
ne ulaşılabilinir ya da hastaya bir ilaç uygulanması gerektiğinde ilaç barkodu 
okunarak o ilacın doğru hastaya uygulandığı verisinin sisteme anlık olarak 
aktarılması sağlanır. Ya da MCA kamerası aracılığı ile hasta vücudundaki 
herhangi bir yara bölgesinin resmi çekilerek yara durumunun seyri gözlemle-
nebilir ve sisteme aktarılabilir (http://www.birim.com.tr/tr/yeni_teknolojiler.
htm).

Doktor ya da sağlık personeli barkot okuyuculu el terminali ile hastanın başı-
na gelip bilekliği bilgisayara okutturmakta böylece hastaya ait bütün bilgilere 
anında ulaşabilmektedir. Hastaların bileklerine takılan barkot veya RF-ID bi-
lekliklerinin okutularak raporlama yapılabilir. Hastaya ait laboratuvar, röntgen 
gibi tetkik istemlerinin mobil olarak istenebilmesi ve bu süreçlerin takip edi-
lebilmesi, istenirse bu süreçler üzerinde değişiklik yapılabilme imkanı olabilir. 
Kablosuz olduğu için kurum içerisinde sınırsız olarak kullanılabilir. Paremetrik 
olarak veri girişi, takibi ve raporlaması yapılabilir.Eczane-depo malzeme gi-
riş-çıkışları ve ilaç sayımları, miat kontrolleri yapılabilir. Hastanelerde kulla-
nılan demirbaş ve tıbbi cihazların kullanım ve sicil bilgileri, arıza ve bakım 
durumunda cihazın kayıtlı bilgilerinin kaybolmadan süratli olarak kullanıma 
kavuşturulması sağlanabilir. Mobil uygulamalar Sağlık personeline (kullanıcı-
ya) zaman kaybettirmeden, kullanımı pratik, sade ekranlardan oluşan, tamamen 
dokunmatik fonksiyonlara sahip özelliklerde olmalıdır (http://www.prestijsof-
tware.com/tr/mobilcozumler).
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4. HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MOBİL 
UYGULAMALARIN HİZMET KALİTE STANDARTLARINA GÖRE 
DEĞERLENDİRİLMESİ: SÖKE ADSM ÖRNEĞİ

4.1. Çalışmanın Amacı

Bu çalışma hizmete yeni açılmış olan Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde ya-
pılmıştır. Çalışmanın amacı, personel sayısı az olan kurumda teknolojiden fayda-
lanarak gecikmeleri önlemek, hizmet alımı yoluyla alınan protez hizmetlerindeki 
kayıpları önlemek, teknik arızalardan kaynaklanan zaman kayıplarını azaltmak, 
evde bakım sürecini en hızlı ve doğru kayıt altına alarak finansal kayıpları azalt-
mak, demirbaş ve tıbbi cihazları HBYS üzerinden takip ederek yer değiştirmeleri 
kontrol altına almak ve kalibrasyonlarını takip etmek, kullanılan sarf malzemele-
rin stok durumlarını hızlı bir şekilde değerlendirmek, kritik stok ve miatla ilgili 
durumlarından en hızlı şekilde haberdar olmak, sterilizasyon işlemlerinden sonra 
malzeme kullanımını güvenli takip edebilmek şeklinde sayılabilir.

4.2. Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

2008 yılında Eski Devlet Hastanesi binasında gerekli tadilatı yapılması koşulu ile 
kurulması, Sağlık Bakanlığınca uygun görülmüştür. İnşaat ve tadilat çalışmaları 
tamamlanan, gerekli donanımı temin edilen Merkez, 9 Ağustos 2010 tarihinde 
hizmete açılmıştır.

Merkezin 10 ünit kapasite ile başlayan hizmeti yoğun hasta talebi ve artan tıbbi 
işlem hacmi nedeniyle 20 ünite çıkmış, bugün ise 21 ünitle hizmete devam edil-
mektedir. Merkezde 19 diş hekimi, 15 yardımcı sağlık personeli, 8 idari personel 
ve 22 hizmet alımı ile çalıştırılan yardımcı personel çalışmaktadır. Ayrıca diş pro-
tez hizmetleri alımı suretiyle özel diş laboratuarlarından ihale ile hizmet alınmak-
tadır. Merkezde 16 klinik,1 acil ve engelli hasta kliniği, 1 diş protez laboratuarı, 1 
alçı laboratuarı,1 lokal girişim ünitesi,1 radyoloji ünitesi, 1 sterilizasyon ünitesi, 
idari ofisler ve depolar bulunmaktadır.

Merkez hafta içi beş gün 08.00-17.30 hizmet vermekte, hafta sonu ve geceleri ise 
24.00’e kadar acil poliklinik hizmete devam etmektedir.

Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi MHRS (Merkezi Hasta Randevu Sistemi) ile 
hasta kabul etmekte, bunun dışında acil şikayeti olan hastaları da ayrı bir genel 
poliklinikte bekletmeden tedaviye almaktadır. Diş hekimine randevu ile gelen 
hastanın tedavi süreci merkeze birden fazla seanslı başvuru şeklinde devam et-
mektedir. Sonraki randevular hekim tarafından verilmekte ayrıca MHRS siste-
minden randevu almaya gerek kalmamaktadır. Diş tedavi süreci muayene, cer-
rahi, dolgu, kanal, protez, koruyucu işlemler gibi süreci kapsar. Protez işlemi; 
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protez öncesi hazırlık, ölçü, ölçünün sözleşmeli diş laboratuarına gönderilmesi, 
metal prova, tekrar laboratuara gönderilmesi, protez prova, tekrar laboratuara 
gönderilmesi, protez takılması, kontrol gibi tekrarlı işlemlerden oluşur.

Söke Ağız ve Diş Sağılığı Merkezinde tüm idari ve tıbbi süreçler Merkezdeki 
HBYS üzerinden işlem yapılarak izlenebilmektedir.

4.3. Söke ADSM’de Mobil Uygulama Süreçleri
4.3.1. Bakım Onarım-Arıza Modülü

Mobil uygulamalar sonrasında ADSM’de sistemli bir arıza bakım –onarım oluş-
turulmuştur. ADSM’ de bütün demirbaşların ve tıbbi cihazların üzerinde barkod 
bulunmaktadır. El terminali ile bu barkod okutularak cihazın bilgilerine (kuruma 
giriş tarihi, seri numarası, kalibrasyon bilgileri, garanti kapsamında olup olmadı-
ğı, bakım sözleşmesinin bulunup bulunmadığı, zimmetli olduğu kişi vs.) ulaşılır. 
Cihaz arızalandığında kullanıcı Hastane Bilgi Sistemi (HBYS) üzerinden teknik 
servise arıza bildirimi gönderilir. Teknik servis sorumlusu el terminali ile ciha-
zın yanına gelerek arızaya müdahale eder. Arıza yerinde giderilirse el terminali 
üzerinden işlem sonlandırılır. Eğer teknik servis çağırma gerekiyorsa ya da yedek 
parça vb. satın alma işlemi gerekiyorsa yine el terminali üzerinden Hastane Bilgi 
Sistemindeki Arıza modülünden Hastane Müdürü onayına sunulur. Hastane Mü-
dürünün onayından sonra parça temini ya da teknik hizmet alımı vs. satın alma 
işlemi başlatılır. Arıza giderildikten sonra işlem kapatılır. Şekil 1’de Mobil arıza 
bakım-onarım modülü süreci verilmiştir.

Şekil 1. Mobil Arıza Bakım - Onarım Modülü Süreci

ARIZA KOBULARININ 
BELİRLENMESİ

DONANIMSAL 
ARIZA VAR MI?

DONANIM 
GARANTİSİ VAR 

MI?

BAKIM ANLAŞMASI 
VAR MI?

YERİNDE 
MÜDAHALE 

EDİLEBİLİR Mİ?

ARIZANIN TEKNİK 
SERVİSE BİLDİRİMİ

ARIZALI MATERYALİN 
BİLGİ İŞLEM 
SERVİSİNE 

GÖNDERİLMESİ

PARÇA İHTİYACI 
VAR MI?

EL TERMİNALİ  ARIZA 
MODÜLÜ İLE  MÜDÜR 

ONAYI

ARIZANIN TEKNİK 
SERVİS TARAFINDAN 

GİDERİLMESİ

PARÇA SATIN ALIMIARIZANIN 
GİDERİLMESİ

PROBLEMİN BİLGİ 
İŞLEM TARAFINDAN 

ÇÖZÜLMESİ

YETKİLİ FİRMA 
TARAFINDAN 
ÇÜZÜLMESİ

ARIZA BAKIM MODÜLÜNE 
KAYIT

E H

H

E
H

E

H E

MOBİL ARIZA BAKIM-ONARIM MODÜLÜ
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4.3.2. MKYS (Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi) Modülü

ADSM’ de tüm demirbaş ve tıbbi cihazların üzerinde bulunan barkotta o cihaza 
ya da demirbaşa ait seri numarası ve sicil bilgileri yer almaktadır. Taşınır Kayıt 
Kontrol Yetkilisi cihazların yanına el terminali ile giderek gerekli sayım ve kon-
trolleri yılmaktadır. Merkezde ilgili yetkilisine bilgi verilmeden demirbaşların ve 
cihazların yerleri değiştirilmesi, zimmet karışıklıkları gibi sorunlar söz konusu 
olmaktaydı. Üzerindeki barkod sayesinde demirbaşın kaydı takip edilebilmekte, 
zimmet işlemi değiştirilmeden ve taşınır kayıt kontrol yetkilisine bilgi verilme-
den yer değişikliğine izin verilmemektedir. Şekil 2’de Mobil uygulamalar öncesi 
ve sonrası MKYS süreci görülmektedir.

Teknik servis elemanı manuel kayıt tutmaz. Cihazların kullanıldıkları yerlerde gerekli 
kayıtlar el terminali üzerinden yaptığı için, işlem hem hızlı hem de doğru kayıtla so-
nuçlandırılır. Kullanıcılar da işlemin sürecini Hastane bilgi Sistemi Üzerinden takip 
etme imkanı bulurlar. Ayrıca cihaz ile ilgili Kalite yönetim sistemi üzerinden aylık / 
günlük / haftalık bakımları el terminali ile girildiğinde, HKS (Hizmet Kalite Standart-
ları) otomatik olarak oluşturulur ve dönemler halinde istatistiki raporu alınır.

Şekil 2. Mobil Uygulamalar Öncesi ve Sonrası MKYS Modülü Süreci

MKYS’YE 
MALZEMELERİN 
GİRİŞİ YAPILIR

MKYS-HBYS 
EŞİTLEMESİ

STOK 
KONTROL

HBYS’YE 
MALZEME EK 

BİLGİLERİ 
GİRİLİR

MALZEME 
BARKODLARI 

ÇIKARILIR

MKYS’DEN 
ZİMMETLEME 

İŞLEMİ YAPILIR

MKYS’DEN 
ÇIKIŞ 

İŞLEMLERİ 
YAPILIR

MALZEME KONTROLÜ İÇİN SERİ-NO 
VE BARKOD NUMARALARI ALINIR

DEPODA MALZEMELERİN KONTROLÜ 
YAPILIR

MKYS’YE 
MALZEMELERİN 
GİRİŞİ YAPILIR

MKYS-HBYS 
EŞİTLEMESİ

STOK 
KONTROL

HBYS’YE 
MALZEME EK 

BİLGİLERİ 
GİRİLİR

MALZEME 
BARKODLARI 

ÇIKARILIR

MKYS’DEN 
ZİMMETLEME 

İŞLEMİ YAPILIR

EL TERMİNALLERİ 
İLE SİSTEM TAKİP 

EDİLİR

MKYS’DEN 
ÇIKIŞ 

İŞLEMLERİ 
YAPILIR

HBYS MOBİL UYGULAMA ÖNCESİ HBYS MOBİL UYGULAMA SONRASI
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4.3.3. Evde Bakım Modülü

Engelli ve yaşlı hastaların ağız ve diş tedavileri için diş hekimi, tıbbi sekreter 
ve evde bakım hemşiresinden oluşan bir ekiple hastaların evlerinde ziyaret ve 
tıbbi işlemleri yapılmaktadır. Bu ekip hastanın evine gittiğinde yapılan işlemler 
(tıbbi işlemler, anemnez vs.) manuel olarak not alınmakta ADSM’ ye gelindiğin-
de Hastane Bilgi Sistemine aktarılmakta idi. Bu modül sayesinde bir tablet PC 
ya da notebookla ev ziyaretine gidilmekte, mobil internet vasıtasıyla ADSM’nin 
Bilgi sistemine bağlanarak online kayıt yapılmaktadır. Hastanın Sosyal Güvenlik 
Bilgileri online olarak sorgulandığından daha sonra çıkabilecek finansal sorunlar 
engellenmiş olmaktadır. Ayrıca reçete online olarak yazılabilmekte, gerektiği tak-
dirde wifi erişimi olan yazıcı ile reçete çıkarılabilmektedir (Şekil 3)

Şekil 3. Mobil Uygulama Öncesi ve Sonrası Evde Bakım Süreci

HASTA 
RANDEVUSU 

VERİLİR

HASTA VE 
TEDAVİ 

BİLGİLERİ 
SİSTEME GİRİŞİ

HASTA TAAHÜTÜ 
ALINIT YA DA 

ÜCRETLİ KAYDI 
YAPILIR

TC KİMLİK NO 
SORGULANIR

MANUEL HASTA 
VE TEDAVİ 
BİLGİLERİ 

KAYDI

PROVİZYONU VAR 
MI?

TEŞHİS VE 
TEDAVİ KAYDI

REÇETE 
BİLGİLERİ NOT 

ALINIR

HASTANIN PROVİZYONU VARSA 
REÇETE BİLGİLERİ SGK’YA 

BİLDİRİLİR.

RANDEVÜ 
BİLGİLERİ KAYDI

H

E

MOBİL UYGULAMA ÖNCESİ EVDE BAKIM SÜRECİ

TC KİMLİK NO 
SORGULANIR

PROVİZYONU VAR 
MI?

HASTA VE 
TEDAVİ 

BİLGİLERİ 
SİSTEME GİRİŞİ

HASTA TAAHÜTÜ 
ALINIT YA DA 

ÜCRETLİ KAYDI 
YAPILIR

REÇETE 
BİLGİLERİ 

SİSTEME GİRİLİR

HASTA 
RANDEVUSU 

VERİLİR

HASTANIN 
PROVİZYONU VARSA 

REÇETE BİLGİLERİ 
SGK’YA BİLDİRİLİR.

E

H

MOBİL UYGULAMA SONRASI EVDE BAKIM SÜRECİ

4.3.4. Protez Modülü

Protez işlerinin uzun süreli işler olması ve belli aşamalardan geçmesi, bu süreç-
te öncelikle hastanın tedavi sürecinde bir aksama olmaması için iş sürecinin ve 
aşamaların entegre sistemde takip edilmesi gerekmektedir. Protez el terminali 
modülü ile kurum laboratuarı, klinikler ve özel laboratuar arasındaki iş akışının 
daha sağlıklı ve kontrol edilebilir olması amaçlanmıştır. Şekil 4’de mobil uygula-
ma öncesi ve sonrası protez modülü süreci verilmiştir.

Tüm kliniklerde çalışan hekim hemşire ve tıbbi sekreterler için kişiye özel bar-
kod tanımlanmıştır. Kurumda özel protez laboratuar gönderilecek tüm işler ölçü 
safhasından itibaren barkod yapıştırılarak takip edilebilir duruma gelir. bu barkot 
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numarası ile HBYS ile entegre çalışan özel laboratuar programında ölçü tarihin-
den itibaren kurum işini aynı anda takip edebilir. Hastadan ölçü alındığında pro-
tez modülünün 1. Ölçü bölümüne hangi tarihte alındığı manüel olarak kaydedilir 
ve barkod numarası verilerek iş özel laboratuar gönderilir. Özel laboratuardan 
gelen işler hangi aşamada ise el terminalinde aşamaları işaretlenerek kabul edilir. 
Daha sonra özel laboratuar personeli tarafından işler el terminalleri tarafından 
hekim hemşire veya tıbbı sekreterlere kimlik barkodları tanımlanarak teslim edi-
lir. Dağıtım esnasında işler hangi hekimde tanımlı olduğu belli olduğundan, ait 
olmadığı kliniğe teslim edildiğinde sistem hata verir, böylece işlerin karışmasını 
önlemede kullanıcıya yardımcı olur.İşler kliniklerden tekrar toplanması gerekti-
ğinde tekrar işler üzerindeki barkotlar okutularak işler toplanır. İşler teslim edil-
diğinde ve teslim alındığında terminal bilgisayara bağlanarak veya wirelees bağ-
lantı ile sistem otomatik olarak güncellenir. Böylece işlerin hangi kliniğe teslim 
edildiği, teslim eden ve teslim alan personelin kimliği, teslim zamanı ve aşaması 
sistem üzerinden rahatlıkla takip edilmiş olur. Protez işlerinin klinik laboratuar ve 
firma arasında sürekli olarak el değiştirmesi zaman zaman işlerin kaybolmasına 
neden olmaktadır. Protez el terminali modülü ile hangi iş hangi personel tarafın-
dan alınmış hangi zamanda alınmış kimden alınmış takibi yapılmakta, böylece 
personelin işi kendi üzerine aldıktan sonra daha dikkatli ve özenli davranmasına, 
kaybolmaların önlenmesine yardımcı olmaktadır.

Şekil 4. Mobil Uygulama Öncesi ve Sonrası Protez Süreci

POLİKLİNİKTEN 
KAYIT

PROTEZ VE 
KRON 

MAKROLARI

ADSM 
LABORATUVARIND
A YAPILABİLİR Mİ?

ÖZEL 
LABORATUVARD
A YAPILAN İŞLEM

ADSM 
LABORATUVARIN

DA YAPILAN 
İŞLEM

KONTROL

POLİKLİNİĞE TESLİM

PROTEZ 
MODÜLÜNE 

KAYIT

İŞ BARKODLARI 
OKUNUR.

ÖZEL 
LABORATUVAR 
İŞLEMİ GEREKLİ 

Mİ?

HBYS-ÖZEL 
LAB.ENTEGRAS

YONU

EL TERMİNALİ İLE 
İŞLER KLİNİĞE 

BIRAKILIR.

HEKİM BARKODUNA 
GÖRE İŞLER TESLİM 

EDİLİR

PROTEZ MODÜLÜ MOBİL UYGULAMA 
ÖNCESİ

PROTEZ MODÜLÜ MOBİL UYGULAMA 
SONRASI
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4.3.5. Sterilizasyon Modülü

4.3.5.1. MEK (Minimal Efektif Konsantrasyon) Modülü

Hizmet kalite standartları gereği kurumda kullanılan alet dezenfektanlarının 
MEK (minimal efektif konsantrasyon) takibi yapılması gerekmektedir. Bunun 
için kurumda hizmet kalite standartları gereği bir form oluşturulmuştur. MEK 
takip formunun el terminallerine kurulumu yapılmıştır. Enfeksiyon kontrol komi-
tesi hemşiresi tarafından test stribi ile kliniklerde kontrol yapılarak sonuç direkt 
olarak el terminaline işlenmektedir ve sonuç direkt HBYS programında izlenebil-
mektedir. İstenilen zaman aralığıyla sonuçlar, HBYS programından form olarak 
düzenlenip arşivlenebilmektedir. Sonuçlar HBYS programından otomatik olarak 
takip edilebilmekte sonuç olumsuz çıkan klinik listesi de ayrıca görüntülenebil-
mektedir. MEK takibinin el terminali ile yapılması zamandan tasarruf, uygulama 
kolaylığı ve güvenilir kayıt almayı sağlamaktadır.

Şekil 5. Sterilizasyon Sürecinde Mobil Uygulama

EL 
TERMİNALİNDEN 

MEK MODÜLÜ 
AÇILIR.

KLİNİKTE SIVI 
ÖLÇÜMÜ YAPILIR

SIVI ÖLÇÜMÜ 
OLUMLU MU?

OLUMSUZ OLUMLU

RAPOR
 ÖLÇÜM 

TEKRARYAPILI
R

STERİLİZİZASYON ÇALIŞMALARINDA 
MOBİL UYGULAMALAR

4.3.5.2 Mobil 5 Endikasyon Uyum Oranı Takibi Modülü

Hizmet kalite standartları gereği kurumumuzda el hijyeni uyumunun değerlendi-
rilmesine yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Bu uygulamalardan biride 5 endi-
kasyon kuralı gözlem formu ile çalışanlar üzerinde haberli gözlem yapılmasıdır.

Her ay düzenli olarak yapılan bu gözlemler sağlık çalışanlarının en az %10’unu 
kapsamaktadır. Enfeksiyon kontrol komitesi hemşiresi her ay tüm klinik ve la-
boratuarı ziyaret edip gözlem yapmakta sonuçları 5 N kuralı gözlem formuna 
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işlemekte ve bu formdaki bilgileri takip sonunda, Sağlık Bakanlığı sayfasındaki 
örnek değerlendirme linkinde hesaplayarak sonuçları çıkarmakta ve arşivlemek-
tedir. Bu sistem araştırıldığında her ay takip edilen kişi sayısına göre formüller-
de düzenleme yapılmasına ihtiyaç olması, düzenlemelerin zaman alması, kişisel 
faktörlerle yapılan yanlışlıklarla sonuçların yanlış çıkmasına, bu da kurumun en-
feksiyon oranının yanlış çözümlenmesine neden olarak hasta ve çalışan güvenliği 
ile ilgili risk oluşturmaktadır. Tüm bu yanlışlık ve risklerin önüne geçebilmek 
amacıyla ve zamandan tasarruf sağlayıp, güvenilir, hızlı, doğru kayıt sağlanabil-
mesi için 5 N kuralı gözlem formu düzenlenmiş, değerlendirme ölçeği mobil uy-
gulama olarak HBYS programıyla entegre çalışan el terminallerine kurulmuştur.

El terminali ile kliniklere gözleme giden Enfeksiyon kontrol komitesi hemşiresi, 
gözlemleri direk olarak terminalde kurulu olan forma işlemekte, böylece sonuçlar 
HBYS programından alınıp arşivlenebilmektedir.

Şekil 6. El Hijyen Gözlem Modülü
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El terminalinin kullanım avantajı; hızlı ve güvenli kayıt, sonuçlara göre iyileştiri-
ci faaliyet amacıyla geliştirilen uygulama maliyetleri düşünülünce daha az mali-
yet, kurulan sistem sayesinde sonuçlar hesaplanırken yapılabilecek hata oranında 
düşme, sonuçların güvenilirliğiyle sonuçlara göre yapılacak planlamalar daha 
güvenilir ve daha hızlı, 5 N kuralı gözlem formu doldurulması sonuçların sisteme 
işlenmesi ve değerlendirilmesi aşamaları düşünülünce daha az zaman kullanımı 
olarak sayılabilir. Kurulan sistem sayesinde HBYS programından istenilen za-
man aralığına ait verilerin sonuçları alınıp değerlendirilebilir.

5. SONUÇ

Sağlık Bakanlığının son yıllarda Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile kamu hastanele-
rinde verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek, hizmet kalitesini artırmak, özel 
hastanelerle rekabet avantajı sağlamak, karlılığı artırmak amacıyla bilgi tekno-
lojilerinin hastanelerde kullanımını teşviki; hastaların kaliteli ve iyi hizmet bek-
lentisi, sağlık hizmeti sunan kurumlarda gelişen bilişim teknolojilerini verilen 
hizmetlere göre geliştirerek daha fazla kullanımını gerektirmektedir

Söke ADSM süreçlerinde mobil uygulamalara geçiş, hasta, personel ve idari açı-
dan büyük kazançlar sağlamıştır. HBYS programına entegre olarak mobil uy-
gulamaların kullanılmaya başlanması ile öncelikle işgücü ve zamandan tasarruf 
sağlanmıştır. Uygulama öncesi, pek çok işlem manuel kayıt alınarak yapılırken, 
mobil uygulamalarla direkt sisteme kayıt gerçekleştirilerek hem zaman kaybı ön-
lenmiş, hem de doğru ve hızlı bilginin tekrarsız bir işlemle sisteme kaydı sağlan-
mıştır. Teknik arıza ve bakımlara daha hızlı müdahale imkanı sağlanmış, konuyla 
ilgili olan personele durum bilgisi hızlı bir şekilde aktarılmıştır. Diş protez hiz-
metlerinde önceleri manuel olarak yapılan kayıt işlemleri nedeniyle düşük işlem 
hızı, protez kaybolmaları ve protez karışmaları yaşanırken, mobil uygulamalarla 
barkot üzerinden takip yapıldığından bu problemlerin hepsi ortadan kalkmıştır. 
Sterilizasyon hizmetlerinde en hızlı ve doğru sonuçlar mobil işlemlerle kayıt al-
tına alınmış, gereken noktalarda hızlı ve doğru önlemler uygulanmıştır. Evde ba-
kım hizmetlerinde mobil uygulama ile hasta sorgulaması yapılarak işlem kaydı 
yapıldığından tekrarlanan işlemler ortadan kalkmış, finansal kayıplar önlenmiştir. 
Merkezde tıbbi cihaz ve demirbaşların kullanım yerleri sık sık değiştirildiği için 
cihaz ve zimmetlerinin takibi zor ve zaman aldığından, MKYS mobil uygulaması 
ile hızlı ve güvenli bir şekilde takibi sağlanmıştır. Ayrıca cihazların kalibrasyon 
ve bakım bilgileri de sistemde kayıtlı olduğundan cihazın üzerindeki barkot mo-
bil cihazla okutulduğunda gerekli takip ve uyarı sağlanmaktadır.
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Tüm bu uygulamalar ile Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezindeki hizmet süreçle-
rinde genel bir iyileştirme sağlandığından, Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Stan-
dartları denetimleri puanlamasında önceden 0,84 olan hizmet kalite puanı, uygu-
lama sonrası 0,95 e yükselmiştir.
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Denizli İli Sağlık Sektöründe Çalışan 
Yöneticilerin Sağlık Bakanlığı  Hizmet 
Kalite Standartlarına İlişkin Perspektifleri

Sinem SOMUNOĞLU1

Erhan ERDEM2

Ummuhan ERDEM3

ÖZET
Giriş: Küreselleşme, yoğun rekabet koşulları, teknolojinin ilerlemesi günümüzün en be-
lirgin özellikleri arasında yer almaktadır. Sürekli değişen ve gelişen dünya üzerinde ge-
lişmeyen ve değişime uğramayan neredeyse hiçbir sektör bulunmamakla birlikte, bilim 
ve teknolojideki gelişmelerin sürekli ve hızlı bir değişime uğrattığı sektörlerin başında 
ise, sağlık sektörü gelmektedir. Sağlık sektörü bu hızlı değişimin ortaya çıkardığı sonuç-
ların yanında, sahip olduğu kendine has özellikler açısından da karmaşık bir sektör olarak 
kabul edilmektedir. Geçmişte sağlık sektöründe kalite, bakımın iyiliği açısından yargıya 
varma şeklinde tanımlanırken, günümüzde bu tanımlamaya sağlık hizmetlerinin sunu-
munda kullanılan tüm unsurların iyiliği konusunda yargıya varma kavramı da eklenmiştir.

Öte yandan, sağlık sektöründe kalite anlayışı değişik bakış açılarına göre şekillenmekte 
ve hem hizmeti sunanlar hem de hizmeti alanlar açısından farklı olarak algılanabilmek-
tedir. Bütün bu bakış açılarına ek olarak halkın sağlık düzeyini yükseltme sorumluluğu 
taşıyan otoritelerin de, daha farklı bir anlayışa sahip olabildiğine işaret edilmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında; Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Kalite ve Akreditas-
yon Daire Başkanlığı’nın geliştirdiği Hizmet Kalite Standartları ile sağlık hizmetlerinin 
sunumunda kullanılan tüm unsurların niteliği ve niceliği yönünden kurumlar arasında or-
tak standartların belirlenmesi amacı ile çalışmalar yürütülmektedir. Bu sayede kalite yol-
culuğuna yeni bir yön kazandırılmasının da mümkün olabileceği ifade edilmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında göz ardı edilmemesi gereken en önemli nokta; sağlık hizmetlerinde 

1 Yrd.Doç.Dr. Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Görükle Kampüsü / Nilüfer – Bursa. sso-
munoglu@yahoo.com, ssomunoglu@uludag.edu.tr

2 Sağ.Bnb.Uz.Denizli Asker Hastanesi Baştabipliği, erhanefeerdem@mynet.com

3 Uz. Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, erdemummuhan@mynet.com
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hizmet kalite standartlarının başarısı için gerekli olan sistemin kurulması, geliştirilmesi 
ve yayılmasını sağlayacak enerji ve kaynak gereksinimlerini temin edecek olan sağlık 
yöneticilerinin konuya olan yaklaşımıdır.

Amaç: Bu çalışmada, Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet kalite standartları değerlendir-
mesine tabi tutulan kamu ve özel sağlık kurumlarında görev yapan sağlık yöneticilerinin 
halen uygulanmakta olan bu standartlara ilişkin perspektiflerinin belirlenmesi amaçlan-
mıştır. Bu amaçla, Denizli ilinde hizmet sunan ve Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet 
kalite standartları değerlendirmesine tabi tutulan kamu ve özel sağlık kurumlarında görev 
yapan sağlık yöneticileri araştırma kapsamına alınmış ve hizmet kalite standartları uy-
gulamalarına, olası etkilerine ve uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin sorulara yer 
veren bir anket formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS prog-
ramına aktarılarak gerekli analizler yapılmıştır.

Sonuç: Araştırma sonucunda yöneticilerin büyük çoğunluğunun kalite belgesine ilişkin ye-
terli bilgisini olmadığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte yöneticiler kalite çalışmalarında 
ekip yaklaşımının önemine vurgu yapmışlardır. Araştırma sonuçlarının, sağlık sektörünün 
güncel konularından biri olan hizmet kalite standartlarının mevcut uygulamalarına yönelik 
yönetici algılamalarını belirlemesinin yanında, karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması-
na ilişkin alınması gereken önlemler konusunda da faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalite, Hizmet Kalite Standartları, Sağlık Yöneticisi, Sağlık Sektörü

ABSTRACT
Introduction: Nowadays, globalization, intensified competition, technology advancement 
are one of the most prominent features. Although there is no sector which is not transformed 
or developed in a world of constant chance and development, health sector is among the 
most effected sector which is constantly and rapidly transformed by the developments 
in science and technology. In addition to the consequences of these rapid changes on 
it, health sector is considered to be a complicated sector for its specific characteristics. 
While in the past quality was defined as a judgment on the goodness of the care, today the 
concept of judgment on the goodness of all factors used for.

On the other hand, the quality concept in health sector depends on different points of 
view and it may be perceived differently by both the service providers and the service 
beneficiaries. In addition to all these points of view, it is pointed out that the authorities 
who have the responsibility to improve the health level of the society may have distinctive 
understandings. When viewed from this aspect, there are works to determine the common 
standards between the organizations for the quality and quantity of all the elements 
used to provide health services through the Service Quality Standards developed by 
the Directorate of Quality and Accreditation department of the Ministry of Health. In 
this way, it is also stated that a new direction will be possible for the quality journey. 
Therefore, the most crucial aspect that should not be ignored is the approach of the 
health administrators to this matter who will provide the necessary energy and resource 
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to establish, develop and spread the required system for the success of service quality 
standarts in health services,

Aim: This study aims to determine the perspectives of the health administrators, who work 
for the public and private health organizations which have been subjected to these standarts 
evaluation by the Ministry of Health, about the service quality standarts which is still being 
employed. For this objective, the health administrators who work for the public and private 
health organizations in Denizli which have been subjected to service quality standarts 
evaluation by the Ministry of Health were included in the study and a questionnaire 
covering questions on service quality standarts applications, its possible effects, and the 
problems encountered while applying it was employed. The data obtained from the survey 
were transferred to the SPSS program and the necessary analysis was conducted.

Result: At the end of the study, it is seen that most of the managers don’t have enough 
information related with the quality certificates. However the managers emphasized the 
importance of the team approach in quality studies. It is considered that the findings of 
the study will be helpful to determine the perceptions about the present applications of the 
service quality standards which is one of the contemporary matters of the health sector as 
well as to determine the measures that are necessary to solve the problems encountered.

Key Words: Quality, Service Quality Standards, Health Administrator, Health Sector
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1. GİRİŞ

Sağlık hizmetlerinin temel amacı; toplumun beklentilerine uygun sağlık hiz-
metinin kaliteli, zamanında ve düşük maliyetle sunulabilmesidir. Hastaların bi-
linçlenmesi, sağlık hizmetlerine ilişkin toplum beklentilerinin çeşitlenmesini de 
beraberinde getirmiştir. Sağlık sektörünün kendine has yapısı ve hedef kitleye 
uygun sağlık hizmeti sunumunun gerçekleştirilebilmesi için, düzeltici önlemlerin 
alınması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve ölçülmesi büyük önem taşımakta-
dır (Zerenler ve Öğüt, 2012:504). Bu açıdan bakıldığında sağlık hizmetlerinin 
taşıması gereken bazı özellikler olduğuna dikkat çekilmekte, bunların da; kolay 
kullanılabilirlik, kalite, süreklilik, verimlilik vb. şeklinde ifade edildiği görül-
mektedir (Yaş, 2009:59-60). Sağlık sektöründe hizmet kalitesi; sağlık hizmetleri 
sisteminin mükemmelliği ya da standartlara uygunluğu şeklinde tanımlanmak-
tadır (Zerenler ve Öğüt, 2012:505). Kavuncubaşı (2000:271) tarafından sağlık 
kurumlarında hizmet kalitesinin belirleyicileri olarak; teknik ve algılanan kalite, 
hizmeti sunanların tutum ve davranışları, müşteri beklenti ve deneyimleri, ve-
rimlilik, düşük maliyet, süreç vb. faktörlerin önem kazandığına vurgu yapılmak-
tadır. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın en önemli hedeflerinden biri de; sağlık 
hizmetlerinde kalite gelişimini sürekli kılmaktır. 2005 yılında kamu hastaneleri 
sağlık hizmeti sunumunda kalite kavramına vurgu yapan kurumsal performans ve 
kaliteyi geliştirme çabalarının hız kazanması, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik, 
hizmetin alt yapısı, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, hedeflerin ulaşılabilirliği 
vb. birçok kavramı da gündeme getirmiştir. 2008 yılında Hizmet Kalite Standart-
ları (HKS) ’nın geliştirilmesine yönelik çalışmaları, 2009 yılında üniversite ve 
özel hastaneler için geliştirilen Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları izlemiş-
tir (www.kalite.saglik.gov.tr; www.sbn.gov.tr).

Bu çalışmada, kamu ve özel sağlık kurumlarında görev yapan sağlık yöneticileri-
nin halen uygulanmakta olan HKS uygulamalarına, uygulamaları etkileyen olası 
yetersizliklere ve uygulamaların olası etkilerine ilişkin perspektiflerinin ortaya 
konulması amaçlanmıştır.

2. MATERYAL YÖNTEM

Denizli ilinde hizmet veren ve Sağlık Bakanlığı tarafından HKS değerlendirmesi-
ne tabi tutulan kamu ve özel sağlık kurumlarında görev yapan sağlık yöneticileri 
(N=92) araştırma kapsamına alınmıştır. Yöneticilerin HKS uygulamalarına, olası 
etkilerine ve uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin perspektiflerinin belirlene-
bilmesi için, sosyo-demografik özelliklerinin yanında, HKS uygulamaları ile ilgili 
sorulara yer veren bir anket formu kullanılmıştır. Anket formunun hazırlanmasında 
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Doğan ve Kaya (2004) tarafından kullanılan anket sorularından ve literatürde hiz-
met kalitesine ilişkin olarak geliştirilen standartlardan yararlanılmıştır. Ankette yer 
alan ifadelerin puanlanmasında; kesinlikle katılıyorum (5), katılıyorum (4), kararsı-
zım (3), katılmıyorum (2) ve kesinlikle katılmıyorum (1) şeklinde 5’li likert ölçeği 
kullanılmıştır. Anketin güvenilirliğine ilişkin yapılan değerlendirmeler; sağlık yö-
neticilerinin hizmet kalite standartları uygulamalarına ilişkin algılamalarını, hizmet 
kalite standartları uygulamalarını etkileyen yetersizliklere ilişkin algılamalarını ve 
hizmet kalite standartları uygulamalarının olası etkilerine yönelik bakış açılarını 
oluşturan sorular açısından hesaplanmış ve Cronbach’s Alpha katsayıları sırası ile 
0,93, 0,92 ve 0,93 olarak bulunmuştur. Araştırma 2012 Mayıs-Temmuz dönemle-
rinde gerçekleştirilmiş 58 anket cevaplanmış ve anketlerin geri dönüş yüzdesi 63,0 
olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) 13.0 istatistik programına girilmiştir. Verilerin 
analizinde frekans, yüzde (%), aritmetik ortalama ve standart sapma gibi tanımlayı-
cı istatistiklerden ve ki-kare testinden yararlanılmıştır.

3. BULGULAR
Tablo 1. Sağlık Yöneticilerinin Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Dağılımı (n=58)

DEĞİŞKENLER f %
Yaş Aralığı
25-34 14 24,1
35-44 23 39,7
45-50 12 20,7
51 yaş ve üstü 9 15,5
Cinsiyet
Kadın 35 60,3
Erkek 23 39,7
Öğrenim Durumu
Ön lisans 7 12,1
Lisans 30 51,7
Yüksek lisans 9 15,5
Doktora 12 20,7
Görevi
Başhekim 6 10,3
Başhekim yardımcısı 9 15,5
Hastane müdürü 5 8,6
Hastane müdür yardımcısı 10 17,3
Başhemşire 6 10,3
Başhemşire yardımcısı 12 20,7
Kalite direktörü 10 17,3
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DEĞİŞKENLER f %
Toplam Görev Süresi
1-5 yıl arası 9 15,5
6-10 yıl arası 9 15,5
11-15 yıl arası 8 13,8
16-20 yıl arası 9 15,5
21 yıl ve üstü 23 39,7
İlgili Kurumda Çalışma Süresi
1-5 yıl arası 17 29,3
6-10 yıl arası 23 39,7
11-15 yıl arası 6 10,3
16-20 yıl arası 7 12,1
21 yıl ve üstü 5 8,6
Yöneticilik Yapma Süresi
1-5 yıl arası 19 32,7
6-10 yıl arası 24 41,4
11-15 yıl arası 9 15,5
16-20 yıl arası 4 6,9
21 yıl ve üstü 2 3,5
Toplam 58 100,0

Tablo 1’den; sağlık yöneticilerin %39,7’sinin 35-44 yaş grubunda olduğu, 
%60,3’ünün kadın ve %51,7’sinin lisans mezunu olduğu, %20,7’sinin başhemşi-
re yardımcısı olarak görev yaptığı, %39,7’sinin toplam görev süresinin 21 yıl ve 
üstü, %39,7’sinin ilgili kurumda çalışma süresinin 6-10 yıl %41,4’ünün yönetici-
lik süresinin 6-10 yıl arasında değiştiği görülmektedir.

Tablo 2. Sağlık Yöneticilerinin Görev Yaptıkları Sağlık Kurumuna İlişkin Bilgilerinin 
Dağılımı (n=58)

DEĞİŞKENLER f %
Hastane Mülkiyeti
Kamu 32 55,2
Özel 26 44,8
Yatak Sayısı
Ayakta sağlık hizmeti veren sağlık kurumu 5 8,6
≤ 30 yatak 14 24,1
51-100 yatak 12 20,7
101-250 3 5,2
205 yatak ve üstü 24 41,4
Kalite Belgesine Sahip Olma Durumu
Evet 34 58,6
Hayır 24 41,4
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DEĞİŞKENLER f %
Binanın Yaşı
4-15 yıl 28 48,3
6-25 yıl 17 29,3
26 yıl ve üstü 13 22,4
Toplam 58 100,0

Tablo 2’de sağlık yöneticilerinin görev yaptıkları sağlık kurumuna ilişkin bilgile-
rinin dağılımı yer almaktadır. Buna göre; yöneticilerin %55,2’si çalıştıkları sağlık 
kurumunun mülkiyetinin kamu olduğunu, %41,4’ü 205 ve daha fazla yatağı bulun-
duğunu, %58,6’sı sağlık kurumunun kalite belgesine sahip olduğunu ve %48,3’ü de 
binanın yaşının 4-15 yıl arasında değiştiğini belirttikleri görülmektedir.

Yöneticilerin %15,5’i sahip olunan kalite belgesinin ISO9001:2008 olduğunu ifade 
ederken %43,1’i ise kurumun kalite belgesine sahip olduğunu bilmekle birlikte adı-
nı bilmediklerini ifade etmişlerdir. Bu bulgu, yöneticilerin kurumun kalite belgesi-
ne ilişkin olarak yeterli bilgiye sahip olmadığını göstermesi açısından önemlidir.

Tablo 3. Sağlık Yöeticilerinin Hizmet Kalite Standartlarına Yönelik Sorulara Verdikleri 
Yanıtların Dağılımı (n=58)

DEĞİŞKENLER f %
Hizmet Kalite Standardına İlişkin Eğitim Alma Durumu 
Evet 45 77,6
Hayır 13 22,4
Alınan Eğitimin Süresi
1 günden az 1 1,7
1 gün 10 17,2
1-3 gün arası 13 22,4
4-7 gün arası 8 13,8
7-10 gün arası 4 6,9
11 gün ve üstü 7 12,1
Süresini hatırlamayanlar 15 25,7
Komitede Görev Alma Durumu
Evet 52 89,7
Hayır 6 10,3
Ekipte Görev Alma Durumu
Evet 49 84,5
Hayır 9 15,5
Bölüm Sorumlusu Olarak Görev Alma
Evet 52 89,7
Hayır 6 10,3
Toplam 58 100,0
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Tablo3’de sağlık yöneticilerinin hizmet kalite standartlarına yönelik verdikleri 
yanıtlar yer almaktadır. Buna göre yöneticilerin %77,6’sı hizmet kalite standart-
ları ile ilgili eğitim aldıklarını ifade ederken, %25,7’si bu eğitimin süresini hatır-
lamadıklarını belirtmiştir. Yöneticilerin %89,7’si hizmet kalite standartları konu-
sunda komitede çalıştığını ve bölüm sorumlusu olarak görev aldığını belirtirken, 
%84,5’i de ekiplerde görev yaptığını ifade etmiştir. Görev yaptıkları komite ve 
ekip adları sorulduğunda da, yöneticilerin %6,9’u komitenin, %15,5’i de ekibin 
adını hatırlamadıklarını söylemişlerdir.

Yöneticiler, sağlık kurumunun kalitesinde artışa neden olduğunu düşündükle-
ri kalite standart paketinin de sırası ile çalışan güvenliğine yönelik standartlar 
(%32,8), kalite yönetimi ile ilgili standartlar (%15,5), eğitim ile ilgili standartlar 
(%8,6) ve sürece yönelik uygulamaları içeren standartlar (%8,6) şeklinde oldu-
ğunu ifade etmişlerdir.

Tablo 4. Sağlık Yöneticilerinin Hizmet Kalite Standartları Uygulamalarına Yönelik 
Algılamalarının Dağılımı (n=58)
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1.Çalıştığım kurumda işleyen HKS 
programı uzun vadede sunulan hizmetin 
kalitesinde bir artışa yol açacaktır.

36 
62,1

15 
25,9

6 
10,3

1 
1,7 - - 4,48 0,75

2.HKS süreci gelecek 10 yılda sağlık 
bakım endüstrisinde gelişmeye devam 
edecektir.

27 
46,6

20 
34,5

8 
13,8

3 
5,2 - - 4,22 0,87

3.HKS’nin uygulamalarında “Bölüm 
Sorumlusu” rolünü üstlenmek için 
HKS’nin anahtar kavramları ve 
yöntemleriyle ilgili yeterli eğitimin 
alınması gereklidir. 

37 
63,8

16 
27,6 4 6,9 - - 1  

1,7 4,51 0,77

4.Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda 
HKS’nın uygulanmasına yardım etmek 
için hastane dışından danışmanlar 
kullanılmasına ihtiyaç vardır.

14 
24,1

11 
19,0

13 
22,4

10 
17,2

10 
17,2 3,15 1,42

5.HKS, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
kurumların sundukları hizmet düzeyini 
yükseltmelerine yardım edecek bir 
yönetim aracıdır.

29 
50,0

23 
39,7 10,3 - - - - 4,39 0,67

6.HKS, kalite problemleri için “hızlı 
çözüm”dür.

20 
34,5

20 
34,5

15 
25,9

3 
5,2 - - 3,98 0,90
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7.HKS, günlük yönetim faaliyetlerinin 
içerisine katılmış durumdadır.

25 
43,1

22 
37,9

10 
17,2

1 
1,7 - - 4,22 0,79

8.HKS, kurum yöneticilerinin kaliteye 
bağlılığını sürekli olarak göstermesini 
gerektiren bir süreçtir. 

28 
48,3

25 
43,1 4 6,9 1 

1,7 - - 4,37 0,69

9.HKS uygulamaları kültürel 
değişimden çok süreç değişimi 
gerektirir. 

18 
31,0

24 
41,4

11 
19,0

3 
5,2 2 3,4 3,91 1,01

10.HKS, sağlık kurumları açısından 
hizmet maliyetlerini düşürecektir. 

15 
25,9 8 13,8 19 

32,8
12 

20,7 4 6,9 3,31
1,25

11.HKS, hastalar açısından sağlık 
bakım maliyetlerini düşürecektir. 

15 
25,9

11 
19,0

15 
25,9

10 
17,2

7 
12,1 3,29 1,35

12.HKS, sağlık kurumlarının karar 
verme sürecine daha fazla katılmaları 
yönünde çalışanların güçlendirilmesini 
sağlamaktadır. 

22 
37,9

20 
34,5

13 
22,4

3 
5,2 - - 4,05 0,90

13.HKS, çalışanların risk analizi, kök 
neden analizi vb. HKS araçlarının 
kullanımı konusunda eğitim almalarını 
gerektirir.

28 
48,3

26 
44,8 4 6,9 - - - - 4,41 0,62

14.HKS’nin, ISO 9000 Kalite 
standartlarına göre sağlık kurumlarında 
uygulanması daha kolaydır.

23 
39,7

11 
19,0

21 
36,2

1 
1,7 2 3,4 3,89 1,07

15.HKS, Toplam Kalite Yönetimi 
(TKY) anlayışına yaklaşmıştır.

17 
29,3

28 
48,3

11 
19,0

2 
3,4 - - 4,03 0,79

16.HKS, herkesin sorumluluğundadır, 
HKS bir kişi veya bölüme 
devredilemez.

39 
67,2

17 
29,3 2 3,4 - - - - 4,63 0,55

17.HKS ekipleri uzmanlık alanları 
yerine özel problemler üzerine 
oluşturulmalıdır.

14 
24,1

14 
24,1

18 
31,0

5 
8,6

7 
12,1 3,39 1,28

18.HKS ve TKY, bir kalite programı 
içinde entegre edilmesi gereken kalite 
programlarıdır.

22 
37,9

24 
41,4

12 
20,7 - - - - 4,17 0,75

19.HKS değerlendirmesi etkili bir 
performans ölçüm aracıdır. 

20 
34,5

24 
41,4

10 
17,2

4 
6,9 - - 4,03 0,89

20.HKS sonrasında yapılan puansal 
değerlendirme kurumun gerçek 
performans değerini yansıtmaktadır.

17 
29,3

18 
31,0

18 
31,0

2 
3,4

3  
5,2 3,75 1,08

21.HKS değerlendirme biçimi 
objektif kriterlere dayanarak 
gerçekleştirilmiştir.

17 
29,3

22 
37,9

16 
27,6

1 
1,7

2  
3,4 3,87 0,97

22. HKS faaliyetleri bir program 
dâhilinde yürütülmelidir.

26 
44,8

26 
44,8

5  
8,6

1 
1,7 - - 4,32 0,71
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Sağlık yöneticilerinin HKS’ye yönelik algılamalarının ortalamasının en yüksek 
olduğu ve kesinlikle katıldıklarını söyledikleri ifadeler; “HKS herkesin sorum-
luluğundadır ve bir kişi veya bölüme devredilemez (%67,2 X=4,63)”, HKS’nin 
uygulamalarında bölüm sorumlusu rolünü üstlenmek için HKS’nin anahtar 
kavramları ve yöntemleriyle ilgili yeterli eğitiminin alınması gereklidir (%63,8 
X=4,51)”, “çalıştığım kurumda işleyen HKS programı uzun vadede sunulan 
hizmetin kalitesinde bir artışa yıl açacaktır (%62,1 X=4,48)” şeklinde olduğu 
görülmektedir. Yöneticiler, HKS standartlarının uygulanmasına yönelik ifadele-
rin büyük çoğunluğuna kesinlikle katılıyorum ya da katılıyorum şeklinde yanıt 
vermişlerdir. Ancak, kararsız oldukları ifadeler de bulunmakta bunlar da, “HKS, 
sağlık kurumları açısından hizmet maliyetlerini düşürecektir (kararsızım %32,8 
X=3,31)” ve “HKS ekipleri uzmanlık alanları yerine özel problemler üzerine 
oluşturulmalıdır (kararsızım %31,0 X=3,39)” şeklinde sıralanmıştır.

Tablo 5. Sağlık Yöneticilerinin Hizmet Kalite Standartları Uygulamalarını Etkileyen 
Yetersizliklere İlişkin Algılamalarının Dağılımı (n=58)
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n % n % n % n % n %
1.Sağlık kurumunun fiziki yapısındaki 
(bina yapısı, bina yaşı, bina çevre 
düzenlemesi, altyapı vb sorunlar) 
yetersizlikler HKS uygulamalarını 
güçleştirmektedir. 

65 
60,3

18 
31,0

3 
5,2

2  
3,4 - - 4,48 0,75

2.Sağlık kurumunun personel sayısındaki 
yetersizlikler HKS uygulamalarını 
güçleştirmektedir.

30 
51,7

15 
25,9

11 
19,0

2  
3,4 - - 4,25 0,88

3.Sağlık kurumunun personel 
niteliğindeki (eğitim, yaş, HKS 
uygulamalarına yönelik isteklilik vb) 
yetersizlikler HKS uygulamalarını 
güçleştirmektedir.

32 
55,2

17 
29,3

7 
12,1

2 
3,4- - - 4,36 0,83

4.Mevzuattan kaynaklanan yetersizlikler 
HKS uygulanmalarını güçleştirmektedir.

20 
34,5

19 
32,8

8 
13,8

7 
12,1

4 
6,9 3,75 1,24

5.Sağlık kurumunun mali durumundan 
kaynaklanan yetersizlikler HKS 
uygulamalarını güçleştirmektedir.

29 
50,0

16 
27,6

10 
17,2

1  
1,7

2 
3,4 4,18 1,01

6.HKS uygulamalarını gerçekleştirmek 
için katlanılacak maliyetinin 
yüksek olması HKS uygulanmasını 
güçleştirmektedir.

21 
36,2

13 
22,4

17 
29,3

4 
6,9

3 
5,2 3,77 1,17
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7.Çalışma koşullarının yoğunlu neni ile 
HKS için ayrılan zamanın yetersizliği 
HKS uygulamalarını güçleştirmektedir.

25 
43,1

18 
31,0

11 
19,0

3  
5,2

1 
1,7 4,08 0,99

8.Çalışanların HKS için yeterince 
istekli olmamaları HKS uygulamalarını 
güçleştirmektedir.

28 
48,3

17 
29,3

10 
17,2

1 
1,7

2 
3,4 4,17 1,01

9.Yönetimde yer alan görevlilerin HKS 
için yeterince istekli olmaması HKS 
uygulamalarını güçleştirmektedir.

27 
46,6

16 
27,6

6 
10,3

6 
10,3

3 
5,2 4,00 1,21

10.HKS’ye ait kriterlerin sağlık 
kurumlarının mevcut yapısı ile uyumlu 
olmaması HKS uygulamalarını 
güçleştirmektedir.

24 
41,4

14 
24,1

13 
22,4

6 
10,3

1 
1,7 3,93 1,10

11.Sağlık kurumlarında kullanılan mevcut 
teknolojinin yeterli olmaması HKS 
uygulamalarını güçleştirmektedir.

18 
31,0

17 
29,3

12 
20,7

9 
15,5

2 
3,4 3,68 1,17

12.HKS standartlarına yönelik olarak 
sağlık yöneticilerine yeterli eğitimin 
verilmemesi HKS uygulamalarını 
güçleştirmektedir.

24 
41,4

21 
36,2

8 
13,8

4 
6,9

1 
1,7 4,08 0,99

13.HKS standartlarına yönelik sağlık 
kurumu çalışanlarına yeterli eğitimin 
verilmemesi HKS uygulamalarını 
güçleştirmektedir.

21 
36,2

25 
43,1

6 
10,3

5 
8,6

1 
1,7 4,03

0,99

14.Katılımcı yönetim anlayışının 
uygulanması sağlık kurumundaki HKS 
uygulamalarının başarısını arttırmaktadır.

33 
56,9

24 
41,4

1 
1,7 - - - - 4,55 0,53

15.HKS öncesinde sağlık kurumunda 
devam eden kalite çalışmaları HKS’nin 
uygulanmasını güçleştirmektedir.

14 
24,1

8 
13,8

9 
15,5

14 
24,1

13 
22,4 2,93 1,50

16.HKS’nin uygulanabilmesi için sağlık 
kurumlarına tanınan süre yeterli değildir.

12 
20,7

12 
20,7

14 
24,1

15 
25,9

5 
8,6 3,18 1,27

Tablo 5’de sağlık yöneticilerinin kalite hizmet standartları uygulamalarını etki-
leyen yetersizliklere ilişkin algılamalarının yer aldığı görülmektedir. Buna göre 
yöneticilerin kesinlikle katıldıklarını ifade ettikleri ifadeler; “katılımcı yönetim 
anlayışının uygulanması sağlık kurumundaki HKS uygulamalarının başarısını 
artırmaktadır (%56,9 X=4,55)”, “sağlık kurumunun fiziki yapısındaki yetersiz-
likler HKS uygulamalarını güçleştirmektedir (%60,3 X=4,48)”, “sağlık kurumu 
personelinin nitelik açıdan yetersizlikleri HKS uygulamalarını güçleştirmektedir 
(%55,2 X=4,36) şeklindedir. Yöneticiler yetersizliklere ilişkin ifadelere katıldık-
larını belirtirken katılmadıklarını söyledikleri tek ifade “HKS’nin uygulanabil-
mesi için sağlık kurumlarına tanınan sürenin yeterli olmadığı (%25,9 X=3,18)” 
yönündeki ifadedir.
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Tablo 6. Sağlık Yöneticilerinin Hizmet Kalite Standartları Uygulamalarının Olası Etkilerine 

Yönelik Bakış Açılarının Dağılımı (n=58)
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1.Sağlık kurumunun fiziki yapısının 
iyileşmesine yönelik çalışmaların başlaması

21 
36,2

23 
39,7

11 
19,0

1 
1,7

2 
3,4 4,03 0,97

2.Sağlık kurumunun personel sayısında 
artışa gidilmesi

10 
17,2

17 
29,3

15 
25,9

8 
13,8

8 
13,8 3,22 1,28

3.Sağlık kurumunda çalışan personelin 
niteliğinin yükseltilmesi

21 
36,2

22 
37,9

11 
19,0

2 
3,4

2 
3,4 4,00 1,00

4.Konuya ilişkin mevzuatın yeniden 
düzenlenmesinin gerekliliğinin ortaya çıkması

12 
20,7

23 
39,7

16 
27,6

6 
10,3

1 
1,7 3,67 0,98

5.Sağlık Bakanlığı tarafından HKS 
uygulamaları için kaynak ayrılma 
ihtiyacının gündeme gelmesi

17 
29,3

19 
32,8

14 
24,1

6 
10,3

2 
3,4 3,74 1,10

6.HKS uygulamalarının sağlık kurumlarının 
verdikleri tıbbi hizmetin kalitesini yükseltmesi

20 
34,5

27 
46,6

7 
12,1

1 
1,7

3 
5,2 4,03 1,00

7.Çalışanların isteklendirilmesi için ek 
performans ödemesinin benimsenmesi

14 
24,1

23 
39,7

12 
20,7

2 
3,4

7 
12,1 3,60 1,24

8.HKS uygulamalarının sağlık kurumunun 
gelirlerinde artışa neden olması

16 
27,6

15 
25,9

19 
32,8

5 
8,6

3 
5,2 3,62 1,13

9.Yönetici Birim Performans Katsayısının 
hesaplamasında HKS uygulama sonuçlarına 
yer verilmesinin yönetsel performansı 
artırması

19 
32,8

22 
37,9

11 
19,0

3 
5,2

3 
5,2 3,87 1,09

10.Ek ödeme oranının hesaplamasında HKS 
uygulama sonuçlarının kullanılmasının 
personelin bireysel performansını artırması

17 
29,3

23 
39,7

11 
19,0

5 
8,6

2 
3,4 3,82 1,06

11.HKS uygulamalarının sağlık kurumlarının 
ileri teknoloji ihtiyacını yükseltmesi

18 
31,0

20 
34,5

17 
29,3

2 
3,4

1 
1,7 3,89 0,94

12.HKS uygulamalarının hasta 
memnuniyetini artırması

25 
43,1

22 
37,9

9 
15,5

2 
3,4 - - 4,20 0,83

13.HKS uygulamalarının çalışan 
memnuniyetini artırması

23 
39,7

20 
34,5

8 
13,8

6 
10,3

1 
1,7 4,00 1,05

14.HKS uygulamalarının hastane 
verimliliğini artırması

19 
32,8

21 
36,2

14 
24,1

2 
3,4

2 
3,4 3,91 1,01

15.HKS standartlarına ilişkin olarak sağlık 
kurumu yöneticilerine eğitimler verilmesi

25 
43,1

23 
39,7

9 
15,5 - - 1 

1,7 4,22 0,83

16. HKS standartlarına ilişkin olarak sağlık 
kurumu çalışanlarına eğitimler verilmesi.

25 
43,1

23 
39,7

10 
17,2 - - - - 4,25 0,73

17. HKS uygulamalarının katılımcı yönetim 
anlayışını olumlu yönde geliştirmesi

26 
44,8

24 
41,4

6 
10,3

2 
3,4 - - 4,27 0,79



Farklı Perspektiflerden Sağlıkta Kalite Standartları

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  173

18. HKS uygulamalarının çalışanların iş 
yükünü artırması

21 
36,2

18 
31,0

11 
19,0

8 
13,8 - - 3,89 1,05

19. HKS uygulamalarının hasta ve çalışan 
güvenliğini artırması

25 
43,1

26 
44,8

5 
8,6

2 
3,4 - - 4,27 0,76

20. HKS uygulamalarının kurumsal 
performansı olumlu yönde etkilemesi

27 
46,6

22 
37,9

6 
10,3

2 
3,4

1 
1,7 4,24 0,90

21. HKS uygulamalarının sağlık kurumlarının 
kalite açısından sahip olduğu konumu 
gösteren önemli bir gösterge haline gelmesi

29 
50,0

19 
32,8

8 
13,8 - - 2 

3,4 4,25 0,94

Tablo 6’da sağlık yöneticilerinin hizmet kalite standartları uygulamalarının olası 
etkilerine yönelik bakış açıları yer almaktadır. Yöneticiler, “HKS’nin kurumların 
kalitesi açısından önemli bir gösterge olduğuna (%50,0 X=4,25)”, “HKS’nin ka-
tılımcı yönetim yaklaşımını geliştirdiğine (%44,8 X=4,27)”, “HKS’nin kurumsal 
performansı olumlu yönde etkilediğine (%46,6 X=4,24)”, “HKS standartları ko-
nusunda çalışanlara eğitim gerekliliğine (%43,1 X=4,25)” kesinlikle katıldıklarını 
belirtmişlerdir. Yöneticiler ayrıca, “HKS uygulamalarının hasta ve çalışan güven-
liğini artırdığına (%44,8 X=4,27)” ilişkin görüşe de katıldıklarını ifade etmişlerdir.

Tablo 7. Sağlık Yöneticilerinin Hizmet Kalite Standartlarına Göre Eğitim Alma 
Durumlarının Cinsiyetlerine Göre Dağılımı (n=58)

Cinsiyet
Hizmet Kalite Standartlarına Göre Eğitim Alma Durumları

Evet
   Sayı %

Hayır
   Sayı %

Toplam*
  Sayı %

Kadın 30 87,5 5 14,3 35 60,3
Erkek 15 65,2 8 34,8 23 39,7

Toplam 45 77,6 13 22,4 58 100,0

 *Sütun yüzdesi, diğerleri satır yüzdesi.

Χ²=3,353, SD=1, p>0.05

Sağlık yöneticilerinin hizmet kalite standartlarına göre eğitim alma durumlarının 
cinsiyetlerine göre fark gösterip göstermediği araştırılmış ve yapılan istatistiki 
analiz sonucunda anlamlı bir fark (p=0,06) bulunamamıştır.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sağlık hizmeti sunan kurumların varlığını devam ettirebilmesi ve mali yönden 
güçlü olabilmesi için toplumun beklentilerini dikkate alması büyük önem taşı-
maktadır. Bu nedenle sağlık kurumları vermiş oldukları hizmetin kalitesinin de-
ğerlendirilmesi ve geliştirilmesi, kaynakların etkin kullanımı, hasta ve çalışan 
memnuniyetinin sağlanması konusunda yoğun çalışmalar sürdürmektedir. Bu 
noktada sağlık yöneticilerine önemli görevler düşmekte, görev yaptıkları kuru-
mun HKS uygulamalarını, bu uygulamaları etkileyen yetersizlikleri ve HKS uy-
gulamalarının olası etkilerini yakından izlemeleri gündeme gelmektedir.
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Yapılan çalışmanın sonucu incelendiğinde; sağlık yöneticilerinin büyük bir ço-
ğunluğunun, görev yaptıkları sağlık kurumunun sahip olduğu kalite belgesi konu-
sunda yeterli bilgiye sahip olmadığı ve bir bölümünün de HKS’ye yönelik almış 
oldukları eğitimin süresini hatırlamadığı ortaya çıkmıştır. Sağlık yöneticilerinin 
konuya ilişkin farkındalık düzeyinin artırılmasının ve eksiklerinin giderilmesinin 
önemli olduğu düşünülmektedir. Öte yandan yöneticilerin HKS’nin; herkesin so-
rumluluğunda olduğuna inanmaları, bu uygulamaların uzun vadede sunulan hiz-
metin kalitesini ve kurumun performansını yükselteceğini düşünmeleri, katılımcı 
yönetim anlayışını benimsemeleri, personelin nitelikli olmasının ve bu amaçla 
eğitim verilmesinin gerekliliğine değinmeleri önemli bulgular arasında değerlen-
dirilmektedir. Bu düşüncelere sahip olan ve görev yaptıkları kurumun ve kendile-
rinin eksikliklerinin farkında olarak gerekli önlemleri alan sağlık yöneticilerinin 
daha etkili, kaliteli ve toplumun beklentilerine uygun sağlık hizmeti verilmesi 
anlamında katkılarının olacağı düşünülmektedir..
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112 Çalışanlarının Hizmet Kalite 
Standartları Konusundaki Bilgi,  Tutum ve 
Görüşleri

Ümit ATMAN1

ÖZET
Amaç: Bu araştırma 112 Acil Sağlık Hizmeti çalışanlarının “hizmet kalite standartları” 
çalışmaları ve uygulamaları konusundaki görüşlerini saptamak amacıyla yapılmıştır.

Materyal-metot: Çalışma Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nce desteklenmiş olup, 2010 yılı 
Mayıs ve Ağustos aylarını kapsayan bir dönemde yapılmış ve çalışmaya 112 Acil Sağlık 
Hizmeti biriminde görev yapan toplam 215 kişi katılmıştır. Veriler üç bölümden oluşan 
bir anket yardımı (I. Bölüm: Tanımlayıcı bilgiler, II.Bölüm: Çalışanların “hizmet kalite 
standartları” çalışmaları konusundaki bilgi ve tutumları, III.Bölüm: Çalışanların hizmet 
kalite standartları çalışmaları konusunda görüş ve önerileri) toplanmıştır. Veriler SPSS 
16.0 Veri Analiz Programında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan çalışanların çoğu 30 yaş ve altı grupta olup, 3-7 
yıl arası hizmet yılına sahiptirler ve yarısından fazlası kadındır. Çalışanların çoğu “hiz-
met kalite standartları” çalışmaları konusunda bilgi sahibi olup (%67.9), bu çalışmaların 
olması gerektiğine inandığını (% 88.4) belirtmişlerdir. Ancak çalışanların önemli bir bö-
lümü de bu çalışmaların; bazen 112 çalışmalarını zorlaştırdığını (%42.8) ve motivasyon-
larını olumsuz yönde etkilediğini (%38.2) ifade etmişlerdir.

Katılımcıların “hizmet kalite standartları” çalışmaları ve uygulamalarına ilişkin bilgi ve 
tutumları likert ölçeğindeki ortalamalarına göre değerlendirilmiştir. Çalışanlar tam gün 
çalışma yasası ve kaliteye verilen önem konularında yorum yapmazken; hasta güvenliği 
çalışmaları, sağlık bakanlığı hastanelerindeki sağlık hizmeti sunumu, hizmet kalite stan-
dartları uygulamalarının kolaylaştırıcı etkisi olduğu, kurumsal performans uygulamasının 
adilane olduğu, sağlık çalışanlarının hak ettiği ücreti alma, hak ettiği saygıyı görme ve 
ortamlarından memnuniyet bakımından olumsuz yönde görüş bildirdiği saptanmıştır.

1 Uzm.Dr., ManisaToplum Sağlığı Merkezi, umitatman@hotmail.com
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Sonuç: Manisa ilinde 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışanların çoğu “hizmet kalite 
standartları” çalışmaları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olup, bu çalışmaların 
olması gerektiğine inanmaktadırlar. Ancak uygulamalar sırasında ortaya çıkan bazı so-
runlar nedeniyle çalışanların birtakım sıkıntılarının olduğu saptanmıştır. Yaşanan sorun-
ların ve sıkıntıların en aza indirilmesi için; performans ve kalite uygulamalarında yapılan 
düzenlemeler öncesi 112 çalışanlarının görüşlerinin alınması ve bu çalışmalara tam katı-
lımının ve desteğinin sağlanması gerektiği açıktır.

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalite Standartları, Acil Sağlık Hizmetleri, 112 Çalışanları

ABSTRACT
Aim: This study performed for determine Emergency Healthcare Services (112) employees 
opinion about service quality standards studies and applications in health services.

Material and Methods: Study was supported by Manisa Provincial Directorate of 
Health performed in May-Agust 2010. 215 employees participated to the study. Data was 
collected by using a three part (1st Part: Descriptive information, 2nd Part: Emergency 
Healthcare Service (112) employees knowledge and attitudes about service quality 
standards studies and applications, 3th Part: Emergency Healthcare Services (112) 
employees advise about service quality standards studies and practices) questionnaire. 
Data was analyzed by using SPSS 16.0 package program.

Findings: Most of participants younger than 30 years old, they had 3-7 years experience. 
More than half of participants are female. Most of participants have information about 
service quality standards study (67.9%) and imply that, these kinds of studies are 
necessary (88.4%). But, important proportion of participants reported that, these kinds of 
studies make difficult 112 daily practices (42.8%) and effected their motivation negatively 
(38.2%).

Participants knowledge and attitudes about service quality standards studies and 
applications evaluated by using likert scale means. Employees hadn`t positive or negative 
attitude about full time working law, importance of quality. They reported negative 
opinion about patient safety in hospitals, facilitating effect of services quality standarts 
applications, employees take the salary that they deserve, employees be respected that they 
deserve, and employees don’t be pleased about their work environment, organizational 
performance laws are unfair topics.

Conclusion: Most of Emergency Healthcare Services (112) employees have information 
about service quality standards studies and applications, that, these kinds of studies are 
necessary in Manisa province. But we determined that, employees have some trouble 
arising from implementation problem. Opinions of employees should be asked before 
the arrangements on service quality standards. It’s obvious that, provide collaboration of 
employees so important to minimize problems and troubles.

Key Words: Service Quality Standards, Emergency Healthcare Services, 112 Employees.



Farklı Perspektiflerden Sağlıkta Kalite Standartları

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  177

1. GİRİŞ

Günümüzde küreselleşmenin bir sonucu olarak her alanda artan rekabet, kali-
te kavramının sağlık sektöründe de öne çıkmasını kaçınılmaz kılmıştır. Kalite, 
kişisel değerlerden, inançlardan, tutum ve davranışlardan dolayı farklı kişilere 
göre farklı anlamlar taşıyabilen sübjektif bir kavram olup tanımlanması zordur 
(Hogston, 1995:116).

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) ‘nün tanımına göre kalite, bir ürün ya 
da hizmetin belirlenen veya olabilecek gereksinimleri karşılama yeteneğine da-
yanan özelliklerin toplamıdır. Amerika Sağlık Örgütleri Akreditasyon Komitesi 
ise kaliteyi; verilen bakımın istenen sonuçlarının alınmasını artırma ve olası is-
tenmeyen sonuçlarını azaltma derecesi olarak tanımlamaktadır (Erefe, 1993:21).

Sağlık hizmetleri, insanın fiziksel, ruhsal ve toplumsal bakımdan sağlığının ko-
runması, iyileştirilmesi ve bu durumun sürekliliğinin sağlanarak toplumun refah 
düzeyinin ve mutluluğunun geliştirilmesi amacı ile sunulan hizmetlerdir (Aslan-
tekin vd., 2007:57). Sağlık hizmetleri, hayati öneme sahip hata kabul etmeyen, 
doğrudan insan hayatıyla ilgili bir hizmet alanıdır. Üretim ve hizmet sektörlerin-
de toplam kalite yönetimi uygulamaları ile sağlıkta toplam kalite yönetimi uy-
gulamaları arasında çok fark vardır. Sanayide bir ürün hatalı çıktığında üretimi 
durdurur, hatayı düzeltecek önlemler alınabilir, imal edilen malzemeler defolu 
olarak ayrılır. Günümüzün müşteri profili artık değişmiş olup kaliteli hizmeti 
talep etmektedir. Hizmet sektörlerinde ise müşteri memnuniyeti sağlanmadı ise 
özür dilenir ve belki müşteri kaybedilir, ancak aynı hatayı tekrarlamamak için 
önlemler alınır. Sağlıkta ‘PARDON’ kelimesi hiç kullanılamayacak bir kelimedir. 
Hata kelimesi bu sektörde telaffuz bile edilmez (Aslantekin vd., 2007:60).

Bir çok kamu hizmetiyle karşılaştırıldığında sağlık hizmetlerinin üzerinde daha 
hassas durulması gerekmekte ve olabildiğince yüksek kalitede üretilmesi kaçınıl-
maz bir sorumluluk olmaktadır (Yüksel ve Sadaklıoğlu, 2005:10).

Toplam Kalite Yönetimi ülkemizdeki sağlık hizmetleri sunumunda, 1990’lı yıl-
lardan itibaren gündeme gelmiştir. Sağlık alanının kendine özgü bir yapısı vardır. 
Hizmetlerin üretildiği ve sunulduğu süreç içersinde, sağlık sektörünün yapısı, ör-
gütlenme biçimi, hizmeti sunanlar, ayrılan bütçe ve bu bütçenin hizmet türlerine 
göre dağılımı gibi hizmet kalitesinin doğrudan etkilendiği çok sayıda etmen yer 
almaktadır. Bu nedenle, her sektörün olduğu gibi, sağlık sektörünün de bilimsel, 
kendi koşullarına uygun gerçekçi, ölçülebilir, değiştirilebilir ve uyarlanabilir ka-
lite standartlarına sahip olması gereklidir (Ayaz ve Soykan,2002:22).
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Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrasında başlattığı “sağlıkta 
performans ve kalite geliştirme” çalışmaları da bugün pek çok kurumda önemli bir 
noktaya gelmiştir. Artık, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında performans ve kalite-
den bahsedilmekte ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların başarıya 
ulaşmasında sağlık sektörünün başaktörleri olan hekimlere ve sağlık çalışanlarına 
önemli sorumluluklar düşmektedir. Hem hastaları hem de kendileri için; sağlık sek-
törünün her aşamasında çalışanların bu sürecin içinde olmaları gerekmektedir.

Sağlık hizmetleri sunumu oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Aynı amaca hizmet 
eden birden fazla meslek grubunun ve hizmet biriminin dahil olduğu bir yapılan-
madır. Bu yapılanmanın en önemli ayaklarından biri “Acil Sağlık Hizmetleri”dir.

Acil sağlık hizmetleri sistemi; acil yardım ve kurtarma ile başlayıp, taşıma (am-
bulans hizmetleri), acil servis ve rehabilitasyon hizmetleri ile devam eden bir sis-
temdir. Zincirin halkalarından birindeki bozukluk veya aksaklık, diğer tüm hal-
kaları da etkilemektedir (Aksoy ve Ergün, 2009:161). Türkiye de hastane öncesi 
Acil sağlık hizmetleri, ilk kez 1986 yılında üç büyük ilde (İstanbul, İzmir, Ankara) 
077 nolu telefon ile ulaşılan “077 Hızır Acil Servis” olarak faaliyete başlamıştır. 
Sağlık Bakanlığı 1994 yılında başlattığı bir projeyle 112 nolu telefonla ulaşılan 
“112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri”ni devreye sokmuştur. 1994 yılında 6 
ilde hizmet vermeye başlayan “Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri”, 1997 yı-
lında bütün ülkeye yayılmıştır. Bakanlık 2003 yılında bu hizmetlerin adını, “Acil 
Sağlık Hizmetleri” olarak değiştirmiştir (Atman ve Özçevikel, 2011:335).

Bugüne kadar ülkemizde sağlık hizmetinin sunulduğu pek çok birimde “perfor-
mans ve kalite uygulamaları” ve bu konudaki “hasta ve çalışan memnuniyeti”nin 
sorgulandığı çok sayıda çalışma yapılmıştır. Fakat Acil Sağlık Hizmeti sunan 112 
birimlerinde, bu konuyla ilgili yapılan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu bilgi-
lerden yola çıkarak, bu çalışmaya karar verilmiştir.

2. MATERYAL-METOT

Bu çalışma; 112 Acil Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapan personelin “Hiz-
met Kalite Standartları” konusunda görüşlerini almak amacı ile planlanmış olup, 
2010 yılı Mayıs ve Ağustos aylarını kapsayan bir dönemde, Manisa ilinde yapıl-
mıştır. Çalışma için; herhangi bir örneklem seçimi yapılmamış olup, çalışmanın 
yapıldığı tarihte Manisa 112 Acil Sağlık Hizmetleri biriminde çalışanlarının ta-
mamı araştırma kapsamına alınmıştır. Çalışma sonunda da birimde çalışanların 
tümüne (215 kişi) ulaşılmıştır. Çalışmaya dahil edilme kriteri olarak “112 Acil 
Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapıyor” olmak dışında, kriter aranmamış-
tır. Veriler üç bölümden oluşan bir anket yardımı ile toplanmıştır. I. Bölümde 
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katılımcıları tanımlamak amacıyla; cinsiyet, yaş, görev ve 112 de çalıştığı süre 
sorulmuştur. II. Bölümde 112 personelinin“sağlık hizmetlerinde performans ve 
kalite geliştirme” çalışmaları ve uygulamaları konusundaki düşünceleri ve tu-
tumları (likert ölçeği aracılığıyla) sorgulanmıştır. Likert ölçeğinde “1: Kesinlikle 
katılıyorum, 2: Katılıyorum, 3: Fikrim yok, 4: Katılmıyorum, 5: Kesinlikle ka-
tılmıyorum” ifadesine karşılık gelmektedir. III. Bölümde ise, 112 Acil Sağlık 
Hizmetleri birimi çalışanlarının “sağlık hizmetlerinde performans ve kalite geliş-
tirme” çalışmaları-uygulamaları konusunda görüş ve önerileri yer almıştır.

Anketler SPSS 16.0 Veri Analiz Programında değerlendirilmiş olup, veriler ta-
nımlayıcı ve çıkarımsal istatistik bazında ele alınmıştır.

3. BULGULAR

3.1.Tanımlayıcı özellikler

Çalışmaya katılan toplam 215 personelden % 41.9’u (90) Erkek, %58.1’i (125) 
Kadındır.

Personelin %78.1’i (168 kişi) 30 yaş altı grubundan, %8.8’i (19 kişi) 30-34 yaş 
grubundan, %3.7’si (8 kişi) 35-39 yaş grubundan, %5.6’sı (12 kişi) 40-44 yaş 
grubundan ve %3.7’si (8 kişi) 45 ve üzeri yaş grubundan olup, %11.6’sı (25 kişi) 
Pratisyen Hekim, %59.5’u (128 kişi) Acil Tıp Teknisyeni, %19.5’i (42 kişi), 
%0.9’u (2 kişi) Sağlık Memuru, %0.5’i (1 kişi) Ebe, % 7.9’u (17 kişi) Şoför 
olarak görev yapmakta olduğunu belirtmişlerdir.

Personelin 112 hizmet biriminde çalışma sürelerine bakıldığında; %4.2’sinin 
(9 kişi) 1 yıldan az, %9.3’ünün (20 kişi) 1-2 yıl, %77.2’sinin (166 kişi) 3-7 yıl, 
%7.0’sinin (15 kişi) 8-12 yıl ve %2.3’ünün (5 kişi) 13 yıl ve üzeri bir süredir 112 
Acil Sağlık Hizmetleri biriminde çalıştığı saptanmıştır. Çalışmaya katılan perso-
nelin tanımlayıcı özellikleri aşağıda Tablo1 de sunulmuştur.

Tablo 1. Çalışmaya katılan 112 personelinin tanımlayıcı özellikleri (n=215)

ÖZELLİKLER  (n) %
Cinsiyet
Kadın 125 58.1
Erkek 90 41.9
Yaş grubu
<30 168 78.1
30-34 19 8.8
35-39 8 3.7
40-44 12 5.6
45 < 8 3.7
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ÖZELLİKLER  (n) %
112 hizmet birimindeki görevi
Pratisyen Hekim 25 11.6
Paramedic 42 19.5
Acil Tıp Teknisyeni 128 59.5
Sağlık Memuru 2 0.9
Ebe 1 0.5
Şoför 17 7.9
112 hizmet biriminde çalışma süresi
1 yıldan az 9 4.2
1-2 yıl 20 9.3
3-7 yıl 166 77.2
8-12 yıl 15 7.0
13 yıl ve üzeri 5 2.3

3.2. “Hizmet Kalite Standartları” çalışmaları hakkında 112 Acil Sağlık 
Hizmetleri birimi çalışanlarının düşünceleri

Çalışma kapsamındaki 215 personelden % 67.9’u (146 kişi) Sağlık Bakanlığı’nın 
İl Performans ve Kalite Koordinatörlükleri ile Hastane Performans ve Kalite Bi-
rimleriyle işbirliği içinde yürüttüğü “Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Ka-
lite geliştirme” çalışmaları konusunda bilgileri olduğunu, %32.1’ü (69 kişi) 
ise; bilgilerinin olmadığını ifade etmiştir.

Ankete katılan toplam 215 personelden %88.4’i (190 kişi) “Sağlık Hizmetlerin-
de Performans ve Kalite geliştirme” çalışmalarının olması gerektiğine inan-
dığını, %11.6’sı (25 kişi) ise; olması gerektiğine inanmadığını, %23.7’i (51 
kişi) “Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kalite geliştirme” çalışmalarının 
ve uygulamalarının 112 Acil Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapanların ça-
lışmalarını zorlaştırdığını, %33.5’i (72 kişi) zorlaştırmadığını, %42.8’ si (92 
kişi) ise; bazen zorlaştırdığını, %20.9’ü (45 kişi) “Sağlık Hizmetlerinde Per-
formans ve Kalite geliştirme” çalışmalarının ve uygulamalarının 112 Acil 
Sağlık Hizmetleri biriminde çalışanların motivasyonunu olumsuz yönde etkile-
diğini, %40.9’u (88 kişi) olumsuz yönde etkilemediğini, %38.2’si (82 kişi) ise; 
bazen olumsuz yönde etkilediğini belirtmiştir.

3.3. “Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kalite Geliştirme” çalışmaları 
konusunda 112 Acil Sağlık Hizmetleri birimi çalışanlarının tutumları 

112 Acil Sağlık Hizmetleri biriminde çalışanların “Sağlık Hizmetlerinde Perfor-
mans ve Kalite geliştirme” uygulamaları konusundaki düşüncelerinin yüzde ba-
zında dağılımları Tablo 2’de sunulmuştur.
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Tablo 2. 112 Acil Sağlık Hizmetleri biriminde çalışanların “Sağlık Hizmetlerinde 
Performans ve Kalite geliştirme” çalışmaları konusundaki düşüncelerinin Likert ölçeği 

bazında dağılımı.
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n % n % n % n % n %

Sağlık Bakanlığı 
Hastanelerinde sağlık 
hizmetinin layığı ile verildiğini 
düşünüyorum.

19 8.8 42 19.5 38 17.7 75 34.9 41 19.1

Sağlık Bakanlığının kaliteye 
yeterince önem verdiğini 
düşünüyorum

12 5.6 65 30.2 62 28.8 56 26.0 20 9.3

Bakanlığın kalite politikasının 
hizmet sunumunda 
kolaylaştırıcı etkisi olduğunu 
düşünüyorum

16 7.4 61 28.4 46 21.4 68 31.6 24 11.1

Hasta güvenliği çalışmalarının 
birçok hastanede usulen 
yapıldığını düşünüyorum

32 14.9 71 33.0 34 15.8 54 25.1 24 11.1

Hasta güvenliği çalışmalarının 
bir çok hastanede göstermelik 
olduğunu düşünüyorum

47 21.9 76 35.3 14 6.5 47 21.9 31 14.5

Hizmet sunumunda görev 
alan sağlık çalışanlarının 
ortamlarından memnun 
olduğunu düşünüyorum

18 8.4 30 14.0 32 14.9 52 24.2 83 38.6

Sağlık çalışanlarının hak ettiği 
ücreti aldığını düşünüyorum 23 10.7 11 5.1 24 11.2 39 18.1 118 54.9

Kurumsal performans 
uygulamasının adilane 
olmadığını düşünüyorum

57 26.5 39 18.1 34 15.8 39 18.1 46 20.8

Tam gün çalışmayasasının 
sağlık hizmetlerine ivme 
kazandıracağını düşünüyorum

28 13.0 47 21.9 76 35.3 37 17.2 27 12.6

Sağlık çalışanlarının hak 
ettiği saygıyı gördüğünü 
düşünüyorum

22 10.2 17 7.9 21 9.8 47 21.9 108 50.2

112 Acil Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapan personelin“Sağlık Hizmet-
lerinde Performans ve Kalite geliştirme” çalışmaları ve uygulamalarına ilişkin 
görüşleri ortalamalarına göre değerlendirildiğinde; “Sağlık Bakanlığı Hastane-
lerinde sağlık hizmetinin layığı ile verildiğine dair düşünce (3.35)”, “Sağlık Ba-
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kanlığının kaliteye yeterince önem verdiğine dair düşünce (3.02)”, Bakanlığın 
kalite politikasının hizmet sunumunda kolaylaştırıcı etkisi olduğunu dair düşünce 
(3.08)”, “Hasta güvenliği çalışmalarının bir çok hastanede usulen yapıldığını dair 
düşünce (3.0)”, “Hasta güvenliği çalışmalarının bir çok hastanede göstermelik 
olduğunu dair düşünce (2.67)”, Hizmet sunumunda görev alan sağlık çalışanları-
nın ortamlarından memnun olduğunu dair düşünce (3.70)”, “Sağlık çalışanlarının 
hak ettiği ücreti aldığını dair düşünce (4.01)”, “Kurumsal performans uygulama-
sının adilane olmadığını dair düşünce (2.83)”, “Tüm gün çalışma yasasının sağlık 
hizmetlerine ivme kazandıracağını dair düşünce (2.94)”, “Sağlık çalışanlarının 
hak ettiği saygıyı gördüğünü dair düşünce (3.93)” olarak saptanmış olup (Tablo 
3), çalışanların; tam gün çalışma yasası, hastanelerdeki hasta güvenliği çalışma-
ları, kurumsal performans uygulaması, sağlık bakanlığı hastanelerindeki sağlık 
hizmeti sunumu ve kaliteye verilen önem, kalite uygulamalarının kolaylaştırıcı 
etkisi olduğu konusunda yorum yapmazken, sağlık çalışanlarının hak ettiği ücreti 
almadığı, hak ettiği saygıyı görmediği, ortamlarından memnun olmadığı yönünde 
fikir beyan ettiği görülmektedir.

Tablo 3. 112 Acil Sağlık Hizmeti Birimi çalışanlarının “Sağlı Hizmetlerinde Performans 
ve Kalite geliştirme” çalışmaları konusundaki düşüncelerinin, ölçek ortalamalarına göre 

dağılımı.

112 Acil Sağlık Hizmeti Birimi çalışanlarının düşünceleri
Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde sağlık hizmetinin layığı ile 
verildiğini düşünüyorum. 3.35 1.24

Sağlık Bakanlığının kaliteye yeterince önem verdiğini 
düşünüyorum 3.02 1.07

Bakanlığın kalite politikasının hizmet sunumunda kolaylaştırıcı 
etkisi olduğunu düşünüyorum 3.08 1.14

Hasta güvenliği çalışmalarının birçok hastanede usulen 
yapıldığını düşünüyorum 3.00 1.25

Hasta güvenliği çalışmalarının birçok hastanede göstermelik 
olduğunu düşünüyorum 2.67 1.37

Hizmet sunumunda görev alan sağlık çalışanlarının 
ortamlarından memnun olduğunu düşünüyorum 3.70 1.32

Sağlık çalışanlarının hak ettiği ücreti aldığını düşünüyorum 4.01 1.35
Kurumsal performans uygulamasının adilane olmadığını 
düşünüyorum 2.83 1.48

Tam gün çalışma yasasının sağlık hizmetlerine ivme 
kazandıracağını düşünüyorum 2.94 1.19

Sağlık çalışanlarının hak ettiği saygıyı gördüğünü düşünüyorum 3.93 1.35
*n:215, ölçekte “1: kesinlikle katılıyorum”, “5: kesinlikle katılmıyorum,” anlamındadır.
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Acil Sağlık Hizmeti Birimi çalışanlarının tutum ve düşünceleri, cinsiyet, yaş, gö-
rev ve birimdeki çalışma sürelerine göre değerlendirildiğinde; kadın ve erkek 
çalışanlar arasında sağlık bakanlığı hastanelerindeki sağlık hizmetinin layığı ile 
verildiği, kaliteye yeterince önem verildiği, çalışanların hak ettiği saygıyı gördü-
ğü yönündeki ifadeler bakımından, istatistiksel anlamda bir fark saptanırken, yaş 
grupları arasında da; hastanelerdeki hasta güvenliği çalışmalarının birçok yerde 
göstermelik olduğu, Tam gün çalışma yasasının sağlık hizmetlerine ivme kazan-
dıracağı ve çalışanların hak ettiği saygıyı gördüğü yönündeki ifadeler bakımın-
dan, istatistiksel anlamda bir fark bulunmuştur (p<0.05).

Öte yandan, hekimler ile acil tıp teknikerleri ve paramedikler arasında; Sağlık Ba-
kanlığı ve Hastanelerindeki sağlık hizmetinin layığı ile verildiği, hastanelerdeki 
hasta güvenliği çalışmalarının birçok yerde göstermelik olduğu ve çalışanların hak 
ettiği saygıyı gördüğü yönündeki ifadeler bakımından, istatistiksel anlamda bir fark 
gözlenirken, birimdeki görev süresi 2 yıldan az olan çalışanlarla diğerleri arasında, 
hasta güvenliği çalışmalarının birçok hastanede göstermelik olduğu şeklindeki dü-
şünce bakımından, istatistiksel anlamda bir fark saptanmıştır (p<0.001).

3.4. 112 Acil Sağlık Hizmeti Birimi çalışanlarının “Sağlık Hizmetlerinde 
Performans ve Kalite Geliştirme” çalışmaları ile ilgili görüşleri

Araştırmanın son kısmında yer alan görüş ve öneriler bölümüne, 112 Acil Sağlık 
Hizmeti Birimi çalışanlarının %14.4’ü (31 kişi) görüş bildirmiştir. Görüşlerin 
çoğunu “Fiziksel şartlar ve çalışan güvenliği ile ilgili olanlar” oluşturmakta-
dır. Araştırmaya katılan personel, fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve çalışan 
güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınmasını istemektedirler. Görüşlerin 
%25’i mevcut olan performans sistemi ile ilgili olup, uygulamada, Acil hizmet-
lerinde çalışanlara yönelik tatmin edici düzenlemeler yapılması gerektiği vur-
gulanmıştır. Ayrıca, katılımcıların % 22’si birimin verdiği hizmet açısından özel 
koşullara sahip olduğunu, bu nedenle çalışan memnuniyetinin ve motivasyonu-
nun sağlanmasının önemli olduğunu ve bu konuda idarecilere büyük görevler 
düştüğünü belirmişlerdir (Tablo 4).

Tablo 4. Çalışmaya katılan 112 Acil Sağlık Hizmeti Birimi çalışanlarının  görüşlerinin genel 
dağılımı

GÖRÜŞLER n %
Performans sistemi,Özlük hakları-alınan ücret ile ilgili olanlar 8 25.0
Çalışan memnuniyeti ve motivasyonu ile ilgili olanlar 7 22.0
Konuyla ilgili eğitim ve bilgilendirme talebi 6 19.0
Fiziksel şartlar ve çalışan güvenliği ile ilgili olanlar 10 32.0
TOPLAM 31 100.0
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4. SONUÇ

Araştırma kapsamında yer alan personelin çoğu (%67.9) “Sağlık Hizmetlerin-
de Performans ve Kalite geliştirme” çalışmaları konusunda bilgi sahibi olup, % 
88.4’ü bu çalışmaların olması gerektiğine inandığını belirtmişlerdir. Ancak per-
sonelin %42.8’i bu çalışmaların; bazen 112 Acil Sağlık Hizmetlerini zorlaştırdı-
ğını, %38.2’si ise motivasyonlarını olumsuz yönde etkilediğini ifade etmişlerdir.

Kadın ve erkek çalışanlar arasında, yaş grupları arasında; Sağlık Bakanlığının İl 
Performans ve Kalite Koordinatörlükleri ile hastane Kalite Birimleriyle işbirliği 
içinde yürüttüğü “Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kalite geliştirme” çalış-
maları konusunda bilgi sahibi olma, bu çalışmaların olması gerektiğine inanç, bu 
çalışmaların 112 Acil sağlık Hizmetlerini zorlaştırdığı ve çalışan motivasyonunu 
olumsuz yönde etkilediği konusundaki görüşler bakımından istatistiksel anlamda 
bir fark saptanamamıştır. Bu durum birim çalışanlarının hemen hepsinin aynı ça-
lışma koşulları içinde olmaları nedeniyle benzer duygu durumlarına sahip olması 
ve aralarındaki iletişimin iyi olması neticesinde uygulamalarla ilgili görüşlerini bir-
birleriyle paylaşıyor olmasından kaynaklanıyor olabilir, şeklinde yorumlanabilir.

112 Acil Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapan personelin“Sağlıkta Perfor-
mans ve Kalite geliştirme” çalışmaları ve uygulamalarına ilişkin görüşleri ara-
sında belirlenen anlamlı farklar irdelendiğinde; bu farkın kadın çalışanların, ATT 
ve paramediklerin, yaşı 30’un altında olanların ve görev süresi 2 yıldan az olan-
ların olumsuz yöndeki görüşlerine bağlı olduğu izlenmiştir. Bu durum; birinci 
basamak acil sağlık hizmetlerinde genel olarak iş yükünün fazla olması ve bu 
durumdan öncelikle kadın çalışanların, göreve yeni başlayan 30 yaş altı grubun 
ve görev tanımı dışında hizmetlerde beklenen ATT ve paramediklerin şikayetçi 
olması ve bu nedenle “Sağlıkta Performans ve Kalite geliştirme” çalışmaları ve 
uygulamalarını ekstra yük olarak görmelerinden kaynaklanıyor olabilir.

Sonuç olarak; Manisa ilinde 112 Acil Sağlık Hizmeti biriminde görev yapan per-
sonelin çoğu “Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kalite geliştirme” çalışmaları 
ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olup, bu çalışmalarla ilgili bir görüşe sa-
hiptir. Bu görüşlere bakıldığında; uygulamalar sırasında ortaya çıkan bazı sorunlar 
nedeniyle 112 çalışanlarının zaman zaman sıkıntılarının olduğu görülmektedir.

Uygulamalar esnasında çalışanların hizmet kalite standartları konusunda ikna 
edilmeleri ve bu işi benimsemeleri zaman almaktadır. Bu nedenle çalışanların, 
duyurulan talimatlara ilgili olmaları ve uygulamaları son derece önemlidir.

Birim çalışanlarının 112 Acil Sağlık Hizmeti ile ilgili yürütülen kalite çalışmala-
rından, talimat ve prosedürlerin gereklerinden zamanında ve yeterince haberdar 
edilerek, yapılacak düzenlemelerde katkıları sağlanmalıdır. Bu yüzden standart-
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larla ve uygulamalarla ilgili eğitim şarttır. Ne yazık ki, çalışanlarla ilgili sorunlar-
dan bir diğeri eğitim eksikliğidir. Birim çalışanları, Sağlık Bakanlığının Perfor-
mans ve kalite birimlerinin, il kalite koordinatörlüklerinin çalışmaları konusunda 
yeterince bilgilendirilmemekte ve kavram anlaşılamamaktadır. İnsan kaynaklı bir 
yönetim olan TKY onların yaratıcı yönlerini harekete geçiren insan odaklı bir ça-
lışma yöntemi olduğu için çalışanlara sistem doğru anlatılırsa, genellikle çalışan-
lardan konuya ilişkin bir direnç ya da bilinçli bir engelleme girişimi olmamakta-
dır (Yatkın, 2003:77). Bu saptamalar “Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kalite 
geliştirme” çalışmaları konusunda tüm sağlık çalışanlarına olduğu gibi, 112 Acil 
Sağlık Hizmeti biriminde görev yapan personele yönelik yapılan bilgilendirme 
ve eğitimlere ağırlık verilmesi gerektiğini düşündürmektedir.

Sağlık hizmetlerinde hizmeti alanlar gibi hizmeti sunanların da bazı beklentileri 
vardır. Sağlık kurumlarında hizmet kalitesinin arttırılması ve hedeflerine ulaşa-
bilmesi için personelin istekli, etkin ve verimli çalışması zorunludur (Güneri ve 
ark.,2011:2). Bu nedenle 112 Acil Sağlık Hizmeti biriminde çalışanların kalite yö-
netimi felsefesine inançlı ve gönüllü olarak katılımı sağlanmalı, çalışanlar sürekli 
geliştirme, kalite çemberleri ve eğitim süreçlerinin ayrılmaz parçaları olmalıdırlar. 
112 Acil Sağlık Hizmeti biriminde görev yapan sağlık personelinin çalışma koşul-
larının ağırlığı, gelir dağılımındaki sıkıntılar, özlük hakları ile ilgili kaygılar, sağlık 
kurumlarındaki alt yapı ve donanım eksiklikleri gibi bir çok olumsuz faktör, onların 
sağlık alanındaki kalite uygulamalarından ürkmelerine neden olmaktadır.

Farklı bakış açılarından hareketle, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Sağlık 
Hizmetlerinde Performans ve Kalite geliştirme” çalışmaları ve uygulamalarına 
yönelik eleştirilerinin olması doğaldır. Yeni bir uygulamanın hayata geçirilmesi 
ile ilgili sıkıntılar ve sorunlar olacaktır. Önemli olan çalışanların bu yöndeki eleş-
tiri, görüş ve önerilerini mevcut uygulamayı geliştirecek şekilde dile getirmesidir. 
Söz konusu geri bildirimlerin düzenleyiciler tarafından dikkate alınması ile daha 
iyiye ulaşılması sağlanacaktır.

4.1. Öneriler

Bu konudaki aksaklıkların giderilmesi ve düzenlemelerin yapılabilmesi için; ku-
rumlara ve idarecilere önemli görevler düşmekte olup, elde edilen veriler ışığında 
şunlar tavsiye edilebilir;

• Birimler personel yönünden güçlendirilmeli ve dengeli olarak yapılandırılmalı,
• Çalışanları güdüleyici onur ve teşvik ödülleri verilmeli,
• Çalışanın hayatını tehdit edecek meslek riskleri ortadan kaldırmaya yönelik 

önlemler alınmalı ve alınan önlemlerin denetimi yapılmalı,
• Stres yönetimi yönünden eğitimler verilmeli,



Sözel Bildiriler - Cilt: I

186  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

• Görev tanımları iyi yapılmalı,
• Çalışanlara kariyer imkanı tanınmalı,
• Çalışma ortamındaki stresi azaltmak için faaliyetler düzenlenmeli, sosyal ola-

naklar artırılmalı,
• Hasta yoğunluğunu azaltıcı önlemler alınmalı,
• Ücret düzeyleri personelin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde iyileştirilmeli,
• Çalışma programı personelin özel yaşantısına etkilerini azaltacak şekilde dü-

zenlenmeli,
• Çalışma ortamı fiziksel ve çevresel koşullar bakımından sağlıklı çalışma orta-

mı haline getirilmeye çalışılmalıdır.
Bu tespitler ışığında, “Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kalite geliştirme” ça-
lışmalarında yaşanan sorunları ve sıkıntıları en aza indirmek, tam katılımını ve 
desteği sağlamak için; sağlık hizmeti sunan diğer birimlerde olduğu gibi, 112 Acil 
Sağlık Hizmeti biriminde de görev yapan sağlık personelinin bu yöndeki kay-
gıları giderilmeli, kalite, akreditasyon ve performans alanındaki çalışmalar sağlık 
personelinin mevcut olumsuz koşullarının iyileştirilmesiyle birlikte yürütülmelidir.
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Hastanelerde Sürdürülebilir İyileşme 
ve Gelişme için İhmal Edilen Konu: 
Karşılaştırma ve Kıyaslama

Hatice ERBEYİN1

Gürbüz AKÇAY2

ÖZET
Karşılaştırma yaparak başkalarının ne elde ettiğini, ne kadar iyi olduğunu anlarız. Karşılaş-
tırma, performans sonuçları yani miktar ile ilişkilidir. Bu kapsamda bir kuruluşun elde ettiği 
sonuçların başka kuruluşlara göre hangi düzeyde olduğunu anlamak için yapılır. Kıyaslama 
“başkalarından öğrenme”; öğrenme ve performans iyileştirme aracıdır. Başarının ne olduğu 
değil, başarının nasıl sağlandığı üzerinde durur. Kıyaslama, başarılı sonuçlara hangi yön-
temlerle, hangi şartlarla, hangi ortamda, hangi profile sahip kişiler tarafından ulaşılmakta 
olduğunun öğrenilme sürecidir. Kıyaslama süreç iyileştirme aracıdır. Kıyaslama, iyileştir-
me için gerekli olan bilginin başkalarından bulunması ve kullanılmasıdır. Hastanemizde 
2009 yılından bu yana sürekli iyileşen ve gelişen sağlık hizmeti vermek amacı ile hastane-
mizi başka hastane ve kuruluşlarla karşılaştırma ve kıyaslama yapmayı amaçladık.

Dünyadaki kıyaslama çalışmalarına yön veren Amerikan Verimlilik ve Kalite Merkezi 
(APQC) dört adımlı bir model önermektedir. 1. Planlama, 2. Bilgi Toplama ve Analiz, 
3. Uyarlama ve Uygulama, 4. İzleme ve Gözden Geçirme. Hastanemizde oluşturulan bir 
ekip 2009 yılında EFQM Mükemmellik Modeli eğitimi aldı ve Karşılaştırma ve Kıyas-
lama “Bencmarking” terimleri ile tanışarak çalışmalara başladı. Öncelikle “Kritik Başarı 
Faktörleri belirlendi. Kritik Başarı Faktörleri göz önünde bulundurularak karşılaştırma 
parametreleri ve hangi kurum verileri ile karşılaştırılacağı belirlendi. Hastanenin misyon 
ve vizyonu yeniden oluşturularak, amaçlar ve hedefler belirlenerek 5 yıllık Stratejik Plan 
oluşturuldu. Yılda 2 defa her Birim/Bölüm öz değerlendirme yaparak iyileştirmeye açık 
alanları ve kuvvetli yönleri belirlemektedir. Yılda 2 defa hedef değerlendirme toplantıları 
yapılmakta ve yeni hedefler oluşturulmaktadır. Performansı artırmak, Kuvvetli Yönleri 
daha da güçlendirmek ve iyileştirmeye açık alanları iyileştirmek amacı ile bu konuda iyi 

1 Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Direktörü, erbeyin20@mynet.com

2 Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Baştabibi, gurbuzakcay@hotmail.com
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olan hastaneler ziyaret edilerek ve kongrelere katılım sağlanarak iyi uygulamalar ve yeni 
teknikler öğrenilerek hastanemizdeki süreçler iyileştirilmektedir.

Kıyaslama ve karşılaştırma çalışmaları ile süreçlerimizde iyileştirme sağlanmakta ve he-
deflerimiz gerçekleştirilerek bir sonraki yılın hedefleri belirlenmektedir. Aynı zamanda 
kurumumuzun diğer kuruluşlarla kıyaslandığında mevcut durumumuz tesbit edilmekte-
dir. Kıyaslama ile Strelizasyon Hizmetleri, Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Patoloji Labo-
ratuvarı süreçlerinde önemli iyileşmeler gerçekleştirilmiş ve Sağlık Bakanlığı Merkezi 
Değerlendirme›den tam bir puan alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürekli İyileşme, Karşılaştırma, Kıyaslama

ABSTRACT
By contrasting we know what others get, and how ell they are. Contrasting is related 
with the results of performance in other words with the quality. In this context it is done 
to understand in which level the results achieved by an organization are according to the 
other organizations.

Comparison is “learning from others” a tool for learning and improving the performance. It 
insists on how success provided not what it is. Comparison is the learning process on how to 
get successful results by using which methods, under which conditions, in which environment, 
and what are the profiles of the people who achieve it. The process of comparison is an 
improvement tool. Comparison is to get and use the required information for improving from 
others. Since 2009 we intended to compare and contrast our hospital with other hospitals and 
organizations in order to get a recovering and improving health care.

The leading world benchmark American Productivity and Quality Center (APQC) proposes 
a four step model. 1. Planning 2. Collecting Information and Analysis 3. Adaptation and 
Application 4. Monitoring and Review. A team constituted in our hospital in 2009 got 
the EFQM Excellence Model training, and began working after getting introduced with 
the terms Comparison and “benchmarking”. First of all “Critical Success Factors” have 
been identified. Critical Success Factors are considered in identifying which comparison 
parameters in which organization’s data are going to be used. The mission and vision 
of the hospital is constituted again in identifying the goals and objectives in a 5 year 
Strategic Plan. Each Unit/Section makes an assessment twice a year and identifies its 
strong aspects and the open areas for improvement. Target evaluation meetings for new 
targets are done twice a year. To increase the performances, to strengthen the strong 
aspects, to improve the open areas for improvement, new techniques and better practices 
are learned by visiting the the hospitals which are better and participating the congresses 
to improve the processes in our hospital.

Medicine Management, Goods Management, Sterilization and Laboratory Services are 
improved by comparing our hospital with other institutions.

Key Words: Continuous Improvement, Comparison, Contrast



Güvenlik ve Kalite Üzerine Farklı Yönetim Modellerinin Değerlendirilmesi

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  191

1. GİRİŞ

Performans iyileştirme sorunu günümüz kurum ve kuruluşlarının en önemli gün-
dem maddelerinden birini oluşturmaktadır. Değişimin sürekliliği ve hızı kuruluş-
ların yeni yetkinlikler kazanmasını ve yeni fikirler geliştirmesini gerektirmekte-
dir. Yeniliklerin hayata geçmesi ise kuruluşların öğrenme çabası ile doğrudan iliş-
kilidir. Öğrenme, yeni bir davranışın, yeni bir yaklaşımın başlamasına neden olur. 
Öğrenmesini bilen kuruluşlar kendisini yeniliyebilir. Deneyimlerden, hatalardan 
başkalarından ve başkalarıyla birlikte öğrenmek mümkündür (Çelebi, 2011:150).

Akıllı yönetimler bu gün kıyaslamayı bir öğrenme fırsatı olarak görmektedir. Geliş-
mesi gereken yönler için hızlı çözüm arayışları ve tehditlere karşı hızlı tedbir alma 
mecburiyeti kuruluşları kıyaslama ve karşılaştırma yaklaşımını uygulamaya zorla-
maktadır. Tekerleği yeniden keşfetmek için zaman harcamak lüks bir çabalamadır. Bu 
nedenle zaten var olan ve başkaları tarafından uygulanan yada iyi çözümleri bulmak 
ve öğrenmek kuruluşlara önemli üstünlükler sağlamaktadır (Çelebi, 2011:150).

Kuruluşlar, performanslarını iyileştirmek amacıyla hayata geçirecekleri faali-
yetleri belirlerken, bu konuda bilinen en iyi uygulamaları geliştirmek diğer ku-
ruluşlarla sistematik bir şekilde uygulama ve sonuçları karşılaştırma yöntemine 
başvurmaktadırlar.

1.1. Tanımı

Kıyaslama; İngilizcedeki “benchmark” sözcüğünün karşılığıdır. Kıyaslama 
(benchmarking) yöntemi verimlilik, kalite, maliyet, müşteri tatmini gibi perfor-
mans göstergelerinde kendini geliştirmek isteyen kuruluşların belirlenen alanlar-
da mükemmelliği yakalamış kuruluşları sürekli ve sistematik bir şekilde araştır-
ma sürecidir (Yılmaz, 2011:150).

Kıyaslama, kuruluşun iyileştirme önceliği olan süreçlerinde en iyiyi ve ya daha 
iyileri araştırmayı, bulmayı, iyi uygulamaları öğrenmeyi ve elde edilen bilgiyi 
kendi süreçlerine uyarlayarak performansı artırmayı amaçlayan bir yönetim yak-
laşımıdır (Yılmaz, 2011:150).

Kıyaslama, başarılı sonuçlara hangi yöntemlerle, hangi şartlarda, hangi ortamda, 
hangi profile sahip kişiler tarafından ulaşılmakta olduğunun öğrenilmesi süreci-
dir. Kıyaslama bir süreç iyileştirme aracıdır. Kıyaslama, iyileştirme için gerekli 
olan bilginin başkalarından bulunması ve kullanılmasıdır.

Karşılaştırma; İngilizcedeki “compare” sözcüğünün karşılığıdır ve sonuçların 
yani çıktıların birbirleri ile karşılaştırılmasını, rekabet gücü açısından üstünlük-
lerin somut veriler ile ortaya konulmasını hedefler. Karşılaştırma yaparak başka-
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larının ne elde ettiğini, ne kadar iyi olduğunu anlarız. Karşılaştırma performans 
sonuçları yani miktar ile ilişkilidir. Bu kapsamda bir kuruluşun elde ettiği sonuç-
ların başka kuruluşlara göre hangi düzeyde olduğunu anlamak için karşılaştırma 
yapmak gerekir (Yılmaz, 2011:150).

Kıyaslama ve Karşılaştırma; Aynı zamanda birbirinden ayrılmaz bir bütün-
dür, çünkü bir yandan süreçleri kıyaslamak, bir yandan bu süreçlerin çıktılarını 
karşılaştırmak beraber yapıldığında bir anlam taşır. Örneğin bir kuruluşun sizden 
daha yüksek hasta/hasta yakını memnuniyeti sağladığını görmek yetmez, neyi 
sizden daha fazla yaparak bunu sağladığını anlamak çok anlamlı ve çok değerli-
dir (Yılmaz, 2011:150).

Dünya standartları nedir, ortalama davranış şekilleri ve sonuçları, rekabetçi dav-
ranış şekilleri ve sonuçlarının neler olduğunu bilmeden, farketmeden kendinizi 
ölçmeniz yeterli değildir. Sizin tercih edilmeniz, rakiplerinizden daha iyi yaptığı-
nızı ve daha iyi sonuçlar aldığınız bilmenize bağlıdır.

1.2. Kıyaslama ne değildir?

• Kıyaslama bir casusluk değildir çünkü açık yapılır ve belirli gizlilik kuralları 
çerçevesinde yürütülür.

• Kıyaslama diğer kuruluşlara yapılan bir gezi değildir çünkü ayrıntılı ön çalış-
ma ve sorgulama gerektirir. Kuruluşun kendi uygulamaları için değer sağla-
mayan girişimler turistik seyahattir.

• Kıyaslama sadece performans göstergelerini karşılaştırmak değildir.

1.3. Neden kıyaslama?

Akıllı yönetimler bugün kıyaslamayı bir öğrenme fırsatı olarak görmektedir. 
Kıyaslama başkalarından öğrenmek, başkalarının yaptığı hataları yapmamaktır. 
Rekabetin evrensel kurallarından biri olan “daha hızlı olma” faktörü kıyasla-
ma yöntemini cazip hale getirmiştir. Gelişmesi gereken yönler için hızlı çözüm 
arayışları ve tehditlere karşı hızlı tedbir alma mecburiyeti kuruluşları kıyaslama 
yaklaşımını uygulamaya zorlamaktadır. Tekerleği yeniden keşfetmek için zaman 
harcamak lüks bir çabalamadır. Bu nedenle zaten var olan ve başkaları tarafından 
uygulanan daha iyi çözümleri bulmak ve öğrenmek önemli üstünlükler sağlaya-
caktır (Çelebi, 2011:150).

1.4. Kıyaslamanın amacı

• Kuruluşun amaç ve hedeflerini saptamakta yardımcı olmak,
• Hedef ve amaçlara ulaşmak için en iyi uygulamaları saptamak,
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• Hedefleri, amaçları ve uygulamaları geçerli kılmak,

• Kurum/Kuruluş kültürünü değiştirmek veya güçlendirmek,

• Kurum/Kuruluşun stratejik olarak yönetilmesini sağlamak,

• Kurum/Kuruluş içindeki daha iyi uygulamaları açığa çıkartmak,

• Maliyetleri düşürmek,

• Çalışanlarda motivasyon sağlamak,

• Rekabet avantajını ve şirket performansını arttırmak.

1.5. Kıyaslama (Benchmarking) kavramının geçmişi ve ortaya çıkışı

Aslında Japonya’da benchmarking’e eşdeğer olan kavram “Dantatsu” adını 
almakta ve “en iyinin en iyisi” anlamını taşımaktadır. Benchmarking’e yöne-
lik ilk uygulamalar çok eskilere dayanmaktadır. Örneğin; Ford’un kurucusu 
Henry Ford, yürüyen bant sistemiyle üretimi, 1912’de Chicago’da bir tanı-
dığını görmek için gittiği mezbahadan esinlenerek geliştirmiştir. Kasapların 
her birinin karkasın belirli bir bölümünü keserek, kalanını diğer arkadaşlarına 
devrettiğini gören Ford, aynı yöntemi otomobil yapımında da ufak bir farkla 
uygulamıştır. Çengellerin üzerinde kaydığı çelik ray yerine, hareketli bir band 
uygulaması geliştirmiştir. Yine 1950’li yıllarda Toyota’nın kurucusu, oğlu 
Eiji Toyoda’yı General Motors, Ford gibi otomobil devlerini incelemek üzere 
A.B.D.’ye göndermiştir. Eiji Toyoda sadece bu işletmeleri ziyaret etmekle 
kalmamış, süpermarketlerde bile gözlemlerde bulunmuştur. Süpermarketler-
de boşalan rafların geceleri hızla ve ihtiyaç doğrultusunda doldurulmasından 
etkilenen Toyoda, Japonya’ya dönüşte “just-in-time” ya da tam zamanında 
üretim, sıfır stokla çalışma olarak adlandırılan sisteminin ilk uygulamalarını 
başlatmıştır.

Benchmarking kavramı bugünkü anlamı ile ilk kez 1970’lerin sonu 1980’lerin 
başında Xerox işletmesinin diğer Japon işletmelerinden öğrenme fikriyle, uy-
gulanmaya başlanmıştır. 1979 yılında Xerox, benchmarking uygulamasına, ra-
kipleri tarafından üretilen fotokopi makinelerinin parçalarını söküp inceleyerek 
başlamıştır. Xerox, bu parçaların fiziksel bileşimlerinin nasıl yapıldığını değer-
lendirmenin yanı sıra, üretim maliyetlerini de incelemiş ve rakiplerinin bu ürün-
leri nasıl daha düşük maliyetlerle ürettiklerini anlamaya çalışmıştır. Daha sonra 
Xerox bu uygulamaları kendi üretim sürecine adapte etmiş ve iş planlarında kul-
lanmıştır (Yüksel, 2003:94).
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Tablo 1. Xerox’un Başarıyla Uyguladığı Benchmarking Örnekleri
Xerox’un Benchmarking Ortakları Benchmarking Yapılan Süreç
American Express Faturalama ve Tahsilat
American Hospital Supply Envanter Kontrolü
Frolida Light and Power Kalite Güvencesi Süreci
Ford Motor Company Üretim Hattı Dizaynı
General Electric Robot Sistemi
Cummins Engine Company Günlük Üretim Planlaması
Westinghouse Depo Kontrolü, Barkod Uygulaması

1980’lerden sonra başta ABD olmak üzere bütün batıda yaygınlık kazanan ben-
chmarking yöntemi, bugün de dev işletmeler tarafından kullanılmaktadır. Bunla-
rın başında ise Dell Computer ve General Electric (GE) gibi işletmeler gelmek-
tedir. Dell Computer’ın kurucusu Michael Dell, işletmede ortaya çıkan sorunları 
aşmak ve geleceğe hazırlık yapmak için, değişik sektörlerden iyi uygulamaları 
incelediklerini söylemektedir (Yüksel, 2003:94).

Ülkemizde küreselleşme ile birlikte uluslararası pazarlara girmek, rekabet gücü-
nü artırmak, kaliteli mal ve hizmet üretmek amacıyla benchmarking yeni bir yö-
netim tekniği olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sabancı Holding bünyesindeki 
işletmeler; Beksa, Brisa, Dusa, Kordsa ve Olmuksa tarafından benchmarking ça-
lışmalarına sistematik bir yapı kazandırmak amacıyla 1997’de kurulan “BENCH-
SA” adlı bir çalışma grubu, benchmarking’i bir süreç olarak ele almakta, sürekli 
iyileştirmenin üzerinde önemle durmaktadır (Yüksel, 2003:94).

1.6. Kıyaslama Çeşitleri

Kuruluş içinde örnek uygulamaları olan süreç/fonksiyonlarla yapılabilecek kı-
yaslamaların yanısıra, kuruluş dışında rakip, fonksiyonel ve jenerik kıyaslamalar 
yapılabilmektedir (Özçer, 2011:150).

Kuruluş İçi Kıyaslama; Kuruluş içinde, süreçler veya fonksiyonlar arası iyi uy-
gulamaların paylaşılması

Rakiple Kıyaslama; aynı sektörden rakip kuruluşlar ile süreçlerin kıyaslanması

Fonksiyonel Kıyaslama; Rakip olmayan, ancak aynı teknolojik alanda faaliyet 
gösteren kuruluşların benzer fonksiyonlarının kıyaslanması

Jenerik Kıyaslama; Sektör ve pazardan bağımsız olarak, en iyi uygulayıcı kuru-
luşlarla yapılan kıyaslama

Yukarıda bahsedilen kıyaslama çeşitleri yoluyla; performans sonuçlarının karşılaş-
tırılması olan performans kıyaslama, süreç uygulamalarının anlaşılmasını amaç-
layan süreç kıyaslama ve daha seyrek görülen ve stratejik kararların alınmasına 
yardımcı olan stratejik kıyaslama’lar gerçekleştirebilmektedir (Özçer, 2011:150).
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Kıyaslama çalışmaları aynı paralelde belirli kombinasyonlar şeklinde yapılabilir. 
Bazı kombinasyonlar diğerlerine göre daha etkili ve değişimi tetikleyici nitelikte-
dir. Örneğin; kuruluş içinde yapılan kıyaslamaların yaratacağı değer ve sıçramalı 
iyileştirme ortaya çıkarma olasılığı zayıftır. Sadece kuruluş içinde yapılan strate-
jik kıyaslama ise çoğu kez anlamlı olmayacaktır.

Rakip Kıyaslama; rakiplerle performans sonuçları ve stratejiler karşılaştırıldığı 
takdirde anlam kazanır. Ancak rakip kuruluşlarla süreç kıyaslaması yapmak ve 
süreçlere yönelik bilgi paylaşmak, süreç detaylarının gizliliği nedeniyle oldukça 
zordur (Özçer, 2011:150).

Fonksiyonel ve Jenerik Kıyaslama, süreç kıyaslama ile birlikte yapıldığında en 
yüksek katma değer sağlayan kıyaslama çalışmaları ortaya çıkar. Bu kombinas-
yon en iyi neticeyi sağlar ve yenileşim yaratacak sıçramalı iyileştirmelere olanak 
verir. Bu bağlamda, yenileşimleri tetikleyecek olan ilk faaliyetlerden biri etkin bir 
kıyaslama çalışmasıdır (Özçer, 2011:150).

1.7. Kıyaslamada Kritik Başarı Faktörleri

1.7.1. Yönetim Kararlılığı

Üst yönetimlerin gelişme konusunda önünü kesen yeterli hissetme unsuru vardır. 
“Biz zaten iyiyiz!” veya “bizden iyisi yok!” değerlendirmeleri öğrenme ve dolayı-
sıyla kıyaslamanın önündeki engellerin başında gelir. Kıyaslama çalışmaları, baş-
kalarından öğrenmeyi kabul edecek kadar alçakgönüllü ve öğrenilenleri uygulaya-
cak kadar akıllı olmayı gerektirir. Üst yönetimlerin “bizden daha iyi yapanlardan 
öğrenmeliyiz” iradesine sahip olması başarı şartlarından biridir (Çelebi, 2011:150).

1.7.2. Doğru Süreci Seçmek

Kıyaslama kaynak gerektiren bir araçtır. Bu nedenle öncelikle stratejik veya te-
mel sonuçlar üzerinde etki yapacak süreçlerin iyileştirilmesi için kıyaslama yön-
teminden yararlanılmalıdır (Çelebi, 2011:150).

Şekil 1. Kıyaslamada Kritik Başarı Faktörleri 
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1.7.3. Kıyaslanacak Süreci Tanımak

Kıyas ortağının süreçlerinin incelenmesinden önce, doğru soru ve araştırma 
konularını belirlemek için kıyaslama ihtiyacı olan süreç ayrıntılı olarak analiz 
edilmelidir. Sürecin işlem akışı, kullanılan yazılım ve ekipman, süreçte yer alan 
personelin profili, çalışma ortamı gibi hususlar ortaya konmalı aksayan yönler 
tespit edilmelidir.

1.7.4. Kıyaslama Bulgularını Uygulamak

Kıyaslamanın turistik gezi olarak kalmaması için, elde edilen bilginin uyarlan-
ması konusunda takipçi ve kararlı olunmalıdır. Kıyaslama projesi, iş planlarında 
yer almalı, kıyaslama projelerinin raporlanması ve üst yönetim toplantılarında 
paylaşılması sağlanmalıdır.

1.7.5. Uygun Kıyas Ortağını Seçmek

Kıyas ortağı belirlemek için genel kural çok açıktır. Bu kuruluşun performan-
sı kıyaslama yapanın performansından daha iyi olmalıdır. Kıyaslama ortağının, 
radikal iyileştirme sağlanmasına katkıda bulunacak uygulamalara sahip olması 
gerekir.

1.7.6. Bilgi Paylaşım Kuralları Üzerinde Anlaşmak

Kıyaslamanın amacı, sonuçların nasıl kullanılacağı, tarafların sorumlulukları, 
elde edilen bilginin gizliliği ve hangi şartlarda nasıl paylaşılacağı gibi çeşitli ko-
nuların açıklığa kavuşturulmasını sağlayan etik bir sözleşme hazırlanarak taraf-
larca onaylanmalıdır.

1.7.7. Kıyaslama Ortağı

Bir kıyaslama projesindeki en zor ve kritik adım kıyaslama ortağını belirlemektir. 
Kıyaslama ortağının seçiminde kıyaslama ortağının ulaşılabilirliği dikkate alın-
ması gereken bir noktadır. Kıyaslanacak süreçlerin benzerliği de uygun bir eşleş-
mede göz önünde bulundurulur. Ulaşılabilirlik konusunda kolaydan zora doğru 
şöyle bir sıralama yapılabilir (Çelebi, 2011:150).

• Aynı grup kuruluşları veya kuruluş içi ortaklar
• Aynı sektörde yer alan müşteri, tedarikçi, iş ortağı konumundaki kuruluşlar
• Başarılı olarak bilinen kuruluşlar (Çeşitli yayınlarda ve kongrelerde başarılı 

uygulamalarına yer verilen kuruluşlar, kalite ödülü sahibi kuruluşlar bu kate-
goriye girmektedir)
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• Sınıfında en iyi kuruluşlar (Sektöre bakılmaksızın bir süreçte çeşitli otorite 
kurumların yanı sıra ulusal ve uluslar arası kıyaslama ağları tarafından en iyi 
olarak tanımlanan kuruluşlardır. İdeal kıyaslama ortaklarıdır. Ancak çok sayı-
da kıyaslama talebi aldıklarından tüm başvurulara olumlu yanıt vermemeleri 
anlayışla karşılanabilir.)

• Rakipler (Bu alanda etik kuralların yanı sıra rekabet yasalarının getirdiği sı-
nırlamalar da dikkate alınmalıdır.)

1.8. Kıyaslama Sürecinin Oluşturduğu Fırsatlar ve Karşılaşılan Zorluklar

Kıyaslama çalışmalarında önemli kazanımı, kıyaslama yapan kuruluşun sağla-
dığı düşünülür. Ancak iyi uygulayıcı konumunda olan ve kıyaslanan tarafında 
bu çalışmadan ciddi kazanımlar sağlayacağını unutmamak gerekir. Görüşmeler 
sırasında karşı tarafın objektif bakış açısıyla yönelttiği soruların düşündürdüğü 
ve tetiklediği konular, beklenmedik iyileştirme fırsatlarının yakalanmasını sağla-
yabilir ki iyileştirmenin sonu olmayan bir uğraş olduğu bilinmektedir.

Kıyaslama yapmak isteyen ve bu konuda uygun kıyas ortağını seçen kuruluşların 
yaşadığı en temel sorun, aslında kendi organizasyonlarının ve ilgili süreçlerinin 
henüz belirli bir olgunluk düzeyine gelmemiş olmasıdır. Çünkü kıyaslama, he-
nüz mevcut olmayan veya tasarım aşamasında olan süreçlerle ilgili bir öğrenme 
faaliyeti değildir. Kıyaslama çalışmasını başlatmadan önce, sürecin uygulamaya 
alınmış ve belirli bir döngüyü tamamlamış olması gerekmektedir. Bu uygulama-
lar sonrasında gerçekleştirilen süreç gözden geçirme faaliyetleri esnasında, gerek 
iş yapış şekilleri, gerekse sürecin performans ölçüm sonuçlarının organizasyonel 
beklentilerle karşılaştırılması sonucunda sürecin kıyaslanmasına kararı verilebi-
lir. Yukarıda bahsedilen ilkelere uymayan dış ziyaretler, görüşmeler veya yapılan 
karşılaştırma analizleri, yapısal bir süreç kıyaslama çalışmasından beklenen fay-
daları sağlamayacaktır (Özçer, 2011:150).

Yaşanabilecek önemli sorunlardan bir diğeri, kıyaslama yapan kuruluş ekibinin, 
kıyaslama görüşmeleri ve ziyareti öncesinde hazırlıklarını yeterince yapmamış 
olmasıdır. Bu hazırlıklar çerçevesinde, ziyaret edilen kuruluşa sorulacak soruların 
anlamlı ve yeterli biçimde hazırlanmamış olması, yapılan çalışmadan beklenen 
faydayı olumsuz biçimde etkileyecektir. Kıyaslamadan öğrenilen bilgilerin kendi 
kuruluşlarına uyarlanması aşamasında, yetersiz bilgi, karar almayı ve dolayısıyla 
kıyaslama çalışmasının hedefe ulaşmasını engelleyecektir. Ayrıca, yetersiz ha-
zırlık ile başlatılan kıyaslama çalışması kıyaslanan kuruluştan kendi süreçleri ile 
ilgili gelebilecek birçok sorunun da cevapsız kalmasına sebep olabilecek ve kı-
yaslamanın “kazan – kazan” ilkesi ile çelişecektir (Özçer, 2011:150).
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1.9. Kıyaslama Aşamaları

Dünyadaki kıyaslama çalışmalarına yön veren Amerikan Verimlilik ve Kalite 
Merkezi – APQC, dört adımlı bir model önermektedir (Çelebi, 2011:150).

1. Planlama

2. Bilgi Toplama ve Analiz

3. Uyarlama ve Uygulama

4. İzleme ve Gözden Geçirme

Şekil 2. Kıyaslama Aşamaları

 

2. UYGULAMA SÜRECİ

2.1. Planlama, Bilgi Toplama ve Analiz

2.1.1. Özdeğerlendirme Yapılması

Hastanemiz Kalite Yönetim Birimi tarafından yılda 2 kez Özdeğerlendirme Planı 
yapılmakta, bu plan doğrultusunda tüm hizmet süreçleri Hizmet Kalite Standart-
ları kapsamında değerlendirilerek iyileştirmeye açık alanlar belirlenmektedir.
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Tablo 2. Örnek Özdeğerlendirme Planı (plandan bir bölüm)

Tarih Birim Adı Tetkikçiler

ENFEKSİYON 

TESİS YÖNETİMİ

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

BİLGİ YÖNETİMİ

STOK YÖNETİMİ

ATIK YÖNETİMİ

BELGE NO: P-07     YAYIN TARİHİ: 01/04/2007    YENİLEME TARİHİ VE NO: 03/05/2011-04     SAYFA NO: 3/3

                                                                                                                     Hazırlanma Tarihi: 10/08/2012

Tetkikte Rehberlik Yapacak
Birim Sorumluları

13.08.2012
Pazartesi

YÖNETİM 
HİZMETLERİ

Taner SEMERCİ – V.H.K.İ
Leyla GÜNEY – Hemşire

Baştabip Uzm. Dr. Gürbüz AKÇAY
Kalite Yönetim Direktörü Uzm. Dr. Hatice ERBEYİN
Hastane Müdürü Baki ÖZCAN
Başhemşire Emine İLBAY

13.08.2012
Pazartesi

HASTA BAKIM 
HİZMETLERİ

Kalite Yönetim Direktörü Uzm. Dr. 
Hatice ERBEYİN
Serpil DEMİRKIRAN – Müdür 
Yardımcısı

Başhemşire Emine İLBAY
Başh. Yrd. Ayşe AYAZ, Başh. Yrd. Aysel HARKTI
Başh. Yrd. Hatice DÖNMEZ ARMAN
Başh. Yrd. Hülya ÇIRAK, Başh. Yrd. Meral 
GÜRHAN

13.08.2012
Pazartesi

Uzm. Dr. Gaye AYDIN – 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Uzmanı
Ayşe AYAZ – Başhemşire 
Yardımcısı

Başt. Yard. Uzm. Dr. Arif YORULMAZ
Uzm. Dr. Ayşe YÖRÜK, Hemşire Saliha KOÇOĞLU

14.08.2012
Salı

Kalite Yönetim Direktörü Uzm. Dr. 
Hatice ERBEYİN
İsmail DÖNERTAŞ - Müdür 
Yardımcısı 

Müh. Altınay ÖZBAY
Başteknisyen Osman OKUMUŞ

14.08.2012
Salı

Kalite Yönetim Direktörü Uzm. Dr. 
Hatice ERBEYİN
Altınay ÖZBAY – Mühendis

Müdür Yrd. İsmail DÖNERTAŞ
Taner SEMERCi – V.H.K.İ

15.08.2012
Çarşamba

Kalite Yönetim Direktörü Uzm. Dr. 
Hatice ERBEYİN
Taner SEMERCİ – V.H.K.İ

Baştabip Yard. Dr.Mahmut TEKİN
Müdür Yard. Serpil DEMİRKIRAN, Akif KABAKÇI

15.08.2012
Çarşamba

Kalite Yönetim Direktörü Uzm. Dr. 
Hatice ERBEYİN
Başeczacı Selda VURAL TUNCER

Müdür Yard. Serpil DEMİRKIRAN, Yavuz AYVAZ, 
Hüdayi KAPLAN, Nevriye ÜNVERDİ

15.08.2012
Çarşamba

AMELİYATHANE – 
ANESTEZİ

Emine İLBAY – Başhemşire
Saliha KOÇOĞLU – Hemşire

Baştabip Yard. Uzm. Dr. Durmuş Ali ÖZDEMİR
Uzm. Dr. Abdurrahman DÜNMEZ – Anestezi 
Uzmanı
Başhemşire Yard. Hülya ÇIRAK
Kadriye DEMİRSOY – Sorumlu Anestezi Teknisyeni

16.08.2012
Perşembe

Kalite Yönetim Direktörü Uzm. Dr. 
Hatice ERBEYİN
Uzm. Dr. Süal ÖZTÜRK

Müdür Yard. Serpil DEMİRKIRAN
Başh. Yrd. Hülya ÇIRAK, Uzm. Dr. Nuriye 
KARACA

16.08.2012
Perşembe

B TİPİ 112 
AMBULANS 
HİZMETLERİ

Hatice DÖNMEZ ARMAN – 
Başhemşire Yrd. 

Baştabip Yard. Dr. Zeki GÜRLESİN, Dr. Mustafa 
OLCEK,  Sağlık Memuru Recep DEMİR

16.08.2012
Perşembe

BİYOKİMYA 
LABORATUVARI

Uzm. Dr. Fatma SARI – 
Mikrobiyoloji ve Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanı
Özlem AKSOY – Hemşire

Başt. Yard. Uzm. Dr. İbrahim GÖRÜŞEN
Uzm. Dr. Onur BAHÇECİ, Uzm. Dr. Şahika ÖZEN 
EREN
Laborant Nail TUĞYAN

16.08.2012
Perşembe

TRANSFÜZYON 
MERKEZİ

Uzm. Dr. Fatma SARI – 
Mikrobiyoloji ve Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanı
Özlem AKSOY – Hemşire

Baştabip Yard. Uzm. Dr. İbrahim GÖRÜŞEN
Uzm. Dr. Ebru ÇEVİK TEPELİ

HAZIRLAYAN
Uzm. Dr. Hatice ERBEYİN
Kalite Yönetim Direktörü

ONAYLAYAN
Uzm. Dr. Gürbüz AKÇAY

Baştabip

İÇ TETKİK / ÖZDEĞERLENDİRME PLANI

2.1.2. İzleme ve Değerlendirme Planı Oluşturulması

İzleme ve Değerlendirme Planı oluşturulmakta, bu plana göre veriler toplanmak-
ta, analiz edilmekte ve raporlanmaktadır.
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Tablo 3. İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Planı

İlgili Formlar Sorumlu Birim/Kişi

KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ GENEL GÖSTERGELER

1. 6 Ay 6 Ay
2. Yönetim Kalite Hedefleri 6 Ay 6 Ay Yönetim

3. 6 Ay 6 Ay

Sıra 
No

Performans / Entegre 
Yönetim Sistemi 
Göstergeleri

Veri 
Toplama
Periyodu

Veri 
Analiz 
Periyodu

Hizmet Kalite Standartları 
Özdeğerlendirme/İç Tetkik

İç 
Tetkik/Özdeğerlendirme 
Raporu (FRM-10)

Kalite Yönetim Birimi / 
Yönetim

Performans ve Kalite Yönetim 
Birimi Kalite Hedefleri

Kalite Yönetim Birimi / 
Yönetim

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ GÖSTERGELERİ
İZLEME VE DEĞERLENDİRME PLANI

 
 

 

4. Birimlerin Kalite Hedefleri 6 Ay 6 Ay

5. Yıllık Yıllık Kalite Yönetim Birimi

6.

7. Risk Bildirimi Risk Bildirim Formu (FRM-254) Aylık

8. Risk Analizi Risk Değerlendirme Formu (FRM-234)

9. Uygun Olmayan Hizmet Formu (FRM-45) Aylık 6 Ay

10. Düzeltici / Önleyici Faaliyet Aylık

11. Çalışan Görüşleri Aylık
12. Poliklinik Hasta Sayısı Aylık 3 Aylık Yönetim
13. Acil Servis Hasta Sayısı Aylık 3 Aylık Yönetim
14. Yatan Hasta Sayısı Aylık 3 Aylık Yönetim
15. Hizmet Envanteri Tablosu Aylık 3 Ay Kalite Yönetim Birimi / Yönetim

16. Aylık 3 Ay Kalite Yönetim Birimi / Yönetim

17. Süreç Performans Karneleri Aylık Yıllık

18. Aylık 3 Ay İlgili Birim Sorumlusu / Yönetim

19. Aylık 3 Ay İlgili Birim Sorumlusu / Yönetim

20. Aylık 3 Ay İlgili Birim Sorumlusu / Yönetim

21. Poliklinik Bekleme Süresi Aylık 3 Ay

22. Aylık 3 Ay
HİZMET KALİTE STANDARTLARI KALİTE İNDİKATÖRLERİ

23. Ayda bir

24. Ayda bir

İlgili Birim / Kalite Yönetim 
Birimi / Yönetim

Birimlerin Hedeflerini 
Gerçekleştirme Oranları

Kalite Dokümanlarının Gözden 
Geçirilmesi

Yılda bir 
ve 
gerektiğind
e

Yılda bir ve 
gerektiğinde

İlgili Birim / Kalite Yönetim 
Birimi

Bildirim 
Yapıldığın
da

Birim Sorumluları / Kalite 
Yönetim Birimi / Yönetim

Yılda bir 
ve 
gerektiğind
e

Yılda bir ve 
gerektiğinde

Birim Sorumluları / Kalite 
Yönetim Birimi / Yönetim

Uygun Olmayan Hizmetin 
Kontrolü

Birim Sorumluları / Kalite 
Yönetim Birimi / Yönetim

Düzeltici / Önleyici Faaliyet Formu 
(FRM-06)
Düzeltici / Önleyici Faaliyet İzleme Formu 
(FRM-07)

Gerektiğin
de

Birim Sorumluları / Kalite 
Yönetim Birimi / Yönetim

Çalışan İçin Öneri ve Şikayet Formu 
(FRM-13)
Çalışan Görüşleri Takip Formu (FRM-14)

FRM-13 
verildiğind
e

Birim Sorumluları / Kalite 
Yönetim Birimi / Yönetim

Kamu Hizmet Standartları 
Tablosu

Birim Sorumluları / Kalite 
Yönetim Birimi / Yönetim

Radyoloji – MR Birimi İşlem 
Öncesi Bekleme Süreleri

Görüntüleme Hizmetleri Süreç Performans 
Karnesi (SPK-11)

Radyoloji – MR Birimi Sonuç 
Verme Süresi

Görüntüleme Hizmetleri Süreç Performans 
Karnesi (SPK-11)

EKO – EEG – Kan Alma  İşlem 
Öncesi Bekleme Süreleri

Poliklinik Süreç Performans Karnesi (SPK-
26)

Poliklink Süreç Performans Karnesi (SPK-
26)

Polikliniklerden Sorumlu 
Baştabip Yardımcısı ve 
Başhemşire Yardımcısı

Poliklinik Randevu Oranı / 
Randevu Uyum Oranı

Poliklink Süreç Performans Karnesi (SPK-
26)

Polikliniklerden Sorumlu 
Başhemşire Yardımcısı ve 
Baştabip Yardımcısı

Kesici Delici Alet Yaralanmaları 
Oranı İndikatör Kartı (Kİ-01)

- Kesici/delici alet yaralanmaları bildirim 
formu
- Kesici/delici alet yaralanmaları veri 
toplama formu
- Kesici/delici alet yaralanması aylık veri 
analiz formu
- Kesici/delici alet yaralanması yıllık veri 
analiz formu

Yaralanma 
olayı 
gerçekleşti
kten sonra

Enfeksiyon Kontrol Komitesi, 
Çalışan Güvenliği Komitesi

Kan ve Vücut Sıvılarının 
Sıçramasına Maruz Kalma Oranı 
İndikatör Kartı(Kİ-02)

- Kan ve Vücut Sıvılarının Sıçramasına 
Maruz Kalan Çalışan Oranı Aylık Veri 
Analiz Formu (FRM-379)
- Kan ve Vücut Sıvılarının Sıçramasına 
Maruz Kalan Çalışan Oranı Yıllık Veri 
Analiz Formu (FRM-380)

Olay 
gerçekleşti
kten sonra

Enfeksiyon Kontrol Komitesi, 
Çalışan Güvenliği Komitesi
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25. Aylık 3 Aylık

26. Aylık 3 Aylık

27. Günlük Aylık

28. Günlük Aylık

29. 3 Aylık

30. Aylık 3 Aylık

31. Aylık 6 Aylık

32. Aylık 3 Aylık

33. Aylık 3 Aylık

34. Aylık 3 Aylık

35. Aylık 3 Aylık

36. Aylık 3 Aylık Tüm hekimler

37. 3 Aylık 3 Aylık

38. 3 Aylık 6 Aylık Başhemşire, Baştabip

Yoğun Bakım Mortalite Oranı 
İndikatör Kartı (Kİ-03)

Yoğun Bakım İzlem Formu (FRM-27)
Yoğun Bakım Süreç Performans Karnesi

Yoğun Bakım Sorumlu 
Hemşiresi, Yoğun Bakımdan 
Sorumlu Başhemşire Yardımcısı, 
Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi, 
Yoğun Bakımdan Sorumlu 
Baştabip Yardımcısı

Yoğun Bakım Bası Ülseri Oranı 
İndikatör Kartı (Kİ-04)

Yoğun Bakım İzlem Formu (FRM-27)
Bası Yarası Riskini Ölçme (Norton Bası 
Skalası) (FRM-264)
Yoğun Bakım Süreç Performans Karnesi

Yoğun Bakım Sorumlu 
Hemşiresi, Yoğun Bakımdan 
Sorumlu Başhemşire Yardımcısı, 
Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi, 
Yoğun Bakımdan Sorumlu 
Baştabip Yardımcısı

Yoğun Bakım Ünitesinde 
Hastane İnfeksiyon Hızları 
İndikatör Kartı (Kİ-05)

-Erişkin Hasta İnfeksiyon Takip Formu 
(FRM-146)
-Erişkin Hasta İnvaziv Araç İlişkili 
Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Formu 
(FRM-147)
-Yenidoğan İnfeksiyon Takip Formu 
(FRM-164)
-Yenidoğan İnvaziv Araç İlişkili Hastane 
İnfeksiyonları Sürveyans Formu (FRM-
163)

Enfeksiyon Kontrol Komitesi, 
Tüm yoğun bakım ünitesi 
çalışanları, İlgili Baştabip 
Yardımcısı ve Baştabip

Cerrahi Alan İnfeksiyon Hızları 
İndikatör Kartı (Kİ-06)

Cerrahi Girişim Günlük Takip Formu 
(FRM-165)
Erişkin Hasta İnfeksiyon Takip Formu 
(FRM-146)

Enfeksiyon Kontrol Komitesi, 
Tüm Cerrahi Branş Çalışanları, 
İlgili Başhekim Yrd. ve Baştabip

Düşen Hasta Oranı İndikatör 
Kartı (Kİ-07)

Hasta Güvenliğini Tehdit Eden Olay 
Bildirim Formu (FRM-181)
Düşen Hasta Oranı Veri Toplama Formu 
(FRM-373)

Düşme 
olayı
Gerçekleşti
kten sonra

Birim Sorumlu Hemşireleri / 
Hasta Güvenliği Komitesi

Sezaryen Oranı İndikatör Kartı 
(Kİ-08)

Sezaryen oranı veri toplama formu
Sezaryen oranı veri analiz formu

Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Uzmanları / Yönetim

Ameliyat Masası Kullanım 
Oranları İndikatör Kartı (Kİ-09)

Ameliyathane Süreç Performans Karnesi 
(SPK-21)
Aylık Ameliyat İzlem Formu (FRM-311)

Cerrahi Branş Hekimleri / İlgili 
Baştabip Yardımcısı

Yoğun Bakımda Tekrar Yatış 
Oranları İndikatör Kartı (Kİ-10)

Yoğun Bakım İzlem Formu (FRM-27)
Yoğun Bakım Süreç Performans Karnesi

Yoğun Bakım Sorumlu 
Hemşiresi, Yoğun Bakımdan 
Sorumlu Başhemşire Yardımcısı, 
Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi, 
Yoğun Bakımdan Sorumlu 
Baştabip Yardımcısı

Acil Servise 24 Saat İçerisinde 
Tekrar Başvuran Hasta Sayısı ve 
Oranı İndikatör Kartı (Kİ-11)

Acil Servis Süreç Performans Karnesi 
(SPK-20)

Acil Sorumlu Hemşiresi, Acil 
Servis Hekimleri, Acilden 
Sorumlu Baştabip Yardımcısı

Bir Başka Sağlık Merkezine 
Sevk Edilen Hasta Sayısı, Oranı 
ve Teşhis Dağılımı İndikatör 
Kartı (Kİ-12

Bir Başka Sağlık Merkezine Sevk Edilen 
Hasta Sayısı, Oranı ve Teşhis Dağılımı Veri 
Toplama Formu (FRM-374)

Acil Servis Hekimleri, Acil 
Servisten Sorumlu Baştabip 
Yardımcısı, Baştabip

Acil Müşahadede Yatan Hasta 
Kalış Süresi İndikatör Kartı (Kİ-
13)

HBYS kayıtları
Acil Müşahadede Yatan Hasta Kalış Süresi 
Veri Toplama Formu (FRM-377)

Acil Servis Kalite Sorumlusu, 
Hemşireleri, Hekimleri, 
Konsültan Hekimler, Acilden 
Sorumlu Baştabip Yardımcısı

Acil Servise Çağrılan 
Konsültan / İcapçı Hekimin Acil 
Servise Ulaşma Süresi İndikatör 
Kartı  (Kİ-14)

HBYS' den alınan konsültasyon süresi 
listeleri

Sitolojik ve Patolojik Tanı 
Arasındaki Uyum 
Değerlendirilmesi İndikatör 
Kartı(Kİ-15)

Doku Bazında Sitolojik ve Patolojik Tanı 
Değerlendirme Formu (FRM-399)
Patoloji Laboratuvarı Süreç Performans 
Karnesi (SPK-12)

Patoloji Uzmanları, Patoloji 
Laboratuvarı Kalite Sorumlusu

Hemşirelerin Bölüm Değiştirme 
Oranı İndikatör Kartı (Kİ-16)

- Hemşire / Ebe Bölüm Değiştirme Oranı 
Veri Toplama Formu (FRM-367)
- Hemşire / Ebe Bölüm Değiştirme Oranı 3 
Aylık Veri Toplama Formu (FRM-368)
- Hemşire / Ebe Bölüm Değiştirme Oranı 
Yıllık Veri Analiz Formu (FRM-369)
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39. Aylık Aylık

40. Personel servisinden alınan hekim listesi 6 Ay 6 Ay

41. Aylık Aylık

42. Aylık Yıllık
HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ GÖSTERGELERİ
43. Kol bandı kullanım oranı Aylık Aylık Başhemşire
44. Kapı-İğne Aralığı Süreleri Aylık Aylık Acil ve KYB Sorumlu Hekimi
45. El Hijyeni Oranları Aylık 3 Aylık İnfeksiyon Kontrol Komitesi
46. El Antiseptiği Tüketim Oranları 3 Aylık 3 Ay İnfeksiyon Kontrol Komitesi

47. Aylık 3 Aylık

48. Aylık 3 Aylık

49. Aylık Aylık İnfeksiyon Kontrol Komitesi

50. Kalış Süresi Yönetim

51. Aylık Aylık
TOPLUMSAL SORUMLULUK GÖSTERGELERİ
52. Organ ve doku bağışı sayısı Aylık 3 Ay Hasta Hakları Birimi

53. Aylık 3 Ay Organ Nakli Koordinatörü

54. Aylık 3 Ay
55. Basında yer alma Aylık 3 Ay Kalite Yönetim Birimi / Yönetim

56. Aylık Yılda bir

57. Sözlü ve Yazılı Bildiriler Aylık Yılda bir
HASTA VE YAKINLARI MEMNUNİYET VE ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİ

58. Aylık Aylık Kalite Yönetim Birimi

59. Aylık 3 Ay Kalite Yönetim Birimi

60. Aylık Aylık

61. Aylık Aylık

62. Şikayet Çözüm Oranları Aylık Aylık

63. Aylık Aylık

64. Aylık Aylık

65. Aylık Aylık

Eksiksiz Doldurulan Hasta 
Dosyası Oranı İndikatör Kartı 
(Kİ-17)

Hasta Dosyası Değerlendirme Formu 
(FRM-178)
Hasta Dosyası Değerlendirme Veri 
Toplama Formu (FRM-390)

Tüm Birimler / Kalite Yönetim 
Birimi / Yönetim

Hekim Başına Düşen Poliklinik 
Odası Oranı İndikatör Kartı (Kİ-
18)

Poliklinikten Sorumlu Baştabip 
Yardımcısı, Poliklinikten 
Sorumlu Başhemşire Yardımcısı

Cerrahi Profilakside 
Antibiyotiklerin Doğru 
Kullanım Oranı İndikatör Kart 
(Kİ-19)

Profilaktik Antibiyotik Kullanımı Veri 
Toplama Formu (FRM-250)
Cerrahi Profilaksi Aylık Veri Toplama 
Formu (FRM-375)

Servis Hemşireleri, İlgili Cerrahi 
Branş Hekimleri, Enfeksiyon 
Kontrol Komitesi, İlgili 
Baştabip Yrd. ve Baştabip

Yenidoğan Yoğun Bakım 
Ünitesinde Mortalite Oranı 
İndikatör Kartı (Kİ-20)

Yenidoğan – Yenidoğan Yoğun Bakım 
Süreç Performans Karnesi (SPK-14)

Yenidoğan Yoğun Bakım Kalite 
Sorumlusu, Yenidoğan Yoğun 
Bakım Sorumlu Hekimi

Hasta güvenliğini tehdit eden 
olay bildirim form (FRM-181)' 
larının değerlendirilmesi

Hasta güvenliğini tehdit eden olay bildirim 
form (FRM-181)

Hasta Güvenliği Komitesi / 
Yönetim

Çalışan güvenliğini tehdit eden 
olay bildirim form (FRM-265)' 
larının değerlendirilmesi

Çalışan güvenliğini tehdit eden olay 
bildirim form (FRM-265)

Çalışan Güvenliği Komitesi / 
Yönetim

PATH (Hastanelerde Kalite Geliştirme Performans Değerlendirme Araçları) PROJESİ İÇİN İZLENMESİ GEREKEN 
GÖSTERGELER

Kesici-delici aletlerle yaralanma 
oranları

Mart-
Nisan-
Mayıs

Mart-
Nisan-
Mayıs

Eksiksiz Doldurulan Hasta 
Dosyası Oranı

Tüm Birimler / Kalite Yönetim 
Birimi / Yönetim

Beyin ölümü gerçekleşen ve 
organ nakli olan hasta sayısı
Sağlıklı Yaşam Okulu (eğitim 
alan kişi sayısı)

İlgili Başhemşire Yardımcısı 
/Eğitim Hemşiresi

Ödüllere aday gösterilme sayısı ; 
alınan ödül  sayısı

Kalite Geliştirme Ekibi / 
Yönetim
Performans ve Kalite Yönetim 
Birimi

Hasta ve Yakınları Memnuniyet 
Anket Sonuçları
Şikayet başvuru yollarına göre 
öneri ve şikayet sayıları

Şikayetlerin puanlara göre 
gruplandırılması

Memnuniyet, Şikayet 
Komisyonu / Kalite Yönetim 
Birimi

Yapıldıkları Anda Çözümlenen 
Şikayetler

Memnuniyet, Şikayet 
Komisyonu / Kalite Yönetim 
Birimi
Memnuniyet, Şikayet 
Komisyonu / Kalite Yönetim 
Birimi

Anlaşma Sağlanan Zamandan 
Sonra Şikayetçiyi Bilgilendirme 
Sayısı

Memnuniyet, Şikayet 
Komisyonu / Kalite Yönetim 
Birimi

Şikayetler Sayesinde Yapılan 
İyileştirme Çalışmaları

Memnuniyet, Şikayet 
Komisyonu / Kalite Yönetim 
Birimi

Dış Çözüm Yollarına Havale 
Edilen Şikayetler

Memnuniyet, Şikayet 
Komisyonu / Kalite Yönetim 
Birimi
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66. Aylık 6 Ay

67. Aylık Aylık

68. Aylık Aylık

69. Hekim memnuniyet oranları Aylık 6 Ay

70. Aylık 6 Ay Kalite Yönetim Birimi

71. Aylık 6 Ay Kalite Yönetim Birimi
ÇALIŞAN MEMNUNİYET VE ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİ

72. Kalite Yönetim Birimi

73. Yıllık Yıllık

74. Aylık 6 Ay Yönetim / Kalite Yönetim Birimi

75. Yıllık Yıllık Yönetim

76. Yıllık Yıllık Yönetim

BELGE NO: P-08   YAYIN TARİHİ: 29/03/2010  YENİLEME TARİHİ VE NO: 27 / 03 / 2012-02    SAYFA NO: 5/5

Hasta ve Hasta Yakını Eğitimi 
Verilme Oranı

Hasta Hakları Birimi / Kalite 
Yönetim Birimi

Çözülemeyen şikayetlerin 
dağılımı

Memnuniyet, Şikayet 
Komisyonu / Kalite Yönetim 
Birimi

Gerçekleştirilen Öneriler ve 
Oranları

Memnuniyet, Şikayet 
Komisyonu / Kalite Yönetim 
Birimi
Memnuniyet, Şikayet 
Komisyonu / Kalite Yönetim 
Birimi

Birimlere göre hasta ve yakını 
memnuniyet verileri
Birimlere göre hasta ve yakını 
şikayet verileri

Çalışan Memnuniyeti Anket 
Sonuçları

6 Ay 
(Mart ve 
Eylül)

6 Ay (Mart 
ve Eylül)

Çalışanlar için sosyal faaliyet 
sayısı / Katılan kişi sayısı
Çalışanların Toplam Öneri 
Sayısı ve Gerçekleşme Oranı
Çalışanların Ödüllendirilme 
Oranı
Çalışanlarda Kariyer Geliştirme 
Oranı (Nitelikli Personel Sayısı)

HAZIRLAYAN
Uzm. Dr. Hatice ERBEYİN
Kalite Yönetim Direktörü

ONAYLAYAN
Uzm. Dr. Gürbüz AKÇAY

Baştabip

2.1.3. Hedefler ve İş Planlarının Oluşturulması

Hastanemizin vizyonu, misyonu, politikaları, özdeğerlendirme sonuçları ve veri 
analizi sonuçları göz önünde bulundurularak her Bölüm Sorumlusu/Bölüm Kalite 
Sorumlusu bölüm çalışanları ile birlikte yıllık hedeflerini belirlemektedir. Hedef-
ler doğrultusunda Bölüm İş Planı oluşturulmaktadır.

Tablo 4. Örnek Bölüm Hedefi

Hedef Stratejiler Sorumlular

1 18.05 15 Aylık 31/12/2012

ANESTEZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
2012 YILI ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ HEDEFLERİ 

Sıra
No

Hedeflerin 
Açıklaması

Mevcut 
Durum

İzleme 
Sıklığı

Hedef
Tarihi

Hasta ortalama 
kalış gün sayısını 
azaltmak

. Günlük hasta değerlendirme formu hazırlamak

. Hasta taburcu kriterleri belirlemek ve bu 
kriterlere göre hastaları günlük değerlendirmek
. Hasta değerlendirme formunun günlük takibini 
yapmak
. Entübe hastanın Anestezi uzmanı kontrolünde  
en kısa zamanda ekstübasyonunu  sağlamak
. Laboratuvar ve görüntüleme  tetkiklerinin en kısa 
zamanda değerlendirilmesini sağlamak
. Enfeksiyon gelişmesini  önleyerek hastanın 
serviste enfeksiyondan dolayı  yatmasını 
engellemek

. Yoğun Bakım Hemşireleri

. Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

. Anestezi Uzmanları

TSE
İSG-OHSAS
TS 18001

K - Q
TSE-ISO-EN

9000
M – C

TSE – ISO
10002

Tarih: 12/01/2012
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Hedef Stratejiler Sorumlular

2 8.26 ≤ 8.26 Aylık 31/12/2012

3 1 5 Aylık 31/12/2012

4 %70.05 %80 Aylık 31/12/2012

5 9.7 ≥10 Aylık 31/12/2012

6 %0,5 %0,5 Aylık 31/12/2012

BELGE NO : FRM-286          YAYIN TARİHİ: 07/01/2010      YENİLEME TARİHİ VE NO : 20/06/2011-02     SAYFA NO : 1/1

Sıra
No

Hedeflerin 
Açıklaması

Mevcut 
Durum

İzleme 
Sıklığı

Hedef
Tarihi

Anestezi Yoğun 
Bakım 
Enfeksiyon 
Oranını düşürmek

. Her hastayı günlük olarak 
infeksiyon riskleri açısından 
değerlendirmek
. Sürveyans verileri konusunda 
aylık olarak birimlere geri 
bildirimde bulunmak
. Yoğun bakım ünitelerine belirli 
aralıklarla yoğun bakım 
infeksiyonları başta olmak üzere 
eğitim vermek
. İnfeksiyon gelişen hastaların 
izolasyon yöntemi belirlenip 
çalışanları bilgilendirmek

. Anestezi Yoğun Bakım 
Hemşireleri
. Anestezi Yoğun Bakım Sorumlu 
Hemşiresi
. Anestezi Yoğun Bakım Sorumlu 
Hekimi

Beyin ölümü 
tespit sayısını 
artırmak

. Beyin ölümü tanısı konulan 
hastayı, beyin ölümü komitesine 
erken ulaşıp erken tanı koymak 
. Beyin ölümünden şüphelenilen 
hasta yakınlarını bilgilendirmek 
ve donör konusunda ikna etmek
. Arteriyel Kan Gazı alımı ve takibi 
konusunda eğitimler  düzenlemek
. Her iki hastadan birinin yakınını 
organ bağışı konusunda ikna 
etmek.

. Anestezi Yoğun Bakım 
Hemşiresi
. Anestezi Uzmanı
. Hastane Organ Bağışı 
Koordinatör Yardımcıları 
. Hastane Organ Bağışı 
Koordinatörü

El hijyeni oranını 
artırmak

. El hijyeni ile ilgili eğitimler 
vermek
. Enfeksiyon birimi ile işbirliği 
yapmak
. Hekimlerde dahil tüm personelin 
bilinçlenmesini sağlamak

. Yoğun Bakım Hemşireleri

. Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

. Anestezi Uzmanları

Tahmini mortalite 
oranı ile mortalite 
oranı arasındaki 
farkı artırmak

. Apachi skorlama sistemini 
kullanmak
. Her hastayı değerlendirmek
. Hekimleri bilgilendirmek
. Konu ile ilgili özel çalışma 
yapmak

. Yoğun Bakım Hemşireleri

. Dahili Branş Hekimleri

. Anestezi Uzmanları

Bası yarası oranı 
mevcut 
durumunu 
korumak

.    Tüm çalışanlara bası yaraları 
konusunda eğitim vermek
. Günlük olarak her hastayı, bası 
yarası riski ve durumu 
konusunda takip etmek ve kayıt 
altında tutmak
.   En az 2 saatte bir pozisyon 
vermek
. Hastanın günlük hijyenini 
sağlamak
. Her hastaya havalı yatak 
kullanmak

. Yoğun Bakım Hemşireleri

. Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

. Anestezi Uzmanları

HAZIRLAYAN
Uzm. Dr. Hakan DOĞAN

Anestezi ve Reanimasyon 
Uzmanı

KONTROL EDEN
Uzm. Dr. Hatice ERBEYİN
Kalite Yönetim Direktörü

ONAYLAYAN
Uzm. Dr. Gürbüz AKÇAY

Baştabip

2.1.4. Hedef Değerlendirme Planı Oluşturulması ve Hedeflerin 

Değerlendirilmesi

Hedef Değerlendirme Planı oluşturularak Yönetim, Bölüm Sorumluları, Bö-
lüm Çalışanlarının katılımı ile gerçekleşen toplantılarda belirlenen hedefler 
değerlendirilmektedir. Değerlendirme Toplantılarında kıyaslama konuları 
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ve karşılaştırma indikatörleri belirlenmekte konu ile ilgili en iyi kurum/
kuruluşun belirlenmesi için sorumlular belirlenmekte ve kıyaslama ekibi 
oluşturulmaktadır. Kıyaslama için kuruluş ziyaretinden sonra ekip ve yönetim 
bir araya gelerek değerlendirme yapılmakta ve yapılacak uygulamalar belir-
lenmektedir. Bölümlerin kalite indikatörleri ve performans verileri Ulusal/
Uluslararası kuruluşlarla karşılaştırılarak değerlendirilmekte ve yeni hedefler 
belirlenmektedir.

2.1.5. Kıyaslanacak Kuruluşun ve Ekibin Belirlenmesi

Kıyaslanacak konu ile ilgili kriterler oluşturularak kuruluş belirlenmektedir. Ku-
ruluş yetkilisi aranarak kıyaslama yapacağımız konu ve amacımız açıklanarak zi-
yaret planı oluşturulmaktadır. Kıyaslama Ekibine çalışanların katılımı sağlanarak 
motivasyon ve işin sahiplenilmesi sağlanmaktadır.

2.2. Uyarlama ve Uygulama

Kıyaslama için kuruluş ziyaretinden sonra kurumda ilgili çalışanlar ve sorumlu-
lar ile kıyaslama ekibi bir araya gelip değerlendirme yaptıktan sonra uygulama 
çalışmaları başlamaktadır.

2.3. İzleme, Ölçme ve Değerlendirme

2.1.1. ve 2.1.2. maddelerinde belirtildiği gibi özdeğerlendirme yapılarak ve be-
lirlenen parametrelerde veri karşılaştırması yapılarak uygulamaların etkinliği öl-
çülmektedir.

3. SONUÇ

Kıyaslama ve karşılaştırma çalışmaları (Tablo 5,6,7) ile süreçlerimizde iyi-
leştirme sağlanmakta ve hedeflerimiz gerçekleştirilerek bir sonraki yılın 
hedefleri belirlenmektedir. Aynı zamanda kurumumuz diğer kuruluşlarla 
kıyaslandığında mevcut durumumuz tesbit edilebilmektedir. Kıyaslama ile 
Strelizasyon Hizmetleri, Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Patoloji Laboratuvarı 
Hizmet süreçlerinde önemli iyileşmeler gerçekleştirilmiş ve Sağlık Bakanlı-
ğı Hizmet Kalite Standartları (HKS) Merkezi Değerlendirme’den tam puan 
alınmıştır.
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Tablo 5. Kıyaslama Konuları ve Kıyaslama yapılan Kuruluşlar ve Seçilme Kriterleri
Kıyaslama Konusu Gidilen Kuruluş Seçilme Kriteri

Stratejik Yönetim

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
(2009 yılı)
Şifa Hastaneler Grubu/İstanbul 
(2011 yılı) 

JCI Akreditasyon Belgesi 
almış olmaları
EFQM Ödülü almış olmaları

Tıbbi Laboratuvar 
Akreditasyonu

Yedi Tepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi (2009 yılı) 

JCI Akreditasyon Belgesi 
ve Tıbbi Laboratuvar 
Akreditasyon Belgesi almış 
olmaları

Sterilizasyon 
Hizmetleri 

Yedi Tepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi (2009 yılı) 

JCI Akreditasyon Belgesi 
almış olmaları

Tedavi Planında 
(e-order) 
Uygulaması

Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi (2012 yılı) 

Tedavi Planında (e-order) 
Uygulamaları

Eczane Hizmetleri Uşak Devlet Hastanesi (2011 yılı) HKS Değerlendirme Puanı:1

Tablo 6. Kıyaslama Konuları ve Kıyaslama Yapan Kuruluşlar ve Seçilme Kriterlerimiz
Kıyaslama Konusu Kıyaslama İçin Gelen Kuruluş Seçilme Kriteri

Stratejik Yönetim Uşak Devlet Hastanesi (2011 yılı) 
Entegre Yönetim Sistemi 
(HKS; ISO 9001; ISO 18001; 
ISO 10002) ‘ne sahip olmamız

Hasta Kayıtları ve 
Dosyası

Pamukkale Üniversitesi Tıp 
Fakültesi
Denizli Devlet Hastanesi (2011 
yılı)
Uşak Devlet Hastanesi (2011 yılı) 

Hasta Dosyası Değerlendirme 
Süreci geliştirmemiz/HKS 
Puanımızın yüksek olması

Hemşire Bakım 
Planı ve Hemşirelik 
Hizmetleri

Pamukkale Üniversitesi Tıp 
Fakültesi
Denizli Devlet Hastanesi (2011 
yılı)
Uşak Devlet Hastanesi (2011 yılı) 

HBYS’nde Hemşire Bakım 
Planı modülü oluşturmuş 
olmamız 

Müşteri 
Memnuniyeti 
Yönetim Süreci

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 
(2011 yılı), Şifa Hastaneler 
Grubu/İstanbul (2011 yılı) 

Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi kurmuş olmamız/ ISO 
10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi belgemizin 
olması

Ameliyathane 
Hizmetleri

Denizli Devlet Hastanesi (2011 
yılı) 

HKS puanımızın yüksek 
olması

e-Doküman Yönetim 
Sistemi 

 İl Halk Sağlığı Müdürlüğü (2012 
yılı) 

e-Doküman Yönetim Sistemi 
uygulamamız

Not: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şifa Hastaneler Grubu/İstanbul ile telefon yoluyla 
görüşmeler olup mail yoluyla Memnuniyeti Yönetim Sistemi Süreci ile ilgili dokümanlar 
paylaşılmıştır.
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Tablo 7. Verilerin Karşılaştırılması (Örnekler)

Tablo 7.1. Personel Sayısı (yıllara göre)
SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ PERSONEL SAYISI (Yıllara Göre)

Hastane Adı Çalışan grubu 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı

21 20 18 18

Hekim 78 86 90 90

Diş Hekimi  -  -  -  -

Yardımcı sağlık personeli 215 225 277 293

Genel İdare Hizmetleri 27 26 26 26

22 21 24 25

Sağlık teknisyeni (Anestezi tek., Lab. Tek., Top. Sağ. Tek. vb.) 80 81 95 98

249 269 284 282

Teknik personel, Mühendis 16 16 15 15

Yardımcı Hizmetler personeli (hizmetli, bekçi,gassal) 31 34 26 25

TOPLAM 708 744 855 872

2012 
Yılı

SERVERGAZİ 
DEVLET HASTANESİ

Yönetim (Başhekim ve yardımcıları, Müdür ve yardımcıları, 
Başhemşire ve yardımcıları)

Sağlık Lisansiyeri (Eczacı, Tıbbi Tek., Diyetisyen, Biyolog, 
Psikolog vb )

Destek hizmetleri personeli (kayıt/kabul, temizlik, güvenlik,  
yemekhane hizmetleri, Bilgi işlem, anket gibi)

Tablo 7.2. Mali Tablo (yıllara göre) 

Mali Tablo (Yıllara Göre)

Yıllar Tahakkuk Tahsilat Gider Tahakkuk
2007 27.194.023,79 15.337.899,36 56,40
2008 30.370.306,83 24.981.435,33 82,26 33.833.802,01
2009 32.264.635,11 30.644.249,54 95,00 34.359.255,94
2010 34.839.160,48 32.441.657,14 93,00 34.343.685,41
2011 37.578.542,53 35.728.587,13 95,00 39.484.278.19

Tahsilat Oranı
(%)

Tablo 7.3. Kurum Verimlilik ve Performans Katsayıları
Kurum Verimlilik ve Performans Göstergeleri İle İlgili Veriler  

Performans Göstergesi 2009 2010 2011

Muayene Erişim Katsayısı 2. dönem: 1.01

Hizmet Kalite Katsayısı    2. dönem: 0.88

Memnuniyet Katsayısı 2. dönem: 0.87

Kurum Verimlilik Katsayısı 2. dönem: 0.94

2. dönem: 0.92

Karşılaştırma
Yapılan
Kuruluş

Karşılaştırma
Verisi

1. dönem: 1
2. dönem: 1

1. dönem: 1
2. dönem: 1

1. dönem: 0.91
2. dönem: 0.91

1. dönem: 1
2. dönem: 0,95

1. dönem: 0.80 
2. dönem: 0.80

1. dönem: 0,84
2. dönem: 0,98

1. dönem:0.98
2. dönem:0.95

1. dönem: 0,88
2. dönem: -

Kurumsal Performans 
Katsayısı

1. dönem:0.92
2. dönem:0.91

1. dönem: 0,93
2. dönem: 0,97
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Tablo 7.4. Denizli İli Hastane Yatak Sayıları
2007 2008 2009 2010 2011

11 557 12 556 12 506 12 459 12 459

1 600 1 735 1 735 1 735 1 735

1 260 1 304 1 304 1 304 1 304

1 222 1 376 1 352 1 346 1 346
Özel Hastane 4 129 7 185 7 238 7 295 7 294
İl Geneli 18 1768 22 2156 22 2135 22 2139 22 2138

Hastane 
Sayısı

Yatak 
Sayısı

Hastane 
Sayısı

Yatak 
Sayısı

Hastane 
Sayısı

Yatak 
Sayısı

Hastane 
Sayısı

Yatak 
Sayısı

Hastane 
Sayısı

Yatak 
Sayısı

Sağlık Bakanlığı
Hastanesi (Diğer)
Denizli Devlet
Hastanesi
Denizli Servergazi
Devlet Hastanesi
Üniversite
Hastanesi

Tablo 7.5. İl İçi Hizmet Payı
Denizli Servergazi Devlet Hastanesi İl İçi Hizmet Payı

Yıllar Po
lik

lin
ik

 S
ay

ıs
ı

İl
 T

op
la

m
ı

Ya
ta

n 
H

as
ta

 S
ay

ıs
ı

İl
 T

op
la

m
ı

Ya
pı

la
n 

D
oğ

um
 S

ay
ıs

ı

İl
 T

op
la

m
ı

Ya
ta

k 
İş

ga
l O

ra
nı

 (
%

)

İl
 T

op
la

m
ı

Ya
pı

la
n 

A
m

el
iy

at
 S

ay
ıs

ı

İl
 T

op
la

m
ı

2007 598.273 3.459.338 17,29 17.659 121.099 14,58 2.600 14.444 18 70,3 63,2 1,11 18.865 83.966 22,46

2008 550.342 3.549.684 15,50 19.880 141.646 14,03 2.103 14.510 14,49 70,6 65,6 1,07 10.155 75.615 13,42

2009 567.218 3.828.533 14,81 21.602 138.534 15,59 1601 13.511 11,84 73,4 65,2 1,12 11.897 80.418 14,79

2010 588.248 3.990.249 14,74 23.729 1654 12.991 12,73 71,1 68,3 1,04 12.757 94.929 13,43

2011 639.715 4.442.217 14,40 25.036 175.435 14,27 1343 13.434 9,99 73,4 75 0,97 16.524 111.756 14,78
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Tablo 7.6. Muayene ve Tetkik İçin Sevkedile Hasta Saylıları ve Oranları

Yıl

2008 2472 0,004

2009 2355 0,004

2010 1550 0,002

2011 1307 0,002

Muayene İçin Sevk Edilen Hasta Sayısı
 Ve Oranı

Sevk Olan 
Hasta Sayısı

Sevk Olan 
Hasta Oranı (%)

 

Yıl Oranı (%)

2008 1185 0,002

2009 908 0,001

2010 1174 0,001

2011 1100 0,001

Tetkik İçin Sevk Edilen Hasta Sayısı
 Ve Oranı

Hasta 
Sayısı
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Tablo 7.7. Çalışan Güvenliği İle İlgili Karşılaştırma Verileri

Çalışan Güvenliği İle İlgili  Karşılaştırma Verileri

Performans Göstergesi Karşılaştırma Verisi 2010 2011

Çalışanların Sigara içme düzeyi %25 %32 %22 -

El Hijyeni Oranları -  - %50 %63 %61

Personel Bağışıklanma Oranları -  - %63 %85 %87

Karşılaştırma
Yapılan 
Kuruluş 2009

Dünya Sağlık Örgütü 
verileri 

Tablo 7.8. Hasta Güvenliği İle İlgili Karşılaştırma Verileri

Hasta Güvenliği İle İlgili Karşılaştırma Verileri

Performans Göstergesi Karşılaştırma verisi 2009 2010 2011

AYBÜ insidans dansitesi Binde 14.3 (2008 yılı) Binde 11.8 Binde 8,26

CYBÜ insidans dansitesi Binde 14.3 (2008 yılı) Binde 5.6 Binde 3,67

Bası Yarası Oranı %10.8 % 5 % 0.2 % 0.4

Kapı-İğne Aralığı <30 dakika < 30 dakika 20 dakika 26 dakika

Sezaryen oranı İl bazında % 55 (2009-2010) %29 %43 %38

Karşılaştırma yapılan 
kuruluş
Sağlık Bakanlığı Türkiye 
Yoğun Bakım Ortalaması  Binde 11.20
Sağlık Bakanlığı Türkiye 
Yoğun Bakım Ortalaması Binde 9.84

VİP(Ventilatör İlişkili 
Pnömoni)  hızı Ortalaması

Central for Disease Control 
(CDC)

1000 ventilatör gününde 6-
15.3 

VİP hızı 
ortalaması 6.61

VİP hızı 
ortalaması 3.44

VİP hızı 
ortalaması

1.46
Amerikan Bası Yarası 
Derneği

Amerikan Kardiyoloji 
Cemiyeti

Tablo 7.8. Hasta/Hasta Yakınları Görüşleri Sayı ve Oranları (yıllara göre)

Şikayet 2411 2564 0,70 0,52
Öneri 566 757 0,16 0,16

Memnuniyet 476 1542 0,14 0,32
Toplam 3453 4863 1 1

HASTA ve HASTA YAKINLARININ 2010 – 2011 YILI
 ŞİKAYET, ÖNERİ ve MEMNUNİYET SAYI ve ORANLARI

Sayı
2010

Sayı
2011

Oran
2010

Oran
2011

Tablo 7.9. Hasta/Hasta Yakınları ve Çalışan Memnuniyet Oranları (Anket verileri)

HASTA ve HASTA YAKINLARI MEMNUNİYET ORTALAMASI

Poliklinik
2009 0,75 0,85 0,83 0,81
2010 0,81 0,93 0,89 0,87
2011 0,96 0,99 0,99 0,98

2012 (1. Dönem) 0,97 0,97 0,98 0,97

Yataklı 
Servis

Acil
Servis

Memnuniyet 
Katsayısı

  

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

2010 1. Dönem 0,67
2010 2. Dönem 0,63
2011 1. Dönem 0,68
2011 2. Dönem 0,71
2012 1. Dönem 0,73
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Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi 
Modelinin Hasta Memnuniyetine Etkileri: 
Klinik Hastaları Üzerine  
Bir Alan Araştırması

Musa EKEN1

Harun KIRILMAZ2

Ahmet ATASOY3

ÖZET
Yeni yönetim anlayışı ile birlikte öncelikle özel sektörde uygulanan ve daha sonra kamu 
sektörüne transfer olan modellerden biri de Performans Yönetimidir. Etkin, verimli, eko-
nomik hizmet sunumunun yanı sıra vatandaşların beklenti ve taleplerinin karşılanmasın-
da, kalite, şeffaflık, hesap verebilirlik ve adalet ilkelerinin hâkim kılınmasında performans 
yönetiminin önemi ve etkisi kabul edilmektedir. Son yıllarda hayata geçirilen kamu yö-
netimi reformlarında, performans yönetimi önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Performans yönetimi uygulamalarının etkilediği alanlardan biri de sağlık sektörüdür. Kü-
resel gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de sağlık hizmetlerinde performans yönetimi 
uygulamalarının etkileri görülmektedir. Nitekim bu araştırmanın problemi, Sağlık Ba-
kanlığı hastanelerinde uygulanan Performans Yönetimi Modeli hakkında klinik hastaları-
nın tutum ve düşüncelerini belirlemek olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda araştırmanın 
amacı, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde uygulanan performans yönetimi modelinin klinik 
hastaları tarafından nasıl algılandığını ve değerlendirildiğini belirlemektir.

Bu araştırmada performans yönetimi konusu teorik olarak incelenmiştir. Konu ile ilgili 
olarak Sağlık Bakanlığı’na bağlı 6 hastanede uygulamalı araştırma yapılmıştır. Verilerin 
analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin yanı sıra, tek yönlü varyans analizi (One-
Way ANOVA), t-testi, korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizlerin 
sonucunda klinik hastalarının sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri ile Sağlık Ba-
kanlığı Performans Yönetimi Modeli arasında olumlu yönde bir ilişki olduğu sonucuna 

1 Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, eken@sakarya.edu.tr

2 Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, hkirilmaz@sakarya.edu.tr

3 Meslek Dersleri Öğrt., Burdur Tefenni Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, aatasoy15@gmail.com
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varılmıştır. Sonuç olarak; Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Modelinin sağlık hiz-
metlerinde vatandaş memnuniyetini artırdığı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Performans Yönetimi, Sağlık Hizmeti, Hasta Memnuniyeti

ABSTRACT
One of the models firstly implemented in private sector together with new management 
conception and later transferred to public sector is Performance Management. Beside 
effective, productive, economic service submission, making quality, transparency, 
accountability and principals of justice dominant during meeting the expectations and 
demands of the citizens the importance and affect of performance management has been 
accepted. In public administration reforms put into practice in recent years, performance 
management come across as a substantial instrument.

One of the fields affected by performance management implementations is health sector. 
Parallel to global developments the affects of performance management implementations 
also has been seen in health services in Turkey. As a matter of fact the problem of this 
research may be considered as the determination of the attitudes and opinions of inpatients 
about the implementation of Performance Management Model in hospitals of Ministry of 
Health. In this context the purpose of the research was to determine how the performance 
management model implemented in hospitals of Ministry of Health is perceived and 
evaluated by inpatients.

In this study performance management have been examined theoretically. Applied 
researches regarding the issue has been conducted in 6 hospitals of Ministry of Health. 
In the analysis of the data there were used descriptive statistical methods as well as one-
way analysis of variance (One-Way ANOVA), t-test, correlation analysis and regression 
analysis. As a result of the analysis is understood that there is a positive relation between 
satisfaction level of the inpatients regarding the health services and Performance 
Management Model of Ministry of Health. Consequently, there was assessed that the 
Performance Management Model of Ministry of Health improved citizen satisfaction 
regarding health care.

Key Words: Performance Management, Health Care, Patient Satisfaction
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1. GİRİŞ

20. yüzyılın sonlarında ekonomiden siyasete, sosyal ve kültürel normlardan kamu 
hizmetlerine kadar geniş bir alanda yaşanan gelişmeler; birtakım model, yöntem 
ve kavramları gündeme getirmiştir. Bu dönemde öne çıkan kavramlardan biri de 
“performans”tır. Performansın farklı yönlerine vurgu yapan çeşitli “reform dal-
gaları” daha kapsamlı kamu yönetimi reformları ile etkinliğini yitirmiş gibi gö-
zükmekle birlikte, kamu yönetimi reformlarında “performans” boyutunun kalıcı 
bir özellik kazandığını söylemek mümkündür. Birçok ülkede uygulanan kamu 
yönetimi reformlarında performans konseptinin yer aldığı görülmektedir. Küresel 
boyutta ve sistematik olmamakla birlikte, 1980’li yıllardan itibaren yeni kamu 
yönetimi anlayışıyla yakından ilişkili olarak başta Anglo-Sakson ülkeleri olmak 
üzere birçok ülkede performans yaklaşımının gündemde olduğu görülmektedir 
(Talbot, 2007: 492-493).

Diğer taraftan, sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların kullanımını ve kullanım 
sonuçlarını sorgulayan yaklaşımlar, sağlık harcamalarının hızlı artışı ile birlikte 
önem kazanmıştır. Hem sağlıklı bir toplum yaratma hem de kaynakların daha 
etkin kullanımı yönünde artan baskılar, birçok ülkede sağlık sisteminin perfor-
mansını ölçmeye ve geliştirmeye yönelik girişimleri gündeme getirmiştir. Bu ça-
lışmalar son yıllarda ülkelerin kendi çabaları ile sınırlı kalmayıp uluslararası bir 
boyut kazanmıştır. Bu konuda dönüm noktası, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2000 
yılında yayınladığı ve ana teması sağlık sistemlerinin performansını ölçmek olan 
Dünya Sağlık Raporu olmuştur. Bu rapor, sağlık sistemlerinin performansını de-
ğerlendirme ile ilgili ölçütleri detaylı olarak ele almış ve uluslararası karşılaştır-
malara olanak sağlamıştır (WHO, 2000).

Sağlık sektöründe performans yönetimi konusunda küresel uygulamalara para-
lel olarak Türkiye’de de ücretlendirme noktasında 2004 yılında hayata geçirilen 
performans yönetimi modeli, 8 yıllık süre zarfında bireysel, kurumsal, yönetsel 
ve klinik performans boyutu ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluş-
larda uygulanmaya devam etmektedir. Sistemin ana unsurlarından birisi sağlık 
kurumlarında yapılmakta olan tıbbi işlemlerin puanlandırılmasıdır. Bireysel per-
formansa dayalı ek ödeme boyutunu oluşturan bu unsurun yanı sıra, kurumsal 
performans boyutu ile birlikte poliklinik hizmetlerine erişim, hastane hizmetleri 
kalite ölçütleri, fiziki mekân ve süreçlerin denetimi ile hasta memnuniyeti boyut-
ları sisteme dâhil edilmiştir. Devam eden süreçte finansal ve yönetsel boyutlarla 
birlikte, kurumsal performans boyutunda yapılan düzenlemeler sistemin dinamik 
yüzünü ortaya koymaktadır.
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Bu çalışmada hasta memnuniyetine etki eden faktörler sağlık hizmetlerinde per-
formans yönetimi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Çalışmanın kavramsal 
çerçeve boyutunda performans yönetimi ve sağlık sektöründe performans yöne-
timi incelendikten sonra, Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Modeline deği-
nilmektedir. Araştırma boyutunda ise klinik hastalarının sağlık hizmetleri hak-
kında görüşleri değerlendirilmekte; hasta memnuniyetinin öğrenim durumu, yaş 
ve aylık gelir gibi faktörlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği ortaya 
koyulmaya çalışılmaktadır.

2. PERFORMANS YÖNETİMİ

Performans yönetimi, birçok ülkede popülerlik kazanan piyasa temelli kamu yö-
netimi reformlarının başında gelen yaklaşımlardan biridir. Gerek merkezi hükü-
met düzeyinde, gerekse yerel yönetimlerde performans yönetimi uygulamaları-
nın hayat geçirildiği görülmektedir. Nitekim 1990 sonrası dönemde yönetimin 
“performans yönetimi” olarak nitelendiği görülmektedir (Lee ve Jimenez, 2011: 
169). Performansın farklı yönlerine vurgu yapan çeşitli “reform dalgaları” daha 
kapsamlı kamu yönetimi reformları ile etkinliğini yitirmiş gibi gözükmekle bir-
likte, kamu yönetimi reformlarında “performans” boyutunun kalıcı bir özellik 
kazandığı düşünülmektedir. Zamanlama ve odak noktalarına ilişkin detaylarda 
birtakım farklılıklar gösterse de, pek çok ülkede uygulanan kamu yönetimi re-
formlarında performans konseptinin yer aldığı görülmektedir. Küresel boyutta ve 
sistematik olmamakla birlikte, 1980’li yıllardan itibaren yeni kamu yönetimi an-
layışıyla yakından ilişkili olarak başta Anglo-Sakson ülkeleri olmak üzere birçok 
ülkede performans yaklaşımının gündemde olduğu ifade edilmektedir (Talbot, 
2007: 492-493).

Geleneksel yönetim anlayışı ve dolayısıyla bürokrasi ile yeni kamu yönetimi an-
layışının yansımalarından olan performans yönetimi arasında olumsuz yönde bir 
ilişki bulunmaktadır. Bürokrasi kamu kurumlarının performansını düşürmekte 
olup, proaktif stratejilere ağırlık verilmek suretiyle bürokrasinin olumsuzluk-
larının asgariye indirilmesinin mümkün olduğu ifade edilmektedir. Diğer bir 
ifadeyle, performans yönetimi kamu kurumlarında bürokrasiden kaynaklanan 
olumsuzlukları gidermek için etkili bir araç olarak nitelendirilmektedir (Wal-
ker ve Brewer, 2009: 437-441). Performans ölçümü, performansa dayalı ücret 
ve performans denetimi gibi birbirine bağlı bileşenlerin oluşturduğu performans 
yönetimi uygulamalarının, çalışanların kurumsal bağlılığını da güçlendirdiği var-
sayılmaktadır (Lee ve Jimenez, 2011: 172). Gerek kurum içi gerekse kurum dışı 
faktörlerin kurumsal başarı veya başarısızlık üzerinde etkisi olduğunu söylemek 
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mümkündür. Bu faktörlerin negatif etkisini azaltarak kurumların yapısal istikrarı-
nı korumak için yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiği ortadadır. Diğer 
bir ifadeyle, kurum içi ve kurum dışı faktörlerin olumsuz etkisi kamu hizmetle-
rinin sonuçlarına doğrudan yansımaktadır. Bu noktada performans yönetimi, ya-
pısal istikrarı koruma ve yönetsel kapasiteyi güçlendirme imkânı sağlamaktadır 
(Boyne ve Meier, 2009: 800).

1990’lı yıllarda başta ABD olmak üzere birçok ülkede kamu yönetimi reform-
larının temel bileşenlerinden olan performans yönetimi, aradan geçen zaman di-
liminde pek çok ülkede merkezi yönetimlerden yerel yönetimlere kadar kamu 
sektörünün her alanında yaygınlık kazanmıştır. Eğitim ve bilgi iletişim teknolo-
jileri alanında yaşanan gelişmelerin de etkisiyle, kamu kurumlarında performans 
yönetimi uygulamalarının önümüzdeki dönemde daha geniş bir şekilde benimse-
neceği öne sürülmektedir (Hatry, 2010: 211).

2000’li yıllarla birlikte İngiltere’de uygulanmaya başlayan “Kamu Hizmeti An-
laşmaları” (Public Service Agreements) kamu sektöründe performans yönetimi 
sisteminin getirdiği önemli bir yenilik olarak dikkati çekmektedir. Kamu Hizme-
ti Anlaşmaları, bütçe ve hizmet üretimini göz önünde bulundurarak performans 
göstergeleri ve hedefleri doğrultusunda kamu kurumlarında performans ölçümü-
ne dayanak teşkil etmektedir. Örneğin, İngiltere’de Sağlık Bakanlığı tarafından 
uygulanan ve sağlık sektörünü kapsayan Kamu Hizmeti Anlaşmaları kapsamın-
da, stratejik amaçlarla ilişkilendirilmiş 12 hedef ve 32 gösterge ile performans 
ölçümleri yapılmaktadır (Micheli ve Neely: 2010: 591-593).

Batıda - özellikle ABD’de - 2000’li yıllarla birlikte performansın kamu kurum-
larında yönetsel konsept noktasından kamu politikaları ve genel anlamda siyasal 
süreci kapsayan geniş bir etki alanına doğru gelişim seyri izlediği ifade edilmek-
tedir. Kamu hizmetlerinin sunumunda etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik gibi 
yönetsel sürece ilişkin plan, program ve uygulamaların ötesinde kamu politika-
larının hesap verebilirlik ve en nihayetinde demokratik değerlere uygun olarak 
şekillendirilmesi, performans anlayışındaki değişimi ve yeni dönem performans 
kavramını net olarak ortaya koymaktadır (Radin, 2006). Kamuoyunun politika 
yapıcılardan daha fazla hesap verebilirlik ve sonuç odaklı yönetim talebinin, gü-
nümüzde daha fazla ağırlık kazandığı görülmektedir. Bu çerçevede, kamu sektö-
ründe performans yönetimi uygulamalarının geliştirilerek sürdürülmesi sonucun-
da kamu kurumlarının ve merkezi yönetimin performansının artması beklenmek-
tedir (Heinrich, 2011: 5).
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2.1. Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi

Günümüzde sağlık sektörü rekabetçi bir nitelik aldıkça, sağlık hizmetleriyle ilgi-
li vatandaşların beklentileri ve ihtiyaçlarının dikkate alınması gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. Sağlık sektöründe performans yönetimi anlayışı etkin, verimli, ekono-
mik, erişilebilir ve hakkaniyetli hizmet sunumundan ziyade yönetim anlayışında 
bir paradigma değişikliğini gerektirmektedir (Caldwell, 1998: 56).

20. yüzyılın sonunda ABD ve Avrupa’da ortaya çıkan sağlık sektöründe perfor-
mans yönetimi anlayışının, kısa zamanda birçok ülkede sağlık reformlarının te-
melini oluşturduğu; sağlık sektöründe kurumsal yapı ve hizmet sunumunda gi-
derek artan bir şekilde performans anlayışı üzerinde odaklanıldığı görülmektedir 
(Handler ve diğ., 2001: 1235; Özcan, 2008: 4).

Sağlık sektöründe performans yönetimi anlayışına yönelik yaklaşımların başın-
da Dünya Sağlık Örgütü’nün yaklaşımı, OECD’nin sağlık sistemi performans 
çerçevesi ve Roberts ve arkadaşları tarafından geliştirilen yaklaşım gelmektedir 
(Tatar, 2007: 156-169). Dünya Sağlık Örgütü’nün 2000 yılında yayınladığı ra-
porda gündeme gelen performans yönetimi anlayışına göre sağlık sistemlerinin 
toplumun sağlığını geliştirmesi, vatandaşların beklentilerine cevap vermesi ve 
sağlık hizmetlerinin finansmanında adaleti sağlaması gerektiğine vurgu yapıl-
maktadır (WHO, 2000). Her bir ülkenin, bu temel amaçları karşılayabildikleri 
ölçüde sağlık hizmetleri açısından yüksek performans düzeyine ulaştıklarını söy-
lemek mümkündür.

OECD tarafından geliştirilen performans çerçevesi ise sağlık sistemlerinin eşit-
lik, kalite ve verimlilik amaçlarını ne dereceye kadar ölçtüğünü sorgulamakta-
dır. OECD’ye göre, “erişim” sistem duyarlılığının bir unsuru olmalıdır. Böylece 
performans çerçevesi içinde sağlık hizmetlerine erişimde eşitlik de ele alınabi-
lir. Diğer taraftan, sağlık harcamalarının düzeyi de bir amaç olarak eklenmelidir. 
OECD, performansı çeşitli boyutlarıyla ölçmeyi önermektedir. Böylece tek bir 
indeks geliştirmek yerine farklı boyutları kendi içinde ölçmek mümkün olacaktır. 
Son olarak OECD, performans yönetiminde daha geniş kapsamlı kamu sağlığı 
faaliyetleri yerine sadece sağlık hizmetlerine odaklanmıştır (Tatar, 2007: 165).

Sağlık sektöründe performans yönetimi anlayışına yönelik diğer bir yaklaşım ise, 
Roberts ve arkadaşları tarafından geliştirilen yaklaşımdır. Bu yaklaşımda perfor-
mans yönetiminin amaçları; sağlık statüsü, vatandaş tatmini ve finansal risk koruma 
olarak sıralanmaktadır. Verimlilik, kalite ve erişim gibi bazen sağlık sistemlerinin 
temel amaçları olarak algılanan sonuçlar ise ara performans ölçütleri olarak nitelen-
dirilmektedir. Bu modelde “kontrol düğmeleri” olarak adlandırılan ve finansman, 
ödeme, örgütleme, düzenleme ve davranış unsurları üzerinde yapılan ayarlamalarla 
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ara amaçların gerçekleşeceği ve böylelikle sağlık hizmetlerinde hedeflenen perfor-
mans seviyesine ulaşılacağı ifade edilmektedir (Roberts ve diğ., 2010).

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin üretiminde büyük bir paya sahip olan, pahalı tıb-
bi teknoloji yanında yoğun işgücü istihdam eden ve sağlık harcamaları içinde 
önemli paya sahip olan hastanelerde, mevcut kaynaklarla artan talebe cevap ver-
menin oldukça güçleşmesi ve maliyetlerin hızla artması performans analizleri-
nin yapılmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle rekabetin artmakta olduğu hastane 
sektöründe hastaların ihtiyaçlarını miktar, kalite ve hizmet olarak en iyi düzeyde 
karşılayabilmek, hastanenin gerçek amaçlarına uygun doğru işleri, doğru biçimde 
yapmak, sürekli gelişimi yenileşmeye eşzamanlı olarak sağlamak, çalışanların iç 
doyumunu yükseltmek, yönetimi kontrol eden değil yönlendiren niteliğe kavuş-
turmak gibi temel amaçlar söz konusudur (Karahan ve Özgür, 2011: 151-152).

Sağlık sektöründe yukarıda söz edilen gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de, 
Sağlık Bakanlığı tarafından 2003 yılında uygulamaya konan “Sağlıkta Dönü-
şüm Programı” ile performans yönetimi anlayışının temellerinin atıldığını söy-
lemek mümkündür. Sağlık hizmetlerinin organizasyonunda, finansmanında ve 
sunumunda etkinlik, verimlilik ve hakkaniyet ilkelerine göre hareket edilmesini 
amaçlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile, kamu politikaları sonucunda toplu-
mun sağlık düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Sağlık hizmet sunumun-
da öncelikli hedef, insanların hastalanmasının önlenmesi, yani koruyucu sağlık 
hizmetlerine öncelik verilmesi olarak belirlenmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Progra-
mı, sağlık hizmetlerinde verimliliğin esas alınmasını öngörmektedir. İnsan kay-
naklarının dağılımı, malzeme yönetimi, akılcı ilaç kullanımı, sağlık işletmeciliği 
ve koruyucu hekimlik uygulamalarında verimlilik ön planda olmalıdır. Sağlık 
hizmet sunumunda hakkaniyet ilkesini temel amaç olarak belirleyen Sağlıkta 
Dönüşüm Programı; vatandaşların sağlık hizmetlerine ihtiyaçları ölçüsünde eriş-
melerini, hizmetlerin finansmanına mali güçleri nispetinde katkıda bulunmalarını 
ve sağlık göstergeleri ile ilgili farklılıkların azaltılmasını hedeflemektedir (Sağlık 
Bakanlığı, 2003: 24).

2.2. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Modeli

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Performans Yönetimi Modelinin 
temelleri, 2003 yılında yayınlanan Sağlıkta Dönüşüm Programına dayanmakta-
dır. Sağlıkta Dönüşüm Programının bileşenlerinden biri “nitelikli ve etkili sağlık 
hizmetleri için kalite ve akreditasyon” başlığını taşımaktadır. 2004 yılında Türki-
ye’deki sağlık kuruluşlarını inceleyen uluslararası raporda ortaya konan hususlar 
dikkate değerdir. Söz konusu kavramsal temellendirme çalışmalarının neticesin-
de, 2004 yılında performans ve kalite çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulan 
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“Sağlık Bakanlığı Kalite Koordinatörlüğü” önemli bir dönüm noktasını oluştur-
maktadır. Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililer ve üniversitelerden öğretim üyelerinin 
katılımıyla oluşturulan “Ulusal Kalite Danışma Kurulu”nun yaptığı çalışmalar 
da, Performans Yönetimi Modeline katkıda bulunmuştur (Aydın, 2009: 21-22).

Bu gelişmelerin hemen ardından, nitelik ve kalite boyutu ihmal edildiği gerek-
çesiyle eleştirilere maruz kalmakla birlikte, Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık 
kurum ve kuruluşlarında bireysel performans ölçümüne ve performansa dayalı 
ek ödeme uygulamasına başlanmıştır. 2005 yılında performans ölçümünde belli 
bir yol alındığı görülmüş ve kalite konusunda adımlar atılmaya başlanmıştır. Di-
ğer bir ifadeyle, bireysel performans ölçümüne kurumsal performans ölçümü de 
dâhil edilmiştir (Demir, 2009: 35). 2007 yılına gelindiğinde ise, Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde “Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı” kurul-
muş ve böylelikle sağlık hizmetlerinde performans yönetimi kurumsallaşmıştır 
(Aydın, 2009: 22-23).

Dinamik bir sürece ve yapıya sahip olan Performans Yönetimi Modelinde zaman 
zaman revizyona gidildiği de görülmektedir. Özellikle bireysel ve kurumsal per-
formans ölçümü konusunda, geribildirimler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar 
göz önünde bulundurularak birtakım değişikliklerin hayata geçirildiğini söyle-
mek mümkündür. Bu çerçevede, “Performansa Dayalı Ek Ödeme Yönetmeliği” 
ile “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”nde zaman zaman değişikliğe gi-
dilmiştir.

Son olarak, Performans Yönetimi Modeli kapsamında 2010 yılında “Yönetici 
Performansı Uygulaması” ile “Birim Performans Uygulaması” gündeme gelmiş-
tir. Hastanelerde görev yapan sağlık yöneticilerini kapsayacak şekilde, perfor-
mansa dayalı ücretlerini direkt etkileyen Yönetsel Performans Sistemi geliştiril-
miş ve uygulamaya konmuştur. Buna paralel olarak kurumsal bağlılığı, etkinlik 
ve verimliliği artırmak amacıyla sağlık profesyonellerine yönelik Birim Perfor-
mans Uygulaması hayata geçirilmiştir.

2003 yılından günümüze tarihçesine değindiğimiz Performans Yönetimi Modeli-
nin, başlangıçta Sağlıkta Dönüşüm Programının bir bileşeni olarak, kısa vadede 
sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara çözüm getirmeyi amaçlayan bir araç konu-
mundan, geçen süre zarfında özgün bir modele dönüştüğü ifade edilmektedir. Diğer 
bir ifadeyle, sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunları çözmeye yönelik kısa vadeli 
amaçlarla yola çıkan Performans Yönetimi Modeli; kapsam, uygulama, mali boyut 
ve sonuçları açısından özgün bir model haline gelmiştir (Demir, 2009: 34).

Bugün için her ne kadar Performans Yönetimi Modelinin bireysel, kurumsal ve 
yönetsel performans ölçümünün yanı sıra, kalite boyutunu da içerdiği görülse 
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de; Sağlık Bakanlığı’nın performans ve kalite stratejisinin odak noktasında “per-
formansa dayalı ücret”in olduğunu ifade etmemiz yanlış olmayacaktır (Demir, 
2009: 34). Nitekim hastanelerde performans ölçümü yapılabilmesi gibi doğrudan 
etkilerin yanı sıra (Aydın, 2009: 22), tam zamanlı çalışmayı teşvik etmesi gibi 
dolaylı etkiler (Demir, 2009: 36), Performans Yönetimi Modelinin temelinde per-
formansa dayalı ücretin olduğu görüşünü desteklemektedir.

Yaklaşık 10 yıllık bir uygulamanın ardından Performans Yönetimi Modelinin yol 
haritası hakkında üç temel noktaya dikkat çekilmektedir. Öncelikle, Performans 
Yönetimi Modelinin vatandaşların sağlık hizmetlerine güvenli bir şekilde erişebil-
mesini sağlayacak ve bunu teşvik edecek şekilde yapılandırılmasının sağlanacağı 
belirtilmektedir. İkinci bir husus ise hastaların teşhis, tedavi ve bakımları için yeter-
li sürelerin garanti altına alınacağı ifade edilmektedir. Son olarak, Performans Yö-
netimi Modelinin tek tek vatandaşların ve genel olarak toplumun sağlık durumunu 
iyileştirmeye odaklanmış sağlık profesyoneli modelini ortaya çıkarmak için gerekli 
teşvik sistemlerini içereceğinin altı çizilmektedir (Demir, 2009: 36).

3. GEREÇ VE YÖNTEM

3.1. Amaç

Klinik hastalarının sağlık hizmetlerine ilişkin görüşleri üzerinde cinsiyet, yaş, gelir 
ve öğrenim durumu gibi kişisel faktörlerin etkisinin incelendiği bu araştırmada, 
tanımlayıcı ve karşılaştırmalı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada klinik 
hastalarının hasta yatış hizmetleri, tedavi hizmetleri, servis hizmetleri ve Sağlık 
Bakanlığı Performans Yönetimi Modeline ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir.

3.2. Evren ve Örneklem

Bu araştırma 2011 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı 6 hastanede gerçekleştiril-
miştir. Klinik hastaları için geliştirilen ölçek basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle 
evreni temsil etme gücüne sahip örnekleme uygulanmıştır. Ölçeğin uygulanacağı 
evrenin tespit edilmesinde ilgili hastanelerin klinik hasta sayılarına ait istatistikî 
verilerden yararlanılmıştır. Evren kapsamındaki hastanelerde ortalama 1 aylık 
dönemde sağlık hizmeti alan toplam hasta sayısı 17.216 (N=17.216) olarak tespit 
edilmiştir. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde temsil yeteneğini sağlayan 
örnek büyüklüğü, zaman, maliyet ve veri analizi şartları dikkate alınmıştır. Buna 
göre kabul edilebilir örneklem büyüklüğü 377 (S=377) olarak belirlenmiştir. Gö-
nüllülük esasına dayalı olarak belirlenen örneklem büyüklüğünden fazla sayıda 
kişiye anket formu uygulanmıştır. Anket formuna doldurarak araştırmaya katılan 
klinik hasta sayısı 443 (S=443) ’tür.



Sözel Bildiriler - Cilt: I

220  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 1. Evren ve örneklem

Hastaneler Aylık Ortalama 
Hasta Sayısı (Evren) Yüzde Örneklem Anket Uygulanan 

Hasta Sayısı
İstanbul EAH 2.357 14 53 60

Tekirdağ Devlet 
Hastanesi 2.120 12 45 62

Malatya Devlet 
Hastanesi 4.607 27 102 102

Erzurum Bölge EAH 2.822 16 60 74
Uşak Devlet Hastanesi 3.884 23 87 101
Trabzon Numune EAH 1.426 8 30 44

Toplam 17.216 100 377 443

3.3. Veri Toplama Tekniği

Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Öncelikle araştırma 
yapılan konu kapsamında literatür taraması yapılarak kullanılacak değişkenler 
belirlenmiştir. Daha sonra bu değişkenler doğrultusunda poliklinik hastalarının 
Performans Yönetimi Modeli hakkında tutumlarını ölçmeye yönelik ölçek geliş-
tirilmiştir. Ölçeklerde yer alan ifadeler 5’li likert ölçeğine göre derecelendirilmiş 
olup “1” “Kesinlikle Katılmıyorum”, “5” “Tamamen Katılıyorum” şeklindedir. 
Geliştirilen ölçeğin geçerliliği ve güvenilirliği test edildikten sonra, Performans 
Yönetimi Modeli ve araştırmanın yapıldığı hastanelerin özellikleri göz önünde 
bulundurularak anket formu hazırlanmıştır. Araştırma için hazırlanan anket for-
mu ile nicel veriler toplanmıştır.

3.4. Verilerin Analizi

Araştırmada toplanan veriler Statistical Package for Social Science for Windows 
(SPSS 15.0) paket programı kullanılarak oluşturulan veri tabanına kaydedilmiş, 
verilerin analizi de aynı program kullanılarak yapılmıştır. Araştırmaya ait veriler 
değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Verilerin analizin-
de tek yönlü varyans (one-way ANOVA) analizi, t-testi, korelasyon ve regresyon 
analizi kullanılmıştır.

Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirliğini test etmek için Cronbach α güve-
nilirlik katsayısı kullanılmıştır. Tablo 2’de ölçeğin alt boyutları ve Cronbach α 
güvenilirlik katsayıları yer almaktadır. Araştırmada elde edilen verilerle yapılan 
güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach α katsayısı 0,73 ile 0,91 aralığında çık-
mıştır. Sonuç olarak, literatürde dikkate alınması istenen en düşük Cronbach α 
katsayısı değerinin 0,70 olduğu göz önünde bulundurulduğunda; ölçeğin Cron-
bach α katsayısının 0,94 olarak ölçüldüğü bu araştırmadaki değişkenlerin güve-
nilirliğinin oldukça iyi seviyede olduğu söylenebilir.
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Tablo 2. Güvenilirlik analizi sonuçları
Alt Boyut n α

Hasta Yatış Hizmetleri 3 0,84
Tedavi Hizmetleri 9 0,91
Servis Hizmetleri 3 0,73

Performans Yönetimi Modeli 10 0,83
Ölçek 25 0,94

4. BULGULAR

Araştırmaya katılan vatandaşların %55,8’inin kadınlardan, %44,2’sinin ise er-
keklerden oluştuğu görülmektedir. Katılımcıların öğrenim durumları incelen-
diğinde önemli bir kısmının ilkokul mezunu (%39,5) ve lise mezunu (%21,0) 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımının ise 
dengeli olduğu görülmektedir. Katılımcıların %63,2 gibi önemli bir kısmı ≤ ¨750 
aylık gelire sahiptir. Araştırmaya katılan vatandaşların %78,2’sinin başvurdukları 
hastaneye daha önce de geldikleri görülmüş, kaliteli sağlık hizmeti (%40,2) ile 
hızlı ve güvenilir sağlık hizmeti (%28,7) sunulduğu için sağlık hizmeti almak için 
başvurdukları hastaneyi tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 3). Katılım-
cıların tedavi oldukları kliniklere göre dağılımı incelendiğinde ise; %18,1’inin 
genel cerrahi, %13,8’inin dâhiliye ve 11,7’sinin üroloji kliniğinde tedavi olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 3. Katılımcıların tanımlayıcı özellikleri
ÖZELLİKLER n % ÖZELLİKLER n %
Cinsiyet Yaş
Erkek 196 44,2 ≤ 25 64 14,4
Kadın 247 55,8 26 – 35 84 19,0
Öğrenim Durumu 36 – 45 82 18,5
Okur Yazar Değil 45 10,2 46 – 55 71 16,0
Okur Yazar 23 5,2 56 – 65 52 11,7
İlkokul 175 39,5 ≥ 61 90 20,3
Ortaokul 66 14,9 Hastaneyi Tercih Nedeni
Lise 93 21,0 Tanıdık Sağlık Personeli 17 3,8
Yüksekokul/Fakülte 38 8,6 Tavsiye 25 5,6
Lisansüstü 3 0,7 Ulaşım Kolaylığı 37 8,4
Aylık Gelir Ekonomik Sağlık Hizmeti 59 13,3
≤ ¨750 280 63,2 Hızlı ve Güvenilir Sağlık Hizmeti 127 28,7
¨751 – ¨1.500 101 22,8 Kaliteli Sağlık Hizmeti 178 40,2
¨1.501 – ¨2.250 49 11,1 Hastaneye Daha Önce Gelme Durumu
¨2.251 – ¨3.000 7 1,6 Evet 348 78,6
≥ ¨3.001 6 1,4 Hayır 95 21,4
TOPLAM 443 100 TOPLAM 443 100
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Araştırmaya katılan vatandaşların hasta yatış hizmetlerine ilişkin görüşleri incelen-
diğinde Tablo 4’te yer alan sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre katılımcıların hasta 
yatış hizmetlerinden genel olarak memnun oldukları görülmektedir (%92,8).

Tablo 4. Hasta Yatış Hizmetlerine İlişkin Görüşler

Hasta Yatış Hizmetleri
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Yatış işlemlerimin tamamlanması için 
fazla beklemedim. 3,2 5,6 2,9 48,3 40,0 4,15 0,95

Yatış işlemleri sırasında yeterince 
bilgilendirildim. 2,7 5,6 2,7 48,8 40,2 4,18 0,93

Hasta yatış hizmetlerinden genel olarak 
memnun kaldım. 1,6 2,7 2,9 48,8 44,0 4,31 0,79

Katılımcıların tedavi gördükleri kliniğe göre hasta yatış hizmetlerinden memnuniyet 
düzeyleri incelendiğinde klinikler arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p=0,001). 
Hasta yatış hizmetlerinden en çok memnun olan katılımcıların intaniye, beyin cerrahi 
ve kardiyovasküler cerrahi kliniğinde tedavi olduğu sonucuna ulaşılmış; buna karşılık 
ortopedi, genel cerrahi ve kadın doğum kliniğinde tedavi olan katılımcıların hasta yatış 
hizmetlerinden daha az memnun oldukları görülmüştür (Tablo 5).

Tablo 5. Kliniklere Göre Hasta Yatış Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi
Hasta Yatış Hizmetleri N Mean Std. Deviation F p
Genel Cerrahi 80 11,8875 2,53579

2,589 ,001

Dâhiliye 61 12,8852 2,24424
Üroloji 52 12,8462 1,40566
Ortopedi 40 11,8250 2,87239
Kadın Doğum 37 11,9189 2,12627
Nöroloji 32 13,4688 1,88345
Kardiyoloji 24 12,3750 2,53347
Fizik Tedavi 21 12,8095 2,54203
Göğüs Hastalıkları 18 13,5556 2,43074
KBB 16 13,5000 3,07679
Göz 12 13,3333 1,23091
Beyin Cerrahi 11 13,8182 1,32802
Plastik Cerrahi 11 12,5455 3,20511
Cildiye 9 13,5556 1,50923
İntaniye 9 14,4444 1,01379
Onkoloji 6 12,0000 ,00000
Kardiyovasküler Cerrahi 4 13,7500 1,50000
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Araştırmaya katılan vatandaşların cinsiyetlerine göre hasta yatış hizmetlerinden 
memnuniyet düzeyleri t testi ile incelendiğinde ise anlamlı bir fark bulunamamış-
tır (p=0,057) (Tablo 6).

Tablo 6. Cinsiyete Göre Hasta Yatış Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi

Hasta Yatış Hizmetleri
Cinsiyet N Mean Std. Deviation t p

Kadın 247 12,5547 2,46357
-989 ,057

Erkek 196 12,7755 2,16039

Araştırmaya katılan vatandaşların hasta yatış hizmetlerinden memnuniyet düzey-
lerinin öğrenim durumu, yaş ve aylık gelir açısından farklılık gösterip gösterme-
diğini tespit etmek için yapılan tek yönlü ANOVA analizi sonucuna göre hasta 
yatış hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin öğrenim durumuna, yaşa ve aylık 
gelire göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (p>0,05).

Araştırmaya katılan vatandaşların tedavi hizmetlerine ilişkin görüşleri incelendi-
ğinde Tablo 7’de yer alan sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma sonucuna göre, katı-
lımcıların tedavi sürecinde hekimlerin (%92,6) ve hemşirelerin (%94,2) verdiği 
sağlık hizmetlerinden genel olarak memnun oldukları görülmektedir.

Tablo 7. Tedavi Hizmetlerine İlişkin Görüşler
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Doktor şikâyetlerimi dikkatle dinledi. 0,9 2,9 3,4 41,5 51,2 4,39 ,769
Doktor her sabah düzenli olarak kontrole geldi. 1,1 1,8 3,8 42,0 51,2 4,40 ,750
Doktor hastalığım ve tedavisi hakkında beni 
yeterince bilgilendirdi. 1,6 3,4 3,8 43,1 48,1 4,33 ,831

Hastalığımın tedavisi için gereken her şey 
yapıldı. 0,5 2,5 5,6 39,1 52,4 4,40 ,747

Doktorların bana verdiği hizmetten genel 
olarak memnun kaldım. 1,1 2,7 3,6 42,7 49,9 4,37 ,778

İlaç, enjeksiyon, röntgen vb. işlemlerden 
önce hemşireler bana açıklama yaptı. 1,4 5,2 9,0 43,6 40,9 4,17 ,894

Gerektiğinde hemşirelere ulaşmakta zorluk 
yaşamadım. 1,4 3,6 3,6 43,6 47,9 4,33 ,821

Hemşirelere sorduğum sorulara yeterli 
cevaplar aldım. 1,1 4,1 4,3 41,3 49,2 4,33 ,830

Hemşirelerin bana verdiği hizmetten genel 
olarak memnun kaldım. 0,9 2,5 2,5 43,6 50,6 4,40 ,741
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Katılımcıların tedavi gördükleri kliniğe göre tedavi hizmetlerinden memnuni-
yet düzeyleri incelendiğinde klinikler arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur 
(p=0,000). Tedavi hizmetlerinden en çok memnun olan katılımcıların göğüs has-
talıkları, intaniye ve nöroloji kliniğinde tedavi olduğu sonucuna ulaşılmış; buna 
karşılık onkoloji, genel cerrahi ve kadın doğum kliniğinde tedavi olan katılım-
cıların tedavi hizmetlerinden daha az memnun oldukları görülmüştür (Tablo 8).

Tablo 8. Kliniklere Göre Tedavi Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi
Tedavi Hizmetleri N Mean Std. Deviation F p
Genel Cerrahi 80 36,9625 6,09304

2,973 ,000

Dâhiliye 61 39,3770 5,71304
Üroloji 52 39,2500 3,69883
Ortopedi 40 38,2750 5,93982
Kadın Doğum 37 37,4054 6,41811
Nöroloji 32 41,8125 3,03142
Kardiyoloji 24 39,3333 3,88606
Fizik Tedavi 21 38,1905 8,76139
Göğüs Hastalıkları 18 42,8333 3,07265
KBB 16 41,5000 4,85798
Göz 12 40,5833 2,96827
Beyin Cerrahi 11 40,8182 4,11869
Plastik Cerrahi 11 40,4545 5,66328
Cildiye 9 40,5556 3,90868
İntaniye 9 41,8889 3,62093
Onkoloji 6 36,3333 1,03280
Kardiyovasküler Cerrahi 4 41,5000 3,51188

Araştırmaya katılan vatandaşların cinsiyetlerine göre tedavi hizmetlerinden 
memnuniyet düzeyleri t testi ile incelendiğinde ise anlamlı bir fark bulunmuştur 
(p=0,005) (Tablo 9).

Tablo 9. Cinsiyete Göre Tedavi Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi

Tedavi Hizmetleri
Cinsiyet N Mean Std. Deviation t p

Kadın 247 38,6761 5,86366 2,023 ,005Erkek 196 39,7347 4,93247

Katılımcıların tedavi hizmetlerinden memnuniyet düzeylerinin öğrenim durumu, 
yaş ve aylık gelir açısından farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için 
yapılan tek yönlü ANOVA analizi sonucuna göre tedavi hizmetlerinden memnu-
niyet düzeylerinin yaşa göre farklılık gösterdiği ve aradaki farkın istatistiksel ola-
rak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). Vatandaşların tedavi hizmet-
lerinden memnuniyet düzeylerinde yaş gruplarına göre farklılık ≥66 yaş grubu ile 
≤25 yaş grubu arasında çıkmıştır. ≥66 yaş grubunda yer alan vatandaşların tedavi 
hizmetlerinden memnuniyet düzeylerinin 40,022 ortalama ile en yüksek olduğu; 
≤25 yaş grubunda yer alan vatandaşların ise 37,125 ortalama ile en düşük oldu-
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ğu görülmektedir. Aralarındaki ortalama farkı 2,897 ve anlamlılık düzeyi 0,05’in 
altındadır. Tedavi hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin öğrenim durumuna ve 
aylık gelire göre ise farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (p>0,05).

Araştırmaya katılan vatandaşların servis hizmetlerine ilişkin görüşleri incelendi-
ğinde Tablo 10’da yer alan sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre katılımcıların servis 
hizmetlerinden genel olarak memnun oldukları görülmektedir.

Tablo 10. Servis Hizmetlerine İlişkin Görüşler
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Yattığım oda temiz ve düzenliydi. 1,6 11,7 6,5 39,5 40,6 4,06 1,040
Odanın ısınması ve havalandırması yeterliydi. 1,4 9,9 6,1 41,5 41,1 4,11 ,990
Yemeklerden genel olarak memnun kaldım. 12,6 10,8 7,9 32,5 36,1 3,69 1,385

Katılımcıların tedavi gördükleri kliniğe göre servis hizmetlerinden memnuni-
yet düzeyleri incelendiğinde klinikler arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur 
(p=0,002). Servis hizmetlerinden en çok memnun olan katılımcıların göğüs has-
talıkları, cildiye ve nöroloji kliniğinde tedavi olduğu sonucuna ulaşılmış; buna 
karşılık genel cerrahi, ortopedi ve beyin cerrahi kliniğinde tedavi olan katılım-
cıların servis hizmetlerinden daha az memnun oldukları görülmüştür (Tablo 11).

Tablo 11. Kliniklere Göre Servis Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi
Servis Hizmetleri N Mean Std. Deviation F p
Genel Cerrahi 80 10,8500 3,21035

2,425 ,002

Dâhiliye 61 12,2951 2,40378
Üroloji 52 11,9615 2,27485
Ortopedi 40 11,1000 3,30346
Kadın Doğum 37 11,4054 2,87189
Nöroloji 32 13,0938 1,87271
Kardiyoloji 24 11,8333 2,59877
Fizik Tedavi 21 11,5238 2,94311
Göğüs Hastalıkları 18 13,5556 1,50381
KBB 16 12,7500 2,56905
Göz 12 12,1667 2,75791
Beyin Cerrahi 11 11,2727 1,95402
Plastik Cerrahi 11 11,3636 2,90767
Cildiye 9 13,2222 2,10819
İntaniye 9 13,0000 2,50000
Onkoloji 6 12,1667 ,40825
Kardiyovasküler Cerrahi 4 12,2500 3,09570
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Araştırmaya katılan vatandaşların cinsiyetlerine göre servis hizmetlerinden 
memnuniyet düzeyleri t testi ile incelendiğinde ise anlamlı bir fark bulunmuştur 
(p=0,005) (Tablo 12).

Tablo 12. Cinsiyete Göre Servis Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi

Servis Hizmetleri
Cinsiyet N Mean Std. Deviation t p

Kadın 247 11,5304 2,83096 2,825 ,005Erkek 196 12,2653 2,57224

Katılımcıların servis hizmetlerinden memnuniyet düzeylerinin öğrenim durumu, 
yaş ve aylık gelir açısından farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için ya-
pılan tek yönlü ANOVA analizi sonucuna göre servis hizmetlerinden memnuni-
yet düzeyinin öğrenim durumuna, yaşa ve aylık gelire göre farklılık göstermediği 
sonucuna ulaşılmıştır (p>0,05).

Araştırmaya katılan vatandaşların Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde sunu-
lan sağlık hizmetleri kapsamında Performans Yönetimi Modeline ilişkin görüş-
leri incelendiğinde, katılımcıların %92,1’inin genel olarak sağlık hizmetlerinden 
memnun olduğu görülmektedir. Buna göre vatandaşların Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı hastanelerde sunulan sağlık hizmetlerine yönelik görüşlerinin genel olarak 
olumlu olduğunu söylemek mümkündür (Tablo 13).

Tablo 13. Performans Yönetimi Modeline İlişkin Görüşler

Performans Yönetimi Modeli
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Bana verilen tedavi ve bakımdan memnun 
kaldım. 1,6 2,3 4,3 47,2 44,7 4,31 ,792

Hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi 
artmıştır. 0,9 2,7 7,0 45,1 44,2 4,29 ,787

Genel olarak hastane düzenli ve temizdi. 2,0 6,3 9,0 44,5 38,1 4,10 ,948
Doktor bana karşı yeterince ilgili ve nazik 
davrandı. 0,7 2,7 2,7 42,9 51,0 4,41 ,735

Sağlık personeli bana karşı yeterince ilgili ve 
nazik davrandı. 1,6 2,0 4,3 43,6 48,5 4,35 ,792

Hastanede hasta haklarını ihlal eden 
uygulamalarla karşılaştım. 39,5 28,0 10,2 9,0 13,3 2,29 1,407

İhtiyaç duyarsam tekrar bu hastaneye gelmeyi 
düşünürüm. 1,4 2,3 4,1 47,4 44,9 4,32 ,774

Sunulan hizmetleri göz önünde bulundurarak 
yakınlarıma bu hastaneyi öneririm. 1,8 3,2 6,8 39,7 48,5 4,30 ,868

Hastanede olmadığı için bazı ilaç ve tıbbi 
malzemeleri dışarıdan aldım. 13,8 19,6 7,0 16,0 43,6 3,55 1,53

Genel olarak bu hastanede aldığım hizmetlerden 
memnun kaldım. 0,7 3,8 3,4 42,9 49,2 4,36 ,782
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Katılımcıların tedavi gördükleri kliniğe göre Performans Yönetimi Modelinden 
memnuniyet düzeyleri incelendiğinde klinikler arasında anlamlı bir farklılık bu-
lunmuştur (p=0,000). Performans Yönetimi Modelinden en çok memnun olan 
katılımcıların intaniye, KBB ve göğüs hastalıkları kliniğinde tedavi olduğu sonu-
cuna ulaşılmış; buna karşılık onkoloji, ortopedi ve genel cerrahi kliniğinde tedavi 
olan katılımcıların daha az memnun oldukları görülmüştür (Tablo 14).

Tablo 14. Kliniklere Göre Performans Yönetimi Modelinden Memnuniyet Düzeyi
Performans Yönetimi Modeli N Mean Std. Deviation F t
Genel Cerrahi 80 38,3125 5,08309

4,412 ,000

Dâhiliye 61 42,2295 5,23257
Üroloji 52 40,3462 4,04332
Ortopedi 40 37,4250 6,35645
Kadın Doğum 37 39,0811 5,74639
Nöroloji 32 41,9688 3,50561
Kardiyoloji 24 39,5000 5,34871
Fizik Tedavi 21 39,2857 7,58382
Göğüs Hastalıkları 18 43,8333 2,12132
KBB 16 43,9375 6,74753
Göz 12 40,4167 3,28795
Beyin Cerrahi 11 41,9091 3,41920
Plastik Cerrahi 11 42,0909 4,43744
Cildiye 9 40,2222 4,35252
İntaniye 9 44,2222 2,77389
Onkoloji 6 36,6667 1,63299
Kardiyovasküler Cerrahi 4 43,5000 4,35890

Araştırmaya katılan vatandaşların cinsiyetlerine göre Performans Yönetimi Mo-
delinden memnuniyet düzeyleri t testi ile incelendiğinde ise anlamlı bir fark bu-
lunamamıştır (p=0,843) (Tablo 15).

Tablo 15. Cinsiyete Göre Performans Yönetimi Modelinden Memnuniyet Düzeyi

Performans Yönetimi 
Modeli

Cinsiyet N Mean Std. Deviation t p
Kadın 247 40,2551 5,75550

-198 ,843Erkek 196 40,3571 4,86273

Katılımcıların Performans Yönetimi Modelinden memnuniyet düzeylerinin öğre-
nim durumu, yaş ve aylık gelir açısından farklılık gösterip göstermediğini tespit 
etmek için yapılan tek yönlü ANOVA analizi sonucuna göre Performans Yöneti-
mi Modelinden memnuniyet düzeyinin öğrenim durumuna, yaşa ve aylık gelire 
göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (p>0,05).
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Araştırmaya katılan vatandaşların sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyle-
ri ile Performans Yönetimi Modelini kabul düzeyleri arasındaki ilişkinin belir-
lenmesi amacıyla pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Yapılan korelasyon 
analizi sonucunda Performans Yönetimi Modeli ile hasta yatış hizmetlerinden 
memnuniyet düzeyi arasında pozitif ve orta düzeyde (r=,644; p=,000); tedavi 
hizmetlerinden memnuniyet düzeyi arasında pozitif ve yüksek düzeyde (r=,726; 
p=,000); servis hizmetlerinden memnuniyet düzeyi arasında pozitif ve orta dü-
zeyde (r=,596; p=,000) bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır (Tablo 16).

Tablo 16. Performans Yönetimi Modeli ile Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet İlişkisi
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Pearson Correlation 1,000 ,644** ,726** ,596**
Sig. (2-tailed) - ,000 ,000 ,000
N 443 443 443 443

Hasta Yatış 
Hizmetleri

Pearson Correlation ,644** 1,000 ,628** ,413**
Sig. (2-tailed) ,000 - ,000 ,000
N 443 443 443 443

Tedavi 
Hizmetleri

Pearson Correlation ,726** ,628** 1,000 ,507**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 - ,000
N 443 443 443 443

Servis 
Hizmetleri

Pearson Correlation ,596** ,413** ,507** 1,000
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 -
N 443 443 443 443

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

Vatandaşların sağlık hizmetlerinden memnuniyetinin, Performans Yönetimi Mo-
deli üzerinde anlamlı herhangi bir etkisinin olup olmadığını belirlemek amacıyla 
ise çok değişkenli regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonucuna göre sağlık 
hizmetlerinden memnuniyet ile Performans Yönetimi Modeli arasında pozitif 
yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır (R=,800; R2=,640; p<0,05). 
Hasta yatış, tedavi ve servis hizmetlerinden memnuniyet; Performans Yönetimi 
Modelindeki toplam varyansın (değişimin) %64’ünü açıklamaktadır. Beta değer-
leri incelendiğinde Performans Yönetimi Modeli üzerinde en açıklayıcı değiş-
kenin tedavi hizmetleri (beta=0,420), ikinci sırada açıklayıcı değişkenin servis 
hizmetleri (beta=0,273), üçüncü sırada açıklayıcı değişkenin ise hasta yatış hiz-
metleri (beta=0,268) olduğu görülmektedir. Regresyon katsayılarının anlamlığı-
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na ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise; hasta yatış, tedavi ve servis hiz-
metlerinin Performans Yönetimi Modeli üzerinde anlamlı bir belirleyici olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır (p= 0,000) (Tablo 17).

Tablo 17. Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyetin Performans Yönetimi Modeline Etkisi

Model-1
Standardize Edilmemiş 

Katsayılar

Standardize 
Edilmiş 

Katsayılar t p

Beta Std. Hata Beta
(Sabit) 10,073 1,128  8,933 ,000
Hasta Yatış Hizmetleri ,616 ,086 ,268 7,208 ,000
Tedavi Hizmetleri ,411 ,038 ,420 10,697 ,000
Servis Hizmetleri ,535 ,066 ,273 8,139 ,000
R=,800      R2=,640     Uyarlanmış R2=,638     F= 260,391     p=,000

a Predictors (Bağımsız Değişkenler) : (Sabit), Hasta Yatış Hizmetleri, Tedavi Hizmetleri, Servis 
Hizmetleri
b Dependent Variable (Bağımlı Değişken) : Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Modeli

5. SONUÇ

Kamu sektöründe performans yönetimi uygulamalarının hesap verebilirlik, et-
kinlik, verimlilik, ekonomiklik, vatandaş memnuniyeti gibi konularla hem doğ-
rudan hem de dolaylı ilgisi bulunmaktadır. Performans yönetimi, kamu kurumla-
rını vatandaş karşısında sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket 
etme noktasında dönüştürücü bir güç oluşturmaktadır. Gerek vatandaşların kamu 
hizmetlerine erişiminde tercih yapabilmeleri gerekse kamu kurumlarının vatan-
daşların talepleri doğrultusunda hizmet sunabilmeleri açısından, performans yö-
netimi kamu kurumlarında hizmet önceliklerinin belirlenmesine ve vatandaşların 
taleplerine odaklanılmasına yardımcı olmaktadır. Performans yönetimi, özellikle 
tekel konumda bulunan kamu hizmetlerinde erişilebilirlik ve kalite unsurunun 
göz önünde bulundurulması ve bu konuda performansların kamuoyu ile paylaşıl-
ması ile vatandaş memnuniyetine olumlu yönde katkıda bulunmaktadır.

Kamu hizmetlerinde verimliliğin objektif olarak ölçümü konusunda tartışmalar 
bulunmakla birlikte, kamu kurumlarının verimliliğini ölçmek için asgari standart-
ların belirlenmesi gerektiği genel olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede kamu 
kurumlarında performans ölçme ve değerlendirme sistemlerinin ve performans 
sözleşmelerinin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Kamu kurumlarının ço-
ğunlukla girdi ve süreçlere odaklanmaları ve sonuçları göz ardı etmeleri yönünde 
yoğunlaşan eleştiriler, kamu hizmetlerinde etkinliği ve sonuçlara odaklanılmasını 
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ön plana çıkarmaktadır. Kamu hizmetlerine kaynak tahsisinde ve kamu kurum-
larının bu kaynakları kullanımında performans yönetiminin önemi, özellikle de 
verimlilik ve etkinliğe ilişkin bilgilerin gerekliliği ortadadır.

Türkiye’de son 10 yılda genel olarak kamu yönetimi alanında, özel olarak ise 
sağlık sektöründe hayata geçirilen reformların temelinde yeni kamu yönetimi 
anlayışının yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda; 2003 yılında Sağlık Ba-
kanlığı tarafından uygulamaya konan Sağlıkta Dönüşüm Programının ilke ve uy-
gulama açısından bu anlayışa paralel çizgide yer aldığını söylemek mümkündür. 
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile etkin, verimli, ekonomik, kaliteli ve erişilebilir 
sağlık hizmeti sunmayı, sağlık göstergelerini iyileştirmeyi, vatandaşları finansal 
riskten korumayı ve sağlık hizmetlerinden memnuniyeti arttırmayı hedefleyen 
Sağlık Bakanlığı; söz konusu hedeflere ulaşmak amacıyla başta yasal ve kurum-
sal alanda olmak üzere önemli değişiklikler yapmıştır.

Bu araştırmada Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde sunulan sağlık hizmetleri 
hakkında vatandaşların görüşlerinin ve sağlık hizmetlerinden memnuniyet dü-
zeylerinin, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde uygulanan Performans Yöne-
timi Modeline muhtemel etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda hasta yatış 
hizmetleri, tedavi hizmetleri, servis hizmetleri ve Performans Yönetimi Modeli 
hakkında görüşlere ilişkin bulgulara göre, vatandaşların genel olarak sağlık hiz-
metlerinden memnuniyet düzeyinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Vatandaşların sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri ile Performans Yö-
netimi Modelini kabul düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik 
analiz bulgularına göre; Performans Yönetimi Modeli ile hasta yatış hizmetle-
rinden memnuniyet düzeyi arasında pozitif ve orta düzeyde, tedavi hizmetle-
rinden memnuniyet düzeyi arasında pozitif ve yüksek düzeyde, servis hizmet-
lerinden memnuniyet düzeyi arasında pozitif ve orta düzeyde bir ilişki olduğu 
görülmüştür.

Vatandaşların sağlık hizmetlerinden memnuniyetinin Performans Yönetimi Mo-
deli üzerinde anlamlı herhangi bir etkisinin olup olmadığını belirlemek için uygu-
lanan analiz bulgularına göre ise, sağlık hizmetlerinden memnuniyet ile Perfor-
mans Yönetimi Modeli arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu ortaya 
çıkmıştır. Performans Yönetimi Modeli üzerinde en açıklayıcı değişkenin tedavi 
hizmetleri, ikinci sırada açıklayıcı değişkenin servis hizmetleri ve üçüncü sırada 
açıklayıcı değişkenin hasta yatış hizmetleri olduğu görülmüştür. Hasta yatış, te-
davi ve servis hizmetlerinden memnuniyet; Performans Yönetimi Modelindeki 
toplam değişimin %64’ünü açıklamaktadır.
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Son dönemde sağlık sektöründe uygulamaya konan yenilikler neticesinde, vatan-
daşların memnuniyetinde artış sağlandığını söylemek mümkündür. SSK’lı hasta-
ların eczanelerden ilaç temini ile başlayan, Sağlık Bakanlığı ve SSK hastaneleri-
nin ortak kullanımı ile devam eden ve kamu hastanelerinin Sağlık Bakanlığı ça-
tısı altında hizmet vermeye başlamasıyla sonlanan sürecin sağlık hizmetlerinden 
memnuniyete olumlu yönde yansımaları olmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından 
uygulanan Performans Yönetimi Modeli ile birlikte niteliği ön plana alan, kalite-
ye ve hasta memnuniyetine önem veren adımların atıldığı görülmektedir.
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ÖZET

Sağlık kurum ve kuruluşlarında bilgi yönetim sistemlerinin kullanılması bilgiye kolay 
erişilebilirliği sağlarken, kurumların ve kişisel bilgilerin güvenliği açısından, özellikle 
hasta haklarının vazgeçilmez unsurlarından biri olan gizlilik ve mahremiyet konularında 
bir takım problemleri beraberinde getirmiştir. Kurumsal bilgi güvenliği; insan faktörü, 
teknoloji ve eğitim üçgeninde devamlılık gerektiren ve bu üç unsur arasında tamamlayı-
cılık olmadığı sürece yüksek seviyede bir güvenlikten bahsedebilmenin mümkün olama-
yacağı yönetilmesi zorunlu olan canlı bir süreçtir (Vural, Yılmaz, 2007). Sağlık hizmeti 
sunulan kurumlarda doğru bilgi ve bilgiye kolay erişilebilirlik hayati derecede önem taşı-
yan bir kaynak olarak kullanılmaktadır.

Bilgi güvenliğinin sağlanması açısından yaptığımız bu çalışmada; kurumumuzda karşıla-
şılan ya da karşılaşılabilecek muhtemel bilgi güvenliği problemlerinin çözümüne yönelik 
olarak kurum tarafından oluşturulan bilgi güvenliği politikaları incelenmiştir.
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Bu politikalar kapsamında gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlük kriterlerine uygun “Bilgi 
Güvenliği Politikası Rehberi” oluşturulmuştur. Bu doğrultuda kurumumuzda öncelikle 
hastalara ait kişisel verilerin tutulduğu ana sunucu ve uç bilgisayarlarda kurum bilgileri 
ve hasta kayıtlarında kimin hangi bilgilere erişeceğine ilişkin yetkilendirmeler yapılmış-
tır. Yapılan bu rol tabanlı yetkilendirmeler de kendi içinde seviyelendirilerek kuruma ve 
hastaya ait bilgilerde mahremiyet ve gizlilik ilkelerinin sınırları belirlenmiştir. Bilgilerin 
paylaşılmasında da, bilgiyi talep edenin sadece kullanım amacına uygun olan bilgiye eri-
şebilmesi sağlanmıştır.

Hastanemizde her geçen gün sayısı giderek artan üçüncü taraf tedarikçi firma ve çalışan-
larının bilgi güvenliği ile ilgili yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konusunda da ça-
lışmalar yapılmıştır. Tedarikçi firma çalışanlarının bağlayıcılığı açısından teknik ve idari 
şartnamelere gerekli sözleşmeler, uyulması gereken standartlar ve yeterlilik seviyeleri ile 
ilgili maddeler eklenerek uygulamaya geçilmiştir.

Kişisel sağlık kayıtlarının ve kurumsal bilgilerin kaydedildiği elektronik veri kayıt sis-
temlerinin sahip olmaları gereken özellikler ve uyulması gereken standartlar belirlenerek 
bilişim teknolojilerinde iş sürekliliği sağlanmıştır.

Kurum bilgi işlem alt yapısına içeriden veya dışarıdan kontrolsüz erişim engellenerek 
gerekli yönetim ve geriye dönük izleme süreçleri uygulanmıştır.

Kurumumuz bilgi güvenliğinin sürekli geliştirilmesi gereken bir süreç olduğunun far-
kında olarak bilgi güvenliği olgunluk seviyelerini belirleyip gelecekte atılması gereken 
adımları planlamıştır.

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm çalışanların farkındalığını artıracak eğitimler düzenlenmiş, 
bilgi güvenliği ile ilgili sertifika çalışmalarına başlanmıştır.

Kurumumuzda bilgi varlığı envanteri oluşturularak risk faktörleri ve sorumluluklar belir-
lenmiş gerekli iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır.

Sonuç olarak; hastanemizde kuruma ve hastaya ait bilgilerin gizlilik ve mahremiyetinin 
önemli olduğu kabul edilerek, hizmet sunumunun her aşamasındaki bilgilerin güvenliği-
nin kontrol altına alınması hedefleri doğrultusunda uygulamalar yürütülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Güvenliği, Bilgi Güvenliği Standartları, Kişisel Sağlık Kayıtları

ABSTRACT
Although usinginformation management systemsprovidesaccessibilityto information in 
healthinstitutions and organizations, in terms of institutions and security of personal data, 
it’s brought some problems aboutespecially patients’ rightsto privacy and confidentiality 
whichis one ofthe indispensable element. Corporateinformation security is a living 
process which needs continuity between the three elements: human factors,technology 
and education,andwhich must bemanaged since unless there is complementarity of these 
elements, a high levelof securitycan not bepossible tomention about.Easy accessibility to 
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the right information and knowledge is used as a source which has a vital importance in 
institutions providing health care.

In our study,in order to ensureinformation security, the information securitypolicies 
which were createdby the institution for solving the probable information 
securityproblemsencountered or can be encountered inour institution have been studied.

Within the context of these policies, “Information Security Policy Guide” was created 
in accordance with privacy, accessibilityand integritycriteria. Accordingly,authorization 
was made about who will access the information and what information will be accessed 
about the institution and the patients records from the main server and mainframes where 
the personal data of the patients is held. The limits of the privacy and confidentiality 
principles related to patientinformation and the institution are determined by outlining 
this role-based authorizations within themselves. Instead of sharing the information, the 
people who ask for the information are provided to access to the information available 
for the purposeonly.

Several studies have also been done about determining the responsibilities and powers 
of third-party informationsuppliersand employees on information security.The related 
substances about the standards andproficiencylevelsthat must be followed and the 
necessary contracts were added to the technical and administrativespecificationswas for 
employees ofthe suppliersin terms of having a binding force.

The necessary specifications andstandards of electronic datarecording systems where 
personal healthrecords and corporate informationare recorded has been determined and 
business continuity in information technology has been achieved.

Uncontrolledaccess tothe inside or outsidethe institutiondata processing infrastructurehas 
been prevented and thenecessary management andmonitoringprocesseshave been 
appliedretroactively.

Our organizationis aware ofinformation securityasa process that needscontinuous 
improvement ofinformation securitymaturitylevels and has planned todeterminefuturesteps 
to be taken.

Organizedtraining sessionsto increaseawareness ofall employeesabout information 
security, began workingwith therelevant certificate.

Wealth of knowledge inventory has been created and responsibilities andthe risk factors 
has been identified. Then the necessary improvementshave begunin our Institute.

As a result, the confidentiality andprivacy ofthe information related to the institution and 
the patientsare acceptedto be important, at every stage ofservice delivery inline with the 
objectivesof informationsecuritypracticesare carried outunder control.

Key Words: Information Security, Information Security Standards, Personal Health 
Records
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GİRİŞ
Sağlık kurum ve kuruluşları işlerini sürdürebilmek için yoğun bir şekilde bilgi 
kullanımına yönelmişlerdir (Doğantimur, Fulya 2009:2). Sağlık hizmet kalitesini 
sürdürülebilir kılmak için elde edilen, toplanan verinin işlenerek; bilgiyi talep 
edenler ile bilgi paylaşımı yapılan diğer kurumlar ve eğitim-araştırma amaçlı kul-
lanım için anlamlı ve kullanışlı hale getirilmesi gerekmektedir. Ham bilgi olarak 
tarif edilebilecek olan verinin üretilmesi, kaydedilmesi, gruplanması, işlenerek 
bilgi haline dönüşmesi, paylaşılması, saklanması bilgi yönetimi süreçlerini be-
raberinde getirmektedir (Canbek ve Sağıroğlu, 2006: 166).Bu anlamda bilginin 
sağlık kurumlarının sahip oldukları kıymetli varlıklar arasında önemli bir yeri 
vardır (Canbek ve Sağıroğlu, 2006: 168).Bilgiye duyulan bu şiddetli ihtiyaç bil-
ginin güvenilirliğini, kolay ulaşılabilirliğini ve gizliliğini de gündeme getirmiştir.

Bilgi teknolojileri diğer bütün sektörleri etkilediği gibi sağlık sektörünü de büyük ölçü-
de etkilemiştir. Sağlık sektöründe yer alan kurumlar, karar verme aşamasında verileri 
daha bilinçli şekilde kullanarak değerlendirmek, hizmet alanını genişletmek, verimli-
liği artırarak maliyetleri düşürmek, müşteri hizmetlerini iyileştirmek ve kaynakların 
daha iyi yönetilmesini sağlamak amacıyla bilgi teknolojilerinden ve sağlık bilişim sis-
temlerinden faydalanmak zorundadır. (Ömürbek, Nuri ve Altın, Fatma Gül, 2009:211)

2. BİLGİ GÜVENLİĞİ TANIMLARI VE KAPSAMLARI

2.1. Bilgi ve Bilgi Yönetimi

Bilginin oluşma sürecine bakıldığında ham verilerin (data) toplandıktan sonra en-
formasyona dönüştüğünü, bunların işe yarar ve bizlere katma değer yaratabilecek 
bilgilere çevrildiğini, en sonunda ise tüm bilgilerin sistematik ve etkin bir şekilde 
insan aklı ile birlikte yoğrulup değerlendirilerek bundan buluşların ve yenilikle-
rin ortaya çıktığını görürüz (Aydınlı, Cumhur 2009:18).

Bilgi yönetimi, bir kuruluşun bütün enformasyon varlıklarını belirlemek, elde et-
mek, değerlendirmek, onlara erişim sağlamak ve onları paylaşmak üzere bütünle-
şik bir yaklaşımı benimseyen bir disiplindir. Bu enformasyon varlıkları arasında 
veritabanları, belgeler, politikalar, izlenen yol ve yöntemler (prosedürler) ve ku-
ruluşta çalışan bireylerin daha önceden ele geçirilememiş uzmanlıklarına yönelik 
bilgi, beceri ve deneyimleri de vardır (Alkan, Nazlı 2003:178). Bir sağlık kuru-
luşunda ise kurumun temelde hasta bakımına yönelikmisyon ve amaçlarına ulaş-
mak ve performansını geliştirmek üzere,bütün enformasyon varlıklarını sistemli 
bir şekilde belirlemesi, elde etmesi, düzenlemesi, geliştirmesi, değerlendirmesi 
ve erişilebilir kılmasını, onların yayımı, paylaşılması, kullanılması veya uygulan-
masını bütünleşik bir yaklaşımla sağlayan bir süreçtir (Alkan, Nazlı 2003:178).
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2.2. Bilgi Güvenliği

Bilgi sağlık kurumlarının hayati önem taşıyan varlıkları arasında yer aldığından 
yüksek seviyede korunması gerekmektedir (Brykczynski and Small2003: 12). 
Kabaca bilgi güvenliği; bilgileri izinsiz erişimlerden, kullanımından, ifşa edilme-
sinden, yok edilmesinden, değiştirilmesinden veya hasar verilmesinden koruma 
işlemidir (tr.wikipedia.org, 2012).

Bilgi güvenliği temelde aşağıdaki üç unsuru hedefler (TUBITAK UEKAE 
BGYS-0001 2007: 6) :

• Gizlilik (Confidentiality) : Bilginin yetkisiz kişilerin erişimine kapalı olması 
veya bilginin yetkisiz kişilerce açığa çıkarılmasının engellenmesi olarak ta-
nımlanabilir.

• Bütünlük (Integrity) : Bilginin yetkisiz kişilerce değiştirilmesi, silinmesi yada 
herhangi bir şekilde tahrip edilmesi tehditlerine karşı içeriğinin korunması veya 
kısaca kazara veya kasıtlı olarak bilginin bozulmaması olarak tanımlanabilir.

• Kullanılabilirlik (Availability) : Bilginin her ihtiyaç duyulduğunda kullanıma 
hazır durumda olması veya herhangi bir problem çıkması durumunda bile bil-
ginin erişilebilir olması olarak tanımlanabilir.

2.3. Kurumsal Bilgi Güvenliği

Kurumsal bilgi güvenliği ise, kurumların bilgi varlıklarının tespit edilerek zafi-
yetlerinin belirlenmesive istenmeyen tehdit ve tehlikelerden korunması amacıyla 
gerekli güvenlik analizlerinin yapılarak önlemlerinin alınması olarak düşünülebi-
lir (Vural, Yılmaz ve Sağıroğlu, Şeref, 2008:509).

Kurumsal bilgi güvenliği ve standartları üzerine yapılan bir incelemede güvenliğin 
bir ürün veya hizmet olmadığı, insan faktörü, teknoloji ve eğitim üçgeninde güven-
lik standartlarına bağlı olarak yaşayan canlı birsüreç olduğu ve bu üç unsur arasında 
tamamlayıcılık olmadığı sürece yüksek seviyede bir güvenlikten bahsedebilmenin 
mümkün olamayacağı saptanmıştır (Vural, Yılmaz ve Sağıroğlu, Şeref, 2008:520).

Yüksek seviyede kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında aşağıdaki hususlara 
dikkat edilmesi önerilmektedir (Vural, Yılmaz ve Sağıroğlu, Şeref, 2008:520).

• Kurumsal bilgi güvenliğini sağlamanın dinamik bir süreç olduğu ve süreklilik 
arz ettiği,

• Kurumsal bilgi güvenliğinin sadece teknolojiyle sağlanır yaklaşımından uzaklaşı-
larak insan-eğitim teknoloji üçgeninde yeni bir yaklaşımla sağlanması gerektiği,

• Uluslararası standartlara uygun olarak yapılması ve uygulanması gerektiği,
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• Standartlar yüksek seviyede bir güvenliği garanti etse de bazen standartların-
da yetersiz kalabileceği,

• Kurumsal bilgi güvenliği seviyesinin güncel durumunun belirlenmesi amacıy-
la iç ve dış ortamlardan zaman zaman bağımsız uzman kuruluşlar tarafından 
denetlenmesi gerektiği,

• Kurumsal bilgi güvenliğinin yönetilmesinin zorunlu bir süreç olduğu ve her 
zaman iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğu,

• En zayıf halka kadar güvende olunacağı varsayımıyla hareket edilerek gerekli 
önlemlerin alınması gerektiği bilinmelidir.

3. SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ GÜVENLİĞİ AMAÇLARI

Bilgi güvenliğinin hedeflerinin gizlilik,	bütünlük	ve	kullanılabilirlik	şeklinde ele 
alınması bilgi güvenliğinin uygulama alanın çok genişletmektedir. Bilgi birçok 
biçimde (formatta) bulunabilir, farklı yöntemlerle iletilebilir, çeşitli yöntemlerle 
saklanabilir. Kâğıt ortamında el yazısı şeklinde olabileceği gibi, dosyalar halinde 
biriktirilmiş ve sınıflandırılmış halde bulunabilir. Sözel olarak iki kişi arasında 
paylaşılabileceği gibi gelişmiş iletişim araçları ile uzak alıcılara toplu olarak ile-
tilebilir. Taşınabilir bir depolama ünitesinde on binlerce kişinin bilgisi taşınabilir. 
Çok sayıda insanın günlerce çalışarak kaydettiği bilgi aniden kullanılamaz hale 
gelebilir. Tek bir kişiye özel olan bilgi kısa sürede herkesin paylaştığı bir bilgi 
haline gelebilir. Bilginin bu özelliklerinden dolayı bilginin korunmasında sadece 
bilginin yüksek güvenlik altında saklanması anlaşılmamalıdır. Bir kurumun sahip 
olduğu maddi varlığını kimsenin ulaşamayacağı bir yerde saklayarak koruması 
mümkündür. Ancak kurum, bilgi varlığının korunması, geliştirilmesi, yenilenme-
si, paylaşılması, yeniden üretilmesi, kullanıma hazır tutulması, değerlenmesi sü-
reçlerini yönetmelidir. Bilgi güvenliği, depolanan bilginin korunması ile birlikte 
bilginin biçimleri, oluşturulması ve kullanımı ile ilgili tüm süreçleri kapsayacak 
şekilde planlanması gerekmektedir.

Kamusal alanda sağlık hizmeti veren kuruluşlar işleri gereği çeşitli düzenlemeler 
çerçevesinde kişisel verileri kaydetmekte, üretmekte ve işlemektedir. Bu kişisel 
veriler, kimlik bilgileri, adres bilgileri, kişisel sağlık bilgileri olarak sıralanabilir. 
Anayasal olarak korunan son derece hassas bu kişisel bilgileri elinde bulunduran 
kurum, bilginin asıl sahibinin izni dâhilinde ve/veya yasal mevzuatın sınırları 
içerisinde işlem yapabilmektedir. Kişisel veriler doğrudan kişinin tasarrufunda 
olup kişinin rızası olmadan kullanılamaz.

Sağlık hizmeti veren kuruluşlarda gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğinin ko-
runması gereken çok sayıda bilgi çeşidi mevcuttur (Keser Berber, Leyla 2010) :
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• Kişisel sağlık bilgileri,
• Kişisel sağlık bilgilerinden kimlik bilgilerinden arındırma yöntemleri ile elde 

edilmiş olan veriler,
• Kişisel sağlık bilgilerinden elde edilen anonimleştirilmiş veriler de dahil olma 

üzere, istatistiksel ve araştırma verileri,
• Klinik karar destek de dahil olmak üzere, herhangi bir spesifik tedavi öznesine 

ilişkin olmayan klinik/tıbbi bilgiler (örneğin; ilaç etkileşimine ilişkin veriler gibi),
• Sağlık uzmanları ve personele ilişkin bilgiler,
• Kamu sağlığı gözlemlerine ilişkin bilgiler,
• Sağlık bilgi sistemleri tarafından üretilen kişisel sağlık bilgilerini ihtiva eden 

veya bu bilgilerden türetilen kimlik bilgilerinden arındırılmış veriler veya ki-
şisel sağlık bilgilerine ilişkin olarak kullanıcı hareketlerine ilişkin işlem geç-
mişi verileri,

• Erişim kontrol verileri ve güvenlikle ilişkili diğer sistem konfigürasyon veri-
leri de dahil olmak üzere, sağlık bilgi sistemleri için sistem güvenliği verileri. 
(ISO 27799, 5.4.)

Yasal mevzuat gereği kişisel sağlık verileri kapsamına hasta ile ilgili sözlü bilgi, 
yazılı bilgi, tıbbı müdahaleler, ön tanı, teşhisler, grafik imajları, fatura gibi konu-
lar da girmektedir.

Sağlık hizmetlerinin sunumu, yoğun bir enformasyonsüreci içerisinde gerçekleş-
mektedir. Yüksek kaliteli hastabakımı her hastanın tıbbi geçmişinin, sunulan sağ-
lık hizmetinin ve hastanın iyileşme durumunun dikkatli bir biçimde belgelendiril-
mesini gerekli kılar (Marsap, Akın ve Akalp, Gizem ve Yeniman, Ebru 2010:34).

Sağlık bilişim güvenliği, bilgi üretimi ve bilgi teknolojilerinin yaygın kullanımı 
ile ciddi boyutlarda artmıştır. Sağlık bilişim teknolojileri kullanımının artması 
ile bilginin büyük çoğunluğu basılı dokümanlardan, bilgi teknolojileri tarafından 
işlenir hale dönüşmüştür. Buna paralel olarak sağlık işletmelerinde bilgiye erişim 
süreci ve hızı oldukça yüksektir. Bu durum, birçok avantajlarının yanı sıra deza-
vantajı da beraberinde getirmektedir. Sağlık bilgi teknolojileri üzerinde bilinçli 
veya bilinçsiz yapılan hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Sağlık bilgi tekno-
lojilerindeki açıklıklar ve dikkatsiz yapılandırmalar, bilgiye yetkisiz erişime yol 
açabilir. Bu durumda sağlıkla ilgili bilginin yetkisiz imhası ve değiştirilmesi söz 
konusu olabilir. Geçmişte sağlıkta bilgi güvenliği, sadece fiziksel güvenliğin tesis 
edilmesi ile sağlanırken, günümüzde kurumların en çok zorlandıkları öncelikli 
bir gereksinim gösteren konulardan biridir (Marsap, Akın ve Akalp, Gizem ve 
Yeniman, Ebru 2010:33).
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4. SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM 
SİSTEMİNİN KURGULANMASI

Bilgi güvenliği yönetim sistemi deyimi ilk kez 1998 yılında BSI (British Standards 
Institute) tarafından kullanılmıştır. Daha sonra bu standart Uluslararası Standartlar 
Kurumu ISO tarafından kabul edilmiş ve ISO/IEC 27001:2005 olarak yayınlanmıştır. 
Bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS), kurumun hassas bilgilerini yönetebilmek 
amacıyla benimsenen sistematik bir yaklaşımdır. Bu sistemin temel amacı hassas 
bilgininkorunmasıdır. Bu sistem çalışanları, iş süreçlerini ve bilgi teknolojileri (BT) 
sistemlerini kapsar (TUBITAK UEKAE BGYS-0001 2007: 7).

Bilgi güvenliği yönetim sistemini kurmak güvenlik süreçlerini belirlemek, poli-
tikaları oluşturmakla mümkün olabilecektir (Canbek ve Sağıroğlu, 2006: 170). 
Bilgi güvenliği yönetim sisteminin başarıya ulaşması için bilgi envanteri ve var-
lık değerlemesine ihtiyaç vardır. Uygulanacak standart ve prosedürlerin seçimi ve 
başarısı korunmak istenen bilginin özellikleri ile doğrudan ilgilidir.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi konusunda ISO 27000 familyası oldukça kapsam-
lı süreçler öngörmektedir. Bu familya içerisinde yer alan ISI/IEC 27002:2005 ise 
Bilgi Güvenliği Yönetimi için uygulama kodu niteliğindedir. ISO 27799:2008 stan-
dardı ise, sağlık bilişimine ilişkin olup, ISO/IEC 27002 kullanılarak sağlık sek-
töründe bilgi güvenliği yönetiminin nasıl gerçekleştirileceğini düzenlemektedir 
(Keser Berber, Leyla 2010).Bu standart son derece hassas olan kişisel sağlık bil-
gileri konusu ve bu bilgileri hem sağlık hizmetleri çalışanlarının erişiminin garanti 
edilmesi hem de gizliliğinin ve bütünlüğünün en iyi şekilde korunması konusunu 
değerlendirmekte ve bunu mümkün kılmak için bir hareket planı oluşturmaktadır. 
Sağlık bilgilerine her açıdan uygulanması öngörülen ISO 27799:2008, bilgilerin 
şekillendirilmesi, saklanması ve paylaşılması aşamasında gerekli olan tüm tedbir-
lerin alınması ve güvenlik altında tutulması için detaylı standartlar da içermektedir. 
Aynı zamanda, ilgili uluslararası standartları uygulayarak, sağlık hizmetleri organi-
zasyonları ve sağlık bilgileri koruyucularına boyutlarına ve durumuna göre gerekli 
görülen güvenlik şartlarını da sağlayabilmektedir (Hülür, Ünal 2009).

Sağlık kurum ve kuruluşlarının ilgili standartlara uygun hizmet vermelerinin te-
mini için düzenleyici uyumun mutlaka yasal anlamda geniş çerçevede dikkate 
alınması ve standartlarda tanımlanan süreçlerin yasal düzenlemeler çerçevesinde 
uygulamaya konulması gerekmektedir… Düzenleyici uyum kavramı kapsamına 
standartlar dışında örneğin, kişisel sağlık verilerine ilişkin yasal düzenlemeler, 
meslek kuralları, etik ilkeler, iyi uygulama örnekleri, tavsiye kararları gibi me-
tinler girmektedir… Kişisel sağlık bilgilerinin korunmasına ilişkin olarak başta 
ISO 27799:2008 olmak üzere diğer ilgili standartlara göre son derece iyi işleyen 



Güvenlik ve Kalite Üzerine Farklı Yönetim Modellerinin Değerlendirilmesi

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  241

bir alt yapı, sistem ve süreç öngörmüş olmalarına rağmen, sağlık kurumlarının 
bu konuda dikkat etmeleri gereken en önemli zayıf noktalarını elektronik ileti-
şim oluşturmaktadır. Şöyle ki; kurum içinde kişisel sağlık bilgileri ne kadar iyi 
korunursa korunsun, sağlık personeli tarafından elektronik iletişim yöntemleri 
(örneğin; e-posta, SMS, MMS gibi) ile paylaşıldığında bilgi güvenliği veya sağ-
lık bilişimi standartlarında öngörülen ancak uygulamada çok da fazla dikkat edil-
meyen çok önemli bir bilgi güvenliği açığı ortaya çıkmaktadır (Keser Berber, 
Leyla 2010).

Bilgi güvenliği sadece bilgi işlem biriminin sorunu veya sadece bir teknoloji so-
runu değildir. Bilgi güvenliği, bilginin her aşamasında görev alan tüm çalışanla-
rın farkında olması gerektiği ve katılımı beklenen bir konudur. Bilgi güvenliği, 
sadece bilgi güvenliği dokümanlarının konusu olmamalıdır. Kurumun tüm sü-
reçlerindeki rehber ve standartlarda içselleştirilmesi gereklidir. Bilgi güvenliği 
ciddi boyutta bir kurum kültürü değişimi gerektirdiği için, en başta yönetimin 
onayı, katılımı ve desteği şarttır. BT’nin teknik olarak gerekli olduğunu saptadığı 
ve uyguladığı teknikgüvenlik çözümleri, iş süreçleri ve politikalarla desteklen-
memiş ve kurum kültürüne yansıtılmamışsa etkisiz kalacaklardır. Gerekli inanç 
ve motivasyon yaratılamamışsa, çalışanlar şifrelerini korumakta özensiz, hassas 
alanlarda gördükleri yabancı kişilere karşı aldırmaz, kağıt çöpüne gerekli imha 
işlemini yapmadan atacakları bilgilerin değeri konusundadikkatsiz olabilecekler 
ve yapılan güvenlik yatırımlarına karşın büyük bir açık oluşturmaya devam ede-
bileceklerdir (Küçükoğlu, Şule www.infosecurenet.com).

Öncelikle sağlıklı işleyiş ve yarar sağlaması açısından BGYS kurulum isteği ku-
rumun üst yönetimi tarafından benimsenmelidir. Üst yönetim desteği BGYS’nin-
başarıya ulaşması açısından hayati öneme sahiptir. Öncelikle üst yönetim 
BGYS’nin gerekliliğine ve faydasına inanmalıdır. Bu birincil şarttır (TUBITAK 
UEKAE BGYS-0001, 2007:9).

BGYS kurumun iş yapma tarzını etkileyen köklü bir sistemdir ve kurumu tümden 
etkiler. Tüm kademelerdeki çalışanların işini yaparken bilgi güvenliği prensiplerine 
uygun hareket etmesini gerekli kılar. Bu bilincin oluşması ve işleyişe geçmesi de 
bir gelişim sürecinin sonucu olacaktır (TUBITAK UEKAE BGYS-0001, 2007:9).

Etkin bir BGYS kurulumu konusunda ilk yapılması gereken işlerden bir diğeri de 
kurum içinde bir Bilgi Güvenliği Komisyonu oluşturulmasıdır. Bilgi güvenliği 
komisyonu (Güvenlik Forumu da denir) kurum içindeki her bölümden temsilci-
lerden oluşur. Bilgi işlem, iç denetim,muhasebe, insan kaynakları, güvenlik ve 
diğer tüm bölümlerden temsilciler bu komisyonda yer almalıdır (TUBITAK UE-
KAE BGYS-0001, 2007:10).
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BGYS konusunda temel başvuru kaynakları ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27002 
standartlarıdır. BGYS kurulumunda sırasıyla izlenmesi gereken adımlar şöyledir 
(TUBITAK UEKAE BGYS-0001, 2007:11,14) :

Şekil 1. Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulumu

 
 

Şekil 1. Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulumu 
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Yapılan bir çalışma;BGYS’nin hedeflediği kapsam tüm kurum ve iş süreçleri olsa 
da bu isteklerin genellikle kurumların bilgi işlem birim temsilcilerinden veya bil-
gi işlem biriminin bağlı olduğu üst yöneticilerinden geldiği vurgulamış. İstekler 
bilgi işlem birimlerinden geldiği için birçok BGYS kurulum çalışmasında kap-
sam bilgi işlem süreçleri olarak belirlenmekte olduğunu belirtmiş. Diğer taraftan 
bilgi işlem kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan risk analizi sürecinde genel-
likle sadece donanımlara ve yazılımlara odaklanıldığını söylemiştir. Aynı çalışma 
bu durumun, yönetimsel birçok riski göz ardı ettiği söylenmiştir. Bu çalışmada, 
bir BGYS kurulum çalışmasında süreçlerin, süreçte yer alan varlıkların, varlık-
lardaki açıklık ve tehditlerin nasıl ifade edilebileceğine yer verilmiş ve süreç mo-
deli kullanılarak nasıl risk analizi yapılabileceği konusunda bir öneri getirilmiş-
tir. Önerilen metodun, özellikle bilgi işlem süreçlerinin kapsam dâhilinde olduğu 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulumu çalışmalarında etkin bir şekilde kul-
lanılabileceği değerlendirilmiştir (Karabacak, Bilge ve Özkan, Sevgi, Ankara).

Önerilen metotta, BGYS kapsamının belirlenmesinin ardından, varlık envanteri-
ne geçilmeden önce bu kapsam içerisinde yer alan süreçlerin ortaya konulması 
ve modellenmesi önerilmektedir. Süreçleri oluşturan yapıtaşları varlıklardır. Bu 
nedenle, süreçlerin belirlenmesi veyazılı hale getirilmesi varlıkların daha sağ-
lıklı ve eksiksiz bir şekilde belirlenmesini de sağlayacaktır. BGYS kapsamının-
belirlenmesinin ardından doğrudan varlık envanterinin oluşturulması aşamasına 
geçilmesi, bilgi işlem personelinin sadece donanım ve yazılımlara odaklanması-
na yol açmaktadır. Önerilen metotta ise, modellenmiş süreçlerden yola çıkılarak 
belirlenmiş olan varlıklardaki açıklıklar ve bu açıklıklar kullanan tehditler ortaya 
konmaktadır. Risk analizinin son adımında ise, belirlenmiş olan varlık, açıklık 
ve tehditlere değerler verilerek risk hesaplanmakta ve risk analizi süreci tamam-
lanmaktadır. Önerilen risk analizi metodunun genel akış diyagramı Şekil-2’de 
verilmiştir (Karabacak, Bilge ve Özkan, Sevgi, Ankara).

Şekil 2. Risk analizi metodunun genel akış diyagramı

BGYS kapsamındaki bilgi işlem süreçleri genellikle kolay birşekilde modellene-
bilen ve yazılı hale getirilebilen süreçlerdir… Bu nedenle, karmaşık süreç mo-
delleme teknikleri BGYS çalışmalarınız orlaştırabilecektir.Bir bilgi işlem akti-
vitesini veya bilgi işlem altyapısını kullanan bir bilgisayar kullanıcısının yaptığı 
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işlemi modellemek akış diyagramları ile oldukça kolay olmaktadır. Akış diyag-
ramları en çok bilinen ve uygulama kolaylığı olan süreç modelleme yöntemidir. 
Veri tabanlarına veri girişi genellikle kurum personeli tarafından yapılan günlük 
bir iş sürecidir. Şekil-3’de bu kritik işlem yedi adet süreç kutusu kullanılarak akış 
diyagramı metodu ile basit bir şekilde modellenmiştir. Bu basit modelleme, veri 
giriş sürecinde hangi bilgi işlem elemanlarının kullanıldığını ortaya koymuştur 
(Karabacak, Bilge ve Özkan, Sevgi, Ankara).

Şekil 3. Örnek bir süreç modeli ve modelin kullanılarak risk analizi yapılması
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5. İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE BİLGİ 
GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

5.1. Bilgi İşlem Komisyonu

• Bilgi işlem faaliyetleri ile ilgili üst yönetimi sürekli bilgilendirmiştir.
• Kurumun bilgi güvenliği ihtiyacının tespiti ve üst yönetimin desteğini sağla-

mıştır.
• Bilgi güvenliği olgunluk modelini belirlemiş ve bilgi güvenliği komisyonu-

nun kurulmasını sağlamıştır. Kurumuzun bütün birimlerini, çalışanlarını, yö-
neticilerini ve bilgi işlem süreçlerini kapsayacak şekilde bilgi güvenliği se-
viyesinin tespit ederek zaman içerisinde atılması gereken adımların sırası ile 
hangi kapsamda olması gerektiği belirlemiştir.

• Bilgi güvenliği politikalarının ve projelerinin oluşturulmasında teknik destek 
sağlamıştır.

• Kurumsal bilgi güvenliği için TS ISO-IEC 27001 standardizasyon çalışmala-
rını başlatmıştır.

5.2. Bilgi Güvenliği Olgunluk Seviyesi

Bilgi güvenliği komisyonu tarafından bilgi güvenliği olgunluk modelli belirlen-
miştir. Kurum ihtiyaçlarına göre şekillendirilen olgunluk modelinde kurumun se-
viyesi belirlenmiş ve atılacak adımlarla ilgili yol haritası oluşturulmuştur.

Kurumumuz tarafından kabul edilen bilgi güvenliği olgunluk modeli özetle aşa-
ğıdaki şekildedir.

Seviye 1: Kurum bilgi güvenliği üzerinde hiçbir politika veya prosedür belirle-
memiştir. Sadece özel bilgiler antivirüs ve firewallarla güvenlik altına alınmıştır. 
Firma kültürü içinde bilgi güvenliği kültürü yoktur. Aynı zamanda firma kültürü 
bilgi güvenliği kültürünün artmasını desteklememektedir. Firma bilgi güvenliğini 
tamamen BT’nin sorunu olarak görmektedir (Aslandağ, Kerem, www.bilgigu-
venligi.gov.tr).

Seviye 2: Firma bilgi güvenliği yönetim sistemini tam olarak belirlememiştir. 
Bilgi güvenliğini kapsayan politikalar yoktur. Bilgi güvenliği sistemine yatırım 
düşünülmektedir. Teknik kontroller ve iç güvenlikler oluşturulmuştur. Bilgi gü-
venliği ile ilgili görevler belirlenmemiştir. Bilgi güvenliği işleri BT’nin işleri ola-
rak gözükmektedir. BT ise sadece belirli konularda eğitim almıştır. Firma risk-
lerini bilmektedir ve risk yönetimi uygulamaktadır. Aynı zamanda dış firmaların 
riskleri de gözetilmektedir (Aslandağ, Kerem, www.bilgiguvenligi.gov.tr).
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Seviye 3: Firma bilgi güvenliği yönetimi için prosedürleri ve politikaları ince-
lemeye başlamıştır. Bilgi güvenliği stratejik planı yapılmıştır. Uygunluğundan 
ve gösterilen özenden dolayı izleme faaliyetleri bire bir yapılmaktadır. Bilgi gü-
venliği yatırım planı yapılmış, teknik olarak pozisyonlar belirlenmiştir. Bu or-
ganizasyonlarda kültür olarak bilgi güvenliğinin ve risklerin yönetildiği umudu 
vardır. Bilgi güvenliği genel olarak BT’nin görevi olmuştur. Bilgi güvenliği eği-
timleri ise bire bir yöntemlerle anlatılmaktadır. İş sürekliliği planları yapılmış 
ama denenmemiştir (Aslandağ, Kerem, www.bilgiguvenligi.gov.tr).

Seviye 4: Firma bilgi güvenliği yönetim sistemini geliştirmek için yeni yöntem-
ler aramaktadır. Gerekli olduğu ölçüde bilgi güvenliğine yatırımlar arttırılmak-
tadır. İzleme süreçleri iyi bir şekilde yürütülmektedir.Bu tür firmalar bilgi gü-
venliği sistemini gerçekleştirmiş ama firma kültürü olarak daha yeni oturtmuş 
firmalardır. Bilgi güvenliği eğitimleri hazırlanmıştır ve güncelleştirilmektedir. İş 
sürekliliği planları yapılmış ama tam olarak denenmemiştir. Çevresel faktörler 
izlenmeye başlanmıştır (Aslandağ, Kerem, www.bilgiguvenligi.gov.tr).

Seviye 5: Firma PUKÖ döngüsü içerisinde kendini sürekli olarak geliştirmekte-
dir. Belirli Bilgi Güvenliği protokolleri ve iş devamlılığı planları vardır ve sürekli 
eğitimler, denetimler ve uygulamalarla denetlenmektedir. Bilgi güvenliği firma 
çalışanları tarafından bir ağırlık olarak değil işin olabilirliğini sağlayan etken ola-
rak görülmektedir. Süreçlerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği garanti altı-
na alınmıştır. Verimlilik yükseltilirken riskler düşürülmüştür (Aslandağ, Kerem, 
www.bilgiguvenligi.gov.tr).

5.3. Bilgi Güvenliği Komisyonu:

• Komisyon, bilgi güvenliği alanındaki yasal mevzuatı incelemiştir. Hastanede-
ki süreçlerin yasal mevzuata uyumunu gözden geçirmiştir.1

• Bilgi güvenliği ile ilgili politikaların oluşturulmasına karar verilmiş ve ayrın-
tılı olarak oluşturulmuştur.

• Bilgi güvenliğini etkin sağlayabilmek için kurum tarafından alınması gereken 
donanım ve sistemlerin projelendirilmesi çalışmalarını başlatmıştır.

• Hastane bilgisayar ağının yenilenmesi çalışmalarını başlatmıştır.

1 Örneğin: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (26.9.2004) “Bilişim Alanındaki Suçlar” başlıklı bölümü, İnternet or-
tamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında 5651 
nolu kanun (04.5.2007), 5809 nolu elektronik haberleşme kanunu (05.11.2008), Elektronik haberleşme güvenliği 
yönetmeliği (20.7.2008), 5228 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Yönergesi,
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5.4. Bilgi Güvenliği Rehberi

Oluşturulan bilgi güvenliği rehberi aşağıdaki standartları kapsamaktadır.

• Bilgisayar Kullanım Talimatı 
• Personel İeahnet Genel Kullanım Standartları
• Personel İnternet Kullanım Standartları
• Personel Anti-Virüs Kullanım Standartları
• Personel Yedekleme Standartları
• Personel E-Posta Kullanım Standartları
• Personel Şifre Kullanım Standartları 
• Personel Uzaktan Erişim Standartları
• Yöneticiler Anti-Virüs Kullanım Standartları
• Yöneticiler Network Yönetim Ve Güvenlik Standartları
• Yöneticiler İçin Sunucu Güvenlik Standartları
• Yöneticiler Şifre Kullanım Standartları
• Yöneticiler İeahnet Yedekleme Standartları 
• Yöneticiler Kablosuz İletişim Standartları
• Yöneticiler Veri Tabanı Güvenlik Standartları
• Yöneticiler Kişisel Sağlık Kayıtlarının Güvenliği Standartları
• Yöneticiler Ve Firmalar İçin Uzaktan Erişim Standartları

5.5. Bilgi Güvenliği Sözleşmeleri:

5.5.1. Firmalar İçin Bilgi Güvenliği Sözleşmesi;

Firmalar için oluşturulan bilgi güvenliği sözleşmesi,hastanemize ait bilgi tek-
nolojileri sistemlerinin, bilgi işlem ağının kullanımına ve kişisel sağlık kayıtla-
rının güvenliğine ilişkin usul ve esasları tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir. 
Hastanemiz hizmet alımı kapsamında tüm hastane yerleşkelerinde veya hastane 
dışında çalışan tüm firma/kullanıcı kuruluş ve ilgili kullanıcılarını kapsamak-
tadır.

5.5.2. Bilgi Güvenliği Sözleşmesi;

Tüm hastane çalışanları için oluşturulan bilgi güvenliği sözleşmesi ile; çalışanın 
yürüteceği işleri desteklemek için, kullanabileceği bilgisayarların tahsis edilme-
siyle veya kurumsal ve hasta bilgilerinin çalışan tarafından kullanımına izin ve-
rilmesi ile çalışanın bazı sorumlulukları üstlenmiş olduğu anlatılmaktadır.Çalışa-
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nın, bilgi güvenliği alanındaki yasal mevzuata, kurum içi ve sair düzenlemelere 
uyması donanım, yazılım ve iş alanına ait verileri düzenlemelere uygun kullan-
ması gerektiği sorumluluğunu hatırlatılmaktadır.

5.6. Bilgi Güvenliği Dokümantasyonu

Aşağıdaki rapor, tablo ve formlar bilgi işlem birimi yöneticileri tarafından hazır-
lanarak bilgi güvenliği komisyonuna sunulmakta ve arşivlenmektedir.

• Kurum genel bilgisayar ağı topolojisi

• Kurum ana sistem fiziksel sunucuları topolojileri;

• Kurum etki alanı mantıksal topolojisi

• Kurum sunucu ve uygulama yedekleme tablosu

• Kurumsal yazılımlar için güncelleme formu

• Aylık bilgi işlem iş planları

• Hassas verilere erişebilen kullanıcı listeleri

• HBYS güvenlik modülü yetkili kullanıcıları

• Her sunucu ve veri tabanından sorumlu teknik personel ve yetki kapsamları

• Hastane bilgisayar ağı ve genel sistem kesintileri raporlama tabloları

• HBYS rol tabanlı yetkilendirme ve yetki kapsamları tabloları

• Sunucu kontrol ve bakım kontrol listeleri

• Teknik servis network donanımları ve kabinleri kontrol listeleri

5.7. Bilgi Güvenliği Envanterleri

Aşağıdaki envanter ve varlık önem derecelendirmeleri oluşturulmuş olup her ay 
güncelliği sağlanmaktadır.

• Sunucu ve üzerinde çalışan uygulamaların envanteri oluşturulmuştur.

• Hastane bilgisayar ağı network alt yapısı envanteri oluşturulmuştur.

• Tüm hastane son kullanıcı bilgisayarları ayrıntılı envanterini oluşturmuştur.

• Oluşturulan sunucu, veri tabanı ve network envanterlerinde “varlık önem de-
recelendirmesi” yapılmıştır.

• Sunucu ve veri tabanı sistemlerinde risk seviyeleri belirlenmiş ve risk ve önem 
derecelerine göre yedekleme politikaları belirlenmiştir.
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5.8. Bilgi Güvenliği Eğitimleri

• Kurum içi tüm çalışanları kapsayan bilgi güvenliği eğitimleri yapılmıştır.
• TS ISO-IEC 27001 Temel eğitimleri kurum üst yöneticileri ve tüm birim so-

rumluları tarafından alınmıştır.
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Ameliyathane Sürecinde Ameliyat 
Masalarının Kullanımının Zaman  
Yönetimi Açısından İncelenmesi

Dürdane ÖZTÜRK1

Ömer Faruk METE2

Mehtap AKYOL3

Fatih ÖZSOY4

ÖZET

Amaç: İleri teknoloji gerektiren ve yatırım maliyetleri hastane birimleri içerisinde önemli 
bir paya sahip olan ameliyathane sürecinin yönetiminin iyileştirilmesi. Bu doğrultuda 
kaynakların daha etkin ve verimli kullanabilmesi açısından zaman yönetiminin iyi plan-
lanması ve bu süreçten daha çok hastanın yararlanmasını sağlamak amacıyla ameliyat 
masalarının kullanım oranlarını tespit etmek ve bu doğrultuda önerilerde bulunmak.

Önem: a) Ameliyathane sürecinin zamanı etkin bir şekilde yönetebilmesi açısından 
önemlidir. b) Zaman yönetiminin iyi planlanması kurumun gelirlerini artırması açısından 
önemlidir. c) Ameliyathane sürecinde zamanın iyi yönetilmesi; ihtiyacı olan hastaların 
daha kısa sürede hizmet alması hasta memnuniyetini artırıcı bir unsur olması açısından 
önemlidir.

Yöntem: Araştırmanın evrenini Bursa Devlet Hastanesi ameliyathane sürecini oluşturan 
17 ameliyat masası oluşturmaktadır. Analiz için hastane bilgisayar sisteminde yer alan 
verilerden yararlanılmıştır. Veriler Excel programında aylık olarak analiz edilmiştir.

Sınırlılıklar: Araştırma Temmuz 2011 – Mayıs 2012 verilerini kapsamaktadır.

1 Bursa Devlet Hastanesi, Kalite Yönetim Birimi, durdane_ozturk75@hotmail.com, 0 532 407 42 43

2 Bursa Devlet Hastanesi, Başhekim Yardımcısı, omerfarukdal82@hotmail.com, 0 533 630 92 95

3 Bursa Devlet Hastanesi, Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi, mehtap699@hotmail.com, 0530 966 52 39

4 Bursa Devlet Hastanesi, Sağlık Memuru, ozsoyadalya@hotmail.com, 0 505 400 69 97
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Ameliyathane sürecinin verimli kullanımı ile ilgili ameliyat masalarının mevcut kullanım 
oranlarını tespit etmek amaçlı olması nedeniyle süreç içinde yaşanan aksaklıklar araştır-
maya dâhil edilmemiştir.

Bulgular ve Sonuç: Temmuz-Aralık 2011 aralığında ameliyat masası kullanımı %35,8 
olarak tespit edilmiştir. Verilerin aylık analizleri doğrultusunda yönetim tarafından yapı-
lan iyileştirmelerle Ocak-Nisan 2012 dönemi aylık ameliyat masası kullanımı oranının % 
46,75’e ulaştığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak verilerin düzenli bir şekilde takibinin ya-
pılması ile aksaklıklar tespit edilerek iyileştirmelerin yapılması, hastane gelirinin artması 
ve daha fazla hastanın kısa sürede hizmet alması sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat, Ameliyat Masası Kullanımı, Zaman Yönetimi

ABSTRACT
Purpose: Hospital units that require advanced technology and investment costs, operating 
process, which has an important share in the improvement of its management. More 
effective and efficient use of resources in this direction, proper planning and time 
management to benefit from this process to ensure that more patients surgical table to 
determine usage rates and make recommendations accordingly. Significance: a) Operating 
the process time is important to effectively manage. b) Time management is important 
to be well planned to increase incomes of the institution. c) Good management of the 
process of operating room time, need to get services in less time with patients is the 
most important element in enhancing patient satisfaction. Methods: Bursa State Hospital 
operating rooms that make up the universe of the research process is 17 operating table. 
The data were collected for analysis of hospital computer system. Data were analyzed by 
the Excel program on a monthly basis. Limitations: Research data covers in July 2011 
- May 2012. Efficient use of operating room with the process to determine the current 
utilization rates for the surgical table in the process because of problems in the study were 
not included. Results and Conclusion: July-December 2011 operating table in the range 
of use was found to be 35.8%. Improvements made by management in accordance with 
a monthly analysis of data from January to April 2012 period, 46.75% of the monthly 
operating table to use ‘e were reached. As a result, the data should be evaluated on a 
regular basis with the deficiencies identified and make improvements, the hospital’s 
income has been increasing and more patients get services as soon as possible. 

Key Words: Surgery, Surgical Table Usage, Time Management
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1. GİRİŞ

Kaynakların kıtlığına karşın, sağlık bakım hizmetlerine artan talep ve yükselen 
maliyet, mevcut kaynakların verimli kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Gerek 
finansal gerek donanım ve gerekse insan kaynağı açısından kıt kaynaklara sa-
hip olan sağlık hizmet sektörü, bu kaynaklardan en üst düzeyde yararlanmada, 
hizmetin etkinlik ve verimliliğini etkileyici faktörleri soruşturmak ve planlamak 
ihtiyacı içindedir. Sağlık sektöründe kullanılan tüm kaynakların hangi ölçüde ve-
rimli kullanıldığının saptanması gerekmektedir. Kaynak israfının engellenmesi 
ve hizmetin etkinliğinin attırılması için, öncelikle mevcut durumun belirlenmesi, 
çözüme ulaştırıcı çabaların yönünü belirleyecektir.

Hastanelerin kaynaklarını, binalar, araç-gereç, eğitilmiş insan gücü ve finansman 
oluşturur (Ak, 1990: 3-18). Bu çalışmada ileri teknoloji gerektiren ve yatırım 
maliyetleri hastane birimleri içerisinde önemli bir paya sahip olan ameliyathane 
süreci ve bu sürecin verimli kullanılmasına etki eden zaman yönetimi üzerinde 
durulacaktır. Rekabetin arttığı, bu rekabetçi ortamda ayakta kalmanın zorlaştığı 
günümüzde elle tutulur ve gözle görülür bir kaynak olmadığı için üzerinde du-
rulmayan ve çok gereksiz tüketilen “zaman” kavramı üzerinde durmak ve ileri 
teknoloji gerektiren ve yatırım maliyetleri hastane birimleri içerisinde önemli bir 
paya sahip olan ameliyathane sürecinin yönetiminin iyileştirilmesi amacıyla bu 
çalışma planlanmıştır. Bu doğrultuda kaynakların daha etkin ve verimli kullana-
bilmesi açısından zaman yönetiminin iyi planlanması ve bu süreçten daha çok 
hastanın yararlanmasını sağlamak amacıyla ameliyat masalarının kullanım oran-
larını tespit etmek ve bu doğrultuda önerilerde bulunmak hedeflenmiştir. Çünkü 
“Zaman” paha biçilmez bir kaynak olup geri getirilmesi de mümkün değildir. 
Tüm kaynakları olduğu gibi zamanı da iyi yönetmek ve kullanmak zorundayız. 
Ancak böylelikle gerçek verimliliğe ulaşmış olabiliriz. “Zaman”, yapılan her 
işin maliyet unsurlarından biri olarak kabul edilmeli ve diğer kıt kaynaklardan 
farklı olarak yerine ikame edebilecek başka bir kaynak olmadığı da bilinmelidir. 
İşletmelerin başarılı olabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, kaynaklarını verimli 
kullanmalarına bağlıdır. Kaynakların verimli kullanılmasıyla, daha az girdi ile 
daha çok çıktı sağlanabilir. Bu da aynı ameliyathanede zamanı iyi kullanarak ve 
yöneterek daha çok hastanın yararlanmasının sağlanmasıyla mümkün olacaktır. 
Matriks bir örgütlenme yapısına sahip olan hastanelerde her ameliyat bir proje ve 
her operatör de bir proje yöneticisi olduğu için zaman yönetiminin amacı, tüm 
sağlık çalışanlarının ve özellikle de proje yöneticisi oldukları için tüm operatör-
lerin zamanlarını verimli ve etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmektir. Bu 
çalışmanın amacı da bu yolda yapılması gerekenleri ortaya koymaktır.
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1.1. Araştırmayla İlgili Kavramlar:

Bu araştırmada, hemşirelik bakım sürecinde önemli bir girdi olan zaman kullanı-
mı ve zaman kayıplarının saptanması için aşağıda belirtilen kavramların bilinme-
sini gerektirmektedir.

• Verimlilik ve etkinlik

• Zaman yönetimi

1.2. Verimlilik ve Etkinlik

1.2.1. Verimlilik ve Etkinliğin Tanımı

“Verimlilik (Productivity) “, bir araştırma ya da inceleme sonucu ortaya konan, 
girdilerle çıktı arasındaki olumlu ya da olumsuz ilişkileri belirlemeye yarayan 
bir kavramdır. “Girdiler”, enerji, hammadde, sermaye, insan gücü kaynakla-
rından oluşur. Kaynakların bir süreç ve işleme tabi tutulması “ürünü (çıktıyı) 
“ oluşturur. Tüm üretim faktörleri, hammadde, enerji veya zamanın verimlili-
ği araştırılabilir, etkinliği sağlamada yararlılığı test edilebilir (Akın ve Aksoy, 
1985).

“Etkinlik (efficiency) verimliliği sürekli bir arayış haline getiren, verimliliği 
amaçlayan insanın tutum ve davranışlarıdır. Bir başka deyişle etkinlik, yapılan 
her işte verimli sonuç elde etmeye yarayan yöntemlerin tümü olup, entelektüel 
bir çaba ve ona dayalı tutumlardır. Etkinlik, ölçülebilen bir çıktının varlığını gös-
terir (Gürsoy, 1985).

Dahl’a göre verimlilik, çıktı/girdi olarak tanımlandığında doğru çıktıyı seçme, 
yani işleri doğru yapma ve yapılan işleri zaman kaybetmeksizin, ara vermeksizin 
yapmadır. Doğru çıktıyı seçmek “etkinlik”, girdiyi mümkün olan en iyi yolla çık-
tıya dönüştürmek “etkililik”, bu işleri ara vermeksizin yapmak ta, “iş doluluğu” 
olarak tanımlanabilir. Verimliliğin amacı, “üretim maliyetini azaltmak, daha yük-
sek ücretler için çalışmak, işgücünün-yönetim ve tüketicinin yaşam standartları-
nı iyileştirmek için kaynak yararlılığını, insan gücünü, varlıkları bilimsel olarak 
maximize etmektir” (Dahl, 1995: 9)

Her kuruluş, büyüme ve gelişmeyi sağlama, teknolojik gelişmeleri izlemek için 
verimli çalışmalıdır “Verimlilik, kuruluşun performansını belirlemesinin yanı 
sıra, etkin işleyiş, çalışanların iş doyumu, etkin kaynak kullanımı, finansal stabi-
lite ve organizasyonun performansını değerlendirmesiyle oluşan imajın bütününü 
gösterir” (Ançel, 1996:13)
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Verimlilik, az zamanda çok iş yapma, sıkı çalışma değil, doğru iş yapma, kaliteyi 
sağlamadır. Çağdaş toplumlar, iş sistemlerini, kalite artışının verimliliği olumlu 
etkilediğinin bilincinde olarak organize etmektedirler

Tüm kaynaklar zaman zemininde hareket ederler ve verimlilikleri zaman kavra-
mıyla birlikte değerlendirilir. (Ançel, 1996:13)

1.2.2. Verimliliği Etkileyen Faktörler:

Verimliliği etkileyen faktörler üç bölümde incelenmektedir; Üretim ya da hizmeti 
gerçekleştirmek için gerekli kaynaklar, üretim-hizmet süreci ve elde edilen ürün-
gerçekleşen hizmetle ilgili faktörler. Tüm faktörler insanın yaratıcılığından etki-
lenmekte ve yaratıcılık verimliliğin özünü oluşturmaktadır. Çünkü doğru düşün-
me ve doğru karar verme, yeni çözümler üretme yaratıcılık gerektiren süreçlerdir.

Dalh, yaptığı araştırmalarda verimliliği engelleyici 426 faktör bulunduğunu orta-
ya koymuştur. Dalh’ın araştırmasında verimsiz iletişim ve verimsiz toplantıların 
%24, yetersiz organizasyonun %22, yetersiz bilgi ve becerinin %19, insan kay-
naklarının verimsiz kullanımının %16 oranında verimliliği engellediği saptamış-
tır.

İLO’ya göre, verimliliği azaltan tüm faktörler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

• Çıktı’nın özellikleri yüzünden iş kapsamının artması: Süreç içerisinde çok sa-
yıda ve karmaşık çıktıların yer alması, standartların olmaması, yanlış kalite 
standartları, insan gücü kaynağının kullanımını hem mali hem de zaman açı-
sından olumsuz etkilemektedir.

• Süreç, ya da yöntem yüzünden iş kapsamının artması: Sürecin iyi işlememesi, 
örn: malzemelerin vaktinde gelmemesi, yanlış araç ve yöntem kullanılması, 
çalışılan yerin düzeni nedeniyle hareket, zaman ve enerji kaybı olması, çalı-
şanların çalışma biçimleri, küçük bir işin, işe uygun olmayan büyük olanak-
larla yapılmaya çalışılması, iş kapsamını artırarak verimi düşürmektedir.

• Yönetime bağlı etken olmayan süre: Çok sayıda çıktı beklentisi, iş planla-
masında başarısızlık, gerekli girdilerin sağlanamaması, çalışma koşullarının 
bozukluğu, iş güvenliğinin sağlanamaması, çalışanın aksamasız çalışabilece-
ği, sürekli yenilenmenin olduğu bir sistemin kurulamaması, etken olmayan 
süreyi artıran faktörlerdir.

• Çalışanın denetimi altında bulunan etken olmayan süre: Çalışanların, işe geç 
kalması, ara verme, yavaş çalışma, işe saatinde başlamama, dikkatsiz çalışma 
nedeniyle zaman, ve malzeme kaybına, kazalara yol açma, çalışanlara bağlı 
verimliliğin olumsuz etkilendiği faktörler arasında yer alır. (Ançel, 1996:17)
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1.3. Zaman Yönetimi

1.3.1. Zaman Yönetiminin Tanımı

Kelime anlamı olarak zaman, “olayların geçmişten bugüne gelip geleceğe doğru 
birbirini takip ettiği kesintisiz bir süreçtir” (Smith, 2007: 24). Zaman, “Tasarruf 
edilemeyen, ödünç alınamayan, kiralanamayan, satın alınamayan, çoğaltılama-
yan, sadece kullanılan ve kaybedilen aktifimiz veya varlığımızdır” (Akgemci 
vd., 2003: 32). Bu durumda zaman, herkesin her gün aynı miktara sahip olması 
açısından benzeri olmayan bir kaynaktır (Jandt, 1998: 82). Bu anlamda vakit sa-
dece nakite eşdeğer değil aynı zamanda yaşamın kendisidir. Zamanı yönetme, bu 
nedenle yaşamı yönetme anlamına gelmektedir. (Ançel, 1996:18) Phifer’e göre, 
zaman kullanımı ya da bilinçli ve amaçlı bir biçimde “zaman yönetimi’’, zamanın 
kendisinden daha önemlidir. Çünkü zaman yönetimi amaç ve öncelikleri belirle-
me, karar verme, plan yapma ve adım adım amaca ulaşmayı sağlayan yönetimsel 
fonksiyonları içerir. Bu fonksiyonlar sistemli düşünme, problem çözme bilgi ve 
becerisini kullanmayı gerektirmektedir. Zaman yönetimi ya da zamanı etkin kul-
lanma konusu yakın geçmişe kadar araştırmacıların ilgi alanının dışında kalmış-
tır. Ancak, insanın yaşam amacı ve kişiliğinin verimliliği doğrudan etkilediğinin 
fark edilmesiyle, zaman yönetimine verilen önem de artmıştır. Gerek, “etkili ya-
şam yönetimi”, gerekse “etkili verimlilik yönetimi” için, özellikle iş ve üretime 
yönelik “yönetsel zaman”, “işçilik zamanı”, “dağılım zamanı”, “kayıp zaman” 
kavramları tanımlanmıştır.

1.3.2. Örgütsel Zaman Olgusu

Yönetim faaliyeti ve bu faaliyetin içinde gerçekleştirildiği örgüt göz önünde bu-
lundurulduğunda, birbirleriyle etkileşim içinde bulunan iki ayrı zaman olgusu ile 
karşılaşılmaktadır; örgütsel zaman ve yönetsel zaman (Karakoç, 1990: 35-36).

Örgütsel zaman, örgütün mal ve hizmet üretebilmesi için belirli bir süre içinde 
yerine getirilmesi gereken işlevlere, personel ve makineler tarafından harcanan 
sürelerin toplamıdır (Karakoç, 1990: 35).

Örgütsel zamanın diğer kıt kaynaklardan farklı özellikleri bulunmaktadır. Çünkü 
satın alınamaz, satılamaz, kiralanamaz, depolanamaz, biriktirilemez, arttırılamaz, 
üretilemez ve değiştirilemez (Douglas: 3). Yapılabilecek tek şey onun harcan-
masıdır. Böylece örgütsel zaman, bütün örgütsel süreçlerde yararlanılan en kıt 
kaynaktır ve bu niteliği ile örgütteki her türlü çaba ile ilgili çıktının sınırlarını 
belirleyen bir kaynaktır. Bu yüzden, yöneticilerin iş gücü, malzeme, makine ve 
enerji gibi üretim girdilerini ancak zaman faktörüne dayalı olarak rasyonel kulla-
nabilecekleri ileri sürülmektedir (Karabulut, 1996: 68).
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1.3.3. Örgütsel Zaman Yönetimi

Sosyo-teknik sistemler olan örgütlerde örgütsel faaliyetleri yönlendirme konu-
munda bulunan yöneticilerin yalnızca kendi kişisel zamanlarını etkin yönetme-
leri, örgütsel faaliyetler sırasında kullanılan örgüsel zamanın etkin yönetilmesi 
ile ilgilenmemeleri düşünülemez. Bu sebepten dolayı, yöneticiler yalnızca kendi 
kişisel zamanlarını etkin yönetmekle kalmamalı, aynı zamanda örgütün zama-
nının da etkin yönetilmesi ile ilgilenmelidirler (Tezeren, 1988: 10). Zira zaman, 
örgütün değerli kaynaklarından biridir. Ancak zamanı, tüm personele gerekli bir 
kaynak haline getirebilmek yöneticiye kalmış bir etkinliktir.

Örgütsel zamanın etkin yönetilmesini belirleyen ve/veya etkileyen başlıca faktör-
ler; öncelikleri belirleme ve planlama, etkin iletişim, karar verme, yetki devri ve 
astların zamanını yönetme, üst yöneticiyi yönetme, kesintileri ortadan kaldırma 
ve sekreterle çalışma olarak sıralanabilir. (Yılmaz ve Aslan, 2002:3)

1.4. Zaman Yönetimi ve Sağlık Hizmetleri

Sağlık kurumları geçmişe oranla rekabetin daha yoğun yaşandığı bir ortamda ça-
lışmaktadır. Bu kurumlar çevresel taleplere daha hızlı yanıt vermek, rekabette 
üstünlük sağlamak, önemli yenilik ve değişimleri başarmak ve maliyetleri dü-
şürmek amacıyla performans ölçümü çalışmaları uygulamaktadır. Arzu edilen 
amaçlara ulaşabilmek için sağlık kurumlarını hizmet üreten işletme kabul ederek 
çağdaş yönetim ve organizasyon ilkelerine göre yönetim yöntemlerini gerçekleş-
tirmek gerekmektedir. Bütün kişi ve kurumlar için söz konusu olan zaman kav-
ramı sağlık kurumları ve hastaneler için tıbbi ve genel yönetim açısından önem 
taşımaktadır. (Güven ve Yeşil, 2004: 58).

Sağlık hizmetlerinin zaman konusuna son derece duyarlı olması, zaman kavramını 
sağlık hizmetlerinin yönetimi alanında daha önemli hale getirmektedir. Son yıllarda 
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bir yönerge ile bu öneme dikkat çekilmekte, 
sağlık yöneticilerinin performanslarını, belirli faaliyetlerle ilgili süreler ve zaman 
açısından değerlendirilmesini temel almaktadır. Yönergede hastanelerin yönetim 
süreçlerinde “zaman” payda olarak kullanılmış, dolayısıyla zaman kavramı sağlık 
yöneticilerinin ve kurumun performansı açısından daha önemli hale gelmiştir.  

Hastane yöneticilerinin hem çalışanların hem de hizmet alan kişilerin zamanları-
nı en tasarruflu şekilde yönetmek gibi bir sorumluluğu bulunmaktadır. Hastane-
ler örgütlenirken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri, kişilerin bu 
hastanede işlerini en az zamanda nasıl halledip kurumu terk edebileceği konusu 
olmalıdır. Bu önem, hem hastane hem de hasta açısından olmak üzere iki taraf-
lıdır. Hastanede gereksiz yere kalan her bir kişi kurumun yükünü artırmaktadır.
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1.5. Ameliyathane Yönetimi

Ameliyathaneler sağlık kuruluşlarının içinde yer alan iyi organize edilmiş, ileri 
tıbbi teknolojik donanıma sahip, ekip iş birliğinin uygulanması gereken, hasta ve 
sağlık çalışanını tehdit eden risk faktörlerinin ve tehlikelerinin olduğu ve ciddi 
ekip iş birliği gerektiren, özel eğitim almış insan gücünün hizmet verdiği birimler 
olarak ön plana çıkıyor

Ameliyathane Yönetimi; planlama, örgütleme, danışma birimleri, yönetme, 
eş güdüm, rapor verme, bütçe ve finans gibi yönetim süreçlerinde gerçek-
leştirilecek, kaynak israfına yer vermeden elinde bulunan olanakları en iyi 
biçimde kullanarak, işlerin daha ucuz, daha basit ve daha iyi yapılmasını 
sağlamaktır.

Bu bağlamda çalışmanın amacı, ileri teknoloji gerektiren ve yatırım maliyetleri 
hastane birimleri içerisinde önemli bir paya sahip olan ameliyathane sürecinin 
yönetiminin iyileştirilmesi. Bu doğrultuda kaynakların daha etkin ve verimli kul-
lanabilmesi açısından zaman yönetiminin iyi planlanması ve bu süreçten daha 
çok hastanın yararlanmasını ve birimin gelir-gider dengesinin optimize edilmesi 
sağlamak amacıyla ameliyat masalarının kullanım oranlarını tespit etmek ve öne-
rilerde bulunmak. (Yalçınkaya, 2010:55)

2. YÖNTEM

2.1. Çalışmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri

Bursa Devlet Hastanesi Ameliyathanesinde 16 genel, merkez binasında 1 lokal 
oda olmak üzere toplam 17 adet ameliyat odası mevcuttur. Genel anestezi almış 
hastaların ameliyat sonrası izlendiği 1 uyandırma ünitesi, 1 premedikasyon ünite-
si, ameliyathanede kullanılacak ilaç ve malzemelerin temin edilebileceği 1 steril 
malzeme deposu, cerrahi personelin ve anestezi biriminin soyunma ve dinlenme 
odaları bulunur.

Tüm ameliyathane kompleksi kullanılan gaz sistemleri, yangın ve dumana karşı 
alarm sistemi ile donatılmıştır. Ameliyathanenin özel bir alanda bulunan 7 adet 
santral ile hijyenik kapalı devre havalandırması sağlanmaktadır. Her santrale ait 
bir adet nemlendirici bulunmaktadır. Cihazlarda 3 kademeli filtre sistemi mev-
cut olup saatte 20 hava değişimi yapabilmektedir. Havalandırma sistemi ameli-
yathane içerisinde yüksek basınç sağlayacak (10 bar hava basıncını koruyacak) 
şekilde tasarlanmış ve dışarıdan içeriye hava girişi engellenmiştir. Tüm ameliyat 
odalarında HEPA (High Efficiency Particulate Air) filtre mevcut olup yılda bir 
değiştirilmekte her oda sıcaklığı ayrı ayarlanabilmektedir. Düzenli aralıklara (6 
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ay) partikül sayımı ve hava debisi ölçümü yapılmaktadır. Havalandırma sistemi 
ayrı bir jeneratörle beslenmektedir.

2.3. Veri Toplama Aracı

Çalışmada veri toplama aracı olarak hastane bilgi yönetim sistemi kullanılmak-
tadır.

Oda Adı 

Toplam 
Ameliyathane 
Oda Kullanım 

Sayısı

Toplam 
Ameliyathane 
Oda Kullanım 
Suresi Dakika

AML SALON 4 GENEL C. KAT:2 99 5448
AML SALON 7 GKDC KAT:2 36 4495
AML SALON 6 GENEL C. + PLASTİK C. KAT:2 116 5305
AML SALON 3 KBB KAT:2 124 4704
AML SALON 16 GÖZ (GİRİŞ) KAT:1 84 2290
AML SALON 13 BEYİN C. KAT:1 35 4379
AML SALON 9 BEVLİYE KAT:1 122 5032
AML SALON 10 ORTOPEDİ KAT:1 59 3657
AML SALON 8 BEVLİYE KAT:1 132 5897
AML SALON 17 GİRİŞİMSEL MÜD. KAT:1 243 4193
AML SALON 11 BEYİN C. KAT:1 46 1792
AML SALON 15 GÖZ (GİRİŞ) KAT:1 148 3278
AML SALON 5 GKDC + GENEL C. KAT:2 110 6615
AML SALON 1 GENEL C. KAT:2 50 2565
AML SALON 12 ORTOPEDİ KAT:1 91 4437
AML SALON 2 KBB KAT:2 106 3734
AML SALON 14 ORTOPEDİ KAT:1 86 6008
TOPLAM [17] 1.687 73.829

2.4. Veri Analizi

Veriler aylık olarak değerlendirilmektedir. Veri analizinde kullanılan terim ve ta-
nımlar aşağıda belirtilmiştir.

• Aylık toplam mesai saati-dakikası hesaplanır.

Aylık Mesai Saati: Günlük mesai saati * Aylık mesai günü
 Günlük mesai saati: (08:00 – 05:00) yemek saati hariç 8 saattir.
	 Aylık	mesai	günü:	Hafta sonu tatilleri ve resmi/dini vb. tatiller hariç aylık me-

sai günü.
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• Toplam Ameliyat Masası Kullanım Süresi (Aylık dakika cinsinden)
 Hastane Bilgi Yönetim Sisteminden alınan veriler kullanılır.
• Masa Başına Düşen Ortalama Dakika hesaplanır.

Toplam Ameliyat Masası Kullanım Süresi / Masa Sayısı
• Ameliyat Masası Başına Düşen Süre Oranı hesaplanır.

(Masa Başına Düşen Ortalama Süre / Mesai Süresi) *100
• Her masa için kullanım oranı hesaplanmaktadır. (17 ameliyat masası mevcuttur.)

(X Masası Aylık Toplam Ameliyat Süresi / Mesai Süresi) *100
• Sonuçlar aylık olarak Ameliyathane Kalite Sorumlusu ve Ameliyathaneden 

Sorumlu
• Başhekim Yardımcısına bildirilmektedir.
Ameliyat sürelerinin içerisinde her ameliyat öncesi ve sonrasında yapılan ameli-
yat salonu temizlik ve dezenfeksiyonu işlem süreleri dâhildir.

Tablo 1. Ameliyat Masası Kullanım Oranı Veri Analiz Formu
T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Bursa Devlet Hastanesi 

Baştabipliği
AMELİYAT MASASI 

KULLANIM ORANI VERİ 
ANALİZ FORMU

KOD: DK-FR/49
YAYIN T.: 15/07/2011
SAYFA NO: 8/16
REV. NO:
REV. TAR.:
BASKI NO: 01

Ay ve Yıl: HAZİRAN 2012

İlgili Ayda Yapılan Toplam Ameliyat Sayısı 1. 891 Adet

Ameliyat Masasına Göre Ameliyat Oranı Ameliyat 
Sayısı

Ameliyat 
Oranı (%) 

1 Nolu Ameliyat Masası (GENELCERRAHİ) 84 4,4
2 Nolu Ameliyat Masası (KBB) 107 5,7
3 Nolu Ameliyat Masası (KBB) 130 6,9
4 Nolu Ameliyat Masası (GENEL CERRAHİ) 126 6,7
5 Nolu Ameliyat Masası (GKDC +GENELCERRAHİ) 104 5,5
6 Nolu Ameliyat Masası (GENEL CERRAHİ + PLASTİK 
CERRAHİ) 105 5,6

7 Nolu Ameliyat Masası (GKDC) 36 1,9
8 Nolu Ameliyat Masası (BEVLİYE) 117 6,2
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9 Nolu Ameliyat Masası (BEVLİYE) 114 6,0
10 Nolu Ameliyat Masası (ORTOPEDİ) 74 3,9
11 Nolu Ameliyat Masası (BEYİN CERRAHİ) 66 3,5
12 Nolu Ameliyat Masası (ORTOPEDİ) 98 5,2
13 Nolu Ameliyat Masası (BEYİN CERRAHİ) 39 2,1
14 Nolu Ameliyat Masası (ORTOPEDİ) 106 5,6
15 Nolu Ameliyat Masası (GÖZ) 182 9,6
16 Nolu Ameliyat Masası (GÖZ) 96 5,1
17 Nolu Ameliyat Masası (GİRİŞİMSEL MÜDAHALE. KAT.1) 307 16,2
Toplam Mesai Saati (Nöbet Hariç) 21 gün x 8s = 168 saat 

168 x 60d = 10.080 
dak.

Toplam Ameliyat Masası Kullanım Süresi 78,678 dakika
Masa Başına Düşen Ortalama Dakika (Toplam Ameliyat Masası 
Kullanım Süresi/Masa Sayısı) 

78.678/17 = 4.628 
dakika

Ameliyathane Masa Başına Düşen Süre Oranı (Masa Başına 
Düşen Ortalama Süre / Mesai Süresi/ *100) %45,9

Ameliyat Masası Kullanım Süresi Oranı

Toplam 
Ameliyat 

Süresi 
(dak) 

Masa 
Kullanım 
Oranı (%) 

1 Nolu Ameliyat Masası (GENEL CERRAHİ) 3.982 39,5
2 Nolu Ameliyat Masası (KBB) 4.282 42,5
3 Nolu Ameliyat Masası (KBB) 4.384 43,5
4 Nolu Ameliyat Masası (GENEL CERRAHİ) 6.205 61,6
5 Nolu Ameliyat Masası (GKDC +G.CERRAHİ) 6.489 64,4
6 Nolu Ameliyat Masası (G.CERRAHİ + P.CERRAHİ) 4.292 42,6
7 Nolu Ameliyat Masası (GKDC) 5.114 50,7
8 Nolu Ameliyat Masası (BEVLİYE) 5.104 50,6
9 Nolu Ameliyat Masası (BEVLİYE) 4.104 40,7
10 Nolu Ameliyat Masası (ORTOPEDİ) 4.599 45,6
11 Nolu Ameliyat Masası (B.CERRAHİ) 4.257 42,2
12 Nolu Ameliyat Masası (ORTOPEDİ) 5.745 57,0
13 Nolu Ameliyat Masası (.B.CERRAHİ) 4.724 46,9
14 Nolu Ameliyat Masası (ORTOPEDİ) 4.878 48,4
15 Nolu Ameliyat Masası (GÖZ) 4.098 40,7
16 Nolu Ameliyat Masası (GÖZ) 2.223 22,1
17 Nolu Ameliyat Masası (GİRİŞİMSEL MÜD. Kat:1 4.195 41,6
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3. BULGULAR

Tablo 2. 2011 Yılı Ameliyat Masası Kullanım Oranı
 Tem.11 Ağu.11 Eyl.11 Eki.11 Kas.11 Ara.11
Ameliyat Masası Kullanım Oranı 37,9% 30,7% 37,7% 35,5% 34,0% 39,0%

Ameliyat Masası Kullanım Oranları 2011 yılı Temmuz ayı itibariyle izlenmeye 
başlamıştır. Bu izlem sonucunda (Temmuz–Ağustos 2011) ameliyat masalarının 
kullanım oranının %40,0 olması hedeflenmiştir.

Tablo 3. 2012 Yılı Ameliyat Masası Kullanım Oranı
 Oca.12 Şub.12 Mar.12 Nis.12 May.12 Haz.12 Tem.12
Ameliyat Masası 
Kullanım Oranı 48,0% 47,1% 44,7% 47,2% 49,2% 45,9% 41,0%

2012 I.Dönemi ameliyat masası kullanım oranı belirlenen hedefler doğrultusunda 
çıkmıştır.

Tablo 4. 2012 Ameliyat Masalarına Göre Kullanım Oranı (17 Masa)
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4.SONUÇ VE ÖNERİLER

Yapılan analizler sonucunda ameliyat masalarının kullanım oranları belirlenmiş-
tir. Bu doğrultuda yaşanan aksaklıklar tespit edilerek ameliyathane yönetimi tara-
fından iyileştirmeler yapılmıştır. Yapılan iyileştirmeler:

• Ameliyathanede branşlara özel masalar boş olmaları durumunda diğer branş-
ların kullanımına açıldı.

• Taşıyıcı personel sayısı arttırıldı.
• Hastaya ve ameliyata özel ilaç ve sarf malzeme temini uygulamasına geçildi.
• Ameliyathane giriş kapısında hastaları karşılamak ve kontrollerini yapmak 

için bir sağlık çalışanı görevlendirildi.
• Kliniklerden ameliyathaneye ameliyat listeleri otomasyon üzerinden gönde-

rilmeye başlandı.
Bakanlık tarafından geliştirilen ve hastanelerin izlemekle sorumlu oldukları indi-
katörler arasında bulunan Ameliyat Masalarının Kullanım Oranı indikatörü tüm 
kurumlara olduğu gibi Bursa Devlet Hastanesi’ne de katkıları olmuştur. Daha ön-
ceden gözlemlere göre yapılmak zorunda kalınan yorumlara istatistiksel analizler 
cevap getirmiştir. Çok yoğun olduğu ifade edilen birimin kapasitesinin %50’sini 
dahi kullanmadığı ortaya konulmuştur. İndikatör yönetimi kurumlarının fotoğraf-
larını çekmekte çok faydalı olmuştur. Ancak değerlendirmeler yapılırken tek bir 
parametre üzerinden değerlendirme yapılması ameliyat masalarının verimli ya da 
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verimsiz olduğu, zamanı etkin kullanıp kullanamadığı sonucuna varılması için 
yeterli olmamaktadır.

Değerlendirme yapılırken ameliyat masalarının verimli kullanılmasının ve za-
man yönetiminin iyi kullanılabilmesine katkıda bulunabilecek parametrelerin de 
belirlenerek takiplerinin yapılması uygun olacaktır.

Bunun dışında ameliyat masalarının kullanım süreleri otomasyon üzerinden 
takip edilmektedir. Otomasyon üzerinde ilgili aya ait masada geçirilen süre iz-
lenebilmekte ve o aya ait mesai süresi üzerinden işlem yapılmaktadır. Masada 
yaşanabilecek planlama aksaklıkları, hastanın hazırlığı ile ilgili yaşanabilecek 
aksaklıklar vb. durumlar tespit edilemediğinden ameliyat masalarının kullanım 
süreleri ile değerlendirme yapmak yeterli olmamaktadır. Bu bağlamda ameliyat 
masalarının kullanımını etkileyebilecek tüm alt süreçler belirlenmeli ve bu alt 
süreçlerin de takibinin yapılarak sürece dâhil edilerek değerlendirme yapılması 
uygun olacaktır
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Hastaların Kliniğe Oryantasyonlarındaki 
Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin 
Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Nurhan AYTUĞ KANBER1

Eda EREN ÖZCAN2

Gamze GÖKOĞLU3

Öznur GÜRLEK4

ÖZET
Amaç: Bu çalışma, hastaların kliniğe uyumlarının sağlanması için yapılan hemşirelik uy-
gulamalarını araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Yöntem: 7-11 Mart 2011 tarihleri arasında Afyonkarahisar il merkezinde bulunan devlet 
hastanesi ve dal hastanesinde tedavi gören hastalara anket uygulanmıştır. Örneklem seçi-
minde tabakalı rasgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Daha sonra her bir klinik bir taba-
ka olarak kabul edilmiş ve tabaka ağırlıklarına göre veri toplanmıştır. Anket için hastalardan 
sözel izin alınmıştır. Verilerin analizinde SPSS 10.0 paket programı kullanılmıştır. Veriler 
SPSS 10.0 paket programı ile Ki Kare ve yüzdelik dağılımları kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Araştırmamıza katılan hastaların yatışları sırasında tanıtıcı broşür verilme oran-
ları karşılaştırıldığında devlet hastanesinde %76.7, dal hastanesinde %57.7 oranındaki 
hastaya tanıtıcı broşür verilmediği ve aralarındaki farkın anlamlı olduğu (p=0.002), kli-
niğe kabul esnasında devlet hastanesindeki hastaların %51.7’sinin, dal hastanesindeki 
hastaların ise %19,7’sinin ilk olarak hemşire ile görüştüğü ve aralarındaki farkın anlamlı 
olduğu (p=0.00), hasta kabulü yapan kişilerin %52.1’inin her iki hastanede de kendini 
tanıtmadığı, yatacağı odaya götürülürken devlet hastanesinde %40.7 dal hastanesinde ise 
%54.9’una hemşirelerin refakat ettiği ve aralarındaki farkın anlamsız olduğu (p=0.08), 
vizite saatleri konusunda devlet hastanesinde %33.5 dal hastanesinde ise %56.3 oranında 

1 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Eğitim Koordinatörlüğü ve Kalite Yönetim Birimi, naytugkanber@hotmail.com, 
05052164152

2 Göğüs Hastalıkları hastanesi, Eğitim Koordinatörlüğü, 05447903496

3 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Psikolog, gamzegökoglu@yahoo.com, 05303240570

4 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Eğitim Koordinatörlüğü ve Kalite Yönetim Birimi, akdenizcicek@hotmail.com, 
05055659128
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hastaya hemşire tarafından bilgilendirme yapıldığı ve devlet hastanesindeki hastaların 
%53.8’ine konu ile ilgili hiç bilgi verilmediği saptandı (p=0.00). Her iki hastanede de 
hastaların yarıya yakınına ziyaret saatleri, yemek saatleri, tuvalet ve banyonun yeri hak-
kında bilgi verilmediği tespit edildi.

Sonuç: Hastanın servise, hastaneye ve içinde bulunduğu yeni duruma oryantasyonunun hem-
şirenin sorumluluklarından biri olmasına rağmen, hemşireler tarafından bu durumun fazla sa-
hiplenilmediği, hastaların bu hususta yalnız başına kaldıkları ve kendi çabaları ile adaptasyon 
aşamasını tamamladıkları tespit edilmiştir. Hastanın ortama adaptasyonu hemşirelik bakımının 
bir parçasıdır ve bu bilinç hemşirelerde pekiştirilmelidir. Bununla birlikte konu ile ilgili yapı-
lacak hizmet içi eğitimlerin bu durumun çözümüne katkı sağlayabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Oryantasyon, Hasta Kabulü, Hemşirelik Bakımı

ABSTRACT
Aim: This stuy was carried out to investigate nursing practice in order to adaptation of 
patients to clinic

Material and Method: Our study is made by applying a survey to the patients treated 
in state hospital in Afyonkarahisar city center and branch hospital between 7-11 March 
2011. In sampling choice stratified random sampling method is used. Then each clinic 
is accepted as a stratum and data is collected according to their stratum weights. To 
implement the survey verbal consent of the patients’ were taken. The data were analyzed 
with SPSS 10.0 package program using Chi-Square and percentage.

Results: When the advertisement brochure giving rates to the attendants’ during their stay 
was compared it was found that 76.7% of the patients in the state hospital and 57.7% of the 
patients of the branch hospital were not given advertisement brochure and the differences 
between them were meaningful (p=0.002), during clinic admission, 51.7% of the state 
hospital patients and 19.7% of the branch hospital patients communicated with the nurse 
in the first place and the difference between them was meaningful (p=0.00), 5 of2.1% the 
people making the admission in both hospitals didn’t introduce themselves, 40.7% of the 
patients in state hospital and 54.9% of the patients in branch hospital were taken to their 
room by a nurse and the difference between them are meaningless (p=0.08), 33.5% of the 
patient in the state hospital and 56.3% of the patients in the branch hospital were given 
information about fees and 53.8% of the patients were not given any information about the 
subject (p=0.00). It was found in both hospital that no information is given the almost half 
of the patients about the visiting hours, meal times, the place of the bathroom and toilet.

Conclusion: Although, the orientation of the patient to service, hospital and the condition 
he faces is one of the responsibilities of the nurse, it was found that nurses do not take care 
of this situation, in this respect patients are left all alone in this process patients and they 
completed their adaptation all by themselves. Adaptation of patient to environment is part 
of the nursing care and this awareness is reinforced nurses. However, we suggest that ın 
service training on this subject can contribute to the solution of this situation.

Key Words: Orientation, Patient admission, Nursing Care
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1. GİRİŞ
Hastalık ve hastaneye yatma bireylerin normal yaşam biçimlerinde değişiklikleri 
beraberinde getiren ve sağlığa karşı bir tehlike olarak algılanan olumsuz bir olay-
dır. Bu önemli dönemde, hastane rutini ile ilk olarak karşılaşan hastanın kabul iş-
lemleri sırasında edindiği izlenimler, onun hastane ve sağlık elemanlarına ilişkin 
tutumuna ve sonraki günlerine ışık tutacak, hastalıkları sürecinde sağlık personeli 
ile olan ilişkilerinde odak nokta olarak daima hatırlanacaktır (Kızılkaya, 1995).

Hastaneye kabul sırasında, hastalar ve aileleri endişe içindedirler. Hastaların ağrı ve 
benzeri başka şikayetleri onlarda sağlıklarıyla ilgili endişe veya korkuya neden olur. 
Hemşireler ve diğer sağlık elemanlarıyla ilk karşılaşma, onların bu endişe ve korku-
larını yatıştırmada önemli rol oynar. Böyle durumlarda sağlık bakım ekibinin tutumu, 
hastanın tüm hastane deneyimini büyük ölçüde etkiler (anadolu.edu.tr, 2012).

Bireyin hastaneye kabulü ile başlayan dönem, değerlerini kaybedeceği, tehlikeye 
gireceği ya da daima ağrı verici işlevlerle karşılaşacağı duygusu içinde; öfke, red, 
umutsuzluk, suçluluk ve utanç gibi psikolojik savunma mekanizmalarını sergile-
mesine neden olabilir (Aksoy, 1982).

Hastane ortamının oluşturduğu korku, endişe ve güvensizlik duygusu hastada kaza 
riskini de artırır. Hastalar özellikle düşme, yanık ve yanlış ilaç kullanımı gibi tehli-
kelerle karşılaşabilirler. Hastaların hastanede geçirdikleri ilk 24 saat endişe düzeyi-
nin en yüksek olduğu saatlerdir. Bu nedenle hemşire, yeni ortam ve düzene uyum 
sağlamasında zaman kaybetmeden hastaya yardımcı olmalı, alacağı önlemlerle 
hasta için uygun ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir (anadolu.edu.tr, 2012).

Hemşirelik bakımı hastanın hastaneye kabulüyle başlayan ve iyileşmenin tamam-
lanması ve yaşamının normal rutine dönmesiyle sona eren uzun bir dönemi kap-
sar (Petekin, 1981). Hastanın kliniğe kabulünden başlayarak taburculuğuna kadar 
geçen sürede, bakımı ve gereksinimlerinin karşılanması sorumluluğunu hemşire 
üstlenmektedir (Demiralp, 1997 ve Birol, 1997). Hemşire ve hasta arasındaki 
etkileşimin ilk aşaması olan kabul işlemi hemşirelik bakımı içinde başlangıç nok-
tasını oluşturur (Petekin, 1981 ve Aksoy, 1982). Hasta ile ilk iletişim hasta kabulü 
ile başlar. Hasta ile ilk etkileşim ilerideki tedavi-bakıma yönelik iletişimin teme-
lini oluşturur. Hasta kabulünün tedavi-bakım ortamının yaratılmasındaki önemi 
göz ardı edilmemelidir (Şahin, 1999).

Hastanın servise, hastaneye ve içinde bulunduğu yeni duruma oryantasyonu hem-
şirenin sorumluluklarından biridir. Hasta, kişisel gereksinimlerine uygun bakımı, 
odasının ve banyo yerini, çağırma sistemini, acil durumda sorumlu kişilere nasıl 
ulaşacağını ve haberleşme sağlama yollarını, ziyaret koşullarını bilmelidir. Hem-
şire, kahvaltı ve yemek saatlerini, yatma zamanı ve daha birçok hastane kuralla-
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rını hastaya açıklar. Hastaneden hastaneye farklılık gösterebilen ziyaretçi gün ve 
saatleri hasta ve ailesine söylenmelidir. Hastane hakkında hastanın ve yakınla-
rının bilgi edinebileceği küçük bir el kitabı hazırlayarak, hasta kabulü ve tabur-
culuk işlemleri hakkında bilgiler ile hastanın hastaneye ve evine oryantasyonu 
yönünden yardımcı olmalıdır (anadolu.edu.tr, 2012).

Hastanın klinik ortamına uyum sağlamasının, yatış sürecine ve tedavisine uyu-
munu etkileyeceği ve bu bağlamda hemşirenin kabul işlemleri sırasında etkin rol 
almasının önemli olduğu bilindiğinden, bu çalışma; hastaların kliniğe uyumla-
rının sağlanmasında hemşirelik uygulamalarını incelemek amacı ile yapılmıştır.

2. YÖNTEM

Araştırma 7-11 Mart 2011 tarihleri arasında Afyonkarahisar il merkezinde bulu-
nan devlet hastanesi ve dal hastanesinde tedavi gören Acil Servis, Yoğun bakım 
ve Psikiyatri kliniği dışındaki diğer hastalara anket formu uygulanarak yapıl-
mıştır. Örneklem seçiminde tabakalı rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Hesaplamalar sonucu Devlet hastanesinde örneklem hacmi 236 kişi dal hastane-
sinde ise ortalama 71 kişi olarak bulunmuştur. Daha sonra her bir klinik bir ta-
baka olarak kabul edilmiş ve tabaka ağırlıklarına göre veri toplanmıştır. Verilerin 
toplamasında literatür taraması sonucu oluşturulan anket formu kullanılmış ve 
hastalardan sözel izin alınmıştır. Veriler SPSS 10.0 paket programı ile Ki Kare ve 
yüzdelik dağılımı kullanılarak analiz edilmiştir.

3. BULGULAR

Araştırmamıza katılan hastaların %78.2’sinin daha önce hastanede yatma deneyimi-
nin olduğu, %54.9’unun cerrahi bir klinikte yattığı görülmüştür. Şuan tedavi gördüğü 
kliniğe yatışı sırasında devlet hastanesinde yatan hastaların %76.7, dal hastanesinde 
yatan hastaların %57.7’sine tanıtıcı broşür verilmediği ve aralarındaki farkın anlamlı 
olduğu görüldü (p=0.002). Hasta kabulü yapan kişilerin yarıdan fazlasının her iki 
hastanede de kendini bakım vereceği hastaya tanıtmadığı görülmüştür.

Tablo 1. Hastanın kliniğe yatışı sırasında görüştüğü kişilere göre dağılımı
Devlet hastanesi Dal hastanesi

n % n %
Doktor 99 41.9 48 67.6
Hemşire 122 51.7 14 19.7
Hasta bakıcı 11 4.7 7 9.9
Diğer hastalar 2 0.8 - -
Hiç kimse 2 0.8 2 2.8
Toplam 236 100 71 100
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Kliniğe kabul esnasında devlet hastanesindeki hastaların %6.5’inin dal hastane-
sindeki hastaların ise %12.7’sinin ilk olarak sağlık profesyonelleri dışında bir kişi 
ile görüştüğü görülmüştür (p=0.00).

Tablo 2. Hastanın kliniğe yatışı sırasında diğer hastalar ile tanışmasını sağlayan kişilere göre 
dağılımı

Devlet hastanesi Dal hastanesi
n % n %

Doktor 3 1.3 - -
Hemşire 18 7.6 9 12.7
Hasta bakıcı 7 3.0 8 11.3
Diğer hastalar 85 36.0 22 31.0
Hiç kimse 123 52.1 32 45.1
Toplam 236 100 71 100

Tabloda da görüldüğü gibi hastaların büyük bir çoğunluğu her iki hastanede de ya 
hiç kimse tarafından diğer hastalar ile tanıştırılmamış ya da diğer hastalar tarafın-
dan birbirleri ile tanıştırılmışlardır.

Tablo 3. Hastanın kliniğe yatışı sırasında yatacağı yatağı gösteren kişilere göre dağılımı
Devlet hastanesi Dal hastanesi

n % n %
Doktor 2 0.8 - -
Hemşire 97 41.2 39 54.9
Hasta bakıcı 115 48.7 27 38.0
Diğer hastalar 4 1.7 2 2.8
Hiç kimse 18 7.6 3 4.2
Toplam 236 100 71 100

Yatacağı odaya devlet hastanesindeki hastaların %41.2’sinin dal hastanesinde ise 
%54.9’unun hemşireler tarafından yatağına götürüldüğü görülmüştür (p=0.08),

Tablo 3. Hastanın kliniğe yatışı sırasında vizite saatleri hakkında bilgi veren  
kişilere göre dağılımı

Vizite saatleri hakkında 
kim bilgi verdi

Devlet hastanesi Dal hastanesi
n % n %

Doktor 16 6,8 - -
Hemşire 79 33,5 40 56,3
Hasta bakıcı 3 1,3 6 8,5
Diğer hastalar 11 4,7 2 2,8
Hiç kimse 127 53,8 23 32,4
Toplam 236 100 71 100
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Vizite saatleri konusunda devlet hastanesinde %33.5 dal hastanesinde ise %56.3 
oranında hastaya hemşire tarafından bilgilendirme yapıldığı ve devlet hastanesin-
deki hastaların %53.8’ine konu ile ilgili hiç bilgi verilmediği görüldü (p=0.00).

Tablo 4. Hastanın kliniğe yatışı sırasında çeşitli konularda bilgi veren kişilere göre dağılımı

Ziyaret saatleri 
hakkında kim bilgi verdi

Devlet hastanesi Dal hastanesi
n % n %

Doktor - - - -
Hemşire 73 30.9 27 38.0
Hasta bakıcı 15 6.4 9 12.7
Diğer hastalar 30 12.7 5 7.0
Hiç kimse 118 50.0 30 42.3
Toplam 236 100 71 100
Banyo, tuvaletin yerini kim gösterdi
Doktor - - - -
Hemşire 39 16.5 16 22.5
Hasta bakıcı 35 14.8 18 25.4
Diğer hastalar 60 25.4 7 9.9
Hiç kimse 102 43.2 30 42.3
Toplam 236 100 71 100
Yemek saatleri konusunda kim bilgi verdi
Doktor 2 0.8 - -
Hemşire 57 24.2 27 38.0
Hasta bakıcı 17 7.2 10 14.1
Diğer hastalar 42 17.8 3 4.2
Hiç kimse 118 50.0 31 43.7
Toplam 236 100 71 100

Her iki hastanede de hastaların yarıya yakınına ziyaret saatleri, yemek saatleri, tu-
valet ve banyonun yeri hakkında hiç kimse tarafından bilgi verilmediği görüldü. 

4. SONUÇ

Sonuç olarak; hastanın servise, hastaneye ve içinde bulunduğu yeni duruma oryan-
tasyonu hemşirenin sorumluluklarından biri olmasına rağmen hemşireler tarafın-
dan durumun fazla sahiplenilmediği, hastaların bu durumda yalnız başına kaldıkları 
ve kendi çabaları ile adaptasyon aşamasını tamamladıkları görülmektedir. Hizmet 
Kalite Standartlarında yer alan hasta /hasta yakınının servise uyumu sağlanmalıdır 
maddesi ile var olan uygulama eksikliklerinin giderileceğini ve hastaların konu ile 
ilgili daha doyurucu olarak bilgilendirileceklerini düşünmekteyiz.
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Sağlıkla İlişkili Enfeksıyonlar ve  
El Hijyeni Konusunda Geçerliliği ve 
Güvenilirliği Sağlanmış  
Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması

Ahmet ATASOY 1

Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK 2

ÖZET
Amaç: Sağlıkla ilişkili enfeksiyonlar ve el hijyeni konusunda ilgili çoktan seçmeli soru-
lardan oluşan bir başarı testi geliştirmektir

Yöntem: Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmak amacıyla hazırlanan başarı testi, 
2011–2012 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde öğrenim gören 136 öğrenciye uygulandı.

İlk olarak Hastane Hizmet Standartları dikkate alınarak bir kazanım listesi hazırlanmış, 
sonra bu kazanımlara uygun sorular seçilmiştir. Test son halini almadan önce uzman gö-
rüşleri alınmış, ve kapsam geçerliliği için test belirtke tablosu oluşturulmuştur.

Bulgular: Test sonuçlarının güvenirlik katsayı (Cronbach alpha) 0,79 olarak bulunmuştur. 
Yapılan madde analizi ile testin ortalama madde güçlük ve ayırt edicilik endeksleri sırasıyla

0,45 ve 0,65 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik ve geçerlik çalışmaları sonunda 25 madde-
den oluşan bir başarı testi geliştirildi. Sonuç olarak bu test güvenirlir ve geçerli bir araçtır.

Anahtar Kelimeler: Başarı Testi, Test Geliştirme, Geçerlik, Güvenirlik

ABSTRACT
Aim; The aim of this study is to develop an achievement test which has a part in health 
care associated infections and Hand hygiene consist of multiple choice questions test.

1 Sandıklı Devlet Hastanesi, Kalite Yönetim Direktörü

2 Yrd.Doç.Dr.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
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Method: The achievement test that is prepared to provide reliability and validity works is 
applied to 361 students in Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine in the 
spring term of the 2011-2012 education year.

Firstly, an objective hospital service standards was prepared, then items were selected. 
Before the test got its final form, expert opinions were obtained, and a table of test 
specification was prepared for content and face validity

Results: Test was reliability coefficient (Cronbach alpha) of 0.79 was found. Item 
analysis revealed mean item difficulty and item discrimination indices as 0.45 and 0.65 
respectively. At the end of the reliability and validity analysis, an achievement test that 
consists of 25 multiple choice questions is improved.conclusively, this test is a valid and 
reliable instrument.

Key Words: Achievement Test, Test Development, Validity, Reliability
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1. GİRİŞ

Son yirmi yıl içinde sağlık çalışanın el hijyeni davranışının değiştirilmesinin kar-
maşık bir görev olduğunu göstermektedir. Davranışsal değişikliğin dinamiği kar-
maşık ve çok yönlüdür. Eğitim, isteklendirme ve sistem değişikliğinin bir birleşi-
mini kapsar. Sağlık çalışanlarının el hijyeni uyumunu geliştirecek programların, 
bir bireyin daha önceden var olan el hijyeni davranışının değiştirilmesini esas alır 
(WHO, 2006; 75).

Sağlık çalışanının el hijyenine uyumu son derece önemli ve çok yönlüdür Yapılan 
çalışmalar başarılı bir programın çok disiplinli ve çok yönlü olması gerektiğini 
belirtmektedir. Eğitim, başarı için önemli ve ciddi bir konudur ve el hijyeni uy-
gulamalarının gelişimindeki köşe taslarından birini temsil eder (WHO, 2006; 77).

Eğitim öğretim faaliyetlerinin söz konusu olduğu bir yerde ölçme ve değerlendir-
me, öğretim sürecinin vazgeçilmez bir öğesidir (Gönen, 2011;41).

Ölçme, niteliklerin sayısallaştırılması, gözlenen niteliklerin sayı, sembol veya 
derece ile ifade edilmesidir. Değerlendirme ise ölçme işleminden elde edilen ölç-
me sonuçlarını belirli ölçütlerle karşılaştırarak ölçülen niteliğe ilişkin bir karar 
verme sürecidir (Özçelik, 1992).

Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranışlar açısından hazır bulunuş-
luk düzeylerini belirlemede ve başarısız öğrencilerin öğrenme eksiklerini gider-
mede, öğretim etkinliklerinin amaçlarının gerçekleşme düzeyi hakkında bir yar-
gıya varmada ölçme ve değerlendirme önemli bir yere sahiptir (Gönen,2011;41).

Belirlenen hedef ve davranışların gerçekleşme düzeyini saptamak için nitelikli 
ölçme araçlarına gereksinim vardır. Bir ölçme aracında bulunması istenilen nite-
likler; geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılıktır. Geçerlik, ölçme aracının kullanılış 
amacına hizmet etme derecesidir; güvenirlik, ölçme aracının ölçtüğü özelliği tu-
tarlı biçimde ölçebilmesidir. Kullanışlılık ise aracın geliştirilmesi, uygulanması 
ve puanlamasının kolay ve masrafsız olmasıdır (Tekin, 2000).

Ölçme aracı olarak genelde değişik tiplerde testler kullanılmaktadır. Hazırlanan 
testler uygun fiziksel ve psikolojik koşullar oluşturularak öğrencilere uygulanır 
ve elde edilen veriler ışığında sürekli iyileştirilir. Her ölçek geliştirme süreci so-
nunda elde edilen veriler analiz edilerek daha güvenilir ve geçerli bir ölçme ara-
cının oluşturulmasına çalışılır. Test geliştirme birçok aşamadan oluşan sistematik 
bir işlemdir (Özçelik, 1992).

Bu aşamalar; testinin amacının belirlenmesi, testle ölçülecek niteliklerin belir-
lenmesi, belirtke tablosunun hazırlanması, madde yazımı, maddelerin gözden 
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geçirilmesi test formunun hazırlanması, uygulama, puanlama, madde ve test ista-
tistiklerinin belirlenmesidir (www1.gantep.edu.tr).

1.2. Test Geliştirme Aşamaları

1.2.1. Testinin Amacının Belirlenmesi

Test planlarken ilk belirlenmesi gereken durum sınav amacını da belirlemektir. 
Çünkü sınav için yapılacak bütün etkinlikler sınavın amacına göre şekillenir. 
Yani bizim testimiz; sınav geçme amaçlı mı, izleme - biçimlendirme amaçlı mı 
ya da karar vermeye yönelik bir amaç mı vardır? Bu soruların önceden cevaplan-
dırılması gerekmektedir (www1.gantep.edu.tr).

1.2. 2. Testle Ölçülecek Niteliklerin Belirlenmesi, Belirtke Tablosunun 

Hazırlanması

Bu aşamada öncelikle ölçme konusu olan ve testin kapsamında yer alacak ko-
nular belirlenerek konuların ayrıntıları listelenmelidir. Her konuda hedefler ve 
her hedefin de davranışları bulunmaktadır. Testin geliştirileceği eğitim kapsamına 
bağlı olarak ölçme konusu olan davranışların belirlenmesi gereklidir. Bu şekilde 
belirlenen konuların listesi satırda, her konuda yer alan davranışlar da sütunda ol-
mak üzere belirtke tablosu hazırlanmalıdır. Bu tablo hangi konuda kaç davranışın 
olduğunun ayrıntılı olarak görülmesine imkân sağlar. Belirtke tablosunun satır 
toplamları hangi konuda kaç davranış, sütun toplamları ise hangi basamaktaki 
hedef davranış için kaç sorunun teste alınacağını gösterir (www1.gantep.edu.tr).

1.2.3. Madde Yazımı

Bu aşamada, testle ölçülecek olan niteliklere uygun soruların hazırlanması gerek-
mektedir. Belirtke tablosunda yer alan davranışları ölçecek sorular hazırlanma-
lıdır (www1.gantep.edu.tr). Her davranış türü için sorulacak soru sayısı, eğitim-
cinin kendi isteği doğrultusunda düzenlenebilir. Ancak genel olarak her davranış 
için en az iki ya da üç soru sorulması önerilebilir (Ayhan, 2010;82).

1.2.4. Maddelerin Gözden Geçirilmesi

Hazırlanan soruların ilgili davranışları ölçer nitelikte olup olmadığı,Türkçe açı-
sından dil bilgisi kurallarına uygunluğu, bilimsel doğruluğu, açık ve anlaşılır olup 
olmaması, soru yazma tekniklerine uygunluğu gibi yönlerden, bir ya da daha faz-
la kişi tarafından incelenmesi işlemidir. Bu aşamada gerekirse maddeler düzeltilir 
ya da testten çıkarılır (www1.gantep.edu.tr).



Güvenlikte Primer Aşama El Hijyeni

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  281

1.2.5. Test Formunun Hazırlanması

Gözden geçirilen sorular test formuna girmeye hazır hale geldikten sonra, test öğ-
renci seviyesi dikkate alınarak çoğaltılmalıdır. Test öğrencilerin rahatça okuyabi-
leceği ve cevaplayabileceği bir düzen içinde basılmalıdır (www1.gantep.edu.tr).

1.2.6. Uygulama

Sınavın tüm öğrencilere, standart şartlar altında verilmesi, adaletsizliğe neden 
olacak önlemlerin alınması, kopyayı önleyici önlemlerin alınması aşamalarını 
içerir (www1.gantep.edu.tr).

1.2.7. Puanlama

Yapılan sınavların puanlanması kullanılan ölçme araç ve yönteminin niteliğine 
göre değişmektedir (www1.gantep.edu.tr). Genellikle puanlama aşamasında ise 
soruları boş bırakanlara, yanlış seçeneği işaretleyenlere ya da birden fazla seçenek 
işaretleyenlere “0”, doğru seçeneği işaretleyenlere “1” verilir (Ayhan, 2010;82).

1.2.8. Madde ve Test İstatistiklerinin Belirlenmesi

Puanlama aşaması bittikten sonra, testteki maddelerin ve seçeneklerinin yeterin-
ce çalışıp çalışmadığı, testin güvenirlik ve geçerlik değerlerinin ne düzeyde oldu-
ğu, madde analizi işlemleri sonucunda belirlenir (www1.gantep.edu.tr).

Çoktan seçmeli testlerin sahip olması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bu ne-
denle öğrencilere uygulanacak testin öğrencinin kazanması istenen özelliklere sahip 
olup olmadığının ölçülmesinde bazı değişkenlerin önemi büyüktür (Ayhan, 2010;82).

Klasik test teorisinde testin özellikleri arasında testin aritmetik ortalaması, standart 
sapması, ortalama güçlüğü, güvenirliği ve geçerliği önemli yer tutmaktadır. Bu te-
orideki belli başlı madde istatistikleri arasında madde güçlük indeksi, madde ayırı-
cılık gücü indeksi ve maddeler arası korelasyon bulunmaktadır (Gelbal, 1994;85).

Madde güçlük endeksleri (P) 0 ila 1 arasında değişen değerler almakta ve o mad-
deyi doğru cevaplayan öğrencilerin oranını göstermektedir (Şen 2011;8). Bulu-
nan değer sıfıra yaklaştıkça maddenin zor olduğu, bire yaklaştıkça maddenin ko-
lay olduğu söylenebilir (Gönen 2011;43).

Genellikle madde güçlük indeksinin başarı testlerinde 0,50 civarında olması arzu 
edilir. Bu 0,50 değeri maddenin orta düzeyde bir zorluğa sahip olduğunu gösterir. 
Bir testteki maddelerin her birinin güçlük düzeyi farklı olsa da bunların ortala-
ması alınarak bulunacak olan testin ortalama güçlülüğünün 0,50 civarında olması 
arzu edilen bir durumdur (Gönen, 2011;43).
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Madde ayırıcılık indeksi maddelerin teste alınıp alınmamasında önemli bir karar 
kriteridir. Bilen ve bilmeyen öğrenciyi birbirinden ayırt etmeyi sağlar. İndeks – 1 
ve + 1 arasında değerler alır (Uzunöz, 2012;295). Madde ayırt edicilik indeksinin 
sıfıra yaklaşması, maddenin üst ve alt grubu ayırt ediciliğinin düşük, +1’e yaklaş-
ması ayırt ediciliğinin yüksek olması demektir (Gönen,2011;44).

2. YÖNTEM

El Hijyeni Başarı Testi Geliştirme Süreci:

El Hijyeni Başarı Testi Geliştirme Sürecindeki yapılan uygulamalar aşağıda su-
nulmuştur.

2.1. Testle Ölçülecek Niteliklerin Belirlenmesi

Çalışmada, çoktan seçmeli test türünde ölçme aracı geliştirmek amacıyla, ilk aşama 
olarak konuyla ilgili kazanımlar tespit edilmiştir. Söz konusu kazanımlar hazırla-
nırken Hastane Hizmet Kalite Standartları Rehberinden (2011) yararlanılmıştır.

Belirlenen davranışlar bilgi, kavrama ve uygulama alt basamakları temelinde şe-
killenmektedir. Davranışlar belirlenirken; söz konusu eğitim sonucunda öğrenci-
lerden kazanmaları beklenen davranışlar dikkate alınmıştır. Sorular belli bir te-
mele dayanan, açık, net, kolay anlaşılır olup; anlam karmaşası yaratacak ifadelere 
yer verilmemiştir.

Araştırmacılar tarafından tespit edilen kazanımlar şu şekildedir:

Sağlık hizmetleri ile ilgili enfeksiyonların özelliklerini bilme

1. El hijyenin önemini açıklama
2. El hijyeni ürünlerinin özelliklerini açıklama
3. El yıkama yöntemini doğru şekilde uygulama
4. El ovma yöntemini doğru şekilde uygulama
5. El hijyeni endikasyonlarını kavrama
6. El hijyeni uyumu etkileyen faktörleri açıklama
7. El hijyenindeki tarihsel gelişimi bilme
8. HKS’ deki El hijyeni standartları kavrama

2.2. Belirtke Tablosunun Hazırlanması

Testin geliştirileceği eğitim kapsamına bağlı olarak ölçme konusu olan davra-
nışların belirlenmesi gereklidir. Bu şekilde belirlenen konuların listesi satırda, 
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her konuda yer alan davranışlar da sütunda olmak üzere belirtke tablosu hazır-
lanmalıdır. Bu tablo hangi konuda kaç davranışın olduğunun ayrıntılı olarak gö-
rülmesine imkân sağlar. Belirtke tablosunun satır toplamları hangi konuda kaç 
davranış, sütun toplamları ise hangi basamaktaki hedef davranış için kaç sorunun 
teste alınacağını gösterir (www1.gantep.edu.tr).

Tablo 1. Belirtke Tablosu

EĞİTİM KONULARI

BİLİŞSEL DÜZEY

B
ilg

i

K
av

ra
m

a

U
yg

ul
am

a

Se
nt

ez

D
eğ

er
le

nd
ir

m
e

TOPLAM 
SORU 
SAYISI

Sağlık hizmetleri ile ilgili enfeksiyonların özellikleri 2 1 3

El hijyenin önemi 2 2

El hijyeni ürünlerinin özellikleri 3 2 5

El yıkama yöntemi 1 2 3

El ovma yöntemi 1 2 3

El hijyeni Endikasyonları 2 2

El hijyeni uyumu etkileyen faktörleri 2 3 1 2 8

El hijyenindeki tarihsel gelişimi 2 2

HKS’ deki El hijyeni standartları 1 1 2

TOPLAM 12 11 4 1 2 30

2.3. Soru Yazımı İle Soru Havuzu Oluşturulması

Hedef ve davranışlar dikkate alınarak el hijyeni ile ilgili 30 maddeden oluşan bir 
soru havuzu oluşturuldu.

Bu belirtke tablosunda sorular ve kazanımlar Bloom Taksonomisinin bilişsel ala-
nına göre düzenlendi. Son olarak, sorular test belirtke tablosu da göz önünde 
bulundurularak bir kez daha gözden geçirildi.

Her davranış türü için sorulacak soru sayısı, eğitimcinin kendi isteği doğrultu-
sunda düzenlenebilir. Ancak genel olarak her davranış için en az iki ya da üç 
soru sorulması önerilebilir. (Ayhan,2010,82). Çalışmamızdaki dokuz kazanımın 
toplam otuz soru tarafından ölçülmesi planlandı
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Tablo 2. Soruların Bilişşel Düzeye Göre Dağılımı
 Bilişsel Düzey Soru Sayısı %
Bilgi 12 40,0
Kavrama 11 36,6
Uygulama 4 13,3
Sentez 1  3,3
Değerlendirme 2  6,6
TOPLAM 30 100,0

2.4. Soruların gözden geçirilmesi ve düzeltme çalışmaları.

Hazırlanan soruların ilgili davranışları ölçer nitelikte olup olmadığı, Türkçe açı-
sından dil bilgisi kurallarına uygunluğu, bilimsel doğruluğu, açık ve anlaşılır 
olup olmaması, soru yazma tekniklerine uygunluğu gibi yönlerden, bir ya da daha 
fazla kişi tarafından incelenmesi işlemidir (www1.gantep.edu.tr).

Kapsam geçerliliğini sağlamak için sağlık eğitimi, mikrobiyoloji ve eğitim bi-
limlerinden üç uzman tarafından içerik ve format yönünden incelenmiştir. Uz-
manların büyük bir çoğunluğu kazanımların sınıflandırılmasının ve onları ölçen 
soruların uygun olduğunu belirtmişlerdir.

2.5. Testin Uygulanması

Testin uygulama aşamasında, öğrencilerin sınavı tamamlama süresi, ileride uy-
gulanacak testlerin süresini daha iyi ayarlayabilmek açısından önemlidir. Bu 
çalışmada testin cevaplama süresi olarak öğrencilere 60 dakika süre verilmiştir. 
Sınava giren öğrenci sayısı 136’dır. Sınav sonunda öğrencilere test için verilen 
cevaplama süresinin uygun olduğu tespit edilmiş olup; her soru için ayrılan süre 
ortalama 1,50 dakika olarak hesaplanmıştır.

2.6. Puanlama

Uygulanan el hijyeni testi ile elde edilen veriler madde madde titizlikle ince-
lenmiş, verilen cevaplar cevap anahtarıyla karşılaştırılarak puanlama yapılmıştır. 
Puanlamada, doğru cevaplar için “1”, yanlış ve boş bırakılan cevaplar için ise “0” 
verilmiştir. Toplam 30 puan üzerinden değerlendirilme yapıldı.

2.7. Verilerin Analizi

Elde edilen veriler doğrultusunda madde analizi yapılmıştır. Madde analizindeki 
temel amaç, test maddelerinin, bilenle bilmeyen öğrenciyi ayırt edip etmediğini 
ve ne derece iyi işlediğini ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda, öğrencilerin ham 
puanları hesaplandıktan sonra en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır.
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Bu sıralamanın sonucunda en yüksek ve en düşük puana sahip olanlardan 37’şer 
(136*27/100) öğrenci belirlenmiştir. Daha sonra madde güçlüğü için p= (Dü+Da) 
/2N* formülünden, ayırt edicilik ise d= (Dü-Da) /N* formülünden yararlanıla-
rak hesaplanmıştır (Formüllerdeki N;gruptaki öğrenci sayısını, Dü; maddeyi üst 
grupta doğru cevaplayan öğrenci sayısı, Da; maddeyi alt grupta doğru cevaplayan 
öğrenci sayısını ifade eder).

Madde güçlük indeksi (P), her bir maddenin doğru cevaplanma oranını göster-
mektedir. Madde güçlük indeksi (P) “0” ile “1” arasında değerler alabilmektedir. 
Bulunan değer sıfıra yaklaştıkça maddenin zor olduğu, bire yaklaştıkça maddenin 
kolay olduğu söylenebilir. (Gönen 2011,43).

Madde analizi sonucunda güçlük kriterini değerlendirirken şu kriterlere dikkat 
edilmiştir

• 0,00-0,15 arası: çok zor bir soru
• 0,16-0,40 arası: zor bir soru
• 0,41-0,60 arası: orta güçlükte
• 0,61-0,85 arası: kolay
• 0,86-1,00 arası çok kolay bir soru.
Bir testte yer alan maddelerin güçlük indekslerinin 0,2 ile 0,8 arasında olması 
istenir (Sözbilir;2010;17)

Madde ayırt edicilik indeksi (D), bir maddenin başarı düzeyi yüksek öğrenciler-
le başarı düzeyi düşük öğrencileri ayırt etme derecesidir. Madde ayırt edicilik 
indeksi “-1” ile “+1” arasında değerler alabilmektedir. Madde ayırt edicilik in-
deksinin sıfıra yaklaşması, maddenin üst ve alt grubu ayırt ediciliğinin düşük, 
+1’e yaklaşması ayırt ediciliğinin yüksek olması demektir (Gönen 2011,44). Bir 
testte yer alan maddelerin ayırt indeksinin 0,3’den büyük olması istenir (Sözbi-
lir;2010;18).

Madde analizi sonucunda ayırt edicilik kriterini değerlendirirken şu kriterlere 
dikkat edilmiştir:

Ayırt edicilik indisi

• 0,40 ve büyük ise çok iyi bir madde (Ayırt etme gücü yüksek)
• 0,30-0,39 arasında ise oldukça iyi madde;
• 0,20-0,29 arasında ise ayırt edici gücü orta derece, madde zorunlu hallerde 

aynen kullanılabilir;
• 0,19’ den daha küçük bir değerde ise çok zayıf maddedir. (Sözbilir,2010; 22)
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3. BULGULAR

3.1. Çalışma Grubu Bulguları

Bu çalışmanın örneklemini; 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Recep Tayyip Er-
doğan Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören toplam 136 öğrenci oluştur-
maktadır.

Tablo 3. Örneklemin Sınıf ve Cinsiyete Göre Dağılımı

SINIF
KADIN ERKEK TOPLAM

Sayı % Sayı %
Hazırlık 19 76,0 6 24,0 25
1.Sınıf 25 58,1 18 41,9 43
2.sınıf 18 54,5 15 45,5 33
3 Sınıf 5 27,8 13 72,2 18
4. Sınıf 11 64,7 6 35,3 17
TOPLAM 78 57,4 58 42,6 136

El hijyenine yönelik testin geçerlik çalışmaları yapılırken her maddenin ayırt edici-
lik indeksleri ve güçlük dereceleri hesaplanmıştır. 30 maddeden oluşan testte kul-
lanılan her bir madde için bulunan “P” ve “D” değerleri Tablo 4’de gösterilmiştir.

Tablo 4. Üst ve Alt Gruptaki Öğrencilerin Doğru Yanıt Sayısına Göre Madde Analizi

Soru 
No

Üst gruptaki 
öğrencilerin doğru 

yanıt sayısı

Alt gruptaki 
öğrencilerin doğru 

yanıt sayısı

Madde güçlüğü 
(p) 

Maddenin ayırt 
ediciliği

(d) 
1 30 19 0,66 0,81
2 31 19 0,68 0,84
3 31 7 0,55 0,84
4 28 9 0,50 0,76
5 30 19 0,66 0,81
6 20 8 0,38 0,54
7 30 12 0,57 0,81
8 29 14 0,58 0,78
9 16 5 0,28 0,43

10 22 12 0,46 0,59
11 19 7 0,35 0,51
12 23 4 0,36 0,62
13 12 4 0,22 0,32
14 4 2 0,08 0,11
15 29 5 0,46 0,78
16 15 3 0,24 0,41
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Soru 
No

Üst gruptaki 
öğrencilerin doğru 

yanıt sayısı

Alt gruptaki 
öğrencilerin doğru 

yanıt sayısı

Madde güçlüğü 
(p) 

Maddenin ayırt 
ediciliği

(d) 
17 16 2 0,24 0,43
18 27 12 0,53 0,73
19 16 3 0,22 0,35
20 30 16 0,62 0,81
21 6 4 0,14 0,16
22 33 13 0,62 0,89
23 3 2 0,07 0,08
24 34 13 0,64 0,92
25 25 3 0,38 0,68
26 2 4 0,08 0,05
27 15 10 0,34 0,41
28 22 13 0,47 0,59
29 3 9 0,16 0,08
30 19 6 0,34 0,51

Tablo incelendiğinde maddelerin güçlük dereceleri 0,07 ile 0,68 arasında değiş-
mektedir. Bir testte yer alan maddelerin güçlük indekslerinin 0,2 ile 0,8 arasında 
olması istenir (Sözbilir,2010;17).

Nihai testte alınan soruların % 44’ünün güçlük derecesi zor, % 32’sinin güçlük 
derecesi orta güçlükte zor soru olduğu belirlendi.

Tablo 5. Maddelerin Güçlük İndeksine Göre Soruların Dağılımı

Madde Güçlük İndeksi Sorunu Özelliği Sayı %
0,00-0,15 Çok zor soru 0 0,00
0,16-0,40 Zor soru 11 44,0
0,41-0,60 Orta güçlükte soru 8 32,0
0,61-0,85 Kolay 6 24,0
0,86-1,00 Çok Kolay 0 030
Toplam 25 100,0

Maddelerin Güçlük indeksleri (p) değerleri incelendiğinde 14,21,23,26,29 numa-
ralı maddelerin p değerleri 0,20 den küçük olduğu için nihai başarı testine dâhil 
edilmemiştir.

Literatürlerde D ≥ 0,25 olan değerler için bu maddelerin bilen ile bilmeyen öğ-
rencileri ayırt etmede başarılı maddeler olduğu belirtilmektedir

Nihai testte alınan soruların % 92’sinin ayırt etme gücü yüksek olduğu belirlendi.
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Tablo 6. Maddelerin Ayırt Edici İndeksine Göre Soruların Dağılımı
Madde Ayırt Edici İndeksi Sorunu Özelliği Sayı %

0,40 ve Büyük Ayırt etme gücü yüksek 23 92,0.
0,30- 0,39 Oldukça iyi madde 2 8,0
0,20 – 0,29 Ayırt etme gücü orta derece 0 0,0

0,15 ve düşük Ayırt etme gücü düşük 0 0,0
Toplam 25 100,0

“D “değerleri incelendiğinde 14,21,23,26,29 numaralı maddelerin D değerleri 
0,25 den küçük olduğu için nihai başarı testine dahil edilmemiştir.

25 maddeden oluşan nihai başarı testinin ortalama madde güçlük indeksi (P) 0,45 
ve ortalama ayırt edicilik indeksi (D) ise 0,65 olarak bulunmuştur.

Tablo 7. Analiz Sonucunda Bulunan Test İstatistikleri
Soru Sayısı 25
Ortalama 11,09
Standart sapma 3,89
Skewness 0,003
Kurtosis -,760
Cronbach alpha 0,79
Ortalama madde güçlüğü 0,45
Ortalama madde ayırt ediciliği 0,65

Madde analizi sonunda 25 maddeye indirgenen başarı testinin geçerliliğinin yük-
sek olduğuna karar verilmiştir. Bunların yanı sıra başarı testinde olması gereken 
diğer bir özellik olan güvenirliliğini kontrol etmek için 136 öğrencinin nihai ba-
şarı testinde yer alan 25 maddeye verdikleri cevaplar SPSS 11.5 paket programın-
da analiz edilmiştir. Güvenirlik analizi sonucunda nihai başarı testinin güvenirlik 
katsayısı Sperman-Brown’ın testi iki eşdeğer yarıya bölme yöntemi ile hesaplan-
mıştır. Yapılan hesaplama sonucunda yarı testin güvenirlik katsayısı 0,69 ve tüm 
testin güvenirlik katsayısı 0,79 olarak bulunmuştur. Araştırmalarda kullanılabile-
cek ölçme araçları için öngörülen güvenirlik düzeyinin 0,70 olduğu (Tezbaşaran, 
1996) dikkate alınırsa bulduğumuz bu değere göre başarı testinin güvenirliliğinin 
tatmin edici olduğu söylenebilir.

4.SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada Sağlıkla ilişkili enfeksiyonlar ve el hijyeni konusunda öğrencilerin 
başarılarını ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı geliştirmek ve bu aracın 
madde analizlerini ortaya koymak hedeflenmiştir.
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Başarılı öğretiminin temel unsurlarından bir tanesi de başarılı bir ölçme sürecidir. 
Bunun için de hedeflenen öğrenme kazanımlarının sürecin en başında çok iyi 
ortaya konması ve süreç boyunca da sürekli göz önünde bulundurulması gerek-
mektedir. Hem öğretim materyalleri ve stratejileri hem de ölçme değerlendirme 
aşamaları bu kazanımlara göre ilerlemelidir (Şen,2011;11)

Bu çalışmanın kazanımları Hastane Hizmet Kalite Standartları esas alınarak belir-
lenmiştir. Kazanımların sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına büyük önem verilmiştir.

Test geliştirme sürecinin en önemli basamaklarından birisi kazanımlara uygun 
soruları tayin etmektir. Bu çalışmada sorular ve kazanımların örtüşmesi konusuna 
çok dikkat edilmiş, uzmanların görüşleri alınmıştır. Böylece kapsam ve uzman 
geçerliliği konusunda deliller toplanmıştır.

Test 136 öğrenciye uygulanarak sonuçlar analiz edilmiştir. Buna göre testin güve-
nilirlik katsayısı 0,79 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak geliştirilen test sonuç-
ları geçerli ve güvenilir bir ölçüme işaret etmektedir.

Sağlıkla ilişkili enfeksiyonlar ve el hijyeni testi ayrıca gelecekteki hasta ve çalı-
şan güvenliği eğitimlerinde geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak araştırma-
cıların elinde alternatif oluşturabilir. Bu test üniversite seviyesinde uygulanmış 
ve analiz edilmiştir. Bu çalışmanın farklı örneklemlerde tekrarı gerekmektedir. 
Ayrıca testin diğer seviyelerde de uygulanmalı ve geçerlik güvenirlik incelemele-
ri ile madde analizleri yapılmalıdır.
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HKS Kapsamında Yapılan Çalışmaların  
El Hijyenine Uyum Üzerine Etkilerine 
Yönelik Bir Saha Çalışması

Bekir COŞKUN1

Hatice SUNA2

Aynur ÇELEBİ3

ÖZET
Hastane enfeksiyonları ya da nozokomiyal enfeksiyonlar; tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de sağlık alanındaki sorunların en başında gelmektedir. İnsan yaşamı ve sağlığı ile 
ülke ekonomisine yaptığı olumsuz etkileri nedeniyle, hastane enfeksiyonlarının kontrolü 
ve önlenmesinin değeri günden güne önem kazanmaktadır. Genel kabul görmüş en etkili 
ve en ucuz mücadele yöntemi ise el hijyenini sağlamaktır.

Çalışmadaki amacımız HKS kapsamında yapılan haberli gözlemlerin ve diğer argüman-
ların el hijyenine uyumu 1 yıl içinde ne oranda artırdığının tespit edilmesidir. Beyhekim 
Devlet Hastanesinde 5 farklı yoğun bakım ünitesi ile bir cerrahi klinikte çalışma yapıl-
mıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan “Sağlık Hizmetlerinde El Hijyeni Uy-
gulama Kılavuzunun ekinde yer alan gözlem formu kullanılarak 01 Temmuz – 30 Eylül 
2011 tarihleri arasında toplam 65 personel üzerinde yapılan gözlem çalışmaları neticesin-
de elde edilen bulgular şunlardır:

El hijyenine genel uyum oranı % 50,26 olurken bu oran vücut sıvılarının bulaşma riski 
sonrası % 88 seviyesine yükselmiş, hasta ile temas öncesi ise % 31 seviyelerinde kalmış-
tır. Unvanlara göre el hijyenine uyum oranına baktığımızda ise hekimlerde %30, sağlık 
personelinde% 55, temizlik personelinde ise %38 seviyelerinde olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak; yapılan eğitim çalışmaları, fosforesans testi, haberli gözlemler, el hijyenine 
uyum oranının bölüm kalite hedefi olarak belirlenmesi, her yatak başına alkol bazlı el de-

1 Konya Beyhekim Devlet Hastanesi, bekircoskun76@gmail.com

2 Konya Beyhekim Devlet Hastanesi

3 Konya Beyhekim Devlet Hastanesi
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zenfektanı konulması ve bilgilendirme broşürleri ile kurumda bir kültür oluşturulmuştur. 
El hijyenine genel uyum oranı bir yıl önce % 50,26 olurken, yukarıdaki çalışmalarımız 
sonucunda % 75.61 seviyesine çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: El Hijyeni, Gözlem, Uyum

ABSTRACT
Hospital infections or nosocomial infections all around the world at the beginning of 
the problems come from the health field as well as Turkey. Human life and health due 
to their negative effects to the national economy, the value of hospital infection control 
and prevention is gaining importance day by day. Generally accepted hand hygiene is the 
most effective and cheapest method is to fight.

HKS announced aim of this study made   under the hand hygiene compliance within 1 year 
of observations, and other arguments to determine to what extent boosted. Beyhekim 
State Hospital intensive care unit with five different study was conducted in a surgical 
clinic.

Published by the World Health Organization, “Health Care Guidelines for Hand Hygiene 
in the Annex to the application using the observation form July 1 to September 30, 2011 
date as a result of observation studies conducted on a total of 65 staff hand the findings 
are as follows:

50.26% while the overall rate of compliance with hand hygiene, this ratio rose to 88% 
of patients in the risk of transmission of body fluids, before contact with the patient has 
remained at 31%. Looking at the rate of hand hygiene compliance, according to titles 
30% of the physicians, health care workers and 55%, cleaning personnel was determined 
that the levels of 38%.

As a result, the training activities, phosphorescence test, informed observations, as 
the target of the quality department to determine the rate of hand hygiene compliance, 
alcohol-based hand sanitizer per each bed with the introduction and informational 
brochures created a culture of the institution. The overall rate of compliance with hand 
hygiene, while 50.26% a year ago, increased to 75.61% as a result of the above efforts.

Key Words: Hand Hygiene, Monitoring, Compliance
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1. GİRİŞ

Mikroorganizmalar ile insanoğlunun ilişkileri ilk insanla başlamıştır. Bu mikroor-
ganizmalar insanların önemli sağlık problemleri olmuştur. Öyle ki, Birinci Dünya 
Savaşı sırasında tifüs, kolera gibi salgınlar milyonlarca insanın ölümüne neden 
olmuştur. Kısaca, bir mikroorganizmanın herhangi bir yolla insan veya hayvan 
vücuduna girip yerleşerek çoğalmasına “Enfeksiyon” denir. (Kurban, 2009: 20).

Bir enfeksiyonun hastane enfeksiyonu olarak nitelendirilebilmesi için genellikle 
hastaneye yatıştan sonra belirli bir zaman geçmesi gereklidir. Bu süre, enfek-
siyonun türüne göre değişiklik göstermekle birlikte, bakteriyel enfeksiyonlarda 
48–72 saat olarak kabul edilir. Hastaneden kaynaklanan bir bakterinin neden ol-
duğu ve taburcu olduktan sonra belirtileri ortaya çıkan enfeksiyonlar da “Hastane 
Enfeksiyonu” olarak kabul edilmelidir. (Sayıştay, 2007: 29).

Hastane enfeksiyonları günümüzde başta hastalar ve hasta yakınları olmak üzere 
sağlık hizmeti sunulan kurumlarda çalışan bütün herkesi ilgilendiren son derece 
önemli bir konudur. Ülkemizde bu kavramın ortaya çıkması yaklaşık on yıl ön-
cesine dayanmakta iken gelişmiş ülkelerde ise çok önceden fark edilmiş ve bu 
konuda bir takım bilimsel çalışmalar yapılmıştır. (Kurban, 2009:20).

Bu çalışmanın amacı hastane enfeksiyonlarından korunmada en etkili ve en ucuz 
yöntem olan “El Hijyeni” uygulamalarının HKS kapsamında yapılan çalışmalarla 
ne oranda arttığının tespit edilmesidir.

2. HASTANE ENFEKSİYONLARININ ÖNEMİ

Hastane enfeksiyonları ya da nozokomiyal enfeksiyonlar; tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de, en başta insan sağlığı ve yaşamı, daha sonra iş gücü ve eko-
nomik kayıplar bakımından önemli bir toplum sağlığı sorunu oluşturmaktadır” 
(Başkan, 1994: 8; Çetin, 1993: 23).

Hastane kaynaklı enfeksiyonlar, hastalarda ümitsizliğe fonksiyonel bozukluklara, 
duygusal strese yaşam kalitesinin düşmesine neden olabilmektedir (Ertek, 2008: 9).

Zira hastane enfeksiyonuna bağlı olarak bazen ağır; bazen de hafif hastalık tab-
losunun eklenmesi, esas hastalığın iyileşme sürecini uzatmakta, tanı işlemlerini 
artırmakta ve tedavi yöntemini değiştirebilmektedir. Hastane enfeksiyonları ne-
deniyle ortaya çıkan ilave maliyet, ülkenin sosyo-ekonomik özelliklerine, hasta-
nenin büyüklüğüne, tedavi süresine, servisin türüne ve benzer bazı başka etmen-
lere göre değişebilmektedir. Ek maliyetlerde ilk sırada hastanede kalış süresinin 
uzaması (ortalama 2–8 gün arası) bulunmaktayken, ikinci sırada da antibiyotik 
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tedavisi harcamaları yer almaktadır. Ayrıca hastane enfeksiyonu gelişen her has-
ta için çok sayıda ilave tetkik yapılması da sağlık harcamalarını artırmaktadır. 
Dikkate alınabilecek diğer bir etken ise personel maliyetidir. Bütün bu durumlar 
çalışan personelin işgücü kaybına neden olmakta, hastalarda sakatlık risklerini 
artırmakta, hasta ve ailesine de maddi ve manevi yönden büyük zararlar vererek 
psikolojik çöküntüye neden olmaktadır (Sayıştay, 2007: 31).

Tüm çabalara rağmen hastane enfeksiyonlarının yalnız yarısı ya da üçte biri önle-
nebilmektedir. Ancak insan yaşamı ve sağlığı ile ülke ekonomisine yaptığı olum-
suz etkileri nedeniyle, hastane enfeksiyonlarının kontrolü ve önlenmesinin değeri 
daha iyi anlaşılmalı ve gereken tedbirler alınmalıdır. (Diker, 2003: 3).

2.1. Hastane Enfeksiyonları Genel Risk Faktörleri

Hastane enfeksiyonlarının ortaya çıkmasına neden olan başlıca risk faktörleri şu 
şekilde sıralanabilir.

Hastanede Uygulanan Tedaviler

Ameliyat ve diğer girişimsel işlemler ile özellikle vücut içine doğrudan yapılan 
müdahalelerde yeterli sterilizasyonun sağlanamaması; el, araç, tıbbi alet, uygula-
ma ortamı ve yara yerinin temizliğinin yeterli düzeyde sağlanamaması enfeksi-
yon oluşumunu hızlandırır. (Sayıştay, 2007).

Vücudun savunma mekanizmasını zayıflatan, radyoterapi, kemoterapi, gibi te-
davi yöntemleri ile vücut içine ulaşan kateterizasyon, endoskopi gibi tedavi yön-
temleri enfeksiyon oluşumuna zemin hazırlar. (Güleç ve Hadse, 2005: 41).

Mikroorganizmaya Ait Faktörler

Uygun olmayan antibiyotik kullanımı, mikroorganizmaların florasının değişimi-
ne sebep olarak, mikroorganizmaları antibiyotiklere karşı dirençli kılar. Bu mik-
roorganizmalar hastanın kendi vücut florasında olabileceği gibi, hastanın çevre-
sinde olan tüm kişi ve objelerde de bulunabilir. (Kaya, 2004: 6)

Konakçıya Ait Faktörler

Hastane enfeksiyonları her yaş grubunda görülebilir. Yeni doğan ve yaşlıların 
hastane enfeksiyonuna duyarlı oldukları bilinen bir gerçektir. Yeni doğanların 
immün sistemleri tam olarak olgunlaşmamıştır. Yaşlılarda ise hücresel immün 
sistemde hem sayıca hem de fonksiyon olarak azalma vardır. Diyabet, immün 
yetmezlik durumları, kanser ve yanıklar gibi hastalıklar organizmanın doğal sa-
vunma mekanizmalarını etkileyerek, enfeksiyon kapma riskini artırırlar.
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Fiziki Yetersizlikler

Hastane binası ve tesisat sisteminin, hijyenik bir tedavi-bakım hizmeti sunulma-
sına imkân vermemesi hastane enfeksiyonlarının yayılmasında etkendir. (Sayış-
tay, 2007: 30).

Personel Yetersizlikleri

Hasta yoğunluğuna nazaran, tedavi, bakım ve temizlik hizmetlerinde çalışan has-
tane personelinin sayı ve nitelik olarak yetersiz olması da hastane enfeksiyonla-
rı genel risk faktörleri arasındadır. Personel azlığı nedeniyle iş yoğunluğundaki 
fazlalık, kişisel hijyen kurallarına riayetsizliğin en önemli nedenlerindendir. Bu 
durum beraberinde ve doğru orantılı olarak hastane enfeksiyonlarına sebep ol-
maktadır. (Sayıştay, 2007: 30,97)

Hastanede Geçen Süre

Hastanede kalış süresinin uzaması ile enfeksiyon kapma riski artmaktadır. Ya-
pılan araştırmalara göre, hastanede kalış süresinin uzaması tıbbi hataya uğrama 
olasılığını, yatılan her gün için %6 oranında artırmaktadır. (Diker, 2003: 7)

2.2. Hastane Enfeksiyonları Bulaşma Yolları

Mikroorganizmalar hastanede çeşitli yollarla bulaşabilir. Bulaşma için 5 ana yol 
vardır. Bunlar; temas yolu, ortak kullanım, damlacık yolu, solunum yolu, ve vek-
törler aracılığı ile bulaşmadır.

Temas Yoluyla Bulaşma

Hastane enfeksiyonlarının en önemli ve sık yayılma yoludur. Patojen bakterilerin 
el ile taşınması sağlık personeli ile hastalar arasında veya hastadan hastaya enfek-
siyonun geçişinde en önemli yoldur. (Özyurt ve Dağlı, 2005: 51-52)

Ortak Kullanılan Malzemelerle Bulaşma

Kontamine olmuş gıdalar, su, ilaçlar, hasta bakım alet ve malzemeleri gibi vasıta-
lar mikroorganizmaların hastane ortamında yayılımında rol oynarlar. (Özyurt ve 
Dağlı, 2005: 52).

Damlacık Yoluyla Bulaşma

Damlacık yoluyla bulaş, klinik hastalığı olan ya da taşıyıcı bir kişinin mikroor-
ganizma içeren 5 µm’den büyük partiküller halindeki solunum sekresyonları ile 
oluşur. Damlacıklar duyarlı kişilere konjonktivadan, burun ya da ağız mukoza-
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larından geçer. Enfekte partiküller havada asılı kalmazlar, ancak kısa mesafelere 
ulaşabilirler. (Pahsa, 2005: 372).

Solunum Yoluyla Buluşma

Öksürük, aksırıkla havaya saçılan ve enfeksiyöz ajan içeren damlacıkların duyar-
lı kişilerin solunum yolu mukozalarına teması sonucu oluşur. (F. Koçoğlu, ve T. 
Koçoğlu, 1996: 24).

Vektörler Aracılığıyla Bulaşma

Bulaşma çoğunlukla ziyaretçiler, hasta ve taşıyıcı sağlık personeli ile olur. Önlem 
olarak ziyaretçiler kısıtlanmalı, hasta ve taşıyıcı sağlık personeli enfeksiyonu tedavi 
oluncaya kadar hasta ile doğrudan temastan uzaklaştırılmalı, personel eğitimine 
önem verilmeli ve el yıkamaya özen gösterilmelidir. (Aktaran: Deniz, 2005: 15).

3. EL HİJYENİNE GENEL BAKIŞ

Sağlık çalışanlarının enfeksiyonlardan korunmasında ve hastalara enfeksiyon taşı-
masının önlenmesinde, olmazsa olmazlardan birisi el hijyenine önem vermektedir. 
Enfeksiyonların ortaya çıkması için 3 ana faktörün varlığı gerekir. Kaynak, konak 
ve taşıyıcı. Mikroorganizmalar için bir kaynak, bu mikroorganizma ile kolonize 
veya enfekte olmaya hazır duyarlı bir konak ve kaynaktan konağa mikroorganiz-
maların taşınmasında rol oynayan bulaş yolları ki bunların içinde en önemlisi sağ-
lık çalışanlarının elleridir. Hastane enfeksiyonlarının %20 ile %40’ında kaynağın 
ya da bulaş yolunun eller olduğu bilinmektedir. (Gencer, 2008: 71).

El hijyeni; her sağlık personelinin çok iyi bilmesi gereken bir konudur. Hastane 
çalışanlarının elleri, hastalara kullanılan araç-gereçlerle, idrar, balgam, yara akın-
tısı gibi hasta çıkartıları ile sürekli temas halinde olduğundan zengin bir mikrobik 
floraya sahiptir. El hijyenine uyumun 1.5-2 katına çıkması ile hastane enfeksiyo-
nu görülme sıklığı %25-50 oranında azaltılabilmektedir. (Kaya, 2004: 27).

Şekil 1: Bakterilerin yok edilmesinde el temizliğinin önemi (Sayıştay,2007:,96)

                

    El Yıkama Öncesi         El Yıkama Sonrası       El Antiseptiği Sonrası
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El florası geçici ve kalıcı olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Kalıcı floranın 
ellerde sürekli bulunabildiği, çoğalabildiği bilinmektedir. Kalıcı florayı oluşturan 
mikroorganizmaların giderilmeleri, fırçalanma ile bile zordur. Bu nedenle çapraz 
enfeksiyon gelişiminden sorumlu tutulmazlar. Geçici florayı oluşturan mikroor-
ganizmalar, sağlık personelinden hastaya ya da hastanın vücudunun bir bölgesin-
den diğer bir bölgesine aktarılabilir (Kaya, 2004: 27).

El yıkamada amaç ellerdeki gözle görülür kiri uzaklaştırmanın yanı sıra geçici 
floranın tamamını uzaklaştırmak, kalıcı florayı da sayıca azaltmaktır. Yıkama sü-
resinin bir dakika olması mikroorganizma sayısında bir kat daha fazla azalmaya 
neden olmaktadır (Arman, 2003: 102).

Geçici mikroorganizmaları öldürmek ve uzaklaştırmak için sabun, antimikrobiyal 
sabun, veya alkol bazlı el antiseptikleriyle ellerin yıkanmasına hijyenik el yıkama 
denir. Sporlu bakteriler dahil geçici mikroorganizmaların öldürülüp, uzaklaştı-
rılması, kalıcı mikroorganizmaların azaltılması amacıyla cerrahi ortamda ellerin 
fırçalanarak yıkanması işlemine ise cerrahi el yıkama denir. Bütün bu işlemler 
esnasında, kullanılacak ürünlerin seçilmesinde ciltte irritasyon etkisi en az olan 
ürünler seçilmelidir. Tırnaklar tırnak yatağını geçmeyecek uzunlukta olmalıdır. 
Suni tırnak ya da oje kullanılmamalıdır. Aşağıdaki tabloda (Tablo 1) farklı el hij-
yeni ajanlarının birbirlerine karşı üstün ve zayıf yönleri gösterilmektedir.

Tablo 1. El Hijyeni ajanlarının karşılaştırılması

gelişiminden sorumlu tutulmazlar. Geçici florayı oluşturan mikroorganizmalar, sağlık 
personelinden hastaya ya da hastanın vücudunun bir bölgesinden diğer bir bölgesine 
aktarılabilir (Kaya, 2004: 27). 

El yıkamada amaç ellerdeki gözle görülür kiri uzaklaştırmanın yanı sıra geçici floranın 
tamamını uzaklaştırmak, kalıcı florayı da sayıca azaltmaktır. Yıkama süresinin bir dakika 
olması mikroorganizma sayısında bir kat daha fazla azalmaya neden olmaktadır (Arman, 
2003: 102). 

Geçici mikroorganizmaları öldürmek ve uzaklaştırmak için sabun, antimikrobiyal sabun, veya 
alkol bazlı el antiseptikleriyle ellerin yıkanmasına hijyenik el yıkama denir. Sporlu bakteriler 
dahil geçici mikroorganizmaların öldürülüp, uzaklaştırılması, kalıcı mikroorganizmaların 
azaltılması amacıyla cerrahi ortamda ellerin fırçalanarak yıkanması işlemine ise cerrahi el 
yıkama denir. Bütün bu işlemler esnasında, kullanılacak ürünlerin seçilmesinde ciltte 
irritasyon etkisi en az olan ürünler seçilmelidir. Tırnaklar tırnak yatağını geçmeyecek 
uzunlukta olmalıdır. Suni tırnak ya da oje kullanılmamalıdır. Aşağıdaki tabloda (Tablo 1) 
farklı el hijyeni ajanlarının birbirlerine karşı üstün ve zayıf yönleri gösterilmektedir.  

Tablo 1. El Hijyeni ajanlarının karşılaştırılması  

Özellikler     Sabun     Antimikrobiyal  Alkol bazlı 

                                                                              sabun               ürünler 

_______________________     __________   _____________         _____________ 

Debrisleri arındırma    Evet   Evet    Hayır 

İn vitro geçici florayı öldürme  İyi   Çok iyi   Mükemmel 

In vivo bakteri eliminasyonu   İyi   İyi    Mükemmel 

İşlem süresi     Bir-iki dk. Bir-iki dk.  30 saniye 

Maliyet     Çok düşük  Düşük    Çok düşük 

İşlem sırasında çalışılabilme  

olasılığı     Yok   Yok    Var 

Kontaminasyon riski    Var   Var    Yok 

Uygulanabilirlik    Lavabo  Lavabo   Her yerde 
Uygulama yeri    Lavabo  Lavabo   Her yer, 
Kompliyans     Düşük   Düşük    Daha iyi 

El kurulama için havlu   Gerekli  Gerekli   Gerekmez 

Yanıcılık     Yok   Yok    Var      

(Tan, G. Perioperatif Cerrahi El Yıkama Uygulaması ve Kullanılan Solüsyonlar, 7. Ulusal 
Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongre Kitabı. 2011:151-153).
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4. YÖNTEM

Bu çalışmada el hijyenine uyumu maksimum seviyeye çıkarmak için HKS kapsa-
mında yer alan ve konu ile doğrudan yada dolaylı olarak ilişkili olduğunu düşün-
düğümüz standartların kurumumuzda aktif olarak bir yıl boyunca uygulanması baz 
alınmıştır. HKS kapsamında el hijyenine uyumu artıracak standartlar şunlardır:

(Tan, G. Perioperatif Cerrahi El Yıkama Uygulaması ve Kullanılan Solüsyonlar, 7. Ulusal 
Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongre Kitabı. 2011:151-153). 

4.   YÖNTEM 

Bu çalışmada el hijyenine uyumu maksimum seviyeye çıkarmak için HKS kapsamında yer 
alan ve konu ile doğrudan yada dolaylı olarak ilişkili olduğunu düşündüğümüz standartların 
kurumumuzda aktif olarak bir yıl boyunca uygulanması baz alınmıştır. HKS kapsamında el 
hijyenine uyumu artıracak standartlar şunlardır: 

 00 01 01 41 00      Yatan hastalara, tedavi sürecinde eğitim verilmelidir.  
 00 01 03 05 00      El hijyenini sağlamaya yönelik eğitim programı hazırlanmalıdır 
 00 01 03 05 01      Yılda en az bir kez çalışanlara eğitim verilmeli, 
 00 01 03 05 02      El hijyeni eğitimi; El hijyeninin önemi, El hijyeni 

endikasyonları, El hijyeni sağlama yöntemleri, Eldiven 
kullanımı ile ilgili kuralları, El antiseptikleri ile ilgili genel 
bilgileri, Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken 
güvenlik önlemleri konularını kapsamalıdır 

 00 01 03 05 03 Çalışanlara hastane bilgi sistemi üzerinden el hijyenini hatırlatan 
uyarıcı mesajlar gönderilmelidir. 

 00 01 03 06 00 El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulunmalıdır. 
 00 01 03 06 01 Sağlık hizmeti sunulan alanlarda alkol bazlı el antiseptikleri 

   bulunmalıdır. 
 00 01 03 06 02  Her yatak başında alkol bazlı el antiseptik solüsyonları  

   bulunmalıdır. 
 00 01 03 07 00 El hijyeni uyumunun değerlendirilmesine yönelik düzenleme 

   yapılmalıdır. 
 00 01 03 07 01 El antiseptik solüsyonu iç istemleri her bölüm için düzenli  

   olarak üç ayda bir takip edilmeli, 
 00 01 03 07 02 5 Endikasyon Kuralı Gözlem Formu” ile çalışanlar üzerinde 

   haberli gözlem yapılmalı, 
 00 01 01 03 00 HKS kapsamında hedefler belirlenmelidir.  
 00 01 01 03 02 Hedeflere ilişkin dönemsel değerlendirmeler yapılmalıdır. 
 

“5 Endikasyon Kuralı Gözlem Formu” ile yapılan haberli gözlemlerin ilk uygulanmaya 
başlandığı 2011 yılında hastanemiz için Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemlerine ait yapılan 
gözlem sonuçları maalesef oldukça düşük seviyedeydi. Şöyle ki; hastanemiz de beş farklı 
yoğun bakım ünitesi ile bir cerrahi klinikte görevli toplam 65 personel üzerinde yapılan 
haberli gözlemler sonucunda şu verilere ulaşıldı. El hijyenine genel uyum oranı % 50,26 
olurken bu oran vücut sıvılarının bulaşma riski sonrası % 88 seviyesine yükselmiş, hasta ile 
temas öncesi ise % 31 seviyelerinde kalmıştır. Ünvanlara göre el hijyenine uyum oranına 
baktığımızda ise hekimlerde %30, sağlık personelinde% 55, temizlik personelinde ise %38 
seviyelerinde olduğu tespit edilmiştir. Bunun sonucunda el hijyenine genel uyum oranımızı 
yükseltmek için konu ile ilgili olduğunu düşündüğümüz hizmet kalite standartlarındaki tüm 
maddeleri tekrar gözden geçirme kararı aldık. 

“5 Endikasyon Kuralı Gözlem Formu” ile yapılan haberli gözlemlerin ilk uy-
gulanmaya başlandığı 2011 yılında hastanemiz için Temmuz, Ağustos ve Eylül 
dönemlerine ait yapılan gözlem sonuçları maalesef oldukça düşük seviyedeydi. 
Şöyle ki; hastanemiz de beş farklı yoğun bakım ünitesi ile bir cerrahi klinik-
te görevli toplam 65 personel üzerinde yapılan haberli gözlemler sonucunda şu 
verilere ulaşıldı. El hijyenine genel uyum oranı % 50,26 olurken bu oran vücut 
sıvılarının bulaşma riski sonrası % 88 seviyesine yükselmiş, hasta ile temas ön-
cesi ise % 31 seviyelerinde kalmıştır. Ünvanlara göre el hijyenine uyum oranına 
baktığımızda ise hekimlerde %30, sağlık personelinde% 55, temizlik personelin-
de ise %38 seviyelerinde olduğu tespit edilmiştir. Bunun sonucunda el hijyenine 
genel uyum oranımızı yükseltmek için konu ile ilgili olduğunu düşündüğümüz 
hizmet kalite standartlarındaki tüm maddeleri tekrar gözden geçirme kararı aldık.
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4.1. Bulgular

1. İlk olarak yatan hasta eğitimlerimizi disipline ettik. Hastanemizde görevli iki 
eğitim hemşiresine ek olarak her klinik için birer eğitim hemşiresi belirledik. 
Bu sayede toplamda onyedi klinik hemşiresi ile günü birlik yatışlarda bile eği-
tim almayan hastamız kalmamış oldu. Yatan hastalarda konu ile ilgili farkın-
dalık oluşturarak kendilerine uygulanan her tedavi öncesinde görevli sağlık 
personellerine el hijyeni hatırlatmalarında bulunmalarını sağladık.

2. El hijyenini sağlamaya yönelik eğitim programımızı revize ettik. Sadece el 
hijyeni konu başlığında doktor, sağlık personeli, temizlik personeli ve mutfak 
personeli gibi farklı meslek gruplarına bir yıl içinde toplamda 31 kez eğitim 
verdik ve bu eğitimlerde 688 personelimize ulaştık.

3. El hijyenini de içinde barındıran “İzolasyon önlemleri, kişisel koruyucu ekip-
man kullanımı ile hasta ve çalışan güvenliği” konularında da farklı eğitimciler 
tarafından (Doktor, enfeksiyon hemşiresi, eğitim hemşiresi ve kalite birimi) 
farklı meslek gruplarına toplamda 84 kez eğitim verdik ve bu eğitimlerde 
1.772 personelimize ulaştık.

4. Bu eğitimlerde doğru el yıkama tekniklerini uygulamalı olarak anlattık. Tek-
niğine uygun yapılmayan alkol bazlı el antiseptiği kullanımlarını “Fosfore-
sans Test Cihazı” ile eğitime katılan personellerimize gösterdik. Başta parmak 
araları olmak üzere tırnak uçlarının ve el üstlerinin kirli kaldığını ispat ettik.

5. HBYS üzerinden tüm kullanıcılara açılır pencereler şeklinde el hijyeni ile il-
gili uyarıcı mesajlar gönderdik. (Yoksa siz hala elinizi yıkamadınız mı?) Bu 
mesajlar ekranda bir süre görünüp sonra kaybolan mesajlardan değil bizzat 
kullanıcının kapatmak zorunda olduğu mesajlardan oluşuyordu. Bu konuya 
öyle çok önem verdik ki bir dönem açılan mesaj pencerelerini kapatmaktan 
çalışamadığı söyleyen personellerimiz oldu.

6. Teknik şartnamesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından hazırlanmış ve 
yine muayenesi de bu komite tarafından yapılan toplam 3.000 litre alkol bazlı 
el dezenfektanı aldık. Bu dezenfektanların aylık olarak her birim ve klinik için 
ayrı ayrı olmak üzere tüketim oranlarını inceleyip sonuçları ilgili birimlerle 
paylaştık. Yatan hasta sayılarını baz alarak mukayeseler yaptık. Her poliklinik 
için ve her yatak başına duvara sabitlenir alkol bazlı el dezenfektanları temin 
ettik.

7. “5 Endikasyon Kuralı Gözlem Formu” ile çalışanlar üzerinde haberli gözlem-
ler yaptık. Sonuçları düzenli aralıklarla ilgili birimlerle paylaştık ve önerilerde 
bulunduk. 5 Endikasyondan özellikle hastaya temas öncesi el hijyeni uyumu-
nun neden en düşük seviyede olduğunu analiz ettik. Doğabilecek malpraktis 



Sözel Bildiriler - Cilt: I

300  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

sonuçlar hakkında eğitimlerle çalışanlarımızı bilgilendirdik. Aşağıdaki tablo-
larda haberli gözlem sonuçlarımız görülmektedir.

Grafik 1. 2011 (Temmuz-Ağustos-Eylül) Unvanlara Göre El Hijyeni Uyum Oranı

Grafik 2. 2012 (Temmuz-Ağustos-Eylül) Unvanlara Göre El Hijyeni Uyum Oranı

Grafik 3. 2011 (Temmuz-Ağustos-Eylül) Servislere Göre El Hijyeni Uyum Oranı



Güvenlikte Primer Aşama El Hijyeni

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  301

Grafik 4. 2012 (Temmuz-Ağustos-Eylül) Servislere Göre El Hijyeni Uyum Oranı

Grafik 5. 2011 (Temmuz-Ağustos-Eylül) 5 Endikasyona Uyum Oranı

Grafik 6. 2012 (Temmuz-Ağustos-Eylül) 5 Endikasyona Uyum Oranı
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Grafik 7. 2011 (Temmuz-Ağustos-Eylül)       Grafik 8. 2012 (Temmuz-Ağustos-Eylül)
El Hijyeni Genel Uyum Oranı        El Hijyeni Genel Uyum Oranı

8. El hijyenine % 94 seviyelerinde uyum sağlayan “Yenidoğan Yoğunbakım 
Ünitesi”nde görevli arkadaşlarımızı idarenin ve tüm klinik hemşirelerinin ka-
tıldığı hizmet içi eğitim programlarında onore ettik. El hijyenine Yenidoğan 
Yoğunbakım ünitesinin maksimum uyum sağladığını ve sonuçta bu ünitede 
hiç nozokomiyal enfeksiyon (hastane enfeksiyon) görülmediğini, hastane en-
feksiyon hızının sıfır olduğunu diğer birimlerle paylaşarak bir farkındalık ya-
rattık.

9. Bölüm bazında aldığımız kalite hedeflerinin içine Genel Yoğunbakım ünite-
miz için “El hijyenine uyumu % 90’ın üzerinde tutmak şeklinde hedef belirle-
dik. Bu ünitede görevli arkadaşlara belli aralıklarla hedeflerinin yüzde kaçını 
gerçekleştirdikleri hakkında bilgilendirmelerde bulunduk.

5. SONUÇ

Bir yılın sonunda beş farklı yoğun bakım ünitesi ile bir cerrahi klinikte aynı 
dönemleri kapsayan (Temmuz, Ağustos, Eylül) haberli gözlem sonuçlarına 
baktığımızda büyük oranda bir atış sağlandığı görülmektedir. Şöyle ki; El 
hijyenine genel uyum oranı bir yıl önce % 50,26 olurken, yukarıdaki ça-
lışmalarımız sonucunda % 75.61 seviyesine çıkmıştır. Ünvanlara göre el 
hijyenine uyum oranına baktığımızda ise bir yıl önce hekimlerde %30, sağ-
lık personelinde % 55 ve temizlik personelinde ise %38 seviyelerinde olan 
uyum oranın bir yılın sonunda yukarıda bahsedilen çalışmalarla hekimlerde 
%50, sağlık personelinde %76ve temizlik personelinde ise % 77seviyeleri-
ne yükselmiştir.

HKS kapsamında belirtilen uygulamalar el hijyenine uyumu doğru orantılı olarak 
yükseltmektedir.
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Tıp Fakültesi Öğrencilerine Yönelik 
Düzenlenen El Hijyeni Eğitim Programı 
Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK1

 Ahmet ATASOY2

ÖZET
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesindeki öğrencilere yönelik düzenlenen 
El Hijyeni Eğitim Programının etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 04-11 Ma-
yıs 2012 tarihleri arasında tıp fakültesi İngilizce hazırlık, 1, 2,3, ve 4. sınıf öğrencilerine 
beş ayrı oturumda eğitim verildi. Eğitim öncesi ve sonrasında Sağlık Hizmetlerinde El 
Hijyeni Konulu DSÖ Kılavuzundan yararlanılarak hazırlanmış 30 soruluk çoktan seçmeli 
bilgi testi uygulandı. Eğitim sonrasında eğitimin etkinliğini ve katılımcıların tepkisini 
değerlendirmeye yönelik anket uygulandı. Veriler SPSS 11.0 paket programında değer-
lendirildi. Tüm istatistiksel testlerde anlamlılık için p < 0.05 baz alındı. Beş ayrı sınıftaki 
toplam 200 öğrenciden 136’sı (%68) çalışmaya katılmıştır. En fazla katılım 1. sınıf öğren-
cilerinden (%36.1) sağlanırken, tüm öğrencilerin %68,4’ü daha önceden bu konuda eği-
tim aldığını ve %80.1 ‘i ailesinde sağlık çalışanı olmadığını belirtmiştir. Ön teste doğru 
yanıt ortalaması 11,88 ± 3,92 iken son testteki doğru yanıt ortalaması 19,48 ± 4.67 olarak 
saptanmıştır (p< 0.05). Bilgi testinde yer alan sağlıkla ilişkili enfeksiyon hastalıkları ve 
özellikleri, el hijyenin önemi, el yıkama ve ovma yöntemi, el hijyeni ürünleri, el hijyenin-
de 5 endikasyon, el hijyenine uyum, el hijyen uygulamalarında tarihsel gelişim ve hizmet 
kalite standartları (HKS) ’nda el hijyeni ile ilgili sorulara verilen cevaplar arasında eğitim 
öncesi ve sonrasında anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Ancak, hastalar arasında mikro-
organizmaların geçişinde hatalı el yıkama (p=0.462), DSÖ’nün alkol bazlı el antiseptiği 
önerme nedenleri (p=0.200), el yıkamadaki suyun sıcaklığı (p=0.200),kurumsal düzeyde 
el hijyeni uyumsuzluk nedenleri (p=0.140), el hijyeni gözlem amaçları (p=0.889), eldiven 
giyilmeden önce ve çıkardıktan sonra ellerin yıkanmasına (p=0.251) yönelik soruların 
cevaplarında eğitim öncesi ve sonrasında bir fark oluşmadığı saptanmıştır.

1 Yrd.Doç.Dr.RecepTayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, draysegulcicek@yahoo.com

2 Afyon Sandıklı Devlet Hastanesi, aatasoy15@yahoo.com.tr
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Katılımcıların eğitim programı akışı sırasında en fazla dikkatini çeken konu el hijyenin-
de 5 endikasyon (% 56,6) iken, öğrencilerin % 92,3’ü eğitimcinin öğrenim hedeflerini 
eğitim başında açıklamasını, % 76,1’i eğitimcinin sorularla derse katılımını sağlamasını, 
% 85,1’i eğitim programında video gösterimini olumlu bulmuşlardır. Katılımcıların % 
59,9’u el hijyen konusunun kendileri için yeni bir konu olduğunu belirtmişlerdir. Katılım-
cıların % 78,6’sı eğitim sırasında el hijyen konusunda teori ile uygulama arasında denge-
nin kurulduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların %90,9’u hastadan enfeksiyon kapma ris-
kini anlamada, % 90’ı ise elleri vasıtasıyla hastalara enfeksiyona sebebiyet verme riskini 
anlama açısından eğitim programının faydalı bulduklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin 
% 91,5’i eğitim programında ele alınan konuları işlerinde kullanabileceğini ve % 55,4’ü 
eğitim sonunda hemen 5 endikasyon kuralına göre davranışlarını geliştireceklerini belirt-
mişler. El hijyenine uyumun düşük olduğu hekimlerde tıp eğitimi boyunca verilecek olan 
teorik ve uygulamalı eğitimler uyumu artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Tıp Fakültesi, Eğitim, El Hijyeni

ABSTRACT
Evaluation of the effectiveness of training program for hand hygiene organized for medical 
students in Recep Tayyip Erdoğan University. Between 04 May 2012 and 11 May 2012 
dates, the medical students at preliminary class, 1th, 2th, 3th and 4th grade were trained in 
five different sessions for hand hygiene. Before and after training, 30-question multiple-
choice knowledge test was performed. The test was prepared according to a manual that 
is designed according to the WHO Hand Hygiene in Health Care Theme. After training, 
a questionnaire was administered to evaluate the effectiveness of education and the 
training. SPSS 11.0 packet program was used to evaluate the data. One hundred thirty 
six students (68% of total students) from five separate classes participated in this study. 
Maximum participation was ensured from the first class students (36.1%). 68.4% of the 
all students previously received training in this field. 80.1% of the all students stated 
that there is no health worker in their family. While the average of the pre-test of correct 
answer was 11.88±3.92, the average of the last test of the correct answer was 19,48 ± 4.67 
(p< 0.05). Before and after training, significant difference was found (p<0.05) between 
the answers given to questions in test about health-related infectious diseases and their 
properties, the importance of hand hygiene, method of hand washing and scrubbing, 
hand hygiene products, 5-indication for hand hygiene, compliance with hand hygiene, 
historical development of hand hygiene practices and hand hygiene at hospital quality 
standards (HQS). But before and after training, there is no difference between the answers 
given to questions in test about transition of microorganisms among patients caused by 
incorrect hand washing, (p=0.462), the causes of WHO›s suggestion of alcohol-based 
hand antiseptic (p=0.200), the temperature of water for hand washing (p=0.200), the 
causes of hand hygiene compliance at the institutional level (p=0.140), the purposes of 
monitoring hand hygiene (p=0.889), washing hands before wearing and after removing 
gloves (p=0.251). During the training program, 5-indication for hand hygiene was the most 
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interesting subject for the participants (% 56,6). Students found favorable the description 
of the learning objectives at the beginning of the training by trainer (92.3%), the attraction 
of the attention of students to course by the questions asked by the trainer (76,1%), and 
the video representation in the training program (85,1%). 59.9% of participants stated 
that hand hygiene is a new subject for themselves. 78.6% of participants stated that the 
balance was well established between theory and practice of hand hygiene at a training 
session. 90.9% and 90% of participants stated that they had found useful in the training 
program in terms of understanding the risk to get infection from the patient and the risk to 
contaminate the patients by the hands respectively. 91.5% of the students stated that they 
would use what they have learned while working and 55.4% of the students stated that 
they would develop their behavior according to 5-indication rules.

Theoretical and practical training which will be given along medical education will 
improve the compliance for the physicians with low hand hygiene compliance

Key Words: Faculty of Medicine, Education, Hand Hygiene
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1. GİRİŞ

El hijyeni hastane infeksiyonlarının önlenmesinde en önemli, en kolay ancak 
uyumun da en az olduğu bir ölçüttür. Sterilizasyon ve antisepsi kurallarına uyma-
nın önemi 19. yüzyıl ortalarında L.Pasteur ve J.Lister’in uygulamaları ile modern 
tıbba girmiştir. Aynı yıllarda Ignaz Semmelweis nozokomiyal bakteri bulaşını 
engellemede antiseptiklerin su ve sabuna nazaran daha etkili olduğunu ilk bilim-
sel veri olarak ortaya koyan isim olmuştur (Demirdal 2007:8). Hastadan hastaya 
mikroorganizmaların yayılımı el hijyeni ile en aza indirilebilir (Alp, 2012). Ancak 
hastane infeksiyonları dışında genel halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi 
açısından da el yıkama son derece önemlidir. El yıkama aslında bir medikosos-
yal davranıştır. El hijyeninde temel hedef çapraz kontaminasyonun önlenmesidir. 
Bunun için uygun ürünle uygun sürede yapılacak uygulama ile el antisepsisinin 
sağlanmasının yanı sıra gerekli durumlarda eldiven kullanımı önem taşır. El hij-
yeni için son derece kapsamlı ve kanıt dereceleri ile ifade edilen CDC önerile-
ri yol göstericidir (El Hijyeni Kılavuzu, Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 2008). 
Bu kılavuzlar rehberliğinde sağlık personeli eğitimine önem verilmiştir. Buna 
rağmen bilginin uygulanması konusunda hemen her hastanede sıkıntılar yaşan-
maktadır. Hastane çalışanlarının el yıkamanın önemini genel olarak bilmelerine 
karşın, bunun pratiğe dönüştürülmesinde zorlandıkları bilinmektedir. Yapılan pek 
çok çalışmada el yıkama konusunda uyumsuzluğun nedenleri kullanılan ajanlara 
karşı derinin irritasyonu, el hijyeni için ürün bulunmaması, unutma, kılavuz bil-
gisi eksikliği, iş yükü, personel azlığı, kurumun el hijyenine önem vermemesi, 
yaptırım ya da ödüllendirme olmaması, kurumsal güven ortamının olmaması rol 
modellerinin olmaması olarak saptanmıştır (Demirdal 2007:8)

2. GEREÇ VE YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın genel amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakülte-
sindeki öğrencilere uygulanan ‘’Sağlıkla İlişkili Enfeksiyon Hastalıkları Ve El 
Hijyeni Eğitim Programı”nın etkinliğini değerlendirmektir.

2.2. Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğ-
renim gören 200 öğrenci oluşturmaktadır. Bunlardan 64 öğrenci izinli ve raporlu 
olması nedeniyle eğitim çalışmalarına katılamamışlardır. Eğitime katılma oranı 
% 68 ‘dir.
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2.3. Verilerin Toplanması

‘’Sağlıkla İlişkili Enfeksiyon Hastalıkları Ve El Hijyeni Eğitim Programı” 
04.05.2012– 11.05.2012 tarihleri arasında tıp fakültesi ingilizce hazırlık, 1, 2, 3, 
ve 4. sınıf öğrencilerine beş ayrı oturumda eğitim verilmiştir. Eğitime katılanlara 
eğitim programının tanıtımı yapılarak ön test uygulanmıştır. Eğitimin sonunda 
son test ve eğitim değerlendirme formu uygulanarak eğitim programı sonlandı-
rılmıştır.

2.4. Veri Toplama aracı

Bu eğitim programında 3 veri toplama aracı kullanılmıştır; katılımcı kimlik bil-
gileri formu, başarı testi, eğitim programı değerlendirme formu. Katılımcı kimlik 
formu; katılımcıların sosyo-demografik özeliklerini içeren 5 sorudan oluşmak-
tadır. Başarı testi; Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından yayımlanan Sağlık Hizmet-
lerinde El Hijyeni Konulu DSÖ Kılavuzundan yararlanılarak 5 seçenekli çoktan 
seçmeli 30 sorudan oluşan test hazırlanmıştır.

Tablo 1. Test sorularının Konulara Göre Dağılımı

KONU ADI Sayı %
Sağlıkla ilişkili Enfeksiyon hastalıkları ve özellikleri 2 6,6
El hijyenin Önemi 3 10,0
El Yıkama Yöntemi 3 10,0
El Ovma Yöntemi 3 10,0
El hijyeni Endikasyonları 2 6,6
El hijyeni Uygulamalarında Kullanılan Ürünler 5 16,7
El hijyen Uyumu ve Uyumu Etkileyen Faktörler 7 23,3
El hijyeni Uygulamalarında Tarihsel Gelişim 2 6,6
Hastane Hizmet Kalite Standartlarında El Hijyeni Standartları 2 6,6
TOPLAM 30 100,00

Eğitim değerlendirme formu, eğitime katılanların eğitim programından ne derece 
hoşnut oldukları belirleyen 12 sorudan oluşmaktadır.

2.5. Verilerin Değerlendirilmesi

Veriler bilgisayar ortamında SPSS 11.5 versiyonu kullanılarak değerlendirildi. 
136 öğrencinin ön test ve son testte verdikleri doğru yanıtlar t testi (paired–samp-
les T testi) ile değerlendirildi. Tüm istatistiksel testlerde anlamlılık için p < 0.05 
baz alındı.
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3. BULGULAR

3.1. Sosyo- demografik Özellikler

Eğitme katılanların % 31,6 sı birinci sınıf öğrencisi, % 57,4’ü kız, %57,4’ü genel 
liseden mezun olduğu, % 68,4’ü daha önceden el hijyeni konusunda eğitim aldı-
ğı, % 7,4’ünün kardeşi sağlık personeli olduğu saptanmıştır.

Tablo 2. Eğitme Katılanların Sosyo-demografik özellikleri.

ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ SINIF Sayı %
Hazırlık 25 18,4
1.Sınıf 43 31,6
2.sınıf 33 24,3
3 Sınıf 18 13,2
4. Sınıf 17 12,5
CİNSİYETİ
Kadın 78 57,4
Erkek 58 42,6
MEZUN OLDUĞU OKUL
Genel Lise 78 57,4
Öğretmen Lisesi 22 16,2
Fen Lisesi 36 26,5
Meslek Lisesi
EL HİJYENİ EĞİTİMİ ALMA DURUMU
Almış 93 68,4
Almamış 43 31,6
AİLESİNDE SAĞLIK PERSONELİ BULUNMASI
Yok 109 80,1
Annesi 9 6,6
Babası 8 5,9
Kardeşi 10 7,4

3.2. Eğitim Programın Değerlendirilmesi

Eğitim uygulamasının etkisinin ölçülerek değerlendirilmesi, belirlenen eğitim 
hedeflerine, ne derece ulaşıldığının belirlenmesi ile gerçekleşir (Tabak,2000). 
Eğitim programının değerlendirilmesi; süreç, etki, çıktı ve tepki değerlendirmesi 
şeklinde yapılmaktadır (Tabak 2000, Akhun http:// dergiler.ankara.edu.tr Erişim 
Tarihi: 04.08.2009, Ergül www.akader.info Erişim tarihi 04.08.2009).

Bu eğitim çalışmamızın değerlendirilmesinde etki ve tepki değerlendirme yön-
temleri kullanılmıştır.
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3.2.1. Etki Değerlendirmesi

Bu tür eğitim değerlendirmesi “Program hedeflerine ne kadar ulaşıldı?” sorusuna 
yanıt bulmayı amaçlamaktadır. Etki değerlendirmesinin klasik örneği eğitimin 
başında ve sonunda test uygulamaktır (Tabak, 2000).

Çalışmamızda ön - son testte doğru verilen yanıt ortalaması arasında fark anlamlı 
bulunmuştur (p< 0.05).

Tablo 3. Ön test - Son Testte Doğru Cevap Ortalamalarının Dağılımı
 t  p

Ön test 11,88 ± 3,92
-15,246 0.000

Son test 19,48 ± 4.67

Etki değerlendirmesi, programın katılımcılar veya öğrenenler üzerinde etkili ol-
mayan bölümlerin ortaya çıkarılması imkânını sağlar. Ayrıca etki değerlendirmesi, 
eğitsel hedeflerin uygunluğunun ve bu hedeflere ulaşmada programın ne kadar ba-
şarılı ya da başarısız olduğunun belirlenmesi konusunda veri sağlamaktadır (Tabak, 
2000). Hedeflere ulaşmada programın ne kadar başarılı ya da başarısız olduğunun 
belirlenmesinde eğitim konularının değerlendirilmesi de zorunlu hale gelmektedir.

3.2.1.1.Sağlıkla İlişkili Enfeksiyon Hastalıkları ve Özellikleri

Sağlıkla ilişkili enfeksiyon hastalıkları ve özellikleri ile ilgili üç sorunun doğru 
cevaplanma ortalaması eğitim öncesinde 1,81 ± 0,92 iken eğitim sonrasında 2,38 
± 0,87 ‘ e yükselmiştir. Aradaki fark anlamlı bulunmuştur (t= - 5,460 p= 0.00). 
Sağlıkla ilişkili enfeksiyon hastalıkları ve özellikleri ile ilgili sorulara ait doğru 
cevapların dağılımı tabloda gösterilmiştir (Tablo 4).

Tablo 4. Sağlıkla ilişkili enfeksiyon hastalıkları ve özellikleri doğru yanıtların dağılımı

Doğru Cevaplar
Eğitim Öncesi

Doğru Cevaplar
Eğitim Sonrası
Doğru Cevaplar t p

Sayı % Sayı %
1 Sağlık hizmetleriyle ilişkili 

enfeksiyon hastalıkları 
hasta bakım sürecinin 
başarısızlığından kaynaklanır.

94 69,1 112 82,4 -2,599 0,010

2 Sağlık hizmetleriyle ilişkili 
enfeksiyon toplumda yaygın 
görülür, ölüm oranları yüksektir.

93 68,4 110 80,9 -2,375 0,000

3 Sağlık hizmetleriyle ilişkili 
enfeksiyonlardan sorumlu 
mikroorganizmalar en fazla 
hasta üzerinde bulunur.

60 44,1 102 75,0 -5,641 0,000
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3.2.1.2. El Hijyenin Önemi

El hijyenin önemi ile ilgili iki sorunun doğru cevaplanma ortalaması eğitim önce-
sinde 1,09 ± 0,68 iken eğitim sonrasında ise 1,50 ± 0,60 ‘a yükselmiştir. Aradaki 
fark anlamlı bulunmuştur (t = -5,346 p= 0.00). Eğitim öncesi ve sonrasında “has-
talar arasında mikroorganizmaların geçişinde hatalı el yıkama” ile ilgili sorunun 
cevabında bir fark oluşmadığı saptanmıştır (t= -737 p= 0,462) El hijyenin önemi 
ile ilgili bölümdeki soruların doğru cevap dağılımı Tablo. 5’de gösterilmiştir.

Tablo 5. El hijyenin önemi bölümündeki doğru yanıtların dağılımı.

Doğru Cevaplar
Eğitim Öncesi

Doğru Cevaplar
Eğitim Sonrası
Doğru Cevaplar t p

Sayı % Sayı %

1

Hastalar arasında 
mikroorganizmaların taşınması 
sağlık çalışanın elleri ile 
olmaktadır.

70 51,5 120 88,2 -6,934 0,000

2

Hastalar arası 
mikroorganizmaların geçişinde 
hatalı el yıkama en önemli 
etkendir.

79 58,1 110 62,5 -737 0,462

3.2.1.3. El Yıkama Yöntemi

El yıkama yöntemi ile ilgili 3 sorunun doğru cevaplanma ortalaması eğitim önce-
sinde 1,02 ± 0,79 iken eğitim sonrasında ise 1,65 ± 0,86 ‘a yükselmiştir. Aradaki 
fark anlamlı bulunmuştur (t = - 6,365, p= 0.00).

Eğitim öncesi ve sonrasında “Su sıcaklığının önemi” konusundaki sorunun ceva-
bında bir fark oluşmadığı saptanmıştır (t= -1,289 p= 0,200).

El yıkama Yöntemi ile ilgili bölümdeki soruların doğru cevaplarının dağılımı tab-
loda gösterilmiştir (Tablo 6).

Tablo 6. El yıkama yöntemi bölümündeki doğru yanıtların dağılımı

Doğru Cevaplar
Eğitim Öncesi
Doğru Cevaplar

Eğitim Sonrası
Doğru Cevaplar t p

Sayı % Sayı %

1 Ellerin su ile yıkanması en az 
40- 60 saniye olmalıdır. 36 26,5 92 67,6 -7,033 0,000

2
Deride kuruluk sabunla 
el yıkamanın en büyük 
dezavantajıdır.

76 55,9 101 74,3 -3,317 0,001

3 Su ile el yıkamada suyun 
sıcaklığının etkisi yoktur. 27 19,9 36 26,5 -1,289 0,200
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3.2.1.4. El Ovma Yöntemi

El Ovma Yöntemi ile ilgili 3 sorunun doğru cevaplanma ortalaması eğitim önce-
sinde 0,91 ± 0,76 iken eğitim sonrasında ise 2,09 ± 0,88 ‘e yükselmiştir. Aradaki 
fark anlamlı bulunmuştur (t= - 11,113 p= 0.00).

El Ovma Yöntemi ile ilgili bölümdeki soruların doğru cevaplarının dağılımı tab-
loda gösterilmiştir.

Tablo 7. El Ovma Yöntemi Bölümündeki Doğru Yanıtların Dağılımı.

Doğru Cevaplar
Eğitim Öncesi

Doğru Cevaplar
Eğitim Sonrası

Doğru Cevaplar t p
Sayı % Sayı %

1
Alkol bazlı el antiseptiği ile el 
ovmada süre en az 30 saniye 
olmalıdır

17 12,5 80 58,8 -8,893 0,000

2

Alkol bazlı el antiseptiği ile 
el ovmada cildin kurulmasını 
önlemek amacıyla gliserin 
eklenir.

46 33,8 117 86,0 -9.816 0,000

3

El ovma yönteminde sırası ile 
el sırtları, parmak aralıkları, 
parmak sırtları, başparmak, 
tırnak uçları ovulur.

62 45,6 88 64,7 -3,316 0,001

3.2.1.5. El Hijyeni Ürünleri

El hijyeni ürünleri ile ilgili beş sorunun doğru cevaplanma ortalaması eğitim ön-
cesinde 1,88 ± 1,29 iken eğitim sonrasında ise 3,15 ± 1,22‘e yükselmiştir. Ara-
daki fark anlamlı bulunmuştur (t = - 8,608 p= 0.00). Eğitim öncesi ve sonrasında 
“DSÖ’nün alkol bazlı el antiseptiği önerme nedenleri” ni içeren sorunun ceva-
bında bir fark oluşmadığı saptanmıştır (t=-1,289, p= 0,200). El hijyeni ürünleri 
ile ilgili bölümdeki soruların doğru cevaplarının dağılımı tabloda gösterilmiştir.

Tablo 8. El Hijyeni Ürünleri Bölümündeki Doğru Yanıtların Dağılımı

Doğru Cevaplar
Eğitim Öncesi

Doğru Cevaplar
Eğitim Sonrası

Doğru Cevaplar t p
Sayı % Sayı %

1 Alkol antibakteriyel spektrumu 
en geniş olan antiseptiktir. 84 61,8 113 83,1 -4,223 0,000

2
El hijyeninde alkolün türü, 
kontrasyonu, kullanılan alkol 
hacmi önemli faktörlerdendir.

30 22,1 67 49,3 -4,647 0,000

3
 El hijyeninde alkolun etkili 
olabilmesi için konsantrasyonu 
% 60-90 arasında olmalıdır

50 36,8 113 83,1 -8,893 0,000
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Doğru Cevaplar
Eğitim Öncesi

Doğru Cevaplar
Eğitim Sonrası

Doğru Cevaplar t p
Sayı % Sayı %

4
Alkol insan cildine toksik 
etkisi olmayan en güvenilir bir 
antiseptiktir.

55 60,4 92 67,6 -4,377 0,000

5

DSÖ, el hijyeninde mükemmel 
mikrobisidial etki, ucuz olması, 
kolay uygulanması özelliğinden 
dolayı alkol bazlı el antiseptiğini 
önermektedir.

37 27,2 44 32,4 -911 0,364

3.2.1.6. El Hijyeninde 5 Endikasyon

El hijyeninde 5 endikasyon ile ilgili iki sorunun doğru cevaplanma ortalaması 
eğitim öncesinde 0,62 ± 0,63 iken eğitim sonrasında ise 0,94 ± 0,56’ a yüksel-
miştir. Aradaki fark anlamlı bulunmuştur (t = - 4,527 p= 0,000). Eğitim öncesi ve 
sonrasında “Eldiven giyilmeden önce ve çıkardıktan sonra ellerin yıkanması” na 
yönelik sorunu cevabında bir fark oluşmadığı saptanmıştır (t= -1,152 p= 0,251). 
El hijyeninde 5 endikasyon ile ilgili bölümdeki, soruların doğru cevaplarının da-
ğılımı tabloda gösterilmiştir (Tablo 9).

Tablo 9. El hijyeninde 5 endikasyon bölümündeki doğru yanıtların dağılımı.

Doğru Cevaplar
Eğitim Öncesi

Doğru Cevaplar
Eğitim Sonrası

Doğru Cevaplar t p
Sayı % Sayı %

1

Hastaya dokunmadan 
önce ellerin yıkanması ve 
ovulması beş endikasyon 
kurallarından birisidir.

68 50,0 108 77,2 -5,165 0,000

2
 Eldiven giyilmeden önce 
ve eldiven çıkardıktan 
sonra eller yıkanmalıdır.

17 12,5 24 17,6 -1,152 0,251

3.2.1.7. El Hijyen Uyumu

El hijyen uyumuna ile ilgili yedi sorunun doğru cevaplanma ortalaması eğitim 
öncesinde 3,26 ± 1,41 iken eğitim sonrasında ise 5,00 ± 1,44 ‘ a yükselmiştir. 
Aradaki fark anlamlı bulunmuştur (t = - 9,393 p= 0.00). Eğitim öncesi ve sonra-
sında “kurumsal düzeyde el hijyeni uyumsuzluk nedenleri” ve “el hijyeni gözlem 
amaçları” na yönelik soruların cevaplarında bir fark oluşmadığı saptanmıştır. El 
hijyen uyumu ilgili bölümdeki soruların doğru cevaplarının dağılımı tabloda gös-
terilmiştir.
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Tablo 10. El hijyen uyumu bölümündeki doğru yanıtların dağılımı

Doğru Cevaplar
Eğitim Öncesi

Doğru Cevaplar
Eğitim Sonrası

Doğru Cevaplar t p
Sayı % Sayı %

1
 El yıkama davranışlarına 
uyum hekimlerde oldukça 
düşüktür.

60 44,1 114 83,8  -7,721 0,000

2

El hijyeni 
uygulamalarında yüzük, 
bilezik takmaktan 
sakınılmalıdır. 

9 6,6 92 67,6 -12,418 0,000

3

Cesaret eksikliği kurumsal 
düzeyde el hijyeni 
uyumsuzluk nedeni 
değildir

88 64,7 76 55,9 -1,484 0,140

4

Hekimlerde el hijyen 
uyumunun artırmada 
video sunumları, kişisel 
bilgilendirme, sosyal 
öğrenme ortamların 
hazırlanması etkidir.

47 34,6 69 50,7 -2,575 0,011

5

 El hijyen gözlemi, 
çalışanın eğitim ihtiyacını 
belirlemek, müdahale 
edilecek davranışları 
belirlemek amacıyla 
yapılır

32 23,5 33 24,3 -140 0,889

6

Enfeksiyon, el yıkamanın 
yararlarını,sosyal 
desteği algılama el 
yıkama davranışının 
gerçekleşmesinde etkisi 
vardır

44 32,4 64 47,1 -2,433 0,016

7

Eldiven kullanımı yanlış 
güven hissi vermesinden 
dolayı el hijyen uyumunu 
azaltan bir uygulamadır.

73 53,7 112 82,5 -5,505 0,000

3.2.1.8. El Hijyen Uygulamalarında Tarihsel Gelişim

El hijyen uygulamalarında tarihsel gelişim ile ilgili 2 sorunun doğru cevaplanma 
ortalaması eğitim öncesinde 0,80 ± 0,68 iken eğitim sonrasında 1,83 ± 0,38 ‘ e 
yükselmiştir. Aradaki fark anlamlı bulunmuştur (t = - 15,627 p= 0.00). El hijyen 
uygulamalarında tarihsel gelişim ilgili bölümdeki soruların doğru cevaplarının 
dağılımı tabloda gösterilmiştir (Tablo.11).
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Tablo 11. El hijyen uygulamalarında tarihsel gelişim bölümündeki doğru yanıtların dağılımı

Doğru Cevaplar
Eğitim Öncesi
Doğru cevaplar

Eğitim Sonrası
Doğru cevaplar t p

Sayı % Sayı %
1 DSÖ, 5 mayıs gününü Dünya 

El Hijyen Günü olarak ilan 
etmiştir.

34 25,0 122 89,7 -15,249 0,000

2 Ülkemizde 2009 yılında 
düzenlenen kampanyanın 
slogonu “Tehlike Ellerinde” 
dir.

75 55,1 128 94,1 -7,930 0,000

3.2.1.9. Hastane Kalite Standartlarındaki (HKS) El Hijyeni Standartları

HKS’de el hijyeni standartlarına ilişkili soruların doğru cevaplanma ortalaması 
eğitim öncesinde 0,46 ± 0,55 iken eğitim sonrasında ise 0,79 ± 0,62 ‘e yüksel-
miştir. Aradaki fark anlamlı bulunmuştur (t = - 4,622 p= 0.00). HKS’de el hijyeni 
standartları ilgili bölümdeki soruların doğru cevaplarının dağılımı tabloda göste-
rilmiştir (Tablo.12).

Tablo 12. HKS’de el hijyeni standartları bölümündeki doğru yanıtların dağılımı

Doğru Cevaplar
Eğitim Öncesi

Doğru Cevaplar
Eğitim Sonrası

Doğru Cevaplar t p
Sayı % Sayı %

1 25.Hastane Hizmet kalite 
standartları içerinde 
Antiseptik tüketimini 
izlenmesi, Çalışanların 
eğitimi, el hijyen gözlemleri, 
hasta eğitimi yer almaktadır.

50 36,8 26 19,1 -3,853 0,000

2 26.Hasta güvenliği 
komitesi, Çalışan güvenliği 
komitesinin görevleri 
arasında el hijyen 
uygulamaları yer almaktadır.

13 9,6 26 19,1 -2,166 0,032

3.2.2. Tepki Değerlendirme

Tepki değerlendirilmesinde, eğitime katılanların eğitim programından ne derece 
hoşnut oldukları sorusuna yanıt aranır. Tepki değerlendirme bir bakıma katılım-
cıların duygularının ölçümü anlamını taşır. Çünkü katılanların, eğitim programını 
beğenmeleri o programın yararlı olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebi-
lir (Gül www.sbe.deu.edu.tr/adergi/dergi06/gul.html Erişim Tarihi: 04.08.2009). 
Eğiticinin değerlendirmesinde; katılımcıların % 92,3’ü eğitimcinin öğrenim he-
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deflerini eğitim başında açıklamasını ve %76,1’i eğitimcinin sorularla derse katı-
lımını sağlamasını olumlu bulmuşlardır.

Eğitim araç- gereç kullanımının değerlendirilmesinde; katılımcıların %85,1’i 
eğitim programında video gösterimini olumlu bulmuşlardır. Eğitim konusunun 
değerlendirilmesinde; katılımcıları % 59,9’u el hijyen konusunun kendileri için 
yeni bir konu olduğunu belirtmişlerdir. Eğitim yönteminin değerlendirilme-
sinde; katılımcıların %78,6’sı el hijyen konusunda teori ile uygulama arasında 
dengenin kurulduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların % 92,4’ü el hijyeni uygu-
lamalarının iyileştirme, %90,9’u hastadan enfeksiyon kapma riskini anlamada, 
% 90’ı ise elleri vasıtasıyla hastalara enfeksiyona sebebiyet verme riskini anla-
ma açısından eğitim programını iyi bulduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıla-
rın % 91,5’i eğitim programında ele alınan konuları işlerinde kullanabileceğini 
belirtmişlerdir.

Tablo 13. Katılımcıların eğitim programı hakkındaki düşünceleri

Düşünceler Olumlu görüş 
bildirenlerin oranı

1 Eğitimci, öğrenim hedeflerini açık bir şekilde belirtti. 92,3

2 Sunulan bilgi, benim için yeniydi. 59,9

3 Teori ve pratik arasında iyi bir denge kuruldu. 78,6

4 Eğitimci sorularla derse katılımı sağladı. 76,1

5 Öğretilenleri işimde kullanabilirim. 91,5

6 Eğitim konusu bana yararlı oldu. 90,8

7 El hijyeni ile ilgili video gösterimi iyiydi. 85,1

8
Katıldığım eğitim, eller vasıtasıyla hastalara mikrop 
bulaştırma ve bu şekilde infeksiyona sebebiyet verme 
riskini anlamam açısından önemli oldu.

90,0

9 Katıldığım eğitim, hastadan enfeksiyon kapma riskini 
anlamam açısından önemli oldu. 90,9

10 Katıldığım eğitim, el hijyeni uygulamamı iyileştirme 
açısından önemli oldu. 92,4

Katılımcıların eğitim programı akışı sırasında en fazla dikkatini çeken konu-
ların ise el hijyeninde 5 endikasyon (% 56,6), alkol bazlı el antiseptikler (% 
50,7), ellerin enfeksiyondaki önemi (% 42,6) ile ilgili konular olduğu görül-
müştür.
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Tablo 14. Katılımcıların el hijyeni programında en fazla dikkatini çeken konuların dağılımı
KONULAR Sayı %
Sağlık Hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonun özellikleri 40 29,4
Ellerin hastane enfeksiyonundaki Önemi 58 42,6
Alkol bazlı el antiseptikler 69 50,7
El yıkama Tekniği 43 31,6
El ovma tekniği 36 26,5
El hijyeninde 5 endikasyon 77 56,6
Eldiven Kullanım Kuralları 35 25,7
El hijyeni kampanyaları 52 38,2
WHO’nın el hijyeni konusundaki politikaları 34 25,0
Hizmet kalite Standatları içinde el hijyeni 29 21,3

Katılımcıların eğitim programı sonunda hemen yapacakları davranışları soruldu-
ğunda; 5 endikasyon kuralına göre davranışlarını geliştirme (% 55,4), rol model 
olma (%15,4), her yerde el hijyenini savunma (% 11,5) olduğu belirtmişlerdir.

Tablo 15. Katılımcıların el hijyeni programı sonunda yapacakları ilk faaliyetlerin dağılımı

Yapılacak ilk faaliyet Sayı %

5 endikasyon kuralına göre davranışlarımı geliştirmek 72 55,4

Rol model olmak 20 15,4
Arkadaşlarımın el yıkama davranışlarının gözlemlemek 2 1,5

Davranış değişikliğine zamana bırakmak 7 5,4

Arkadaşlarımın el yıkama konusunda uyarmak 8 6,2
El hijyeni kampanyalarını desteklemek 6 4,6

Her yerde el hijyeni savunmak 15 11,5

TOPLAM 130 100,0

SONUÇ

Yapılan birçok çalışmada el yıkamaya uyumun %50 civarında kaldığı görülmek-
tedir (Pittet 2000:356, Pittet 2004:141, Hugonnet 2000:6, Pittet 2001:48). Tür-
kiye’de de el hijyenine uyum oranları değişik çalışmalarda %12-34 oranlarında 
bulunmuştur (http://www.rshm.gov.tr/enfeksiyon/dosya/elhijyeni.pdf)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi asistan doktorları ile yapılan çalışmada 
el yıkama konusunda eğitim alma oranı asistanlarda %58.7 olarak bulunmuş, bu 
eğitimi okuldan %24 ve çalıştıkları birimden %14.7 hizmet içi eğitim şeklinde al-
mışlardı. Elde en çok mikroorganizma barındıran bölgeyi hemşirelerin %57.3’ü, 
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asistanların %66.7’i parmak araları olarak belirttiler. Bu soruyu el bileği olarak 
doğru yanıtlayanların oranı asistanlarda %16 oranındaydı. Hastane infeksiyon-
larını önlemede en etkin ve kolay yolun el yıkama olduğunu asistan doktorlar 
%98.7 oranında bilmişlerdir. Eldiven kullandıktan sonra el yıkanması gerektiğini 
hemşireler ve doktorlar her iki grup eşit oranda cevaplarken, eldiven kullanma 
nedenini hastalar arası bulaşı engellemek olarak bilme oranı hemşirelerde asistan 
doktorlardan anlamlı olarak daha yüksekti. Günlük el yıkama sayıları hemşire-
lerde ortalama 34.5±24.5, asistan doktorlarda ise 16.5±10.5 olarak daha düşük 
bulunmuştur. Sosyal el yıkamada ideal olarak kabul edilen süreyi (10–30 sn) 
hemşireler %50.7, asistanlar ise %48 oranında doğru olarak yanıtlamışlardı ve 
aradaki fark anlamlı değildi. Ellerin yıkandıktan sonra kurulanması gerektiğini 
hemşireler %82.7 asistan doktorlar ise %66.7 oranında doğru olarak cevapladılar. 
Bu oran el yıkama sıklığını azaltan sebepleri asistan doktorlar iş yükü fazlalığı 
%34.7, el yıkanan ortama ve malzemeye güvensizlik %21.3, lavabo yetersizli-
ği %20, elin zarar görmesi %17.3 şeklinde cevap verdiler. Her iki grup sağlık 
personeli de çalıştıkları yerlere göre kendi içlerinde değerlendirildiklerinde, bil-
gi düzeyleri ve el hijyeni ile ilgili davranış eğilimleri açısından aralarında fark 
saptanmadı. Sağlık personelinin el yıkamaya motive olamamasındaki en önemli 
faktörlerden birisi bilgi ve eğitim eksikliğidir. Verilen eğitimin sonucunda sağlık 
çalışanlarında davranış değişikliğinin sağlanması ise infeksiyon kontrolünün en 
zor aşamalarından birisidir. Eğitim çalışmalarının başarıya ulaşması için sosyal 
bilimlerden ve davranış modellerinden yararlanmak gerekmektedir. Bu çalışma-
da hemşirelerin %72, asistanların ise %58.7 oranında eğitim almış olması dok-
torların eğitime daha çok önem vermesi gerektiğini göstermektedir (Demirdal 
2007:8). Erciyes Üniversitesinde intörn doktorlarla yapılan bir çalışmada normal 
bir el yıkamanın 15-30 saniye olması gerektiğini bilenler % 24,0; bilmeyenler % 
76,0 idi. Çoğu bu süreyi fazla olarak belirtmişlerdi. İntern

doktorların % 54,3’ü hasta muayenesinden sonra; % 15,2’si eldiven giymeden 
önce; % 88,6’sı eldiveni çıkardıktan sonra ellerini yıkadıklarını belirtmişlerdir 
(Macar 1999:30). Sakarya’da iki farklı dönemde yapılan bir çalışmada sağlık per-
sonelinin içinde doktorlar, el hijyeni uyum performansları ile (%17,39 ve %26,44) 
en kötü grubu oluşturdukları görülmüştür. Doktor, diğer sağlık personeli ve te-
mizlik personellerinin habersiz gözlemlerde düşük olan riayetinin haberli göz-
lemlerde arttığı gözlenmiştir (www.hastahaklarikongresi.org/slide/document/38.
pptx). El hijyenine uyumu olumsuz etkileyen faktörler genelde; erkek cinsiyet, 
endikasyon sıklığının 5/saat fazla olması, eldiven kullanımı, kıdemin artması, ile-
ri yaş, el antiseptiğinin yokluğu olarak sıralanabilir. Buna karşılık çapraz bulaşın 
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önemini bilmek, el hijyeni endikasyonlarını bilmek, gözlendiğini bilmek, el hij-
yeni ürünlerine ulaşım kolaylığı el hijyenine uyumu artırır (Pittet D, 2004:141).

Sağlık personelinin el hijyenine uyumunu etkileyen üç başarılı müdahalede bu-
lunulmuş, pasif müdahale olarak alkol bazlı el antiseptiği yerleştirilmiş ve eğitim 
verilmiş, uyumda artış olmadığı gözlenmiştir. Eğitim, alkol bazlı el dezenfekta-
nı yerleştirilmesi, poster yerleştirilmesi ve promosyon dağıtımını kapsayan aktif 
müdahale ile diğer bölümlerde artış varken, dahiliye de el hijyenine uyumda ista-
tiksel olarak anlamlı artış izlenmemiştir. Buna ileveten eğitim ve poster hazırlan-
masına ünite personelinin aktif katılımı sağlandığında el hijyenine uyumda %48 
oranında artış izlenmiştir (Whitby M, 2008). Pittet ve arkadaşlarının çalışmasında 
el hijyenine uyum eğitim düzeyinin artması ile paradoks göstermiş olup, profesör 
veya konsültan hekimlerde %49, fellow veya asistanlarda %57, tıp öğrencile-
rinde %79 olarak bulunmuştur. Yine aynı çalışmada 163 doktorun hasta bakımı 
ile ilgili 573 aktivite sırasında gözlenmesi ve sonrasında anket uygulamasında 
ortalama uyum %57 iken bölümler arasında önemli fark (dahili branşlarda %80, 
anestezistlerde %23) olduğu gözlenmiştir. Gözlendiğini fark eden grupta uyum 
%61, gözlendiğini fark etmeyen grupta uyum %44 olarak bulunmuştur (Pittet 
D et al. 2004;141). Seydişehir’de farklı dönemlerde yapılan gözlemli el hijye-
ni uygulamaları ve eğitimler sonucunda uyum oranları %43’den %65’lere kadar 
çıkmıştır (www.seydisehirdh.gov.tr/download/file_HKS21_enfeksiyon.pdf).

Bu çalışmada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi hazırlık, 1,2,3 
ve 4. sınıf öğrencilerine verilen el hijyeni konulu eğitimle ilgili etkinliğin değer-
lendirilmesinde bilgi testinde yer alan sağlıkla ilişkili enfeksiyon hastalıkları ve 
özellikleri, el hijyenin önemi, el yıkama ve ovma yöntemi, el hijyeni ürünleri, 
el hijyeninde 5 endikasyon, el hijyenine uyum, el hijyen uygulamalarında tarih-
sel gelişim ve hizmet kalite standartları (HKS) ’nda el hijyeni ile ilgili sorulara 
verilen cevaplar arasında eğitim öncesi ve sonrasında anlamlı fark saptanmıştır 
(p<0.05). Ancak, hastalar arasında mikroorganizmaların geçişinde hatalı el yıka-
ma (p=0.462), DSÖ’nün alkol bazlı el antiseptiği önerme nedenleri (p=0.200), el 
yıkamadaki suyun sıcaklığı (p=0.200),kurumsal düzeyde el hijyeni uyumsuzluk 
nedenleri (p=0.140), el hijyeni gözlem amaçları (p=0.889), eldiven giyilmeden 
önce ve çıkardıktan sonra ellerin yıkanmasına (p=0.251) yönelik soruların cevap-
larında eğitim öncesi ve sonrasında bir fark oluşmadığı saptanmıştır. Katılımcıla-
rın eğitim programı akışı sırasında en fazla dikkatini çeken konu el hijyeninde 5 
endikasyon (% 56,6) iken, öğrencilerin % 92,3’ü eğitimcinin öğrenim hedeflerini 
eğitim başında açıklamasını, % 76,1’i eğitimcinin sorularla derse katılımını sağ-
lamasını, % 85,1’i eğitim programında video gösterimini olumlu bulmuşlardır. 
Katılımcıların % 59,9’u el hijyen konusunun kendileri için yeni bir konu olduğu-
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nu belirtmişlerdir. Katılımcıların % 78,6’sı eğitim sırasında el hijyen konusunda 
teori ile uygulama arasında dengenin kurulduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların 
%90,9’u hastadan enfeksiyon kapma riskini anlamada, % 90’ı ise elleri vasıtasıy-
la hastalara enfeksiyona sebebiyet verme riskini anlama açısından eğitim progra-
mının faydalı bulduklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin % 91,5’i eğitim progra-
mında ele alınan konuları işlerinde kullanabileceğini ve % 55,4’ü eğitim sonunda 
hemen 5 endikasyon kuralına göre davranışlarını geliştireceklerini belirtmişler. 
Davranış geliştirmede bu oranın düşmesi dikkat çekicidir. El hijyenine uyumun 
düşük olduğu hekimlerde tıp eğitimi boyunca verilecek olan teorik ve uygulamalı 
eğitimler uyumu artıracaktır. Hatta tıp fakültesi eğitimi boyunca sürekli uygula-
malı eğitimler verilmelidir. Laboratuvar uygulamalarında, stajyerlik ve intörn-
lük dönemlerinde el hijyeni uygulamaları gözlemlenmelidir. DSÖ tarafından 5 
Mayıs günü “Dünya El Hijyeni Günü” olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde Bakan-
lığımız bünyesinde 2008 yılında bu konu ile ilgili standartlar, “Sağlıkta Kalite 
Standartları”na dâhil olmuştur. O günden beri, gerek SKS kurum değerlendir-
melerinde gerekse Daire Başkanlığımız eğitim faaliyetlerinde Bakanlığımızın bu 
konudaki politikaları ve öncelikleri daima vurgulanmıştır. Ayrıca Sağlık Bakan-
lığı tarafından yürütülen “Tehlike Ellerinde Kampanyası” da bu konuda önemli 
adımların atılmasını sağlamıştır. El hijyeni uyum oranı, el antiseptiklerinin ya da 
el hijyeni malzemelerinin kullanım miktarlarının izlenmesi aynı zamanda kalite 
indikatörleridir. Bu indikatörlerin sonuçları kurumlarda, el hijyeni ile ilgili izlen-
mesi gereken politikanın, eğitim faaliyetlerinin, iyileştirme çalışmalarının tespi-
tinde çok önemli bir yardımcı olacaktır. İndikatörlere ayrıca, el hijyeni güvenlik 
iklim puanı eklenebilir. Bu amaçla, kurumda geçerli bir anketle, periyodik olarak 
sağlık çalışanlarının farkındalığı ve davranış değişikliği ölçülebilir ve sonuçlar 
kurum kültürünün geliştirilmesi için bir araç olarak kullanılabilir (SKS 2 kitabı). 
Bahsedilen tüm bu uygulamaların tıp fakültesi öğrencilerine her stajda hatırlatma 
eğitimleri ile birlikte alışkanlık haline gelmesi için yaptırılması, aktif olarak bu 
kampanyaların içinde yer alması sağlanabilir.

Sonuç olarak; El hijyenine uyumun daha az olduğu hekimlerde uyumun artırıl-
masına yönelik eğitimler hekimlik pratiğine başlamadan önce verilmelidir. Hangi 
stratejilerle el hijyenine uyumun artırılabileceği konusunda kesin kanıt yoktur. 
Eğitim çalışmaları devamlı olmalı, kurumsal şartlara uygun öneriler içermelidir. 
Eğitimi kolaylaştırıcı, bireyler arası uygulama farklılıklarını en aza indirecek, 
uyumu artıracak çalışmalara ve personelin dahil edildiği çok yönlü stratejilere 
ihtiyaç vardır.
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lek Tümer. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ocak 2010 ve Ocak 2011’de 
Kullanılan El Hijyeni Uyum İzlemi Yöntemlerinin ve Uyum Oranlarının Karşılaştı-
rılması.

http://www.seydisehirdh.gov.tr/download/file_HKS21_enfeksiyon.pdf. (Erişim tarihi: 
04.10.2012) İncesu E, Arıcan A. Sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonların önlenme-
sinde el hijyeni uygulaması.
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Yoğun Bakım Ünitelerinde El Hijyeni 
Uyumu Gözlem Sonuçları

Aslıhan ÖZTÜFEKÇİ1

Esin AKÇAM2

Kadriye ERTAŞ3

Meryem GENÇ4

ÖZET
Amaç: Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi 2009–2011 yılları arasında Yoğun 
Bakım Ünitelerinde el hijyeni uyumunun değerlendirilmesi amaçlandı.

Önemi: El hijyeni uygulamasının gözlenmesi uyumu arttıran etkili bir yöntemdir.

Yöntem: Hizmet Kalite Standartlarında el hijyeni konusunda hazırlanan 5 endikasyon 
gözlem formlarıyla, Yoğun Bakım Ünitelerinde çalışan doktor, hemşire ve temizlik per-
sonelleri gözlenerek el hijyeni uyumu incelenmiştir.

Bulgular: Üç yıllık genel el hijyenine uyum ortalaması % 61,91, el dezenfektanı ile ovul-
ma işlemi % 41,76, el yıkama % 20,15 olarak saptanmıştır.

Yıllara göre genel el hijyeni uyumu 2009 yılında %48,29, 2010 yılında %47,58, 2011 yı-
lında % 66,05 saptanmıştır. El hijyenine uyum oranının 2011 yılında arttığı saptanmıştır.

Meslek gruplarına göre genel el hijyenine uyum oranı doktorlarda %53,22, hemşirelerde 
%65,98, temizlik personellerinde %57,58 olarak saptanmıştır.

5 endikasyona uyum oranları hastaya temas öncesi % 46,35, aseptik işlem öncesi % 
48,83, vücut sıvılarına temas sonrası %78,91, hastaya temas sonrası % 68,53, hasta çev-
resiyle temas sonrası % 61,70 olarak bulunmuştur.

1 Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Çukurova Dr Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi aslihanoztufekci@mynet.com

2 Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Çukurova Dr Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi

3 EKK Hemşiresi Çukurova Dr Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi

4 EKK Hemşiresi Çukurova Dr Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi
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Sonuç: El hijyeni gözlemi sağlık personelinde el hijyenine uyumunu arttıran bir yön-
temdir. Alkol bazlı el dezenfektanı kullanımı, el yıkamaya göre daha tercih edilen bir 
yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: El Hijyeni Gözlemi, Beş Endikasyon, Yoğun Bakım

ABSTRACT
Purpose: To exolvate the compliance of hand hygiene in the intansive care units of 
Çukurova Dr Aşkım Tüfekçi Devlet Hospital during the years of 2009-2010-2011.

Importance: Monitoring the implementation of hand hygiene is on effective method of 
increasing compliance.

Method: Thedoctors, nursesandcleaningstaffworking in the intensive care units were 
observed about hand hygiene compliance with the 5 indication of observation forms 
mentioned at the service Quality Standarts.

Results: Three-year overage of the overall hand hygiene compliance were determined as 
%61,91, scrubbing with hand sanitizer %41.76, hand washing %20.15.

The overall hand hygiene compliance by year determined for the 2009 is %48, for the 
year 2010 %47, for the year 2011 %66. Hand hygiene compliance has increased in the 
year 2011.

Hand hygiene compliance occording to occupational groups were determined as; for 
doctors %53, the nurses %65, the cleaning staff %57.

The ratio of the compliance to the 5 indications were found as;before contact with the 
patient %46.35, before the aseptic procedure %48, after the contamination of the body 
fluids %78, after contact with the patient %68, after contact to the enviroment of the 
patient %61.

Conclusions; Monitoring hand hygiene is on effective method which increasesthe 
compliance of hand hyiene amoung the health care providers.

The application of alcol based disinfectant is more preferred method to washing hands.

KeyWords: Monitoringthehand Hygiene, Five Indications, Intensive Care Unit
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1. GİRİŞ

El temizliği bireysel hijyenin ilk adımıdır. El yıkama günlük yaşantı içinde her 
şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma ortamında diğer kişi-
lerin sağlığı için de önem kazanmaktadır. Başta sağlık sektörü olmak üzere bir-
çok iş kolunda, çalışanların el yıkamasındaki aksaklıklar, toplumu tehdit eden 
ciddi sorunlara yol açabilmektedir (Sağlık Bakanlığı 2008:7).

Hastane enfeksiyonları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık 
sorunudur. Bu sorunun önlenmesinde en temel uygulama el temizliği olup, sade-
ce bu uygulama ile hastane enfeksiyonlarını yaklaşık %50 oranında azaltılabildi-
ği bildirilmektedir (Lucet, 2002:276).

Hastanelerde özellikle yoğun bakım ünitesi (YBÜ) ’nde yatan hastaların altta ya-
tan hastalıkları ve invaziv girişimlerin fazla olması, hastane enfeksiyonlarının ge-
lişimini kolaylaştıran etkenlerin başında gelmektedir. Sıklıkla nozokomiyal pno-
moni, bakteriyemi gibi ciddi enfeksiyonların gelişmesi nedeniyle YBÜ’lerinde 
kazanılan enfeksiyonların hem mortalitesi hem de tedavi maliyeti çok yüksektir.

Hastanedeki hastaların %5-10’u YBÜ’ nde tedavi edildiği halde, hastane enfeksi-
yonlarının %25’i bu ünitelerde görülür. Hastane enfeksiyonlarının insidansı diğer 
servislere oranla 5-10 kat fazladır (Akdeniz, 2005:150).

Günümüzde YBÜ’nde yatan hastalarda mekanik ventilasyon, santral venöz ve 
arter kateterizasyonu, total parenteral beslenme, ürinerkateter, diyaliz, trakeatomi 
olmak üzere birçok cerrahi ve medikal girişimler sık başvurulan uygulamalardır. 
Bu uygulamalar hayat kurtarmaya yönelik olmakla birlikte hastane enfeksiyon-
ları için risk oluşturmaktadır. Bu girişim ve uygulamalar hastanın doğal savunma 
sistemini ortadan kaldırarak bakteri kolonizasyonuna takiben enfeksiyonuna yol 
açar. Bu kadar önemli diğer faktör personel faktörüdür. Personelin elleri asepsi 
kurallarına uyulmaması ve kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu ve sterili-
zasyonundaki hatalar YBÜ enfeksiyonlarının gelişiminde zemin hazırlayan en 
önemli faktörlerdendir.

Hastanelerde dirençli enfeksiyonların %30-40’ı hastane personeli elleriyle, %20
-25 antibiyotik etkisiyle, %20-25 toplum kökenli enfeksiyonlarla, %20 bilinme-
yen nedenlerle (çevrenin potansiyel kontaminasyonu, personel taşıyıcılığı vb) 
gelişmektedir (Akdeniz, 2005:150).

Hastane enfeksiyonu etkenlerinin, sağlık çalışanlarının elleri aracılığı ile bir has-
tadan diğerine taşınması için sırasıyla aşağıdaki basamakların gerçekleşmesi ge-
rekmektedir:
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• Hastanın cildinde veya yakın çevresindeki cansız yüzeylerde bulunan mikro-
organizmaların, temas yoluyla sağlık çalışanlarının ellerine bulaşması;

• Sağlık çalışanlarının ellerine bulaşan mikroorganizmaların dakikalar boyunca 
canlılığını koruması;

• Sağlık çalışanlarının ellerini yeterince temizlenememesi ellerin yıkanmaması/
yetersiz yıkanması veya el antisepsisi sağlamaması/yetersiz el antisepsisi sağ-
laması ya da el hijyeni sağlamak için uygun olmayan ürün kullanılması;

• Sağlık çalışanlarının kontamine olmuş ve temizlenmemiş elleriyle bir baş-
ka hastaya temas etmesi veya cansız bir yüzeye/alete dokunması (Karabey, 
2008:6).

Bazı merkezlerde el hijyenini geliştirmek için kullanılan stratejiler, hem yoğun 
bakımda hem de hastane çapında sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyon oranında 
büyük azalmalara neden olmuştur. Büyük müdahaleler, alkol bazlı el ovma ürün-
leri kullanılmaya başlanması ve eğitim programının uygulanması yoluyla sağlık 
hizmeti sisteminde ve sağlık çalışanları davranışlarında değişiklikler oluşturmayı 
hedeflemektedir. El hijyeni geliştirme çalışmaları diğer enfeksiyon kontrol ön-
lemleri ile birlikte hem salgın hem de endemik durumlarda zararlı patojenlerin 
bulaşmasını azaltmakta son derece etkili olmuşlardır (WHO, 2007).

El hijyeni uygulamalarının izlenmesi, sağlık çalışanları el hijyeni uyumunun ve 
uyumu arttırmak için yapılan çalışmaların etkinliğini değerlendirmede ve geri 
bildirimde bulunmak için hayati öneme sahip bir faaliyettir. İzlem enfeksiyon, 
salgınlarının araştırılması, el hijyenini potansiyel rolünün belirlenmesi ve enfek-
siyonu ne derece azaltabildiğini belirlemek açısından faydalıdır (WHO, 2006).

2. YÖNTEM

Bu çalışmada 01.01.2009–31.12.2011 tarihleri arasında Adana Çukurova Dr. Aş-
kım Tüfekçi Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi çalışanlarına ait el hijyen 
gözlem formları üzerinden yapılmış, geriye dönük tanımlayıcı bir çalışmadır.

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartlarında el hijyeni konusunda hazırlanan 
5 endikasyon gözlem formları kullanılmıştır. Beş endikasyon hasta bakımı sıra-
sında antimikrobiyal bulaşmaya etkili şekilde müdahale etmek için el hijyeninin 
gerektiği anları belirler. Bunlar: hasta temasından önce, vücut sıvılarına temas 
sonrası, aseptik işlem öncesi, hastaya temas sonrası, hasta çevresine temas sonra-
sı şeklindedir (Sağlık Bakanlığı:2010;14).

Yoğun Bakım Ünitelerinde çalışan doktor, hemşire ve temizlik personelleri doğ-
rudan gözlenerek el hijyeni uyumu incelenmiştir.
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El hijyeni gözlem formlarından servis adı, meslek grubu el hijyeni endikasyonla-
rı, el hijyeni eylemi (ovma / yıkama durumu) ile ilgili bilgiler toplanmıştır.

2.1. Veri Analizi

El hijyeni uyum oranı Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartlarında belirtilen 
(uyum % = eylem /endikasyon*100 temel hesap) formül ile hesaplanmıştır.

3. BULGULAR

3.1. Genel El Hijyeni Uyum Oranı

Hastanemiz 1382 çalışanı olan IIA sınıfı bir hastanedir. Hastanemizdeki Yoğun 
Bakım yatak sayısı 2009 yılında 30, 2010 yılında 39, 2011 yılında 77 adettir.Yo-
ğun Bakım ünitesinde 2009-2011 yılları arasında 5413 endikasyon gözlenmiştir.

Üç yıllık el hijyenine genel uyum oranı % 61,91’dir.

Tablo 1. Yıllara Göre Genel Hijyen Uyum Oranı
Yıl El Hijyeni 

Endikasyon 
Sayısı

Genel Uyum 
Oranı %

Sabun ve Suyla 
El Yıkama Oranı 

(%)

El Dezenfektanı 
İle Ovma Oranı 

(%) 
2009 613 48,29 4,07 30,50
2010 643 47,58 22,70 24,88
2011 4157 66,05 16,71 44,74

Genel el hijyeni uyumu, en düşük oranla 2010 yılı (%47,58), en yüksek oran 2011 
yılında (%66,05) saptanmıştır.
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3.2. Meslek Gruplarına Göre Genel El Hijyen Uyum Oranı

Meslek gruplarına göre incelendiğinde, en düşük uyum doktorlarda (%53,22), en 
yüksek uyum hemşirelerde (%65,98), temizlik personellerinde (%57,58) olarak 
saptanmıştır.

Grafik 2. Meslek Gruplarına Göre Genel El Hijyen Uyum Oranı
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Doktorlarda üç sene içinde beş endikasyona uyum oranı, hasta temas öncesinde 
%35,39, aseptik işlem öncesinde %39,39, vücut sıvısı teması sonrasında %79,62, 
hasta temas sonrasında %65,38, hasta çevresiyle temas sonrası %55,18 olarak 
saptanmıştır.

Grafik 3. Doktorlarda Beş Endikasyona Uyum Oranı (2009–2010–2011 Yılları Ortalaması)
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Temizlik personellerinde üç sene içinde beş endikasyona uyum oranı, hasta te-
mas öncesinde %42,06, vücut sıvılarının teması sonrasında %69,65, hasta temas 
sonrasında %67,64, hasta çevresiyle temas sonrası %51,36 olarak saptanmıştır.

Grafik 5. Temizlik Personellerinde Beş Endikasyona Uyum Oranı (2009–2010–2011 Yılları 
Ortalaması)
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4. TARTIŞMA 
 
El yıkama, hastane enfeksiyonlarını önlemede etkinliği kanıtlanmış standart önlemlerin 
başında gelir. Hastane enfeksiyon etkenlerinin hastalar arasında çapraz kontaminasyonu, 
çoğunlukla sağlık çalışanlarının elleri aracılığıyla olmaktadır. Bu sayede hastane ortamında 
virülansı yüksek ve çoklu direnç gösteren mikroorganizmalar kolaylıkla yayılmakta ve yüksek 
oranlarda hastane enfeksiyonlarına neden olmaktadır. El yıkamada amaç ellerdeki gözle 
görünür kirleri uzaklaştırmanın yanı sıra geçici floranın da sayıca azalmasını sağlamaktır 
(Arman, 2003:76). 
 
Benzer çalışmalardan Karabey ve ark, İstanbul Tıp Fakültesi YBÜ’ de yaptıkları çalışmada el 
yıkama alışkanlığını %12,9 olarak bildirmiştir ( Karabey ,2001;118). Arda ve ark Ege Tıp 
Fakültesi YBÜ’lerinde yaptıkları çalışmada Yoğun Bakım Ünitelerinde el temizliği 
kurallarına uyumu %5,3 oranında saptanmıştır (Arda, 2005;182). Yorgancı ve ark, Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi YBÜ’ nde yaptıkları çalışmada el yıkama sıklığını %40 
olarak bulmuşlar (Yorgancı, 2002;60). Hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde 3 yıllık el 
hijyeni uyumu gözleminde 3 yıllık uyum ortalaması %61,91 saptanmıştır. Yıllara göre 2009 
yılında %48,29, 2010 yılında %47,58, 2011 yılında %66,05 saptanmış olup,  2011 yılında 
uyumun diğer yıllara göre artış gösterdiği saptanmıştır. Bu artışın hastanemizde yapılan 
eğitimler, geri bildirimler, el hijyeninin teknik olarak kolaylaştırılması ve ödüllendirmeler gibi 
çalışmalara bağlı olduğu düşünülmektedir. 
 
Alkol bazlı el dezenfektanları, ellerde gözle görünür kir veya kan ve vücut sıvılarıyla 
kontaminasyon dışındaki durumlarda el yıkamaya alternatif önerilen bir yaklaşımdır. 
Özellikle yoğun bakımlarda, el yıkama gibi zaman gerektiren bir işlem yerine, uygun 
koşullarda alkol bazlı el dezenfektanlarının kullanımı önerilmektedir (Arman,2003;76).    
Arda ve ark yaptığı çalışmada alkol bazlı el dezenfektanı kullanım oranı % 3 oranında 
saptanmış (Arda,2005;184).  Bizim çalışmamızda ise yıllara göre 2009 yılında %29,82, 2010 
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4. TARTIŞMA

El yıkama, hastane enfeksiyonlarını önlemede etkinliği kanıtlanmış standart ön-
lemlerin başında gelir. Hastane enfeksiyon etkenlerinin hastalar arasında çapraz 
kontaminasyonu, çoğunlukla sağlık çalışanlarının elleri aracılığıyla olmaktadır. 
Bu sayede hastane ortamında virülansı yüksek ve çoklu direnç gösteren mikroor-
ganizmalar kolaylıkla yayılmakta ve yüksek oranlarda hastane enfeksiyonlarına 
neden olmaktadır. El yıkamada amaç ellerdeki gözle görünür kirleri uzaklaştırma-
nın yanı sıra geçici floranın da sayıca azalmasını sağlamaktır (Arman, 2003:76).

Benzer çalışmalardan Karabey ve ark, İstanbul Tıp Fakültesi YBÜ’ de yaptıkları 
çalışmada el yıkama alışkanlığını %12,9 olarak bildirmiştir (Karabey,2001;118). 
Arda ve ark Ege Tıp Fakültesi YBÜ’lerinde yaptıkları çalışmada Yoğun Bakım 
Ünitelerinde el temizliği kurallarına uyumu %5,3 oranında saptanmıştır (Arda, 
2005;182). Yorgancı ve ark, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi YBÜ’ 
nde yaptıkları çalışmada el yıkama sıklığını %40 olarak bulmuşlar (Yorgancı, 
2002;60). Hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde 3 yıllık el hijyeni uyumu göz-
leminde 3 yıllık uyum ortalaması %61,91 saptanmıştır. Yıllara göre 2009 yılında 
%48,29, 2010 yılında %47,58, 2011 yılında %66,05 saptanmış olup, 2011 yılında 
uyumun diğer yıllara göre artış gösterdiği saptanmıştır. Bu artışın hastanemizde 
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yapılan eğitimler, geri bildirimler, el hijyeninin teknik olarak kolaylaştırılması ve 
ödüllendirmeler gibi çalışmalara bağlı olduğu düşünülmektedir.

Alkol bazlı el dezenfektanları, ellerde gözle görünür kir veya kan ve vücut sıvı-
larıyla kontaminasyon dışındaki durumlarda el yıkamaya alternatif önerilen bir 
yaklaşımdır. Özellikle yoğun bakımlarda, el yıkama gibi zaman gerektiren bir 
işlem yerine, uygun koşullarda alkol bazlı el dezenfektanlarının kullanımı öne-
rilmektedir (Arman,2003;76). Arda ve ark yaptığı çalışmada alkol bazlı el dezen-
fektanı kullanım oranı % 3 oranında saptanmış (Arda,2005;184). Bizim çalışma-
mızda ise yıllara göre 2009 yılında %29,82, 2010 yılında %24,88, 2011 yılında 
%46,04 saptanmıştır. Yıllara göre alkol bazlı el dezenfektanı kullanımında artış 
saptanmıştır.

Sağlık personellerinin mesleklere göre uyumu incelendiğinde; Yorgancı ve ark 
çalışmalarında uyum hekimlerde %28, hemşirelerde %48, yardımcı sağlık perso-
nelinde %42 saptanmış

(Yorgancı, 2002;60). Arda ve ark çalışmalarında ise uyum hekimlerde %3,2, hem-
şirelerde %3,9 yardımcı sağlık personelinde %0 saptanmış (Arda B, 2005;184). 
Bizim çalışmamızda hekimlerde %53,22, hemşirelerde %65,98, temizlik perso-
nellerinde %57,58 saptanmıştır. Diğer çalışmalarla uyumlu olarak hemşire gru-
bunda oran yüksek bulunmuştur.

Yorgancı ve ark çalışmalarında, el hijyeni uyumu; vücut sıvılarına temas sonrası 
(%72) en yüksek saptanmış (Yorgancı, 2002;60). Bizim çalışmamızda da benzer 
olarak; vücut sıvılarına temas sonrası (% 78,91) el hijyeni en yüksek oranda sap-
tanmıştır.

Birçok merkezde olduğu gibi hastanemizde de el hijyeni oranları istenilen düzey-
de değildir. Ancak yıllar içinde gelişme göstermektedir. Hastanemizde; düzenli 
eğitim programları, yazılı uyaranlar, gözlemleme, gözlemlerin geri bildirimi, tek-
nik olarak el yıkamanın kolaylaştırılması gibi çalışmalarla el hijyeninin istenilen 
seviyeye gelmesi amaçlanmaktadır.

5. SONUÇ

El hijyeni gözlemi, sağlık personelinde el hijyenine uyumunu arttıran bir yön-
temdir.

Hastanelerde alkol bazlı el dezenfektanı kullanımı, el yıkamaya göre daha tercih 
edilen bir yöntemdir. Yoğun Bakım Ünitelerinde, el dezenfektanlarına ulaşımın 
kolay olması ve kısa sürede el hijyeni sağlamasından dolayı daha çok tercih edil-
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mektedir. Hastanelerde el hijyeni oranının arttırılması için el dezenfektanlarının 
kolay ulaşılabilirliğinin sağlanması, eğitim programlarının düzenlenmesi, el hij-
yeni uyumunun takibi ve geribildirimlerin yapılması önerilir.
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, Harput Devlet Hastanesinde (HDH) çalışan hemşire ve ebelerin el 
hijyeni ve çalışan güvenliği ile ilgili farkındalıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Haziran–Aralık 2011 tarihleri arasında Harput Devlet Hastanesi’nin 
tüm servislerinde, acil kliniğinde ve yoğun bakımlarında çalışan 80 ebe ve hemşireye, 
enfeksiyon hemşiresi tarafından eğitim odasında kliniklerde ve hasta bakım odasında yüz 
yüze olacak şekilde “El hijyeni” konusunda toplam 27 eğitim verilmiştir. Eğitim materya-
li olarak hazırlanan sunumlar, afişler, uyarıcı görsellere ek olarak Hastaneenfeksiyon kon-
trol komitesi tarafından “Kendini koru, hastanı koru”isimli eğitici video hazırlanmıştır. 
El hijyeni eğitim kiti kullanılarak tüm personele doğru el hijyeni uygulaması için eğitim 
verilmiştir. Ayrıca, hastane başhekim yardımcısı ve eğitim hemşiresi tarafından “çalışan 
güvenliği” konusunda eğitim salonunda toplam 22 eğitim verilmiştir. Daha sonra el hij-
yeni ve çalışan güvenliği hakkında çalışanların bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla çok-
tan seçmeli yirmi sorudan oluşan bir anket yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. 
Anket sonuçları sonrası elde edilen verilerin analizi SPSS 17,0 programı ile yapılmıştır. 
Anket sonuçları değerlendirildiğinde soruların %75 ve üzerine doğru cevap verilmesi 
“yeterli” olarak kabul edilmiştir.

1 Elazığ Harput Devlet Hastanesi resann@hotmail.com 

2 Elazığ Harput Devlet Hastanesi custun@gmail.com 

3 Elazığ Harput Devlet Hastanesi, meltemtn@hotmail.com 

4 Elazığ Harput Devlet Hastanesi, mdemir@hotmail.com 

5 Elazığ Harput Devlet Hastanesi, burmer966@yahoo.com 
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Bulgular: Çalışmaya alınan 80 hemşire ve ebenin 20’si (%25) acil kliniğinde, 34’ü (%42,5) 
yoğun bakım ünitesinde ve 26’sı (%33,5) diğer servislerde çalışmaktaydı. Ankete katılan ebe 
ve hemşirelerin yaş ortalaması 33,2 ± 8 yıl idi. Ankete katılan ebe ve hemşirelerin 8’i (%10) 
sağlık meslek lisesi, 32 ‘si (% 40) lisans, 40’ı ön lisans (%50) mezunu olarak tespit edilmiş-
tir. Anket sonuçlarına göre ebe ve hemşirelerin %98’inin el hijyeni, %79 ’unun ise çalışan 
güvenliği hakkındaki bilgileri “yeterli” olarak saptanmıştır. Tüm kliniklerde ve hasta bakım 
alanlarında alkol bazlı el dezenfektanı bulunmasına rağmen anket sonuçlarına göre ebe ve 
hemşirelerin % 68,9’unun hijyenik el yıkama yöntemini tercih ettikleri belirlenmiştir. 

Sonuç: Hastanemizde çalışan ebe ve hemşirelerin el hijyeni hakkındaki bilgi düzeyleri 
tatmin edici düzeyde bulunmuştur. Anket sonuçlarına göre alkol bazlı el dezenfektanı ter-
cihinin az olması, bu konuda teşvik edici eğitimlerin verilmesi gerektiğini düşündürmüş-
tür. Hastanelerde el hijyeni ve çalışan güvenliği konusunda rutin eğitimlerin verilmesinin 
yaralı olacağı kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: El Hijyeni, Çalışan Güvenliği, Acil Servis, Yoğun Bakım, Klinikler

ABSTRACT
Objective: We aimed to evaluate Harput State Hospital (HDH) nurses and midwives’s 
awareness about hand hygiene and employee safety.

Materıals And Methods: From June to December 2011, 80 midwives and nurses working 
in the all services of the HDH, emergency clinic and intensive care units were given a 
total of 27 “face to face training” about “hand hygiene” in the training room and patient 
care clinics by infection nurses and also were given a total of 22 were trained about 
“employee safety” in the training hall by order to measure the level of knowledge of the 
workers about hand hygiene and employee safety, using twenty multiple-choice method, 
a questionnaire was applied face to face interview. The findings of the survey questions 
should be answered correctly 75% and on the “adequate” was regarded as. The statistical 
analysis of data was done using SPSS 17.0 for Windows version programme.  Results: Of 
the 80 nurses and 20 midwives (25%), emergency clinic, 34 (42.5%) intensive care unit 
and 26 (33.5%) worked in other departments. Mean age 33.2 ± 8 midwives and nurses 
who participated in the survey, respectively. Midwives and nurses who participated in 
the survey, 8 (10%), health vocational high school, 32 percent (40%) undergraduate and 
40 associate degree (50%) identified as a graduate. (Is there no difference in the level of 
information?) According to the survey, 98% of midwives and nurses hand hygiene, 79% 
of information about employee safety in the flour “enough”, respectively. All clinics in the 
areas of patient care and even though there were alcohol-based hand sanitizer according 
to the survey results 68.9% of midwives and nurses’ preferred method of flour were 
hygienic hand washing.   Conclusıon: In our hospital the nurses and midwives working 
in a satisfactory level of information on hand hygiene level was high. According to the 
survey is less than the preference for alcohol-based hand sanitizer should be given training 
on this issue suggests that encouraging. It will be available to give the routine training 
about hand hygiene and employee safety in hospitals.

Key Words: Hand Hygiene, Employee Safety, Emergency Rooms, İntensive Care Unit
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1. GİRİŞ

1.1. El hijyenin hasta,çalışan güvenliği açısından önemi

Uzun yıllar boyunca su ve sabunla el yıkama kişisel hijyen açısından önemi düşü-
nülmüş, ellerin antiseptik solüsyonlarla temizlenmesi ilk kez 19. yüzyılın başla-
rında ortaya çıkmıştır. Fransız eczacı Labarraque 1822 yılında ellerin klorlu kireç 
solüsyonları ile yıkandığında kötü kokuları giderici olduğunu ve bu solüsyonların 
dezenfektan ve antiseptik olarak göstermiştir.

Oliver Wendel Holmes 1843 yılında puerperal ateşin sağlık personelinin elleri ile 
yayıldığını bildirmiştir. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Semmelweis 
tarafından 1846 yılında puerperal sepsis ve ona bağlı mortalitenin önlenmesinde 
el yıkamanın önemine dikkat çekmiştir. Viyana’da çalışmakta olduğu hastanede 
tıp öğrencileri ve doktorlar tarafından doğum yaptırılan klinikte ki mortalitenin, 
ebelerin doğum yaptırdığı kliniğe oranla çok daha yüksek olduğunu fark etmiş 
bu konuda her iki klinikte de hastalar arasında klorlu bir çözeltiyle ellerin temiz-
lenmesi uygulamasını başlatarak maternal mortalitenin %22’den %3’e düşmesini 
sağlamıştır. Bu uygulama vücut sıvı ve salgıları ile kontamine olmuş ellerin has-
tadan hastaya geçerken antiseptik bir ajanla temizlenmesinin, hastane ortamın-
da bulaşıcı hastalıkların yayılımını su ve sabunla el yıkamaya oranla daha etkin 
bir şekilde azalttığını gösteren ilk bilimsel kanıt olarak kabul edilmektedir. Daha 
sonra 19. ve 20. yüzyılda yapılan birçok çalışmayla el hijyeninin enfeksiyon kon-
trolündeki önemli rolü kanıtlanmıştır. CDC, APIC ve HICPAC tarafından yayın-
lanan çeşitli kılavuzlarda ellerin hastalarla temas öncesinde ve sonrasında su ve 
sabunla veya su ve antimikrobiyal sabunla yıkanması ya da alkollü el antiseptiği 
ile ovalanması önerilmektedir.

2. AMAÇ

Bu çalışmada sağlık hizmeti sunumunda birbirini tamamlayan hem çalışan gü-
venliği hem de güvenli hasta bakımının sağlanmasın da temel önlemi olan el hij-
yeni ve çalışan güvenliği konusunda Harput Devlet Hastanesinde (HDH) çalışan 
hemşire ve ebelerin farkındalıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

3. YÖNTEM

Haziran–Aralık 2011 tarihleri arasında Harput Devlet Hastanesinin tüm klinikler-
de, acil serviste ve yoğun bakımlarında çalışan 80 ebe ve hemşireye enfeksiyon 
hemşiresi tarafından eğitim odasında kliniklerde ve hasta bakım odasında yüz 
yüze olacak şekilde “El hijyeni” konusunda toplam 27 eğitim verilmiştir. Hasta-
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nemiz enfeksiyon kontrol komitesi tarafından ‘Kendini koru, hastanı koru’ isimli 
eğitici video hazırlanmıştır. El hijyeni eğitim kiti kullanılarak resim 1, resim 2, 
resim 3 ‘de görüldüğü gibi tüm personele doğru el hijyeni uygulaması için eğitim 
verilmiştir.

        

   Resim 1          Resim 2             Resim 3

Ayrıca, hastane Başhekim yardımcısı ve Eğitim hemşiresi tarafından “çalışan 
güvenliği” konusunda eğitim salonunda toplam 22 eğitim verilmiştir. Daha 
sonra el hijyeni ve çalışan güvenliği hakkında çalışanların bilgi düzeylerini 
ölçmek amacıyla çoktan seçmeli yirmi sorudan oluşan bir anket yüz yüze gö-
rüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Seçilen tüm klinikler düzenli ziyaret edilerek 
gözlemler yapıldı.

Çalışmada istatistiksel analizlerde, SPSS 17,0 programı kullanılmıştır. Anket 
sonuçları değerlendirildiğinde soruların %75 ve üzerine doğru cevap verilmesi 
“yeterli” olarak kabul edilmiştir.

4. BULGULAR

Hastanemizde çalışmaya alınan 80 hemşire ve ebenin 20’si (%25) acil serviste, 
34’ü (%42,5) yoğun bakım ünitesinde ve 26’sı (%33,5) diğer kliniklerde çalış-
maktadır.

SERVİSLER Katılım sayısı Katılım oranı

Acil  20 %25

Yoğun Bakım  34 %42

Klinikler  26 %33

Ankete katılan ebe ve hemşirelerin yaş ortalaması 33,2 ± 8 yıl idi. Ankete katılan 
ebe ve hemşirelerin 8’i (%10) sağlık meslek lisesi, 32 ‘si (% 40) lisans, 40’ı ön 
lisans (%50) mezunu olarak belirlenmiştir.
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Mezuniyet Katılımcı sayısı Katılım oranı
Lisans 40 %50

Önlisans 32 %40
Lise 8 %10

Anket sonuçlarına göre ebe ve hemşirelerin %98’inin el hijyeni, %79 ’unun ise 
çalışan güvenliği hakkındaki bilgileri “yeterli” olarak saptanmıştır.

Tüm kliniklerde ve hasta bakım alanlarında alkol bazlı el dezenfektanı bulunma-
sına rağmen anket sonuçlarına göre ebe ve hemşirelerin % 68,9’unun hijyenik el 
yıkama yöntemini tercih ettikleri belirlenmiştir.

El yıkama % 68,9
El antisepsisi %31,1

Tartışma: Nazokomiyal enfeksiyonlarının hastanelerde verilen sağlık hizmetinin 
kalitesini etkileyen önemli bir problem olduğu bir asırdan daha uzun bir süre-
dir bilinmektedir. Sağlık çalışanlarının elleriyle mikroorganizmalar kişiden kişi-
ye geçmekte ve yayılmakta, bu önemli bir bulaş sebebi olmaktadır (Pittet D vd. 
1999;159:821–826).

Çalışmamızda farklı klinikler de çalışan ebe ve hemşireler yer aldılar. Bunların 
yaş ortalamaları ve mesleklerinde çalışma süreleri birbirine yakındı ve aralarında 
istatistiksel fark yoktu. Bu durum eğitim grubunun bilgi düzeyi ve davranışlarını 
yorumlamada bir avantaj olarak değerlendirilmiştir.

Sağlık personelinin el yıkamaya motive olamamasındaki en önemli faktörlerden 
birisi bilgi ve

Eğitim eksikliğidir Ancak çalışmamıza katılanların yüzde yüz oranında daha 
önce el yıkama ile ilgili bir eğitime katıldıkları görülmüştür (Wisniewski MF vd., 
2007; 28: 88–91), (Pittet D,2007; 28: 88–91).

Enfeksiyon Kontrol Komitesi üyeleri gözlem yanında eğitim konusuyla da yo-
ğun olarak uğraşmak durumundadırlar. Verilen eğitimin sonucunda sağlık ça-
lışanlarında davranış değişikliğinin sağlanması ise enfeksiyon kontrolünün en 
zor aşamalarından birisidir. Eğitim çalışmalarının başarıya ulaşması için sos-
yal bilimlerden ve davranış modellerinden yararlanmak gerekmektedir (Pittet 
D,2004;58:1–13), (O’Boyle CA vd, 2001;29: 352–360.) Çalışmamızda; size göre 
hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde en önemli rolü oynayan ve mutlaka uy-
gulanması gereken önlem hangisidir sorusuna katılımcıların %100 el yıkama ce-
vabını vererek almış oldukları eğitimlerin etkili olduğunu göstermektedir.
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Hasta bakımı sırasında eldiven giymek sağlık çalışanlarında bakteriyel kontami-
nasyonu belirgin olarak azaltmaktadır. Ancak temasla kontaminasyonu engelle-
mek amacıyla eldivenin rutin olarak kullanılması önerilmez. Bazı çalışmalarda 
eldiven çıkarıldıktan sonra ellerde bakteriyel kolonizasyon görüldüğü saptan-
mıştır. Ayrıca eldiven giymek yanıltıcı bir güven duygusu oluşturabilmekte ve 
eldivenleri çıkardıktan sonra el yıkamayı unutabilmektedirler (Pittet D,2007; 28: 
88–91), (Pittet D,2004;141:1-8), (Thompson BLvd. 1997;18: 97–103). Anketi-
mizde eldiven kullanımıyla ilgili eldivenler yıkanabilir ve üzerine el antisepsisi 
uygulanabilir sorusuna %89 oranında doğru cevap verilmiş ancak % 12 lik bir 
kısmın aldığı eğitimlerin bilgi değişimine neden olmadığı görülmüştür bu da eği-
timlerin aynı yoğunlukta devam etmesi gerektiğini desteklemektedir.

Yapılan pek çok çalışmada el yıkama konusunda uyumsuzluğun nedenleri kulla-
nılan ajanlara karşı derinin irritasyonu, el hijyeni için ürün bulunmaması, unut-
ma, kılavuz bilgisi eksikliği, iş yükü, personel azlığı, kurumun el hijyenine önem 
vermemesi, yaptırım ya da ödüllendirme olmaması, kurumsal güven ortamının 
olmaması rol modellerinin olmaması olarak saptanmıştır. (Pittet D,2007; 28: 88–
91), (Thompson BL 1997;18: 97–103). (Pittet Dvd., 1997;18: 97–1039,) (Jumaa 
PA2005; 9: 3–14).

Bu çalışmada da en çok hangi el hijyeni tekniğini kullanıyorsunuz sorusunda elde 
edilen sonuçlar çalışılan birime göre değişmektedir. Katılımcılardan acil servis el 
antiseptiği kullanımını tercih ederken (% 60), klinikler ve yoğun bakım çalışan-
larının büyük çoğunluğu hijyenik el yıkamayı tercih etmektedirler (%65,%57). 
Bu sonuç acil servislerin iş yükü fazlalığının ve iş yoğunluğunun bir göstergesi 
olarak değerlendirilmiştir.

Lateks yıllardır tıbbi malzemelerin yapımında kullanılmaktadır. Ancak Akut İm-
mün Yetmezlik Sendromu (AIDS), hepatit ve diğer bazı viral enfeksiyonların 
1980’li yılların ortalarında gündeme gelmesi ve bulaşma yollarının öğrenilmesi, 
sterilite gerektirmeyen girişimlerde de cerrahi eldiven kullanımını yaygınlaştır-
mıştır. Ayrıca son yıllarda gereksinime bağlı olarak ortaya çıkan pek çok yeni 
ve deneyimsiz firmanın, yüksek düzeyde allerjen içeren, yeterince işlem görme-
miş, standardize olmayan lateks eldivenler üretmesi, tanı yöntemlerinin geliş-
mesi ve hekimlerce lateks alerjisinin daha çok tanınmaya başlanması nedeniyle 
lateks duyarlılığı saptanan olgularda büyük artış görülmüştür. Son yıllarda sağlık 
çalışanlarında lateks alerjisi görülme sıklığının % 3-17 arasında değiştiği tespit 
edilmiş, çalışmamızda yer alan “lateks alerjiniz var mı?” sorusuna % 9 oranında 
evet yanıtı verilmesi daha önceki çalışmalarla uyumlu bulunmuştur. (Özbayır T, 
2010: 309-344)
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5. SONUÇ

Sonuç olarak hastanemizin sayısal olarak önemli bir bölümünü oluşturan ve iş 
yükünü üstlenmekte olan ebe ve hemşirelerde el yıkama ve çalışan güvenliği ko-
nusunda bilgi ve uygulama eksiklikleri saptanmıştır. Bunların bir kısmının hasta-
nemizde kullanılan ürünlerin yapısından kaynaklandığı tespit edilmiş; yeni ürün-
ler alınırken bu hususlar göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca gözleme dayalı 
prospektif bir çalışma, sorunları ve çözümleri daha net olarak gösterebilmektedir; 
bu nedenle uygulamalı eğitimlerin devam ettirilmesi konusunda hemfikir olun-
muştur. Anket sonuçlarına göre alkol bazlı el dezenfektanı tercihinin az olması bu 
konuda teşvik edici eğitimlerin verilmesi gerektiğini düşündürmüştür. İnfeksiyon 
kontrol komitemiz eğitim, el hijyeni ve çalışan güvenliği konularında planlarını 
gözden geçirmiş ve bu konulara yoğunlaşmıştır.
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Sağlık Çalışanlarının Düşmeyle İlişkili 
Çevresel Risk Faktörleri Yönünden 
Değerlendirilmesi

Ahmet ATASOY1

Songül YORGUN2

ÖZET
Amaç: Bu araştırma, sağlık çalışanların düşmeyle ilişkili çevresel risk faktörlerinin belir-
lenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma 5 Şubat –15 Mart 2012 tarihleri arasında Sandıklı Devlet Hastanesi ve 
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen 
“Düşme Risk Faktörleri Kontrol Listesi” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri aynı kontrol 
listesi kullanılarak 63 farklı gözlemci tarafından değerlendirilerek toplanmıştır.

Bulgular: Düşme risk faktörleri, güvenlik ürünleri (74,0±25,5), görsel ip uçları 
(59,0±26,8), aydınlatma (76,0±25,4), düşme önleme politikaları (75,0±28,1) olarak belir-
lendi. Genel olarak düşme risk faktörlerinin değerlendirilmesinde Sandıklı Devlet Hasta-
nesi için genel risk puan ortalaması 41,0 ±12,8, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi için 
30,5±28,8 olarak belirlenmiştir. Risk puanları arasında anlamlı bir farkın olmadığı tespit 
edildi.

Anahtar Kelimeler: Düşme, Çevresel Risk, Değerlendirme

ABSTRACT
Aim: This study was conducted for the purpose of determining environmental risk factors 
for falls for health worker

Method: This study was made from February 2012 to march 2012 at Afyon-Sandıklı and 
Bolu İzzet Baysal State Hospitals. The checklist for the Evaluation of Risk Factors for 

1 Sandıklı Devlet Hastanesi, Kalite Yönetim Direktörü, aatasoy15@yahoo.com

2 Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Eğitim Hemşiresi
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Falls that was developed by the researchers was used in the study. Research data were 
collected by 63 different observers

Results: Safety Products (74,0±25,5), Visual Cues (59,0±26,8), Lighting (76,0±25,4), 
falls prevention policies (75,0±28,1) were defined as the prominent fall risk factors in the 
hospital. The mean of the general risk scores for the hospital were examined Sandıklı State 
Hospital e (41,0±12,8) and Bolu İzzet Baysal State Hospital (30,5±28,8). No significant 
difference was detected among the sufficient general risk scores.

Key Words: Fall, Environmental Risk, Assessment
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1. GİRİŞ

Düşmek eylemi Türkçe sözlükte; yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşa-
ğıya inmek; durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak veya dayanağını, 
dengesini yitirerek yukarıdan aşağıya inmek şeklinde tanımlanmaktadır (Türk 
Dil Kurumu, 2006).

JCI düşmeyi, fiziksel bir yaralanmaya sebep olabilecek planlanmamış ani yere 
doğru hareket değişiklikleri olarak tanımlarken, Zecevic, Bireyin dikkatsizliği 
nedeniyle, bulunduğu seviyeden daha aşağıda hareketsiz hale gelmesine şeklinde 
tanımlanmaktadır (Zecevic AA 2006).

İşyerlerindeki tehlike ve riskler çalışılan sektöre göre değişiklik gösterebilmek-
tedir. Sağlık hizmetlerine özgü çeşitli tehlike ve riskler de bulunmaktadır. Hasta-
nedeki tehlike ve riskler OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 
tarafından biyolojik, kimyasal, psikolojik, fiziksel, çevresel, mekanik ve biyo-
mekanik başlıkları altında sınıflandırılmıştır. OSHA’nın sınıflamasında yer alan 
çevresel, mekanik, biyomekanik tehlike ve riskler kategorisine giren sorunlardan 
birisi de kayma, ayağın takılması ve düşmelerdir (Kesgin 2011).

Çalışma ortamında kayma, ayağın takılması ve düşmelerle ilgili kazalar sonucu 
gerçekleşen ciddi yaralanmalar; sağlık çalışanlarının uzun süreli olarak işten uzak 
kalmasına, yaşadıkları fiziksel sorunlar nedeniyle hastaya bakım verirken güçlük 
çekmesine ve pahalı tazminat davalarına yol açabilmektedir (Kesgin 2011).

ABD’deki Çalışma istatistiklerine göre (2009); hastanelerde kayma, ayağın takıl-
ması ve düşmelerle ile ilgili kazalar nedeniyle kayıp iş günü insidansı % 0038.2 
çalışandır ve bu değer tüm diğer özel endüstri alanlarından (%0020.1 çalışan) 
daha yüksektir (Bell,J,2010).

Hastane çalışanların yaralanma nedenleri incelendiğinde yaralanmaların % 25’ini 
düşme kayma oluşturmaktadır. Yaralanmalar en fazla alt eltremite (% 49,9) ve 
üste ekstremitelerde (%16,7) oluşmaktadır. Bu çalışanların çoğunda burkulma, 
zorlanma,çıkık sorunları (%48,3), çürükler (%22) kırıklar (%8,4) sorunu yaşa-
mışlardır (Bell JL 2008).

Düşme insidansı aya, güne, saate, göre değişiklik göstermektedir. WHITE 2005-
2007 iki yıllık verilerine göre düşmelerin % 30,7’si ekim ve aralık aylarında % 
27,6’sı ocak mart aylarında görülmektedir. Düşmelerin % 37,6’sı saat. 07;00-
10:59 arasında % 29’u saat 11:00-02:59 arasında olmaktadır. En fazla düşme-
ler mutfak, koridorlarda ve hasta odalarında olmaktadır (Alamgir, 2010; Drebit 
S,2010).
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Aşınmış paspaslar, dağınık bilgisayar kabloları, hastaya takılı olan ekipmanların 
kablolarının dağınık olması, merdiven korkuluklarının alçak olması, merdivende 
kaymayı engelleyen bantların aşınmış olması, koridorlardaki aydınlatmanın ye-
tersiz olması, zemindeki karoların kırık olması, karoların çatlak olması, zemin-
deki buruşuk yer kaplaması, merdiven ve taburelerin ayaklarının kaygan olması, 
hastane su drenaj sisteminin açık alana akması, dış yollarda, otoparkta taş, toprak 
olması, karlanma ve buzlanma için yeterli önlem alınmaması,alçak tavan, yük-
sek zemın uyarılarının olmaması, sabun aparatlarının yere damlatması ve bunun 
temizlikle yayılması, durulanmaması gibi faktörler takılma, kayma ve düşmelere 
yol açabilir (Bell,J,2010).

Kayma, ayağın takılması ve düşmeler engellenebilir sorunlardır. Engelleme ko-
nusunda yapılabilecekler aşağıdaki gibi sıralanabilir: Yazılı bir temizlik programı 
sağlamak ve bunu sürdürmek, zemini temiz ve kuru tutmak, zemin için uygun 
temizleme prosedürü oluşturmak, kaymaz ayakkabı giymek, ıslak alanlara gi-
rilmesini önlemek, hastane dışındaki boruların drenajının uygun olmasını sağ-
lamak, hastane içindeki zeminde takılmaya yol açabilecek çıkıntı, kabarıklık ve 
yükselti farklarını düzeltmek, zeminde yükseklik farkı olması gerekiyorsa dikkat 
çekici renklerle uyarı işaretleri koymak, yeterli aydınlatmayı sağlamak, merdi-
ven kenarlarında dikkat çekici renklerle boyanmış tutunma noktaları oluşturmak, 
yürüme yolu üzerinde bulunan kabloların kaldırılması, kaldırılamazsa yere sabit-
lenmesini sağlamak, geri çekilebilir kablo tutucular kullanmak vb. birçok önlem 
alınarak kayma, ayağı takılma ve düşmeler engellenebilir (Kesgin 2011).

Ülkemizde düşmelerle ilgili olarak yapılan çalışmalar genellikle hasta düşmeleri 
ile ilgilidir. Çalışanlarda düşmeler gözardı edilmektedir. Bununla birlikte Hastane 
Hizmet Kalite Standartlarında Çalışan Güvenliği Komitesi görev tanımlarında 
“Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması” yer almakta bu doğrultuda ça-
lışma yapılabilmektedir.

Risklerin değerlendirilmesi düşmenin önlenmesinde en önemli basamak olarak 
ele alınmaktadır. Risklerin belirli dönemlerde belirlenmesi girişimlerin daha 
erken yapılmasını ve böylece düşmelerin önlenmesini sağlamaktadır Risklerin 
erken belirlenmesi, girişimlerin daha erken yapılmasını ve böylece ikincil prob-
lemlerin azaltılmasını sağlayabilmektedir. Çevresel risklerin değerlendirilmesi, 
tehlikelerin ortadan kaldırılması ve çevrenin düzenlenmesi yaşanılan çevrenin 
güvenliğini artırmaktadır (Emiroğlı;2007).

Bu çalışmanın amacı, sağlık tesislerinde çalışanlar için risk olabilecek olan un-
surların tanımlanması, azaltılması, gerekli önlemlerin alınması, eğitimleri içeren 
“STD (Sendeleme, tökezleme, düşme) Önleme Programı geliştirmektir.
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2. YÖNTEM

Bu çalışma sağlık çalışanların düşmesiyle ilgili risk faktörlerin belirlenmesi ama-
cıyla Ocak - Şubat 2012 de Afyon Sandıklı Devlet Hastanesi, Bolu İzzet Baysal 
Devlet Hastanesi’nde yapılmıştır.

Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen “Çalışanların Düşmesiyle İlişkili Risk 
Faktörleri Kontrol Listesi” kullanılmıştır. Bu form, literatürde tanımlanan düşmeyle 
ilişkili çevresel risk faktörlerini değerlendiren ve bu konuda yapılan çalışmalarda kul-
lanılan kontrol listelerinden yararlanılarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir.

Geliştirilen 180 soruluk kontrol listesinin ön uygulaması Sandıklı Devlet Hasta-
nesindeki 10 çalışan güvenliği komitesi üyesinin Ocak 2012 tarihinde değerlen-
dirmesi ile yapılmıştır. Ön uygulama sonucunda kontrol listede gerekli değişik-
likler yapılmış ve son şekli oluşturulmuştur

Kontrol Listesinde bulunan maddelerin güvenirliğine bakılmıştır. Cronbach alp-
ha değeri 0.60 altında olan maddeler değerlendirme dışı bırakılmıştır. Sonuçta 
153 maddelik cronbach alpha değeri 0.97 olan Çalışanların Düşmesiyle İlişkili 
Risk Faktörleri Kontrol Listesi oluşturulmuştur.

Tablo 1. Çalışanların Düşmesiyle İlişkili Risk Faktörleri Kontrol Listesinin  
alt bölümleri ve güvenirlik düzeyi

Alt bölüm Adı Madde Sayısı Cronbach alpha değeri
Çalışma yüzeyi 10 0,88
Aydınlatma 2 0,73
Mobilya 7 0,84
Dinlenme odaları 12 0,87
Koridor 8 0,70
Tuvalet 10 0,70
Asansör 5 0,70
Merdiven 20 0,86
Yemekhane 10 0,78
Hastanenin dış çevresi 18 0,70
Su drenajı 3 0,70
Hava durumu 7 0,88
Yapılan iş 4 0,70
Temizleme Yöntemi 8 0,82
Ayakkabı 4 0,81
Çalışan eğitimi ve iletişimi 9 0,91
Güvenlik ürünleri 3 0,74
Görsel ipuçları 5 0,81
Düşmeyi Önleme Yönetimi 8 0,93
TOPLAM 153 0,97
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Şubat 2012’de Sandıklı Devlet Hastanesinde 30, Bolu Devlet Hastanesinde 33 
Hizmet Kalite Standartları Bölüm sorumlusu tarafından her hastanenin çalışma 
yüzeyleri, dış çevresi, koridorları, merdivenleri, yemekhanesi, dinlenme odası, 
asansörü, tuvalet-banyoları, aydınlatması, mobilyaları, yüzey temizleme yöntem-
leri, güvenlik ürünleri, sıvı drenajı değerlendirilmiştir.

Düşmeyle İlişkili Risk Faktörleri Kontrol Listesinde; dış çevresi, koridorlar, mer-
divenler, yemekhane, dinlenme odası, asansör, tuvalet-banyo, aydınlatması, mo-
bilya, yüzey temizleme yöntemleri, güvenlik ürünleri, sıvı drenajı, çalışanların 
iletişimi ve eğitimi, düşmeyi önleme politikaları ile ilgili maddeler bulunmakta-
dır. Bu maddeler evet ya da hayır cevabı ile değerlendirilmiştir. Evet ve Hayır ce-
vapları bazı sorular için riskin var olduğunu gösterirken bazı maddeler için riskin 
olmadığını göstermektedir. Riskin olduğunu gösteren cevaplara 1 puan verilmiş, 
riskin olmadığını gösteren cevaplara 0 puan verilmiştir.

Verilerin değerlendirilmesi SPSS 11.5 paket programında yapılmıştır. Her bölü-
mün değerlendirilmesi için o bölüm ile ilgili maddelerin sayı ve yüzde dağılım-
ları ve standart sapma değerleri tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle hesaplandı. 
Sonuçlar % 95’lik güven aralığında, 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. 
Veriler, yüzde ± standart sapma (SD) veya ortalama ile ifade edildi.

Maddelerin risk puanları toplanarak bölüm ve genel risk puanı belirlenmiştir. 
Kurumlar arasındaki risk puan ortalamaları farkı bağımsız gruplarda t testi ile 
istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

3. BULGULAR

3.1. Çalışma Yüzeyindeki Risk Faktörleri

Değerlendiricilerin % 33,3’ü çalışma yüzeylerinde tıbbi cihazlardan zemine akan 
sıvıyı; % 33,3’ü zeminde sıvı kirleticilerin varlığını, % 30,2’i kusurlu döşeme 
yüzeylerinin hemen onarılmamasını,% 28,6’ı tehlikeli bir şekilde ekipman taşın-
masını risk faktörü olarak saptamışlardır

Çalışma yüzeyinin değerlendirmesinde Sandıklı Devlet Hastanesi için risk puan 
ortalaması 32,8 ± 20,5, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi için 42,9 ± 34,2 ola-
rak belirlenmiştir. İki hastanenin risk puan ortalamaları arasında fark istatistiksel 
olarak anlamsızdır (t= -1,125 p=0,268).

3.2. Aydınlatma ile İlişkili Risk Faktörleri

Değerlendiricilerin %36,5’sı gündüz aydınlatmasının % 23,8’i çalışma mekan 
aydınlatmasının yetersizliğini risk faktörü olarak saptamışlardır.
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Hastanelerin iç aydınlatmasının değerlendirmesinde Sandıklı Devlet Hastanesi 
için risk puan ortalaması 75,0 ± 25,7, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi için 
78,5±26,7 olarak belirlenmiştir. İki hastanenin risk puan ortalamaları arasında 
fark istatistiksel olarak anlamsızdır. (t=-309 p=0,760).

3.3. Mobilyalarla ilişkili Risk Faktörleri

Değerlendiricilerin % 17,5’u dolapların yüksekliğini, % 17,%’u ofis koltukları-
nın ayarlanabilir özelliğinin olmamasını, % 14,3’ ü dolap çekmecelerinin açık 
olmasını, % 11,1’i sandalyelerin yüksekliğini risk faktörü olarak saptamışlardır.

Mobilyaların değerlendirmesinde Sandıklı Devlet Hastanesi için risk puan ortala-
ması 40,9 ± 22,8, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi için 57,1 ± 30,2 olarak be-
lirlenmiştir. İki hastanenin risk puan ortalamaları arasında fark istatistiksel olarak 
anlamsızdır. (t=-1,270 p=0,220).

3.4. Dinlenme Odalarında Risk Faktörleri

Değerlendiricilerin %33,3’ü dinlenme odalarındaki gündüz aydınlatmasının 
yetersizliğini, % 19,0’u yürüme yolu üzerinde mobilyalarının bulunmasını, % 
22,2’si yürürken takılmaya neden olabilecek küçük eşyaların bulunmasını risk 
faktörü olarak saptamışlardır.

Çalışanların dinlenme odalarının değerlendirmesinde Sandıklı Devlet Hastane-
si için risk puan ortalaması 25,3± 17,4 Bolu İzzet Baysal Devlet hastanesi için 
44,1±35,8 olarak belirlenmiştir. İki hastane risk puan ortalamaları arasında fark 
istatistiksel olarak anlamlıdır (t=-2,107 p= 0,043).

3.5. Koridorlardaki Risk Faktörleri

Değerlendiricilerin % 33,3’ü koridorlardaki gündüz aydınlatmasının yetersizliğini,% 
19,0’u yürüme yolu üzerinde mobilyalarının bulunmasını,% 22,2’si yürürken takılma-
ya neden olabilecek küçük eşyaların bulunmasını risk faktörü olarak saptamışlardır

Hastane koridorlarının değerlendirmesinde Sandıklı Devlet Hastanesi için risk 
puan ortalaması 33,9 ± 20,0 Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi için 34,5 ± 15,0 
olarak belirlenmiştir. İki hastanenin risk puan ortalamaları arasında fark istatistik-
sel olarak anlamsızdır (t=-116 p=0,908).

3.6. Tuvaletlerdeki Risk Faktörleri

Değerlendiricilerin % 68,3’ü tuvaletlerde tutunma barlarını olmamasını, % 
27,0’si tuvaletlerdeki gündüz aydınlatmasının yetersizliğini % 30,0’u zeminin 
kaygan özellikte olmasını risk faktörü olarak tespit saptamışlardır.
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Hastane tuvaletlerinin değerlendirmesinde Sandıklı Devlet Hastanesi için risk 
puan ortalaması 38,0 ± 15,6, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi için 44,6 ± 19,9 
olarak belirlenmiştir. İki hastanenin risk puan ortalamaları arasında fark istatistik-
sel olarak anlamsızdır (t= -1,419 p= 0,161).

3.7. Asansördeki Risk Faktörleri

Değerlendiricilerin % 47,6’sı asansörlerin bozulmasını, % 33,3’ü asansör kapı-
larının hızlı kapanmasını, % 30,2’si asansör tabanı ile koridor arasında zemin 
farkının olmasını risk faktörü olarak tespit saptamışlardır.

Asansörlerinin değerlendirmesinde Sandıklı Devlet Hastanesi için risk puan or-
talaması 44,8 ± 16,6, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi için 42,8 ± 27,0 olarak 
belirlenmiştir. İki hastanenin risk puan ortalamaları arasında fark istatistiksel ola-
rak anlamsızdır (t= -,296 p=0,769).

3.8. Merdivenlerdeki Risk Faktörleri

Değerlendiricilerin % 69,8’i merdivenlerdeki derinlik algısını güçlendirecek 
renkli bantların olmamasını, % 69,8’si hastane girişindeki merdiven basamakları-
nın farklı renk ile belirginleştirilmemesini, % 69,8’si merdivenlerdeki paspasların 
bulunduğu konumlarının işaretlenmemesini risk faktör olarak tespit etmişlerdir.

Merdivenlerin değerlendirmesinde Sandıklı Devlet Hastanesi için risk puan or-
talaması 41,3 ± 8,89, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi için 32,0 ± 29,0 olarak 
belirlenmiştir. İki hastanenin risk puan ortalamaları arasında fark istatistiksel ola-
rak anlamsızdır (t= 1,669 p=0,101).

3.9. Yemekhanedeki Risk Faktörleri

Değerlendiricilerin % 31,7’i yemekhane girişinde eşiğin bulunmasını, % 25,4’ü 
gece aydınlatmasının yetersi olmasını, % 23,8’i yürüme yolunu daraltacak mobil-
yaların bulunmasını risk faktör olarak tespit etmişlerdir.

Yemekhanenin değerlendirmesinde Sandıklı Devlet Hastanesi için risk puan or-
talaması 27,0 ± 16,3, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi için 41,6 ± 32,8 olarak 
belirlenmiştir. İki hastanenin risk puan ortalamaları arasında fark istatistiksel ola-
rak anlamsızdır (t= 1,812 p=0,079).

3.10. Hastanenin Dış Çevresindeki İlişkin Risk Faktörleri

Değerlendiricilerin % 49,2’si hendek, kaldırım kenarlarının sarı boya ile bo-
yanmamasını % 39,7’si kaldırım yürüme yollarındaki yüzey yükseltilerinin 
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bulunmasını,%36,5’si yürüme yollarındaki çukurların hemen doldurulmamasını 
risk faktör olarak tespit etmişlerdir.

Hastanenin dış çevresinin değerlendirmesinde Sandıklı Devlet Hastanesi için risk 
puan ortalaması 27,7 ± 17,4, Bolu İzzet Baysal Devlet hastanesi için 22,4 ± 11,6 
olarak belirlenmiştir. İki hastane risk puan ortalamaları arasında fark istatistiksel 
olarak anlamsızdır (t= 1,348 p=0,183).

3.11. Su drenajına İlişkin Risk Faktörleri

Değerlendiricilerin % 49,2’si çatılardan gelen suyun drenaj sistemi içine akma-
masını, % 28,6’sı yürüme alanlarına su sıçramasını, % 27’si hastanede uygun 
drenaj boruların kullanılmamasını risk faktör olarak tespit etmişlerdir.

Hastanenin dış çevresindeki su drenajının değerlendirmesinde Sandıklı Dev-
let Hastanesi için risk puan ortalaması 51,3 ± 24,0, Bolu İzzet Baysal Devlet 
Hastanesi için 56,8 ± 30,6 olarak belirlenmiştir. İki hastanenin risk puan orta-
lamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (t= -604 
p=0,526).

3.12. Hava Durumuna İlişkin Risk Faktörleri

Değerlendiricilerin % 66,7’si kış boyunca kötü hava koşullarında kullanılacak 
malzemenin hazır olmamasını, % 57,1’i yaya trafiğinde buz çözücülerinin kulla-
nılmamasını, % 55,6’si Hastanenin kötü hava koşullarlına yönelik eylem planının 
olmamasını risk faktörü olarak saptamışlardır.

Hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede Sandıklı Devlet Hastanesi için 
risk puan ortalaması 64,7 ± 26,1, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi için 67,0 ± 
36,1 olarak belirlenmiştir. İki hastanenin risk puan ortalamaları arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (t= -273 p=0.786).

3.13. Yapılan İş İle İlgili Risk Faktörleri

Değerlendiricilerin % 93,5’i çalışanların aceleci davranmasını, % 66,7’si çalı-
şanın zemin kurulanmadan yürünmesini,%65,1’i tedavi arabalarının itilmesi ile 
hareket ettirilmesini risk faktörü olarak saptamışlardır.

Yapılan işin düşme yönünden değerlendirmesinde Sandıklı Devlet Hastanesi için 
risk puan ortalaması 65,3 ± 20,0; Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi için 81,8 ± 
11,3 olarak belirlenmiştir. İki hastanenin risk puan ortalamaları arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır (t = 3,398 p=0,001).
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3.14.Temizleme Yöntemleri İlgili Risk Faktörleri

Değerlendiricilerin % 46’sı yüksek riskli alanların temizliğinde kaymaz temizle-
yicilerin kullanılmamasını,% 42,9’u zeminlerin yıkanması sırasında uyarıcı lev-
haların konulmamasını, % 27’ si zemin temizliğinin belirli saatlerde yapılmama-
sını risk faktörü olarak saptamışlardır.

Hastanenin yüzey temizlemesinin değerlendirmesinde Sandıklı Devlet hastanesi 
için risk puan ortalaması 35,3 ± 17,5, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi için 
36,8 ± 34,1 olarak belirlenmiştir. İki hastanenin risk puan ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (t=-180 p= 0.858)

3.15. Ayakkabılarına İlişkin Risk Faktörleri

Değerlendiricilerin % 52,4’ü ayakkabı tabanlarının düz olmasını,% 22,2’si ayak-
kabı tabanlarının kirlenmiş olmasını,% 46’sı tabanlarının aşınmış olmasını risk 
faktörü olarak saptamışlardır.

Çalışanların giydikleri ayakkabılarının değerlendirmesinde Sandıklı Devlet Has-
tanesi için risk puan ortalaması 51,1 ± 27,2, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi 
için 70,3 ±30,5 olarak belirlenmiştir. İki hastanenin risk puan ortalamaları arasın-
da istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır (t = -2,035 p= 0,049).

3.16. İletişim ve Eğitim İle İlgili Risk Faktörleri

Değerlendiricilerin % 66,7’si hastanede kayma ve düşmelerin önlenmesine yönelik 
afişlerin bulunmamasını, % 63,5’i Çalışanların kaygan zemin üzerinde yürüyüş ve 
ayak bileği hareketleri konusundaki eğitimsizliğini, % 50’si Çalışanların güvenli 
merdiven kullanımı konusundaki eğitimsizliğini risk faktör olarak saptamışlardır.

Düşme iletişimi ve eğitimin değerlendirilmesinde Sandıklı Devlet Hastanesi için 
risk puan ortalaması 61,1 ± 31,3, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi için 47,0 
± 35,1 olarak belirlenmiştir. İki hastanenin risk puan ortalamaları arasında fark 
istatistiksel olarak anlamsızdır (t = -1,606 p= 0,114).

3.17. Güvenlik Ürünleri ile ilişkili Risk Faktörleri

Değerlendiricilerin % 57,1’i zemin işaretlerinin bulunmamasını, % 63,5’si lava-
boların su sıçratmasını risk faktör olarak saptamışlardır.

Güvenlik ürünlerinin değerlendirilmesinde Sandıklı Devlet Hastanesi için risk 
puan ortalaması 64,1 ± 22,9 Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi için 87,7 ± 22,8 
olarak belirlenmiştir. İki hastanenin risk puan ortalamaları arasında fark istatistik-
sel olarak anlamlıdır (t = -3417 p=0,001).
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3.18. Görsel ipuçları ile ilişkili Risk Faktörleri

Değerlendiricilerin % 63,5’ü zemin yükseklik farklılarının işaretlenmemesi, % 
45,9’u ıslak ve tehlikeli alanlarına erişimi engellemek için bant ve şeritlerin kul-
lanılmamasını % 30,2’si ıslak zemin işaret ve levhalarının bulunmamasını risk 
faktör olarak saptamışlardır.

Görsel ipuçlarının değerlendirilmesinde Sandıklı Devlet Hastanesi için risk puan 
ortalaması 65,3 ± 20,0 Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi için 48,0 ± 33,6 ola-
rak belirlenmiştir. İki hastanenin risk puan ortalamaları arasında fark istatistiksel 
olarak anlamlıdır (t = 2,081 p=0,044).

3.19. Yönetim İle ilişkili Risk Faktörleri

Değerlendiricilerin % 77,8’i hastanenin ayakkabı denetim kurallarını olmayışını, 
% 74,6’sı Hastane için uygun ayakkabı giyme politikasını olmayışını, % 69,8’si 
çalışanların düşmelerin önlenmesinde ayakkabını önemi konusundaki eğitimsiz-
liğini risk faktör olarak saptamışlardır.

Düşmelerin önlenmesi yönetiminin değerlendirilmesinde Sandıklı Devlet Hasta-
nesi için risk puan ortalaması 83,0 ± 25,0 Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi için 
64,7 ± 29,0 olarak belirlenmiştir. İki hastanenin risk puan ortalamaları arasında 
fark istatistiksel olarak anlamlıdır (t = 2,386 p=0,021).

3.20. Genel Risk Puan Değerlendirmesi

Genel olarak düşme risk faktörlerinin değerlendirilmesinde Sandıklı Devlet Has-
tanesi için genel risk puan ortalaması 41,0 ± 12,8 Bolu Devlet Hastanesi için 30,5 
± 28,8 olarak belirlenmiştir. İki hastanenin genel risk puan ortalamaları arasında 
fark istatistiksel olarak anlamsızdır (t = 1,815 p= 0,075).

3.21. Risk Faktörlerinin Öncelik Sıralaması

Düşme risk faktörlerinin risk puan ortalamalarının değerlendirilmesinde aydın-
latma ile ilgili risk faktörleri (76,0±25,4) birinci sırada yer almaktadır. Bunu 
düşmelerin önlenmesi ile ilgili politikaların olmayışı (75,0±28,1), Güvenlik 
ürünleri ile riskler (74,0±25,5) ve yapılan işle ile ilgili özellikler (72,0±18,44) 
izlemektedir.
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışmanın verilerinin değerlendirilmesi sonucunda en önemli risk faktörleri ay-
dınlatma, düşmelerin önlenmesi ile ilgili politika, güvenlik ürünleri ve yapılan 
işle ile ilgili özelliklerdir.

Görsel ipuçları, güvenlik ürünleri, ayakkabı giyimi, dinlenme odasına ait risk fak-
törlerinin değerlendirilmesinde risk puan ortalamaları arasında fark anlamlıdır.

Çalışmanın sonuçlarına göre aşağıdakiler önerilebilir.

• Personel düşmelerinin olay bildiriminin içine alınması,
• Kontrol listesi oluşturarak etkin kontroller yapılması,
• Etkin bina turunun yapılması,
• Tesisin teknik servis tarafından düzenli kontrolleri,
• Malzeme kontrolleri
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• Islak zeminle çalışılan alanlarda koruyucu malzeme kullanımı, buraların kısa 
süreli kapatılması,

• Hava durumuna uygun alan temizliği,
• Otoparkların kontrolü,
• Kaymaz ayakkabılarının temini,
• Çalışanlar bulaşık ve cerrahi alet dekontaminasyon alanları gibi sürekli ıslak 

alanlarda, kaymaz ayakkabı kullanılması.
• Merdivenlerde korkulukların bulunması,
• Islak zemin uyarı levhaların kullanılması,
• Zemindeki engellere karşı uyarıcılar tanımlamaların kullanılması,
• Aydınlatmanın yeterli olmasının sağlanması,
• Çalışma alanlarında kablo vb. aksamın düzenlenmesi,
• Hastane giriş yollarının temiz tutulması,
• Su drenaj sisteminin yaya yollarına akmamasına özen gösterilmesi,
• Karlanma ve buzlanmaya karşı zamanında önlem alınması,
• Zemindeki çatlak ve kırıklar tamir ettirilmesi,
• Sabunlukların yere damlatmaması,
• Paspasların doğru kullanımı (hareketli ve kaymaz olmaları, paspas alanlarının 

belirlenmesi),
• Her çalışan gördüğü uygunsuzluğu bildirmelidir.
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ÖZET

Bu çalışmada, Sağlık Bakanlığının kalite çalışmalarının hastanelerdeki hasta ve çalışan 
güvenliğine olan etkisi incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle hasta ve çalışan güvenliğinin 
tanımlaması yapılarak, Sağlık bakanlığının bu konuda yaptığı çalışmalara değinilmiştir. 
Sonrasında Sağlık Bakanlığının kalite çalışmalarının hastanelerdeki hasta ve çalışan gü-
venliğine etkisini ölçmek amacıyla Ankara ili 2008. 3. Dönem ile 2009 2. dönem hastane 
hizmet kalite standartları hasta ve çalışan güvenliği bölümü kriterlerinin karşılanma oranı 
karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

Değerlendirme sonucunda 2008 yılı 3. Dönemi ile 2009 yılı 2. Dönemi arasında hastane-
lerin hasta ve çalışan güvenliği kriterleri arasında 7 ana başlıktan 6’sında artma olduğu 
tespit edilmiştir. Yalnızca 7.konu başlığımız olan “El hijyeni programı uygulanmalıdır” 
kriteri için bir artış olmamıştır. Sağlık Bakanlığının 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Prog-
ramıyla başlattığı; performans ve kalite sisteminin hastanelerdeki hasta ve çalışan gü-
venliğini olumlu yönde etkilediği görülmüş bundan sonraki Sağlık bakanlığının kalite 
çalışmalarının bu düzeyi daha artıracağı düşünülmektedir.
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ABSTRACT
In this study, the effects of the quality studies of The Ministry of Health on patient and 
health employees safety, is analysed. For this reason, firstly patient and health employees 
safety is defined and touched on the studies that The Ministry of Health made. Subsequ-
ently, with the aim of measuring the effects of quality studies of The Ministry of Health, 
on patient and health employees safety in the hospitals is evaluated with comparing the 
rate of corresponding criteria of Ankara, city 2008. 3rd Period and 2009.2nd Period qua-
lity standards of hospital service.

At the end of evaluation, the hospitals criteria of patient and employees safety between 
2008. 3rd period and 2009. 2nd Period is detected 6 of 7 main topics are increased. No 
increase happened for only the criteria of 7th topic ‘Hand hygiene programme must be 
applied’ It is seen that, performance and quality system affects the patients and employees 
safety in positive direction, which The Ministry of Health started in 2003, by the prog-
ramme of Transformation in Health and it is thought that The Ministry of Health’s studies 
about quality will raise the level.

Key Words: Quality in Health, Patient and Health Employees Safety
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1. GİRİŞ

Tıp biliminin ilk ve en temel prensiplerinden biri”Önce Zarar Verme” ilkesidir. 
Bu doğrultuda kurgulanan sağlık hizmeti sunumu, öncelikle hastaların ve sağlık 
çalışanlarının güvenliğine odaklanmalıdır. Ancak sağlık hizmeti sunum süreçle-
rindeki ortaya çıkan hatalar, sağlık çalışanları ve hastaların zarar görmesine ne-
den olmaktadır. Sağlık hizmeti sunumunun göz ardı edilmemesi gereken önem-
li konularından biri, hiç şüphesiz hasta ve çalışan güvenliğidir (9. Aydın Bilge 
“Tebliğin yayınlanması en önemli itici güç olacaktır”.Sağlık Yönetimi ve Eğitimi 
Dergisi Yıl:2 Sayı:17 Ağustos 2009 S.17.)

Hasta ve çalışan güvenliği; sağlık hizmeti sunum süreçlerinde ki basit hataların 
hasta ve çalışanlara zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını engelleyecek faaliyet-
leri planlamak, uygulamaya koymak, meydana gelebilecek olası hataların hasta 
ve çalışanlara ulaşmadan önce belirlenmesini, raporlanmasını ve düzeltilmesini 
sağlayacak önlemler almaktır. Sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alan has-
ta, hasta yakınları ve çalışanların fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak kendilerini 
güvenli hissedecekleri bir ortam oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda, 
Sağlık Bakanlığı devrim niteliğinde düzenlemeler yapmıştır bu düzenlemelerin 
öncüsü de “Sağlıkta Dönüşüm Programı’dır.”

Ülkemizde, sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde 
organize edilmesi, finansmanının sağlanması ve sunulması amacıyla Sağlık Ba-
kanlığı tarafından Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulanmaya başlandı. Sağlıkta 
Dönüşüm Programının temel ilkelerinden olan sürekli kalite gelişimi; vatandaş-
lara sunulan hizmetlerde ve elde edilen sonuçlarda ulaşılan noktayı yeterli gör-
meyerek, hep daha iyiyi aramayı, sistemin kendisini değerlendirerek hatalarından 
öğrenmeyi sağlayarak bir geri bildirim mekanizmasının oluşturulmasını ifade et-
mektedir. Sağlıkta Dönüşüm programının bileşenlerinden olan Nitelikli ve Etkili 
Sağlık Hizmetleri için Kalite ve Akreditasyon; ise sağlık sektöründe hizmetin 
kabul edilebilirliği ve standardı, en az kullanılan sarf malzemesi ile tanı ve tedavi 
araçlarının kalitesi kadar önemlidir. Hizmet biriminin belli standartlara uygun-
luğu tek başına yeterli değildir. Hizmet sunum süreci ve elde edilen çıktıların 
değerlendirildiği bir mekanizmanın kurulması gerekir. (5.T.C. Sağlık Bakanlığı 
“Sağlıkta Dönüşüm Programı” Aralık 2003 S.25-35.)

Sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması kalitenin en önemli 
konusu, aynı zamanda nitelikli ve kaliteli hizmetin en önemli göstergelerindedir. 
Hasta ve çalışan güvenliğine yönelik her uygulama, sağlık hizmetinin kalitesinin 
arttırılmasına yardımcı olmaktadır. (4.Öztürk Abdullah, “Sağlık Hizmetlerinde 
Kalite Uygulamaları: Türkiye Modeli” Sağlığın Başkenti Eylül- Aralık.18. Sayı 
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Eki. S.14-15.).Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı 2003 yılında sağlık hizmet sunum 
kalitesini doğrudan etkileyen, hasta ve çalışan güvenliğini temel alan performans 
ve kalite sistemini ilk aşaması olan performansa dayalı ek ödeme sistemi geliş-
tirilmiş, ikinci bir aşama olarak da bu sisteme 2005 yılında sağlık hizmet sunu-
munda kaliteyi esas alan Kurumsal Performans ve Kaliteyi Geliştirme çalışması 
ile kalite boyutu eklenmiştir. Böylece sağlık hizmetine erişim, hizmet alt yapı-
sı, süreçlerin değerlendirilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve belirlenen 
hedeflere ulaşma derecesinin ölçümüne dayalı kapsamlı bir hastane değerlen-
dirme sistemi hayata geçirilmiştir. (8. Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi 
(2008,2011))

Bu sistem içinde Sağlık bakanlığı; hasta güvenliğini, çalışan güvenliğini, hasta ve 
çalışan memnuniyetini kaliteli sağlık hizmeti sunumu içinde değerlendirmektedir. 
Değerlendirme aracı olarak da Hizmet Kalite Standartlarını (HKS) kullanılmak-
tadır. Hastanelerde hizmet sunumunda kalitenin artırılmasına yönelik hazırlanan 
HKS’nın temelinde hasta ve çalışan güvenliği yatmaktadır. Hasta güvenliğinin 
sağlanmasındaki ana unsur ise çalışan güvenliğinin sağlanmasıdır. Çalışanlar için 
güvenli çalışma ortamlarının sağlanması ve çalışanların kendilerini güven içinde 
hissetmeleri hastanelerde güvenlik kültürü gelişiminin de önemli göstergesidir. 
Bu açıdan bakıldığında hastanelerde hasta ve çalışan güvenliği bir hobi veya psi-
kolojik tatmin aracı olmayıp, hizmet alanlarının talep ettiği, hizmet sunucularının 
yerine getirmesi gereken bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde 
2003 yılında yürürlüğe giren sağlıkta dönüşüm programı ile kaliteli hizmet sunu-
mu, hem bir devlet politikası hem de bir zorunluluk haline gelmiştir. (3.Perfor-
mans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı “Hastane Değerlendirme 
Süreci” I.HKS Okulu Ders Notları (2011) S.30-31.) Bu çalışmada, Sağlık Bakan-
lığının 2003 yılında başlattığı performans ve kalite sisteminin Ankara ilindeki 
kamu hastanelerinde hasta ve çalışan güvenliğine olan etkileri inceledi.

1.1. Hastane Kalite Standartları ve Hastane Değerlendirme Süreci

Sağlıkta Dönüşüm Programının 8 ana bileşeninden biri olan ve kaliteli sağlık 
hizmetini hedefleyen “Sağlık Kurumlarında Kalite ve Akreditasyon” çalışmaları 
Sağlık Bakanlığı tarafından kurumsal ve sistematik bir şekilde 2005 yılında ha-
yata geçirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle Bakanlığa bağlı hastanelerde hastane-
lerin kalite değerlendirilmesinde kullanılmak üzere kalite kriterleri hazırlanarak 
yayınlanmış ve bu kriterler her yıl dört ayda bir hastanelerce öz değerlendirme 
mantığı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Sonrasında değerlendirmeler il sağlık 
müdürlüğü bünyesinde yer alan performans ve kalite koordinatörlüklerince yapıl-
maya başlanmıştır. Ayrıca dört ayda bir olan bu değerlendirmeler süreç içerisinde 
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altı ayda bir yapılmaya başlanmış, bununla birlikte kalite kriterleri de ihtiyaçlara, 
önceliklere ve Bakanlığın stratejik hedeflerine göre revizyonlara uğrayarak daha 
da geliştirilmiştir. 100 sorudan oluşan kalite kriterleri, 2007 yılı başında yapılan 
revizyonla 150 sorudan oluşan bir set halini almıştır.

Kalite ve Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi, hasta ve çalışan güvenliği 
kültürünün oluşturulması, kurum ve kuruluşların verimliliğinin sağlanması ve bu 
iyileştirmelerin kurum ve kuruluşlarda rehberlik etmek üzere 2007 yılında Sağlık 
Bakanlığı bünyesinde “Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkan-
lığı” kurulmuştur.

Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığınca, kuruluşun hede-
fine yönelik olarak; kurumlarda hizmet kalitesinin değerlendirilmesi, izlenmesi 
ve iyileştirmesi amacıyla”Kurumsal Performans ve Kalite Yönergesi” çerçeve-
sinde özgün ve ulusal bir model oluşturulmuştur. Model, kamuya bağlı sağlık ku-
rum ve kuruluşlarının belirli periyotlarda değerlendirilmesi ve bu değerlendirme 
sonucunda kurumsal performans katsayısı adı verilen bir katsayı ile puanlandı-
rılması esasına dayanmaktadır. Bu katsayı, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarının 
aylık olarak personeline dağıtacağı ek ödeme miktarının belirlenmesi ilişkilen-
dirilmek suretiyle sağlık kurum ve kuruluşlarının ve kuruluşlarda çalışan per-
sonelin kalite çalışmalarına optimal katkısı hedeflenmiştir. (4.Öztürk Abdullah, 
“Sağlık Hizmetlerinde Kalite Uygulamaları: Türkiye Modeli” Sağlığın Başkenti 
Eylül- Aralık.18. Sayı Eki. S.14-15.) İller arası iyi uygulamaların ve deneyimlerin 
paylaşılması amacıyla Daire Başkanlığınca farklı illerden değerlendirici ekipler 
oluşturulmuş ve ekipler başka ilin merkez hastanelerinde değerlendirmeler yap-
mıştır. Bu uygulama ile kalite çalışmalarına yeni bir boyut kazandırılmıştır. Söz 
konusu değerlendirmeler 2007 yılında 7 ilde yapılmaya başlanmış ve “çapraz 
değerlendirme” adı altında kurumsallaştırılmıştır.2010 yılına kadar, kurumsal 
performans katsayısının hesaplandığı her dönemde Türkiye’nin farklı illerinde 
çapraz değerlendirmeler yapılmaya devam etmiştir. Bu hızlı değişim ve gelişim 
sürecinde kalite kriterlerinde önemli ve kapsamlı bir revizyon yapılmıştır. (3.Per-
formans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı “Hastane Değerlendir-
me Süreci” I.HKS Okulu Ders Notları (2011) S.30-31.)

2008 yılında yapılan revizyonla 150 sorudan oluşan kalite kriterleri tamamen 
revize edilerek hem yapısal, hem dizayn hem de metodolojik açıdan yeniden 
düzenlenmiştir. Kalite kriterleri Hizmet Kalite Standartları adını alarak toplam 
354 standart ve yaklaşık 900 alt bileşenden oluşan bir set halini almıştır. Bu set 
ile kalite çalışmaları yeni bir sürece girmiştir.2009 yılı içinde özel hastane ve 
üniversite hastanelerine yönelik olarak toplam 388 standart ve yaklaşık 1450 alt 
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bileşenden oluşan “Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları” hazırlanarak 
yayınlanmıştır. (8.Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi (2008,2011))

Buna paralel olarak 2009 yılında Sosyal Güvenlik Kurumunun özel hastanele-
rin hastalardan alacağı ilave ücretlerin belirlenmesi amacıyla yayınladığı puan-
landırma yönergesinde kullanılan puanlandırma parametrelerinden birini Sağlık 
Bakanlığı tarafından hazırlanan “Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları”nın 
oluşturması fiili olarak ve resmen özel hastanelerin de kalite süreçlerine dahil 
edilmesini sağlamıştır.

Bu çerçevede, 2010 yılı ilk yarısında, özel hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından 
belirlenen ekipler tarafından “Merkezi Değerlendirme” kapsamında değerlen-
dirilmiştir. Ayrıca 2010 yılı sonunda 81 il merkezinde bulunan kamu hastaneleri 
ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) değerlendirilmiş ve kamuda şuana 
kadar çapraz değerlendirme adı altında yapılan değerlendirmeler en son yapılan 
değerlendirmeler en son yapılan bu değerlendirmeler ile “HKS Merkezi Değer-
lendirme” adıyla kurumsallaşmıştır. Bundan sonraki süreçte de, kamu hastane-
leri, ADSM, özel hastaneler ve üniversite hastanelerinin değerlendirilmesi “HKS 
Merkezi Değerlendirme” ile yapılacaktır.

Bugüne kadar, HKS Değerlendirmeleri sadece puanlama amacıyla gerçekleştiri-
len bir uygulama olarak kalmamış, aynı zamanda hastaneler için kalite konusunda 
etkili bir eğitim niteliği de taşımıştır. Bundan sonra da, merkezi değerlendirmeler 
kalite konusunda standart bir bakış açısının oluşturulması ve sağlık hizmetlerinin 
ülkenin her köşesinde istenilen seviyelere ulaşması için eğitim ve teşvik unsuru 
olmaya devam edecektir. (I. HKS Okulu Ders Notları)

1.2. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongreleri

Sağlık Bakanlığı tarafından ilki 19 - 21 Mart 2009 tarihinde ana teması “Çalı-
şanların Teşviki ve Güvenliği” olan 1.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite 
gerçekleştirilmiştir.1.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’nde 
sağlık hizmetlerinde değişim ve yeniden yapılanma konusunun değerlendirilme-
si, sağlık hizmetlerinde performansa dayalı uygulamaların sağlık göstergeleri-
ne, hasta ve sağlık finansmanıyla ilişkisi gibi konular ele alınarak etkili, verimli, 
ekonomik, hakkaniyetli, erişilebilir bir sağlık hizmet sunumunun sağlanmasına 
önemli katkıda bulunulmuştur. (10.Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği Ajansı 
Eylül-Mayıs 2011/ Sayı:7 S.34-37)

Sağlık Bakanlığı tarafından “Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği”ana temalı ola-
rak düzenlenen 2.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 28 Ni-
san-1 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
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Ülkemizde hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının 
kalite, hasta ve çalışan güvenliği alanlarında yaptıkları araştırmalar ve yürüttükleri 
programların değerlendirildiği “1.Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri” 
sonuçlanarak 2.Uluslararası Sağlık Performans ve Kalite Kongresi esnasında sa-
hiplerine takdim edilmiştir. Bu uygulama ile sağlık çalışanlarının ve sağlık kurum 
ve kuruluşlarının gerçekleştirdikleri iyi uygulamalar ve bilimsel araştırmalar ke-
yifli bir rekabet ortamında tüm sağlık camiası ile paylaşılması hedeflenmiştir. (10.
Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği Ajansı Eylül-Mayıs 2011/ Sayı:7 S.34-37)

“Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’nin üçüncüsü “Klinik Ka-
lite ve Güvenlik” ana temasıyla 24-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiril-
miştir. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongreleri ile yapılan uygu-
lamalar, araştırmalar ve uluslararası deneyimleri paylaşarak sağlık hizmetlerinde 
performans, kalite, hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının etki alanını yay-
gınlaştırmayı amaçlayan Sağlık Bakanlığı “21-23 Şubat 2013” tarihleri arasın-
da düzenlemeyi planladığı “IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite 
Kongresi” ile bu geleneği sürdürecektir. (14. http://www.kalite.saglik.gov.tr/in-
dex.php?lang=tr&page=46&newsCat=1&newsID=39 (17.08.2012))

1.3. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumları

Sağlık Bakanlığı adına kalite çalışmalarını yürüten Tedavi Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı bu eğitimleri 
üstlenmiş durumdadır. Daire başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda güvenlik 
kültürünün oluşturulması konusunda eğitimin önemi bizzat görülmüştür. Bu amaç-
la Daire Başkanlığı tarafından verilen birçok eğitimin yanında 81 ilde Bakanlık 
eğitimcileri ile “Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumları” planlanmıştır.

Sempozyumlarda amaçlanan yoğun iş yükü altında ki sağlık çalışanlarının bulun-
dukları illerde eğitim programları oluşturmaktır. Bu amaçla hazırlıklarına başlanı-
lan sempozyumların önemli bir diğer özelliği de ücretsiz olarak yapılmasıdır. Amaç 
eğitiminin ulaşılabilir olmasıdır. Yapılacak eğitimlerin o ilde kamu, özel, üniversite 
tüm sağlık çalışanları tarafından alınması istenmektedir. Verilecek eğitimlerin sağ-
lık çalışanlarına ayrı bir mali yük getirmesi istenilen bir durum değildir.

Sempozyumlarda, Bakanlığın”güvenlik konusundaki yaklaşımı, hasta güvenliği 
kültürünün oluşturulması, çalışan güvenliğinin sağlanması, güvenliğin sağlanma-
sında hukuki boyutun önemi, cerrahi güvenliğin sağlanması, ilaç güvenliğinin 
oluşturulması, iletişimden kaynaklanan sorunların giderilmesi, güvenlik konusu-
nun en temel aracı; el hijyeninin uygulanması, bildirim sistemlerinin oluşturul-
ması, tanıda ve tedavide güvenliğin sağlanması, laboratuarda güvenliğin sağlan-
ması, enfeksiyonların önlenmesi gibi” konu başlıkları yer almaktadır.
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Yapılan Sempozyumlar sonucunda; sağlık çalışanları yaptıkları güzel ve iyi uygu-
lamaları bizzat Bakanlığa aktarma fırsatı bulabiliyorlar. Verilen eğitimler ile çalış-
malara daha farklı boyutlar kazandırılıyorlar. En önemlisi eğitimli sağlık çalışan-
larının güvenlik köprüsünde ki sayılarının artıyor olmasıdır. Güvenlik alt yapısı 
sağlık çalışanları ve sağlık yöneticileri ile sağlanacaktır ve öncelikle olarak onların 
eğitimleri ve eğitimleri ile güvenli ortam sağlamaları mümkün hale gelecektir. (10.
Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği Ajansı Eylül-Mayıs 2011/ Sayı:7 S.34-37)

1.4. Hizmet Kalite Standartları (HKS) Okulları

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı ta-
rafından “1.Hizmet Kalite Standartları (HKS) Okulu” 14-18 Mart 2011 tarihinde 
Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Eğitime 81 ilden İl Performans ve Kalite Koordi-
natörleri ile Kalite Yönetim Direktörleri olmak üzere toplam 450 kişi katıldı. Hiz-
met sunum kalitesini ve buna bağlı olarak hastaların ve çalışanların güvenliğini 
sağlamak hedeflenerek bu okul yolculuğuna çıkılmıştır. (3.Performans Yönetimi 
ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı “Hastane Değerlendirme Süreci” I.HKS 
Okulu Ders Notları (2011) S.30-31.)

Okul eğitimin temelinde Kamu, Özel ve Üniversite Hastanelerine yönelik ortak 
bir standart set olarak hazırlanmış olan “Hastane Kalite Standartları”na ilişkin 
konular yer almıştır. Eğitimde;

• Bakanlık Kalite Politikaları,
• HKS’nin Metodolojisi,
• Hasta ve Çalışan Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar,
• Hasta ve Çalışan Güvenliğinde Hukuki Boyut,
• HKS ile İlişkili Kalite Anlayışı,
• HKS’de Yer Alan Bölümler ve Hasta/Çalışan Güvenliği İlişkisi,
• HKS Uygulamalarının İncelikleri ve Gereklilikleri,
• Değerlendirme Süreçleri,
• Kalite ve Performans Göstergelerinin Önemi, Takibi ve Değerlendirilmesi,
• Belgelendirme Süreci (Hizmet Kalite Belgesi),
• Hastaneler Arası İyi Uygulamalar,
• Kurum Verimlilik Göstergelerinin Değerlendirilmesi,
• Kalite ve Yönetici Performans İlişkisi,
• Kalite ve Birim Performans İlişkisi,
• TİG Konu Başlıklarına yer verilmiştir.
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Okulda, kalite alanında yeni bir döneme girildiği ve bu yeni dönemde Bakanlığın 
vizyonu, bundan sonraki yol haritası ve kalite yönetim direktörlerinin sorumlu-
lukları katılımcılarla paylaşılmıştır. Ayrıca başta Hizmet Kalite Standartlarının 
metodolojisi, standartların hastanelerde nasıl uygulanması gerektiği, uygulama-
larda püf noktaları olmak üzere ana ekseninde HKS olan ve geniş bir perspektif-
ten olayları irdeleyen toplam 23 sunum konusunda uzman Bakanlık eğitimcileri 
tarafından öğrencilere aktarılmıştır. HKS Okulu hastanelerde güvenlik kültürü-
nün geliştirilmesi, hasta ve çalışan güvenliğinin kurumun en öncelikli konusu 
ve ortak değeri olarak kabullenilmesinin sağlanmasına da vesile olmuştur. (11. 
Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği Ajansı Eylül-Mayıs 2011/ Sayı:8 S.13-14)

1.5. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin 
Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Sağlık kurum ve kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve 
Korunmasına İlişkin Usul Esaslar Hakkında Tebliğ 29.04.2009 tarih ve 27214 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamu ve Özel sektöre ait sağlık hizmeti sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşla-
rını kapsayan tebliğ; hasta ve çalışan güvenliğiyle ilgili risklerin azaltılması için 
hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, hasta ve ça-
lışanların sağlık hizmeti sunum sürecinde karşılaşabilecekleri muhtemel risk ve 
zararlardan korunmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Sağlık kurum ve kuruluşları; bu tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren 3 (üç) ay 
içerisinde Tebliğ Hükümleri Çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmak ve uy-
gulamaya başlamak zorundadır.

1.6. Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığının hasta ve çalışan güvenliğiyle ilgili en son mevzuatı 6 Nisan 
2011 tarihinde yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair 
Yönetmelik” olmuştur. Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği yayımlanması 
ile “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması 
ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırıl-
mıştır. Yönetmeliğin ana dayanağı HKS’dir.

1.6.1. Hasta Ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliğinin Amacı

Tüm sağlık kurumlarında;

• Hasta ve çalışan güvenliği için güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir ortam 
sağlanması,
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• Hizmet sunumunda kalitenin artırılması,
• Hasta ve Çalışanlar için muhtemel risklerin belirlenmesi,
• Bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
• Hizmet içi eğitimler ile güvenli hizmet sunumu ve güvenli çalışma ortamının 

sürdürebilirliğinin sağlanmasıdır.

1.6.2. Yönetmeliğin Kapsamı

Bu yönetmelik kamu, üniversite ve özel sektör 2. ve 3.basamak sağlık kurumla-
rını kapsar.

1.6.3. Hasta Güvenliği Uygulamaları

• Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması,
• Hastaya uygulanacak girişimsel işlemler için hastanın rızasının alınması,
• Sağlık hizmeti sunumunda iletişim güvenliğinin sağlanması,
• Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
• Cerrahi güvenliğin sağlanması,
• Hasta düşmelerinin önlenmesi,
• Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
• Engelli hastalara yönelik düzenlemelerin yapılması.

1.6.4. Çalışan Güvenliği Uygulamaları

• Çalışan güvenliği programının hazırlanması,
• Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması,
• Engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin yapılması,
• Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasını sağlanması,
• Çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenleme yapılması.

1.6.5. Hasta ve Çalışan Güvenliği Ortak Uygulamaları

• Enfeksiyon güvenliği
• Laboratuvar güvenliği
• Renkli kod uygulamaları
• Güvenlik raporlama sistemi
• Hasta ve çalışan güvenliği eğitimleri
• Hasta ve çalışan güvenliği komitelerinin kurulması
• Radyasyon güvenliği ile ilgili olarak; tanı ve tedavi amaçlı radyoaktif madde 

kullanılan alanlarda koruyucu önlemlerin alınması,
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Yönetmelikte yer alan usul ve esasların uygulanmasından kurumların en üst 
yöneticisi sorumludur. Yönetmeliğin değerlendirilmesi tüm kurumlar yılda bir 
kez Sağlık Bakanlığının Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Baş-
kanlığı değerlendiricileri tarafından değerlendirilir. Hizmet kalite standartların-
dan Başkanlıkça belirlenecek bölümlerde değerlendirme yapılabilir. Kurumlar, 
değerlendirilen bölümlerde yer alan hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili stan-
dartlardan 100 üzerinden en az 80 puan almalıdır. Bakanlık bu puanı artırabilir. 
HKS’ de “H”, “Ç”, ve “G” olarak kodlanan standartlar değerlendirilir.

2. GEREÇ VE YÖNTEM

Ankara ilinde yapılan bu çalışma Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Kalite Koordina-
törlüğü biriminin 2008 yılı 3. Dönem ile 2009 yılı 2.dönem hastanelerin Hasta 
ve Çalışan Güvenliği değerlendirme sonuçları incelenerek yapılmıştır. 2008 yılı 
3. Dönem ve 2009 yılı 2. Dönemleri için Sağlıkta Performans ve Kalite Yöner-
gesinin (2008) EK-1 Hizmet Kalite Standartları Hasta ve Çalışan Güvenliği bö-
lümünün formu kullanılmıştır. 2008 yılı 3. Dönem ve 2009 yılı 2. Dönem için 
EK-1 Hizmet Kalite Standartları Hasta ve Çalışan Güvenliği bölümünde 7 ana 
başlık altında 35 değerlendirme sorusu; evet-hayır ve kapsam dışı seçenekleri 
incelenmiştir. Bu 7 ana başlık sırasıyla; “hasta güvenliği için düzenlemeler yapıl-
malıdır”, “güvenli cerrahi için önlemler alınmalıdır”, “enfeksiyon riskinin azaltıl-
ması için gerekli önlemler alınmalıdır”, “ilaç güvenliği talimatı hazırlanmalıdır”, 
“güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu uygulamaları için gerekli düzenleme 
yapılmalıdır”, “çalışan güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır” ve “el hijyeni 
programı uygulanmalıdır”.

Bu değerlendirme kriterleriyle hastanelerdeki hasta ve çalışan güvenliği uygu-
lamalarındaki 2008 yılı 3. Dönem ile 2009 2. dönem arasında olumlu gelişme-
ler bakımından karşılaştırılması yapılarak; iki dönem arasındaki karşılaştırmayla 
sağlık bakanlığının çalışmalarının ilişkilendirmesi amaçlanmıştır.

Veriler bilgisayarda SPSS 17.0 Programı ile değerlendirilerek analiz edilmiştir.

3. BULGULAR

Tablo 1. 2008-3: Hasta güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır.
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde

Evet 196 81,7 81,7 81,7
Hayır 44 18,3 18,3 100,0

Toplam 240 100,0 100,0  
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3. BULGULAR 
Tablo 1. 2008-3: Hasta güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır. 

            Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 196 81,7 81,7 81,7 
  Hayır 44 18,3 18,3 100,0 
  Toplam 240 100,0 100,0   

 

2009-2: Hasta güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır. 

           Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 220 85,9 85,9 85,9 
  Hayır 36 14,1 14,1 100,0 
  Toplam 256 100,0 100,0   

 

Tablo 1’de çalışmaya konu olan 7 ana başlıktan birincisi olan”Hasta güvenliği için 

düzenlemeler yapılmalıdır.”  Kriterinin 2008 3. Dönem ve 2009.2. Dönem sonuçları ayrı ayrı 

verilmiştir ve bu dönem sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçları göstermiştir ki iki dönem 

arasında  %4.2 oranında olumlu gelişme mevcuttur. 

 

Hasta güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır. 

 

Evet 

Hayır 

Hayır 

Evet 
Hasta güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır. 

2009-2: Hasta güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır.

Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde
Evet 220 85,9 85,9 85,9
Hayır 36 14,1 14,1 100,0

Toplam 256 100,0 100,0  

3. BULGULAR 
Tablo 1. 2008-3: Hasta güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır. 

            Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 196 81,7 81,7 81,7 
  Hayır 44 18,3 18,3 100,0 
  Toplam 240 100,0 100,0   

 

2009-2: Hasta güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır. 

           Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 220 85,9 85,9 85,9 
  Hayır 36 14,1 14,1 100,0 
  Toplam 256 100,0 100,0   

 

Tablo 1’de çalışmaya konu olan 7 ana başlıktan birincisi olan”Hasta güvenliği için 

düzenlemeler yapılmalıdır.”  Kriterinin 2008 3. Dönem ve 2009.2. Dönem sonuçları ayrı ayrı 

verilmiştir ve bu dönem sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçları göstermiştir ki iki dönem 

arasında  %4.2 oranında olumlu gelişme mevcuttur. 

 

Hasta güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır. 

 

Evet 

Hayır 

Hayır 

Evet 
Hasta güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır. 

Tablo 1’de çalışmaya konu olan 7 ana başlıktan birincisi olan”Hasta güvenliği 
için düzenlemeler yapılmalıdır.”  Kriterinin 2008 3. Dönem ve 2009.2. Dönem 
sonuçları ayrı ayrı verilmiştir ve bu dönem sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaş-
tırma sonuçları göstermiştir ki iki dönem arasında  %4.2 oranında olumlu gelişme 
mevcuttur.

Tablo 2. 2008-3: Güvenli cerrahi uygulamaları için önlemler alınmalıdır.
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde

Evet 54 60,0 60,0 60,0
Hayır 30 33,3 33,3 93,3

Kapsam dışı 6 6,7 6,7 100,0
Toplam 90 100,0 100,0  

Tablo 2. 2008-3: Güvenli cerrahi uygulamaları için önlemler alınmalıdır. 

 Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 54 60,0 60,0 60,0 
Hayır 30 33,3 33,3 93,3 
Kapsam dışı 6 6,7 6,7 100,0 
Toplam 90 100,0 100,0   

 

2009-2: Güvenli cerrahi uygulamaları için önlemler alınmalıdır. 

 Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 77 80,2 80,2 80,2 
Hayır 10 10,4 10,4 90,6 
Kapsam dışı 9 9,4 9,4 100,0 
Toplam 96 100,0 100,0   

 

Tablo 2’de ise çalışmaya konu olan 7 ana başlıktan ikincisi olan “Güvenli cerrahi uygulamaları için 

önlemler alınmalıdır.” Kriterinin 2008 3. Dönem ve 2009.2. Dönem sonuçları ayrı ayrı verilmiştir ve 

bu dönem sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçları göstermiştir ki iki dönem arasında    

%20,2 oranında olumlu gelişme mevcuttur. 

 

Kapsam dışı 

Hayır 
Evet 

Güvenli cerrahi uygulamaları için önlemler alınmalıdır. 

Kapsam dışı 

Hayır 

Evet 
Güvenli cerrahi uygulamaları için önlemler alınmalıdır. 
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2009-2: Güvenli cerrahi uygulamaları için önlemler alınmalıdır.

Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde
Evet 77 80,2 80,2 80,2
Hayır 10 10,4 10,4 90,6

Kapsam dışı 9 9,4 9,4 100,0
Toplam 96 100,0 100,0  

Tablo 2. 2008-3: Güvenli cerrahi uygulamaları için önlemler alınmalıdır. 

 Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 54 60,0 60,0 60,0 
Hayır 30 33,3 33,3 93,3 
Kapsam dışı 6 6,7 6,7 100,0 
Toplam 90 100,0 100,0   

 

2009-2: Güvenli cerrahi uygulamaları için önlemler alınmalıdır. 

 Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 77 80,2 80,2 80,2 
Hayır 10 10,4 10,4 90,6 
Kapsam dışı 9 9,4 9,4 100,0 
Toplam 96 100,0 100,0   

 

Tablo 2’de ise çalışmaya konu olan 7 ana başlıktan ikincisi olan “Güvenli cerrahi uygulamaları için 

önlemler alınmalıdır.” Kriterinin 2008 3. Dönem ve 2009.2. Dönem sonuçları ayrı ayrı verilmiştir ve 

bu dönem sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçları göstermiştir ki iki dönem arasında    

%20,2 oranında olumlu gelişme mevcuttur. 

 

Kapsam dışı 

Hayır 
Evet 

Güvenli cerrahi uygulamaları için önlemler alınmalıdır. 

Kapsam dışı 

Hayır 

Evet 
Güvenli cerrahi uygulamaları için önlemler alınmalıdır. 

Tablo 2’de ise çalışmaya konu olan 7 ana başlıktan ikincisi olan “Güvenli cerrahi 
uygulamaları için önlemler alınmalıdır.” Kriterinin 2008 3. Dönem ve 2009.2. 
Dönem sonuçları ayrı ayrı verilmiştir ve bu dönem sonuçları karşılaştırılmıştır. 
Karşılaştırma sonuçları göstermiştir ki iki dönem arasında    %20,2 oranında 
olumlu gelişme mevcuttur.

Tablo 3. 2008-3: Enfeksiyon riskinin azaltılması için gerekli önlemler alınmalıdır.
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde

Evet 70 77,8 77,8 77,8
Hayır 20 22,2 22,2 100,0

Toplam 90 100,0 100,0  

Tablo 3. 2008-3:  Enfeksiyon riskinin azaltılması için gerekli önlemler alınmalıdır. 
 
              Frekans Yüzde 

Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 70 77,8 77,8 77,8 
  Hayır 20 22,2 22,2 100,0 
  Toplam 90 100,0 100,0   

2009-2: Enfeksiyon riskinin azaltılması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

               Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 90 93,8 93,8 93,8 
  Hayır 6 6,3 6,3 100,0 
  Toplam 96 100,0 100,0   
 

 

Tablo 3’de çalışmaya konu olan 7 ana başlıktan üçüncüsü, olan “Enfeksiyon riskinin azaltılması için 

gerekli önlemler alınmalıdır.” Kriterinin 2008 3. Dönem ve 2009.2. Dönem sonuçları ayrı ayrı 

verilmiştir ve bu dönem sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçları göstermiştir ki iki dönem 

arasında  % 16 oranında olumlu gelişme mevcuttur. 

 
 
 

Enfeksiyon riskinin azaltılması için gerekli önlemler alınmalıdır.  

Evet 

Hayır 

Hayır 

Evet 

Enfeksiyon riskinin azaltılması için gerekli önlemler alınmalıdır.  

2009-2: Enfeksiyon riskinin azaltılması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde
Evet 90 93,8 93,8 93,8
Hayır 6 6,3 6,3 100,0

Toplam 96 100,0 100,0  
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Tablo 3. 2008-3:  Enfeksiyon riskinin azaltılması için gerekli önlemler alınmalıdır. 
 
              Frekans Yüzde 

Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 70 77,8 77,8 77,8 
  Hayır 20 22,2 22,2 100,0 
  Toplam 90 100,0 100,0   

2009-2: Enfeksiyon riskinin azaltılması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

               Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 90 93,8 93,8 93,8 
  Hayır 6 6,3 6,3 100,0 
  Toplam 96 100,0 100,0   
 

 

Tablo 3’de çalışmaya konu olan 7 ana başlıktan üçüncüsü, olan “Enfeksiyon riskinin azaltılması için 

gerekli önlemler alınmalıdır.” Kriterinin 2008 3. Dönem ve 2009.2. Dönem sonuçları ayrı ayrı 

verilmiştir ve bu dönem sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçları göstermiştir ki iki dönem 

arasında  % 16 oranında olumlu gelişme mevcuttur. 

 
 
 

Enfeksiyon riskinin azaltılması için gerekli önlemler alınmalıdır.  

Evet 

Hayır 

Hayır 

Evet 

Enfeksiyon riskinin azaltılması için gerekli önlemler alınmalıdır.  

Tablo 3’de çalışmaya konu olan 7 ana başlıktan üçüncüsü, olan “Enfeksiyon ris-
kinin azaltılması için gerekli önlemler alınmalıdır.” Kriterinin 2008 3. Dönem ve 
2009.2. Dönem sonuçları ayrı ayrı verilmiştir ve bu dönem sonuçları karşılaştırıl-
mıştır. Karşılaştırma sonuçları göstermiştir ki iki dönem arasında  % 16 oranında 
olumlu gelişme mevcuttur.

Tablo 4. 2008-3: İlaç güvenliği talimatı hazırlanmalıdır.
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde

Evet 100 66,7 66,7 66,7
Hayır 49 32,7 32,7 99,3

Kapsam dışı 1 ,7 ,7 100,0
Toplam 150 100,0 100,0  

Tablo 4. 2008-3: İlaç güvenliği talimatı hazırlanmalıdır. 

 Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 100 66,7 66,7 66,7 
Hayır 49 32,7 32,7 99,3 
Kapsam dışı 1 ,7 ,7 100,0 
Toplam 150 100,0 100,0   

 
 
2009-2: ilaç güvenliği talimatı hazırlanmalıdır. 

              Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 140 87,5 87,5 87,5 
  Hayır 20 12,5 12,5 100,0 
  Toplam 160 100,0 100,0   

 

Tablo 4’de çalışmaya konu olan 7 ana başlıktan dördüncüsü olan dönem “İlaç güvenliği talimatı 

hazırlanmalıdır.” Kriterinin 2008 3. Dönem ve 2009.2. Dönem sonuçları ayrı ayrı verilmiştir ve bu 

dönem sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçları göstermiştir ki iki dönem arasında   %20,8 

oranında olumlu gelişme mevcuttur. 

 
 

Hayır 

Evet 
ilaç güvenliği talimatı hazırlanmalıdır. 

ilaç güvenliği talimatı hazırlanmalıdır. 

Evet 
Hayır 

Kapsam dışı 

2009-2: ilaç güvenliği talimatı hazırlanmalıdır.

Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde
Evet 140 87,5 87,5 87,5
Hayır 20 12,5 12,5 100,0

Toplam 160 100,0 100,0  

Tablo 4. 2008-3: İlaç güvenliği talimatı hazırlanmalıdır. 

 Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 100 66,7 66,7 66,7 
Hayır 49 32,7 32,7 99,3 
Kapsam dışı 1 ,7 ,7 100,0 
Toplam 150 100,0 100,0   

 
 
2009-2: ilaç güvenliği talimatı hazırlanmalıdır. 

              Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 140 87,5 87,5 87,5 
  Hayır 20 12,5 12,5 100,0 
  Toplam 160 100,0 100,0   

 

Tablo 4’de çalışmaya konu olan 7 ana başlıktan dördüncüsü olan dönem “İlaç güvenliği talimatı 

hazırlanmalıdır.” Kriterinin 2008 3. Dönem ve 2009.2. Dönem sonuçları ayrı ayrı verilmiştir ve bu 

dönem sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçları göstermiştir ki iki dönem arasında   %20,8 

oranında olumlu gelişme mevcuttur. 

 
 

Hayır 

Evet 
ilaç güvenliği talimatı hazırlanmalıdır. 

ilaç güvenliği talimatı hazırlanmalıdır. 

Evet 
Hayır 

Kapsam dışı 



Hasta Güvenliğine Farklı Boyutlardan Yaklaşımlar

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  371

Tablo 4’de çalışmaya konu olan 7 ana başlıktan dördüncüsü olan dönem “İlaç 
güvenliği talimatı hazırlanmalıdır.” Kriterinin 2008 3. Dönem ve 2009.2. Dönem 
sonuçları ayrı ayrı verilmiştir ve bu dönem sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşı-
laştırma sonuçları göstermiştir ki iki dönem arasında   %20,8 oranında olumlu 
gelişme mevcuttur.

Tablo 5. 2008-3: Güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu uygulamaları için gerekli 
düzenleme yapılmalıdır.

Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde
Evet 149 62,1 62,1 62,1
Hayır 4 1,7 1,7 63,8

Kapsam dışı 87 36,3 36,3 100,0
Toplam 240 100,0 100,0  

Tablo 5. 2008-3: Güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu uygulamaları için gerekli 
düzenleme yapılmalıdır. 

               Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 149 62,1 62,1 62,1 
Hayır 4 1,7 1,7 63,8 
Kapsam dışı 87 36,3 36,3 100,0 
Toplam 240 100,0 100,0   

 
2009-2: Güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu uygulamaları için gerekli düzenleme 
yapılmalıdır. 

 Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 181 70,7 70,7 70,7 
Hayır 8 3,1 3,1 73,8 
Kapsam dışı 67 26,2 26,2 100,0 
Toplam 256 100,0 100,0   

 
Tablo 5’de çalışmaya konu olan 7 ana başlıktan beşincisi olan “Güvenli kan ve kan ürünleri 

transfüzyonu uygulamaları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.” Kriterinin 2008 3. Dönem ve 

2009.2. Dönem sonuçları ayrı ayrı verilmiştir ve bu dönem sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma 

sonuçları göstermiştir ki iki dönem arasında  %8,6 oranında olumlu gelişme mevcuttur. 

 
 

Kapsam dışı 

Hayır 

Evet 

Güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu uygulamaları için gerekli düzenleme yapılmalıdır  

Kapsam dışı 

Hayır 

Evet 

Güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu uygulamaları için gerekli düzenleme yapılmalıdır.  

2009-2: Güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu uygulamaları için gerekli dü-
zenleme yapılmalıdır.

Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde
Evet 181 70,7 70,7 70,7
Hayır 8 3,1 3,1 73,8

Kapsam dışı 67 26,2 26,2 100,0
Toplam 256 100,0 100,0  

Tablo 5. 2008-3: Güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu uygulamaları için gerekli 
düzenleme yapılmalıdır. 

               Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 149 62,1 62,1 62,1 
Hayır 4 1,7 1,7 63,8 
Kapsam dışı 87 36,3 36,3 100,0 
Toplam 240 100,0 100,0   

 
2009-2: Güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu uygulamaları için gerekli düzenleme 
yapılmalıdır. 

 Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 181 70,7 70,7 70,7 
Hayır 8 3,1 3,1 73,8 
Kapsam dışı 67 26,2 26,2 100,0 
Toplam 256 100,0 100,0   

 
Tablo 5’de çalışmaya konu olan 7 ana başlıktan beşincisi olan “Güvenli kan ve kan ürünleri 

transfüzyonu uygulamaları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.” Kriterinin 2008 3. Dönem ve 

2009.2. Dönem sonuçları ayrı ayrı verilmiştir ve bu dönem sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma 

sonuçları göstermiştir ki iki dönem arasında  %8,6 oranında olumlu gelişme mevcuttur. 

 
 

Kapsam dışı 

Hayır 

Evet 

Güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu uygulamaları için gerekli düzenleme yapılmalıdır  

Kapsam dışı 

Hayır 

Evet 

Güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu uygulamaları için gerekli düzenleme yapılmalıdır.  

Tablo 5’de çalışmaya konu olan 7 ana başlıktan beşincisi olan “Güvenli kan ve 
kan ürünleri transfüzyonu uygulamaları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.” 
Kriterinin 2008 3. Dönem ve 2009.2. Dönem sonuçları ayrı ayrı verilmiştir ve 
bu dönem sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçları göstermiştir ki iki 
dönem arasında  %8,6 oranında olumlu gelişme mevcuttur.
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Tablo 6. 2008-3: Çalışan güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır.
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde

Evet 121 80,7 80,7 80,7
Hayır 12 8,0 8,0 88,7

Kapsam dışı 17 11,3 11,3 100,0
Toplam 150 100,0 100,0  

Tablo 6. 2008-3: Çalışan güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır. 

                Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 121 80,7 80,7 80,7 
Hayır 12 8,0 8,0 88,7 
Kapsam dışı 17 11,3 11,3 100,0 
Toplam 150 100,0 100,0   

 
 
 
2009-2: Çalışan güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır. 

                Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 133 83,1 83,1 83,1 
Hayır 12 7,5 7,5 90,6 
Kapsam dışı 15 9,4 9,4 100,0 
Toplam 160 100,0 100,0   

  

 
Tablo 6’da çalışmaya konu olan 7 ana başlıktan altıncısı olan ”Çalışan güvenliği için 

düzenlemeler yapılmalıdır” Kriterinin 2008 3. Dönem ve 2009.2. Dönem sonuçları ayrı ayrı verilmiştir 

ve bu dönem sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçları göstermiştir ki iki dönem arasında % 

2,4 oranında olumlu gelişme mevcuttur. 

 
 
 

Kapsam dışı 

Hayır 

Evet 
Çalışan güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır. 

Kapsam dışı 

Hayır 

Evet 

Çalışan güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır. 

2009-2: Çalışan güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır.

Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde
Evet 133 83,1 83,1 83,1
Hayır 12 7,5 7,5 90,6

Kapsam dışı 15 9,4 9,4 100,0
Toplam 160 100,0 100,0  

Tablo 6. 2008-3: Çalışan güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır. 

                Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 121 80,7 80,7 80,7 
Hayır 12 8,0 8,0 88,7 
Kapsam dışı 17 11,3 11,3 100,0 
Toplam 150 100,0 100,0   

 
 
 
2009-2: Çalışan güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır. 

                Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 133 83,1 83,1 83,1 
Hayır 12 7,5 7,5 90,6 
Kapsam dışı 15 9,4 9,4 100,0 
Toplam 160 100,0 100,0   

  

 
Tablo 6’da çalışmaya konu olan 7 ana başlıktan altıncısı olan ”Çalışan güvenliği için 

düzenlemeler yapılmalıdır” Kriterinin 2008 3. Dönem ve 2009.2. Dönem sonuçları ayrı ayrı verilmiştir 

ve bu dönem sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçları göstermiştir ki iki dönem arasında % 

2,4 oranında olumlu gelişme mevcuttur. 

 
 
 

Kapsam dışı 

Hayır 

Evet 
Çalışan güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır. 

Kapsam dışı 

Hayır 

Evet 

Çalışan güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır. 

Tablo 6’da çalışmaya konu olan 7 ana başlıktan altıncısı olan ”Çalışan güvenliği 
için düzenlemeler yapılmalıdır” Kriterinin 2008 3. Dönem ve 2009.2. Dönem 
sonuçları ayrı ayrı verilmiştir ve bu dönem sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaş-
tırma sonuçları göstermiştir ki iki dönem arasında % 2,4 oranında olumlu gelişme 
mevcuttur.

Tablo 7. 2008-3: El hijyeni programı uygulanmalıdır.
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde

Evet 89 98,9 98,9 98,9
Hayır 1 1,1 1,1 100,0

Toplam 90 100,0 100,0  
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Tablo 7. 2008-3: El hijyeni programı uygulanmalıdır. 

 Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 89 98,9 98,9 98,9 
Hayır 1 1,1 1,1 100,0 
Topla
m 90 100,0 100,0   

 
2009-2: El hijyeni programı uygulanmalıdır. 
 

               Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 89 92,7 92,7 92,7 
  Hayır 7 7,3 7,3 100,0 
  Topla

m 96 100,0 100,0   

 

 
Tablo 7’de ise çalışmaya konu olan 7 ana başlıktan yedincisi olan “El hijyeni programı 

uygulanmalıdır”. Kriterinin 2008 3. Dönem ve 2009.2. Dönem sonuçları ayrı ayrı verilmiştir ve bu 

dönem sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçları göstermiştir ki iki dönem arasında %6.2 

oranında bir azalma mevcuttur. Bu azalmanın nedeni 2009 yılında değerlendirilen hastane sayısındaki 

artış nedeniyle olmuştur. Çünkü 2008 3.dönem kriteri karşılayan hastane sayısı 89, 2009 2. Dönemi 

kriteri karşılayan hastane sayısı yine 89’dur. Kriteri karşılamayan hastane sayısı 2008 yılı 3. Dönem 

Hayır 
Evet 

El hijyeni programı uygulanmalıdır. 

Hayır 

Evet 

El hijyeni programı uygulanmalıdır. 

2009-2: El hijyeni programı uygulanmalıdır.

Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde
Evet 89 92,7 92,7 92,7
Hayır 7 7,3 7,3 100,0

Toplam 96 100,0 100,0  

Tablo 7. 2008-3: El hijyeni programı uygulanmalıdır. 

 Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 89 98,9 98,9 98,9 
Hayır 1 1,1 1,1 100,0 
Topla
m 90 100,0 100,0   

 
2009-2: El hijyeni programı uygulanmalıdır. 
 

               Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

 Evet 89 92,7 92,7 92,7 
  Hayır 7 7,3 7,3 100,0 
  Topla

m 96 100,0 100,0   

 

 
Tablo 7’de ise çalışmaya konu olan 7 ana başlıktan yedincisi olan “El hijyeni programı 

uygulanmalıdır”. Kriterinin 2008 3. Dönem ve 2009.2. Dönem sonuçları ayrı ayrı verilmiştir ve bu 

dönem sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçları göstermiştir ki iki dönem arasında %6.2 

oranında bir azalma mevcuttur. Bu azalmanın nedeni 2009 yılında değerlendirilen hastane sayısındaki 

artış nedeniyle olmuştur. Çünkü 2008 3.dönem kriteri karşılayan hastane sayısı 89, 2009 2. Dönemi 

kriteri karşılayan hastane sayısı yine 89’dur. Kriteri karşılamayan hastane sayısı 2008 yılı 3. Dönem 

Hayır 
Evet 

El hijyeni programı uygulanmalıdır. 

Hayır 

Evet 

El hijyeni programı uygulanmalıdır. 

Tablo 7’de ise çalışmaya konu olan 7 ana başlıktan yedincisi olan “El hijyeni 
programı uygulanmalıdır”. Kriterinin 2008 3. Dönem ve 2009.2. Dönem sonuç-
ları ayrı ayrı verilmiştir ve bu dönem sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma 
sonuçları göstermiştir ki iki dönem arasında %6.2 oranında bir azalma mevcut-
tur. Bu azalmanın nedeni 2009 yılında değerlendirilen hastane sayısındaki artış 
nedeniyle olmuştur. Çünkü 2008 3.dönem kriteri karşılayan hastane sayısı 89, 
2009 2. Dönemi kriteri karşılayan hastane sayısı yine 89’dur. Kriteri karşılama-
yan hastane sayısı 2008 yılı 3. Dönem için 1 iken 2009 2. Döneminde bu sayı 7 
olmuştur. Yani 2009 2. Döneminde 6 hastane değerlendirmeye eklenmiş fakat bu 
hastanelerde bu kriteri karşılamamışlardır.

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı’nın 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programıyla 
hastanelerde başlatılan performans ve kalite çalışmalarının hastanelerdeki hasta 
ve çalışan güvenliğini nasıl etkiledi sorusuna cevap aranmış ve sağlık bakanlığı-
nın kalite çalışmalarının hastanelerdeki hasta ve çalışan güvenliğini olumlu yön-
de etkilemiştir hipoteziyle bu çalışmaya başlanmıştır.  Çalışma sonucunda; hipo-
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tezimizi destekleyen sonuçlara ulaştık. Çalışmamızın genel mesajı, sağlık bakan-
lığının kalite çalışmalarının hastanelerdeki hasta ve çalışan güvenliğini olumlu 
etkilediği yönündedir. Sağlık bakanlığının kalite çalışmaları hastanelerdeki hasta 
ve çalışan güvenliği uygulamalarını olumlu etkilemiştir çünkü Ankara ili için 
2008 yılı 3. Dönem ile 2009 yılı 2. Dönem arasındaki hizmet kalite standartları 
hasta ve çalışan güvenliği bölümünde 7 ana başlıkta değerlendirme sonuçlarına 
baktığımızda 6 ana başlıkta artış olduğu görülmüştür. En fazla artış % 20.8 ile 
“İlaç güvenliği talimatı hazırlanmalıdır” kriterinde olmuştur. Sırasıyla diğerleri 
Güvenli cerrahi uygulamaları için önlem alınmalıdır, Enfeksiyon riskinin azaltıl-
ması için gerekli önlemler alınmalıdır, Güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu 
uygulamaları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır, Hasta güvenliği için düzen-
lemeler yapılmalıdır, Çalışan güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır. Hiçbir 
artış olmayan kriter ise “El hijyeni programı uygulanmalıdır” kriterinin olduğu 
belirlenmiştir.

Bu değerlendirmelerin ışığında sağlık bakanlığının kalite çalışmaların özellikle 
2008 yılı 3. Dönem ile 2009. yılı 2.  Dönem arasında yayınlanan ve yürürlüğe 
giren  “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlan-
ması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in etkili olduğu 
belirlenmiştir. Bu tebliğ ile Sağlık Bakanlığı Sağlık kurum kuruluşlarında tebliğ 
hükümleri doğrultusunda uygulama yapmak, hasta ve çalışan güvenliği faaliyet-
lerini gerçekleştirmek amacıyla, kendi iç düzenlemesini yapmayı yükümlü kıl-
mıştır. Böylelikle hastaneler de hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının yapıl-
ması zorunlu hale gelmiştir.

Sağlık Bakanlığının özellikle hastaneleri değerlendirmek amacıyla kalite kriter-
leri yayınlayarak, tüm sağlık kuruluşları için hizmet kalite standartları oluşturma-
sı ve belli aralıklarla hastaneleri değerlendirmesi bunu da en son haliyle merkezi 
değerlendirme olarak yapması hastanelerde bu uygulamaların kalıcılığı açısından 
çok önemlidir.

Bunların dışında Sağlık Bakanlığı Uluslararası Performans ve Kalite Kongreleri, 
Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumları ve en son HKS Okullarıyla sağlık 
bakanlığı hastanelerde özellikle hasta ve çalışan güvenliği konusunda farkındalık 
yaratmıştır. Bunu da birçok çalışmada görmekteyiz.

Ülkemizde sağlık hizmetleri alanında kalite ve akreditasyon çalışmalarının yay-
gınlaşması hasta güvenliği konusunda duyarlılığın artmasını hızlandırmıştır. 
Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıkta Kalite ve Performans Yönergesi(2008) ve 
Çalışan Sağlığı ve Hasta Güvenliği Tebliği’nin(2009) yayınlanması ile birlikte 
hasta güvenliği, başta sağlık kuruluşları olmak üzere hastalar, akademisyenler, 
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hukukçular, teknoloji üreten şirketler ve danışmanlar gibi çok geniş bir kitlenin 
ilgi alanına girmiştir. Ülkemizde düzenlenen hasta güvenliği temalı kongre ve 
toplantılar da bu yayılım sürecinde etkili olmuştur.(7.Tak Bilçin “ Sağlık Hiz-
metlerinde Kalitenin Ana Unsuru Olarak Hasta Güvenliği Sistemlerini Oluştu-
rulması: Hastaneler İçin Bir Yol Haritası Önerisi”. Sağlıkta Performans ve Kalite 
Dergisi Ocak-2010/ Sayı:1 S.72-108.)

Bir başka çalışmada; Sağlık hizmetlerinde yaşanan hızlı kalite yolculuğu hastane 
yönetimlerini yeni arayışlara sürüklemektedir. Çalışanlar hem kendi güvenlikle-
rini hem de hasta güvenliğini sağlamaya yönelik çabalara katkıda bulunmaktadır. 
Kayseri’deki hastanelerde 2007 yılına oranla 2009 yılında iyileşmelerin yaşandığı 
görülmüştür. En fazla iyileşme poliklinik, ameliyathane, klinikler, acil servisler, 
hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları, tesis yönetimi ve güvenlik konularında 
olmuştur.(12.Güden E, Öksüzkaya A, Çetinkara K, “Kayseri İli Hastanelerinde 
Sağlıkta Kalite Standartlarının Değerlendirilmesi”.III. Uluslararası Sağlıkta Per-
formans ve Kalite Kongresi Sözel Bildiriler Kitabı (2011) S.108-121 )

Bu çalışmamız hastanelerde hasta ve çalışan güvenliğinin tespit edilmesi adına 
öncü bir çalışmadır. 2011 yılı merkezi değerlendirmede hastanelerdeki hasta ve 
çalışan güvenliğinin değerlendirmesi için hastane kalite standartlarında hasta ve 
çalışan güvenliğiyle ilgili kriterler kodlanarak puanlandırılmıştır. Bundan sonra-
ki süreçte hastanelerdeki hasta ve çalışan güvenliği düzeyini tespit etmek daha 
kolay olacaktır. Ayrıca 2011 yılında yine Sağlık Bakanlığının Hasta ve Çalışan 
Güvenliği için güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanması amacıyla 
yayınladığı “Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği”nde hasta ve çalışan gü-
venliğiyle ilgili standartlardan 100 üzerinden en az 80 puan almalıdır.  Böylelikle 
hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları sağlık bakanlığı tarafında hastaneler için 
hem bir zorunluluk hem de teşvik edicidir.  Sonuç olarak Sağlık Bakanlığının 
kalite çalışmaları hastanelerdeki hasta ve çalışan güvenliği çalışmalarını olumlu 
yönde etkiliyor ve bundan sonra da daha ileriye götürecektir. Sağlık bakanlığının 
kalite çalışmalarının hastanelerdeki etkileri üzerine detaylı araştırmalar yapılma-
sı önerilir.Ayrıca el hijyeni uygulamasının neden artmadığı ve  alınacak tedbirler 
konusunda  araştırmalar yapılması önerilir. 
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Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde 
Hasta Güvenliği Kültürünün 
Değerlendirilmesi

Nihal ALTUN1

Fatma SOYLU2

Murat EROĞLU3

ÖZET
Giriş: Güvenli bir sağlık hizmeti sunumunun ilk adımını hasta güvenliği kültürü oluştur-
maktadır. Hasta güvenliği konusu sağlık hizmetlerinde çalışan tüm personelin sahiplen-
mesi gereken bir konudur. Hemşirelerin sağlık bakım ekibinin hem sayısal hem de verdiği 
hizmet içeriği açısından önemli bir meslek grubunu oluşturması nedeniyle hastanelerdeki 
güvenlik kültürünü değerlendirmede görüşlerinin vazgeçilmez bir yeri vardır.

Bu çalışmada GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde hasta güvenliği kültürünü değer-
lendirmek amaçlandı.

Yöntem: GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde gerçekleştirilen tanımlayıcı nitelikte-
ki bu çalışmaya araştırmaya katılmayı kabul eden 197 hemşire dahil edildi. Çalışmada 
“Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği” kullanıldı.

Bulgular: Hemşirelerin %55,84’ünün 30-39 yaş grubunda olduğu, %29,44’ünün 16 yıl 
ve üstü mesleki deneyime sahip olduğu, %70,05’inin lisans mezunu olduğu, %45,18’inin 
hastanedeki görev süresinin 0-5 yıl arasında olduğu, %41,62’sinin dahili birimlerde çalış-
tığı, %75,13’ünün çalıştıkları birimlerde 0-5 yıl arasında çalıştığı, %85,28’inin hem gün-
düz hem nöbet tutarak çalıştığı belirlendi. Hasta güvenliği kültürünün yönetim ve liderlik 
boyutunun ortalaması 2.51+-0.47, çalışan davranışı boyutunun ortalaması 2.60+-0.58, 
beklenmedik olay ve hata raporlama boyutunun ortalaması 2.46+-0.65, çalışan eğitimi 
boyutunun ortalaması 2.47+-0.65 ve bakım ortamı boyutunun ortalaması 2.31+-0.66’dır.

1 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, naltun@gata.edu.tr

2 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, fsoylu@gata.edu.tr

3 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, meroglu@gata.edu.tr
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Sonuç: Puan ortalamasının 4’e doğru yükselmesi olumlu hasta güvenliği kültürünü, 1’e 
doğru azalması ise olumsuz hasta güvenliği kültürünün varlığını gösterdiğinden çalışma-
da hastanemizde boyutların ortalamaları ele alındığında, olumlu hasta güvenliği kültürü 
sürecinin oluşmaya başladığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği Kültürü, Hemşirelik, GATA Haydarpaşa Eğitim 
Hastanesi

ABSTRACT
Objective: The first step of delivering safe health care is to promote a safe patient safety 
culture in the workplace. Patient safety is an issue that needs to be offered and embraced 
by all health care staff. Due to their proximity to patients, nurses play a significant role 
to maintain patient safety while they are conducting their 24-hour health care activities. 
In this study, nurses as the important member of professional health care team in terms 
of both numerical and content of their services can provide valuable contributions to the 
safety culture assessments in hospitals. This study aims to assess the patient safety culture 
at Gulhane Military Medical Academy (GMMA) Training Hospital.

Method: In this descriptive study, 197 nurses working in GMMA Haydarpasa Training 
Hospital were included and “Patient Safety Culture Scale” was used.

Results: It was determined that 55.84% of the nurses are in 30-39 age group, 29.44% 
have over 16 years of professional experience, 70.05% earned bachelor’s degree, 45.18% 
have years of service at the hospital between 0 and 5 years, 41.62% work at the internal 
units, 75.13% worked between 0 and 5 years at their units, 85.28% work both day and 
night shifts. For the culture of patient safety, the average of management and leadership 
dimension is 2.51 +-0.47, the average of employee behavior dimension is 2.60 +-0.58, 
the average of an unexpected event and error reporting dimension is 2:46 + -0.65, the 
average of employee training dimension is 2.47+-0.65 and the average of maintenance 
environment dimension is 2.31+-0.66

Conclusion: While increasing the average score to 4 indicates a positive culture of patient 
safety, decreasing the average score to 1, implies the existence of a negative culture of 
patient safety in the workplace. As a result, considering the averages of the dimensions 
at the hospital, it may be told that the process of creating a positive patient safety culture 
has started.

Key Words: Patient Safety Culture, Nursing, Gulhane Military Medical Academy 
(GMMA) Haydarpasa Training Hospital.
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1. GİRİŞ

Güvenli bir sağlık hizmeti sunumunun ilk adımını hasta güvenliği kültürü oluş-
turmaktadır. Güvenlik kültürü, bir kurumda nelerin önemli olduğunu ve hasta 
güvenliği ile ilgili nasıl davranılacağını kapsayan değer yargılarını, inançları ve 
kuralları kapsamaktadır (Tütüncü 2006, Çırpı 2009).

Hasta güvenliği zengin ya da fakir tüm ülkelerde önemli bir sağlık sorunudur 
(Bodur 2010). Son dönemde hem ulusal hem de uluslararası platformda üzerin-
de önemle durulan bir konu olup Institute of Medicine tarafından 2000 yılında 
yayınlanan “To Err Is Human” Raporu ile tıbbi hatalar ortaya konmuş; kaliteli 
bir sağlık hizmetinin sağlanması ve sürdürülmesinde vazgeçilmez unsurun hasta 
güvenliği olduğu bildirilmiştir (Singla 2006, Tak 2010, Türkmen 2011). Bu rapo-
ra göre, tıbbi hatalara bağlı ölümlerin meme kanseri ve AIDS gibi hastalıkların 
önüne geçtiği belirtilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Ekim 2004 raporunda 
da hasta güvenliği sorununa dikkat çekmiş; Amerika Birleşik Devletlerinden son-
ra Avustralya, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerde de benzer şekilde tıbbi hatalar 
ile karşı karşıya kalındığı bildirilmiştir (Türkmen 2011, Bodur 2010). Türkiye’de 
yapılan sınırlı sayıdaki çalışmalarda henüz hasta güvenliği kültürü algısının yer-
leşmediği ve henüz yapılandırılmış bir hasta güvenlik sisteminin olmadığı anla-
şılmaktadır (Bodur 2010, Çakır 2007).

Sağlık hizmetlerinin sunum sürecinde rol alan tüm personel, bir şekilde hatalarla 
karşı karşıya gelebilmektedir. Bu nedenle hasta güvenliği kurumsal kültürün en 
önemli parçalarından biri olmalıdır. Bunu sağlayabilmek için, sağlık kuruluşları 
yüksek riskli aktiviteleri belirlemeli, tıbbi hataların korkusuzca ve çekinmeden 
bildirilebildiği ve cezalandırılmadığı bir ortam yaratmalı ve hasta güvenliği için 
yeterli kaynak oluşturmalıdır. Bu kaynaklar arasında nitelikli sağlık personelinin 
varlığı önemli bir yere sahiptir. Nitelikli sağlık personeli içerisinde doktorundan 
hemşiresine tüm sağlık ekip üyeleri yer almaktadır (Çırpı 2009, Kirk 2007).

Hasta güvenliği kültürü öncelikle yönetim desteği ile birlikte, takım çalışması, 
kurallara uygun davranma, sistematik raporlama, eğitim, çalışanların katılımı, 
hassasiyeti, özeni ve güvenli bir sağlık sisteminin kurulması ile oluşur (Hughes 
2009). Hasta güvenliği kültürünün yaratılması ve kalıcı olabilmesi için, sağlık 
hizmetlerinde çalışan tüm personelin ve özellikle liderlerin konuyu sahiplenme-
leri çok önemlidir (Dursun 2010, Türkmen 2011).

Olumlu güvenlik kültürüne sahip kurumlarda; karşılıklı güvene dayanan iletişim, 
güvenliğin önemi konusundaki ortak algılamalar ve önleyici tedbirlerin yararlı 
olacağına duyulan inanç ön plana çıkmaktadır. Bir kurumda güvenlik kültürü-
nün gelişebilmesi için kurum çalışanlarının tamamının bu güvenlik uygulamaları 
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konusunda bilgi sahibi olması, uygulamalarda aktif rol alması ve ekip çalışması 
şeklinde çalışması gereklidir (Çırpı 2009).

Ayrıca, olumlu hasta güvenliği kültüründe olması gereken açık iletişimin sadece 
sağlık çalışanları ve yöneticileri arasında değil, hastalar ve onların aileleriyle de 
olması gerekir (Ovalı 2010).

1.1. Hasta Güvenliği Kültürünün Oluşması

Kurumlarda oluşturulacak hasta güvenliği kültürü hataların, süreçlerin ve sistem-
le ilgili sorunların açıkça ve cezalandırılma korkusu olmadan tartışılabileceği bir 
ortam yaratacak, hasta güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların başarılı ve sürekli 
olmasını sağlayacak ve böylelikle, tanı, tedavi ve bakım süreçleri ile sağlık çıktı-
ları önemli ölçüde iyileşecektir (Gündoğdu 2012).

Hasta güvenliği kültürünün örgütlerde gelişimi ve zayıf bir güvenlik kültüründen 
(poor safety culture) iyi bir güvenlik kültürüne (good safety culture) geçiş aşa-
malarını, Fleming&Wentzell (2008) patolojik, reaktif, analitik, pro-aktif, üretken 
olmak üzere 5 seviyeden oluşan bir model kullanarak açıklamıştır. Tablo 1’de 
görüldüğü üzere, patolojik seviyede örgütler güvenliği bir problem olarak görür, 
ancak bilgiler gizlenir ve güvenliğin sağlanmasında bireylerin sorumluluğu üze-
rine odaklanılır. Reaktif seviyede, güvenlik önemli olmakla beraber, zarar ortaya 
çıktıktan sonra sorumluluk söz konusudur. Analitik seviyede ise örgütler, kuralla-
ra ve pozisyonlara oldukça bağlıdırlar. Bir kaza olduktan sonra, bu tür örgütlerde 
bilgi yok sayılır ve başarısızlıkların açıklanmasında derinlemesine bir soruşturma 
olmadan karar verme yoluna gidilir. Pro-aktif seviyede, zararlar ortaya çıkmadan 
önce bütün paydaşlar arasında hasta güvenliğiyle ilgili geniş çaplı bir katılım söz 
konusudur. Son aşama olan üretken aşamada ise, örgütler güvenli ve güvensiz 
davranışlar hakkında bilgi sağlamak için aktif bir araştırma sürecinde yer alırlar. 
Bu aşamada, yüksek güvenirli örgütlerin özellikleri ile güvenlik kültürü üretken 
aşamada olan örgütlerin özellikleri birbirine benzerdir.

Tablo 1. Hasta Güvenlik Kültürü Olgunlaşma Seviyeleri
Gelişme 
Seviyesi Hasta Güvenlik Kültürünü İyileştirici Yaklaşım

Patolojik
Pozitif güvenlik kültürünü geliştirecek bir sistem yoktur. Kazaların 
personelden veya hasta davranışından kaynaklandığı düşünülür. Kazalar 
ve şikâyetler sümen altı yapılabilir. Geçici raporlama sistemi vardır.

Reaktif

Sorunların sebebi olarak bireyler görünür ve çözüm olarak yeniden 
eğitim verilir veya kişiler cezalandırılır. Personel raporlama konusunda 
cesaretlendirilmez. Gelişmemiş bir raporlama sistemi mevcuttur. Kazalar 
meydana geldiğinde hastaları destekleyici bir sistem yoktur.



Hasta Güvenliğine Farklı Boyutlardan Yaklaşımlar

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  381

Gelişme 
Seviyesi Hasta Güvenlik Kültürünü İyileştirici Yaklaşım

Analitik

Şikayetler dikkate alınır. Sistematik bir hasta güvenliği yaklaşımı var, 
ancak kaza ve olaylar dar bir çerçevede ele alınıp değerlendirilir. Personel 
raporlama konusunda cesaretlendirilir, fakat çalışanlar bu durumun 
güvenli olduğunu düşünmezler.

Pro-aktif

Kapsamlı bir pozitif güvenlik yaklaşımı vardır. Kazalar, sistemin 
ve bireylerin hatasının kombinasyonu olarak kabul edilir. Kazaları 
raporlamada çalışan cesaretlendirilir ve bu durum onun için bir eğitim 
fırsatı olarak görülür.

Üretken

Kurumun misyonunda yaratıcı ve koruyucu bir pozitif güvenlik kültürü 
mevcuttur. Örgüt etkinliği ölçülür, başarısızlıklardan ders alınır. 
Çalışanlar, hastalar ve ilgili kişiler desteklenir. Kurumda güven hissi ve 
açıklık üst düzeydedir. 

Kaynak: Fleming M, Wentzell N. (2008). Patient safety culture improvement tool: Development 
and guidelines for use. Healthcare Quarterly,11,10-15.

Kuvvetli ve proaktif bir güvenlik kültürü özellikleri, hatalar üzerine tartışan ve 
öğrenen, hasta güvenliğini dökümante eden ve geliştiren, takım çalışmasını teş-
vik eden ve uygulayan, potansiyel tehlikeleri tespit eden, ters olayları raporlamak 
ve analiz etmek için sistemleri kullanan ve işçileri hata yapan kötü adamlar ola-
rak değil, güvenliği geliştiren kahramanlar olarak kutlayan liderlerin görevlerini 
kapsar. Bunu gerçekleştirmek için, hasta güvenliğinin, organizasyonun tüm ça-
balarının etrafında yoğunlaşması gereken bir stratejik öncelik olarak ele alınması 
gerekmektedir (Pronovost 2003).

1.2. Hemşirelik ve Hasta Güvenliği Kültürü

Hemşireler, hastalara en yakın kişiler olup, iş çevresinde karşılaştıkları sorunla-
rı kolayca tanımlayabilmektedirler. Bu önemli rol hemşirelere sağlık sisteminde 
hasta güvenliği ile ilgili problemleri belirleme ve çözümlerini sağlamada önemli 
bir sorumluluk vermektedir (Gündoğdu 2012).

Hemşireler, bakımın her alanında hasta güvenliği ile iç içedirler. Bu bağlamda 
hastaların ve diğer ilgililerin risk ve riskin azaltılması konusunda bilgilendiril-
mesi, hasta güvenliğinin savunulması ve istenmeyen olayların rapor edilmesi de 
hemşirenin görevleri arasındadır (Çırpı 2009).

Hasta güvenliği kültürünün sağlanmasında anahtar role sahip olan hemşireler 
sağlık sisteminde güçlü bir personel sayısına sahip, her alanda aktif olarak ça-
lışan, karmaşık konularda soğukkanlı, hızlı karar verebilen, yetenekli, tüm ça-
lışanlarla arasında bir sistem içinde köprü görevi üstlenen, kritik düşünebilen, 
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zorluklarla baş edebilen, toplum için önem arz eden bir meslek grubudur (Hughes 
2009, Milligan 2006).

2. AMAÇ

Hasta güvenliği kültürünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi, örgüt içinde daha 
sağlıklı ve verimli sonuçların elde edilmesine yardımcı olacaktır. Buna bağlı ola-
rak hasta (dış müşteri) ve/veya iç müşterilerin memnun edilmesi sağlanabilecek-
tir (Tütüncü 2006). Araştırmamız, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde hasta 
güvenliği kültürünü değerlendirmek amacıyla planlandı.

3.YÖNTEM

Araştırmanın evrenini 2011-2012 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Has-
tanesi’nde çalışan hemşireler oluşturdu. Çalışmada evreni oluşturan tüm hemşi-
relere ulaşmak hedeflendi. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 2012 yılı Nisan 
ayında gerçekleştirilen tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, yıllık izin ve doğum iz-
ninde olmayan, araştırmaya katılmayı kabul eden 197 hemşire ile gerçekleştirildi.

Veri toplama aracı olarak literatür taraması sonucu araştırmacı tarafından hazır-
lanan “Hemşireleri Tanıtıcı Bilgi Formu” ve hastanelerde hasta güvenliği kültü-
rünü belirlemeye yönelik olarak Türkmen ve arkadaşları tarafından geliştirilen 
“Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği” kullanıldı. Toplam 51 maddeden oluşan ölçek; 
yönetim ve liderlik (17 madde), çalışan davranışı (14 madde), beklenmedik olay 
ve hasta raporlama (5 madde), çalışanların eğitim (7 madde) ve bakım ortamı (8 
madde) olmak üzere beş alt boyutta tasarlanmıştır.

Ölçek puanının hesaplanmasında; alt boyutlarda yer alan madde puanları topla-
nıp elde edilen toplam sayı madde sayısına bölünmekte ve 1-4 arasında her bir alt 
boyutun ortalama puanı elde edilmektedir. Toplam ölçek puanının hesaplanma-
sında ise 5 alt boyutun ortalama puanı toplanmakta ve 5’e bölünerek 1-4 arasında 
ölçek puanı elde edilmektedir. Ölçek puanının yorumlanmasında ise “puan orta-
lamasının 4’e doğru yükselmesi olumlu hasta güvenliği kültürünü”, “1’e doğru 
azalması olumsuz hasta güvenliği kültürünün varlığını göstermektedir (Türkmen 
ve ark. 2011).

Veri toplama araçları, yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Veriler SSPS 13.0 
ile bilgisayara girildi, sayı, yüzdelik ve One-Way Anova ile istatistiksel olarak 
değerlendirildi.
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4. BULGULAR
Tablo 1. Hemşirelerin Mesleki ve Tanıtıcı Özellikleri (N=197)

Yaş n %
22-29 57 28,93
30-39 110 55,84
40 ve üzeri 29 14,72
Boş 1 0,51
Toplam 197 100,00
Mesleki Deneyim n %
0-5 42 21,32
6-10 46 23,35
11-15 50 25,38
16 ve üzeri 58 29,44
Boş 1 0,51
Toplam 197 100,00
Eğitim Durumu n %
Sağlık meslek lisesi 6 3,05
Ön lisans 12 6,09
Lisans 138 70,05
Yüksek lisans (hemşirelik) 18 9,14
Yüksek lisans (sağlık kurumları yöneticiliği) 21 10,66
Boş 2 1,02
Toplam 197 100,00
Hastanedeki Görev Süresi n %
0-5 yıl 89 45,18
6-10 yıl 54 27,41
11-15 yıl 31 15,74
16 yıl ve üstü 22 11,17
Boş 1 0,51
Toplam 197 100,00
Çalışılan Birim n %
Dahili birimler 82 41,62
Cerrahi birimler 72 36,55
Ayaktan tanı ve tedavi 40 20,30
Başhemşirelik 2 1,02
Boş 1 0,51
Toplam 197 100,00
Çalışılan Birimdeki Görev Süresi n %
0-5 yıl 148 75,13
6-10 yıl 32 16,24
11-15 yıl 13 6,60
16 yıl ve üstü 1 0,51
Boş 3 1,52
Toplam 197 100,00
Çalışma Programı n %
Gündüz 23 11,68
Gece 5 2,54
Gündüz+nöbet 168 85,28
Boş 1 0,51
Toplam 197 100,00
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Hemşirelerin %55,84’ünün 30-39 yaş grubunda olduğu, %29,44’ünün 16 yıl 
ve üstü mesleki deneyime sahip olduğu, %70,05’inin lisans mezunu olduğu, 
%45,18’inin hastanedeki görev süresinin 0-5 yıl arasında olduğu, %41,62’sinin 
dahili birimlerde çalıştığı, %75,13’ünün çalıştıkları birimlerde 0-5 yıl arasında 
çalıştığı, %85,28’inin hem gündüz hem nöbet tutarak çalıştığı belirlendi.

Tablo 2. Hemşirelerin Hasta Güvenliği Eğitimi Alma Durumu (N=197)
Hasta Güvenliği Eğitimi N %
Eğitim alan 82 41,62
Eğitim almayan 112 56,85
Boş 3 1,52
Toplam 197 100,00

Hasta güvenliği ile ilgili eğitim alma durumu incelendiğinde; %41,62’sinin hasta 
güvenliği eğitimi aldığı, %56,85’inin bu konuda eğitim almadığı belirlendi.

Tablo 3. Boyutların İstatistiksel Değerlendirilmesi
Boyutlar N Ortalama Standart Sapma
Yönetim ve Liderlik 197 2,51 0,47
Çalışan Davranışı 197 2,60 0,58
Beklenmedik Olay ve Hata Raporlama 197 2,46 0,65
Çalışanların Eğitimi 197 2,47 0,65
Bakım Ortamı 196 2,31 0,66

Hasta güvenliği kültürünün yönetim ve liderlik boyutunun ortalaması 2.51+-0.47, 
çalışan davranışı boyutunun ortalaması 2.60+-0.58, beklenmedik olay ve hata ra-
porlama boyutunun ortalaması 2.46+-0.65, çalışan eğitimi boyutunun ortalaması 
2.47+-0.65 ve bakım ortamı boyutunun ortalaması 2.31+-0.66’dır.

5. TARTIŞMA

Hasta güvenliği kültürü, hasta güvenliğinin kurumun en öncelikli konusu ve or-
tak değeri olarak kabullenilmesidir. Güvenli bir sağlık hizmeti sunumunun ilk 
adımını hasta güvenliği kültürü oluşturmaktadır. Hasta güvenliği konusu sağlık 
hizmetlerinde çalışan tüm personelin sahiplenmesi gereken bir konudur (Akalın 
2004).

Hemşirelerin, hasta güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesinde hastaya olan 
yakınlıkları, bakım faaliyetlerini 24 saat yürütmedeki etkinlikleri açısından ayrı 
bir önemi bulunmaktadır. Bu bağlamda, hemşirelerin sağlık bakım ekibinin hem 
sayısal hem de verdiği hizmet içeriği açısından önemli bir meslek grubunu oluş-
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turması nedeniyle hastanelerdeki güvenlik kültürünü değerlendirmede görüşleri-
nin vazgeçilmez bir yeri vardır (Türkmen 2011). Bu nedenlerden dolayı araştır-
mamızı hastanemizde görev yapan hemşirelerle gerçekleştirdik.

Çalışmamızda hasta güvenliği ile ilgili çalışmaların başladığını fakat kültür olu-
şumunun tam anlamıyla oluşmadığını, olumlu hasta güvenliği kültürü sürecine 
girildiği görülmüştür. Lee ve arkadaşları (2010) yaptıkları çalışmada, Tayvan’da-
ki çoğu hastanede hasta güvenliği kültürünün tam olarak oluşmadığını ve gelişim 
konusunda önemli boşlukların olduğunu ifade etmişlerdir.

Çırpı ve arkadaşlarının (2009) hemşirelik hizmetlerindeki hasta güvenliği uy-
gulamalarını ve bu konudaki görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirdikleri 
çalışmada, hemşirelerin %96.9’unun hasta güvenliği uygulamalarının gerekli ol-
duğunu ifade etmişlerdir.

Hasta güvenliği kültürünün boyutlarının değerlendirildiğinde çalışan davranışı 
boyutu ortalamasının (2.60+-0.58) en yüksek, bakım ortamı boyutu ortalaması-
nın (2.31+-0.66) en düşük olduğu saptanmıştır (Tablo 3). Bu durum, bize hasta 
güvenliği kültürünün oluşmasına hemşirelerin yatkın oldukları ancak hasta bakı-
mını gerçekleştirdikleri ortamın ve koşulların yeterli olmadığını düşündürebilir. 
Gökdoğan ve Yorgun’un (2010) yaptıkları araştırmada da; hasta ve sağlık çalı-
şanlarının güvenliğine yönelik hastanede başlatılan çalışmaların, hemşirelerin bu 
konudaki sorunlara yaklaşım ve görüşlere olumlu yönde katkı sağladığı ve hasta 
güvenliğine ilişkin sağlık hizmetlerinde hemşirelerin önemli bir temel oluştura-
bileceği sonucuna varılmıştır. Ancak, hasta güvenliğine ilişkin sistem ve insan 
kaynaklı sorunların çözümüne ağırlık verilmesi, hastane ortamında hasta güven-
lik kültürünün oluşturulması ve benimsenmesi yönünde ayrıntılı çalışmalara ge-
reksinim olduğunu belirtmişlerdir.

Yönetim ve liderlik boyutu ortalamasının (2.51+-0.47), çalışan davranışı boyutu 
ortalamasından (2.60+-0.58) sonra ikinci sırada yüksek olduğu saptandı. Yöne-
timin hasta güvenliğine önem verdiği ve bu çalışmaları desteklediği fakat kurum 
kültürü haline henüz dönüşmediği söylenebilir (Tablo 3). Oysa ki, literatüre göre 
(Dursun 2010, Türkmen 2011) hasta güvenliği kültürünün yaratılması ve kalıcı 
olabilmesi için, sağlık hizmetlerinde çalışan tüm personelin ve özellikle liderle-
rin konuyu sahiplenmeleri çok önemlidir. Vaismoradi ve arkadaşları (2012) yap-
tıkları çalışmada, hasta güvenliği sorununa yaklaşımın sağlık bakım sisteminin, 
hasta güvenliğini geliştirme ve sağlık bakımını kolaylaştırmada hayati role sahip 
hemşirelik liderliğinin çaba ve stratejileri ile kombine edilmesi gerektiğini bildir-
mişlerdir.
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Hasta güvenliği kültürü ölçeğinin bir diğer boyutu olan çalışanların eğitimi 
(2.47+-0.65) boyutu ortalamasının da araştırmamızda üçüncü sırada yer aldı-
ğı saptandı (Tablo 3). Bu sonuç çalışanların hasta güvenliğine verdiği önem ve 
yatkınlığa rağmen hemşirelerin %41,62’sinin bu konuda eğitim aldığı (Tablo 2), 
ancak bu eğitimin yeterli olmadığını düşündürmektedir. Milligan (2007) yaptığı 
çalışmada, hasta güvenliği konusunda önemli iyileştirmelerin yapılmasına ihti-
yaç olduğunu ve eğitimin bu hedefe ulaşmada önemli bir role sahip olduğunu 
ifade etmiştir.

Beklenmedik olay ve hata raporlama boyutu ortalamasının (2.46+-0.65) da, çalı-
şanların eğitimi boyutuna (2.47+-0.65) yakın değerlerde olduğu saptandı (Tablo 
3). Hata ve olay bildirim formlarının kurumda henüz hazırlanmamış olması ne-
deniyle hemşirelerin beklenmedik olay ve hataları istenilen düzeyde bildireme-
dikleri gözlendi. Literatüre göre (Sezgin 2007) hastane ortamında hasta güvenliği 
ve hemşire güvenliğine ilişkin yapılan bir çalışmada, kaza ve riskli durumların 
hemşireler tarafından çok düşük düzeyde rapor edildiği ve özel hastanelerde risk 
yönetimine ilişkin çalışmaların kamu hastanelerine göre daha iyi uygulandığı bil-
dirilmektedir. Bir kamu hastanesi olarak, kurumumuz hemşirelerinin de beklen-
medik olay ve hataları bildirme oranlarının düşük olması yukarıdaki çalışma ile 
paralellik göstermektedir. Gündoğdu ve Bahçecik’in (2010) yaptığı çalışmada, 
ülkemizde raporlama sayısının az olduğu ve raporlama kültürünün olmadığını 
ifade etmişlerdir. Dursun ve arkadaşlarının (2010) yaptıkları araştırmada da, katı-
lanların hasta güvenliğini tehlikeye düşürebilecek hiçbir olayı raporlamadıklarını 
bunun sebebi olarak ya hasta güvenlik kültürünün oluşmaması ya da olayın ger-
çekleşmediğinin düşünülmesi gösterilmiştir.

Hasta güvenliği kültürünün oluşturulması öncelikle kurumumuz hastanesinde ve 
ülkemizdeki diğer hastanelerde birincil hedefimiz olmalıdır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde gerçekleştirdiğimiz çalışma sonucunda 
hasta güvenliği ile ilgili çalışmaların başladığı gözlendi. Bu araştırmada kullan-
dığımız Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeğinin puan ortalamasının 4’e doğru yüksel-
mesi, olumlu hasta güvenliği kültürünü, 1’e doğru azalması ise olumsuz hasta gü-
venliği kültürünün varlığını gösterdiğinden, çalışmada hastanemizde boyutların 
ortalamaları ele alındığında, olumlu hasta güvenliği kültürü sürecinin oluşmaya 
başladığı görülmüştür.

Bu doğrultuda önerilerimiz:
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• Yüksek riskli ve hata yapılabilecek aktivitelerin belirlenmesi,
• Tıbbi hataların korkusuzca ve çekinmeden bildirilebildiği ve cezalandırılma-

dığı bir ortamın yaratılmış olması,
• Hasta güvenliği konusunda kurumun kaynak ayırması,
• Kurumdaki yönetici ve liderlerin hasta güvenliği ile ilgili çalışmalara önem 

vermesi ve bu konudaki mevcut çalışmaların desteklenmesi,
• Çalışanlar, hastalar ve yöneticiler arasında güvene dayalı açık bir iletişimin 

benimsenmesi,
• Tüm çalışanların hasta güvenliği konusunda eğitilmesi,
• Kurumda hasta güvenliği kültürünün içselleştirilerek bir yaşayış biçimi haline 

getirilmesidir.
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Acilden İstenen Konsültasyonlar ve 
Hekimlerin Tutumlarının  
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ÖZET
Bilimsel gelişmelere paralel olarak, günümüzde uzmanlık alanlarının sayısı giderek art-
maktadır. Bu nedenle, bir vakaya bütüncül yaklaşabilmek için, birden fazla tıp alanının 
birlikte çalışması kaçınılmaz olmuştur. Tanı ve tedavi amacıyla her uzmanlık alanındaki 
hekim, diğer alanların bilgi ve teknik desteğine gereksinim duymaktadır. Özellikle acil 
serviste çalışan hekimler her türlü hastaya ilk müdahaleyi yaparak, gerekli konsültasyon-
lar sonucu ileri tetkik ve tedavi için diğer bölümlerle koordineli çalışmaktadır. Çalışma-
mız acil servisten istenen konsültasyonlara konsültan hekimin ne kadar sürede ulaştığını 
belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Bu çalışma sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla uygulamaya giren hizmet 
kalite standartları indikatör yönetimi verilerinin bir eğitim araştırma hastanesindeki so-
nuçları doğrultusunda yapılmıştır. Çalışmada Temmuz 2011’den itibaren 7 aya ait veriler 
manuel, Şubat 2012 tarihinden sonrada 4 aya ait veriler HBYS üzerinden toplanmıştır. 
Sistem üzerinden veri toplanarak çok daha hızlı ve güvenilir veri elde edilmesi hedeflen-
miştir.

Manuel toplanan verilerde, konsültasyon istenmesi ile hekimin acil servise ulaşması ara-
sında geçen süre gerçeğe yakın ölçülebilirken; sistem üzerinden alınan verilerde, hekimin 
bilgisayarda zaman kaybetmemek adına hastaya müdahale sonrası konsültasyonu kapat-
ması yada konsültasyonu kapatmayı unutması nedeniyle sürelerin çok uzadığı gözlemlen-
miştir. İki dönemde acil servise başvuran hasta sayısı birbirine yakın olmasına rağmen; 
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manuel toplanan verilerde hekimlerin acil servise ulaşma sürelerinin kısa olmasının yanı 
sıra konsultasyon sayılarını az olduğu yani veri kaybının bulunduğu; sistem üzerinden 
toplanan verilerde ise konsültasyon kapatma sürelerinin uzun olduğu fakat konsültasyon 
sayısının fazla olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Acil, Konsültasyon, Hekim

ABSTRACT
Nowadays, the number of the areas of expertise gradually increase in parallel to scientific 
improvements.Therefore, in order to be able to approach together an event monolith, 
studying with more than one medicine area together, has become inevitable.With the 
intention of diagnosis and treatment, a doctor in every expertise area is in need of 
information and technical support of other areas.Particularly, the doctors who work in 
emergency service, by doing all kinds of the first interference, according to the result 
of the necessary consultations, have worked coordinately with the other departments, in 
order for advanced investigation and treatment.Our research has been made with intent to 
determine in how long the required consultations from emergency service have reached 
to the consultation doctor.

This study has been made in the direction of the results of service standard quality 
indicator management data at a traing research hospital, which put into practice with 
intent to increase the health services quality.In this study, the data belong to 7 months, 
beginning from July 2011, have collected as manual, the data belong to 4 months have 
collected over HBYS, after the date February 2012.By collecting data through the system, 
it has been targeted to obtain much more quicker and confidental data.

It has been observed that, in data received through system, durations have much extended 
because of the doctor has closed the consultation or he/she has forgotten to close 
consultation, after the patient intervention on behalf of not to waste time on computer; 
while, in data collected manual, the elapsed time between the doctor to reach emergency 
service and wanted consultation, can be measured real-like.Although the number of the 
patients who consult to the emergency service in two periods, are close to each other; 
it has been determined that data which have collected manually, besides the reaching 
duration for the doctors to emergency service are short, consultation numbers are small, 
namely, there are loss of data; in case data which have collected through system, durations 
of closing consultation are long, but consultation number is too many.

Key Words: Emergency, Consultation, Physician
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1. GİRİŞ

1.1. Konsultasyon Nedir?

Modern tıbbi yaklaşımlarda atılan adımlar, araç gereçlerdeki teknolojik geliş-
meler ve hedef toplumun daha geniş bir coğrafik alanda hizmet beklemesi gibi 
nedenler sağlık hizmetlerinde eskiye göre bazı değişimlerin olmasını zorunlu kıl-
makta ve hekimlerden beklentiler de artmaktadır. Konsültasyon, bir hastanın ta-
kip ve tedavisi konusunda, hastalığı ile ilgili hekim veya hekimlerin fikrini alma 
ve bu fikir ve öneriler doğrultusunda olgunun izlemine yön verme anlamına gelir. 
(Çobanoğlu.2009:117).

Hastanın konsültasyonu sırasında yapılan muayene ve tıbbi girişimlerde kon-
sültan hekim, tedavi edici hekim kadar sorumludur. Konsültan hekim alanında 
bilimsel ve teknik bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Bu nedenle konsültasyon 
uzman hekimlerin sorumluluğundadır. (Tuğcu.2009: 85)

Konsültasyona çağrılan hekimin, hasta hakkında bilgiyi hastayı takip eden dokto-
ra eksiksiz biçimde sözlü ve yazılı olarak aktarması ve hasta yararına olan gerekli 
işlemi öncelikle uygulaması gerekir. Etik açıdan konsültan hekimin önerilerine 
tümü ile uymak gerekir. (Çobanoğlu.2009:117)

1.2. Acil Servis Konsultasyonları

Acil servislerin en önemli özelliği 24 saat kesintisiz hizmet vermeleridir. İhtiyacı 
olan hastalara en kısa süre içinde hizmet vermek ve en acil olana öncelik tanımak 
acil servisler de sunulan hizmetlerin esasını oluşturmaktadır.

Konsultasyon hizmetleri acil servis hizmetlerinin önemli bir ayağını oluşturmak-
tadır. Acil serviste çalışan hekimler her türlü hastaya ilk müdahaleyi yapıp, gerek-
li konsultasyonları isteyerek, neticesinde ileri tetkik ve tedavi için diğer birimler-
le koordineli çalışmaktadır. Konsültasyonda iki hekimin birbirine güven duyması 
önemlidir ve güvene dayalı uyumlu bir ilişki, konsultasyondan hastanın göreceği 
yararı artıracaktır.

Sağlık Bakanlığı tarafından 1983 yılında yürürlüğe konulan, yataklı tedavi ku-
rumları işletme yönetmeliğine göre, hem acil servis hekiminin uygun zamanda 
konsultan hekimden konsültasyon istemesi, hem de konsültasyon görevi icap 
eden hekimin her ne koşulda olursa olsun en kısa sürede bu görevi yerine getir-
mesi gerekmektedir. (Türkan H, Şener S, Tuğcu H, 2005; 139)

Acil servislerde konsültasyon hizmetleri ile ilgili olarak yaşanan en büyük sorun, 
konsültan Hekim’inin zamanında hastaya müdahale edememesi veya konsültas-
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yon hizmetini telefonla veya başka yöntemlerle hastayı görmeden yapmasıdır. 
(Türkan H, Şener S, Tuğcu H, 2005; 139)

Acil servis hizmetleri sağlık hizmetleri içinde önemli bir unsurdur. Modern tıbbi 
yaklaşımlarda atılan adımlar, araç gereçlerdeki teknolojik gelişmeler ve hedef 
toplumun daha geniş bir coğrafik alanda hizmet beklemesi gibi nedenler acil sağ-
lık hizmetlerinde eskiye göre bazı değişimlerin olmasını zorunlu kılmıştır. Acil 
servisler sağlık hizmeti verilen hedef toplumun sağlık sorunlarıyla en yoğunlaş-
tığı alandır. (Eryılmaz.2007:1)

Tüm sağlık hizmeti yapılanmalarında ortak amaç “doğru işlemleri, doğru kişi-
lere, doğru zamanda uygulamak ve ilk defasında doğru yapmak”tır. Bu da kali-
teyi sürekli iyileştirmek ve geliştirmekle mümkün olacaktır. Kalite yönetiminde 
kararlar kanıta (veriye) dayalı olmak durumundadır. Yani; hizmetin kalitesini, 
verimliliğini, etkinliğini, sonuçlarını izlemek, hesap verebilirlik, ileriye dönük 
politikalar oluşturmak, planlama ve karşılaştırma yapabilmek; ölçmek ve öl-
çüm sonuçlarını değerlendirmekle mümkün olacaktır. Kalite ve ölçüm kültü-
rü birbirinden ayrılamaz iki unsurdur. (http://www.kalite.saglik.gov.tr/index.
php?page=241&lang=tr,2012)

Bu amaç doğrultusunda 01/07/2011 tarihinde yürürlüğe giren “Sağlıkta Perfor-
mans ve Kalite Yönergesi” ile Kalite İndikatörleri de uygulanmaya başlamış-
tır. Kalite İndikatörlerinden biri olan “Acil Servise Çağırılan Konsültan/İcapçı 
Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi İndikatörü” de bu dönemde uygulanmaya 
başlamış ve bu indikatör ile “Acil servis süreçlerinin verimliliğinin artırılması ve 
hasta güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır.” (http://www.kalite.saglik.gov.tr/
content/files/indikator_yonetimi_2011/indikator_uygulamalari/27konsultan.pdf, 
2012).

Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hastalar verilen hizmete kolay ve hızlı bir şe-
kilde ulaşılabilmeyi ve hizmetin kalitesinin yüksek olmasını beklemektedir. Acil 
sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların giderilebilmesi ancak sorunların analiz 
edilmesiyle mümkün olacaktır.

2. YÖNTEM

2.1. Amaç

Bu çalışma acil servisten istenen konsultasyonlarda konsultan hekiminin acile 
ulaşma sürelerini analiz ederek verimliliğin artırılması ve hasta güvenliğinin sağ-
lanması amacı ile yapılmıştır.
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2.2. Örneklem

Bu çalışma sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla uygulamaya giren 
hizmet kalite standartları indikatör yönetimi doğrultusunda bir eğitim araştırma 
hastanesinde 01.07.2011-01.06.2012 tarihleri arasındaki acil servisten istenen 
konsültasyon sürelerinin değerlendirilmesi ile yapılmıştır.

2.3. Verilerin Toplanması

Veriler ilk dönem (ilk 7 ay) manuel, ikinci dönem (ikinci 5 ay) Hastane Bilgi 
Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden toplanmıştır.

2.4. Verilerin Analizi

Acil Servisten İstenen Konsultasyon Süre Ortalamaları=Konsultan Hekimlerin 
Acil Servise Ulaşma Süreleri Toplamı / Konsültasyon İstem Sayısı

Klinik Bazında Konsultasyon Süre Ortalamaları= Kliniğin Konsultasyona Gelme 
Zamanı Toplamı / Klinikten İstenen Toplam Konsultasyon Sayısı

3. BULGULAR

3.1. Acil Servisten İstenen Konsültasyon Süre Ortalamaları

Şekil 1
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Temmuz 2011-Haziran 2012 tarihleri arasında konsultasyon süreleri incelen-
diğinde ilk 7 aya ait manüel toplanan verilerde süreler oldukça kısa iken daha 
sonraki aylara ait sistem üzerinden toplanan verilerde süreler uzamıştır. Aslında 
konsultasyon istenen hekimlerin acil servise ulaşmaları ve hastaya müdahale et-
meleri çok daha kısa sürede olmasına rağmen konsültasyonların sistem üzerinden 
kapatılmaları çok daha geç olmaktadır. Konsültasyona gelen hekimlerin hastaya 
müdahale etmeden konsültasyonları kapatmaları mümkün değildir. Ayrıca bazı 
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hekimlerin sistemden konsültasyonları kapatmayı unutmaları gibi sebeplerle sü-
reler uzamakta ve doğru veriye ulaşılamamaktadır. Ancak kalite birimi tarafın-
dan konsültasyon sürelerinin takip edilerek kliniklerin bu konu hakkında sürekli 
uyarılması sonucu konsültasyon sürelerinde bir miktar düzelme gözlenmiş ancak 
yine de doğru veriye ulaşılamamıştır.

3.2. Klinik Bazında Konsultasyon Süre Ortalamaları
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Nöroloji kliniğinin ilk 7 aydaki süre ortalamaları 0,10 saat (6 dakika) iken sonraki 
aylara ait süre ortalaması 21,04 saat olmuştur. Şubat 2012 ile Haziran 2012 tarih-
leri arasındaki veriler karşılaştırıldığında genel olarak sürelerde ciddi bir azalma 
gözlemlenmiştir. Ancak yine de elde edilen veriler gerçek verilerle örtüşmemek-
tedir.
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lemlenmiştir.

Şekil 5 

 
Şekil 5 

 
Üroloji kliniğinin ilk 7 aydaki süre ortalamaları 0,09 saat(5,4 dakika)  iken sonraki aylara ait 
süre ortalaması 23,22 saat olmuştur.  Şubat 2012 ile Haziran 2012 tarihleri arasındaki veriler 
incelendiğinde mart ayına kadar yükselme daha sonra da mart ayına göre düşüş 
gözlemlenmiştir. 
 

 
 

Şekil 6 
 
Ortopedi kliniğinin ilk 7 aydaki süre ortalamaları 0,08 (5,20 dakika)  saat iken sonraki aylara 
ait süre ortalaması 23,29 saat olmuştur.  Şubat 2012 ile Haziran 2012 tarihleri arasındaki 

0,17 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 
9,55 

52,57 

14,28 

23,90 

13,78 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

ÜROLOJİ KLİNİĞİ(SAAT) 

ÜROLOJİ KLİNİĞİ(SAAT) 

0,10 0,07 0,07 0,08 0,08 0,10 0,08 

24,58 
39,73 

14,20 
8,37 

29,57 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

ORTOPEDİ KLİNİĞİ(SAAT) 

ORTOPEDİ KLİNİĞİ(SAAT) 



Sözel Bildiriler - Cilt: I

396  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Üroloji kliniğinin ilk 7 aydaki süre ortalamaları 0,09 saat (5,4 dakika) iken son-
raki aylara ait süre ortalaması 23,22 saat olmuştur. Şubat 2012 ile Haziran 2012 
tarihleri arasındaki veriler incelendiğinde mart ayına kadar yükselme daha sonra 
da mart ayına göre düşüş gözlemlenmiştir.
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Ortopedi kliniğinin ilk 7 aydaki süre ortalamaları 0,08 (5,20 dakika) saat iken 
sonraki aylara ait süre ortalaması 23,29 saat olmuştur. Şubat 2012 ile Haziran 
2012 tarihleri arasındaki veriler incelendiğinde mart ayına kadar yükselme daha 
sonra da mart ayına göre düşüş gözlemlenmiştir.

Şekil 7

veriler incelendiğinde mart ayına kadar yükselme daha sonra da mart ayına göre düşüş 
gözlemlenmiştir. 
 
 

 
Şekil 7 

 
Cerrahi kliniğinin ilk 7 aydaki süre ortalamaları 0,09 (5,29 dakika)  saat iken sonraki aylara 
ait süre ortalaması 192,34 saat olmuştur.  Şubat 2012 ile Haziran 2012 tarihleri arasındaki 
veriler incelendiğinde sadece mayıs ayına ait verilerde düşüş olmuş diğer aylarda çok ciddi 
yükselme gözlemlenmiştir. 
 

 
Şekil 8 

 
 
KBB kliniğinin ilk 7 aydaki süre ortalamaları 0,07 (4,43 dakika)  saat iken sonraki aylara ait 
süre ortalaması 105,30 saat olmuştur.  Şubat 2012 ile Haziran 2012 tarihleri arasındaki veriler 
incelendiğinde ilk aylarda yükselme varken haziran ayında düşüş gözlemlenmiştir. 
 

0,13 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 

273,53 

396,45 

110,23 

73,02 

108,45 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
260 
280 
300 
320 
340 
360 
380 
400 

CERRAHİ KLİNİĞİ(SAAT) 

CERRAHİ KLİNİĞİ(SAAT) 

0,10 0,07 0,07 0,08 0,00 0,12 0,08 

60,38 

267,02 

72,33 
93,98 

30,80 
0 

20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
260 
280 
300 

KBB KLİNİĞİ(SAAT) 

KBB KLİNİĞİ(SAAT) 



Hasta Güvenliğine Farklı Boyutlardan Yaklaşımlar

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  397
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ki aylara ait süre ortalaması 105,30 saat olmuştur. Şubat 2012 ile Haziran 2012 
tarihleri arasındaki veriler incelendiğinde ilk aylarda yükselme varken haziran 
ayında düşüş gözlemlenmiştir.
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Kadın doğum kliniğinin ilk 7 aydaki süre ortalamaları 0,12 (7 dakika) saat iken 
sonraki aylara ait süre ortalaması 52,01 saat olmuştur. Şubat -Haziran 2012 tarih-
leri arasındaki veriler incelendiğinde ilk aylarda yükselme varken haziran ayında 
düşüş gözlemlenmiştir.



Sözel Bildiriler - Cilt: I

398  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Şekil 10

 
Şekil 9 

 
Kadın doğum kliniğinin ilk 7 aydaki süre ortalamaları 0,12 (7 dakika)  saat iken sonraki 
aylara ait süre ortalaması 52,01 saat olmuştur.  Şubat -Haziran 2012 tarihleri arasındaki veriler 
incelendiğinde ilk aylarda yükselme varken haziran ayında düşüş gözlemlenmiştir. 
 

 
Şekil 10 

 
 
Anestezi kliniğinden Aralık ayında konsültasyon istenmemiş,  diğer 6 aydaki süre 
ortalamaları 0,06 (4,28 dakika)  saat iken sonraki aylara ait süre ortalaması 62,21 saat 
olmuştur.  Şubat 2012 ile Haziran 2012 tarihleri arasındaki veriler incelendiğinde ilk aylarda 
yükselme, sonra  düşüş  son ayda ise tekrar yükselme gözlemlenmiştir. 

 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,33 0,08 0,07 

26,37 

90,83 

53,38 
61,92 

27,55 

0 

10 
20 

30 
40 

50 
60 

70 
80 
90 

100 

KADIN DOĞUM KLİNİĞİ(SAAT) 

KADIN DOĞUM 
KLİNİĞİ(SAAT) 

0,03 0,07 0,05 0,07 0,12 0,00 0,05 1,45 

137,20 
131,95 

13,50 

24,93 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 
150 

ANESTEZİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ(SAAT) 

ANESTEZİ VE REANİMASYON 
KLİNİĞİ((SAAT) 

Anestezi kliniğinden Aralık ayında konsültasyon istenmemiş, diğer 6 aydaki süre 
ortalamaları 0,06 (4,28 dakika) saat iken sonraki aylara ait süre ortalaması 62,21 
saat olmuştur. Şubat 2012 ile Haziran 2012 tarihleri arasındaki veriler incelendi-
ğinde ilk aylarda yükselme, sonra düşüş son ayda ise tekrar yükselme gözlem-
lenmiştir.

Poliklinik Hizmeti Veren Kliniği Olmayan Branşlara Ait Konsültasyonlar

Aşağıdaki tabloda hastanemizde poliklinik hizmeti verip kliniği olmayan branş-
ların aylık konsültasyona ulaşma süreleri verilmiştir. Bu branşlarda görev yapan 
hekimler gündüz çalışıp nöbet tutmadıkları için sadece gündüzleri konsültasyona 
çağrılmaktadırlar. Bu sebeple bazı aylarda bu braşlara ait konsültasyon bulunma-
maktadır.

Tablo 1. Poliklinik Hizmeti Veren Kliniği Olmayan Branşlara Ait Konsültasyon Süre 
Ortalamaları (Saat)

Kliniği Olmayan Branşlar

Psikiyatri Göz Çocuk 
Hastalıkları

Göğüs 
Hastalıkları Cildiye Göğüs 

Cerrahisi
Temmuz 
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00

Ağustos 
2011 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Eylül 2011 0.08 0.00 0.08 0.18 0.00 0.00
Ekim 2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Kliniği Olmayan Branşlar

Psikiyatri Göz Çocuk 
Hastalıkları

Göğüs 
Hastalıkları Cildiye Göğüs 

Cerrahisi
Kasım 2011 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aralık 2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ocak 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Şubat 2012 0.50 0.60 0.10 0.78 0.00 0.00
Mart 2012 23.80 747.45 0.00 0.00 0.00 0.00
Nisan 2012 0.40 0.00 0.78 0.03 0.00 19,22
Mayıs 2012 0.42 0.00 0.12 0.00 0.00 9,07
Haziran 
2012 0.00 0.05 0.13 000 0.00 9,20

SONUÇ

Temmuz 2011-Haziran 2012 dönemine ait verilerin incelendiği çalışmada ma-
nuel veri toplanan ilk 7 ayda toplam 1955 konsültasyon istenmiş iken, sistem 
üzerinden veri toplanan ikinci 5 aylık dönemde 3387 konsültasyon istendiği 
tespit edilmiştir. İlk 7 aya ait manuel toplanan verilerin daha doğru ama veri ka-
çaklarının olduğu, HBYS üzerinden toplanan verilerde ise sayı artışı olmasına 
rağmen istenen doğru veriye ulaşılamadığı tespit edilmiştir. Sistem üzerinden 
konsültasyon isteği yapılırken telefonla da çağrı yapılmaya devam edilmiştir. 
HBYS üzerinden toplanan verilerde hekimlerin acile geliş süreleri doğru öl-
çülememektedir. Çünkü hekimler konsültasyonları; hastaya müdahale ettikten 
sonra konsültasyon notlarını yazarak kapatmaktadırlar. Dönemsel hasta sayı-
sında özel bir farklılık olmamasına rağmen bu kadar sayı farkı, HBYS üzerin-
den toplanan verilerde tüm konsültasyonların kayıt altına alındığını göstermek-
tedir. Sistem üzerinden takipte butonu açılarak konsültasyonlar kapatılmadan 
bu butonun kullanılması istenmiş ancak etkin kullanım sağlanamamıştır. Ancak 
HBYS üzerinden alınan verilerin analizleri kliniklerle paylaşılıp konu hakkında 
uyarılar yapıldıktan sonra konsültasyona ulaşma sürelerinde bazı kliniklerde 
kısmen düşmeler tespit edilmiş olmasına rağmen bunların gerçek konsültasyon 
süreleriyle örtüşmediği görülmüştür. Değerlendirme sonucu sistem üzerinden 
bu yöntemle alınan verilerin acilden istenen konsültasyonlarda hekimlerin acil 
servise ulaşma sürelerini doğru tanımlamadığı, sistem üzerinden doğru veri 
toplanabilmesi için kart okutma sisteminin v.b farklı yöntemlerin daha etkili bir 
yol olacağı düşünülmüştür.
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Düşme Kök Neden Analizi
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ÖZET
Amaç: Hasta düşmelerinde, düşme kök neden analizi yapmak. Düşmelerin nasıl meyda-
na geldiğini tespit etmek ve nedenlerini belirlemek. Önlenebilen olay olan düşmelerin 
neden, nerede ne sıklıkla, ne zaman, nasıl meydana geldiğini araştırarak önlenmesi için 
etkin çözümler üretilmesini sağlamak. Tüm olayları gözden geçirerek sistemde iyileştir-
me yapmaktır. (William, 2001: 154-157).

Kök neden analiz sonuçları ile ilgili çalışanlara bilgilendirme yaparak düşmelerin azal-
tılması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, benzer olayların tekrarlanmasını ön-
lemek.

Önemi: Düşmeler, diğer sağlık problemlerinden ayrı olarak, hareket kabiliyetinin kısıt-
lanmasına, günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılığa ve yaşlılarda bakımevine yerleşti-
rilme ihtiyacında artışa neden olarak, bireyin bağımsızlığını tehdit etmektedir. Düşmeler 
maliyetin artmasına neden olmasının yanı sıra, sağlık hizmeti sunumu kalitesini de olum-
suz etkilemektedir. Sonuçları böylesine önemli olan hasta düşmelerinin önlenebilmesi 

1 Bursa Devlet Hastanesi,Hasta Güvenliği Komite Hemşiresi/Laboratuvar Teknisyeni, seniye_ozkul@hotmail.com, 
05304092493

2 Bursa Devlet Hastanesi, Başhekim Yardımcısı, omerfarukdal82@hotmail.com, 05336309295

3 Bursa Devlet Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, ozlmgrr_4552@hotmail.com, 05363597115

4 Bursa Devlet Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, ncokrak@bdh16.gov.tr, 053226656664

5 Bursa Devlet Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, dilek.demir@bdh16.gov.tr, 05339679823
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için risk faktörlerinin tanımlanarak, nedenlerinin belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınma-
sı, zararlarının azaltılması ve iyileştirmelerin yapılması gereklidir.

Yöntem: Araştırmanın örneklemine, araştırmanın yapıldığı hastanedeki 20 klinik, 7 
yoğun bakım ünitesinde 18 aylık zaman diliminde meydana gelen düşmeler alınmıştır 
(N=82). Araştırmanın verileri, Düşme Olayı Bildirim Formu ile toplanmıştır. Veriler, for-
mun hemşireler tarafından doldurulması, hastalara sorulması, gerektiğinde hasta dosya-
sından yararlanılarak elde edilmiştir. Beş Kez Neden/Niçin Sorusunu Sorma Yöntemi, 
hasta bilgilerini inceleme ve gözlem düşme kök neden analiz tespit etme formu ve Yüz 
yüze görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde sayı, yüzde ve arit-
metik ortalama ile Eindhoven Sınıflandırma Modeli kullanılmıştır.

Düşmenin aşamaları, sebep olan şartlar ve düşme ile ilgili varsayımlar belirlenir. Tüm 
çevresel ve sebep olan faktörler değerlendirilir.

Sınırlılıkları:18 aylık zaman diliminde Bursa Devlet Hastanesinde bildirimi yapılan düş-
meleri kapsar.Bulgular ve sonuç: Her bir düşme için kök neden analizi yapılması sonucu 
282 kök neden tanımlanıp sınıflandırılmıştır ve her olay için 3-4 kök neden ortaya çıka-
rılmıştır. Düşen hastaların, %56.9’u 65 yaş üzeri yaş grubundadır. Düşenlerin %34.1’i 
kadındır ve %65.8’i erkek hastadır.

Düşmelerin % 93.1’i dahili kliniklerde, Hastaların% 71.9’u ilk üç günde, Düşmelerin 
%51.2’i 23:01-08:00 saatleri arasında, Düşmelerin %28.’i hasta odasında, %26.8’i tuva-
lette, % 15.8’i koridorda meydana gelmiştir.

Düşmelerin % 86.5’i yüksek risk, % 13.5’i düşük risk grubundaki hastalardır.Düşen has-
taların % 78’inde 4’den fazla ilaç kullanımı var.

Düşen hastaların, % 82.92’ riskli ilaç kullanıyor Düşen hastaların %55.17’sinde küçük 
yaralanma meydana geldiği belirlenmiştir.

Hastanede düşme oranı % 0.1 ve en yüksek düşme oranı olan dahiliye kliniğinde % 30.48 
olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hasta Düşmeleri, Kök Neden Analizi, Hasta Güvenliği

ABSTRACT
Objective: The patient drops and falls to root cause analysis. How to detect and identify 
the causes of falls occurred. Which event caused by falls can be prevented, where, how 
often, when and how to ensure the production of efficient solutions for the prevention 
of investigating occurred. All events by reviewing the system to make improvements. 
(William,2001).

On the results of root cause analysis to reduce falls by making employees take the 
necessary measures to provide information, prevent the recurrence of similar incidents.
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Importance:Falls and other health problems, apart from the restriction of the ability to 
move, and the elderly nursing home placement of dependence in activities of daily living, 
causing an increase in the need for the individual’s independence is threatened. Falls can 
result in an increase in cost, as well as its negative impact on the quality of health service 
delivery. The results of the risk factors in order to prevent slope failures in patients with 
such an important defining, determining the causes of the necessary measures, mitigation 
and improvements should be made

Methods: The sample of the research done in the hospital 20 clinical, 7 falls occurring 
in the intensive care unit was 18-month period (N = 82). The data were collected by Fall 
Event Notification Form. The data form filled out by nurses, patients ask when needed are 
obtained from the patient file. Five Times Why / why not ask Question Method, patient 
data analysis to identify the root cause analysis and observation of falling, and face-to-
face interviews were obtained by using the form. Analysis of the data points, percentage 
and arithmetic mean is used with the Eindhoven Classification Model.

Falling phases, caused by a fall on the conditions and assumptions are determined. All 
factors that cause environmental and evaluated.

Limitations:R result of 282 decrease in root cause analysis for each root cause identified 
and classified, and uncovered the root cause of 3-4 for each event.Bargain of the patients, 
56.9% ‘u age group over 65 years. Who fell from 34.1% female and 65.8% male patients. 
93.1% of falls’ s built-in clinics, patients, 71.9% of the first three days, 51.2% of falls’ s 
between the hours of 23:01 to 08:00, 28% of falls’ s sick room, 26.8% in the toilet, 15.8% 
i have occurred in the hallway. Falls from 86.5% at high risk, 13.5% of patients at low 
risk. Use of drugs has fallen more than 4 in 78% of patients.

Bargain of the patients, 82.92% ‘55.17% of the patients at risk of medication Bargain 
detected in minor injury were to occur.Decrease in the rate of decline of 0.1%, and the 
highest rate of hospitalization Department of Internal Medicine, which was found to be 
30.48%.

Keywords: Patient Falls, Root Cause Analysis, Patient Safety
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1. GİRİŞ

Teknolojinin hızla değişmesi ve ileri teknoloji kullanma gereksinimi, maliyetlerin 
artması, süreçteki değişken sayısının çokluğu, hastaneleri ve sunulan hizmetleri 
karmaşık hale getirmektedir. (Aksoy, 2003; Sur, 2009). Bu karmaşık yapı içinde 
bakıma ilişkin süreçler, farklı insan faktörlerinin bileşimi, işgücündeki dengesiz-
lik, iletişim hataları, personel yetersizliği hata ve istenmeyen olayların meydana 
gelme riskini olası kılmaktadır. Hastaneler kaza ve hata görülme ihtimali açısın-
dan bu nedenlerle uygun ortamlardır.

Sağlık bakımında, istenmeyen olayların giderek arttığı ve ekonomik olarak da ül-
kelere maliyetinin yüksek olduğu, bu nedenle gelişmiş ülkelerin bile ciddi prob-
lemi haline geldiği bilinmektedir. Ayrıca gerçekleşen tıbbi hata ve istenmeyen 
olaylar sonucu çalışanlar ve hastalar önemli zararlar görmektedir. İnsan sağlığı 
olumsuz olarak etkilenmekte ve geri dönüşü mümkün olmayan sonuçlar ortaya 
çıkmaktadır. Hastaların hastanede kalış süreleri ve bakım gün sayıları ve tedavi 
maliyetleri artırmaktadır.

Hastanelerde meydana gelen istenmeyen olaylarda ilk sırada yer alan düşme, bi-
reyin durduğu, bulunduğu tutunduğu yerden ayrılarak veya dayanağını, dengesini 
yitirerek yukardan aşağıya inmesidir. (hptt//:www.tdk.gov.tr, 2009)

Araştırmalar hasta düşmelerinde tek başına bir bireyin davranışının hata nedeni 
olmadığını; nedenlerin, alt nedenlerin ve hazırlayıcı faktörlerin tamamının hatayı 
oluşturduğunu göstermektedir (Çakmakçı 2003, Blegen et al. 2004:67-74). Bu 
nedenle düşmelerin kök neden analizi sorgulaması, özellikle altta yatan temel ve 
nedensel faktörlerin belirlenmesini sağlamakta ve kuruluşa kendini geliştirmesi 
için fırsat sağladığından dolayı büyük önem taşımaktadır (Williams 2001: 154-
157, Quality Improvement Committee Resources 2008:).

Hasta güvenliğinin sağlanması ve tıbbi hataların önlenmesi, sağlık sisteminin 
öncelikleri arasındadır. Problemi çözmek ve istenmeyen olayları önlemek için 
multidisipliner bir yaklaşım gerekir (Alcan, 2001:57). Önlenebilir olayların far-
kına varılması hasta güvenliğini oluşturmaya yönelik yapılan çalışmaları artır-
mıştır. Bu kapsamda, önlenebilen olaylardan düşmeler 2010 Uluslararası Hasta 
Güvenliği Hedefleri içinde yer almaktadır ve düşmelerden kaynaklanan zararın 
azaltılabilmesi vurgulanmaktadır (JCI, 2010; Quality Health Care-QHC; 2008).

Hastanelerde meydana gelen düşmeler, yayımlanan kaza raporlarında sürekli ar-
tarak devam eden bir problem olarak 1940’lardan bu yana görülmektedir. Düşme-
ler çoğunlukla tespiti yapılabilen olaylardır. Düşmeler, gerek çalışanlar gerekse 
hasta ve yakınları tarafından veya diğer hasta ve diğer hasta yakınları tarafından, 
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şahit olunabilen istenmeyen olaylardır. Tanıksız düşme olay sayısı oldukça azdır. 
Düşme kavramı 1940’lı yıllardan sonra sağlık çalışanlarının gündemine girmiş 
olmasına rağmen özellikle düşmelerin yarattığı yüksek maliyetler ve zararlar 
sonucunda 2000’li yıllardan sonra konu ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu 
çalışmaların sonuçlarında;

Yapılan çalışmalarda, yaygın bir problem ve bakım açısından en önemli riskler-
den biri olan düşmelerin, hastanede meydana gelen istenmeyen olayların %38’ini 
oluşturduğu belirtilmiştir (Dempsey, 2004:479-485; Hill ve ark., 2005: 479-485).

Düşmelerin bazılarının sağlık personeli/hasta tarafından düşme olarak algılan-
maması ya da hasta/yakını tarafından düştüğünün bildirilmemesi, düşmenin her 
hangi bir yaralanmaya neden olmaması, önemsenmemesi sonucunda bildirimle-
rin yetersiz kaldığı belirlenmiştir.

• Blegen ve arkadaşlarının (2004:67-74) yaptığı çalışmada, yaralanmayla so-
nuçlanmayan düşme olaylarının sayısının aslında raporlanandan daha yüksek 
olduğuna işaret edilmektedir.

• Heinze ve arkadaşları (2007:495-501) yüksek bakım isteyen hastaların, daha 
az bakım gereksinimi olanlara göre daha fazla düştüklerini belirlemişlerdir.

• Krauss ve arkadaşlarının (2005:116-122) çalışmasında, her 1000 hastadan 2.2 
ile 9.1’nin düşme ile karşılaştığını belirtmektedir.

• Hitcho ve arkadaşları (2004:732-739), akut bakım servislerinde yatan hasta-
ların %40’ının düşmekten etkilendiğini ve hastaneye yatan her 1000 hastadan 
en az 3-6’sının düştüğünü ifade etmektedir.

• Düşme oranları hastanelere veya aynı hastanedeki farklı birimlere göre de-
ğişebilir. Yaşlı hasta sayısının, toplam hasta sayısına oranlandığında yüksek 
olması, o hastane ya da birimde daha yüksek düşme oranı belirlenmesine yol 
açar. Kliniklerde, farklı düşme oranlarının nedeni yalnızca klinik disiplin uy-
gulamaları değildir. Diğer faktörler; hastane düşme koruma önlemleri, hasta 
ve kurumsal özelliklerin çeşitliliği, düşme olaylarına dair ölçüm ve kayıt me-
todu çeşitliliği sayılabilir (Cina-Tschumi ve ark., 2009:164-171).

• Sağlık Bakımı Organizasyonları Akreditasyonu Birleşik Komisyonu 2005 
yılındaki raporunda 271 düşme vakası bildirmiştir. (Tıbbi hataların %5.8’i) 
(JCAHO 2005)

• Kliniklerde düşme oranları, dahiliye servisinde 1000 hastada 6.12, nöroloji 
servisinde 1000 hastada 6.12, cerrahi servisinde 1000 hastada 2.18, ortopedi 
servisinde 1000 hastada 0.8 (Hitcho EB, 2004:732-739)
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2. DÜŞME YERİNE GÖRE DÜŞME GRUPLARI VE DÜŞME 
TÜRLERİ

2.1. Düşme Gruplar

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hasta güvenliği çözümleri altında ince-
lemeye alınan hasta düşmeleri yatakta ve odada gerçekleşen düşmeler, hastane 
genelinde gerçekleşen düşmeler olarak iki gruba ayrılmıştır.

2.2. Düşme Türleri

Muayene masasından düşme, sedyeden düşme, taşıma esnasında düşme, yataktan 
düşme, banyoda düşme, kısıtlamalardan kurtularak düşme, takılma, tökezleme, 
merdivenlerden düşme, bayılma, kayma ve sebebi bilinmeyen yerde bulunan has-
ta olarak belirlenmiştir (Currie 2004; WHO, 2005).

3. DÜŞMENİN SONUÇLARI VE MALİYETİ

Düşmeler; hastada kalıcı veya geçici sağlık sorunlarına hatta ölüme neden ol-
maktadır. Kalça kırıklarına, travmatik beyin hasarına, Düşme korkusuna, bireyin 
bağımsızlığının azalmasına yol açmaktadır. Kırıklar düşme sonucu en sık görülen 
komplikasyondur. Kalça ve femur kırıklarında mortalite oranının %20-30 arasın-
da olabileceği belirtilmektedir.Düşme kaza raporlarına göre, düşmelerden sonra 
meydana gelen yaralanmalar beş (5) sınıfa ayrılmıştır (JCAHO, 2009).

• Düşme sonucu “ Hiç” yaralanma meydana gelmemesi,
• Düşme sonrası, şişlik oluşması, buz uygulaması, yara temizlenmesi gerektiren 

sıyrık ya da yüzeysel ilaç uygulamaları ile iyileşebilecek “Küçük” yaralanma-
lar,

• Düşme sonucunda dikiş veya cilde steril-strip uygulaması gerektiren laseras-
yon, burkulma şeklindeki “Orta” yaralanmalar.

• Sonucunda cerrahi müdahale, traksiyon ya da nörolojik konsültasyon gere-
ken, iç kanama oluşabilen, kırık gibi “Büyük” yaralanmalar,

• “Ölüm” le sonuçlanan yaralanmalar diye sınıflandırılır.
Düşme sonrası gelişen yaralanmalar ve sonuçları ile ilgili çalışmaların sonuçla-
rında;

QICR’un yayınladığı, Bölge Sağlık Kurulu (District Health Boards) 2008 yılı 
raporunda, Avustralya’ da 12 bölgeden 2005/2006 yılında meydana gelen ve ra-
porlanan istenmeyen olaylardan düşmelerin %5’inin ölüm, fonksiyon kayıpları 
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gibi ciddi zararlar ile %12’sinin ise daha az zararla sonuçlandığı belirtilmektedir 
(QICR, 2008).

Derrick’in (2008) yaptığı çalışmada, meydana gelen düşmelerin%70’inin küçük 
yaralanmalara, %30’nun ise ciddi yaralanmalara yol açtığı, %4-6’sının kafa trav-
maları, kırıklar ve önemli laserasyonlarla sonuçlandığı belirtilmiştir.

Mülayim’in (2010:43-44) yaptığı araştırmada, yaralanmaların %60’ ı küçük ya-
ralanma, %25’i orta ve % 15’i büyük yaralanmalardır. Ölümle sonuçlanan yara-
lanma yoktur

Düşmeler, hastanın hastanede yatış sürecinin uzamasına, düşme sonrası film is-
tenmesine bağlı; hastaların fazladan radyasyon almasına, ilave tedavi ve film üc-
retleri ile hasta yatış maliyet ücretlerini artırmaktadır. Bundan dolayı sosyal gü-
venlik kurumları veya sosyal güvencesi olmayan hastalar mali zarar görmektedir. 
Düşmeler maliyetin artmasına neden olmasının yanı sıra, sağlık hizmeti sunumu 
kalitesini de olumsuz etkilemektedir. Düşmeler sadece hastalar için değil, çalı-
şanlar açısından da bir problemdir.

Her düşme fiziksel yaralanmalar, düşen hasta için psikolojik problemler, uzayan 
hasta yatış süreleri, artan bakım bağımlılığı vb maliyet unsurlarını tetikleyerek 
tüm sağlık sistemi üzerinde zamanla artan bir tehdit oluşturmaktadır. Düşmenin 
sonuçlarını, özelliklerini ve risk faktörlerini belirleyebilmek için ilk adım düş-
menin nasıl meydana geldiğinin anlaşılmasıdır (Yang 2006, Schwendimann et 
al. 2008:342-348). Hasta düşmelerini azaltmak için çevresel ve kişisel riskleri 
tanımlamaya yönelik çalışmalara temel oluşturulması amacı ile olayın neden ve 
kök nedenleri incelenmeli, sonrasında analiz edilmelidir. Hastanelerde güvenli 
bir ortamın sağlanması ve sürdürülmesi çalışanların en önemli sorumlulukların-
dan biridir. Bu nedenle, araştırma sonuçları yöneticilere yol gösterecek ve düş-
melerden zarar gören hasta sayısını azaltacak ve aynı zamanda düşmelere bağlı 
hastanede kalış süresi ve maliyeti düşürecektir. Sağlık çalışanları, düşmelerin 
kök neden analizlerinden yararlanarak, prosedür ve strateji geliştirebilecek ve var 
olan prosedürlerin güncellenmesini sağlayabileceklerdir.

Sonuçları böylesine önemli olan hasta düşmelerinin önlenebilmesi için risk fak-
törlerinin tanımlanarak, nedenlerinin belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması 
ve iyileştirmelerin yapılması gereklidir. Bu kapsamda araştırma, Bursa Devlet 
Hastanesinde düşmelerin sıklığını ve kök nedenlerini belirlemek amacıyla ger-
çekleştirilmiştir.
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4. YÖNTEM

• Hasta Düşmelerinin Kök Neden Analizi yapmak için, Hasta Güvenliği Komite 
üyelerinden 2 kişi, Düşme Olayı Bildirim Formu ile hastanın yattığı odaya gidilir.

• Her olay kendi içinde özel olarak değerlendirilir.
• Düşmenin aşamaları, sebep olan şartlar ve düşme ile ilgili varsayımlar belirle-

nir. Tüm çevresel ve sebep olan faktörler değerlendirilir.
• Hastaya Hasta Güvenlik Komitesi adına geldiğimiz hakkında bilgi verilir.
• Hastanın bilinci yerinde ise kendisinden nerede, ne zaman, nasıl düştüğüne 

ilişkin olayı anlatması istenir. Olaya şahit olan hasta yakını veya diğer hasta 
varsa onlardan da olay ile ilgili bilgi alınır.

• Hastanın bilinci yerinde değilse hasta yakınından ve olayı gören başka kişiler 
varsa onlardan bilgi alınır.

• Tanıksız düşmelerde, hastayla ve onu bulan kişilerle görüşülür.
Aşağıda, düşen hasta olayı için örnek bir beş kez neden/niçin sorusu sorma tek-
niği sunulmuştur

4.1. Örnek Olay İncelemesi

• Hasta ne zaman düştü? Saat:01.20 ‘de düştü.
• Hasta nerede düştü? Hasta odasında yatağından düştü.
• Hasta yatağından nasıl düştü? Yatak korkulukları açık mı?
• Hasta yatağının korkulukları kapalı ancak korkulukların üzerinden atlayarak düştü.
• Hasta niçin yatağından atlamış?
• Rekatçı olan kızını korumak için, diğer hasta yakınının kızına saldıracağını 

düşündüğü için kızını korumak amacıyla korkulukların üzerinden atlamış.
• Diğer hasta yakını neden düşen hastanın kızına saldırmaya yönelmiş?
• Televizyon izlemek için (gece saat 24:00 dan sonrada)
• Neden televizyon izlemek için kavga edilmiş?
• Çünkü hatsalar iki kişilik odayı paylaşıyor.
• Yaşlı hasta neden kendisinden daha genç olan kızını korumak için kendisini 

böylesi bir riske atmıştır?
• Çünkü hasta, refakatçısı olan kızının epilepsi hastası olması ve nöbet geçire-

ceği korkusu ile panikleyerek sonucunu düşünmeden bir anda atlamıştır.
Yapılan görüşmeler ve toplanan veriler Düşme Kök Neden Analiz Tespit For-
muna kaydedilir.
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4.2. Düşme Kök Neden Analiz Tespit Formu:

Formun birinci bölümü tüm düşmelerde doldurulur. 2. Bölüm ise ilgili düşme 
yerine göre doldurulur.

 
1. Bölüm  

Hastanın adı soyadı                                                                                    Barkot no: 

Kliniği                                                                                                        Oda no: 

Hastanın hastanede yatış tarihi:      ……/……/……..  Hastanın hastanede düşme tarihi:   ……/……/……..   

Düşme, hasta yatışının kaçıncı günü olmuştur? ……………gün 

Hastaya düşme değerlendirme yapılmış mı?  Evet        Hayır 
Düşme değerlendirme doğru yapılmış mı?  Evet        Hayır 
Lüzumunda düşme değerlendirme tekrar yapılmış mı?  Evet        Hayır 
Hastaya/hasta yakınına düşme risk düzeyine ve risk faktörlerine göre düşme 
önleme eğitimi verilmiş mi? 

 Evet        Hayır 

Hasta ve ailesi yeterince bilgilendirilmiş mi?  Evet        Hayır 
Düşme risk düzeyine göre hastanın oda kapısına/yatak başına yeşil yonca 
figürü takılmış mı? 

 Evet        Hayır 

Hastaya risk faktörlerine göre düşme önlemleri alınmış mı?   Evet        Hayır 
Son 1 ay içinde düşme öyküsü var mı?       Varsa  kaç defa ?...........                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Var     Yok  
Son 1 yıl içinde düşme öyküsü var mı?       Varsa  kaç defa ?...........  Var     Yok  
Düşerken başka gören oldu mu?  Evet        Hayır 
Düşerken gören kişiler 

Hastanın refakatçısı var mı?  Var     Yok  
Görme engeli var mı?   Var     Yok  
Bedensel engeli var mı?  Var     Yok  
Bilinç açık mı?  Evet        Hayır 
Hasta koopere mi?  Evet        Hayır 
Hastanın tanısı nedir? ……………………………………………… 

Hastanın yatış sebebi dışında kronik hastalığı var mı?  Var     Yok  
Hastanın yatış sebebi dışında kronik hastalığı varsa nedir?. 

Hastanın kullandığı cihaz var mı?  Var     Yok  
Hasta hangi cihazı kullanıyor?  

Hasta kullandığı cihazı nasıl kullanacağını biliyor mu /eğitim verilmiş mi?  Evet        Hayır 
Hastaya bağlı bakım ekipmanı var mı?  Var     Yok  
Hastaya bağlı bakım ekipmanı varsa kaç tane?   1    3’dençok 
Bakım ekipmanları hastanın düşmesini önleyecek şekilde düzenlenmiş mi?  Evet        Hayır 
Hasta ilaç kullanıyor mu?  Evet        Hayır 
Hasta ilaç kullanıyorsa; kullandığı ilaç sayısı 4 den fazla mı?  Evet        Hayır 
Son 1 hafta içinde riskli ilaç kullanımı  var mı?  Evet        Hayır 
Düşme öncesi tedavisinde riskli ilaç var mı?  Evet       Hayır 
Düşme öncesi tedavisinde riskli ilaç kullanıyor ise kaç grup/çeşit riskli ilaç 
kullanıyor kontrol edilir(diüretik, psikotrop, anti diabetik vb) 

 1 

 2    

 3 

 3’dençok 
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Riskli ilaç kullanıyor ise aşağıdaki hangi grup/çeşit riskli ilaç kullanılıyor? 

Psikotroplar  Evet        Hayır Narkotik Analjezikler  Evet        Hayır 
Narkotikler  Evet        Hayır Diüretikler  Evet        Hayır 
Benzodiazepinler  Evet        Hayır Laksatifler  Evet        Hayır 
Nöroleptikler  Evet        Hayır Antidiayebetikler  Evet        Hayır 
Antikoagülanlar  Evet        Hayır Diğer………………  Evet        Hayır 
Santral Venöz Sistem İlaçları(Digoksin vb.)  Evet        Hayır 
Kan Basıncını Düzenleyici İlaçlar  Evet        Hayır 
Tansiyon düşmesine neden olan ilaçları, doktor  istemine göre  uygulanmadan 
önce TA ölçümü yapılmış mı? 

 Evet        Hayır 

Düşme sonrası TA değerleri kontrol edilmiş mi?  Evet        Hayır 
Hasta diyabet hastası mı?  Evet        Hayır 
Diyabet hastası ise kan şekeri takipleri yapılmış mı?  Evet        Hayır 
Hasta kanamalı hasta mı?  Evet        Hayır 
Kanamalı hasta ise kan değerleri ölçümü yapılmış mı?  Evet        Hayır 
Kanamalı hasta ise kanama kontrolleri yapılmış mı?  Evet        Hayır 
Kanamalı hasta ise kan transfüzyonu yapılmış mı?  Evet        Hayır 
Hasta Nerede Düşmüştür? Ne Yaparken/Ne 

Yapılırken Düşmüştür? Hasta Odasında  Hasta Odası Dışında 

 Yataktan   Koridorda  Muayene masası  Uyurken 

 Muayene masasından  Tuvalette  Ameliyat masasından  Kalkarken 

 Sedyeden  Banyoda  Sedyeden   Yürürken 

 Taşıma arabasından  Merdivende  Taşıma arabası  Transfer edilirken 

 Tuvalette/banyoda  Diğer …………  Bayılma 

 Diğer …………  Diğer …………  Kısıtlamadan kurtuarak 
Olay yeri incelenir. 

Her şeyden önce hasta nerede düşerse düşsün hastaya/hasta yakınına varsa gören diğer kişilere düşme öyküsü 
ayrıntılı olarak sorulur (Nerede, ne zaman, nasıl düştüğü) ve not alınır. 

Her düşme olayı ayrı ayrı değerlendirilir.   

2. BÖLÜM    

Örneğin hasta yataktan düşmüş ise;   

Düşme yatakta uyurken mi gerçekleşmiştir?  Evet        Hayır 
Düşme yataktan kalkmaya çalışırken mi gerçekleşmiştir?  Evet        Hayır 
Hasta uyurken yataktan düşmüş ise;   

Yatak korkulukları var mı?  Var     Yok  
Yatak korkulukları çalışıyor mu?  Evet        Hayır 
Hasta düştüğünde yatak korkulukları kaldırılmış mı?   Evet        Hayır 
Yatak hastanın yaşına uygun mu?  Evet        Hayır 
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Yatak hastanın boyuna/kilosuna uygun mu?  Evet        Hayır 
Yanında yatan başka biri/refakatçı ya da başka hasta yakını var mı?  Var     Yok  
Hasta yataktan kalkmaya çalışırken düşmüş ise;   

Yatak korkulukları var mı?  Var     Yok  
Yatak korkulukları çalışıyor mu?  Evet        Hayır 
Hasta/hasta yakını yatak korkuluklarının kullanımı konusunda bilgilendirilmiş mi?   Evet        Hayır 
Hasta/hasta yakını yatak korkuluklarını kullanabiliyorlar mı?  Evet        Hayır 
Hasta düştüğünde yatak korkulukları açık mı?  Evet        Hayır 
Yanında yatan başka biri/refakatçi ya da başka hasta yakını var mı?  Evet        Hayır 
Hasta odası yeterince aydınlık mı?(düştüğü esnada)   

Hasta odasında hemşire çağrı zili var mı?   Var     Yok  
Çağrı zili sistemi çalışıyor mu?  Evet        Hayır 
Çağrı zili sistemi açık mı?  Evet        Hayır 
Hasta çağrı zilinin yerini biliyor mu?    

Hasta çağrı yapmış mı?   Evet        Hayır 
Hasta çağrı yapmış ise; yapılan çağrıya gelen çalışan olmuş mu?  Evet        Hayır 
Bilinci yerinde ise hastaya/refakatçısına, yataktan kalkarken yapılması gerekenler 
konusunda bilgilendirilme yapılmış mı? 

 Evet        Hayır 

Bilinci kapalı ve refakatçısı var ise hastanın refakatçisine, hastanın bakımına 
yönelik bilgilendirilme yapılmış mı? 

 Evet        Hayır 

Düşme riski 20 puan üzeri yüksek, genel durumu bozuk hastanın refakatçisi yoksa 
yeme, içme tuvalet ihtiyaçları karşılanmasında yardımcı olunmuş mu? 

 Evet        Hayır 

Yataktan kalkmaması gereken hastanın, tuvalet ihtiyaç için gerekli sürgü/ördek varmı?  Var     Yok  
Hastanın sürekli ihtiyaç duyduğu araç, gereç vb yakınında mı?  Evet        Hayır 
     Bastonu   Var     Yok       Suyu, bardağı, peçetesi vs.  Var     Yok  
     Gözlüğü   Var     Yok        Diğer ……………………  Var     Yok  
Hareket kısıtlılığı olan ve bilinci yerinde olan hastalar ihtiyaçlarını yardımsız 
yapabilmek için ilk denemelerini hastanede yapmaya çalışmış/yapmak istemiş mi?             

 Evet        Hayır 

Acele ile kalkmaya çalışmış ise acele etme nedeni nedir?  

İshal mi?  Evet        Hayır 
İdrar kaçırma korkusu var mı?  Evet        Hayır 
Hasta odasında tuvalet var mı ?   Var     Yok  
Hasta umumi   tuvaletimi  kullanıyor.?  Evet        Hayır 
Refakatçısı varsa;  

Hasta düştüğünde refakatçısı nerede? ne yapıyordu? 

Hasta kısıtlaması gereken bir hastamı?  Evet        Hayır 
Hastanın kısıtlama kararı zamanında alınmış mı?  Evet        Hayır 
Hastaya kısıtlama uygulanıyorsa uygun mu?  Evet        Hayır 
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5. BULGULAR

Hastanede Genel Düşme Oranı: Düşen hasta sayısı/toplam yatan hasta sayısı x 
100 olarak hesaplanmıştır. (n=82)

• Hastanemizde hasta düşme oranı, % 0.1’ dir.
• Düşen hastaların %34.14’ü kadın %65.85’i erkek hastadır.
• Düşen hastaların %97.56’sısın daha önce düşmediği, %2.43’ünün ise daha 

önce bir veya daha fazla düştüğü belirlenmiştir.
• Düşenlerin, %56.09’u 65 yaş üzeri yaş grubundadır. Bunların %17.39’unun 

66-69 yaş arası, %63.85’i 70-79yaş arası, %19.56’sınında 80 yaş üzeri olduğu 
tespit edilmiştir.

• Düşen hastaların % 86.5’i Yüksek risk, % 13.5’i Düşük risk grubundaki has-
talardır. Düşük düşme risk düzeyindeki hastalarda meydana gelen düşmeler, 
hastaların nöbet geçirmesi, emboli atması vb.riskler sonucu olmuştur.

• İtaki Düşme Riski Ölçeği ile hasta düşme riski değerlendirmesindeki düş-
me risk puanına göre; düşenlerin %70.73 oranı ile düşme risk puanı 7-20 
arasındaki hastalardan olduğu tespit edilmiştir

• Düşmelerin % 51.21’inin ilk 2 gün içersinde gerçeklendiği, %20.73’ünün ya-
tışın 3-5 gün içersinde gerçekleştiği, bu düşmelerin %59.75’ hasta yatışının 
ilk 3 günde düştüğü (n=49) tespit edilmiştir. Hastaların, % 14.63 ‘ü yatışın ilk 
günü, % 4.87’si yattığı gün ilk birkaç saat içinde düştüğü tespit edildi.

• Hasta düşmelerinin %326.82’i 08:01-17:00 saatleri arasında, %21.95’i 
17:01-22:00 saatleri arasında ve %40.02’sinin 22:01-05:00 saatleri arasında, 
%10.95’inin 05:01-08:00 saatleri arasında gerçekleşmiştir. Düşmelerin en çok 
gece saatlerinde 22:00- 05:00 saatlerinde %40 oranında olduğu tespit edildi.

• Düşme olay bildirimlerini yapanların % 100’ü hemşirelerdir.

Tablo 1. Düşen Hastaların Yattığı Bölüme (Kliniklere) Göre Düşme Oranları (n=82)

Hastanın Yattığı Bölüm
Düşen 
Hasta 
Sayısı

% Hastanın Yattığı Bölüm
Düşen 
Hasta 
Sayısı

%

Dahiliye Kliniği 25 30.48 Göğüs Hast. Kliniği 4  4.87
Nöroloji Kliniği 12 14.63 KBB Kliniği 2  2.43
Psikiyatri Kliniği 10 12.19 Alerji Kliniği 2  2.43
Nefroloji Kliniği 6  7.31 Reanimasyon Ünitesi 1  1.21
Enfeksiyon Hast. Kliniği 5  6.09 GKDC Kliniği 1  1.21
Kardiyoloji Kliniği 4  4.87 Üroloji Kliniği 1  1.21
Amatem Kliniği 4  4.87 Genel Cerrahi Kliniği 1  1.21
Gastroenteroloji Kliniği 4  4.87
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Düşme oranı yüksek olan ilk 3 klinik sırasıyla, % 30.48 Dahiliye Kliniğinde, 
%14.63 Nöroloji Kliniğinde, %12.19 Psikiyatri Kliniğinde olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 2. Düşen Hastaların Tanı Gruplarına Göre Dağılımı (n=122)
Hastanın Tanı Grupları Sayı  % Hastanın Tanı Grupları Sayı  %
Serebrovasküler Hastalıklar 16 13.11 GastroİntestinalKanama 3 2.45
Solunum Sistemi Hastalıkları 15 12.29 Cerrahi operasyon 3 2.45
Hyper Tansiyon 13 10.65 Epilepsi 3 2.45
Kalp Yetmezliği 11 9.01 Akut Gastro Enterit 3 2.45
Diabetus Melitus (DM) 11 9.01 Sepsis 3 2.45
Psikiyatrik Hastalıklar 10 8.19 Pnemoni 2 1.63
Kronik Renal Yetmezlik 9 7.37 Peptik Ulcus 2 1.63
Alkol Bağımlılığı 6 4.91 Karaciğer Yetmezliği 2 1.63
Anemi 6 4.91 İlaç İntoksikasyonu 2 1.63

Düşen Hastaların Tanı Gruplarına Göre Dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir. Düşen 
hastaların % 13.11’inde Serebrovasküler Hastalıklar, % 12.29’isinin Solunum 
Sistemi Hastalıkları bunların, %86.66’sının KOAH, % 14.44’ü alerjik astım teş-
hisi ile tedavi gören hastalardır.

• Diabetus Melitus (DM) tedavisi ile yatan hastalar, özellikle ünsilin dozunun 
ayarlandığı ilk günlerde, hypoglisemi gelişmesi sonucu düşmeler olmaktadır.

• Hyper Tansiyon, Kronik Renal Yetmezlik, Kalp Yetmezliği olan hastalar, 
özellikle diüretik ilaçların kullanımından sonraki saatlerde hipo tansiyon ge-
lişmesi ve baş dönmesi sonucu düşmektedirler.

• Psikiyatrik Hastalıklardan tedavi görenlerin kullanılan ilaçların yan etkilerine 
bağlı düşmeler olmaktadır.

• Alkol Bağımlılığı tedavisi gören hastalar yoksunluk krizine girme sonucu 
düşmektedirler.

• Epilepsisi olan hastalar nöbet sonucu düşmektedir.
• Peptik ulkus, ve Gastro İntestinal Kanama olan hastalar kan kaybı nedeni ile 

ani baş dönmesi onucu düşmeler olmaktadır.
• Anemik hastalarda, anemi tedavisinin yakında, depresyon ilaçları veya diüre-

tik ilaçlarda kullanıldığında düşmeler artmaktadır.
• Akut Gastro Enterit, Sepsis ve Pnemoni gibi enfeksiyon hastalıklarında has-

talığın ilk günlerinde hastaların genel durumlarının kötü (ateş, halsizlik, baş 
dönmesi, ishal, sıvı kaybı sonucu elektrolit dengesizliği vb) olduğu için düş-
meler olmaktadır. Enfeksiyon tedavisi gören ve yatıştan bir hafta sonra olan 
hasta düşmeleri, kullanılan antibiyotik ve diğer ilaçların yan etkilerinin artma-
sı, uzun süre yatmaya bağlı ortostatik hypo tansiyon gelişmesi ile olmaktadır.
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• Solunum Sistemi Hastalıkları tedavisi gören hastalarda kullanılan ilaç sayıla-
rının fazla olması, solunum rahatsızlıklarının yanında kronik başka hastalık-
larınında (Diabetus Melitus, Hyper Tansiyon vb) olması nedeniyle bu ikincil 
hastalıklara bağlıda düşmeler görülmektedir.

• Cerrahi operasyon nedeni ile yatan hastaların daha genç yaşta olmaları kendi-
lerine fazla güvenmeleri, yardım kabul etmemeleri, tuvalet ihtiyaçları yatak-
ta gidermek yerine, ısrarla tuvalete gitmek istemeleri nedeniyle erken ayağa 
kalkmaları sonucu düşmeler görülmektedir.

• İlaç İntoksikasyonu tanısı ile tedavi gören hastalarda tedavi ile açılmaya baş-
ladıkları dönemde hastalar oldukça inatçı, çalışanlar ile koopere olmaması ne-
deni ile düşmeler görülmektedir.

Tablo 3. Düşen hastaların riskli ilaç kullanım durumuna göre dağılımı (n=68)
Kullanılan riskli ilaç sayısı Hasta sayısı %
1 adet riskli ilaç kullanan hasta sayısı 29 42.64
2 adet riskli ilaç kullanan hasta sayısı 18 26.47
İkiden fazla riskli ilaç kullanan hasta sayısı 23 33.82

Düşen hastaların riskli ilaç kullanım durumuna göre dağılımı Tablo 3’de göste-
rilmiştir. Düşen hastaların (n=82) %82.92’ sinin riskli ilaç kullanmakta olduğu 
tespit edildi. Riskli ilaç kullanan hastalarda meydana gelen düşmelerde tek çeşit 
riskli ilaç kullananlarda sırası ile 1.narkotik ve psikotrop ilaç kullanan hastalar, 
2.diüretik ilaç kullanımlarında, 3. insüline yeni başlayan hastalarda olduğu gö-
rüldü. Riskli ilaç birden fazla kullanan hastalarda, özellikle psikotrop ilaçların 
diüretiklerle beraber kullanıldığı, yine psikotrop ilaçların anti diabetik ilaçlar ile 
beraber kullanıldığı ve diüretik ilaçlar ile antidiabetik ilaçların beraber kullanıl-
dığı hastalarda daha fazla düşme olduğu tespit edilmiştir.

Düşme Olayının Meydana Geldiği Yerlere Göre Dağılımı: Düşmelerin % 
50’si hasta odasında, bunların içinde %28.0’inin hasta odasında hareket ha-
linde iken, %21.9’unun hasta yatağından düşmüştür. Düşmelerin %26.8’inin 
tuvalette, %18.29’unun koridorda ve %2.4’ünün tetkik odasında meydana 
geldiği belirlenmiştir.

Hastaların Düşme Türlerine Göre Dağılımı: Düşmelerin %28,0’ı yerde bu-
lunma, %26.8’inin tuvalette düşme, %21.9’unun’ yataktan düşme ve %15.8’inin 
koridorda,% 2.4’ü koridordaki merdivenden ayağı kayarak düşme, % 2.4’ü ko-
ridorda tekerlekli sandalyeden düşme olduğu belirlenmiştir. Hasta yatağından 
düşmelerin % 55.5’ i (n=10) psikiyatri kliniğinde yatan hastalardır.. Kori-
dorda düşenlerin çoğu da tuvalete gitmek için koridorda olan hastalardır.

Düşme Sonucu Meydana Gelen Yaralanmaların Sınıflandırılması: Düşen has-
taların %64.63’ünde herhangi bir yaralanma meydana gelmediği, %35.36’sinde ya-
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ralanma meydana geldiği belirlenmiştir. Yaralanmaların %55’i küçük yaralanma, 
%41’i orta ve %3’ü büyük yaralanmalardır. Ölümle sonuçlanan yaralanma yoktur.

Tablo 4. Düşme sonrası film çekilme oranları (n=82)

Film çekimi Sayı %
Düşmede etkilenen bölgelere göre Röntgen film çekimleri 13 27.08
Tomografi çekimleri 25 52.08
MR çekimleri 10 20.83
TOPLAM 48

Tablo 4’de Düşme sonrası film çekilme oranları verilmiştir. Düşen hastalar-
dan ortalama 1-2 film çekimi yapıldığı tespit edilmiştir.

Düşme Nedenlerine İlişkin Bulgular

Tablo 5. Eindhoven Sınıflandırma Modelinin “Gizli Hatalar”Alt Başlığına Göre Düşme 
Nedenleri (n=41)

GİZLİ HATALAR Düşme Nedenleri Sayı %

Teknik (n=31)
Dış

Hasta terlikleri 1 2.43
Hastanın sürekli kullandığı gözlük, baston yok / 
yanında değil

Tasarım Ekipman yazılım etiketleme veya formların 
tasarımından kaynaklanan problemler

Yapısal

Tuvaletin oda dışında bulunması 28 68.29
Banyo, koridor vb. alanda tutamak olmaması
Yüksek zemin 1 2.43
Yeterli aydınlatmanın bulunmaması

Malzeme

Islak/Kaygan yer tabelası yok Ortamda gereksiz 
malzeme, kablo vb. bulunması 1 2.43

Bozuk yatakların bulunması ve frenlerinin 
çalışmaması

Organizasyonel 
(n=10) Dış Hemşire sayısının yetersizliği

Bilgi aktarımı İletişim eksikliği 6 14.63
Prosedürler İdari 
öncelikler Düşme önlemlerinin doğru alınmaması

Kültür
Organizasyon içerisinde kollektif risk alma 
ve denetim süreçlerine katılım davranışından 
kaynaklanan problemler

4 9.75

Eindhoven Sınıflandırma Modelinin “gizli hatalar” adı altında kategorilendiril-
mesinden elde edilen Düşmelerin kök nedenleri incelendiğinde, gizli teknik ya-
pısal hatalardan, tuvaletin oda dışarısında bulunması (n=28), ilk sırada, İletişim 
eksikliği (n=6), ile ikinci sırada yer almaktadır.
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Tablo 6. Eindhoven Sınıflandırma Modelinin “Aktif Hatalar”Alt Başlığına Göre Düşme 
Nedenleri (n=60)

AKTİF hatalar 
(İNSANİ) Düşme Nedenleri Sayı %

Dış (n=2) Personelin dikkatsizliği 2 3.33
Kural Kaynaklı 
Davranışlar (n=58) 

Nitelik Personelin eğitim eksikliği
Yere dökülen sıvıların hemen silinmemesi

Koordinasyon
Hastanın yataktan kalkerken yapılması
Gerekenler konusunda bilgilendirilmemesi
Hasta sayısının fazla olması 1 1.66

Doğrulama
Yatak kenarları kaldırılmaması/indirilmesi 6 10.00
Yatak sedye kenarı kullanılmaması
Frenlerin ve tekerlerin kilitli olmaması 1 1.66

Uygulama

Düşme risk değerlendirmesinin yapılmaması
Zeminin ıslak bırakılması 4 6.66
Hastanın kısıtlamasının uygun şekilde yapılmaması/
zamanında kısıtlama yapılmaması 2 3.33

İzlemek
İlaç tedavisinin
Hastanın tedavisinde baş dönmesi veya düşmeye neden 
olabilecek ilaçların olması 44 73.33

Eindhoven Sınıflandırma Modelinin “aktif hatalar” adı altında kategorilendiril-
mesinden elde edilen düşme nedenlerine ilişkin veriler Tablo 6’da verilmiştir. 
Düşmelerin kök nedenleri incelendiğinde, ilk üç sırada Hastanın tedavisinde baş 
dönmesi veya düşmeye neden olabilecek ilaçların olması (n=44), aktif kural kay-
naklı doğrulama hatası olarak, yatak kenarlıklarının kaldırılmaması (n=6), aktif 
kural kaynaklı uygulama hatası olarak ve zeminin ıslak bırakılması (n=4), aktif 
kural kaynaklı uygulama hatası olarak belirlenmiştir.

Tablo 7. Eindhoven Sınıflandırma Modelinin “Diğer Hatalar “Alt Başlığına Göre Düşme 
Nedenleri (n=82)

DİĞER HATALAR Düşme Nedenleri Sayı %

Hastaya Bağlı 
Faktörler
(n=64) 

Hastanın hareket kabiliyetinin kısıtlı olması 2 2.43
Hastanın dalgınlık ve dikkatsizliği 8 9.75
Acil tuvalet ihtiyacının olması 16 19.51
Algılama bozukluğunun olması 3 3.65
Hastanın beceri eksikliğinin olması 8 9.75
Hastanın uykudan uyanması 8 9.75
Hastanın oryante olmaması
Görme bozukluğunun olması 2 2.43
Ajitasyonun bulunması 4 4.86
Hastanın eğitim, açıklama, yardım kabul etmemesi 3 3.65
Ortastatik hipotansiyonunu olması 10 12.19

Sınıflandırılamayan 
(n=18) 

Hastanın ihtiyaçlarını yardımsız gidereceğini 
düşünmesi 5 6.09

Refakatçinin olmaması/bulunmaması 13 15.85
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Hastaya bağlı düşmelere neden olan diğer hatalar ve sınıflandırılamayan hatalar-
da Eindhoven Sınıflandırma Modeli ile sınıflandırılmış ve düşmeye neden olan 
kök nedenler Tablo 7’de verilmiştir. Hastanın Acil tuvalet ihtiyacının olması 
(n=16),hastanın ortastatik hipotansiyonunu olması (n=10), Hastanın dalgınlık ve 
dikkatsizliği (n=8), beceri eksikliğinin olması (n=8), Hastanın uykudan uyanması 
(n=8), düşmeye neden olan hastaya bağlı faktörler olarak ilk üç sırada yer almak-
tadır. Hastaların İhtiyaçlarını yardımsız giderme düşüncesi (n=5), refakatçisinin ol-
maması (n=13) sınıflandırılamayan kök nedenler arasında yer aldığı belirlenmiştir.

Sınıflandırılmayan Diğer Düşme Nedenleri (n=89): Hastanın koopere değil 
olması,,hastanın nöbet geçirmesi, hastaların refakatçilerini rahatsız etmek iste-
memeleri/kendi ihtiyaçlarını yalnız giderebileceklerini düşünmeleri, hastanın 
uzun süre ziyaretçisinin olması, hastanın aceleci ve telaşlı olması, hastanın kaç-
maya çalışırken kazara düşmesi, hastanın sıkılgan olması, çalışanlar tarafından 
yatak korkuluklarının açık unutulması, odada yatan hasta sayısının fazla olması, 
refakatçının sıkılgan olması, refakatçının dalgın uyuması/uyanmaması, refakatçı-
ların dinlenebileceği rahat koltuklarının olmaması refakatçıların dikkatsizliği ve 
hastane kurallarına uymaması, refakatçıların yaşlı, güçsüz, özürlü olması, refa-
katçının olmaması /hastaları uzun süreli yalnız bırakması vb.

Her bir düşme için kök neden analizi yapılması sonucu 282 kök neden tanımlanıp 
sınıflandırılmıştır ve her olay için 3-4 kök neden ortaya çıkarılmıştır.

6. DÜŞMELERİN ÖNLENMESİ
Yaygın bir problem ve bakım açısından en önemli risklerden biri olarak, hasta 
düşmelerinin önlenebilmesi için nedenlerin belirlenmesi gerekli önlemlerin alın-
ması iyileştirmeler yapılmalıdır. Düşmenin neden, nerede, ne sıklıkta, ne zaman, 
nasıl meydana geldiğinin, kimlerin düştüğünün araştırılarak, önlenmesi için etkin 
çözümler üretilmesi gerekmektedir. Düşmeleri önlemek için sistematik yaklaşım-
da bulunmak ve sebep sonuç mantığı içinde çözümler üretmelidir. Ayrıca yapılan 
kök neden analiz sonuçlarını yönetim ve çalışanlarla ile paylaşarak benzer olay-
ların yaşanmasını önlemek gereklidir. Düşmelerin çalışanlara yapılan eğitimler 
ve prosedürlerle azaltılabileceği, çeşitli çalışmalarda belirtilmektedir (Dempsey, 
2004:479-485;). Kuzeydoğu tıp merkezi, Haziran 2000’de yatan 1.000 hastadan 
6.1’inin düştüğünü açıklamıştır. Düşme riskinin değerlendirilmesi, nedenlerinin 
tanımlanması, önlem alınması ve bakımda uzmanlaşma ile bu oranın binde 2.6’ya 
düştüğü ve düşmelerde azalma oranının %43 olduğu belirlenmiştir. (Gowdy ve Go-
dfrey, 2003:363-368).Hastaların hastane ortamında düşmesinin tamamen önlene-
meyeceği, ancak uygulanacak etkin koruyucu önlemler ile en aza indirilebileceği 
belirtilmektedir. (Hitcho 2004:732). Bu anlamda, en yaygın yaklaşımın, öncelikle 
hastalarda düşmeye eğilimi belirleyen risk faktörlerinin tanılanması olduğu görül-
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mektedir. Hastanın kabulü ile başlayan tanılama aşamasında bir model, ölçek ya 
da skorlama sisteminden yararlanılarak düşme riskinin belirlenmesi, gerekli bakım 
girişimleri ve koruyucu önlemlerin zamanında alınmasını sağlarken aynı zamanda 
hastanın zarar görmesini de engelleyecektir. Bu amaçla hastanemizde Hendrich 2 
düşme ölçeği kullanılmış sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen İtaki 
ve Harizmi Düşme Riski Ölçekleri kullanılmaya başlanmıştır.

Düşme riski değerlendirilmesi yapılan her hasta düşme risk düzeyine göre ta-
nımlanarak (yeşil yonca figürü ile) ve düşme risk faktörlerinin her birine göre 
önlem alınarak düşmeler önlenebilir/azaltılabilir. Ayrıca alınan önlemlerle düşme 
sonrası oluşan hasta zararları da azaltılabilir. Düşmelerin önlenmesi için tüm ça-
lışanlara unvanlarına ve bölümlerine göre eğitim verilmiştir.

SONUÇ
Kurumumuzda oluşan hasta düşmeleri sonrasında düşme kök neden analizi ya-
pıldı. Yapılan kök neden analiz sonuçları yönetime bildirildi. Tesis kaynaklı düş-
meler tesis güvenlik komitesine bildirildi. En çok düşmelerin olduğu dahiliye 
kliniğinde hasta düşmeleri azaldı. (bazı aylarda hiç düşme gerçekleşmemiştir).

• Düşme risk değerlendirmesi yapılırken toplam puanın hangi risk faktöründen 
oluştuğunu belirtmek için hastadaki her düşme risk faktörü kalemle daire içi-
ne alındı. Düşme risk değerlendirme formu, hemşire gözlem formunun yanın-
da hasta başında kalması sağlandı. Böylece hasta bakım ve tedavisinde görevli 
tüm çalışanların hastanın düşme risk faktörlerinin görmesi ve buna göre ön-
lem alması sağlandı. Düşme risk düzeyine göre yüksek düşme riskli hastalar 
yeşil yonca figürü ile tanımlandı. Hastalarda düşmelerin önlenmesinin sadece 
düşme risk düzeyine göre önlem almakla azaltılamayacağı, aynı zamanda tüm 
düşme risk faktörlerinin her birine göre önlem alınması gerektiği konusunda 
çalışanlar bilgilendirildi ve buna göre önlem alınması sağlandı.

• En çok düşme olan bölüm çalışanları ile görüşme yapılarak bölüm bazında da 
düşmelerin önlenmesi/azaltılması çalışmaları yapıldı.

• Tuvaleti içinde olan oda yapılmaları çalışmaları devam ediyor.
• Riskli ilaç kullanan/birden fazla riskli ilaç kullanan hastalar, içinde tuvaleti, çağrı 

zili olan odalara yatırıldı. Riskli ilaç kullandıktan sonraki zamanda hemşire kon-
trolleri arttırıldı. Refakatçısı olmayan hastaların refakatçı gelmesi talep edildi.

• Hasta ve hasta yakınları düşme önleme tedbirleri ile ilgili eğitimler verildi. 
Hasta düştüğünde bu eğitimler tekrar edildi,

• İnsülin tedavisine yeni başlanan diyabetli hastalarda, insülin tedavisinin ya-
pıldığı ilk üç gün hemşire kontrolleri arttırıldı, refakatçısı olmayan hastalara 
refakatçı gelmesi önerildi.
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• İdrarını tutamayan, ishal olan hastaların olduğu kliniklerde oda içinde tuvalet 
olmadığı durumlarda hastalar umumi tuvalete yakın odalara yatırıldı.

• Düşme risk faktörü yüksek, genel durumu kötü, refakatçısı bulunmayan hasta-
larda, genel düşme önleme tedbirlerine ilave olarak; Refakatçısı olmayan has-
talar, hemşire odasının yakınına mümkünse çağrı zili ve içinde tuvaleti bulunan 
hasta odasına yatırıldı. Hasta hemşiresi tarafından saat başı kontrol edilerek has-
tanın hijyen, tuvalet vb. ihtiyaçları için destek olundu. Bilinci yerinde olan has-
taya ihtiyaç halinde de çağrı zili ile çağrı yapabileceği konusunda bilgilendirme 
yapıldı. Hasta yalnız ve ajite ise konfüzyon disoryante, halusinasyonları varsa, 
uyumsuz, kooperasyonu bozuksa ve yukarıdaki önlemler yetersiz kalıyorsa, 
doktoru ile iletişime geçilerek doktor istemi ile hasta kısıtlamaya alındı ve Kı-
sıtlama Altındaki Hasta Bakım Prosedürü’ne göre bakım verilmesi sağlandı.

ÖNERİLER
• Hastanede meydana gelen düşmelerin sıklığının ve kök neden analizi ile nedenle-

rinin değerlendirildiği bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre aşağıda sunulan 
önerilerin, düşmelerin nasıl gerçekleştiğini anlamada, düşme önleme uygulama-
larını ve ilgili prosedürleri belirlemede yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

• Hastalar için hasta odası, koridor, banyo, tuvalet ve gibi alanlarda düşmeleri 
önleyici tutamakların bulundurulması, çağrı zillerinin ve kaygan zemin uyarı-
larının bulundurulması sağlanmalıdır.

• Tüm hasta odalarında tuvalet/banyo bulunması sağlanmalı
• Düşme riski yüksek olan hastalara ve yakınlarına düşme konusunda eğitim 

verilmeli ve hasta düşmeye neden olabilecek durumları hakkında ayrıntılı bil-
gilendirilmelidir.

• Teknik yapısal nedenlerden kaynaklanan (zemin bozukluğu) koridordaki düş-
meler için kurumsal önlemler alınmalıdır.

• Hasta düşmelerine neden olabilecek risk faktörlerinin sayısının fazla olması 
sebebi ile her risk faktörü ve düşme ile ilişkisi konusunda daha ayrıntılı hasta 
bakımı planlanmalıdır.

• Riskli ilaç kullanan hastalar riskli ilaç kullanımından sonra daha sık kontrol 
edilmeli. Birden fazla Riskli ilaç kullanan hastaların takibi daha da sık olmalı 
ve mümkünse içinde tuvalet bulunan hasta odalarına yatırılmalıdır.

• Yatış sebebi veya yatış sebebi dışında; kronik hastalığı olan hastaların hasta-
lıklarına yönelik tetkik ve tedavileri hekimler tarafından düzenlenerek hemşi-
resi tarafından planlı yapılması sağlanmalı.

• Hastanede yatan hastaların düşme nedenlerine yönelik düşmeleri azaltıcı stra-
tejiler geliştirecek çalışmalar yapılmalıdır. Düşme risk faktörleri ve bu risk 
faktörlerine karşı alınacak önlemler hakkında tüm çalışanlara eğitim veril-
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meli. Hasta düşmelerinin önlenmesinde tüm kurum çalışanlarına sorumluluk 
düşmektedir. Çünkü düşme tek meslek grubunun hizmeti ile değil, kurumda 
çalışan tüm personelin desteği ile önlenebilir/azaltılabilir.
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Hastanelerde Kimlik Tanımlayıcı Bileklik 
Kullanımına İlişkin Uygulamaların ve 
Hasta Görüşlerinin İncelenmesi

Öznur GÜRLEK1

Nurhan AYTUĞ KANBER2

Leyla KHORSHID3

ÖZET
Amaç: Bu çalışma, bir kamu hastanesinde yatan hastaların kimlik tanımlayıcı bileklik 
kullanımı hakkındaki görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu çalışmanın evrenini bir ildeki dev-
let hastanesinde yatan hastalar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini 01.05.2012-
01.06.2012 tarihleri arasında aynı hastanenin dahili ve cerrahi kliniklerinde en az iki gün-
dür yatan iletişim kurabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 334 hasta oluşturmuştur. 
Veriler anket formu ile toplanmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 56.86±17.51 yıl, %59’u ka-
dın, %42.2’si ilkokul mezunu olup %21’i dahiliye servisinde yatmaktadır. Hastaların 
%89.2’sinde kimlik tanımlayıcı bileklik bulunduğu, %3.6’sına bileklik takılmadığı, 
%7.2’sine bilekliğin takıldıktan sonra hastanın kendisi tarafından çıkarıldığı, %75.7’sine 
kimlik tanımlayıcı bilekliğin kliniğe yattığı anda takıldığı ve hastaların %89.2’sinde 
kimlik tanımlayıcı bilekliğin beyaz, %3.6’sında ise kırmızı olduğu saptanmıştır. Hastala-
rın %8’inin bilinen herhangi bir maddeye allerjisi olduğu, allerjisi olduğunu ifade eden 
hastaların %61.5’inde beyaz bileklik, %38.5’inde ise kırmızı bileklik takılmış olduğu, 
%80.6’sına kimlik tanımlayıcı bileklik takılmadan önce allerji bilgileri sorulduğu belir-
lenmiştir.

1 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Eğitim Koordinatörlüğü ve Kalite Yönetim Birimi, akdenizcicek@hotmail.com, 
05055659128

2 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Eğitim Koordinatörlüğü ve Kalite Yönetim Birimi, naytugkanber@hotmail.com, 
05052164152

3 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi leyla.khorshid@yahoo.com, 0232 388 11 03
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Sonuç: Yatan hastalarda kimlik tanımlayıcı bileklik kullanımında, alerjisi olan hastalarda 
beyaz renkli bileklik kullanımına yer verildiği, hastaların tamamının kimlik tanımlayıcı 
bilekliğin amacı ve rengi hakkında bilgilendirilmediği ve bilekliklerin hastalara rahatsız-
lık verdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kimlik doğrulama, Hasta, Bileklik

ABSTRACT
Aim: This study has been carried out to research the views of the patients hospitalized in 
inpatient treatment institutions on identity wrist straps usage.

Material and method: The population of this descriptive and cross-sectional research 
consists of the patients hospitalized in a state hospital of a city. Samples of the research 
consist of 334 patients accepting to attend to the research and being able to communicate, 
hospitalized for at least two days between 01.05.2012 – 01.06.2012 at internal diseases 
and surgical clinics. The data were obtained through survey form. Numeric and percentage 
distributions of the data were given.

Results: The average age of the patients attending to the survey is 56.86 ± 17.51 years. 
59% percent of them are women. 42.2% percent of them are primary school graduates, 
21% of them are hospitalized at internal diseases services. It was determined that 89.2% 
of the patients were carrying identity wrist straps, 3.6% of them were not sticked a wrist 
straps, 7.2% of them took off the wrist strap after it has been sticked, wrist straps were 
attached 75.7% of the patients as soon as they were hospitalized. 89.2% of the patients 
were found to be carrying white identity wrist straps while 3.6% of them had red wrist 
straps. 8% of the patients determined to have an allergy to a known item; of the patients 
claiming to have an allergy, 61.5% of them found to have white wrist straps 38.5% of 
them have red wrist straps and 80.6% of them were found to have been asked about their 
allergic reactions before attaching the wrist straps.

Conclusion: İt was determined that for inpatients, the use of identity wrist straps in 
patients who are allergic to the use of white-colored wrist strap is given, all patients were 
not informed about the purpose of identity wrist straps and the colour of wrist strab and 
wrist strab usage leads to discomforts for the patients.

Key Words: Identity Affirmation, Patient, Wrist Strap
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1. GİRİŞ
Günümüzde sağlık bakım hizmetleri giderek karmaşık hale gelmektedir. Sağlık 
hizmetlerinin giderek karmaşık bir yapıya dönüşmesi, gelişen ve değişen sağlık 
gereksinimleri ve sağlık teknolojisindeki hızlı gelişmeler, hizmet sunan ve hizmet 
alanlar açısından riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu durum klinik karar ya 
da uygulamalarda yanlış ya da hataya, sonuç olarak hastanın zarar görmesine yol 
açabilmektedir (Gökdoğan ve Yorgun 2010: 53, Özata ve Altunkan 2010: 101, 
Sezgin İnce 2008: 74, Bostan ve Köse 2012: 10).

Hastalara sağlık hizmeti verilirken tıbbi müdahalenin amaçlandığı şekilde ta-
mamlanamaması tıbbi hata olarak tanımlanır. Bu hatalar; hastanelerde, polik-
liniklerde, hekim muayenehanelerinde, eczanelerde, bakım evlerinde, hastanın 
evinde, özetle hasta ve sağlık hizmetinin olduğu her yerde ortaya çıkabilir (Kara-
taş ve Yakıncı 2010: 233, Çırpı ve ark. 2009: 28). The Joint Commision on Accre-
dition of Healtcare Organizations (JCAHO) tıbbi hata kavramını;“sağlık hizmeti 
sunan bir profesyonelin uygun ve etik olmayan bir davranışta bulunması, mesleki 
uygulamalarda yetersiz ve ihmalkâr davranması sonucu hastanın zarar görmesi” 
şeklinde tanımlamaktadır (www. jointcommission.org).

1990’lara kadar önlenebilir tıbbi hataların sıklığı yeterince bilinmezken, günümüz-
de tıbbi hatalar nedeni ile ölen ya da zarar gören pek çok hasta olduğu bilinmekte, 
tıbbi hatalar sağlık alanında her geçen gün büyüyen bir problem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Hastaya sunulan sağlık bakım hizmetleri sırasında kasıtsız bir aksa-
manın neden olduğu beklenmeyen sonuç olarak tanımlanan tıbbi hatalar her yıl 
98.000 hastanın ölümüne yol açmakta ve 29 milyar dolar kayba neden olmaktadır 
(Cebeci 2010: 58, Özata ve Altunkan 2010: 101, İntepeler ve Dursun 2012: 130). 
Bu nedenle son yıllarda sağlık bakımında insan hataları çerçevesinde hasta güven-
liği konularına dikkat giderek artmıştır (Gökdoğan ve Yorgun 2010: 54).

Hasta güvenliği, sağlık bakım hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek 
amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan ön-
lemlerin tamamıdır (Yönt 2011: 78). The Institute of Medicine (IOM) hasta gü-
venliğini “hastalara olan zararın önlenilmesi” olarak tanımlamış ve kaliteli sağlık 
bakımının elde edilmesinde ayırt edilmez bir olgu olarak görmüştür (Bostan ve 
Köse 2012: 11). Hasta güvenliğinde amaç, hasta veya hasta yakınlarını, hastane 
çalışanlarını fiziki ve psikolojik olarak olumlu etkileyecek bir ortam yaratarak 
güvenliği sağlamaktır. Temel hedef hizmet sunumu sırasında hata oluşmasını en-
gelleyerek, hatalar nedeniyle hastayı olası zararlardan koruyacak, hata olasılığını 
ortadan kaldıracak bir sistemin kurulmasıdır (Güven 2007: 15). Hasta güvenliğini 
sağlamak için, bir güvenlik kültürü yapılandırmak, ekip üyelerini desteklemek 
ve rehberlik etmek, risk yönetim aktivitelerini entegre etmek, kayıt işlemini ger-
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çekleştirmek, toplumla ve hastalarla iletişim kurmak, güvenlik ile ilgili konuları 
paylaşmak ve öğrenmek ve zararı önlemede çözümler sağlamak gerekmektedir.

Sağlık Organizasyonları Akreditasyonu Birleşik Komisyonu JCI (Joint Commission 
International) Uluslararası Hastane Standartları kullanılarak akredite edilen bütün 
kurumlarda 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanması gereken Uluslararası Has-
ta Güvenliği Hedeflerini tanımlamıştır. “Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri”nin 
amacı hasta güvenliğinde spesifik iyileştirmelerin artırılmasıdır. Hedefler sağlık ba-
kımındaki problemli alanları aydınlatır ve bu problemler için kanıt ve uzman temelli 
çözüm yolları tanımlar (Çakır 2007: 132, Öğüt 2007: 42, Yönt 2011: 79). Sağlık Or-
ganizasyonları Akreditasyonu Birleşik Komisyonu JCI (Joint Commission Internati-
onal) tarafından tanımlanan hasta güvenliği hedeflerinden biri de “Hastaların Doğru 
Kimliklendirilmesidir” (http://www.jointcommission.org/PatientSafety/).

Hastalar sedatize edilmiş, disoryante ya da tam olarak uyanık olmayabilir, hastane 
içinde yatağı, odası ya da yeri değişmiş olabilir, duyuları ile ilgili problemlere sahip 
olabilir ya da doğru kimliklendirmeye engel başka durumlar ortaya çıkabilir. Bu he-
defin amacı iki ayaklıdır; birincisi; hizmeti ya da tedaviyi alan insanın doğru insan 
olduğunun güvenilir bir biçimde belirlenmesi, ikincisi; hizmetin ya da tedavinin 
doğru insana gittiğinin belirlenmesidir (Öğüt 2007: 42, Seren 2009: 97, Kaymak-
çı 2001: 45, http://www.jointcommission.org/PatientSafety). Sağlık hizmet sektö-
rünün her biriminde hasta kimliğini doğrulamada yapılan ihmaller; ilaç hataları, 
transfüzyon hataları, test hataları, yanlış hasta prosedürleri, bebeklerin yanlış aile 
verilmesi gibi sonuçlara neden olmaktadır. İngiltere Ulusal Hasta Güvenliği Ajansı, 
Kasım 2003- 2005 yıllar arasında, kol bandı bulunmaması veya yanlış hastaya ait 
bilgi içeren kol bandı takılmasıyla ilgili 236 olay rapor etmiştir. Avusturalya’da bir 
şehirde, hastanelerde 60 farklı kol bandı uygulaması olduğu tespit edilmiştir (www.
npsa.nhs.uk/site/media/documents/1440_Safer_Patient_Identification_SPN.d)

Hastaların doğru kimliklendirilmesine ilişkin politika ve prosedürler özellikle 
ilaç, kan ya da kan ürünleri verilen; klinik test için kan ya da diğer numuneler 
alınan; ya da diğer tedaviler ve prosedürler uygulanan hastaların kimliklendirme 
sürecinin iyileştirilmesinde kullanılır. Politika ve prosedürler doğum tarihi, kim-
lik numarası, doğum tarihi, barkodlu bir bileklik ya da diğer yollardan en az iki 
tanesiyle hastanın kimliklendirilmesini gerektirmektedir. Hastanın oda ve yatak 
numarası ya da yeri kimliklendirme için kullanılamaz.

Ülkemizde 01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan 
“Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” gereğince sağlık kuruluşlarında, hizmet 
kalite standartları kapsamında, hastaların doğru kimliklendirilmesindeki uygula-
malar; sağlık kuruluşuna yatışı yapılan her hastada beyaz renkli kimlik tanımlayıcı 
kullanılması, alerjik hastalarda ise sadece kırmızı renkli kimlik tanımlayıcı kulla-
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nılması, kimlik tanımlayıcının barkotlu olması, kimlik tanımlayıcıda; protokol nu-
marası, hasta adı–soyadı, doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgilerinin yer alması, tanı ve 
tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanması, sağlık çalışanları-
nın, kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması konusunda 
eğitilmesi şeklindedir (http://www.performans.saglik.gov.tr).

Bu araştırma, bir kamu hastanesinde yatan hastaların kimlik tanımlayıcı bileklik 
kullanımı hakkındaki görüşlerini incelemek ve kimlik tanımlayıcı kullanımına 
ilişkin uygulamaları değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

2. GEREÇ VE YÖNTEM

Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu çalışmanın evrenini bir ildeki devlet hastanesin-
de yatan hastalar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini 01.05.2012-01.06.2012 
tarihleri arasında aynı hastanesinin dahili ve cerrahi kliniklerinde en az iki gündür 
yatan, iletişim kurabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 334 hasta oluştur-
muştur. Veriler anket formu ile toplanmıştır. Anket formunda hastaları tanıtıcı özel-
likler ile kimlik tanımlayıcı bileklik kullanımı hakkındaki görüşlerine ve kimlik 
tanımlayıcı bileklik uygulamalarını değerlendirmeye yönelik sorular yer almıştır. 
Veriler SPSS 10.0 paket programı ile sayı, yüzdelik dağılımı ve ki kare testi kulla-
nılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın yapıldığı kurumdan yazılı izin alınmıştır.

3. BULGULAR

Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalamasının 56.86±17.51 yıl, %59.0’ının ka-
dın, %41.0’nın erkek, % 42.2’sinin ilkokul mezunu olduğu, %43.1’inin cerrahi kli-
niklerde, %56.9’unun dahili kliniklerde yatarak tedavi gördüğü saptandı (Tablo 1).

Tablo 1. Hastaların Tanımlayıcı Özellikleri
Tanımlayıcı Özellikler Sayı (n) Yüzde (%) 
Cinsiyet 
Kadın 197 59.0
Erkek 137 41.0
Eğitim durumu
Okur-yazar değil 102 30.5
Okur-yazar 28 8.4
İlkokul 141 42.2
Ortaokul 23 6.9
Lise 26 7.8
Yüksekokul 14 4.2
Klinik 
Cerrahi klinik 144 43.1
Dahili klinik 190 56.9
Yaş ortalaması       56.86±17.51
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Araştırmaya katılan hastaların %89.2’sinde kimlik tanımlayıcı bileklik olduğu, 
%3.6’sında kimlik tanımlayıcı bileklik olmadığı, 24 hastanın bilekliği kendi is-
teğiyle çıkardığı görülmüştür. Kimlik tanımlayıcı bileklik bulunan hastalardaki 
(n: 298) bileklik renklerine ilişkin verilere bakıldığında, hastaların %96.3’ünde 
beyaz renkli, %3.7’sinde kırmızı renkli bileklik takılı olduğu görüldü.

Hastaların sadece %8.0’ı bilinen herhangi bir ilaç allerjisi olduğunu ifade etti. 
Allerjisi olduğunu ifade eden hastaların %61.5’inde beyaz bileklik, %38.5’inde 
ise kırmızı bileklik takılmış olduğu görüldü. Hastaların %80.6’sına kimlik ta-
nımlayıcı bileklik takılmadan önce allerji bilgilerinin sorulduğu, %19.1’inde ise 
sorulmadığı belirlendi. Kimlik tanımlayıcı bilekliğin hastalara takılma zamanı 
incelendiğinde, %76.0’ına kliniğe yatışı yapıldıktan hemen sonra, %17.8’ine kli-
niğe yattığı gün içinde, %6.2’sine ise kliniğe yatışını takip eden günlerde bileklik 
takıldığı saptandı.

Hastaların %68.6’sına kimlik tanımlayıcı bilekliğin, klinik hemşiresi tarafından 
takıldığı, %25.8’ine öğrenci hemşire tarafından takıldığı saptandı. Hastaların 
%1.5’i (n: 5) ise bilekliği kendisinin taktığını ifade etti. Hastaların %62.0’ına 
kimlik tanımlayıcı bileklik takılmadan önce, bilekliğin amacı hakkında açıklama 
yapıldığı, %38.0’ına ise herhangi bir açıklama yapılmadığı belirlendi.

Kimlik tanımlayıcı bileklik hakkında hastalara (n: 201) açıklama yapan kişilere 
ilişkin veriler incelendiğinde, hastaların %68.3’üne açıklamayı klinik hemşire-
sinin yaptığı, %27.2’sine ise açıklamanın öğrenci hemşire tarafından yapıldığı 
saptandı. Hastaların %4.5’i kendisine açıklama yapan kişiyi hatırlamadığını ifade 
etti. Hastaların %40.9’unun kolundaki bilekliğin renginin ne anlama geldiğini 
bildiği, %59.1’inin ise bu konuda bilgi sahibi olmadığı görüldü.

Tablo 2. Hastalarda Kimlik Tanımlayıcı Bileklik Uygulamaları
Hastada kimlik tanımlayıcı bileklik var mı? Sayı (n) Yüzde (%) 
Evet 298 89.2
Hayır 12  3.6
Kendi isteğiyle çıkarmış 24  7.2
Hastadaki kimlik tanımlayıcı bilekliğin rengi?
Beyaz 287 96.3
Kırmızı 11  3.7
Herhangi bir ilaca karşı bilinen allerjiniz var mı?
Evet 26  8.0
Hayır 279 85.8
Bilmiyorum 20  6.2
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Kimlik tanımlayıcı bilek takılmadan önce herhangi bir ilaca karşı bilinen bir 
allerjiniz olup olmadığı soruldu mu?
Evet 261 80.6
Hayır 62 19.1
Hatırlamıyorum  1  0.3
Alerjik hastalardaki bileklik rengi
Kırmızı 10 38.5
Beyaz 16 61.5
Kimlik tanımlayıcı bilekliğin hastaya takılma zamanı
Kliniğe yatışı yapıldıktan hemen sonra 247 76.0
Kliniğe yattığı gün içinde  58 17.8
Kliniğe yatışını takip eden günlerde  20  6.2
Hastaya kimlik tanımlayıcı bilekliği takan kişi
Klinik hemşiresi 223 68.6
Öğrenci hemşire  84 25.8
Yardımcı personel  1 0.3
Hastanın kendisi  5 1.5
Hatırlamıyor  12 3.7
Kimlik tanımlayıcı bileklik takılırken, bilekliğin kullanım amacı hakkında size 
açıklama yapıldı mı?
Evet 202 60.2
Hayır 123 36.8
Kimlik tanımlayıcı bilekliğin kullanım amacı hakkında hastaya açıklama yapan kişi
Klinik hemşiresi 138 68.3
Öğrenci hemşire  55 27.2
Hatırlamıyor  9  4.5
Kolunuzdaki kimlik bilekliğinin renginin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
Evet 133 40.9
Hayır 192 59.1

Hastaların yattığı klinik, yaş ve cinsiyetlerine göre, bileklik rengi hakkında has-
taya açıklama yapılma durumu, bilekliğin renginin ne anlama geldiğini bilme 
durumu, hastanın allerji öyküsü ve sorgulanma durumu arasında yapılan analiz 
sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamadı (p>0.05).

Hastalarda bulunan bileklik rengi ile bilinen bir ilaca karşı allerjinin varlığı ara-
sındaki ilişki analiz edildiğinde istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bir fark-
lılık saptandı (p= 0.000).

Kimlik tanımlayıcı bilekliği bulunan hastaların %72.6’sı kendisine herhangi 
bir girişim/müdahale yapılmadan önce, sağlık çalışanları tarafından bileklikte 
yer alan bilgilerin kontrol edildiğini, %7.4’ü bazen kontrol edildiğini, %20.0’ı 
ise kontrol edilmediğini ifade etti. Hastaların %79.7’si kendisine herhangi bir 
girişim/müdahale yapılmadan önce, sağlık çalışanları tarafından bileklikte yer 
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alan bilgilerin kendisine okunup doğrulatıldığını, %8.3’ü bazen doğrulatıldığını, 
%12.0’ı ise bu uygulamanın yapılmadığını ifade etti.

Hastaların %92.9’u kimlik tanımlayıcı bileklik uygulamasını doğru hastaya doğ-
ru girişimin yapılması açısından gerekli bulduğunu ifade ederken, %7.1’i gerekli 
bulmadığını ifade etti. Hastaların 83.7’si kolundaki bilekliğin kendisine herhangi 
bir rahatsızlık vermediğini ifade ederken, %16.3’ü bileklik uygulamasından ra-
hatsızlık duyduğunu belirtti. Hastaların çoğunluğu (%64.0) bilekliğin el hijyenine 
ve abdest almalarına engel olduğu için rahatsızlık duyduğunu ifade etti (Tablo 3).

Tablo 3. Hastaların Kimlik Tanımlayıcı Bileklik Uygulamasına Yönelik Rahatsızlıkları
Kolunuzda kimlik tanımlayıcı bileklik bulunması size 
rahatsızlık veriyor mu? Sayı (n) Yüzde (%) 

Evet  53 16.3
Hayır 272 83.7
Kimlik tanımlayıcı bilekliğin verdiği rahatsızlık? *
Kaşıntı, kızarıklık  7 14.0
Bileğini sıkma  7 14.0
El hijyeni ve abdest almaya engel olma 32 64.0
Terletme  4  8.0
* 3 kişi bilekliğe bağlı yaşadığı rahatsızlığı belirtmemiştir.

Hastaların yattığı klinik, yaş ve cinsiyetlerine göre, kimlik tanımlayıcı bilekliğin 
hastalara rahatsızlık verme durumu arasındaki ilişki incelendiğinde istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık bulunamadı (p>0.05).

Araştırmaya katılan hastaların %15.4’ünde kimlik tanımlayıcı bilekliğin yenisiy-
le değiştirildiği, %84.6’sına ise bilekliğin takıldıktan sonra yenisiyle değiştiril-
mediği saptandı. Kimlik tanımlayıcı bilekliğin yenisiyle değiştirilme nedenleri 
incelendiğinde %76.0 oranında kimlik tanımlayıcıdaki bilgilerin silinmesi nede-
niyle değiştirildiği saptandı (Tablo 4).

Tablo 4. Kimlik Tanımlayıcı Bilekliğin Değiştirilme Durumu
Hastanede yattığınız süre içerisinde, kimlik tanımlayıcı 
bilekliğiniz takıldıktan sonra yenisiyle değiştirildi mi? Sayı (n) Yüzde 

(%) 
Evet  50 15.4
Hayır 275 84.6
Kimlik tanımlayıcı bilekliğin değiştirilme nedenleri
Bileklik üzerindeki bilgilerin silinmesi 38 76.0
Bilekliğin kopması  9 18.0
Damar yolu açma  3  6.0
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Hastaların yattığı kliniğe göre, kimlik tanımlayıcı bilekliğin yenisiyle değişti-
rilme durumu arasındaki ilişki analiz edildiğinde istatistiksel açıdan anlamlı bir 
farklılık saptandı (p=0.008). Dahili kliniklerde kimlik bilekliğinin yenisiyle de-
ğiştirilme oranı daha yüksekti.

Yapılan araştırma sonucunda; Hastaların çoğunluğunda kimlik tanımlayıcı bi-
leklik bulunduğu, %75.7’sine kimlik tanımlayıcı bilekliğin kliniğe yattığı anda 
ve çoğunluğuna klinik hemşireleri tarafından takıldığı, hastaların %89.2’sinde 
kimlik tanımlayıcı bilekliğin beyaz, %3.6’sında kırmızı olduğu, allerjisi oldu-
ğunu ifade eden hastaların %61.5’inde beyaz bileklik, %38.5’inde ise kırmızı 
bileklik takılmış olduğu, hastaların çoğunluğunun kimlik tanımlayıcı bileklik 
uygulamasını hasta güvenliği açısından gerekli bulduğu saptanmıştır. Hastaların 
%16.3’ünde kimlik tanımlayıcı bilekliğin rahatsızlığa neden olduğu, bilekliğin 
verdiği rahatsızlıklar arasında; bilekliğin el hijyenine ve abdest almaya engel 
olma, kaşıntı ve kızarıklığa sebep olma ve hastanın bileğini sıkması gibi hoşnut-
suzluklara sebebiyet verdiği saptanmıştır.

SONUÇ

Araştırmanın yapıldığı kurumda, kimlik tanımlayıcı bileklik uygulaması bulun-
duğu ve hastaların çoğunluğu tarafından hasta güvenliği açısından gerekli bir uy-
gulama olarak görüldüğü; ancak bileklik uygulamasının hastalarda rahatsızlıkla-
ra sebebiyet verdiği sonucuna ulaşılmıştır.
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Hastanelerin Hizmet Kalitesinin Hasta 
Tatmin Ölçeği ile Ölçülmesi:  
Karabük Devlet Hastanesinde  
Yatan Hastalar Üzerinde Bir Araştırma

Selçuk YURTSEVER1

Ali Çağlar ÇAKMAK2

ÖZET
Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de sağlık hizmetleri sunumunda sürekli bir değişimin 
yaşandığı bilinmektedir. Bu anlamda gerek kamu, gerekse özel sektöre ait hastanelerin 
müşteri (hasta) odaklı tedavi anlayışını benimseyerek; doğru, hızlı, güvenilir, konforlu 
bir hizmet sunma çabası içine girdikleri görülmektedir Bu araştırmanın amacı, Karabük 
Devlet Hastanesi’ndeki servislerde yatan hastaların memnuniyet derecelerini beklenti ve 
algılamalarını karşılaştırarak ölçmeye çalışmaktır. Bu kapsamda literatür taraması sonucu 
geliştirilen hasta tatmin ölçeği kullanılmış ve bu ölçek ile hastaların memnuniyet dü-
zeyleri, sunulan hizmetin iki ana unsuru olan araç-gereç ve insan faktörleri açısından 
ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmada Servqual ve 0-100 Puan Ölçekleriyle birlikte analiz 
kısmında MANOVA kullanılmıştır. Hastaların ilk önce genel olarak daha sonra çeşitli 
kriterlere göre gruplara ayrılarak beklentileriyle algılamaları karşılaştırılmış ve bu şekilde 
tatmin düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Karabük Devlet Has-
tanesi’nden hizmet alan yatan hastaların, doktorlar ve hemşireler açısından memnuniyet 
düzeylerinin yüksek olmasına karşın hizmet sunumunda kullanılan araç-gereç ve yönetim 
açısından tatmin düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hizmet kalitesi, Hasta tatmin ölçeği, Devlet Hastanesi, Yatan Hastalar

ABSTRACT
In recent years, it has been known that there is a constant change on the presentation of 
the health services in Turkey and in the world. In this sense, it has been seen that, both the 
public and private sector hospitals have gone into the effort of presenting a right, fast, safe, 

1 Yüksek Lisans, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı, yurtseverselcuk@gmail.com

2 Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, accakmak@karabuk.edu.tr
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comfort service by adopting customer (patient) oriented treatment mentality. The purpose 
of this study is, to try to measure by comparing the satisfaction levels, expectations and 
perceptions of the patients hospitalized in the services of Karabuk State Hospital. In this 
content, the patient satisfaction scale which has been developed as a result of the literature 
review has been used and with this scale it has been tried to be measured the levels of the 
satisfaction of the patients in the way of the equipment and human factors which are the 
two main elements of the services have been presented. In the research, with the rating 
scales of Servqual and 0-100 Points, at the analysis part MANOVA has been used. Firstly 
in general and then according to the various criterias by grouped, the expectations and 
the perceptions of the patients have been compared and in this way it has been tried to be 
measured their satisfaction levels.According to the results obtained; it has been reached 
the results of although the satisfaction levels of the patients have been high in the way of 
doctors and nurses, in the way of the equipment that have been used at the presentation 
of services and in the way of management the satisfaction levels of them have been low.

Key Words: Service Quality, Patient Satisfaction Scale, State Hospital, Lying Patients
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1. GİRİŞ
Günümüzde insan hayatını etkileyen unsurlarda yaşanan gelişmelerle paralel 
olarak kişilerin ihtiyaç ve isteklerini karşılama yöntemlerinde büyük değişim-
ler yaşanmaktadır. Bu değişim, doğal olarak hizmet sektörünü de etkilemektedir. 
Hizmet sektörünün önemli unsurlarından biri olan sağlık hizmetleri, yaşanan bu 
değişimden pay alarak büyük yol kat etmiştir. Her alanda yaşanan rekabet olgu-
su, sağlık sektörünü de etkilemektedir. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren kamu 
ve özel kuruluşlar, bu rekabet ortamında hizmet kalitelerini artırmaya yönelik 
çalışmalar içerisine girmektedir. Bu bağlamda hizmet kalitesinin ölçümü ve de-
ğerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Hizmet sektöründe önemli bir yer 
teşkil eden müşteri tatmini konusu, sağlık hizmetleri alanında hastaların tatmin 
düzeyinin dikkate alınması şeklinde ön plana çıkmaktadır. Artık hastaların hiz-
met aldıkları sağlık kuruluşlarından ne bekledikleri ve aldıkları hizmetlerle ilgili 
algılama düzeyleri incelenmekte ve gerekli iyileştirmeler yapılarak hasta tatmin 
ölçeğinin artırılması amaçlanmaktadır. Araştırma, bu açıdan bir devlet hastane-
sinden hizmet alan hastaların memnuniyet düzeylerini ölçmeyi konu edinmek-
tedir. Yapılacak çıkarsamaların sağlık sektöründe hizmet veren kurumlara yarar 
sağlaması amaçlanmaktadır.

2. SAĞLIK HİZMETLERİ

Amerikan Pazarlama Birliği (AMA) hizmet kavramını, “bir malın satışına bağlı 
olmaksızın son tüketicilere ve işletmelere pazarlandığında istek ve ihtiyaç doy-
gunluğu sağlayan ve bağımsız olarak tanımlanabilen eylemlerdir” seklinde ta-
nımlamıştır (Erdem, 2007:5). Hizmetler, müşteri istek ve beklentilerinin karşı-
lanması amacıyla üretilen soyut ürünlerdir. Aynı zamanda hizmeti, zaman, yer, 
biçim ve psikolojik yararlar sağlayan ekonomik faaliyetler olarak da tanımlamak 
mümkündür. Bir başka tanıma göre hizmet, müşteri ile hizmeti sunan kişi ya 
da kurumun karşılıklı olarak birbirleri ile iletişim kurmalarını gerektiren sosyal 
faaliyetlerdir (Zerenler ve Öğüt, 2007:502). Hizmetler, soyut oldukları için tüke-
ticiler tarafından bir fayda ya da tatmin olarak algılanırlar. Bu anlamda yapılan 
tanımlardan birisine göre hizmet, insan ve makineler tarafından insan gayretiyle 
üretilen ve tüketicilere doğrudan fayda sağlayan ve fiziksel olmayan ürünlerdir 
(Açıkel, 2006:1). Hizmetin verilmesinde iki ana faktör vardır (Karahan, 2006:38) 
: Bunlardan birisi hizmetin verilmesini sağlayan araç ve gereçlerdir. Diğeri de 
hizmeti veren insandır. Bunlardan, hizmetin verilmesini sağlayan araç ve gereç-
lerin tanımlanması, ölçülmesi ve karşılaştırılması kolaydır. Fakat insanların ver-
diği hizmet herkese göre farklılık arz edeceği için bunu tanımlamak, ölçmek ve 
karşılaştırma yapmak çok zordur.
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Hizmet pazarlaması içerisinde yer alan sağlık hizmetleri, genel olarak sağlığın 
korunması ve hastalıkların tedavisi için yapılan çalışmalar olarak tanımlanabilir. 
Bireylerin ve toplumun sağlığını korumak, bireylerin hastalanmaları durumunda 
tedavilerini yapmak, tam olarak iyileşmeyip sakat kalanların başkalarına bağımlı 
olmadan yasayabilmelerini sağlamak ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmek 
işin yapılan planlı çalışmaların tamamı olarak da tanımlanabilir. Ayrıca sağlık 
hizmetleri, “kişilerin sağlığının korunması, teşhis, tedavi ve bakım için kişisel ve 
kurumsal olarak kamu veya özel şahısların vermiş olduğu hizmetlerdir” seklinde 
de tanımlanabilir (Tatarlı, 2007:6).

2.1. Tedavi Hizmetleri

Sağlık hizmetleri; koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi hizmetleri ve rehabilitasyon 
hizmetleri olmak üzere üç bölümde toplanmaktadır (Tatarlı, 2007:6). Bu bölüm-
lerden birisi olan tedavi hizmetleri; hastalanan bireylerin tedavi edilerek, yeniden 
daha önceki sağlık düzeylerine ulaşmalarını sağlamak üzere verilen hizmetlerdir. 
Hekimin sorumluluğunda, diğer sağlık çalışanlarının katkılarıyla gerçekleştirilir. 
Tedavi hizmetleri, üçe ayrılmaktadır (Tatarlı, 2007:7-8).

2.1.1. Birinci Basamak Tedavi Hizmetleri
Kişilerin hastaneye yatırılmadan ayakta tedavi edildiği hizmetlerdir. Sağlık Ocak-
ları, Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri birinci basamak 
tedavi hizmetleri veren kuruluşlardır.

2.1.2. İkinci Basamak Tedavi Hizmetleri
Yataklı tedavi kurumlarını kapsayan hizmetlerdir. Devlet Hastaneleri, özel hasta-
neler, yataklı sağlık merkezleri bu grupta yer alır.

2.1.3. Üçüncü Basamak Tedavi Hizmetleri

Özel tedavi, ileri tetkik ve bilgi gerektiren branş hastaneleri veya üniversite has-
taneleri tarafından verilen hizmetlerdir.

2.2. Sağlık Hizmetlerinde Kalite

Hizmet kalitesi; müşterinin algıladıkları hizmet kalitesi beklentilerinde oluşan 
hizmet ile aldıkları hizmetin uygulamasıyla ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla müş-
teri kullanım öncesinde hizmetle ilgili işletmenin ne sunması gerektiğine ilişkin 
beklentiler oluşturmaktadır (Top vd, 2011:105). Sağlık hizmetlerinde kalitenin ne 
olduğunu açıklamak ve standartlar oluşturmak çok zordur. Sağlık hizmetleri su-
numunda kalite kavramı, “uluslararası geçerliliği olan göstergelerdeki standart-
lara uygun, tanı tedavi ve bakım hizmetlerinin yanı sıra, tüm hizmet süreçlerinde 
hastaların beklenti ve ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması” olarak tanımlana-
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bilir. Sağlık hizmetleri sistemindeki tüm öğeler, aslında toplumu oluşturan bi-
reylerin hastalanmadan önceki sağlık hallerini güvenceye almak üzere koruyucu 
sağlık hizmetleri, toplum sağlığı hizmetleri ile başlayan, birinci, ikinci ve üçüncü 
basamak sağlık hizmetleri ile devam etmekte olan iç içe geçmiş hizmetler bütü-
nüdür. Hedef toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı hallerini sürdürebilmelerini 
sağlamak, hastalanmaları durumunda ise en kısa sürede kaliteli sağlık hizmeti 
sunarak eski sağlıklarına kavuşmalarını temin etmektir (Günal, 2007:21).

2.2.1. Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Özelikleri

Sağlık hizmetlerinde kalitenin sağlanması için aşağıdaki konular önem taşımak-
tadır (Günal, 2007:42) :

a- Mesleki Yeterlilik: Hizmet sunan sağlık personelinin kendi alanı ile ilgili 
güncel, bilimsel bilgi ve becerilere sahip olabilmesi ve bu bilgi ve becerileri 
uygulayabilmesidir. Mesleki yeterlilik, nitelikli sağlık personeli istihdamı ve 
personelin sürekli geliştirilmesiyle sağlanabilir.

b- Kişisel Kabul Edilebilirlik: Hizmet sunum tarzının, bireylerin beklentilerine, 
değer ve normlarına uygun olmasıdır. Hizmetler, yeterliliği bulunan personel 
tarafından bilimsel standartlara uygun olarak sunulmuş olsa bile, yeterli bil-
gilendirilmeme, personelin güven telkin etmemesi, nazik davranmaması gibi 
nedenlerden dolayı bireyler hizmeti kabul etmeyebilirler.

c- Kalitenin Uygunluğu: Verilen hizmetlerin, meslek odaları ve kalite kurumları 
tarafından belirlenmiş standartlara uygun olmasıdır.

Uygulamaya bakıldığı zaman, yataklı tedavi ve hasta bakım hizmetlerinde kalite, 
hastalarla hizmet verenler arasındaki iyi yönlü psikolojik ve sosyal ilişkilerin yanı 
sıra servislerin ve odaların genel ısı, havalandırma, sessizlik, temizlik ve hijyen 
konuları, temiz yeterli sayıda tuvalet olması, ilgi ve bakıma özen gösterilmesi, 
yatak çarşaflarının temiz olması, verilen yemeklerin lezzetli olması, sağlıkla ilgili 
ihtiyaç ve isteklerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi, refakatçi veya hastanın 
danışabileceği kişilere kolayca ulaşabilmesi, refakatçi için rahatlığa özen göste-
rilmesi, ziyaret saatlerinin uygun olması, yatış ve taburcu işlemlerinin sorunsuzca 
ve hızlı tamamlanması ve hasta odalarında telefon bulunması gibi detaylara kadar 
uzanmaktadır (Kıdak ve Aksaraylı, 2008:92-93).

2.2.2. Sağlık Hizmet Kalitesi Boyutları

Günümüze kadar akademik çevrelerce hizmet kalitesi modeli ile ilgili birçok ça-
lışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda öne çıkan Christian Grönroos ve Parasuraman, 
Zeithaml ve Berry tarafından oluşturulan modellerdir.
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Christian Grönroos tarafından açıklanan kalite boyutları çalışmasında, hizmet ka-
litesi üç öğe altında incelenmiştir. Bunlar, tekniksel kalite, fonksiyonel kalite ve 
imajdır. Teknik kalite, müşterinin hizmet sonuçlarından aldığı duyumdur. Buna, ye-
meğin lezzeti veya bir doktorun bir hastayı tedavi ettikten sonraki hastanın hisset-
tikleri örnek verilebilir. Fonksiyonel kalite ise, müşterinin hizmeti alırken ki süreç-
tir. Örneğin; bu doktorun muayene sırasında hastaya karşı tutum ve davranışlarını 
içermektedir. İmaj ise, hizmet kalitesi için çok önemli olup, teknik ve fonksiyonel 
kalite dışında kalan unsurları kapsamaktadır. Bu unsurlar, işletmeye yönelik dış gö-
rünüş, fiyat, halkla ilişkiler veya örgüt (işletme) gelenekleridir. Grönroos’un hizmet 
kalitesi ile ilgili modeli Şekil 1’deki gibidir (Gülmez, 2005:149).

Şekil 1. Hizmet Kalitesi Modeli    Şekil 1. Hizmet Kalitesi Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

     

Sunulan hizmetin kalitesini detaylı bir biçimde ölçebilmek ve müşteri beklentilerini 
belirleyebilmek amacıyla Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1985, 1988) SERVQUAL adı 
verilen bir ölçek geliştirmişlerdir (Parasuraman vd.,1985:46-47; Parasuraman vd.,1988:23). 
Parasuraman, Berry ve Zeithaml hizmet kalite boyutlarını 5 temel hizmet bileşene 
indirgemişlerdir. Bu boyutlar; gözle görülür (fiziksel) imkanlar, heveslilik, doğru ve güvenilir 
hizmet (güvenilirlik), güvence ve müşteriyi tanıma ya da anlama (empati)’dır. 

                        Şekil 2. Servqual Ölçeğinin Boyutları 

Boyutlar Tanımlamalar 

Fiziksel 
Varlıklar 

Fiziksel tesisler, ekipman ve personelin 
görünümü. 

Güvenirlik 
Taahhüt edilen hizmetin kusursuz,  
zamanında,  söylenen şekilde becerisi.  

Heveslilik 
Hizmetin sunumunda çalışanların istekli 
oluşu ile ilgilidir. Hizmeti zamanında ve 
çabuk yerine getirme. 

Güvence 
Şüphe, risk ve tehlikeden uzak olma. 
Çalışanların müşteride bilgili, nezaket ve 
güven duygusu uyandırma kabiliyeti. 

Empati 
Müşterinin bakış açısından bakma ve bu 
doğrultuda çaba sarf etmeyi içerir.  

Teknik 
Kalite 

Algılanan 
Hizmet 

Fonksiyonel 
Kalite 

İmaj 

Beklenen 
Hizmet 

Algılanmış Hizmet Kalitesi 

Sunulan hizmetin kalitesini detaylı bir biçimde ölçebilmek ve müşteri beklenti-
lerini belirleyebilmek amacıyla Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1985, 1988) 
SERVQUAL adı verilen bir ölçek geliştirmişlerdir (Parasuraman vd.,1985:46-47; 
Parasuraman vd.,1988:23). Parasuraman, Berry ve Zeithaml hizmet kalite bo-
yutlarını 5 temel hizmet bileşene indirgemişlerdir. Bu boyutlar; gözle görülür 
(fiziksel) imkanlar, heveslilik, doğru ve güvenilir hizmet (güvenilirlik), güvence 
ve müşteriyi tanıma ya da anlama (empati) ’dır.

Şekil 2. Servqual Ölçeğinin Boyutları
Boyutlar Tanımlamalar
Fiziksel Varlıklar Fiziksel tesisler, ekipman ve personelin görünümü.

Güvenirlik Taahhüt edilen hizmetin kusursuz, zamanında, söylenen şekilde 
becerisi. 

Heveslilik Hizmetin sunumunda çalışanların istekli oluşu ile ilgilidir. Hizmeti 
zamanında ve çabuk yerine getirme.

Güvence Şüphe, risk ve tehlikeden uzak olma. Çalışanların müşteride bilgili, 
nezaket ve güven duygusu uyandırma kabiliyeti.

Empati Müşterinin bakış açısından bakma ve bu doğrultuda çaba sarf etmeyi 
içerir. 

Kaynak: Parasuraman vd.,1988:23.
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2.3. Müşteri (Hasta) Tatmini

Sağlık hizmetlerine verilen önemin artması, dikkatleri hastaların aldığı hizmetleri 
algılama ve bundan duydukları tatmin üzerine çevrilmiştir. Hastaların fikirlerini 
mutlak şekilde dikkate alma yaklaşımı, hasta ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap ver-
meyi amaçlayan bir konudur (Hoşgönül, 1998:11). Hasta Tatmini, hastaların aldık-
ları hizmetten bekledikleri yararlara, hastanın katlanmaktan kurtulduğu güçlüklere, 
hizmetten beklediği performansa, hizmetin sunuluşunda sosyo-kültürel değerleri-
ne (kendi ve aile kültürüne, sosyal sınıf ve statüsüne, kendi zevk ve alışkanlık-
larına, yaşam biçimine, önyargılarına) uygunluğuna bağlı bir işlevdir (Erdem vd, 
2008:97). Bazı yazar ve araştırmacılar hasta tatmini kavramının, gerçek anlamı ile 
tanımlanamadığı fikrinde birleşmektedirler. Hasta tatmini, “algılanan kalite ile bek-
lenen kalitenin bir fonksiyonudur”. Bir hastanın hizmeti almadan önce bazı beklen-
tileri vardır. Hizmeti sunumundan geçirdiği ise tecrübeye dayalı olarak belli algıla-
ra sahip olur. Hasta, algıladığı kalite ile beklediği kalite arasında yaptığı kıyaslama 
sonucunda tatmin olup olmadığına karar verir (Yanık, 2000:35).

2.3.1. Hasta Tatmin Boyutları

Hasta tatmin araştırmalarının üzerinde durdukları incelenmesi sonucu, literatürde 
hastaların tatminlerini değerlendirmede 9 boyutun sıklıkla kullanıldığı izlenmiş-
tir (Hoşgönül, 1998: 12):
a- Hasta-Doktor İlişkisi,
b- Hasta-Hemşire İlişkisi,
c- Hasta-Diğer Hastane Personel İlişkisi,
d- Bilgilendirme,
e- Beslenme Hizmetleri,

f- Fiziksel ve Çevresel Koşullar,
g- Bürokrasi,
h- Güven,
i- Ücret.

Araştırmanın uygulama kısmında, hasta tatmin boyutları ve Servqual ölçeği dik-
kate alınarak hazırlanan anket sorularıyla hastaların tatmin düzeyleri ölçülmeye 
çalışılmaktadır.

3. KARABÜK DEVLET HASTANESİNDE, YATAN HASTALARA 
SUNULAN HİZMET KALİTESİNİN HASTA TATMİN ÖLÇEĞİ İLE 
ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

3.1. Araştırmanın Konusu

Araştırma, hastanelerde yatan hastalara sunulan hizmet kalitesinin hastalar tarafından 
değerlendirilmesini ve bu değerlendirmeler kapsamında hastaların tatmin düzeyle-
rinin hasta tatmin ölçeği ile ölçülmesini konu edinmektedir. Bu kapsamda Karabük 
Devlet Hastanesi’nde yatan hastalar, araştırmanın konusuna dâhil edilmektedir.
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3.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Diğer tüm alanlarda hizmet veren kurumlar gibi sağlık sektöründe hizmet veren 
kurumların önem vermeleri gereken unsurlardan biri de, sundukları hizmetin ka-
litesinin, hastalar tarafından değerlendirilmesi doğrultusunda farklılaştırılması ve 
geliştirilmesidir. Bu bağlamda hastaların tatmin düzeylerinin hasta tatmin ölçeği ile 
ölçülerek dikkate alınması ve bu doğrultuda sunulan hizmet kalitesinde farklılıklar 
oluşturulması gerekmektedir. Araştırma, Karabük ilinin en büyük devlet hastane-
sinde hasta tatmin ölçeği ile hastaların tatmin düzeylerini ölçerek çıkarsamalar yap-
maktadır. Araştırma, Karabük Devlet Hastanesi örnekleminde yapılan çıkarsamala-
rı ortaya koyarak hem Karabük Devlet Hastanesi ve hem de diğer devlet hastanelere 
yol göstermesi açısından önem taşımaktadır. Araştırmanın amacı, Karabük Devlet 
Hastanesi’nde yatan hastaların tatmin düzeylerini hasta tatmin ölçeği kullanarak 
ölçmeye çalışmaktır. Bu doğrultuda demografik ve sosyo-ekonomik özelliklerine 
göre hastaların tatmin düzeylerinde farklılık olup olmadığını saptamaktır.

3.3. Araştırma Yöntemi

Bu çalışma uygulamalı bir araştırmadır. Tasarımı ise tanımlayıcı (betimsel) araş-
tırma olarak ifade edilebilir. Araştırmanın problemi, Karabük Devlet Hastanesin-
de yatarak tedavi hizmeti alan hastaların almış oldukları hizmet ile ilgili beklenti 
algılamalarını ölçmeyi amaçlamıştır. Araştırmada veriler anket yöntemiyle elde 
edilmektedir. Araştırma, Karabük şehir merkezinde faaliyet gösteren Devlet Has-
tanesinde gerçekleştirilmektedir. Araştırmada hastanede yatan hastaların değer-
lendirmeleri ölçülmektedir. Anketin uygulandığı tarihlerde (23-24 Nisan 2012) 
hastanede yatan hastaların tamamı araştırmanın ana kütlesini oluşturmaktadır. 
Karabük Devlet Hastanesinin çalışmanın uygulandığı tarihte yatarak tedavi hiz-
meti verebildiği yatak kapasitesi 245 adettir. Anket uygulaması hastaların yatış 
işleminin yoğun olduğu hafta içi iki gün seçilerek gün boyunca gerçekleşmiş-
tir. Araştırmaya katılacak hastaların seçiminde “Tam sayım örnekleme yöntemi” 
kullanılmıştır. Örneklem sayısı, 23-24 Nisan 2012 tarihinde farklı servislerde yat-
makta olan 194 hastaya ulaşılarak belirlenmiştir. Yoğun bakım ve psikiyatri ser-
visleri ile konuşmaya uygun olmayan, sağlığı sorulara cevap vermeye müsaade 
etmeyen hastalar, örnekleme dâhil edilmeyerek, araştırma kapsamı dışında tutul-
muştur. Yapılan anket uygulaması sonucunda anket sorularına verilen cevaplarla 
veriler elde edilmektedir. Elde edilen verilerin istatistiksel çözümlerinde, SPSS 
18.0 For Windows paket programı kullanılmıştır. Verilere uygulanan ilk analiz, 
Yüzde Analizidir. Yüzde analiziyle ankete katılan yatan hastalarla ilgili demog-
rafik bilgiler verilmektedir. Daha sonra hastaların genel sağlık hizmetlerinden ve 
Karabük Devlet Hastanesi’nin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden yararlan-
ma bilgileri yine yüzde analizi aracılığıyla sunulmaktadır. Bir sonraki aşamada 
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tek faktörlü çoklu varyans analizi (MANOVA) kullanılmaktadır. Çok değişkenli 
varyans analizi (MANOVA), iki ya da daha fazla metrik bağımlı değişken var-
ken kullanılmaktadır. Amaç, grup ortalamaları arasında fark olup olmadığını ölç-
mektir (Nakip, 2006:387). MANOVA ile yatan hastaların sağlık hizmeti alırken 
tatminlerini etkileyen unsurlarla ilgili beklentileriyle Karabük Devlet Hastane-
si’nden almış oldukları sağlık hizmetleriyle ilgili algılamaları genel olarak kar-
şılaştırılmaktadır. Son aşamada ise hastaların demografik özellikleri ve sağlık ile 
ilgili bilgileri dikkate alınarak beklenti-algılama karşılaştırması yapılırken yine 
MANOVA kullanılmaktadır. Her aşamada değişkenlerin ortalamaları alınmak-
tadır. Analiz ve değerlendirmelerin temelinde değişkenlerin birbirleriyle karşı-
laştırılmaları ve aralarında farklılık olup olmadığının ölçümü vardır. Elde edilen 
sonuçlar yorumlanarak belirli çıkarsamalarda bulunulmuştur.

3.3.1. Anket Formunun Hazırlanması ve Hasta Tatmin Ölçeği
Araştırmada kullanılan anket formu; daha önce yapılmış çalışmalardan ( (Hawes, 
2009:170), (Charalambous, 2010:65), (Desai, 2011:4), (Hykras vd, 2000:7), (La-
barere vd, 2011:7), (Horne vd, 2001;5), (Monnin ve V. Perneger, 2002:10), (Ga-
sink vd, 2008:4), (Gonzelez vd, 2005:469), (Marrakchi vd, 2009:282), (Roberts ve 
Tugwell, 1987:652), (Möller vd, 2002:21), (Pakdil ve Harwood, 2007:26), (Hirsh, 
2004:29), (Coban ve Kasikci, 2009:1932), (Zaim vd, 2010:57), (Suhonen vd, 
2007:36), (Grogan vd, 2000:215), (Erdem, 2007:247-248), (Hoşgönül, 1998:65), 
(Günal, 2007:121), (Yanık, 2000:247), (Tatarlı, 2007:139), (Açıkel, 2006:86), 
(Martensen ve Gronholdt, 2003:141), (Çakmak, 2012:203)) hizmet kalitesi ölçü-
münde kullanılan Servqual Ölçeğinden ve hizmet alan kullanıcıların tatmininin 
ölçülmesinde kullanılan 0-100 puan ölçeğinden yararlanılarak hazırlanmış, başka 
bir deyişle hasta tatmin ölçeği geliştirilmiştir. 17 ifade olarak geliştirilen bu hasta 
tatmin ölçeği kullanılarak hastalara hastanenin vermiş olduğu hizmetler ile ilgili 
ifadeleri ne derecede önemli buldukları sorulmuş ve ifadeleri 0-100 puan ölçeğiyle 
puanlandırmaları istenmiştir. Karşılaştırmalar yapılırken kullanılan 17 ifadeden 7 
tanesi hastane yönetimi ve hastanenin fiziksel şartları ile ilgilidir. Diğer 10 ifade ise 
hizmet sunumunda insan faktörü olarak doktorlar ve hemşirelerle ve verilen sağlık 
hizmetiyle doğrudan ilişkili ifadelerdir. Teorik kısımda bahsedildiği üzere hizmetin 
verilmesindeki iki ana faktör olan araç-gereçler ve insan faktörü hasta tatmin ölçe-
ğinin iki ana kısmını oluşturmaktadır. 0-100 puan ölçeğiyle puanlama yapılırken 0: 
Hiç Önemli Değil ve 100: Çok Önemli olmak üzere iki uç noktayı ifade etmektedir. 
0-49 puan arası “önemli değil” ve 50-100 puan arası ise “önemli” aralığı şeklinde 
belirlenmiştir. İfade ile ilgili olarak herhangi bir fikri olmayanların ise puanlama 
bölümü dışında “Fikrim yok” seçeneğini işaretlemeleri istenmiştir. 0-100 puan öl-
çeği, hastalara 0 ila 100 puan arasında net olarak belirli bir puan verebilme imkânı 
sunmaktadır. Böylece hastalar, Likert ölçeğine göre daha objektif puanlama yapa-
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bileceklerdir. Ayrıca 0-100 puan ölçeği bir oranlı ölçme olup, bu ölçme türünde her 
türlü ortalamanın alınması ve yorumlarının yapılması mümkündür (Çakmak, 2012: 
203). Oranlı ölçme diğer ölçme türlerinin (nominal, ordinal ve interval ölçme) özel-
liklerini de kapsamaktadır (Nakip, 2006: 135). Bu açıdan oranlı ölçme için ölçme 
düzeyleri içerisindeki en iyi ölçme düzeyi denebilir. Bu çalışmada Likert ölçeği ye-
rine 0-100 puan ölçeği kullanılarak daha kuvvetli bir ölçüm yapılmaya çalışılmıştır. 
Ölçüm sonuçları analiz kısmında verilmektedir. Ayrıca anket formunda demografik 
özellikler ve hastane ve kişisel sağlık bilgileri ile ilgili sorular bulunmaktadır.

3.4. Verilerin Analizi Ve Bulguların Değerlendirilmesi
3.4.1. Araştırmaya Katılan Hastaların Demografik Özellikleri ve 
Sağlıkla İlgili Bilgileri

Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel analizleri ya-
pılarak, tablolar yardımıyla açıklanmaya çalışılacaktır.

Tablo 1. Hastalar Hakkında Genel Bilgiler
Yaş Sayı  (%) Medeni Hal Sayı  (%) 
50 yaş ve altı 47 24,2 Evli 145 74,7
51-60 yaş arası 49 25,3 Dul/Boşanmış 43 22,2
61-70 yaş arası 53 27,3 Bekâr 6 3,1
71 yaş ve üstü 44 22,7 Toplam 194 100
Belirtmemiş 1 0,5
Toplam 194 100 Eğitim Sayı  (%) 

İlköğretim 111 57,2
Cinsiyet Sayı  (%) Okur Yazar 68 35,1
Kadın 113 58,2 Lise 3 1,5
Erkek 79 40,7 Ön Lisans 3 1,5
Belirtmemiş 2 1,0 Yüksek Lisans ve Doktora 1 0,5
Toplam 194 100 Lisans 0 0,0

Belirtmemiş 8 4,1
Gelir Sayı  (%) Toplam 194 100
600 TL ve altı 45 23,2
601-750 TL arası 47 24,2 Meslek Sayı  (%) 
751-900 TL arası 45 23,2 Ev Hanımı 104 53,6
901 TL ve üstü 43 22,2 Emekli 68 35,1
Belirtmemiş 14 7,2 İşçi 11 5,7
Toplam 194 100 Serbest Meslek 5 2,6

Öğrenci 2 1,0
Akademisyen 1 0,5
Belirtmemiş 3 1,5
Toplam 194 100
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Tablo 1’de görüldüğü gibi; araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması yüksek 
olup; 50 yaş ve üzeri olanların oranı % 75,3’dir. Hastaların % 58’i kadın, % 
96,9’u evli ve dul, % 92,3’ü okuryazar ve ilköğretim mezunudur. Gelir düzeyi 
düşük çıkmış olup, 900 TL ve altı oranın % 70,6 gibi yüksek bir paydaya sahiptir. 
Gelirin ortalaması 737,16 TL dır. Hastaların meslekleri sorulduğunda herhangi 
bir işte çalışmayan ev hanımlarının oranı (% 53,6) en yüksek olup, onu % 35,1 
oranla emeklilik takip etmektedir. Bağlı bulunduğu sağlık sigortası türü ise % 
99,5 gibi çok yüksek bir sonuçla kamu çıkmıştır.

Tablo 2. Hastalar İle İlgili Sağlık Bilgileri

Hastaların Sosyal 
Güvencelerine Göre 
Dağılımı

Sağlık Sigortası Sayı  (%) 

Kamu 193 99,5

Belirtilmemiş 1 0,5

Özel 0 0,0

Toplam 194 100

Hastaların Karabük 
Devlet Hastanesi’ni 
Tercih Etme 
Nedenleri

Tercih Nedeni Sayı  (%) 

Kamu Hastanesi Olması 92 47,4

Doktorların İyi Olması 48 24,7

Yakın Olması 45 23,2

Belirtilmemiş 9 4,6

Toplam 194 100

Hastaların Daha 
Önce Karabük 
Devlet Hastanesinde 
Yatarak Tedavi 
Hizmetlerinden 
Yararlanma Durumu

Daha Önce Hizmet Alma Sayı  (%) 

Hayır 98 50,5

Evet 90 46,4

Belirtilmemiş 6 3,1

Toplam 194 100

Hastaların % 99,5’i kamuya ait sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı kimselerden 
oluşmakta olup; Karabük Devlet Hastanesini, % 47,4’ü kamu hastanesi, % 
24,72’i doktorların iyi olması, % 23,2’si ise yakın olması tercihlerinde etkili ol-
duğunu belirtmiştir. Hastalara daha önce Karabük Devlet Hastanesinde yatarak 
tedavi olup olmadığı sorulduğunda; % 50,5’i Hayır yanıtını verirken, % 46,4’ü 
ise Evet yanıtını vermiş olup, % 3,1’de soruyu yanıtlamamıştır.
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Tablo 3. Hastaların Yattıkları Servislere Göre Dağılım

Servisler Sayı  (%) 

Fizik Tedavi 53 27.3

Dâhiliye 46 23,7

Göğüs 20 10,3

Kardiyoloji 19 9,8

Ortopedi 11 5,7

Genel Cerrahi 10 5,2

Nöroloji 10 5,2

K. B. B. 8 4,1

İntaniye 6 3,1

Beyin Cerrahisi 4 2,1

Hariciye 4 2,1

Cildiye 3 1,5

Toplam 194 100

Tablo 3’te hastaların yattıkları servislere bakıldığında; en çok Fizik Tedavi servi-
sinde yatan hasta olduğu, daha sonra Dâhiliye ve Göğüs Hastalıkları servislerinin 
geldiği görülmektedir. Araştırmaya katılan hastalardan en az hasta yatan servis-
ler, Hariciye ve Cildiye servisleri olmaktadır.

Tablo 4. Hastalara Sunulan Hizmetten Memnun Olunan İle Olunmayan Konular

Memnun Olunan Konular Puan1 Memnun Olunmayan Konular Puan1

Doktorlar 524 Temizlik 229

Hemşireler 255 Yemekler 97

Genel Durum 191 Genel Durum 48

Temizlik 53

Yemekler 38

Hastalardan Karabük Devlet Hastanesi’nde memnun oldukları ve olmadıkları ko-
nuları önem sırasına göre sıralamaları istenildiğinde, verilen cevaplar mertebeli 
dereceleme yöntemine tabi tutulmuştur. Sıralı bir ölçek olan mertebeli derecele-
mede nesneler, cevaplayıcıya tesadüfî (ya da alfabetik) bir sırada sunulur ve be-
lirli bir ölçüte göre sıralanması istenir. Burada ikili karşılaştırma olmayıp, önem 

1 Araştırmaya katılan Hastalara Karabük Devlet Hastanesi’nde memnun olunan ve memnun olunmayan konuları önem 
sırasına göre sıralamaları istenmiş ve cevaplar mertebeli dereceleme yöntemiyle puanlamaya tabi tutulmuştur.
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derecesine göre sıralama söz konusudur (Nakip, 2006:138). Hastaların memnun 
oldukları konuların başında Doktorlar ve Hemşireler gelirken; memnun olunma-
yan konuların başında ise Temizlik ve Yemekler gelmektedir.

Tablo 5. Hastaların Hastaneyi Tekrar Tercih Ya da Tavsiye Etmelerine Göre Dağılımı

Tekrar Tercih Sayı  (%) 
Evet 188 96,9
Hayır 5 2,6
Belirtilmemiş 1 0,5
Toplam 194 100

Tavsiye Edip / Etmeme Sayı  (%) 
Evet 181 93,3
Hayır 12 6,2
Belirtilmemiş 1 0,5
Toplam 194 100

Hastaların % 96,9’u hastaneyi tekrar tercih edeceklerini belirtirken, % 2,6’ı tek-
rar tercih etmeyeceklerden oluşmaktadır. Tablodan da anlaşılacağı üzere hastala-
rın neredeyse tamamına yakını hastaneyi tekrar tercih edeceğini ifade etmektedir.

Hastaların % 93,3’ü hastaneyi çevresindeki kişilere tavsiye edeceğini söylerken, 
% 6,2’si hastaneyi çevresindeki kişilere tavsiye etmeyecek hastalardan oluşmak-
tadır. Bu durum, örnek grubunun büyük bir kısmının hastaneyi çevresindeki ki-
şilere tavsiye edeceğini göstermektedir. Karabük Devlet Hastanesi’nden sağlık 
hizmeti alan yatan hastaların doktorlar ve hemşirelerle ilgili memnuniyet düzey-
lerinin yüksek olması hem bu hastaneyi tekrar tercih etmelerine ve hem de başka-
larına tavsiye etmelerine neden olmaktadır.

3.4.2. Hastaların Almış Oldukları Sağlık Hizmeti İle İlgili 

Beklentileriyle Algılamalarının Genel Olarak Karşılaştırılması

Araştırmaya toplam katılan 194 hastanın genel olarak almış oldukları sağlık 
hizmetiyle ilgili beklentileriyle algılamaları karşılaştırılmıştır. Yatan hastala-
rın ifadelerle ilgili beklenti ve algılama cevapları karşılaştırılarak aralarında 
fark olup olmadığını belirlemek amacıyla çok değişkenli varyans analizi MA-
NOVA uygulanmıştır. MANOVA analizi ve Hotelling’s T testi sonucu Tablo 
6’da gösterilmektedir. Tablodaki Hotelling’s T testi sonuçlarına bakıldığında 
testin anlamlı çıktığı görülmektedir (Hotelling’s T Testi Anlamlılık Düzeyi = 
0,000<0,05).
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Tablo 6. Cevaplayıcıların Beklentileriyle Algılamalarının Genel Olarak Karşılaştırılması İle 
İlgili MANOVA Analizi Sonuçları

İfadeler
Ortalamalar

F Değeri Anlamlılık 
DüzeyiBeklenti Algılama

1 Yatış İşlemini Yapan Görevlinin 
Davranışları 99,85 84,30 140,992 0,000

2 Hastanedeki Ortamın Gürültüsüz 
Olması 99,90 76,81 190,812 0,000

3 Hasta Odalarının Temizliği 99,90 69,24 217,526 0,000
4 Tuvaletlerin Temizliği 99,95 59,50 309,315 0,000
5 Hastane Yemeklerinin Kalitesi 99,59 68,04 224,679 0,000

6 Hasta Yataklarının Rahatlığı ve 
Çarşafların Temizliği 99,95 77,25 130,832 0,000

7 Ziyaret Saatlerinin Uygunluğu 99,90 85,82 104,068 0,000

8 Doktorun Hastayı Dinlemek İçin 
Ayırdığı Zaman 99,95 94,01 36,777 0,000

9 Doktorun Göstermiş Olduğu Genel 
Davranış Şekli 99,95 96,14 33,336 0,000

10 Doktorun Hastalık Ve Tedavi İle 
İlgili Bilgilendirme Düzeyi 99,95 96,32 30,070 0,000

11 Doktora Güven Duyma Düzeyiniz 99,95 96,37 29,574 0,000

12 Doktorunuza Ulaşılabilme 
Durumunuz 99,95 96,40 29,800 0,000

13 Hemşirenin Dinlemek İçin Ayırdığı 
Zaman 99,85 95,12 40,882 0,000

14 Hemşirenin Göstermiş Olduğu 
Genel Davranış Şekli 99,85 95,09 40,654 0,000

15 Hemşirenin Hastalık Ve Tedavi İle 
İlgili Bilgilendirme Düzeyi 99,85 95,02 40,913 0,000

16 Hemşirenin Zamanında ve Yeterli 
Müdahale Hizmeti 99,85 95,09 40,654 0,000

17 Tedavi Süresince Mahremiyete 
Dikkat Edilmesi 99,79 96,08 30,994 0,000

GENEL ORTALAMALAR 99,88 89,27
Hotelling’s T Testi F Değeri = 27,437 Serbestlik Derecesi = 15 Anlamlılık Düzeyi = 0,000

Hotelling’s T testi sonuçlarının anlamlı çıkması, cevaplayıcıların beklenti ve al-
gılamalarının bir bütün olarak birbirinden farklı olduğu yönünde yorumlanabilir. 
Ayrıca beklenti cevaplarının ortalaması 99,88 ve algılama cevaplarının ortalama-
sı ise 89,27 çıkmıştır. Beklentilerin ortalamasının algılamaların ortalamasından 
yüksek çıkması cevaplayıcıların beklentilerinin karşılanamadığı ve almış olduk-
ları hizmetten tatmin olmadıkları sonucunu ortaya koymaktadır. Hastaların ifa-
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delere verdikleri cevaplara tek tek bakıldığında doktorlar ve hemşirelerle ilgili 
ifadelerde beklenti ve algılama skorlarının birbirlerine yakın olduğu görülmekte-
dir. Yani hastaların sağlık hizmeti alırken doktorlar ve hemşirelerle ilgili beklen-
tilerinin karşılandığı söylenebilir. Bu konularda hastaların tatmin oldukları ifade 
edilebilir. Ancak fiziksel şartlarla ilgili konularda beklenti ve algılama skorları 
arasında büyük farklılıklar olduğu görülmektedir. Fiziksel şartlar ve hastanenin 
genel durumu konusunda hastaların beklentilerinin karşılanamadığı ve dolayısıy-
la tatmin düzeylerinin düşük olduğu ifade edilebilir.

3.4.3. Hastaların Almış Oldukları Sağlık Hizmeti İle İlgili 
Beklentileriyle Algılamalarının Bazı Demografik Özellikleri Dikkate 
Alınarak Karşılaştırılması

Hastaların almış oldukları sağlık hizmeti ile ilgili beklenti ve algılama ifadeleri-
ne verdikleri cevaplar, bazı demografik kriterler açısından değerlendirilmektedir. 
Beklenti-algılama karşılaştırması için demografik özellikler dikkate alınarak se-
çilen hasta grupları şu şekilde sıralanabilir:

• Ev hanımları,
• Karabük Devlet Hastanesi’nden ilk defa yatarak hizmet alan hastalar.
Bu iki grubun seçilmesinin nedeni, öncelikle kadınların ve ev hanımlarının sayı-
sal olarak çoğunluğu teşkil etmesinden ve hastaneden ilk defa hizmet alan hasta-
ların hastaneyi değerlendirmelerinin öneminden kaynaklanmaktadır.

3.4.3.1. Ev Hanımı Olan Hastaların Beklentileriyle Algılamalarının 
Karşılaştırılması

Araştırmaya 104 ev hanımı katılmıştır. Ev hanımlarının ifadelerle ilgili beklenti 
ve algılama cevapları karşılaştırılarak aralarında fark olup olmadığını belirlemek 
amacıyla çok değişkenli varyans analizi MANOVA uygulanmıştır. MANOVA 
analizi ve Hotelling’s T testi sonucu Tablo 7’de gösterilmektedir.

Tablo 7. Ev Hanımı Olan Hastaların Beklentileriyle Algılamalarının Karşılaştırılması İle 
İlgili MANOVA Analizi Sonuçları

İfadeler
Ortalamalar

F Değeri Anlamlılık 
DüzeyiBeklenti Algılama

1 Yatış İşlemini Yapan Görevlinin 
Davranışları 100,00 82,22 82,252 0,000

2 Hastanedeki Ortamın Gürültüsüz 
Olması 100,00 72,83 102,854 0,000

3 Hasta Odalarının Temizliği 100,00 73,89 119,523 0,000
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İfadeler
Ortalamalar

F Değeri Anlamlılık 
DüzeyiBeklenti Algılama

4 Tuvaletlerin Temizliği 100,00 57,50 205,147 0,000
5 Hastane Yemeklerinin Kalitesi 100,00 69,44 149,227 0,000

6 Hasta Yataklarının Rahatlığı ve 
Çarşafların Temizliği 100,00 79,72 74,819 0,000

7 Ziyaret Saatlerinin Uygunluğu 100,00 89,44 63,303 0,000

8 Doktorun Hastayı Dinlemek İçin 
Ayırdığı Zaman 100,00 93,89 15,469 0,000

9 Doktorun Göstermiş Olduğu Genel 
Davranış Şekli 100,00 9778 19,031 0,000

10 Doktorun Hastalık Ve Tedavi İle 
İlgili Bilgilendirme Düzeyi 100,00 98,06 16,195 0,000

11 Doktora Güven Duyma Düzeyiniz 100,00 98,06 16,195 0,000

12 Doktorunuza Ulaşılabilme 
Durumunuz 100,00 98,06 16,195 0,000

13 Hemşirenin Dinlemek İçin Ayırdığı 
Zaman 100,00 96,11 29,137 0,000

14 Hemşirenin Göstermiş Olduğu 
Genel Davranış Şekli 100,00 96,11 28,772 0,000

15 Hemşirenin Hastalık Ve Tedavi İle 
İlgili Bilgilendirme Düzeyi 100,00 96,11 28,772 0,000

16 Hemşirenin Zamanında ve Yeterli 
Müdahale Hizmeti 100,00 96,11 28,772 0,000

17 Tedavi Süresince Mahremiyete 
Dikkat Edilmesi 99,71 96,67 18,373 0,000

GENEL ORTALAMALAR 99,98 86,94
Hotelling’s T Testi F Değeri = 22,781 Serbestlik Derecesi = 13 Anlamlılık Düzeyi = 0,000

Tablodaki Hotelling’s T testi sonuçlarına bakıldığında testin anlamlı çıktığı gö-
rülmektedir (Hotelling’s T Testi Anlamlılık Düzeyi = 0,000<0,05). Hotelling’s 
T testinin anlamlı çıkması, hastaların beklenti ve algılamalarının bir bütün olarak 
birbirinden farklı olduğu yönünde yorumlanabilir. Tablodaki bilgilere göre bek-
lentilerin ortalaması (99,98) algılamaların ortalamasından (86,94) yüksek çık-
mıştır. Tabloda yer alan tüm ifadeler açısından beklenti ve algılamalar arasında 
anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. İfadelerin beklenti-algılama skorlarına 
bakıldığında genel açıdan karşılaştırmada olduğu gibi doktor ve hemşirelerle il-
gili ifadelerde beklenti-algılama skorlarının birbirine yakın olmasına karşın has-
tanenin genel durumu ve fiziksel koşullarla ilgili ifadelerde beklenti skorlarının 
algılama skorlarından çok yüksek olduğu görülmektedir. Ev hanımlarının doktor 
ve hemşirelerden memnun olmalarına karşın hastanenin genel durumundan ve 
fiziksel koşullardan memnun olmadıkları ifade edilebilir.



Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Değerlendirmeler

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  449

3.4.3.2. Karabük Devlet Hastanesi’nden İlk Defa Yatarak Hizmet Alan 
Hastaların Beklentileriyle Algılamalarının Karşılaştırılması

Araştırmaya katılan hastalardan 98 kişi, Karabük Devlet Hastanesi’nden daha 
önce sağlık hizmeti almadıklarını yani ilk defa hizmet aldıklarını belirtmişlerdir. 
Bu hastaların memnuniyet düzeylerinin ölçümü, hastanenin ilk defa yatarak hiz-
met alan hastalar üzerindeki etkisini tespit etmek adına önem taşımaktadır.

Karabük Devlet Hastanesi’nden ilk defa yatarak hizmet alan hastaların ifadelerle 
ilgili beklenti ve algılama cevapları karşılaştırılarak aralarında fark olup olmadı-
ğını belirlemek amacıyla çok değişkenli varyans analizi MANOVA uygulanmış-
tır. MANOVA analizi ve Hotelling’s T testi sonucu Tablo 8’de gösterilmektedir. 
Tablodaki Hotelling’s T testi sonuçlarına bakıldığında testin anlamlı çıktığı gö-
rülmektedir (Hotelling’s T Testi Anlamlılık Düzeyi = 0,000<0,05). Hotelling’s 
T testinin anlamlı çıkması, hastaların beklenti ve algılamalarının bir bütün olarak 
birbirinden farklı olduğu yönünde yorumlanabilir.

Tablo 8. Karabük Devlet Hastanesi’nden İlk Defa Yatarak Hizmet Alan Hastaların 
Beklentileriyle Algılamalarının Karşılaştırılması İle İlgili MANOVA Analizi Sonuçları

İfadeler
Ortalamalar

F Değeri Anlamlılık 
DüzeyiBeklenti Algılama

1 Yatış İşlemini Yapan Görevlinin 
Davranışları 100,00 83,16 63,706 0,000

2 Hastanedeki Ortamın Gürültüsüz 
Olması 100,00 76,84 86,879 0,000

3 Hasta Odalarının Temizliği 100,00 71,27 95,803 0,000
4 Tuvaletlerin Temizliği 100,00 60,82 169,063 0,000
5 Hastane Yemeklerinin Kalitesi 100,00 67,28 107,064 0,000

6 Hasta Yataklarının Rahatlığı ve 
Çarşafların Temizliği 100,00 73,29 74,926 0,000

7 Ziyaret Saatlerinin Uygunluğu 100,00 82,41 58,695 0,000

8 Doktorun Hastayı Dinlemek İçin 
Ayırdığı Zaman 100,00 93,16 17,538 0,000

9 Doktorun Göstermiş Olduğu Genel 
Davranış Şekli 100,00 97,22 15,906 0,000

10 Doktorun Hastalık Ve Tedavi İle 
İlgili Bilgilendirme Düzeyi 100,00 97,47 14,393 0,000

11 Doktora Güven Duyma Düzeyiniz 100,00 97,47 14,393 0,000

12 Doktorunuza Ulaşılabilme 
Durumunuz 100,00 97,47 14,393 0,000

13 Hemşirenin Dinlemek İçin Ayırdığı 
Zaman 99,78 95,06 20,376 0,000
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İfadeler
Ortalamalar

F Değeri Anlamlılık 
DüzeyiBeklenti Algılama

14 Hemşirenin Göstermiş Olduğu Genel 
Davranış Şekli 99,78 95,32 18,760 0,000

15 Hemşirenin Hastalık Ve Tedavi İle 
İlgili Bilgilendirme Düzeyi 99,78 95,32 18,760 0,000

16 Hemşirenin Zamanında ve Yeterli 
Müdahale Hizmeti 99,78 95,32 18,760 0,000

17 Tedavi Süresince Mahremiyete 
Dikkat Edilmesi 100,00 97,09 18,229 0,000

GENEL ORTALAMALAR 99,94 86,82
Hotelling’s T Testi F Değeri = 18,339 Serbestlik Derecesi = 13 Anlamlılık Düzeyi = 0,000

Tablo 8’de verilen bilgilere göre beklentilerin ortalaması (99,94) algılamaların 
ortalamasından (86,82) yüksek çıkmıştır. Tabloda yer alan tüm ifadeler açısından 
beklenti ve algılamalar arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. İfadele-
rin beklenti-algılama skorlarına bakıldığında genel açıdan karşılaştırmada olduğu 
gibi doktor ve hemşirelerle ilgili ifadelerde beklenti-algılama skorlarının birbiri-
ne yakın olmasına karşın hastanenin genel durumu ve fiziksel koşullarla ilgili ifa-
delerde beklenti skorlarının algılama skorlarından çok yüksek olduğu görülmek-
tedir. Hastaneden ilk defa hizmet alan yatan hastaların doktor ve hemşirelerden 
memnun olmalarına karşın hastanenin genel durumundan ve fiziksel koşullardan 
memnun olmadıkları ifade edilebilir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurumlar, müşteri tatmini konusuna daha 
fazla önem vermek durumundadır. Müşteri tatmini ölçülebilen bir kavramdır ve 
hizmet sunan kurumlar müşteri tatminini dikkate alarak tatminin düşük olduğu 
unsurları düzeltmek ve tatmin düzeyi artırmak, tatminin yüksek olduğu unsur-
larda da aynı yüksek tatmin düzeyinin devamını hatta artmasını sağlamak duru-
mundadır. Bu bağlamda sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda hizmet 
verilen unsurlarda tatmin düzeyinin ölçülmesi ve gerekli iyileştirmelerin ve dü-
zeltmelerin yapılması gerekmektedir. Araştırma, Karabük şehir merkezinde kapa-
sitesi itibariyle hizmet veren en büyük sağlık kurumu olan Karabük Devlet Hasta-
nesi’nde hizmet verilen unsurların yatan hastalar tarafından değerlendirilmesi ve 
bu değerlendirme sonucunda tatmin ya da tatminsizlik yaşanan unsurların tespit 
edilmesini konu edinmektedir. Yatan hastaların almış oldukları sağlık hizmetleri 
açısından tatmin düzeylerinin ölçümü, daha önce yapılan çalışmalar, Servqual ve 
0-100 Puan Ölçeklerinden yararlanılarak hazırlanmış olan Hasta Tatmin Ölçeği 
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kullanılarak ölçülmüştür. Yatan hastaların demografik özelliklerine bakıldığında 
ileri yaş grubundan, daha çok kadınlardan ve ev hanımlarından, çoğunlukla evli-
lerden oluştukları görülmektedir. Eğitim açısından çoğunlukla ilköğretim düze-
yinde oldukları ve gelirlerinin ortalama olarak 737,16 TL olduğu söylenebilir. Ta-
mamına yakını kamunun sağlık güvencesi kapsamında olan hastaların; Karabük 
Devlet Hastanesi’ni tercih nedenlerinin başında da, hastanenin bir kamu kurumu 
olması gelmektedir. Karabük Devlet Hastanesi’ni tercih etme nedenlerinde ikinci 
sırada doktorların iyi olması gelmektedir. Hastaların yatmış oldukları servislere 
bakıldığında Fizik Tedavi, Dâhiliye ve Göğüs servislerinin ilk üç sırada yer aldık-
ları söylenebilir. Fizik Tedavi ve Dâhiliye servislerinin ilk sıralarda gelmesi, ileri 
yaş grubundaki hastaların yaşlarına bağlı hastalıklar dolayısıyla olabilir. Ayrıca 
Göğüs servisinin üçüncü sırada yer almasının Karabük şehir merkezine yakın bir 
konumda faaliyet gösteren Kardemir A.Ş. tarafından havaya bırakılan atık gaz-
lardan kaynaklanmış olabileceği düşünülebilir. Hastaların Karabük Devlet Has-
tanesi’nde memnun oldukları konuların başında daha önce de tercih nedenlerinde 
yer alan doktorlar gelmektedir. İkinci sırada hemşirelerin geldiği görülmektedir. 
Hizmetin sunulmasında iki ana faktörden birisi olan insanın verdiği hizmet, her-
kese göre farklılık arz edeceği için bunu tanımlamak, ölçmek ve karşılaştırma 
yapmak çok zordur. Sağlık sektöründe hizmetin sunumunu gerçekleştiren dok-
torlar ve hemşirelerin yatan hastaların memnuniyetlerini kazanmaları, Karabük 
Devlet Hastanesi’nin hasta tatmini açısından başarılı bir kurum olması sonucunu 
ortaya çıkarmaktadır. Memnun olunmayan konuların başında temizlik ve daha 
sonra yemekler gelmektedir. Hastalar, hizmet aldıkları Karabük Devlet Hastane-
si’ni tekrar tercih ve çevrelerindeki kişilere tavsiye edeceklerini belirtmektedir. 
17 ifade olarak geliştirilen hasta tatmin ölçeğinden yararlanarak araştırmaya ka-
tılan hastaların beklenti ve algılamaları karşılaştırılmış ve hastaların memnun ol-
dukları ve olmadıkları unsurlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Karşılaştırmalar ya-
pılırken ilk olarak herhangi bir kriter olmaksızın genel olarak memnuniyet ölçül-
meye çalışılmıştır. Daha sonra ise demografik özellikler itibariyle analize uygun 
olabilecek sayıda ve nitelikte olan hasta grupları dikkate alınarak memnuniyet 
ölçümü yapılmaya çalışılmıştır. Burada seçilen iki grup; ev hanımı olan hastalar 
ve Karabük Devlet Hastanesi’nden ilk defa yatarak hizmet alan hastalar olarak 
belirlenmiştir. Teorik kısımda da belirtildiği üzere hizmetin verilmesinde iki ana 
faktör vardır (Karahan, 2006:38) : Bunlardan birisi hizmetin verilmesini sağlayan 
araç ve gereçlerdir. Diğeri de hizmeti veren insandır. Bunlardan, hizmetin veril-
mesini sağlayan araç ve gereçlerin tanımlanması, ölçülmesi ve karşılaştırılması 
kolaydır. Fakat insanların verdiği hizmet herkese göre farklılık arz edeceği için 
bunu tanımlamak, ölçmek ve karşılaştırma yapmak çok zordur. Karşılaştırmalar 
yapılırken kullanılan 17 ifadeden 7 tanesi hastane yönetimi ve hastanenin fiziksel 
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şartları ile yani hizmetin verilmesini sağlayan araç-gereçlerle ilgilidir. Diğer 10 
ifade ise hizmet sunumunda insan faktörü olarak doktorlar ve hemşirelerle ve 
verilen sağlık hizmetiyle doğrudan ilişkili ifadelerdir. Karşılaştırmalar incelen-
diğinde ilk 7 madde olan hastane yönetimi ve fiziksel şartlarla ilgili ifadelerde 
beklenti skorlarıyla ağılama skorları arasındaki farkın yüksek olduğu söylene-
bilir. Diğer 10 ifade için verilen cevaplarda ise beklenti ve algılama skorlarının 
birbirlerine yakın olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan yatan hastaların 
memnun olmadıkları konuların başında tuvalet temizliği gelmektedir. Hastalar 
en çok tuvaletlerin temizliği konusunda memnuniyetsizliklerini belirtmektedir. 
Daha sonra yemeklerin kalitesi, hasta odalarının temizliği ve ortamın gürültüsüz 
olması konuları gelmektedir. Hastaların bu konularda tatmin düzeylerinin düşük 
olduğu sonucuna varılmıştır. Hastaları en çok tatmin eden konular ise doktora 
ulaşılabilme durumu, doktora duyulan güven, doktorun hastalık ve tedavi ile il-
gili bilgilendirme düzeyi ve doktorun genel davranış şekli olarak sıralanabilir.

Araştırma; belirli bir zaman diliminde, belirli bir hastanede ve yatan hastalara 
uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Bu parametreler değiştirilerek yapılacak farklı 
çalışmalarda farklı sonuçlara ulaşılabilir.
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ÖZET
Sağlık hizmeti sunumu sonuçlarının algılanması ve beklentilerinin karşılanması ile ilişki-
li olan hasta memnuniyeti farklı kişilerde, farklı zamanlarda, farklı ortamlarda ve farklı 
şekillerde tanımlandığı bilinmektedir. Son yıllarda sağlık hizmeti sunumu ve kalitesinin 
ölçümünde hasta memnuniyetinin tespiti ön planda yer almaya başlamıştır. Devlet İstatistik 
Enstitüsü verilerine göre Türkiye’de 8,5 milyon engelli vatandaş yaşamaktadır. Buna göre 
hastanelere başvuranların % 12’sinin engellilerden oluştuğu varsayılmaktadır. Engellilerin 
hastanelerde hizmete erişimlerini kolaylaştırıcı yasal düzenlemeler bulunmaktadır.

Bu çalışma hastanelerden sağlık hizmeti alan engelli (özürlü) hastaların memnuniyet dü-
zeylerinin ölçülmesi, irdelenmesi, hasta güvenliği ve kalite yönünden değerlendirilmesi 
ve öneminin vurgulanması amacıyla planlanmıştır.

Bu çalışma Malatya Devlet Hastanesi’nde yatan ve ayaktan başvuran engelli hastalar-
da anket uygulanarak yapılmıştır. Anket soruları engellilere yönelik oluşmuş standartlar 
çerçevesinde ve Bakanlık memnuniyet anketlerine benzer hazırlanmıştır. Veriler SPSS 
programında analiz edilerek, sonuçlar çalışmaya aktarılmıştır.
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Elde edilen bulgulara göre, engelli hastaların memnuniyet düzeylerinin, genel hasta 
memnuniyet oranına göre düşük olduğu tespit edilmiştir. (45,28) Hastanelerde engellilere 
yönelik fiziki düzenlemelerin yetersizliğinin, engelli hastaların memnuniyetlerini olum-
suz yönde etkilediği görülmüştür. Hastanelerde çalışanların engelli hasta memnuniye-
tinde önemli rol oynadığı ve başta iletişim olmak üzere engellilerle ilgili diğer alanlarda 
eksikliklerinin memnuniyeti etkilediği görülmüştür.

Hastanelerden sağlık hizmeti talebinde bulunanlar arasında, engelli hasta sayısı göz ardı 
edilemeyecek bir orana sahip bulunmaktadır. Bu yüzden hasta memnuniyet ölçümlerinde 
engelli hastalara yönelik memnuniyet standartlarının sorgulanması, memnuniyet puan-
landırılmalarında yer verilmesi, engelli hastalara yönelik memnuniyet ölçeklerinin geliş-
tirilmesi, kaliteli sağlık hizmetinin göstergeleri arasında yer alacaktır.

Anahtar Kelimeler: Engelli Hasta, Hasta Memnuniyeti, Kalite

ABSTRACT
Patient satisfaction that is associated with covering expectations and detection of health 
service delivery is defined differently by different people, at different times, in different 
environments and ways.

Recently, detection of patient satisfaction has been at foreground in measurement of qu-
ality and delivery of health service. According to State Institution of Statistic’s data, 8.5 
million disabled citizens live in Turkey. Accordingly, 12% of applicants to the hospitals 
are assumed to be disabled people. There are legal arrangements for disabled people to 
facilitate the service access in the hospitals.

This study was conducted to assess and measure the levels of satisfaction of disabled pa-
tients in the state hospitals, and to evaluate and emphasize according to quality and safety 
of these disabled patients.

This study was conducted by using a questionnaire for disabled patients who has been 
inpatient and outpatient at Malatya State Hospital. The survey questions were prepared 
within the standards for the disabled people and inspired by satisfaction surveys of the 
Ministry of Health. Analyses of the data were performed by using appropriate statistical 
methods in SPSS programme.

It has been observed that the patient satisfaction level for disabled patients was lower 
than the one for other patients (45,28). It was shown that the inadequacy of the physical 
arrangements for disabled patients in hospitals effect the satisfaction of disabled patients 
negatively. It was observed that employees play an important role in satisfaction of di-
sabled patient in hospitals and there are some insufficiencies in several areas for disabled 
patients, especially in communication.

Among those who demand health care from hospitals, the number of disabled patients 
cannot be ignored. That’s why; it will take place as an indicator of quality of health care, 
that patient satisfaction surveys should include the standards about satisfaction, develop-
ment of scales to examine the scoring of satisfaction for the disabled people.

Key Words: Disabled Patient, Patient Satisfaction, Quality
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GİRİŞ VE AMAÇ

Engelli en basit tanımıyla fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bazı ha-
reketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlanan kişi anlamına gelmektedir (Wikipedia.
org,2012). Günümüz toplumunda aralarında küçük anlam farkı olmasına rağmen 
engelli ve özürlü sıfatı aynı bireyler için aynı anlamda kullanılmaktadır. Türk Dil 
Kurumu ve birçok sivil toplum kuruluşuna göre özürlü yerine engelli sıfatının 
kullanılmasının daha uygun olacağı kabul edilmektedir (Engelliler.biz, 2012). 
Engelli veya özürlünün tanımı, yaklaşım modeline ve birçok ulusal ve ulusla-
rarası kurum ve kuruluşa göre değişiklik göstermektedir. 5378 sayılı Özürlüler 
(engelliler) kanununa göre doğuştan ve sonradan herhangi bir nedenle bedensel, 
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi 
nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşıla-
ma güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek 
hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi olarak tanımlanmaktadır (Başbakanlık Özürlüler 
İdaresi Başkanlığı, 2008). Dünya Sağlık Örgütü de yeti yetimi terimini kullan-
maktadır (Sağlık Bakanlığı, 2011,Who.org, 2012).

Farklı nedenlere bağlı olarak oluşan engellinin sınıflaması yine değişkenlik göster-
mesine karşı, pratikte 1- Zihinsel engelli, 2- Görme engelli, 3- İşitme ve konuşma 
engelli, 4- Ortopedik engelli, 5- Süreğen engelli şeklinde beş başlık altında incelenir 
(Çakmak, 2006). Dünya nüfusunun % 15 engelli kabul edilirken, ülkemizde Baş-
bakanlık İstatistik Enstitüsü Başkanlığının ‘Türkiye Özürlüler Araştırması’ sonuç-
larına göre engellilerin toplum içindeki oranı % 12,29’dur. Buna göre ülkemizde 
yaklaşık 8,5 milyon engelli vatandaşımız bulunmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2012, 
Tufan ve Arun, 2006). Basit bir mantık kıyaslaması yapıldığında hastanelerimize 
sağlık hizmeti için başvuran hastaların %12’sini engelliler oluşturmaktadır. Ayrıca 
engellilerin büyük bir kısmı özel uzmanlık gerektiren tedavi ve özürlerine bağlı sık 
tedavi ihtiyaçlarından dolayı daha çok tam teşekkülü sağlık kuruluşu olan hasta-
neleri tercih etmektedirler. Engellilerin engellilerinden dolayı yaşam alanlarında 
karşılaştıkları zorluklar ve sıkıntıların yanında hastanelerde de durumlarına özel bu 
tür sorunlarla karşılaşmaları beklenen bir gerçektir (Koç, 2010).

Tüm dünyada engellilik konusu evrensel normlara oturtulmuş, devlet, toplum 
ve bireylere bu alanda önemli sorumluluklar yüklenmiştir. Birleşmiş Milletler 
(BM), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa Birliği (AB) gibi benzeri uluslararası 
örgütlerin konu ile ilgili sayısız bildirge, sözleşme, plan, proje, program, tebliğ, 
prensipler, standartlar, ilke, tavsiye ve konsey kararları mevcuttur (Çınarlı 2008). 
Ülkemizde de başta Anayasamızda olmak üzere 46 Kanun, 4 Kanun Hükmünde 
Kararname, 4 Bakanlar Kurulu Kararı, 40 Yönetmelik, 17 Genelge ve 8 Tebliğ 
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de dolaylı veya direk olarak engellilere ait hususiyetler yer almaktadır (Ozida.
gov.tr, 2012). Bunlardan en önemlisi 2005 yılında yürürlüğe giren ‘’Özürlüler ve 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkın-
daki Kanun” olup geçici 2. maddesinde yedi yıl içinde umuma açık ve tüm ka-
musal alanlarda engellilerin kolay erişebileceği ve memnun kalabileceği şekilde 
düzenlemeler yapılması zorunlu hale getirilmiştir (Başbakanlık Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı, 2008). Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti verilen yerlerde 
kanundaki hükümlerin uygulanması için 2010/79 sayılı genelge ile ilgililere bil-
dirmiştir (Sağlık Bakanlığı 2010).Ayrıca kılavuz olması açısından Sağlık kurum-
larında Özürlü Bireyler İçin Ulaşabilirlik Temel Bilgiler Rehberini yayınlamıştır 
(Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı,2012).

Hasta memnuniyeti genel anlamda verilerin sağlıkla ilgili hizmetin hastanın 
beklentilerini karşılaması yada hastanın verilen hizmeti algılama derecesine 
dayanmaktadır. Son yıllarda kaliteli sağlık hizmetinin en önemli kriteri ve 
çıktısı haline gelmiştir. Günümüzde gelişen kalite çalışmaları ve artan reka-
betten dolayı hastanelerde memnuniyet araştırmalarının sayısı ve niteliği art-
maktadır.

Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca hastaneler-
de uygulanan ve değerlendirmeye tabi tutulan Hizmet Kalite Standartlarında 
00.01.01.57.00 kodlu standartta hasta memnuniyet anketleri uygulaması ve alt 
ayrıntılar beraber belirtilmiştir. Bu uygulamaya ait veriler web tabanlı ağ üzerin-
den de Bakanlığa gönderilmekte ve yıllık değerlendirmelerde kullanılmaktadır. 
Ayrıca 00.01.01.61.00 kodlu standartta da engelli kişiler için işlevsel düzenleme-
ler ve alt bileşenlerin tanımlanarak değerlendirmeye alınması konunun önemini 
göstermektedir (Sağlık Bakanlığı, 2011:41).

Engelli memnuniyeti ile ilgili literatür çalışmalarına bakıldığında hastane dışın-
daki alanlarda kısmen araştırmalar olmasına rağmen hastanelerde engelli hasta 
memnuniyeti çalışmaları çok yetersiz gözlenmiştir. Ayrıca genel hasta memnu-
niyeti anketlerinde de engelli hastalara ait sorulara da yeterince yer verilmediği 
gözlenmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2011).

Bu çalışma hasta kitlesi olarak memnuniyet araştırması yapılacak yeterlilik-
te (%12) ve nitelikte (değerde) olan ve ayrıca yasal mevzuatlarda hakları ve 
standartları önemsenen engelli bireylerin hastanelerde durumlarına özel mem-
nuniyet düzeylerinin ölçülmesi ve öğrenilmesi, güvenlik, kalite, rehberler ve 
standartlar yönünden değerlendirilmesi ve öneminin vurgulanması amacıyla 
planlanmıştır.
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GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma 800 yataklı bir kamu hastanesi olan Malatya Devlet Hastanesine 
ayaktan ve yatarak başvuran engelli hastalarda oluşturulan memnuniyet anketi 
uygulanarak yapılmıştır. Evren olarak büyük bir hasta sayısı mevcuttur. Ayrıca 
engelli hastaların anketi doğru ve istekli cevaplama oranları düşüktür. Tepkisel ve 
tutarsız cevaplamadan dolayı kullanılabilir sağlıklı veri alma bilimsel bir örnek-
lemle zordur. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı hasta memnuniyet anket uygulaması 
baz alınarak olasılıklı olmayan uygunluğa göre ve kolayda örnekleme yöntemi 
ile anket yapılmıştır. Geçerli bir engelli hasta memnuniyet ölçeğine ulaşılama-
dığından anket tarafımızca oluşturulmuştur. Anket kapsamı engelli hastaların 
hastanelerde kendilerine ait özel donanım ve özel uygulamalarda memnuniyet 
düzeylerini doğru bildirecek ve karmaşık olmayacak şekildedir.

Anket soruları hastanelerde engellilere yönelik oluşmuş standartlar çerçevesinde, 
kapsam ve içerik geçerliliği uzman görüşü alınarak ve bilimsel verilerden yara-
lanılarak Sağlık Bakanlığı memnuniyet anketlerine benzer hazırlanmış ve hesap-
lanmıştır. Anket sorularının 6’sı demografik, 15’i ise memnuniyet bildirmektedir. 
Anket daha önce kullanılmadığından ön test, geçerlilik ve güvenirlilik kontrolleri 
yapıldı. Anketler yüz yüze tarafımızca ve etik ilkelerine bağlı kalınarak gönüllü-
lük esasına göre Eylül 2012 döneminde yapılmıştır. Doğru ve kullanılabilir veri 
elde etmek için 250 anket baz alınarak analiz yapılmıştır.

Anket verileri SPSS paket programına aktarılarak istatistik ve analizleri yapılmıştır. 
Verilerin puanları ve oranları soru ve genel bazda tanımlayıcı olarak hesaplana-
rak tablolara aktarıldı. Diğer istatistiksel veriler için bildiride tanımlayıcı oranlar, 
yüzdeler ve katsayı puanları kullanıldığından çalışmada güvenirlilik dışında belir-
tilmemiştir. Ayrıca bildirimiz konu hakkında bir ilk ön çalışma olduğundan anket 
sonuçları için içerik tanımlayıcı istatistiklerinin kullanılması uygun görülmüştür.

Ankette Evet ═ 2, Biraz =1, Hayır = 0 puanla puanlandırılmıştır. Alınan puanlar 
ve puan alınabilecek tam puan = 30 (2 evet puanı X 15 anket soru sayısı) yüzdelik 
dilimine çevrilerek memnuniyet katsayı ve puanları hesaplanmıştır. Memnuniyet 
katsayısı, anket toplam puanı / kişi sayısı X 100 / 30 formülüne göre belirlenmiş-
tir (Sağlık Bakanlığı, 2011).

BULGULAR

Memnuniyet anketimize 103’ü (% 41.2) kadın, 147’si (% 58.8) erkek olmak üze-
re toplam 250 engelli hasta katılmıştır. Katılanların yaş ortalaması 37’dir. Kadın 
hastalar ankete katılımda daha çekingen davranmışlardır. Hastaların yaş dağılı-
mına bakıldığında en fazla katılım 31-40 yaş grubunda (% 30.8), en az katılım 
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ise 41-50 yaş (% 11.6) grubundadır. Öğrenim durumlarına bakıldığında hastaların 
%4’ü üniversite ve üstü mezun, % 22.4’ü okur-yazar olmayıp en fazla katılım 
%33.2 ilkokul mezunu düzeyindedir. Ankete katılan hastaların çalışma durumla-
rına göre de bakıldığında % 35.2’sinin (88) çalıştığı, % 64.8’inin (162) de herhan-
gi bir işte çalışmadığı tespit edilmiştir.

Anket ölçeğinde yer alan soruların genel ortalaması 4.26’dır. Ortalamaların genel 
ortalaması 1.534’tür. Soru ortalamalarında kısmen farklılık olmadığı görülmüş-
tür. Soru ortalamalarının test sonucunda sorular arasında önemli düzeyde bozucu 
farklılıklar yoktur. (p=0.000) 22 soruluk anket ölçeğinde alfa katsayısı 0.666 ola-
rak bulunmuştur. Bu kriterlere göre anketin bir fenomeni ölçmek ve kullanılan-
mak için kabul edilebilir güvenilikte olduğu kanaatine varılmıştır.

Tablo 1. Çalışmaya Katılan Hastaların Demografik Dağılımı.
Tablo 1. Çalışmaya Katılan Hastaların Demografik Dağılımı. 

 

Engellilik durumları sınıflandırıldığında ankete katılan hastaların %60’ını kemik-iskelet grubu 
oluşturmaktadır. Bunu % 4 ile işitsel, %3 ile görsel, %13 ile zihinsel, %20 ile de diğer engelli 

Özellikler                                                                                         Sayı                               % 

Cinsiyet (n=250)                                      

Kadın                                                                                                   103                             41.2 

Erkek                                                                                                   147                             58.8 

Yaş grupları (n=250) 

20 ve altı yaş                                                                                       36                               14.4 

21-30 yaş                                                                                             57                               22.8 

31-40 yaş                                                                                             77                               30.8 

41-50 yaş                                                                                             29                               11.6  

51 ve üstü yaş                                                                                      51                               20.4 

Öğrenim durumu (n=250) 

Okuryazar değil                                                                                   56                                22.4 

Okuryazar                                                                                            34                                13.6 

İlkokul/Ortaokul                                                                                  83                                33.2 

Lise ve dengi okul                                                                               67                                26.8  

Üniversite ve üstü                                                                                10                                4.0 

Engelli olarak yaşadığı yıl  (n=250) 

0-5 yıl                                                                                                   44                               17.6 

5-10 yıl                                                                                                 35                               14.0 

10-15 yıl                                                                                               29                               11.6 

15 ve üstü yıl                                                                                       142                              56.8 

Çalışma durumu (n= 250) 

Evet                                                                                                      88                                35.2 

Hayır                                                                                                    162                              64.8 
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Engellilik durumları sınıflandırıldığında ankete katılan hastaların %60’ını kemik-
iskelet grubu oluşturmaktadır. Bunu % 4 ile işitsel, %3 ile görsel, %13 ile zihin-
sel, %20 ile de diğer engelli hastalar izlemektedir. Bu oranlar engel durumlarına 
göre görülme sıklığına ve ankete cevaplamayı kabul eden kişilerin dağılımına 
bağlı çıkmıştır.

Grafik 1. Çalışmaya Katılan Hastaların Engel Durumlarının Dağılımı.
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Ankette memnuniyet soruları için evet 2, biraz 1, hayır 0 puan verilerek yapılan 
değerlendirmede Malatya Devlet Hastanesinde engelli hasta memnuniyet katsayısı 45.28 
tespit edilmiştir.  (MK = 3396 / 250 *100 /30 = 45.28) Soru bazında en fazla memnuniyet;  bu 
hastanenin engelliler açısından güvenli olması (% 67.5 ), en az memnuniyet engelli hastalara 
hizmet alımlarını kolaylaştıracak, işlemlerinde  yardımcı olacak refakatçi personel (hostes 
hizmeti) temin edilmesi (% 24.5) sorusu olup soru genelinde memnuniyet oran ve yüzdeleri 
tablo 2 de özetlenmiştir. 
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Ankette memnuniyet soruları için evet 2, biraz 1, hayır 0 puan verilerek yapılan 
değerlendirmede Malatya Devlet Hastanesinde engelli hasta memnuniyet katsa-
yısı 45.28 tespit edilmiştir. (MK = 3396 / 250 *100 /30 = 45.28) Soru bazında en 
fazla memnuniyet; bu hastanenin engelliler açısından güvenli olması (% 67.5), en 
az memnuniyet engelli hastalara hizmet alımlarını kolaylaştıracak, işlemlerinde 
yardımcı olacak refakatçi personel (hostes hizmeti) temin edilmesi (% 24.5) so-
rusu olup soru genelinde memnuniyet oran ve yüzdeleri tablo 2 de özetlenmiştir.

Tablo 2. Sorulara Verilen Cevaplara Göre Memnuniyet Dağılımları

Sorular Evet Biraz Hayır Memnuniyet 
Oranı

Sayı % Sayı % Sayı % %
Hastanede engelli 
hastalara ayrılan bölümler 
(otopark,bekleme alanı, 
müracaat bankoları vb.) 
yeterli idi. 

65 26.0 120 48.0 65 26.0 50.0

Hastane içi ulaşımda 
engellilere yönelik yapılan 
düzenlemele (rampalar, 
korkuluk, merdiven, takip 
izi, yönlendirme levhaları 
vb.) yeterli idi

34 13.6 149 59.6 67 26.8 43.5
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Sorular Evet Biraz Hayır Memnuniyet 
Oranı

Hastanede sağlık hizmeti 
alırken engelli hastalara 
tanınan önceliklerden 
yararlandım.

52 20.8 52 20.8 146 58.4 31.0

Hastanede engelli hasta 
tuvaletlerine yönelik 
düzenlemeler ihtiyacımı 
gidermede kullanıma 
uygundu.

46 18.4 131 52.4 73 29.2 44.5

Hastanedeki asansör 
düzenlemeleri engelli 
hastalara hizmet imkanı 
verebilecek özellikteydi.

56 22.4 114 45.6 80 32.0 45.0

Hastanede gerektiğinde 
engelli hastaların 
kullanımına uygun transfer 
ekipmanı (tekerlekli 
sandalye, sedye, araba vb.) 
yeterince temin edildi.

116 46.4 81 32.4 53 21.2 62.5

Hastanede engelli hastalar 
için oluşturulan bölümler 
temizdi. 

124 49.6 69 27.6 57 22.8 63.5

Hastanede gerektiğinde 
engelli hastalara hizmet 
alımlarını kolaylaştıracak, 
işlemlerinde yardımcı 
olacak refakatçi
personel (hostes hizmeti) 
temin edildi.

24 9.6 75 30.0 151 60.4 24.5

Hastanede engelli hastaya 
uygun iletişim becerileri 
(işaret dili, bilgilendirme, 
saygı, nezaket, güler yüz 
vb.)
yeterli düzeydeydi.

25 10.0 130 52.0 95 38.0 36.0

Hastanede engelli 
hastalara yönelik personel 
davranışlarından olumlu 
yönden ayrıcalık hissettim.

51  20.4 87 34.8 112 44.8 38.0

Sağlık hizmeti 
uygulamalarında hastane 
personeli engel durumumu 
göz önünde bulundurarak 
uygulama yaptı.

47 18.8 82 32.8 121 48.4 35.0
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Sorular Evet Biraz Hayır Memnuniyet 
Oranı

Hastanede engelime 
yönelik taleplerim personel 
ve yönetim tarafından 
öncelikli değerlendirildi.

61 24.4 82 32.8 107 42.8 41.0

Bu hastane engelliler 
açısından güvenlidir. 145 58.0 48 19.2 57 22.8 67.5

Bu Hastaneyi engelli 
hastalar için tavsiye ederim. 135 54.0 58 23.2 57 22.8 65.5

Hastanede engelli hastalara 
yönelik verilen hizmet 
genel olarak iyiydi.

140 56.0 52 20.8 58 23.2 66.5

TARTIŞMA VE SONUÇ

Günümüz hastanelerinin kalite uygulamaları içerisinde memnuniyet kavramı, son 
yıllarda önem kazanan bir konu olmuştur. Hasta memnuniyeti, sağlık hizmetlerin-
de hastaların ihtiyaçlarını ve beklentilerini ölçmek, değerlendirmek ve gerekli iyi-
leştirmelerin yapılmasında önem taşıdığı gibi iletişim, konaklama, yemek, ulaşım, 
konfor gibi tüm destek hizmetlerinin de temel çıktısıdır. Hastanelerin memnun et-
mesi gereken heterojen bir müşteri (hasta) grubu bulunmaktadır (Yılmaz, 2001).

Engelli hastalar ile diğer hastalar arasında doğası gereği her alanda oluşan ihti-
yaç ve beklenti veya hizmetlerin alınmasındaki efor gösterme farklılığından do-
layı içinde bulundukları durumlara göre hizmet alma anlayışı engellilere yönelik 
eşit ve özel olmasını gerektirmektedir. Engelli bireylerin hastanelerde durumlarına 
özel memnuniyeti araştırdığımız bu çalışmada, bir örnek olarak seçtiğimiz Malat-
ya Devlet Hastanesinde engelli hasta memnuniyet katsayısının 45.28 çıkması orta 
düzey bir memnuniyeti göstermektedir. Sağlık Bakanlığının aylık yaptırdığı mem-
nuniyet ölçümlerinde aynı hastanenin genel hasta memnuniyet katsayısı 2011 yılı 
için 0.94, çalışma yaptığımız aylık dönemin ortalaması ise 0.96’dır. Türkiye Ulusal 
İstatistik Kurumunun 2011 yılı tespit ettiği ulusal sağlıkta memnuniyet oranı %76 
dır (datasel.com). Buna göre değerlendirildiğinde engelli hasta memnuniyetinin de 
gelişen mevzuat ve kalite çalışmaları paralelinde artırılması ve iyileştirmelerle ilgili 
daha fazla çabanın gösterilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Memnuniyet bazen göreceli bir kavramdır. Bireye özgüdür ve kişinin beklenti 
ve algılamasına göre değişmektedir. Engelli hastaların memnuniyetinin sağlan-
ması normal hastalara göre daha zor bir olgudur. Buna rağmen engelli hastaların 
memnuniyetlerinin en üst düzeyde tutulması günümüz hastane işletmeciliğinin 
zorunlu ana görevlerinden biri olarak kabul edilmektedir (Kilimcioğlu Güler, 
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2005). Hasta memnuniyetini etkileyen bir çok faktör tanımlanmıştır. Bu faktörler 
hastaya, hizmet sunucusuna ve çevre ya da kuruma yönelik faktörler şeklinde 
gruplandırılabilir (Özer ve Çakıl, 2007).

Araştırmamızda bu faktörlerden fiziki düzenlemelerle ilgili memnuniyete bakıl-
dığında engelli hastalara ayrılan bölümlerin yeterliliği (otopark, bekleme alanı, 
müracaat bankoları v.b), hastane içi engellilere yönelik düzenlemelerin yeterliliği 
(rampalar, korkuluk, merdiven, takip izi, yönlendirme levhaları v.b), engelli has-
talara yönelik tuvalet ile asansör düzenlemelerinin yeterliliğinde memnuniyetin 
yaklaşık % 46 düzeyinde olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 2005 yılında en-
gellilere yönelik çıkarılmış olan Kanun Hükmündeki Kararnamede Değişiklik 
neticesinde Sağlık Bakanlığınca yayınlanan rehberde istenen fiziki düzenlemele-
re ait yapı standartları ISO 23599 Türkiye Uygulama Standardına uygun olmak 
üzere ayrıntılı belirtilmiştir (Tse.org.tr, 2012). Geçen 7 yıllık süre zarfında hasta-
nelerin uymakla ve yapmakla mükellef oldukları bu fiziki düzenlemeler, hastane-
lerin eski yapı olması ve teknik açıdan fiziki düzenlemeye imkan tanımaması, ek 
maliyetlerin hastane bütçelerini olumsuz etkilemesi ve yönetimsel eksikliklerin-
den dolayı istenen düzeyde olmadığı gözlenmektedir. Bu durumun hasta güven-
liğini de olumsuz etkilediği beklenen bir sonuçtur. 2002 yılında yapılan Türkiye 
Özürlüler Araştırma sonuçlarına göre ve gözlemsel olarak da tespit edildiği gibi 
fiziki düzenlemelerde eksikliklerin olduğu aşikardır. Fiziki düzenlemeler, bundan 
sonraki süreçte hastanelerde engelli bireylerde yaşanacak olumsuz durumların 
getirdiği hukuki sorumluluğun yanında hasta merkezli çalışmalarında temel oda-
ğı olmaya devam edecek gibi gözükmektedir.

Anketimizde sağlık hizmeti alırken engelli hastalara tanınan önceliklerden ya-
rarlanma hakkındaki memnuniyetin düşük çıkması (% 31) önemli bir tespittir. 
Engellilerin hastanelerde önceliklerden yararlanma hakkı mevzuatça belirtilme-
sine rağmen bu haktan yeterince yararlanmadıkları görülmektedir. Bu konuda 
hastanelerde sağlık sunumuna ilişkin engelli haklarına yönelik eğitimin hizmet 
içi, uyum eğitiminde de zorunlu yapılmasını, hasta ve yakını eğitimlerinde ise 
hasta hakları, sigara ve el hijyeni gibi uygulamaya dahil edilmesini önermekteyiz.

Hastanelerde engellilerin hizmete ulaşabilmesinde ve hastane içi rahat transfe-
rinde önemli rol oynayan tekerlekli sandalye, sedye, araba v.b. ekipmanın yeter-
liliğini ve engelli hastalar için ayrılan bölümlerin temizliğinin yeterliliğini çok 
yüksek oranda olmamasına rağmen % 62.5 memnuniyet bildirmesi hizmet kalite 
standartları kapsamında yapılan başarılı çalışmaların sonucuna bağlanmıştır. An-
ketimizde en düşük memnuniyet oranı engelli hastaların işlemlerini kolaylaştı-
racak refakatçi personel (hasta hizmeti) hizmetinde olmuştur. Personel yetersiz-
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liğinde önemli rol oynadığı bu oranda iyileştirici tedbirlerin alınması gerektiği 
açıkça görülmektedir.

Literatürde hizmet sunucusuna ilişkin hasta memnuniyetini etkileyen en önemli 
faktörün iletişim ve hastayı yeterli bilgilendirmenin olduğu bildirilmektedir (Yıl-
maz, 2001). Anketimizde engelli hastaya uygun iletişim becerileri (işaret dili, bil-
gilendirme, saygı, nezaket, güler yüz v.b) yeterliliğinde % 36 memnuniyet bildiril-
miştir. Ayrıca anketin sonunda, görüş ve talep bildiren engelli hastalarda bu konuda 
iyileştirici çalışmalar, daha fazla anlayış ve empati beklediklerini belirtmişlerdir 
(Sağlık Bakanlığı, 2010). Sağlık Bakanlığının 2010/79 sayılı genelgesinde bu yap-
tırımlar açıkça istenmekte ve birçok hastanelerde işaret dili bilen personel bulun-
durma ve eğitim çalışmalarının da olduğu görülmektedir (Şen vd., 2011).

Engelli bireylere tanınan normal haklarının yanında tutum ve davranışlarda po-
zitif ayrımcılık gösterilmesi ve hissettirilmesi memnuniyette önemli bir etmen 
olduğu gibi insani etik kurallarımızın da başında gelmektedir (Kilimcioğlu Güler, 
2005). Bu nedenle ankette araştırdığımız personel ve yönetici tutum ve davra-
nışları ile ilgili memnuniyet düzeyine bakıldığında, olumlu yönden ayrıcalıklı 
hissetme % 38 engel durumunu göz önünde bulundurma % 35 ve engelli taleple-
rin öncelikli değerlendirilmesi % 41 oranında bildirilmiştir. Sağlık personelinin 
profesyonel tutum ve davranışları ve sunma becerilerinin memnuniyeti artırmada 
ve hasta güvenliğini sağlama da önemli rol oynadığı bilinen bir gerçektir (Özer 
ve Çakıl, 2007). Bu konudaki iyileştirmelerde yine eğitimin büyük önemi olacağı 
düşüncesindeyiz.

Anketimizde genel engelli hasta memnuniyetini değerlendirdiğimiz son 3 mad-
desinde engelli hastalar diğer maddelere göre daha yüksek oranda memnuniyet 
bildirmişlerdir (% 66.5). Bu oran engelli hastaların çalışma yapılan hastane ile 
diğer hastanelerle yaptıkları kıyaslama neticesinde veya eski –yeni sağlık sunum 
hizmetindeki kalite farkına bağlı yorumlamalarına bağlanmıştır.

Sonuç olarak hastanelerde engelli hasta memnuniyet ölçümü nitelikli ve nicelikli 
hasta kitlesinden dolayı önemli bir kalite ölçütü ve temel çıktısı olmalıdır. Yukarı-
daki tespit ve önerilerimize ek olarak hastanelerde hizmet kalite standartları kap-
samında yapılan memnuniyet anket ölçümü gibi engelli hasta memnuniyetinin de 
ölçülmesini, hastane kurumsal hizmet katsayı tespitinde yer almasını, engellilere 
yönelik kalite standartlarının detaylandırılarak planlandırılmasını, memnuniyet-
sizlikte analizler neticesinde gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde kullanıl-
masını önermekteyiz. Ayrıca ulusal boyutta engelli hasta memnuniyet düzeyle-
rinin saptanması, karşılaştırılması, ölçeklerin geliştirilmesi ve bilimsel verilerle 
tartışılması için birçok geniş çalışmalar yapılmalıdır düşüncesindeyiz.
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ÖZET
Sağlık hizmetlerinin temel amacı; sağlık hizmetlerine erişilebilirliği ve bu hizmetlerden 
adil yararlanmayı sağlayarak dengeli bir sağlık hizmeti sunmak, kişilerin yaşam kalitesini 
ve hayat standardını yükseltmektir. Bu bağlamda Evde Sağlık Hizmetleri; kronik hasta-
lığı veya sakatlığı olan, taburculuk sonrası evde tedavi alması gereken kişilere sağlığını 
yeniden kazandırmak ve gelişebilecek komplikasyonlara karşı korumak için sağlık hiz-
metlerinin profesyonel düzeyde ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında verilmesidir. Evde 
Sağlık Hizmeti verilmesinde hizmete erişilebilirlik düzeyi, hizmetin verimliliğini, kali-
tesini ve hasta memnuniyetini artırmaktadır. Bu çalışma Konya Seydişehir Devlet Has-
tanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimince verilen hizmete erişilebilirliği ve hastaların bu 
hizmetten faydalanma durumlarını tespit etmek amacı ile yapılmıştır. Çalışma tanımlayıcı 
nitelikte olup, çalışmanın evrenini Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hiz-
metleri Birimine kayıtlı olup bu hizmeti alan (N=173) hastalar oluşturmaktadır. Evrende 
yer alan hastalardan n=122’sine ulaşılmıştır (ulaşılma oranı %70,5).Çalışmanın verileri, 
içinde iki bölüm 24 değişken içeren 3’lü likert ölçeğine göre (evet, biraz, hayır) hazırlan-
mış anket formu ile 12.01.2012-20.04.2012 tarihleri arasında uygulanarak toplanmıştır. 
Anket soruları literatür taraması ve saha çalışanları ile yapılan görüşmelerden yararlanı-
larak yazar tarafından oluşturulmuştur. Soruların kendi aralarında tutarlığını ve kullandı-
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2 Opr.Dr. Konya Seydişehir Devlet Hastanesi,dryuzuak@hotmail.com
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ğımız ölçeğin ilgilendiğimiz konuyu ne derecede yansıttığını değerlendirmek amacıyla 
güvenirlik analizi yapılmıştır. Güvenirlik analizi Cronbach’s Alpha sayısı α=0.716 olarak 
bulunmuştur. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programında güvenirlik, frekans sıklığı 
ve yüzdelik olarak değerlendirilmiştir. Hastaların sıklıkla (n=35) %28,7’sinin 61-70 yaş 
aralığında olduğu, (n=64) %52,5’inin erkek olduğu, (n=121) %99,2’sinin sosyal güven-
ceye sahip olduğu,, (n=99) %81’inin evli olduğu, (n=55) %45,1’inin ilçe merkezinde 
yaşadığı, (n=64) %52.5’i, (n=70) %53.4’ünün yaşadığı yerin evde sağlık hizmetleri bi-
rimine olan uzaklığı 1-10 km arasında olduğu, (n=26) %21.3’ünün kanser olduğu için 
bu hizmeti aldığı, n=21 hastanın hiç geliri olmadığı, (n=83) %68’inin kendi evinde 1. 
derece yakını ile beraber yaşadığı, (n=55) %45.1’inin bu hizmeti almak için ilk başvuru-
sunu en yakın Evde Sağlık Birimini arayarak gerçekleştirdiğini, (n=45) %36.9’unun ilk 
başvuruyu yaptıktan 2 gün sonra hizmeti almaya başladığı tespit edilmiştir. Hastaların 
tamamı (n=122,%100) bu hizmetten kolay faydalandığını, (n=117) %95,9’ününevde sağ-
lık hizmeti birimine telefonla ulaşabildiği, (n=70) %53,4’ünün, (n=116) %95,1’inin öneri 
ve şikâyetlerinin değerlendirildiği, (n=121) %99,2’sinin bakım süreci hakkında bilgilen-
dirildiği, (n=100) %82’sinin belirlenen zamanda ziyaret edildiğini, (n=121) %99,2’sinin, 
(n=121) %99,2’sinin tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılması-
na yardım edildiğini, (n=69) %56,6’sinin gerekli ilaçlar için reçete yazıldığını, (n=121) 
%99,2’sinin ve (n=103) %84,4’ü tedavilerinin zamanında yapıldığını belirtmişlerdir. So-
nuç olarak Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Biriminin vermiş 
olduğu hizmete, hastaların erişilebilirliğinin üst düzeyde olduğu, üst yönetimin desteği ile 
gerekli insan kaynaklarının temini, teknik donanım ve araçla bu hizmeti vermede iyi bir 
organizasyon sergilendiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Evde Sağlık Hizmetleri, Hizmete Erişilebilirlik, Evde Sağlık Hiz-
metlerine Erişilebilirlik

ABSTRACT
The aims of the health services are; to serve a balanced health service by supplying the 
accessibility of health services, and to increase the level of life standards of people. 
Health services at home can be defined as treating patients who have chronic diseases, 
disabilities or need a treatment after discharged from hospital and serving health services 
to the patients at their home to protect them against the complications. The level of the 
accessibility of service affects the efficiency and quality of the service and the satisfaction 
of patient. This study aims to detect the accessibility of services which are provided by 
department of Konya Seydisehir state hospital health services at home and the accessibility 
of patients to these services. This study is definitive, and the space of this study, which is 
constructed by patients getting this service (N=173), is registered to department of Konya 
Seydisehir state hospital health services at home.It is reached to n=122 patients who are 
in the space (reaching rate is 70,5 %). Data of study was collected on the dates between 
12.01.2011 and 20.04.2012 according to questionnaire, which was generated by triple 
likert scale and has 24 variables. Questions of Questionnaire are generated by using the 
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interviews of fieldworkers and literature search.Reliability analysis was made in order to 
check the consistency of questions and determine the how used scale is related to subject. 
Cronbach`s Alpha number is found as α=0.716. Acquired data is evaluated by SPSS 16.0 
program according to reliability, frequency and percentage.

28.7% of patients (n=35) are often in between 61-70 age scale, 52.5% of patients (n=64) 
are men, 99.2% of patients (n=121) have a social security, 81% of patients (n=99) are 
married, 45,1% of patients (n=55) are living city center, 53,4% of patients (n=70) are 
living at home which takes 1-10 km to health services centre, 21,3% of patients (n=26) 
are getting this service because of to be cancer patient, 21 patients have no income, 68% 
of patients (n=83) are living in their own home with first degree relatives, 45,1% of 
patients (n=55) did their first application by calling nearest department of health service at 
home in order to get health service,36,9% of patients (n=45) started to get health service 
2 days later after they did first application, 100% of patients (n=122) declared that they 
used service so easily, 95,9% of patients (n=117) declared that they could achieve to 
health service at home by using telephone, 95,1% of patients’ (n=116) suggestions and 
complaints were evaluated, 99,2% of patients (n=121) are informed about maintenance 
period, 82% of patients (n=100) were visited on time, 99,2% of patients (n=121) were 
declared that they were informed how to use medical appliances, 56,6% of patients 
(n=69) were declared that they were supplied necessary pills and prescription, 99,2% of 
patients (n=121) were declared that their treatment was done on time.Consequently, it is 
been detected that department of Konya Seydisehir State hospital health services at home 
is accessed by patients quite easily due to well-organized management system.

Key Words: Homehealth services, accessibility of service, accessibility of health service 
at home
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1. GİRİŞ

Tıp dünyasında önemli gelişmeler kaydedilmesi ve yaşam kalitesinin yükselme-
si ile birlikte gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de ortalama yaşam süresi 
artmıştır. Bu durum ülkemizde yaşlı nüfusun ve kronik hastalıkların artmasına yol 
açmıştır. Özellikle kronik hastalıklara bağlı olarak gelişen erken vegeçkomplikas-
yonların tedavileri, hastane yataklarının uzun süre kullanımına ve ciddi maliyet ar-
tışlarına neden olmaktadır. Bu hastaların hastanelerde uzun süre kalmalarına bağlı 
olarak sosyal, psikolojik ve tıbbi sorunlar oluşmaktadır (Çiğdem vd.,2011:50).

Ülkemiz henüz genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olmasına karşın yapılan 
öngörüler gelecekte hızlı bir şekilde yaşlanacağını ortaya koymaktadır. 65 yaş üstün-
deki nüfus oranının 2025 yılında yüzde 16 olacağı öngörülmektedir (Savaş vd.,2002).

Yaşlanan nüfusla birlikte sağlık problemlerinin artması da beklenmektedir. Yaşla-
nan ve sağlık problemleri artan nüfusun yaşam kalitesini en yüksek düzeyde tuta-
rak hayatlarına devam etmelerinin yolu ise evde sağlık hizmetleri ile sağlanabilir.

Evde Sağlık Hizmetleri; kronik hastalığı veya sakatlığı olan, taburculuk sonrası 
evde tedavi alması gereken kişilere sağlığını yeniden kazandırmak ve gelişebi-
lecek komplikasyonlara karşı korumak için sağlık hizmetlerinin profesyonel dü-
zeyde ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında verilmesidir.

Evde sağlık hizmetinde amaç, günlük yaşam şartlarını en az etkileyerek en doğru 
tedaviye ulaşmak yolu ile hastalığın etkilerini en aza indirmek ve aynı zamanda 
hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir (Seyyar,A.,2005:377-503).

Evde sağlık hizmetlerinin yeni bir alan olması yeni riskler ve denetim soru-
nunu beraberinde getirmektedir. Evde sağlık hizmetleri, detaylı bir eğitim 
programı ve ciddi bir kontrol mekanizması gerektiren zor organizasyonlardır 
(Karabağ,H.,2007).

1.1. Ülkemizde Evde Sağlık Hizmetleri

Ülkemizde 1990 nüfus sayımına göre yaşlı nüfus oranı % 4,3 iken, 2000 yı-
lında bu oran % 5,6’ya yükselmiştir. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 
(TNSA) 2003 verilerine göre, ülkemizdeki 65 yaş ve ustu nüfus oranı 6,9’dur 
(Fadıloğlu,C.,1992:63-73).

Ülkemizde adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2010 yılı sonuçları % 7,2’si ise 65 ve 
daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır (www.tuik.gov.tr,14.08.2011).

Veriler incelendiğinde 20 yıl içerisinde ülkemizdeki yaşlı nüfusunun yaklaşık iki 
katı oranında arttığı söylenebilir.
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Ülkemizde sunulan Evde Sağlık Hizmetinin amacı; bireylerin ihtiyaç duyduğu 
sağlık hizmetlerinin sosyal devlet anlayışı içerisinde etkin, ulaşılabilir ve ev ziya-
retleri kapsamında sunulmasıdır (Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hiz-
metlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge).

Evde sağlık hizmetleri uygulamaları, Türkiye için yeni bir sektördür. Türkiye’de 
evde bakım hizmetleri, 10/3/2005tarihli ve 2575 sayılı Resmi Gazetede yayımla-
nan “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” ile yasal düzenle-
me altına alınmış, bu alanda faaliyet gösteren tüm kuruluşların Sağlık Bakanlığı 
Uygunluk Belgesi almaları zorunlu kılınmıştır (Alnıgeniş,E.,2011).

Sağlık Bakanlığının 01.02.2010 tarih ve 3895 sayılı yönergesiyle ülkemizde 
Evde Sağlık Hizmetleri verilmeye başlanmıştır. 24.02.2011 tarih ve 8751 sayılı 
makam onayı ile yeni yönerge yürürlüğe girmiştir.

Evde sağlık hizmetine ihtiyacı olanlar Türkiye’nin her yerinden 444 38 33 (444 
EV DE) numaralı telefonu arayarak koordinasyon merkezlerine ulaşabilir, top-
lum sağlığı merkezlerine, aile hekimlerine veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı dev-
let hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinde kurulmuş olan evde sağlık 
hizmeti birimlerine telefonla sözlü veya dilekçe ile yazılı olarak müracaat ede-
bilirler. Evde sağlık hizmetleri birimi randevu sistemi ile mesai saatleri içinde 
çalışır.

1.2. Evde Sağlık Hizmetlerinin Sağladığı Yararlar

Evlerde sağlık bakımının en önemli iki faydası, sağlık harcamalarında sağladığı 
düşüş ve kişinin kendi aile ortamında bakımına imkân vermesidir. Bu hizmetin 
sağlık sistemine ve kişiye yönelik yararlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

• Sağlık maliyetlerini düşürür.
• Hastanın hastanede yatış süresini kısaltarak yatak işgalini azaltır.
• Evde sağlık hizmetinde enfeksiyon riski hastaneye göre daha azdır.
• Kişiye özel bir bakım sağlayarak iyileşmeyi hızlandırır.
• Teşhisten iyileşmeye kadar geçen süreçte kesintisiz kaliteli ve standart hizmet 

sağlar.
• Zamandan tasarruf sağlar.
• Ev ortamında hastanın aile içi yaşama katılması, daha etkili psikolojik destek 

sağlar.
• Yaşam kalitesini yükseltir (www.ailehekimligi.gov.tr,11.07.2011).
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2. GEREÇ VE YÖNTEM

2.1. Amaç

Bu çalışma Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimin-
ce verilen hizmete erişilebilirliği ve hastaların bu hizmetten faydalanma durum-
larını tespit etmek amacı ile yapılmıştır.

2.2. Araştırmanın Tipi

Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimince verilen 
hizmete erişilebilirliği ve hastaların bu hizmetten faydalanma durumlarını tespit 
etmek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

2.3. Evren ve Örneklem

Çalışmanın evrenini Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri 
Birimine kayıtlı olup, bu hizmeti alan (N=173) hastalar oluşturmaktadır. Evrende 
yer alan hastalardan n=122’sine ulaşılmıştır (ulaşılma oranı %70,5).

2.4. Verilerin Toplanması

Çalışmanın verileri, içinde iki bölüm 24 değişken içeren 3’lü likert ölçeğine göre 
(evet, biraz, hayır) hazırlanmış anket formu ile 12.01.2012-20.04.2012 tarihle-
ri arasında uygulanarak toplanmıştır. Anket soruları literatür taraması ve saha 
çalışanları ile yapılan görüşmelerden yararlanılarak yazar tarafından oluşturul-
muştur. Evde sağlık hizmeti biriminin bağlı olduğu hastaneden çalışma öncesi 
yazılı izin alındı. Çalışmaya katılmada gönüllülük ilkesine dikkat edilerek çalış-
ma öncesi hasta ve yakınları, çalışmanın amacı ve yararı konusunda sözlü ola-
rak bilgilendirildi. Çalışmamızda bireylerin mahremiyetine ve hasta bilgilerinin 
gizliliğinesaygı gösterilerek kişisel bilgilerin araştırmacının dışında hiç kimseye 
açıklanmayacağıbelirtildi.

2.5. Verilerin Değerlendirilmesi

Soruların kendi aralarında tutarlığını ve kullandığımız ölçeğin ilgilendiğimiz ko-
nuyu ne derecede yansıttığını değerlendirmek amacıyla güvenirlik analizi yapıl-
mıştır. Güvenirlik analizi Cronbach’s Alpha sayısı α=0.716 olarak bulunmuştur. 
Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programında güvenirlik, frekans sıklığı ve 
yüzdelik olarak değerlendirilmiştir.
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3. BULGULAR
Hastaların sıklıkla (n=35) %28,7’sinin 61-70 yaş aralığında olduğu, (n=64) 
%52,5’inin erkek olduğu, (n=121) %99,2’sinin sosyal güvenceye sahip olduğu,, 
(n=99) %81’inin evli olduğu, (n=55) %45,1’inin ilçe merkezinde yaşadığı, (n=64) 
%52,5’i, (n=70) %53,4’ünün yaşadığı yerin evde sağlık hizmetleri birimine olan 
uzaklığı 1-10 Km arasında olduğu, (n=26) %21,3’ünün kanser olduğu için bu hiz-
meti aldığı, n=21 hastanın hiç geliri olmadığı, (n=83) %68’inin kendi evinde 1. 
derece yakını ile beraber yaşadığı, (n=55) %45,1’inin bu hizmeti almak için ilk 
başvurusunu en yakın Evde Sağlık Birimini arayarak gerçekleştirdiğini, (n=45) 
%36,9’unun ilk başvuruyu yaptıktan 2 gün sonra hizmeti almaya başladığı tespit 
edilmiştir. Hastaların tamamı (n=122,%100) bu hizmetten kolay faydalandığını, 
(n=117) %95,9’ünün evde sağlık hizmeti birimine telefonla ulaşabildiği, (n=70) 
%53,4’ünün, (n=116) %95,1’inin öneri ve şikayetlerinin değerlendirildiği, (n=121) 
%99,2’sinin bakım süreci hakkında bilgilendirildiği, (n=100) %82’sinin belirlenen 
zamanda ziyaret edildiğini, (n=121) %99,2’sinin, (n=121) %99,2’sinin tıbbi cihaz 
ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardım edildiğini, (n=69) 
%56,6’sinin gerekli ilaçlar için reçete yazıldığını, (n=121) %99,2’sinin ve (n=103) 
%84,4’ü tedavilerinin zamanında yapıldığını belirtmişlerdir.

Tablo 1. Hastaların Cinsiyet Dağılımlar
Cinsiyet n %

Erkek 64 52,5
Kadın 58 47,5

Toplam 122 100

Ede Sağlık Hizmeti alan hastaların ağırlıklı olarak (n=64) %52,5’i erkek olduğu 
tespit edilmiştir.

Tablo 2. Hastaların Yaş Dağılımları
Yaş n %
5-10 1 0,8
11-20 2 1,6
 21-30 2 1,6
31-40 3 2,4
41-50 10 8,2
51-60 25 20,4
61-70 35 28,7
71-80 27 22,1
81-90 16 13,1

91 ve üzeri 1 0,8
Toplam  122  100
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Hastaların sıklıkla (n=35) %28,7’si 61-70 yaş aralığında olduğu ve genel yaş da-
ğılımına bakıldığı zaman hizmeti daha çok (n=103) %84,4’ü 50-90 yaş aralığın-
daki hastaların aldığı belirlenmiştir.

Tablo 3. Hastaların Yaşadığı Yer

Yaşanılan Yer n %
İlçe Merkezi 55 45,1

Kasaba 41 33,6
Köy 26 21,3

Toplam 122 100

Hastaların yaklaşık yarısı (n=55) %45,1’i ilçe merkezinde yaşamakta, ancak ilçe 
dışında ikamet edenlerin oranı ise (n=67) %,54,9 ile dikkat çekicidir. Bu değer 
hizmetin daha çok ilçe dışına verildiğini, hizmetin yaygınlaştığını ve erişilebilir-
liğinin üst düzeyde olduğunu işaret etmektedir.

Tablo 4. Medeni Durum

Medeni Durum n %
Evli 99 81,1

Bekâr 17 13,9
Dul 6 4,9

Toplam 122 100

Hastaların sıklıkla (n=99) %81,1’inin medeni durumunun evli olduğu belirlen-
miştir. Bu değer Tablo 8 de de belirtildiği üzere hastaların (n=83) %68’i de birinci 
derecede akrabaları yanında kaldığını göstermesi ile paralellik göstermektedir.

Tablo 5. Hastaların Yaşanılan Yerin Evde Sağlık Hizmetlerine Uzaklığı (km)

Yaşanılan Yerin Evde Sağlık 
Hizmetlerine Uzaklığı (km) 

n %

1-10 70 57,4
11-20 32 26,2
21-30 18 14,7
31-40 2 1,6
41-50  -  -

51 ve üzeri  - -
Toplam 122 100

Hastalar çoğunlukla (n=70) %57,4’ü evde sağlık hizmetleri merkezine 1-10 km 
uzaklıkta yaşamaktadır.
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Tablo 6. Hastaların Bu Hizmeti Almalarına Neden Olan Hastalıklar Dağılımı

Hastalıklar n %

Yaşlılık 12 9,8

Alzheimer 12 9,8

Hemipleji 22 18

Yatalaklık 1 0,8

Multiple Skleroz 3 2,5

Bel Kırığı 2 1,6

Kalça Kırığı 6 4,9

SVO 5 4,1
Kanser 26 21,3
Obezite 3 2,5

Parkinson 2 1,6

Bası Yarası 5 4,1

Astım 5 4,1

Hipertansiyon 3 2,5

Diğer 15 12,3
Toplam 122 100

Tablo 6 da görüleceği gibi hastaların bu hizmeti almalarına neden olan hastalıklar 
sıralanmıştır. Bu hastalıkların tümü kronik hastalıklar sınıfına girmektedir. Bu 
hizmeti alan 122 hastadan en çok 26’sı (%21,3) çeşitli kanser türlerine sahiptir.

Tablo 7. Hastaların Aylık Ortalama Gelir Durumları

Gelir (TL) n %

0-400 38 31,1
401-700 41 33,6
701-1000 38 31,1

1001-1300 3 2,5

1301 ve yukarısı 2 1,6
Toplam 122 100

Hastaların gelir düzeylerine bakıldığında (n=41) %33,6 ile 401-700 TL aralığın-
da olduğu, (n=38) %31,1 0-400 TL aralığında bulunmaktadır. Görüleceği üzere 
hastaların (n=79) %64,7’sinin ekonomik düzeylerinin iyi olmadığı tespit edilmiş-
tir. Bu da hizmetin ekonomik olarak zor durumda olan hastaların ayağına kadar 
ulaştığını göstermektedir.
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Tablo 8. Hastaların İkamet ve Refakatçi Durumları
İkamet ve Refakatçi n %
Kendi evimde tek başıma 14 11,5
Kendi evimde 1.derece yakınımla beraber 83 68,0
Kendi evimde bakıcımla 2 1,6
1.Derecede yakınımın yanında 15 12,3
1.Derecede yakınımın ve bakıcımla beraber 8 6,6
Toplam 122 100

Hastaların büyük çoğunluğu (n=83) %68’i kendi evinde 1. Derce yakını ile be-
raber yaşadığı tespit edilmiştir. Aksayan ve Cimete’nin (1998) çalışmasında yaş-
lıların %63,1’inin evde bakımı tercih ettikleri, evde bakımı tercih etme nedeni 
olarak %86,5’inin aile üyelerinin yanında bulunmayı gösterdiği belirlenmiştir. 
Yaşlı bireyler kendi evlerinde ve aile üyelerinden bakım almayıtercih etse de, 
evde bakım hizmetlerinin aile üyeleri tarafından verilmesi gittikçe güçleşmekte-
dir (Karahan ve Güven, 2002).Ülkemizde yaşlıların bakımı aile üyeleri, özellikle 
de kadınlar tarafından yürütülmektedir. Dramalı ve arkadaşlarının (1998) evde 
bakımı içeren çalışmalarında bakım verenlerin %89’unun kadın ve %56’sının 
eş olduğu bildirilmektedir. Altun’un çalışmasında (1998) ise bu oranlar sırasıyla 
%78 ve %34 olarak belirlenmiştir.

Tablo 9. Evde Sağlık Hizmeti Almak İçin İlk Başvuru Yeri
Başvuru Yeri n %
4443833 numaralı telefonu arayarak 19 15,6
En yakın evde sağlık Birimini telefonla arayarak 55 45,1
En yakın evde sağlık birimine şahsen ve yüz yüze 19 15,6
İl Sağlık müdürlüğüne başvurarak 1 0,8
Aile hekimim aracılığı ile 24 19,7
Hastanede ilgili doktorumun bildirimi ile 4 3,3
Toplam 122 100

Hastaların evde sağlık hizmetini almak için yapacağı başvuru yöntemleri tablo 
9 da verilmiştir. Burada görüleceği üzere hastalar kendileri için en kolay ve ula-
şılabilir yolu kullanarak sıklıkla (n=55) %45,1’i en yakın Evde Sağlık Birimini 
telefonla arayarak yolunu seçmişlerdir.

Tablo 10. İlk Başvurudan Hizmeti Alana Kadar Geçen Süre
 Gün n %
1 gün 42 34,4
2 gün 45 36,9
3 gün 19 15,6
4 gün 14 11,5
5 gün 2 1,6
Toplam 122 100
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Hastalar başvuru işlemlerini yaptıktan sonra 2 gün içinde (n=45) %36,9’u hiz-
meti almaya başlamıştır. Görüleceği üzere hastaların bu hizmeti almaya başlama 
süreleri 5. günü geçmemektedir.

Tablo 11. Evde Sağlık Hizmetlerinden Faydalanan Hastaların Hizmete Erişilebilirlik ve 
Hizmetten Faydalanma Durumlarının Yüzde Dağılımları

Hizmete Erişilebilirlik ve Hizmetten 
Faydalanma Durumu Evet

Biraz/
Kısmen Hayır

N % N % N %
Bu hizmetten faydalanmam kolay oldu 122 100 - - - -
Başvurumdan sonraki ilk ziyarette bana verilecek 
hizmet ile ilgili yeterince bilgi verildi. 120 98,4 2 1,6 - -

Evde sağlık hizmetleri birimine telefonla 
ulaşabiliyorum. 117 95,9 5 4,1 - -

Evde sağlık hizmetleri birimi öneri ve şikâyetlerimi 
değerlendiriyor. 116 95,1 5 4,9 - -

Hasta ya da hasta yakını olarak bana hastalık ve 
bakım süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı. 121 99,2 1 0,8 - -

Bakım süresince kullanılan ilaç ve ekipmanla 
ilgili bana ve aileme yeterli eğitim verildi. 122 100 - - - -

Önceden belirlenen zamanda ziyaret ediliyorum. 100 82 22 18 - -
Gerektiğinde hastaneye naklim sağlanıyor. 60 49,2 22 18 40 32,8
Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin 
raporların çıkarılmasına yardım ediliyor. 121 99,2 1 0,8 - -

Tedavim için gerekli ilaçlar reçete ediliyor. 69 56,6 17 19,3 36 29,5

Tedavilerim zamanında yapılıyor. 103 84,4 19 15,6 - -

Bakım ekibi, yeterince nazik ve saygılı. 122 100 - - - -

Bu hizmeti veren personele güveniyorum. 121 99,2 1 0,8 - -

Hastaların tamamı (n=122,%100) bu hizmetten kolay faydalandığını, (n=117) 
%95.9’ünün evde sağlık hizmeti birimine telefonla ulaşabildiği, (n=70) 
%53.4’ünün, (n=116) %95.1’inin öneri ve şikayetlerinin değerlendirildiği, 
(n=121) %99.2’sinin bakım süreci hakkında bilgilendirildiği, (n=100) %82’sinin 
belirlenen zamanda ziyaret edildiğini, (n=121) %99.2’sinin, (n=121) %99.2’si-
nin tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardım 
edildiğini, (n=69) %56.6’sinin gerekli ilaçlar için reçete yazıldığını, (n=121) 
%99.2’sinin ve (n=103) %84.4’ü tedavilerinin zamanında yapıldığını belirtmiş-
lerdir.
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4. SONUÇ
Yeterince bilgilendiren, değer verilen ve kendini evindeymiş gibi hisseden hasta-
lar hem almış oldukları tedavi ve bakıma, hem de bu hizmeti veren sağlık ekibine 
daha çok güven duymaktadır.

Evde sağlık hizmetleri sunumunda en önemli husus hizmetin ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmasıdır. Yani hizmete erişebilirliktir.

Sonuç olarak Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Biri-
minin vermiş olduğu hizmete, hastaların erişilebilirliğinin üst düzeyde olduğu, 
üst yönetimin desteği ile gerekli insan kaynaklarının temini, teknik donanım ve 
araçla bu hizmeti vermede iyi bir organizasyon sergilendiği tespit edilmiştir.
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ÖZET
Hasta memnuniyetini sağlamak, bir sağlık kuruluşunun önündeki en zor ve hassas ko-
nudur. Konunun hassasiyetinin en belirgin kanıtı, algılanan değerler ile olması gereken 
değerler arasında, her zaman yakalanamayan bir uyum olma zorunluluğudur. Hastaların 
medikal ihtiyaçlarının yanı sıra başka ihtiyaç ve beklentilerinin de olması, salt medikal 
hizmet amacıyla kurulan sağlık kuruluşlarında bir yeniden yapılanma ihtiyacını da bera-
berinde getirmektedir.

Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi’nde poliklinik hizmeti alan erişkin hastala-
rın memnuniyet durumlarını ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel 
nitelikteki bu çalışmada yüz yüze görüşme tekniği ile Ocak-Aralık 2011 yılında polikli-
niklere başvuran 1609 hastaya anket uygulanmıştır.

Araştırma grubunu oluşturan kişilerin hizmet alanlarına göre memnuniyet puan ortala-
malarının yüzdeleri; hasta mahremiyeti %75.1, iletişim özellikleri %72.2, ortamın genel 
özellikleri %71.5, poliklinik kayıt hizmetleri %67.7, tanı ve tedavi hizmetleri %63.8, hiz-

1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Uzman, Müdür Yrd., tulinfilik@hotmail.com

2 Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar SHYO, Doç.Dr.

3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Uzman, Başmüdür

4 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Müdür

5 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Uzman, Müdür Yrd.

6 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, İstatistik Birimi

7 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Doç.Dr. Başhekim Yrd.
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meti bekleme süresi %55.6 olarak bulunmuştur. Polikliniklere göre araştırma grubunun 
öneri ve şikayetleri en çok randevu konusunda olmuştur.

Sonuç olarak hastane idaresinin sorunlara yönelik gerekli iyileştirmelerin yapılmasını 
sağlaması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hasta Memnuniyeti, Hastane Poliklinikleri, Hizmet Kalitesi

ABSTRACT
Patient satisfaction is important and sensitive issue in healthcare organization. The 
most obvious proof of the subject’s sensitivity is the correlation with suspected and 
perceived values cannot be captured. Patients ‘ medical needs, as well as other needs and 
expectations have also established to serve only medical health care facilities brings with 
it the need for a restructuring.

Erciyes University Gevher Nesibe hospital outpatient service area is intended for the 
determination of the factors affecting the satisfaction status of adult patients,. A total 
of 1609 patients were employed in this, cross-sectional nature study with face-to-face 
interviewing technique in outpatient clinics between the date of January-December 
in 2011. The percentage of satisfaction are; patient privacy %75.1, communication 
features %72.2, General properties of media%71.5, outpatient registration services 
%67.7, diagnosis and treatment services 63.8, service wait time %55.6. According 
to the outpatient research group has been most suggestions and complaints about the 
appointment. As a conclusion, healthcare organization as our hospital should improve the 
patients satisfaction with regards their complaints and needs.

Key Words: Patient Satisfaction, Hospital Outpatient Clinics, The Quality Of Service
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GİRİŞ VE AMAÇ

Hasta memnuniyetini sağlamak, sağlık kuruluşlarının en fazla zorlandığı hassas bir 
konudur. Konunun hassasiyetinin en belirgin kanıtı, algılanan değerler ile olması ge-
reken değerler arasında, her zaman da uyumluluğun yakalanamamasıdır. Hastaların 
medikal ihtiyaçlarının yanı sıra başka ihtiyaç ve beklentilerinin de olması, sadece 
medikal hizmet sunumunun yetmemesini sonucunu doğurmakta ve daha geniş çapta 
bir alt yapı ve organizasyonu gerekli kılmaktadır. Artık sağlık kuruluşları, hastalarının 
medikal ihtiyaçlarının yanı sıra, estetik, duygusal ve kültürel ihtiyaç ve beklentilerine 
de cevap verebilir duruma gelmek zorunda kalmışlardır (Hayran O, Sur H 1997:67).

Hasta memnuniyeti, bir sağlık kurumunun misyonuna ulaşması ve bunu sürdür-
mesi için en temel stratejik husustur (Press 2002: 1).

Günümüzde sağlık hizmetleri, profesyonel işletmecilik bakış açısı ile şekillenmek-
tedir. Daha fazla hasta çekme, gelen hastaları memnun etme ve hastanın ihtiyaç 
duyduğunda tekrar aynı hastaneyi tercih etmesini sağlama sağlık yöneticilerinin 
gündemlerindeki konulardandır. Tıpkı diğer hizmetlerde olduğu gibi, sağlık hiz-
metlerinde de hastaya en iyi tıbbi bakımı veren ve onu diğer hizmetler (hizmetin 
hızı, ilgi ve nezaket, idari, teknik ve bürokratik kolaylıklar vb.) açısından memnun 
eden hastaneler daha çok hasta talebini doğuracaktır (Erdem R ve ark. 2008: 96).

Bugün işletmelerin temel hedefi müşteri tatminini sağlamaktır. Zira müşteri tat-
mini ile, kârlılık ve hizmet kalitesi arasında açık ve güçlü bir ilişki vardır. Bu 
bakımdan hizmet sektöründe müşteri memnuniyeti, sunulan hizmetin kalitesi ile 
ilgili en önemli göstergelerden biri durumundadır. Özellikle sağlık sektöründe 
müşteri tercihleri ve beklentileri sunulan hizmetin çeşidi, boyutu ve niteliğini 
önemli ölçüde etkilemekte ve bu yönüyle hasta ile doktor arasındaki güç ve kon-
trol ilişkisi hasta lehine gelişmektedir. Bu bakımdan günümüzde gerek kamu ke-
siminde gerekse özel sektörde müşteri odaklı olamayan ve hasta memnuniyetini 
esas almayan bir hizmet anlayışının çağdaş bir sağlık hizmeti olarak değerlendi-
rilmesi mümkün değildir (Zaim H, Tarım M, 2010:8).

Bu çalışma; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesinde po-
liklinik hizmeti alan erişkin hastaların memnuniyet durumlarını ve etkile-
yen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Kesitsel tipteki bu çalışma, yüz yüze görüşme tekniği ile Ocak-Aralık 2011 
tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesin-
de poliklinik hizmeti alan 1609 erişkin hasta üzerinde uygulanmıştır. Örnek 
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büyüklüğü; Ülkemiz genelinde sağlık hizmetlerinde memnuniyet %75.0 kabul 
edilerek %95 güven aralığında, alfa=0.05, güç beta=0.80, etki büyüklüğü d=0.08 
olarak NCSS & PASS istatistik paket programında örnekleme alınan kişi sayısı 
1500 olarak belirlenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar 
tarafından literatür ışığında geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Anket formu 
iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yaş, cinsiyet, eğitim durumu 
gibi tanımlayıcı bilgiler, ikinci bölümde hastaların memnuniyet düzeylerini 
değerlendirmeye yönelik sorular yer almaktadır. Anket formları, araştırma-
ya katılmayı kabul eden hastalara, muayene olduktan sonra uygulanmıştır. 
Özel Dal hastanesi niteliği taşıyan Hematoloji-Onkoloji, Kardiyoloji, Nefro-
loji ve Çocuk Hastanesindeki hastalar ve Acil, Psikiyatri ve Nöroloji polikli-
niklerine başvuran hastalar araştırma dışında bırakılmıştır.

Verilerin denetimi yapıldıktan sonra bilgisayarda SPSS programına veriler 
aktarılarak değerlendirme yapılmıştır. İstatistiksel analizde yüzde ve frekans 
dağılımı testi kullanılmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Araştırma Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri polikliniklerine başvu-
ran 1609 erişkin hasta üzerinde yapılmıştır.

Tablo 1. Araştırma Grubunun çeşitli özelliklere göre dağılımı
Değişkenler Sayı %
Cinsiyet (n: 1594) 

Erkek 620 38.9
Kadın 974 61.1

Medeni Durum (n: 1593) 
Evli 1124 70.6
Bekar 385 24.2
Dul 84 5.3

Eğitim durumu (n: 1572) 
Okuma yazma bilmiyor 109 6.9
İlköğretim 644 41.0
Lise 414 26.3
Yüksekokul 405 25.8

Sağlık güvencesi (n: 1542) 
Sosyal Güvenlik Kurumu 1238 80.3
Yeşil Kart 117 7.6
Diğer 187 12.1

Geldiği yer (n: 1573) 
Kayseri ili 1164 74.0
İl dışı 409 26.0
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Değişkenler Sayı %
Bir yıl içerisinde geliş sayısı (n: 1439)  

1-3 defa 688 47.8
3-10 defa 461 32.0
10 ve üzeri 290 20.2

Birden fazla Geliş Amacı (n: 1416)  
Takip hastası 789 55.7
Farklı polikliniğe geldim 442 31.2
Diğer 185 13.1

Tercih Sebebi (n: 1495) 
Yakınlarının tavsiyesi 374 25.0
Bağlı olduğu kurum sevki 485 32.4
Tanıdık sağlık çalışanının olması 163 10.9
Memnuniyet 465 31.1
Basın aracılığıyla bilgilendirilme 8 0.5

Araştırma grubuna alınan hastaların; %61.1’i kadın,%70.6’sı evli, %41.0’ı ilkokul 
mezunu, %80.3’ü SGK’a bağlı, %74.0’ı Kayseri ilinde ikamet ediyordu. Hasta-
ların yaş ortalaması 36.9 ± 14.4 ve aylık gelirlerinin ortalaması ise 1080±704 idi. 
Hastaların %47.8’inin bir yıl içerisinde hastaneye 1-3 kez geldiğini, %55.7’sinin 
hastaneye takip hastası olduğu için bir yıl içinde birden fazla geldiğini, %32.4’ü 
bağlı olduğu kurum sevki nedeniyle hastaneyi tercih ettiğini belirtmişlerdir (Tab-
lo 1). Hastaların yarısından fazlası daha önce alınan hizmetten memnun olduğu 
için ya da yakınlarının tavsiyesiyle geldiklerini belirtmişlerdir. Hastaneye daha 
önceki gelişlerde kazanılan olumlu ve olumsuz deneyimler tekrar sağlık hizmeti 
alma kararında en büyük rolü oynamaktadır. Hasta memnuniyetinin hasta bağlılı-
ğı üzerine etkisi konusunda yapılan bir araştırmada; hasta memnuniyetinin hasta 
bağlılığı üzerinde önemli derecede etkili olduğu hem korelasyon analizi hem de 
çoklu regresyon analizi ile ortaya konmuştur (Erdem R ve ark. 2008: 107).

Grafik 1. Hastaların hizmet konularına göre memnuniyet durumları
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Hastaların hizmet konularına memnuniyet durumları incelendiğinde; en yüksek 
memnuniyet oranı, %75.1’i ile hasta mahremiyeti, en düşük ise %55.6 ile hizmeti 
bekleme süresi idi (Grafik 1). Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Hasta Tatmini konusun-
da yapılan bir çalışmada; hastaneyi tekrar tercih ve tavsiye etme ile toplam bekleme 
süresi arasında yapılan korelasyon analizi ters yönde anlamlı bir ilişkinin olduğunu 
göstermektedir. Bahse konu bulgular neticesinde, toplam bekleme süresinin azaltıl-
ması ile hasta tatminin arttırılabileceği değerlendirilmektedir (Günal M. 2007:113).

Tablo 2. Araştırma grubunu oluşturan bireylerin çeşitli özelliklere göre memnuniyet 
durumları

GÖRÜŞLER Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum TOPLAM
ORTAMIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ n % n % n % N %

1. Hastanenizdeki yönlendirme 
işaret ve levhaları ile aradığım 
yeri rahatlıkla bulabiliyorum

359 22.8 118 7.5 1097 69.7 1574 100

2. Polikliniklerin, bekleme 
salonları temiz, düzenli, 
rahat, ısısı iyi ve yeterince 
havalandırılmıştı

283 18.1 153 9.8 1131 72.2 1567 100

POLİKLİNİK KAYIT 
HİZMETLERİ
3. Randevu, poliklinik sırası ve 
kayıt işlemlerinden memnunum 324 20.7 136 8.7 1107 70.6 1567 100

4. Dosyam zamanında geldi. 281 20.0 147 10.4 980 69.6 1408 100
HASTA MAHREMİYETİ
5. Muayene odası ve personelin 
tutumu mahremiyete uygundu 209 13.5 108 7.0 1231 79.5 1548 100

İLETİŞİM ÖZELLİKLERİ
6. Yapılan kayıt ve tıbbi 
işlemler konusunda bizi 
yönlendiren sekreterin tutumu 
olumluydu.

171 11.0 92 5.9 1297 83.1 1560 100

7. Çalışma düzeni, şekli ve 
saatlerle ilgili açıklamalar 
yeterliydi

204 13.4 149 9.8 1174 76.9 1527 100

8. Doktorların davranışı 
olumluydu 183 12.0 128 8.4 1212 79.6 1523 100

9. Çalışanlar genel olarak 
yardımseverdi. 164 10.8 109 7.2 1240 82.0 1513 100

10. Çalışanlar soru sormanıza 
fırsat tanıdılar. 183 11.8 122 7.9 1245 80.3 1550 100
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GÖRÜŞLER Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum TOPLAM
11. Çalışanlar sorunlarımızı 
dinlemede istekli idiler. 184 13.5 189 13.9 990 72.6 1363 100

12. Çalışanlar sorunlarımızın 
çözümü için yeterli gayreti 
gösterdiler.

161 12.0 165 12.2 1021 75.8 1347 100

HİZMETİ BEKLEME SÜRESİ
13. Muayene için hiç 
beklemedim. 509 38.4 171 12.9 647 48.8 1327 100

14. Kayıt işlemleri kısa sürdü. 265 20.3 119 9.1 924 70.6 1308 100
TANI VE TEDAVİ 
HİZMETLERİ
15. Genel olarak yapılan 
muayeneden memnunum. 161 12.1 150 11.3 1019 76.6 1330 100

16. Doktorların tedavim ile 
ilgili verdiği bilgiler, ilaçların 
kullanışı ve hastaneden 
ayrıldıktan sonra yapmam 
gerekenler hakkında aldığım 
bilgi yeterli idi.

169 12.8 159 12.0 997 75.2 1325 100

17.Yeniden hastaneye 
başvurmam gerekse yine bu 
hastaneyi tercih ederim.

161 12.1 182 13.7 990 74.3 1333 100

18. Bir yakınımın hastaneye 
gitmesi gerekse ona bu 
hastaneyi tavsiye ederim.

161 12.1 184 13.8 990 74.2 1335 100

Hastanede aşırı derecede uzmanlaşma ve iş bölümü olması, mimari yapıyı komp-
leks bir hale getirmektedir. Bu karmaşık yapı içerisinde hasta ve hasta yakınları 
aradıkları yeri bulmakta güçlük çekebilmektedir. Hastaların %69.7’si hastanede-
ki yönlendirme işaret ve levhaları ile aradığı yeri rahatlıkla bulabildiğini ifade 
etmişlerdir. Isı, temizlik, havalandırma, kolay yer bulma,, bekleme salonları gibi 
fiziksel özellikler de hasta tatmini konusunda direkt bir etkiye sahiptir. Hizmet iş-
letmelerinde alt yapı ile ilgili olanaklar müşterilerin kurumla ilgili izlenimlerinin 
şekillenmesinde önemli rol oynar (Lovelock, Wirtz, 2004:21). Araştırma grubuna 
alınan kişilerin %72.2’si polikliniklerin, bekleme salonları temiz, düzenli, rahat, 
ısısı iyi ve yeterince havalandırıldığını belirtmişlerdir. %70.6’sı randevu, polikli-
nik sırası ve kayıt işlemlerinden memnun olduğunu bildirmişlerdir.

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 21. maddesinde “Hastanın, mahremiyetine saygı 
gösterilmesi esastır ve hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edilebi-
lir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle 
icra edilir” yer almaktadır. Hastaların %79.5’i muayene odası ve personelin tu-
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tumunun mahremiyete uygun olduğunu ifade etmişlerdir. Konya kamu hastane-
lerinde yapılan çalışmada mahremiyete uygunluk konusunda hastaneler arasında 
farklılık olduğu belirtilmiştir (Aslan Ş. vd. 2005:563).

Hizmetler, yeterliliği bulunan personel tarafından bilimsel standartlara uygun 
olarak sunulmuş olsa bile, yeterli bilgilendirmeme, personelin güven telkin etme-
mesi, nazik davranmaması gibi nedenlerden dolayı bireyler hizmetten memnun 
olmayabilir (Kavuncubaşı, vd. 2000:66). Çalışmamızda bireylerin %83.1’i yapı-
lan kayıt ve tıbbi işlemler konusunda hastaları yönlendiren sekreterin tutumunun 
olumlu olduğu konusunda görüş bildirerek memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.

Bireylerin gereksinimlerini belirleyip bu gereksinmelere yönelik bilgi veren sağ-
lık personeli hastalara değerli olduğunu hissettirmektedir. Literatürde hasta mem-
nuniyetini etkileyen en önemli faktörün iletişim ve hastayı yeterli bilgilendirme 
olduğu bildirilmektedir (Avis, M 1995:59-65). Araştırma grubunu oluşturan bi-
reylerin personel iletişimi konusundaki düşünceleri incelendiğinde, %76.9 çalış-
ma düzeni, şekli ve saatlerle ilgili açıklamaların yeterli olduğunu, %79.6 doktor-
ların davranışının olumlu olduğunu, %82.0 çalışanların genel olarak yardımsever 
olduğunu, %80.3’ü çalışanların soru sormalarına fırsat tanıdığını, %75.8’i çalı-
şanların sorunlarını çözmek için yeterli gayreti gösterdiklerini ifade etmişlerdir. 
Hizmet içi eğitimlerin iletişim ve mahremiyet konularında memnuniyetin artma-
sında önemli rolü olduğunu düşünüyoruz.

Bekleme süreleri ile ilgili olarak Konya kamu hastanelerinde bu konuda yapı-
lan araştırmada hastalarda memnuniyetsizlik olduğu belirtilmiştir (Aslan Ş. vd. 
2005:563). Çalışmamızda hastaların %48.8’i muayene için hiç beklemediğini ifa-
de etmişlerdir. %70.6’sı kayıt işlemlerinin kısa sürdüğünü, %76.6’sı genel olarak 
yapılan muayeneden memnun olduğunu belirtmiştir.

Hasta memnuniyetinin önemini vurgulayan nedenlerin başında insancıl neden-
ler gelmektedir. Sağlık hizmetlerinde hizmet sunumu ve hizmet kalitesi hizmet 
sunanlarla özdeşleşmiş durumdadır. Sağlık personeline olan güven sağlık kuru-
luşunun seçiminde önemli bir etkendir (Tengilimoğlu, D. 2005:169). Hasta ve 
yakınlarının hekimler ve sağlık personeli tarafından; sade, teknik olmayan, anla-
şılır bir dille bilgilendirilmesi onların hastalık durumunu daha anlayışla karşıla-
yabilmelerini sağlamaktadır. Hasta durumunu başından neler geçtiğini, ne kadar 
süre bu şekilde kalacağını, ne tür tedavi sürecinden geçeceğini merak etmektedir. 
Hastaların %75.2’si doktorların tedavi ile ilgili verdiği bilgiler, ilaçların kullanışı 
ve hastaneden ayrıldıktan sonra yapılması gerekenler hakkında alınan bilgilerin 
yeterli olduğunu belirtmiştir.
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Tablo 3. Araştırma grubunu oluşturan bireylerin hizmet aldıkları polikliniklere göre 
memnuniyet durumu

Poliklinikler n %

Aile Hekimliği Polikliniği 8 83.6

Beyin Cerrahi Polikliniği 129 76.5

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Polikliniği 29 76.0

Kulak Burun Boğaz Polikliniği 40 72.6

Gastroenteroloji Polikliniği 165 71.1

Üroloji Polikliniği 55 70.0

Endokrinoloji Polikliniği 242 69.5

Genel Cerrahi Polikliniği 92 69.2

Göğüs Hastalıkları Polikliniği 59 68.4

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği 94 66.9

Göğüs Cerrahi Polikliniği 75 66.9

Dermatoloji Polikliniği 71 66.9

Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği 120 65.2

Göz Polikliniği 79 65.2

Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği 103 63.8

Kadın Doğum Polikliniği 244 62.4

Dahiliye Polikliniği 3 45.2

Toplam 1609 68.0

Araştırma grubunu oluşturan bireylerin başvurduğu polikliniğe göre, aldıkla-
rı hizmetten genel memnuniyet durumu bölümlere göre farklılık göstermekte-
dir. Memnuniyetin en fazla olduğu poliklinikler sırasıyla Aile Hekimliği, Beyin 
Cerrahi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Kulak-Burun-Boğaz poliklinikleri 
olmuştur. En düşük olduğu poliklinikler, Dahiliye, Kadın Doğum, Ortopedi ve 
Travmatoloji poliklinikleri olmuştur. Bu polikliniklerde memnuniyet skorlarının 
düşmesinin en önemli sebeplerinden biri verilebilen hizmete göre çok daha fazla 
talep bulunması ve bu nedenle randevu sisteminin işletilememesidir. Bu polikli-
niklerde randevusuz günlük muayene yapıldığı için muayeneyi bekleme süresi 
artmaktadır. Hizmeti bekleme süresinin uzaması hasta memnuniyetsizliğine ne-
den olmaktadır. Polikliniklerde yaşanan olumsuzluklar hastaların genel memnu-
niyet düzeyini düşürmektedir. GATA Eğitim hastanesinde yapılan çalışmada da 
polikliniklere göre memnuniyet durumu farklılık göstermektedir (Demir C. vd 
1999:11).
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışmamızda, hasta mahremiyeti, ortamın genel özellikleri ve iletişim konula-
rında memnuniyet düzeyi yüksek bulunmuşken, hizmeti bekleme süresi konu-
sunda hoşnutsuzluk olduğu saptanmıştır. Memnuniyet oranlarında polikliniklere 
göre farklılık olduğu görülmüştür. Memnuniyet oranının düşük olduğu polikli-
nikler, Dâhiliye, Kadın Doğum, Ortopedi ve Travmatoloji poliklinikleri olmuş-
tur. İletişim özellikleri açısından memnuniyetin en yüksek olduğu hizmet alanı 
sekreterlik hizmetleridir.

Hizmeti bekleme süresi konusundaki memnuniyetsizliğin giderilmesi için mem-
nuniyetin az olduğu polikliniklerde de randevu sistemine geçilmesi gerekmek-
tedir. Toplam Kalite Yönetimi çerçevesinde yapılan planlı hizmet içi eğitimlerin 
devam etmesi yararlı olacaktır.
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Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta 
Yakınlarının Gereksinimlerinin Karşılanma 
Düzeyine Yönelik Bir Değerlendirme

Aynur ÇALIŞ1

ÖZET
Yoğun bakım ünitesine giriş hem hastalar hem de aileleri için oldukça stresli bir dene-
yimdir. Kritik hasta yakınlarının gereksinimlerinin belirlenmesi ve gereksinimleri doğ-
rultusunda desteklenmesi bakımın kalitesini yükselterek, hasta yakınlarının memnuni-
yetini sağlar. Bu çalışmanın amacı; Yoğun bakım ünitelerinden hizmet alan kritik hasta 
yakınlarının gereksinimlerini ve bu gereksinimlerin karşılanma düzeyine göre iyileştir-
mede odaklanmamız gereken alanları belirleyerek memnuniyet düzeyini yükseltmektir. 
Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada, Kritik Bakım Alanların Aile Gereksinimleri Ölçeğinde 
belirlenen gereksinimlerin karşılanma düzeyine yönelik yoğun bakım ünite sorumlu hem-
şireleri ile öz değerlendirme yapılmıştır. Hasta yakınlarının gereksinimlerin karşılanma 
düzeyi %56’dır. Gereksinimlerin karşılanmama düzeyi %12 olduğundan kısmen karşı-
lanan oranlarının yükseltilmesi ve Kişisel Gereksinimler ile Hasta Hakkında Bilgi Ge-
reksinimi Parametrelerinde iyileştirme çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu çalışma, 
kritik durumdaki hasta yakınlarının gereksinimlerinin belirlenmesine bu gereksinimlerin 
karşılanması yönünde iyileştirme çalışmalarını belirlemede etkili olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kritik Hasta, Hasta Yakını, Hasta Memnuniyeti

ABSTRACT
The families of both patients in intensive care unit admission and quite a stressful 
experience. Determination of the requirements and needs to support critically ill relatives, 
raising the quality of care, patient satisfaction of relatives. The aim of this work; Relatives 
of the critically ill in intensive care can serve the needs and focus in improving these 
requirements by specifying the fields that are required by the “requested according to the 
level of satisfaction is to raise the level. Identifier typefields on the Critical Care family 

1 Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, aynurcalis@gmail.com
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needs Scale in this study, the requirements for the level of intensive care unit nurses 
responsible for pick-up with self-assessment. 56% of sick relatives “requested level of 
requirements. partially satisfied because the rates of 12% and improving your personal 
requirements, the requirement for information about parameters in Patients with studies 
need to be done. the lack of “requested level of requirements 12% partly because of 
requirements can be satisfied with the upgrade and Personal Requirements, information 
about the patient rates Requirement Parameters optimization studies need to be done. 
This work is critical to identify the direction of these requirements are met is currently 
sick relatives in the work for the improvement of the requirements has been effective.

Key Words: Critically İll, Patients’ Relatives, Patient Satisfaction
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1. GİRİŞ

1.1. Yoğun Bakım Üniteleri ve Hasta Yakını Gereksinimleri

Yoğun bakım üniteleri fiziksel ortamı, kullanılan teknik donanımı ve işleyiş biçimi 
nedeniyle hastanenin diğer ünitelerden farklılık gösterir. Yoğun bakım, yaşamı akut 
olarak tehdit eden bir hastalığı olan ya da böyle bir hastalığın gelişmesi beklenen 
bireylere verilen multidisipliner bakım ve tedavi şeklidir (Özyıldız ve Bayraktar 
2006:). Durumu kritik olan hastaların tedavi ve bakımı yoğun bakım ünitelerinde 
sağlanmaktadır. Günümüzde yoğun bakım üniteleri (YBÜ) uzman doktor, hemşire, 
teknik personel ve modern cihazlarla donatılmış üniteler olup; durumu kritik olan 
hastaların tedavi ve bakımlarının sağlanmasında hastanelerin ayrılmaz bir parçası 
haline gelmiş, özel bakım ve tedavi birimleridir (Zaybak ve Güneş, 2010:17).

Hasta yakınları, bireylerin yaşamında önemlidir ve hasta yakını olarak aileler 
diğer üyelerinin gelişiminden de sorumludurlar. Aile, zor zamanlarda aile üye-
lerine, ait olma duygusunu hissettiren, destek, güven ve rahatlık sağlayan bir 
yapıdır (Sucu vd., 2009:473).Yoğun bakım ünitesine giriş hem hastalar hem de 
aileleri için oldukça stresli bir deneyimdir (Uzun vd. 2002:34), Sekmen ve Hati-
poğlu’nun 1999 yılında yaptıkları araştırmada, yoğun bakım teknolojik ortamının 
hasta ve ailesi üzerine etkisiyle ilgili yaptıkları çalışmada, aile üyelerinin, yakın-
larının yoğun bakım ünitesinde bulunmasından dolayı korku ve üzüntü yaşadık-
ları belirlenmiştir. Hasta bireyin aile üyeleri ve arkadaşları ile birlikte olamaması, 
alışkanlıklarını sürdürememesi yalnızlık ve izolasyon duygularının gelişmesine 
neden olabilmektedir. Benzer şekilde sevdiği bireyi kaybetme korkusu, mali kay-
gılar, rol değişiklikleri ve diğer aile üyelerinden ayrılma aile üyelerinde strese ve 
kaygıya neden olmaktadır (Uzun vd., 2002:39).

Yoğun bakım ünitesinde aile üyelerinin gereksinimleri ilk kez Molter tarafından 
1979 yılında çalışılmış, hastasının yakınında bulunma bir gereksinim olarak sap-
tanmıştır. Hastayı ve ailesini bir bütün olarak kabul eden görüş doğrultusunda; 
bireyin iyileşme sürecinde aile de yakından incelenmelidir. Çünkü hastaneye ya-
tan birey fiziksel ve duygusal kriz yaşarken aile de duygusal bir kriz yaşayabil-
mektedir. Hastanın yaşadığı krizi aşabilmesi için çoğu kez ailesinin anlayış ve 
desteğine gereksinimi vardır (Ünver ve Öztürk,1998:143).

Bütüncül sağlık yaklaşımında bireyin fiziksel, mental, ruhsal, sosyo-kültürel bir 
varlık olduğu ve daima çevresiyle etkileşim içerisinde olduğu kabul edilmektedir 
(Özyıldız ve Bayraktar, 2006). Yoğun bakım ünitesinde hasta ile birlikte aileye 
de bakım sağlama, bütüncül hemşirelik bakımı düşüncesinin temelini oluştur-
maktadır. Bu yaklaşımın uygulanabilmesi için hasta ailelerinin gereksinimlerinin 
bilinmesi ve karşılanması önemlidir (Özer ve Uzun, 2003:48).
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Literatürde, aile üyelerinin ya da hasta yakınlarının gereksinimlerinin bilinme-
sinin ve karşılanmasının, hastanın iyileşme sürecine olumlu etki yaptığı belirtil-
mektedir. Hastaneye yatırılan hastaların aile üyelerinin gereksinimleri ile ilgili 
ilk çalışma 1979 yılında Molter tarafından yapılmış ve bunu başka çalışmalar 
izlemiştir. Molter ve Leske, aile üyeleri için önemli gereksinimlerin başında 
“umut olduğunu hissetme”, “yeterli ve dürüst bilgi alma” ve “hastane persone-
linin hastayla ilgilendiklerini hissetme” geldiğini belirtmektedirler. Aile üyeleri-
nin gereksinimleri ve gereksinimler arasındaki öncelikler, hastanın hastalığının 
ciddiyetine, kültürel farklılıklara ve hastanın yatırıldığı üniteye göre farklılıklar 
gösterebilir (Uzun vd., 2002:40).

1.2. Hasta yakını gereksinimlerinin karşılanması ve memnuniyeti

Hasta yakınlarının gereksinimlerinin belirlenmesi ve gereksinimleri doğrultusun-
da desteklenmesi bakımın kalitesini yükselterek, hasta yakınlarının memnuniye-
tini sağlar (Ünver ve Öztürk 1998:146).

Memnuniyet; algılanan kalite ile beklenen kalitenin bir fonksiyonu olarak ifade 
edilmektedir. Hizmet alan bireyin mutluluğunun sağlanması, rekabetçi sistem-
lerin en önemli araçlarından biridir. (Aydın ve Demir 2007: 31) Sağlık hizmeti 
alanında bunun somut uygulaması hasta memnuniyetinin sağlanmasıdır. Mem-
nuniyete ilişkin verilerin, hizmetin kalitesinin değerlendirilmesinde olduğu kadar 
bu hizmeti sunan sistemlerinin şekillendirilmesi ve yönetiminde de çok değerli 
olduğu kaydedilmektedir (Hayran ve Uz 1998: 15).

2005 yılının ikinci yarısından başlayarak, kamu sağlık kuruluşlarında hasta mem-
nuniyet ölçümleri uygulanması ile kurumsal performansın nitelik boyutu da de-
ğerlendirilmektedir. (Aydın ve Demir 2007:49) Önceleri kurumların isteğine bağ-
lı olan bu ölçümler 2007 yılından bu yana zorunlu hale gelmiştir. 2010 yılında 
yayınlanan Sağlıkta performans ve kalite yönergesi gereğince memnuniyet an-
ketleri uygulama rehberi doğrultusunda memnuniyet ölçümleri periyodik olarak 
uygulanıp değerlendirilerek kaliteli hizmet sunumuna yönelik çalışmalar yürü-
tülmektedir. Literatürde % 70 ve üzerindeki memnuniyet oranının hizmetlerden 
memnuniyeti yansıttığı, bunun da hizmetlerin nitelik ve nicelik olarak yeterli ka-
litede olduğunu gösterdiği temel ifadelerde yer almaktadır. (Şahin vd., 2005:15)

2. AMAÇ

Yoğun bakım ünitelerinden hizmet alan kritik hasta yakınlarının gereksinimlerini 
ve bu gereksinimlerin karşılanma düzeyine göre iyileştirmede odaklanmamız ge-
reken alanları belirleyerek memnuniyet düzeyini yükseltmektir.
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3. YÖNTEM

Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada, 1979 yılında, Molter tarafından geliştirilen ve 
1984 yılında Daley tarafından beş alt gruba ayrılan “Kritik Bakım Alanların Aile 
Gereksinimleri Ölçeği” (Critical Care Family Needs Inventory) kullanılmıştır. 
Kritik Bakım Alanların Aile Gereksinimleri Ölçeği, hasta ailesinin gereksinimle-
riyle ilgili 39 madde’den oluşmuştur. (Sigara ile ilgili soru çıkartılmıştır.) Kritik 
Bakım Alanların Aile Gereksinimleri Ölçeğinde belirlenen gereksinimlerin, yo-
ğun bakım ünitelerindeki karşılanma durumu, yoğun bakım ünite sorumlu hem-
şireleri ile yapılan öz değerlendirme ile belirlenmiştir.

Kritik Bakım Alanların Aile Gereksinimleri Ölçeği 5 parametrede değerlendirilmiştir. 
Bu paremetreler; Hasta Hakkında Bilgi Gereksinimi (13 madde), Hasta İle Birlikte 
yada Yakınında Olma Gereksinimi (6 madde), Psikolojik Destek Gereksinimi-Rahat-
lama (10 madde), Hastaya Yardım Edebilme Gereksinimi (2 madde) ve Kişisel Ge-
reksinimler (8 madde) paremetreleridir. Ölçeğin öz değerlendirme skorları ‘evet, kıs-
men, hayır” şeklinde düzenlenerek puanlandırlmıştır. 5 ayrı yoğun bakım ünitesinde 
gereksinimleri karşılama düzeyi yüzde, oran ve ortalama olarak değerlendirilmiştir.

4. BULGULAR

Hastanemizde 5 ayrı yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Yoğun bakım ünitele-
rinden Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi 3.basamak, Cerrahi Yo-
ğun Bakım Ünitesi, Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi ve Nöroloji Yoğun Bakım 
Üniteleri 2.basamak Koroner Yoğun Bakım Ünitesi ise1.basamak yoğun bakım 
üniteleri olarak hizmet vermektedir. 2011 yılında Yoğun bakımlarda 12128 yatış 
günü ile toplam 1711 hasta yatarak tedavi görmüştür. Öz değerlendirme tüm yo-
ğun bakımları kapsamıştır.

Kritik Bakım Alanların Aile Gereksinimleri Ölçeğinde belirlenen gereksinimler 
5 parametre değerlendirilmiştir. Parametrelerin dağılımı ve tam puanları Tablo 
1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Kritik Bakım Alanların Aile Gereksinimleri
Parametreler Tam  Puan
Hasta Hakkında Bilgi Gereksinimi 65
Hasta İle Birlikte Yada Yakınında Olma Gereksinimi 30
Psikolojik Destek Gereksinimi –Rahatlama 50
Hastaya Yardım Edebilme Gereksinimi 10
Kişisel Gereksinimler 40
Toplam 195
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Kritik Bakım Alanların Aile Gereksinimlerinin parametrelerine göre dağılımı; Has-
ta Hakkında Bilgi Gereksinimi %33, Hasta İle Birlikte ya da Yakınında Olma Ge-
reksinimi %15, Psikolojik Destek Gereksinimi – Rahatlama % 26, Hastaya Yardım 
Edebilme Gereksinimi %5 ve Kişisel Gereksinimler parametresi %21, dir.

Kritik Bakım Alanların Aile Gereksinimleri Ölçeğinde belirlenen parametreler-
deki gereksinimlerin karşılanma düzeyleri Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Kritik Bakım Alanların Aile Gereksinimlerin karşılanma düzeyleri
  Evet Kısmen Hayır Toplam

Parametreler Tam  
Puan Puan % Puan % Puan % Puan %

Hasta 
Hakkında Bilgi 
Gereksinimi

65 44 67,69 12 18,46 9 13,85 65 100,00

Hasta İle 
Birlikte Yada 
Yakınında Olma 
Gereksinimi

30 15 50,00 12 40,00 3 10,00 30 100,00

Psikolojik Destek 
Gereksinimi –
Rahatlama

50 30 60,00 18 36,00 2 4,00 50 100,00

Hastaya Yardım 
Edebilme 
Gereksinimi

10 5 50,00 5 50,00 0 0,00 10 100,00

Kişisel 
Gereksinimler 40 15 37,50 16 40,00 9 22,50 40 100,00

Toplam 195 109 55,90 63 32,31 23 11,79 195 100,00

Kritik Bakım Alanların Aile Gereksinimleri Ölçeğinde belirlenen parametrelerde-
ki gereksinimlerin karşılanma düzeylerinin incelenmesinde; Hasta Hakkında Bilgi 
Gereksinimi parametresinin karşılanma düzeyi %68 oranında tamamen, %18’i ise 
kısmen karşılandığı, Psikolojik Destek Gereksinimi – Rahatlama parametresinin 
karşılanma düzeyi, %60 oranında tamamen, %36 kısmen karşılandığı, Hasta İle 
Birlikte Yada Yakınında Olma Gereksinimi parametresinin karşılanma düzeyi %50 
tamamen, % 40 kısmen karşılandığı, Hastaya Yardım Edebilme Gereksinimi para-
metresinin karşılanma düzeyi, %50 tamamen, % 50 kısmen karşılandığı, Kişisel 
Gereksinimler parametresi % 38 tamamen, %40 kısmen karşılandığı görülmektedir.

Hasta yakını gereksinimlerinin karşılanma düzeyinin genel değerlendirmesinde, 
gereksinimlerin %56’sı tamamen, % 33’ü kısmen, % 12’si ise hiç karşılanama-
maktadır. İyileştirme alanları % 23 Kişisel Gereksinimler, % 14 Hasta Hakkında 
Bilgi Gereksinimi parametreleridir. Kritik Bakım Alanların Aile Gereksinimleri-
nin karşılanma düzeyleri Tablo 3’de gösterilmiştir.
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Tablo 3. Kritik Bakım Alanların Aile Gereksinimlerinin karşılanma düzeyleri

Parametreler Evet 
%

Kısmen 
%

Hayır 
%

H
as

ta
 H

ak
kı

nd
a 

B
ilg

i G
er

ek
si

ni
m

i 

Hastamın sağlığı ile ilgili ters giden durumları bilmem 60 20 20
Sorularıma dürüst bir şekilde yanıt verilmesi 80 20 0

Hastamın hastalığının gidişi ile ilgili gerçekleri bilmem 40 40 20

Hastamın iyileşme durumundaki değişiklikler 
konusunda bilgilendirilmem 80 20 0

Hastam hakkında bana anlayabileceğm sözcüklerle 
açıklamayapılma 80 0 20

Hastama yapılan tedavi konusunda bilgilendirilmem 60 0 40
Hastamın durumundaki her hangi bir değişiklikte 
bilgilendirilmem 80 0 20

Hastamın baş ucunda ne yapacağım konusunda 
bilgilendirilmem 40 40 20

Doktorla her gün konuşmam 60 20 20
İstediğim her hangi bir zamanda hastamı arayıp 
sormama izin verilmesi 100 0 0

Hastamın taşınma planı konusunda benimle 
konuşulması 80 0 20

Birisinin hastam için kullanılan cihazları açıklaması 60 40 0
Hastamın hemşiresi ile her gün konuşmam 60 40 0

H
as

ta
 İl

e 
B

irl
ik

te
 

Ya
da

 Y
ak

ın
ın

da
 

O
lm

a 
G

er
ek

si
ni

m
i Hastamın yakınında kalabilme (bekleme odası gibi) 100 0 0

Hastamla yalnız kalabilme 40 40 20
Özel durumlar için değiştirilebilir ziyaret saatlerine 
sahip olması 60 40 0

Ziyaret saatlerinin tam vaktinde başlaması 60 20 20
Her hangi bir zamanda ziyaret edebilme 20 60 20
Arkadaşlarımızın da ziyarete gelebilmesi 20 80 0

Ps
ik

ol
oj

ik
 D

es
te

k 
G

er
ek

si
ni

m
i –

R
ah

at
la

m
a 

Mümkün olan en iyi bakımın verildiği güvencesini 
alma 80 20 0

Umut olduğunu hissetme 60 40 0
Aile üyelerinden destek alma 60 40 0
Hastane personeli tarafından değer gördüğümü 
hissetme 80 20 0

Hastamın hastaneden ayrılma hakkı olduğunun 
güvencesinin verilmesi 100 0 0

Hastamın ölme olasılığı hakkında konuşma 60 40 0

Arkadaşlardan destek alma 40 60 0

Birileriyle duygularımı paylaşma 40 60 0

Bir akraba ya da arkadaş ile birlikte hastamı ziyaret 
edebilme 40 60 0

Hastane din görevlisini ziyaret etme 40 20 40
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H
as

ta
ya

 Y
ar

dı
m

 
Ed

eb
ilm

e 
G

er
ek

si
ni

m
i 

Hastamın bakımına yardım edebilmeye duyduğum 
ihtiyaç 40 60 0

Birilerinin, hastamın bakımına nasıl yardım 
edebileceğimi söylemesi 60 40 0

K
iş

is
el

 G
er

ek
si

ni
m

le
r 

Hastama yakın bir yerde bir banyo olması 40 40 20
Hastamın yattığı yerin yakınında telefonun olması 40 0 60
Hastane içinde 24 saat ucuz uygun yiyecek bulabilme 0 60 40
Sorunları tartışabilecek birilerinin olması (parasal, 
taşıma vs) 40 40 20

Bekleme odasında rahat mobilyaların olması 20 80 0
Hastaneye uyum sağlamamda yardımcı olacak 
birilerinin olması 60 40 0

Benim sağlığımla ilgilenen birilerinin olması 60 40 0
Hastanede yalnız kalabileceğim bir yerin olması 40 20 40

Tablo 3’ün incelenmesinde; Kişisel Gereksinimler bölümünde “Hastamın yattığı 
yerin yakınında telefonun olması”, “Hastane içinde 24 saat ucuz uygun yiyecek 
bulabilme” ve“Hastanede yalnız kalabileceğim bir yerin olması” gereksinimleri-
nin karşılanma düzeyleri düşüktür.

Hasta Hakkında Bilgi Gereksinimi bölümünde“Hastama yapılan tedavi konusun-
da bilgilendirilmem”, “Hastamın hastalığının gidişi ile ilgili gerçekleri bilmem” 
ve “Hastamın baş ucunda ne yapacağım konusunda bilgilendirilmem” gereksi-
nimlerinin karşılanma düzeyleri düşüktür.

3. SONUÇ

Kritik bakım alanlarındaki hasta yakınlarının gereksinimlerini karşılama düzeyi 
% 56’dır. Gereksinimlerin karşılanmama düzeyi %12 olduğundan, kısmen kar-
şılanan oranlarının (%32) yükseltilmesi ve “Kişisel Gereksinimler” ile “Hasta 
Hakkında Bilgi Gereksinimi” parametrelerinde iyileştirme çalışmaları yapılması 
gerektiği belirlenmiştir.

Bu çalışma, kritik durumdaki hasta yakınlarının gereksinimlerinin belirlenmesine 
bu gereksinimlerin karşılanması yönünde iyileştirme çalışmalarını belirlemede 
etkili olmuştur.

Yoğun Bakım, Acil ve Psikiyatri hastaları gibi kritik hastalara verilen hizmetle-
rin, hasta ve yakınlarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde planlanması hiz-
met kalitesini artırarak memnuniyet oranlarını da yükseltecektir.
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Yatarak Tedavi Gören Hastaların  
Odadaki Yatak Sayısı Tercihleri ve  
Hasta Memnuniyetine Etkisi

Nurhan AYTUĞ KANBER1

Öznur GÜRLEK1

ÖZET
Amaç: Bu çalışma Afyon Devlet Hastanesi’nde yatarak tedavi gören hastaların odadaki 
yatak sayısı tercihlerinin araştırılmasına yönelik olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini hastanede yatışının en az 3. gününde olan 
ve araştırmaya katılmayı kabul eden 1084 kişi oluşturmuştur. Veriler hazırlanan anket 
formu ile toplanmış ve SPSS 10,0 paket programı ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılanların %60,1’inin kadın, %48,7’sinin ilköğretim mezunu, 
%12,5’inin sosyal güvenceye sahip olmadığı, %49,8’inin köyde yaşadığı ve denekle-
rin yaş ortalamasının 51,17 olduğu tespit edilmiştir. Hastaların %55,1’i (n=597) daha 
önce hastanede yatarak tedavi görmüş olup, bunların %80,9’u yattıkları odadaki yatak 
sayısından memnun kaldığını ifade etmiştir. Hasta yaşı ilerledikçe hasta memnuniyetin 
azaldığı tespit edilmiştir. Kişilerin şu anda %68,0’inin en az 4 yatak bulunan odalarda 
tedavi gördükleri ve odadaki yatak sayısı arttıkça memnuniyetsizliğin arttığı saptanmıştır. 
Hastalara hasta odalarındaki yatak sayısının ne olması gerektiği konusunda fikirleri sorul-
duğunda %10,5’i tek yataklı, %51,5’i iki yataklı, %18,9’u üç yataklı, diğerleri ise dört ve 
daha fazla yataklı olmalıdır diye fikir belirtmişlerdir. Odasından memnun olan hastaların 
%47,2’si, memnun olmayanların ise %64,9’u hasta odalarının 2 yataklı olması gerektiğini 
ifade etmişlerdir. Yaş gruplarına göre bakıldığında 55 yaş üzerindekilerin büyük çoğun-
lukla odaların 4 yataklı olmasını istediği 55 yaşın altındakilerin ise büyük çoğunluğunun 
odaların 2 yataklı olmasını istedikleri görülmüştür. Oda arkadaşı belirlenmesinde denek-
lerin %68,5’i yaş kriterini %5,8’i ise cinsiyet kriterini benimsemiştir. Hasta odalarındaki 
yatak sayısının en az 4 olmasını isteyenlerin %44,2’si odadakilerin birbirine yardım ve 

1 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Eğitim Koordinatörlüğü ve Kalite Birimi, Afyonkarahisar
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arkadaşlık edeceklerini, yatak sayısının tek olmasını isteyenlerin %79,2’si ise ortamın 
sakin olacağını, hasta ve yakınlarının rahat edeceğini ifade etmişlerdir.

Sonuç: Sonuç olarak; hasta odasındaki yatak sayısı da hasta memnuniyetine etki eden 
etmenlerden birisidir. Bu bağlamda hasta memnuniyetinin artması için hasta odalarındaki 
yatak sayılarının hasta tercihleri de göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi 
gerektiğini önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hastane, Hasta odası, Hasta memnuniyeti.

ABSTRACT
Aim: This research was done in Afyonkarahisar State Hospital in order to search 
preferences in bed numbers of patients who have been cured on beds.

Material and Method: The sample consists of 1084 patients who have been cured on bed 
in the hospital at least for 3 days. The data were collected by a questionnaire and evaluated 
by SPSS 10.0 package program. Results: It was determined that 60.1% of participants are 
female, 47.7% of them are graduated from primary school, 12.5% of them have not got 
any social security, 49.8% of them live in villages and average age of subjects 51,17. 
The average of their ages is 51.17. 55.1% of the patients (597) were previously cured on 
bed and 80.9% of them were pleasure in bed numbers. It was found that there is negative 
correlation between a patient’s age and pleasure. Now, 68% of patients are being cured 
in rooms which have at least 4 beds, and the increase in bed numbers has negative effect 
on pleasure. When patients were asked ideas about what should be the number of beds in 
patient rooms, they expressed that 10.5% of them would like to stay rooms with one bed, 
51.5% of them will be pleased to stay rooms with two beds, 18.9% of them prefer to stay 
rooms with three beds, and others think that rooms should have four or more beds. 47.2% 
of patients who are pleased with their rooms and 64.9% of patients who are not pleased 
with their rooms believe that rooms in the hospital should have only 2 beds. In terms of 
ages, the most of patients who are older than 55 would like to stay in rooms with 4 beds 
and a number of patients who are younger than 55 prefer rooms with 2 beds. 68.5% of 
patients would like that their roommates should be determined in accordance with their 
ages and 5.8% of patients would like that their roommates should be the same sex. 44.2% 
of patients who want to be least 4 beds stated that they would help each other and they 
make friends with each other. 79.2% of patients who want to be one bead stated that 
those rooms are silent and patient and patient’s relatives be comfortable in room., 62% of 
patients state that rooms in the hospital should be at most 2 beds.

Conclusion: As a result, the number of beds in patient room is one of the factors that 
affect patient satisfaction. In this context, we recommend that the reorganization that 
the number of beds in patient rooms patient preferences taking into account, in order to 
increase patient satisfaction

Key Words: Hospital, Patient Room, Patient Pleasure
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GİRİŞ

Küreselleşmenin bir sonucu olarak günümüzün rekabet koşulları, işletmeleri re-
kabette üstünlük sağlamaya yardımcı olacak yöntemler aramaya itmiştir. İşlet-
melerin varlıklarını sürdürebilmeleri, müşteri odaklı, kaliteli hizmet vermelerine 
bağlıdır (Emhan vd: 2010, Koparal: 1997). Sağlık hizmetleri, hizmet sektöründe 
yer alan ve kendine özgü yanları ile diğerlerinden ayrı ele alınması gereken bir 
sektördür (Aylaz: 2000). Sağlık hizmetlerine talebin artması ve buna karşın kay-
nakların azalması ülkeleri bu artan talebi etkili bir şekilde karşılamak üzere sis-
temlerini geliştirmeye yönlendirmektedir (Aylaz: 2000, Roger-France vd: 1994).

İşletmeler açısından müşteri inceleme basamağı çok önemli bir süreçtir. Kalite açı-
sından, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin sunulan ürün ya da hizmete yansıtılması 
olduğundan dolayı müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin bilinmesi hayati önem taşı-
maktadır (Emhan vd: 2010, Koçel: 2007). Hasta memnuniyeti “hastanın beklentileri 
ve aldığı bakımın uyumu” olarak da tanımlanmıştır (Apay: 2009, Yılmaz: 2001).

Türk Standartlar Enstitüsünün (TSE) tanımı ile kalite; bir ürün veya hizmetin be-
lirlenen veya olabilecek gereksinimleri karşılama yeteneğine dayanan özellikle-
rin toplamıdır. Kalite müşterinin tatminidir. Ürün ve hizmetin ne kadar iyi olduğu 
konusunda son kararın verdiği memnunluktur (Aylaz: 2000).

Sağlık hizmetlerinde kalite üç temel direk üzerinde oturur. Donabedian’ın 1980 
yılında tanımladığı bu direkler şunlardır:

1. Sağlık kuruluşunun yapısı (structure) : Sağlık kuruluşunun fiziksel, teknolo-
jik ve mekanik yapısı, çalışanlarının bilgi, yetenek, profesyonel karakterleri, 
yönetim felsefesi ve hizmet verdiği toplumun demografik özellikleri yapının 
kalitesini etkiler.

2. Sağlık kuruluşunda olagelen süreçler/işlemler (processes) : Tanı ve tedavide 
izlenilen yolun, karar verme işlevinin o gün için geçerli olan bilimsel ve tek-
nolojik doğrulara uygunluğu, bu teknik ögelerin uygulanmasında hasta ile olan 
iletişim ve etkileşmeler hizmetin kalitesini etkileyen diğer önemli faktörlerdir.

3. Sağlık hizmetinden elde edilen sonuçlar (outcomes) : Alınan sonuçların klinik, 
ekonomik ve humanistik açıdan değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi hizmet 
sonucu elde edilen kalitenin ölçülmesi ile mümkün olabilir (Akalın:2007).

Bilindiği gibi; son yıllarda hastane sağlık hizmetlerinin etkinliği ve bu hizmetle-
rin sunumunda toplum tatmini önem taşımaktadır (Akdeniz ve Nizam: 2008). Bir 
sağlık kuruluşu için düşük memnuniyet oranlarının önemi büyüktür. Her sağlık 
kuruluşu böyle bir sonucu ciddiye alıp verdiği hizmeti daha kaliteli hale getirme-
nin yollarını aramak ister (Myles vd: 1999, Toğun: 2007).
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Sağlık hizmetlerinde personel, teknik olanaklar ve fiziksel ortam hasta tatminini etki-
leyen önemli unsurlardır (Aylaz: 2000). Bazı araştırmacılara göre memnuniyeti oluş-
turan faktörler, farklı koşullarda değişebilir veya bir faktörün etki düzeyi değişebilir 
(Emhan vd: 2010). Hasta memnuniyetini etkileyen faktörler hastaya ilişkin özellikler, 
hizmet verenlere ilişkin özellikler ve kurumsal özellikler olmak üzere üçe ayrılabilir.

Hastaya ilişkin özellikler: Hastanın yaşı, cinsiyeti eğitim düzeyi, sosyal güvence 
durumu, gelir durumu, hastalığının cinsi ve hastanede kalış süresi.

Hizmet verenlere ilişkin özellikler: Sağlık personelinin kişilik özelliği, eğitim 
düzeyi, hastaya gösterilen şefkat, ilgi ve nezaket.

Kurumsal özellikler: Sağlık hizmetinin verildiği hastanenin devlet, üniversite 
veya özel hastane olması ile fiziki (aydınlatma, ısı, havalandırma bekleme salon-
ları, otopark vb.) imkanlar (Emhan vd: 2010, Özer ve Çakıl: 2007).

Sağlık hizmetlerinin sunuluş biçimi, günümüzde, ülkelerin sosyo-ekonomik kal-
kınmışlık düzeylerini belirleyen önemli göstergeler arasında yer almaktadır (Aylaz: 
2000). Hızlı bir bilgi iletişimine giren günümüz insanları büyük bir değişim süreci ya-
şamaktadır. Sağlık sistemindeki konuları, güncel gelişmeleri düzenli bir biçimde izle-
meyi ve yeni fikirler üretmeyi gerektirir. Sağlık sisteminin temel mekanı olan hastane-
ler, sosyal değişimlerin oluşturduğu yeni verilere göre uygun şekilde tasarlanmış hasta 
bakım üniteleri, kullanıcının sağlık gereksinimine cevap vermelidir (Köse: 2003).

Hastaneler hasta ve yaralılara tedavi edici hizmetler sunar. Kırsal alanlardaki 10-
12 yataklı, az kapasiteli hastanelerin yatak kapasiteleri büyük şehirlerde birkaç 
bine kadar ulaşabilmektedir. Önemli olan bu alanlarda güvenli ortamın oluştu-
rulmasıdır. Güvenli ortam (çevre) kısaca, bireyin yaşam aktivitelerini sağlıklı bi-
çimde yerine getirdiği ve güven duygusu hissettiği ortam olarak tanımlanabilir. 
Güvenli ortam; fiziksel, kimyasal, mikroorganizmalar, radyasyon, psikolojik vb. 
tehlikelerden/yararlanmalardan uzak ve rahatlatıcı olmalı, hoşa gitmeyen koku, 
ses, görüntü, temas vb. duygulardan arındırılmalıdır. Güvenli ortam birey, toplum 
ve gelecek nesiller için yaşamsal önem taşır (Taşçıoğlu: 2007).

Özer ve Çakıl Hastaların eskiden kullandıkları hastaneyi tekrar seçme eğilimle-
rini, hastanenin teknik ve klinik faktörlerinin etkilemediğini tespit etmiştir (Özer 
ve Çakıl:2007). Ancak yapılan pek çok araştırmada aydınlatma, ısı, temizlik, ha-
valandırma, gürültü, kolay yer bulma, bekleme odaları, dış görünüm gibi fiziksel 
ve çevresel koşulların hasta memnuniyetini etkilediği bulunmuştur (Kavuncuba-
şı: 2000, Esatoğlu ve Ersoy: 1997, Ercan vd:2004).

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde, yataklı 
tedavi kurumlarında hasta odalarının bir veya iki kişilik olarak düzenlenmesinin 
esas olduğu ancak, kurumun fiziki şartları dikkate alınarak daha fazla hasta ka-
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labilen odalar da düzenlenebileceği belirtilmiştir (Hastane Yatak Kapasitesileri 
Hakkında Genelge). Bu çalışmada Afyon Devlet Hastanesi’nde yatarak tedavi 
gören hastaların odadaki yatak sayısı tercihlerinin araştırılması ve ilişkili olabile-
cek sosyo-demografik değişkenlerin incelenmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL METOD

Araştırma 2010 yılı 01 Ocak- 30 Haziran tarihleri arasında yapılmıştır. Acil ser-
vis, yoğunbakım ve psikiyatri klinikleri farklı yapıda olması nedeni ile kapsam 
dışı bırakılmıştır. Diğer kliniklerde yatışının en az 3. gününde olan ve araştırmaya 
katılmayı kabul eden 1084 hastaya, hazırlanan anket formu yüz yüze görüşme 
tekniği kullanılarak uygulanmıştır. 30 hastaya ön uygulama yapılarak hazırlanan 
form üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde 
yüzdelik, ki-kare ve oneway anova analizi yöntemi kullanılmıştır.

BULGULAR
Tablo 1.

Özellikler (n=1084) n %
Yaş, Sınırlar 
15-25 116 10,7
26-35 120 11,1
36-45 168 15,5
46-55 195 18,0
56-65 229 21,1
66 ve üzeri 256 23,6
Cinsiyet
Kadın 652 60,1
Erkek 432 39,9
Medeni Durum
Evli 868 80,1
Bekar 216 19,9
Eğitim Durumu
Okur yazar değil 328 30,3
Okur yazar 124 11,4
İlköğretim 528 48,7
Lise 76  7,0
Üniversite 28  2,6
Meslek
Çalışmıyor 164 15,1
Ev hanımı 576 53,1
Serbest meslek 196 18,1
İşçi 92  8,5
Memur 48 4,4
Emekli 8 0,7
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Özellikler (n=1084) n %
Sosyal Güvence
Emekli Sandığı 176 16,2
YK 156 14,4
Bağkur 224 20,7
SSK 392 36,2
Yok 136 12,5
Yaşadığı yer
Köy 540 49,8
İlçe Merkezi 256 23,6
İl Merkezi 288 26,6
Aylık Gelir
500 TL altı 636 58,7
500-999 TL arası 372 34,3
1000-1499 TL arası 68 6,3
1500 TL ve üzeri 8 0,7

Tabloda da görüldüğü gibi kişilerin yaklaşık yarısını 55 yaşın üzerindeki 
kişiler oluşturmuştur. Kişilerin en küçüğü 15 en büyüğü 95 yaşında ve yaş 
ortalaması 51,17’idi. Araştırmaya katılanların %60,1’i kadın, %80,1’i evli, 
%48,7’si ilköğretim mezunu, %53,1’i ev hanımı, %12,5’inin sosyal güvence-
si yok, %49,8’i köyde yaşıyor ve %58,7’sinin aylık gelirinin 500 TL altında 
olduğu görüldü.

Araştırmamıza katılan kişilerin %55.1’i (597) daha önce hastanede yatarak te-
davi görmüş %44,9’u ise daha önce hastanede yatarak tedavi görmemiştir. Son 
altı ay içersinde yatarak tedavi görenlerin ortalama 2,32±1,83 kez hastaneye 
yatış yaptığı görülmüştür. Bu kişilerin kaldıkları odalarda en az 1 en fazla 10 
ve ortalama 3,64±1,81 yatak mevcutmuş. Kişilerin %20,4’ü dahiliye, %13,0’ı 
kardiyoloji, %9,3’ü kadın hastalıkları, %8,2 genel cerrahi kliniklerinde teda-
vi görmüşlerdir. Kişilere yattıkları odadaki yatak sayısından memnun olma 
durumlarını sorguladığımızda %80,9’u memnun kaldığını, %19,1’i memnun 
kalmadığını söylemiştir. Kişilerin medeni durumlarının memnuniyete etkisine 
baktığımızda evlilerin %81,6’sı bekarların da %77,8’i memnun kaldıklarını be-
lirtmişler ve aralarında istatistiki açıdan fark görülmemiştir (p=0,361). Has-
ta yaşının memnuniyete etkisine baktığımızda 26-35 yaş grubundaki kişilerin 
memnuniyet oranının yüksek olduğu, hasta yaşı ilerledikçe memnuniyetin azal-
dığı ve aradaki farkın anlamlı olduğu görüldü (p=0,003). Kişilerin daha önce 
hastanede yatmış olma deneyimleri ile yatak sayısı tercihleri arasında anlamlı 
bir ilişki bulunmamıştır (0,584).
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Tablo 2. Hastaların odadaki yatak sayısından memnun kalma nedenleri
n %

Odadakiler yardımcı oldu, vakit çabuk geçti 117 28,1
Sessiz ve sakindi 106 24,5
Rahatsızlık verecek durum olmadı  89 20,6
Temizlik ve ilgi yeterliydi  68 15,7
Tek kişi olsa korkarım  27  6,2
Hastalar birbirine uyumluydu sorun olmadı  24  5,5

* n =402
**81 kişi neden belirtmemiştir.
***Kişiler birden fazla neden belirtmişlerdir.

Tabloda da görüldüğü gibi kişilerin %28.1’i odada bulunan diğer kişilerin ar-
kadaşlık etmesinden ve ihtiyacı olduğunda yardımcı olmasından dolayı, %5,5’i 
de odadaki kişilerin birbirine uyumlu olması ve sorun yaşanmaması nedeniyle 
memnun kaldığını ifade etmiştir. Odadaki yatak sayısından memnun olanların 
%53,2’si en fazla 3 yataklı olan odalarda tedavi görmüştür.

Tablo 3. Hastaların odadaki yatak sayısından memnun kalmama nedenleri
n %

Çok kalabalıktı rahatsız etti 59 50,9
Temizlik yetersiz oluyor 20 17,3
Çok gürültü oluyor 20 17,3
Hasta bakımı için uygun değil  7  6,0
Çok ziyaretçi oluyor  6  5,1
Ağır hastalardan olumsuz etkilendim  4  3,4

*n=116
**13 kişi neden belirtmemiştir.
***Kişiler birden fazla neden belirtmişlerdir.

Hastaların odadaki yatak sayısından memnun kalmama nedenlerine baktığımızda 
hastaların yalnızca %3,4’ünün diğer hastalardan olumsuz etkilendiği için memnu-
niyetsiz olduğu diğer bölümün ise odadaki kalabalık, gürültü, temizlik ve bakım 
için uygun ortam olmaması nedeniyle memnun olmadıkları gözlenmiştir. Hasta 
odalarındaki yatak sayısından memnun kalmayanların %78,1’inin 4 ve daha fazla 
yatak bulunan odada tedavi gördükleri öğrenilmiştir.

Araştırmaya katılan hastaların %43,9’u cerrahi birimlerde, %56,1’i de dahili bi-
rimlerde tedavi görmektedir. Kişilerin %68,0’ı 4 ve daha fazla yatak bulunan 
odalarda yatmakta ve tüm hastaların %71,9’u yattığı odadaki yatak sayısından 
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memnun olduğunu belirtmektedir. Tek yataklı odalarda yatan (n=77) kişilerin ta-
mamı yatak sayısından memnun olduğunu söylerken 4 ve daha fazla yatak bulu-
nan odalarda yatan hastaların (n=470) %63,8’i memnun olduğunu söylemiş yatak 
sayısı arttıkça memnuniyetsizlik oranı artmış ve aradaki fark anlamlı bulunmuş-
tur (p=0,000).

Hastalara sizce hasta odaları kaç yataklı olmalıdır diye sorduğumuzda kişilerin 
%10,5’i tek yataklı, %51,5’i iki yataklı, %18,9’u üç yataklı, diğerleri ise dört ve 
daha fazla yataklı olmalıdır diye söylemişlerdir. Şuan ki odasından memnun olan 
hastaların %47,2’si memnun olmayanların ise %64,9’u hasta odalarının 2 yataklı 
olması gerektiğini söylemiş ve fark anlamlı çıkmıştır (0,000).

Hastaların yatak sayısı tercihlerine etki eden nedenlere baktığımızda %24,7’si 
hasta ve yakınlarının daha rahat hareket edeceğini, %18,0’ı odanın daha sakin 
olacağını, 15,5’i odadakilerin birbirine yardım ve arkadaşlık edeceklerini, %6,0’ı 
odanın daha hijyenik olacağını, %3,5’i yalnızlıktan korktuğunu, %4,4’ü de kişi 
sayısının daha uygun olduğunu söylemişlerdir.

Hasta odalarındaki yatak sayısının en az 4 olmasını isteyenlerin %44,2’si odada-
kilerin birbirine yardım ve arkadaşlık edeceklerini söylemişler, yatak sayısının 
tek olmasını isteyenlerin %79,2’si ise ortamın sakin olacağını hasta ve yakınları-
nın rahat edeceğini ifade etmişlerdir.

Cerrahi birimlerde yatan hastaların (n=476) %42,4’ü odanın 3 yatak ve üzerinde 
olması gerektiğini dahili birimlerde yatan hastaların (n=608) ise %69,4’ü en fazla 
2 yataklı olması gerektiğini söylemişler ve aralarındaki fark anlamlı bulunmuştur 
(p=0,002).

Kişilerin yaş gruplarına göre odada ki yatak sayısı tercihlerine baktığımızda 55 
yaşın üzerindeki kişilerin yarıdan fazlası (%57,9) odaların 4 yataklı olmasını, 55 
yaş ve altındaki kişilerin de yarıdan fazlası (%54,3) odaların 2 yataklı olmasını 
istedikleri görülmüş ve aradaki fark anlamlı çıkmıştır (p=0,001).

Kişilere şuan tedavi gördükleri birimde refakatçi yatağı var mı diye sorduğumuz-
da yalnızca %8,8’i refakatçi yatağının olduğunu ifade etmiştir. Hasta odalarında 
refakatçi için yatak olmalı mıdır diye sorduğumuzda ise odasında refakatçi yatağı 
olanların tamamı olması gerektiğini söylerken odasında refakatçi için yatak ol-
mayanların %7,8’i refakatçiler için ayrı bir yatağa gerek olmadığını söylemiş ve 
aralarındaki fark anlamlı çıkmıştır (p=0,000).

Hasta odalarında yatan kişilerin oda arkadaşları neye göre belirlenmeli diye 
sorduğumuzda kişilerin %68,5’i hastanın yaşına göre, %19,9’u hastanın hasta-
lığına göre, %5,8’i hastaların cinsiyetlerine göre ve %5,7’si de fark etmez diye 
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cevap vermiştir. Oda arkadaşlarının yaşlarına göre belirlenmesini isteyenlerin 
%49,3’ünü 55 yaş üstü kişilerin oluşturduğu, cinsiyete göre belirlenmesini iste-
yenlerin ise %38,1’ini 36-45 yaş grubundaki kişilerin oluşturduğu görülmüş ve 
aralarındaki fark anlamlı bulunmuştur (0,000).

SONUÇ

Sağlık Hizmetlerinin kalitesi söz konusu olduğunda, hasta memnuniyeti temel ba-
samaklardan birini, oluşturmaktadır. Memnuniyet, çeşitli durumlara ve faktörlere 
bağlı olarak değişebilmektedir. Memnuniyetin ölçümü ve memnuniyet seviyesini 
belirleyen faktörlerin belirlenmesi; durum saptanması, önceliklerin belirlenmesi 
ve planların yapılabilmesi açısından bilimsel bir doğrudur. Bu tür araştırmalar 
hizmet alanların beklentilerini daha iyi karşılayabilecek sağlık sistemlerini oluş-
turmada yardımcı olmaktır.

Sonuç olarak; hasta odasındaki yatak sayısı da hasta memnuniyetine etki eden 
etmenlerden birisidir. Bu bağlamda hasta memnuniyetinin artması için hasta oda-
larındaki yatak sayılarının hasta tercihleri de göz önünde bulundurularak yeniden 
düzenlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
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HASTA VE ÇALIŞAN 
AÇISINDAN İLAÇ GÜVENLİĞİ 
UYGULAMALARI

►	İlknur	CEBELLİ,	Hatice	ERBEYİN,	Soysal	YILDIRIM,	Saliha	KOÇOĞLU,	
Hülya	ÇIRAK,	Ülkü	BODUR,	Hülya	ERDEM,	Halime	EVRAN,	Fatma	
OSPAKLI

 Bir Kamu Hastanesinde Cerrahi Profilakside Antibiyotiklerin Doğru 
Kullanımının Sağlanması Amacı İle Yapılan Çalışmalar

► Selime	TOPRAK,	Emin	MURAT,	Oğuz	ÖZYARAL,	Derya	BUĞUR	DOĞAN,	
Fatma	MORDOĞAN,	Mustafa	SÖYLEMEZ

 Hastanelerde Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Kalite Çalışmalarının 
Değerlendirilmesi

► Sakine	TOPALOĞLU,	Meryem	ÖRTLEK,	Esra	USLU
 Hasta Güvenliği Açısından İlaç Hatalarına ve Hataların Raporlanmasına 

Yönelik Sağlık Çalışanlarının Alışkanlıklarının Tanımlanması

►	Erol	DEMİRTAŞ,	Mehmet	SOYLU,	Murat	SOYLU,	Nevruz	ÖDEVCİ
 Akılcı İlaç Uygulamalarında Sağlık Çalışanlarının Farkındalık Düzeyleri

► Özge	İNANÇ,	Nusret	NAK,	E.	Hilal	YAYAN,	Neslihan	KARATAŞ,	Hakan	
PARLAKPINAR

 Turgut Özal Tıp Merkezinde Yatarak Tedavi Alan Hastaların Akılcı İlaç 
Kullanımına Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi



Uluslararası
Sağlıkta Performans 
ve Kalite Kongresi

4.4.



IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  511

Bir Kamu Hastanesinde Cerrahi 
Profilakside Antibiyotiklerin Doğru 
Kullanımının Sağlanması Amacı ile  
Yapılan Çalışmalar

İlknur CEBELLİ1 / Hatice ERBEYİN2

Soysal YILDIRIM3 / Saliha KOÇOĞLU4

Hülya ÇIRAK5 / Ülkü BODUR6

Hülya ERDEM7 / Halime EVRAN8

Fatma OSPAKLI9

ÖZET
Cerrahi Profilakside Antibiyotik Doğru Kullanım Oranı, etken mikroorganizma ile temas-
tan önce, temas olduğu dönemde ve hemen sonrasında muhtemel etkene yönelik olarak 
kısa süreli antibiyotik uygulaması ile ilgili geliştirilmiş bir ölçüm aracıdır. Cerrahi profi-
lakside uygun antibiyotik kullanımı, endikasyon varlığında, cerrahi bölge için yeterli olan 
en dar spektrumlu antibiyotiğin, operasyondan kısa bir süre önce (30-60 dk.önce ya da 
anestezi indüksiyonu sırasında) uygun yol ile uygun dozda, ve kısa süreli olarak (genel-
likle tek doz) kullanılmasıdır. Cerrahi profilaksi ile bakteriyel florayı azaltmak, ameliyat 
esnasında olabilecek kontaminasyonu kontrol altına almak ve bunların sonucunda cerrahi 
alan infeksiyonlarını (CAİ) önlemek amaçlanmaktadır.

Hastanemizde Temmuz 2011›de Cerrahi Proflakside Antibiyotiklerin Doğru Kullanımı 
ile ilgili İndikatör Kartı (Kİ-19) oluşturulmuş, alt indikatörler ve hesaplama yöntemleri 

1 Denizli Servergazi Devlet Hastanesİ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, ilknurcebelli@yahoo.com

2 Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Direktörü, erbeyin20@mynet.com

3 Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, soysalyildirim@hotmail.com

4 Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, armoni.nar@hotmail.com

5 Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Başhemşire Yardımcısı, cirakhulya@hotmail.com

6 Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Hemşire, ulkubodur@hotmail.com

7 Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Hemşire, hulya_ceren_alper@hotmail.com

8 Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Hemşire

9 Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Hemşire, ospaklifatma@hotmail.com
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belirlenmiştir. Veri Toplama Periyodu belirlenmiş ve ilgili formlar oluşturulmuştur. 2011 
2. dönem elde edilen veriler (İlk 60 Dakikada Profilaktik Antibiyotik Uygulama Oranı 
%67,90; Doğru Profilaksi Oranı %33,45) olduğu 2012 yılı başında da verilerin sürekli 
düşmekte olan bir trend izlediği belirlenmiştir. Ulusal ve Uluslar arası verilerle karşılaştı-
rıldığında “Cerrahi Proflakside Antibiyotiklerin Doğru Kullanımı” proje çalışması kararı 
alınarak 01.03.2012›de ilgili kişilerden oluşan proje ekibi oluşturulmuştur. Proje Ekibi 
öncelikle verileri, ilgili dokümanları, veri toplama ve uygulama sürecini değerlendirerek 
Kök Neden Analizi yaparak iyileştirme konularını belirlemiş ve çalışmalara başlamıştır.

Projenin başlamasından itibaren hekimlerin bu konuya bakış açıları değişmiş, verilerde 
yükselen bir trend izlenmeye başlanmıştır. Nisan ayı verilerine göre İlk 60 Dakikada Pro-
filaktik Antibiyotik Uygulama Oranı %87,09; Doğru Profilaksi Uygulama Oranı %41,9 
olmuştur. Çalışmalar devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi Profilaksi, Doğru Profilaksi

ABSTRACT
Surgical Prophylaxis is a measurement tool which is a short term antibiotics application, 
before, in contact, and immediately after contacting with the active microorganism. The 
appropriate antibiotics use in surgical prophylaxis is in the presence of indication consists of 
the most narrow-spectrum antibiotic which is sufficient for the special area, shortly before 
the operation (30-60minutes before or during the anesthesia induction) with the appropriate 
way and appropriate dosage and short period of time (usually a single dose). By using 
the surgical prophylaxis it is aimed to reduce the bacterial flora, take control of the area 
contamination during the operation and prevent the surgical area infections (CAI).

An Indicator Card (Kİ-19) is constituted for the proper use of antibiotics in Surgical 
Prophylaxis, inferior indicators and calculation methods are stated in July 2011 in our 
hospital. The Data Collection Period was designated and related forms were constituted. 
In the second term of 2011 the obtained data (Prophylactic Antibiotic Application Rate is 
%67,90 in the first 60 minutes; Right Prophylaxis Rate is %33,45) and at the beginning 
of 2012 a constantly decreasing trend of the data has been stated. Compared with the 
National and International data “The Proper Use of Antibiotics in Surgical Prophylaxis” 
a project has been taken up and a team has been constituted in 01.03.2012. The Project 
team has primarily evaluated the related documents, data collection and the application 
process and stated the improvement subjects by doing the Root Cause Analysis and has 
began working.

The point of view of the physicians has changed since the beginning of the project, and 
a rising trend of the data is observed. According to the data of April the Prophylactic 
Antibiotic Application in 60 minutes is %87.09; The Right Prophylactic Application Rate 
is %41.9. Studies are going on.

Key Words: Surgical Prophylaxis, Right Prophylaxis
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1. GİRİŞ

Cerrahi alan infeksiyonları (CAİ), cerrahi hastalardaki en önemli, önlenebilir 
morbidite ve mortalite nedenidir. CAİ, aynı zamanda hastalıkların tedavi mali-
yetlerini de yükseltmektedir. “Perioperatif Antibiyotik Profilaksisi”, hastalarda 
kontaminasyon oluşmadan ya da infeksiyon gelişmeden önce gerçekleştirilen 
antibiyotik uygulamasıdır ve günümüzde CAİ’ ye karşı kullanılan önlemler içeri-
sinde temel unsurlardan biridir (Ateş, 2003:1).

Profilaktik antibiyotik kullanımının iki temel gayesi vardır:

1. Bakteriyel florayı azaltmak ve olabilecek kontaminasyonu normal konakçı 
mekanizmaların karşı koyabileceği düzeye getirmek, organizmanın mücadele 
gücünü arttırmak.

2. Perop ve erken postop dönemde dokuda antibiyotik düzeyini yüksek tutarak 
bakterilerin inaktive edilmelerini sağlamak (Sözüer, 2007:21).

ABD Sağlık Hizmetleri İyileştirme Enstitüsü’ne göre Cerrahi Alan Enfeksi-
yonlarının tahminen yüzde 40 ila 60’ı proflaktik antibiyotiklerin uygun kullanı-
mı ile önlenilebilir niteliktedir. Profilaksiler major morbiditeyi azaltır, hastane 
masraflarını azaltır ve genel antibiyotik tüketimini azaltabilir. Kısa dönem mor-
biditeyi azaltır fakat proflaksilerin mortalite riskini veya uzun dönem morbidi-
teyi azalttığını kanıtlayan herhangi bir Randomize Klinik Deney yoktur (PATH, 
2009).

Operasyonların yüzde 25 ila 50’sinde antibiyotiklerin aşırı kullanımı, az kulla-
nımı, uygunsuz zamanlaması ve yanlış kullanımının meydana geldiği tahmin 
edilmektedir. Bu bulgu hastanelerde çok önemli iyileştirmeler yapılabileceğini 
göstermektedir (PATH, 2009).

Ülkemizde cerrahi kliniklerinde kullanılan antibiyotiklerin % 60-75’i profilaktik 
amaçla uygulanmaktadır. Ancak profilaktik antibiyotik uygulamasında ciddi ek-
siklikler ve yanlışlıklar yapılmaktad›r. En sık yapılan hatalar, profilaksi süresinin 
gereğinden uzun tutulması, uygun antibiyotik seçilememesi ve antibiyotiğin ve-
rilmesindeki yanlış zamanlamadır (Sözüer, 2007:21).

Yanlış zamanda verilen (ameliyattan saatler önce ya da ameliyattan sonra) an-
tibiyotik profilaksisi hemen hiç etkili olmaz. Profilaktik antibiyotik insizyon 
yapılmadan 30-60 dakika önce ve intra venöz olarak verilmeli ve antibiyotiğin 
etkili doku konsantrasyonları sağlanmalıdır. Gerektiğinde doz tekrarlanmalıdır. 
Profilakside kullanılan antibiyotiklerin çoğunun yarı ömrü 2 saattir. Bu nedenle 
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ameliyat 3 saati geçmişse tekrar verilmelidir. Burada verilen antibiyotiğin yarı-
lanma ömrü de önemlidir. Yarılanma ömrü uzun olan bir antibiyotik verilmişse 
ikinci doz gerekmeyebilir. Ayrıca ameliyatta 1500 ml.’den fazla kanama olmuşsa 
veya fazla sıvı replasmanı yapılmışsa, antibiyotiğin serum konsantrasyonu düş-
tüğü için bir doz daha antibiyotik verilmesi doğrudur. Profilaksi 24 saatten uzun 
olmamalıdır (Sözüer, 2007:21).

Cerrahi Profilakside Antibiyotik Doğru Kullanım Oranı, etken mikroorganizma 
ile temastan önce, temas olduğu dönemde ve hemen sonrasında muhtemel etkene 
yönelik olarak kısa süreli antibiyotik uygulaması ile ilgili geliştirilmiş bir ölçüm 
aracıdır. Cerrahi profilakside uygun antibiyotik kullanımı, endikasyon varlığında, 
cerrahi bölge için yeterli olan en dar spektrumlu antibiyotiğin, operasyondan kısa 
bir süre önce (30-60 dk.önce ya da anestezi indüksiyonu sırasında) uygun yol ile 
uygun dozda, ve kısa süreli olarak (genellikle tek doz) kullanılmasıdır. Cerrahi 
profilaksi ile bakteriyel florayı azaltmak, ameliyat esnasında olabilecek kontami-
nasyonu kontrol altına almak ve bunların sonucunda cerrahi alan infeksiyonlarını 
(CAİ) önlemek amaçlanmaktadır.

Profilaktik Antibiyotik Kullanımı Tam Uygunluk Kriterleri (PATH, 2009):

• Uygun antibiyotik ilaç (Ulusal olarak tanımlanacak)

• Uygun doz (Ulusal olarak tanımlanacak)

• Uygun İlaç verme yolu: intravenöz verme (uluslararası konsensus)

• Cerrahi yara insizyonunun ilk saati içinde yapılması (uluslararası konsensus)

• Cerrahi yara kapanıştan sonra 24 saat içinde kesilmiş olması (uluslararası 
konsensus)

2. YÖNTEM

2.1. Proje Ekibi Oluşturulması

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Kalite Yönetim Direk-
törü, Cerrahi Branşlardan bir uzman, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, ilgili Cerra-
hi Branş Sorumlu Hemşirelerinden oluşturulmuştur.

Hastanemizde Temmuz 2011’de Cerrahi Proflakside Antibiyotiklerin Doğru Kul-
lanımı ile ilgili İndikatör Kartı (Kİ-19) oluşturulmuş, alt indikatörler ve hesapla-
ma yöntemleri belirlenmiştir. Veri Toplama Periyodu belirlenmiş ve ilgili formlar 
oluşturulmuştur. 2011 2. dönem elde edilen veriler (İlk 60 Dakikada Profilaktik 
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Antibiyotik Uygulama Oranı %67,90; Doğru Profilaksi Oranı %33,45) olduğu 
2012 yılı başında da verilerin sürekli düşmekte olan bir trend izlediği belirlen-
miştir (Tablo-4). Ulusal ve Uluslar arası verilerle karşılaştırıldığında “Cerrahi 
Proflakside Antibiyotiklerin Doğru Kullanımı” proje çalışması kararı alınarak 
01.03.2012›de ilgili kişilerden proje ekibi oluşturulmuştur. Proje Ekibi öncelikle 
verileri, ilgili dokümanları, veri toplama ve uygulama sürecini değerlendirerek 
Kök Neden Analizi yaparak iyileştirme konularını belirlemiş ve çalışmalara baş-
lamıştır.

2.2. Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi’ 
nin Çalışanlarla Paylaşılması

Antibiyotik Kontrol Ekibi’nin hazırlamış olduğu “Antibiyotik Kullanım Kon-
trolü ve Antibiyotik Profi laksi Rehberi” doğrultusunda ilgili tüm cerrahi branş 
hekimleri ve klinik hemşirelerine eğitim verilmiştir. Ayrıca Antibiyotik Kulla-
nım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi tüm cerrahi branş hekimlerine 
üst yazı ekinde gönderilmiş ve kurum intranetinde yayınlanarak hizmete sunul-
muştur.

2.3. Ameliyat Türlerinin/Kodlarının Belirlenmesi

Proje Ekibi, ilgili yöneticiler ve tüm cerrahi branş hekimlerinin katılımı ile top-
lantı düzenlenmiş, başlangıç olarak 4 ameliyat türünün izlenmesine karar veril-
miştir. Bu ameliyat türlerinden diz protezi ve abdominal histerektominin seçil-
mesinde Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızlarının izlenmesi etken olmuştur. Ancak 
Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının nedeni multifaktoriyel olduğu için çalışmada 
bağlantı kurulmaması yönünde karar alınmıştır. Herni ve kolesistektomi ameliyat 
türleri ise hastanemizde en sık yapılan temiz kontamine ameliyatlar olduğu için 
izlenmesine karar verilmiştir (Tablo-2).

2.4. Cerrahi Profilakside Antibiyotik Doğru Kullanım Oranı İndikatör 
Kartı Oluşturulması

Hastanemizde Temmuz 2011›de Cerrahi Proflakside Antibiyotiklerin Doğru 
Kullanımı ile ilgili İndikatör Kartı (Tablo-1) oluşturulmuş, alt indikatörler ve 
hesaplama yöntemleri belirlenmiştir. Veri Toplama Periyodu belirlenmiş ve 
ilgili formlar (Tablo2,3) oluşturulmuştur. Ayrıca mevcut değerlerimiz ve ulu-
sal ve uluslararası veriler göz önüne alınarak hedef değerlerimiz belirlenmiştir 
(Tablo-1).



Sözel Bildiriler - Cilt: I

516  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 1. Cerrahi Profilakside Antibiyotik Doğru Kullanım Oranı İndikatör Kartı

Kısa Tanımı

Gerekçe

Hesaplama Yöntemi

Alt İndikatörler

Hedef Değer

Veri Kaynağı Profilaktik Antibiyotik Kullanımı Veri Toplama Formu (FRM-250) 

İlgili Formlar

Aylık

Sorumlular

Çıkış Noktası Hasta Güvenliği, Klinik Etkililik 

BELGE NO: Kİ-19     YAYIN TARİHİ: 13/07/2011    YENİLEME TARİHİ VE NO: 26/03/2012-01   SAYFA NO: 1/1
Yazıcıdan çıktı alınan imzasız dokümanlar “Kontrolsüz Kopya” dır.

Cerrahi Profilakside Antibiyotiklerin Doğru
Kullanım Oranları

Cerrahi profilaksi, etken mikroorganizma ile temastan önce, temas olduğu dönemde ve 
hemen sonrasında muhtemel etkene yönelik olarak kısa süreli antibiyotik uygulaması ile 
ilgili geliştirilmiş bir ölçüm aracıdır.

Cerrahi profilakside uygun antibiyotik kullanımı, endikasyon varlığında, cerrahi bölge için 
yeterli olan en dar spektrumlu antibiyotiğin, operasyondan kısa bir süre önce (30-60 dk. 
önce ya da anestezi indüksiyonu sırasında) uygun yol ile uygun dozda, ve kısa süreli 
olarak (genellikle tek doz) kullanılmasıdır. Cerrahi profilaksi ile bakteriyel florayı azaltmak, 
ameliyat esnasında olabilecek kontaminasyonu kontrol altına almak ve bunların 
sonucunda cerrahi alan infeksiyonlarını (CAİ) önlemek amaçlanmaktadır.

(Doğru zamanda profilaktik verilen hasta sayısı/Tüm cerrahi antibiyotik verilen hasta 
sayısı)*100

(Doğru antibiyotik kullanım sayısı/Tüm cerrehi antibiyotik sayısı)*100

1. Antimikrobiyal profilaksinin insizyondan önceki bir saat içinde verilmesi oranı
2. Profilaksi için güncel kılavuzlarla uyumlu antibiyotik kullanım oranı

2012 Yılı
İlk 60 Dakikada Profilaktik Antibiyotik Uygulama Oranı
Mevcut Değer: %67,90 (2011 2. dönem)
Hedef Değer: %80
Doğru Profilaksi Oranı
Mevcut Değer: %33,45 (2011 2. dönem)
Hedef Değer: %50

Profilaktik Antibiyotik Kullanımı Veri Toplama Formu (FRM-250) 
Cerrahi Profilaksi Aylık Veri Toplama Formu (FRM-325)
İnfeksiyon Kontrol Süreç Performans Karnesi (SPK-02)

Veri Toplama
Periyodu

Aylık
Takip edilen 4 ameliyat grubu için, Profilaktik Antibiyotik Kullanımı Veri Toplama Formu 
(FRM-250) hastanın hemşiresi tarafından doldurulmalıdır. Tüm Veri Toplama Formları Birim 
Sorumlu Hemşireleri tarafından aylık olarak Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine verilmelidir. 

Veri Analiz
Periyodu

Servis Hemşireleri, İlgili Cerrahi Branş Hekimleri, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, İlgili 
Baştabip Yrd. ve Baştabip

Dikkat Edilecek
Hususlar

Değerlendirme aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır:
Profilaktik Antibiyotik uygun zaman aralığında başlandı mı? (Ameliyata başlamadan son 
60 dakika içinde)
Uygun Antibiyotik kullanıldı mı?
Uygun doz kullanıldı mı?
Uygun ilaç verme yolu kullanıldı mı?
Cerrahi kesi kapanıştan sonra 24 saat içinde antibiyotik kesildi mi?

HAZIRLAYAN
Uzm. Dr. İlknur CEBELLİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
 Mikrobiyoloji Uzmanı

KONTROL EDEN
Uzm. Dr. Hatice ERBEYİN
Kalite Yönetim Direktörü

ONAYLAYAN
Uzm. Dr. Gürbüz AKÇAY

Baştabip
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Tablo 2. Profilaktik Antibiyotik Kullanımı Veri Toplama Formu

1 Hastanın Adı Soyadı :

Ameliyat Adı Ameliyat Kodu

□ Laparoskopik Kolesistektomi

2

3 Planlı Cerrahi mi? : □ Evet    □ Hayır

4

5

6 Kullanıyorsa Nedeni :  ...........................................................................................

Yara Sınıfı : □ Temiz

□ Temiz Kontamine

□ Kontamine

□ Kirli

8

9 Ameliyata Başlama Tarihi ve Saati: ...... / ...... / 201....     -     ...... / ......  

10

11 Eğer Verildi İse Antibiyotik Adı: ...........................................................       Veriliş Yolu:

12 İlk Doz: .....................Miligram İlk Doz Veriliş Tarihi ve Saati: .... / .... / 201..  - .... / ....

13 Doz Sayısı: Son Doz Veriliş Tarihi ve Saati: .... / .... / 201..  - .... / ....

HARİÇ TUTMA :

BELGE NO: FRM-250  YAYIN TARİHİ: 07/07/2009    YENİLEME TARİHİ VE NO: 10/04/2012-04     SAYFA NO: 1/1

PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIMI
VERİ TOPLAMA FORMU

□ 609235

□ Herni □ 603780-603770

□ Diz Protezi □ 612420

□ Abdominal Histerektomi □ 620540

Hastanın Antibiyotik Alerjisi Var mı?     □ Evet    □ Hayır

Hasta Ameliyat Öncesinde Antibiyotik Kullanıyor mu?     □ Evet    □ Hayır

7

Ameliyat Komplikasyonu Gelişti mi?    □ Evet    □ Hayır

Profilaktik Antibiyotik Son 60 Dakika İçinde Verildi mi?      □ Evet    □ Hayır

1. Hastanın antibiyotik allerjisi olması
2. Hastanın antibiyotik kullanıyor olması
3. Ameliyat komplikasyonu gelişmesi
4. Ameliyatın planlı olmaması

Not: 8. ve 9. bölüm ameliyathane sirküle hemşire tarafından doldurulmalı, diğer bölümler ise servis hemşireleri tarafından 
doldurulmalıdır.

UYGULAYAN
Servis Hemşiresi

ONAYLAYAN
Hastanın Hekimi
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Tablo 3. Cerrahi Profilaksi Aylık Veri Toplama Formu

Cerrahi Profilaksi Aylık Veri Toplama Formu

Ait Olduğu Ay ve Yıl:

Birim Adı Hekim Adı Soyadı Tanı

 D
oğ

ru
 A

nt
ib

iy
ot

ik

 D
oğ

ru
 D

oz

 D
oğ

ru
 V

er
ili

ş 
Y

ol
u

 D
oğ

ru
 S

on
la

nd
ır

m
a

Sayısı Oranı Sayısı Oranı Sayısı Oranı Sayısı Oranı Sayısı Oranı Sayısı Oranı

G
E

N
E

L
 C

E
R

R
A

H
İ

HERNİ (HER)

HERNİ (HER)

HERNİ (HER)

HERNİ (HER)

HERNİ (HER)

HERNİ (HER)

GENEL

HERNİ (HER)

K
A

D
IN

 D
O

Ğ
U

M

GENEL

O
R

T
O

PE
D

İ

DİZ PROTEZİ(DPRO)

DİZ PROTEZİ(DPRO)

DİZ PROTEZİ(DPRO)

DİZ PROTEZİ(DPRO)

DİZ PROTEZİ(DPRO)

DİZ PROTEZİ(DPRO)
GENEL DİZ PROTEZİ(DPRO)
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3. SONUÇ

Operasyonların yüzde 25 ila 50’sinde antibiyotiklerin aşırı kullanımı, az kulla-
nımı, uygunsuz zamanlaması ve yanlış kullanımının meydana geldiği tahmin 
edilmektedir. Bu bulgu hastanelerde çok önemli iyileştirmeler yapılabileceğini 
göstermektedir (PATH, 2009).

Hastanemizde 2011 yılı 2. dönem verileri (İlk 60 Dakikada Profilaktik Antibiyo-
tik Uygulama Oranı %67,90; Doğru Profilaksi Oranı %33,45 olduğu 2012 yılı 
başında da verilerin sürekli düşmekte olan bir trend izlediği belirlenmiştir (Tab-
lo-4,Tablo-5). Şubat 2012›de 5 parametrede doğru proflaksi oranı % 19,41 dir. 
Ulusal ve Uluslar arası verilerle karşılaştırıldığında Cerrahi Proflakside Antibi-
yotiklerin Doğru Kullanım oranlarımızın düşük olduğu dolayısı ile “Antibiyotik 
Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi” ne uygun olarak cerrahi 
profilaksi yapılmadığı saptanmıştır.

Proje Ekibimiz, ilgili yöneticiler ve tüm cerrahi branş hekimlerinin katılımı ile 
toplantı düzenlenmiş, başlangıç olarak 4 ameliyat türünün izlenmesine karar ve-
rilmiştir. Bu ameliyat türlerinden diz protezi ve abdominal histerektominin se-
çilmesinde Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızlarının izlenmesi etken olmuştur. Ancak 
Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının nedeni multifaktoriyel olduğu için çalışmada 
bağlantı kurulmaması yönünde karar alınmıştır. Herni ve kolesistektomi ameli-
yat türleri ise hastanemizde en sık yapılan temiz kontamine ameliyatlar olduğu 
için izlenmesine karar verilmiştir. Literatür taraması yapıldığında farklı ameliyat 
türlerinin seçildiği görülmüş olup literatür verileri ile karşılaştırma kısıtlı olarak 
yapılabilmiştir.

Hastanemizde cerrahların çoğu, antibiyotik baskısındaki hastalarda infeksiyon 
gelişmeyeceğine inanmakta ve profilaksi süresini uzun tutmaktaydılar. Proje-
nin başlamasından itibaren hekimlerin bu konuya bakış açıları değişmiş, uygun 
antibiyotik kullanım oranları yükselmeye başlamıştır (Tablo-5). 2012 Eylül ayı 
verilerine göre Doğru Profilaktik Antibiyotik Başlama Zamanı % 94,50; Doğru 
Antibiyotik %85,01; Doğru Doz %98,01; Doğru Veriliş Yolu % 100; Doğru Son-
landırma % 64,03; 5 Kriterin Tamamında Doğru Proflaksi Uygulama Oranı % 
50,40 olduğu tespit edilmiş ve hedefimize ulaşıldığı görülmüştür.

Profilaktik antibiyotik uygulamasında ciddi eksiklikler ve yanlışlıklar yapıl-
maktadır. En sık yapılan hatalar, profilaksi süresinin gereğinden uzun tutul-
ması, uygun antibiyotik seçilememesi ve antibiyotiğin verilmesindeki yanlış 
zamanlamadır (Sözüer, 2007:21). Ülkemizde bir araştırma hastanesinde ya-
pılan çalışmada değerlendirmeye alınan operasyonların % 53’ünde profilaksi 
süresinin gereğinden uzun ve bazen operasyondan günlerce önce başlanan 
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profilaksilerin varlığı saptanmıştır. Burnett ve arkadaşlarının çalışmasında 
protokolün uygulanmaya başlamasından sonra kolesistektomi ameliyatında 
tek doz profilaksi oranı % 35’den % 61’e çıkmıştır (Tuna, 2010:24). Bizim 
yapmış olduğumuz çalışmanın başlamasından 1 ay sonra kolesistektomi ame-
liyatında tek doz profilaksi oranı %66,6 iken çalışmanın sonunda %82,7 ola-
rak belirlenmiştir (Tablo-6). Ege Bölgesi Hastanelerinde antibiyotik kulla-
nımının değerlendirilmesine yönelik kesitsel araştırmada profilaksiyi doğru 
sonlandırma % 14,1 olduğu belirtilmiştir (Özgenç, 2007:SS-08). Yapmış ol-
duğumuz iyileştirme çalışması sonucunda Alt İndikatörler analiz edildiğinde 
en düşük orana sahip kriter “profilaksiyi doğru sonlandırma” olarak görül-
müştür (%64,03). Bunun nedeni ise diz protezi ameliyatlarında doğru sonlan-
dırmanın olmamasıdır (Tablo-6).

Sonuç olarak, uygun cerrahi proflaksi uygulamasının, Sağlık Bakanlığı tara-
fından ulusal indikatör olarak takip edilmesi ve ulusal kılavuz oluşturularak 
hastanelerin kullanımına sunulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ayrıca pro-
filaksi uygulamalarına yönelik eğitimin uzmanlık ihtisas eğitimi esnasında 
verilmesinin hasta güvenliği ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağı düşünül-
müştür.

Tablo 4. Cerrahi Profilakside Antibiyotiklerin Doğru Kullanım Oranı – 2011

Mevcut Değer: 

Temmuz %43 %32,07

Ağustos %63,04 %25

Eylül %76,41 %43,99

Ekim %70,27 %28,37

Kasım %73,56 %29,8

Aralık %81,13 %41,5

Ortalama % 67,90 %33,45

Cerrahi Profilakside Antibiyotiklerin
Doğru Kullanım Oranı – 2011

Hedef Değer: 

İlk 60 Dakikada Profilaktik
Antibiyotik Uygulama Oranı

Doğru Profilaksi
Oranı
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Tablo 5. Cerrahi Profilakside Antibiyotiklerin Doğru Kullanım Oranı – 2012
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Cerrahi Profilakside Antibiyotiklerin
Doğru Kullanım Oranı (%) – 2012

İlk 60 dakikada Profilaktik Antibiyotik Uygulama Oranı                      Doğru Profilaksi Oranı
Mevcut Değer: %67,90 (2011 2. dönem)                                                  Mevcut Değer: %33,45 (2011 2. dönem) 
Hedef Değer: %80                                                                                 Hedef Değer: %50
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Tablo 6. Ameliyat Türlerine Göre Cerrahi Profilakside Doğru Kullanım Oranı (%) - 2012
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LAP.KOLESİSTEKTOMİ(CHOL) 42 42 50 88,07 66,6 100 100 66,6
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4 4 40 75 100 100 100 75
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Hastanelerde Akılcı İlaç Kullanımına 
Yönelik Kalite Çalışmalarının 
Değerlendirilmesi

Selime TOPRAK1 / Emin MURAT2

Oğuz ÖZYARAL3 / Derya BUĞUR DOĞAN4

Fatma MORDOĞAN5 / Mustafa SÖYLEMEZ6

ÖZET
Akılcı İlaç Kullanımı (AİK), kişilerin klinik bulgularına ve özelliklerine göre uygun ilacı, 
uygun süre ve dozajda, en uygun maliyetle ve kolayca sağlayabilmektir. Hizmet Kalite 
Standartları AİK kılavuzu yürürlüğe girmiş ve çalışmalara önem kazandırılmıştır. İlaçla-
rın gereğinden fazla ya da yanlış kullanılması hasta güvenliğine zarar vermekle beraber, 
kaynakların da boşa harcanmasına neden olmaktadır.

Bu çalışma Hizmet Kalite Standartları kapsamında hastanelerde yürütülen, AİK çalışma-
larının irdelenmesi, etkinliğinin belirlenmesi, yeterliliğinin değerlendirilmesi, çalışanla-
rın farkındalık ve görüşlerinin tespit edilmesi ve AİK’nın hasta güvenliğindeki öneminin 
vurgulanması amacıyla planlanmıştır.

Çalışma, Malatya Devlet Hastanesi çalışanlarında, AİK çalışmalarına yönelik uzman gö-
rüşü ve bilimsel verilerden yararlanılarak hazırlanan soruları içeren bir anket kullanılarak 
yapılmıştır. Araştırma evreni, hastanemizde AİK çalışmalarında aktif olacağı düşünülen, 
1200 personelden örneklem olarak seçilen 400’ünü kapsamaktadır. Veriler SPSS istatistik 
programları aracılığıyla analiz edilerek değerlendirilmiştir.

Çalışma sonucunda çalışanların çoğunluğunun AİK eğitimi aldığı ve eğitim alanların ço-
ğunluğunun ise AİK’i doğru tanımladığı tespit edilmiştir. Çalışanların büyük bir kısmı 

1 Devlet Hastanesi, Kalite Birimi, MALATYA, selime-toprak@hotmail.com, 0 505 613 95 69

2 Devlet Hastanesi, Kalite Direktörü, Başhekim Yrd., MALATYA dreminmurat@gmail.com, 0 533 371 60 67

3 Yeni Yüzyıl/Okan Üniversitesi,Halk Sağlığı AD, Doç.Dr,İSTANBUL,oguzozyaral@yahoo.com,05455414141 

4 Devlet Hastanesi, Kalite Birimi, MALATYA, deryaeylem1@hotmail.com, 0 533 359 49 50 

5 Devlet Hastanesi, Kalite Birimi, MALATYA, mordogannurhak@hotmail.com, 0 532400 66 95 

6 Devlet Hastanesi, Kalite Birimi, MALATYA, msoylemez1974@hotmail.com, 0 535 984 43 16 
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hastane AİK komitesinin varlığını bildiği ve ihtiyaç duyduğunda ulaşabildiğini, teşhir 
ünitelerinin görsel açıdan etkili olduğu, sayılarının yeterli, yerleştirme konumlarını uy-
gun, AİK uygulamalarının hasta güvenliğinin sağlanmasında etkili olduğunu belirtmiş-
lerdir. Yine çalışanların çoğunluğu AİK çalışmalarında sağlık personelinde işbirliğinin 
önemli, AİK çalışmalarının halkın sağlığını ve toplumun çıkarlarını korumaya yönelik 
olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir.

Hastanelerde Hizmet Kalite Standartları kapsamında yapılan çalışmaların AİK’nda etkili 
olduğu, çalışanlarda farkındalık ve bilinci arttırdığı, olumlu davranış değişikliği oluştur-
duğu tespit edilmiştir. Hastanelerde çalışmaların Hizmet Kalite Standartları kapsamında 
yürütülmesinin ve puanlandırılmasının doğru sonuçlar getirdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Akılcı İlaç Kullanımı, Hastane Hizmet Kalite Standartları, Hasta 
Güvenliği

ABSTRACT
Rational Drug Use (RDU) is to provide the appropriate medication due to patients’ clinical 
findings, with the most cost-effective and easy way, in appropriate time and dosage. The 
guide of RDU in the Service Quality Standards (SQS) has been established and has been 
given importance. In addition to harm for patient safety, the misuse or overuse of the 
drugs causes wasted resources.

We aimed to emphasize the importance of RDU on safety of the patients, to investigate 
the efficiency and to evaluate the effectiveness of RDU that is performed in the hospitals, 
and to determine the views and ability of employees, in the scope of SQS.

The subject in this study was 400 employees who have been selected randomly in the 
1200 health-care personnel in the Malatya State Hospital. We interviewed each person 
face to face and used a questionnaire about RDU. Analyses of the data were performed by 
using appropriate statistical methods by SPSS 19.0.

It was identified that most employees were educated for RDU and they explained 
what the RDU was. Much more employees declared that they have known there was a 
committee of RDU in the hospital, were able to reach in the case of requirement. They also 
declared that exhibition units are impressive, adequate and suitable places. In addition, 
they reported that it was effective in ensuring the safety of patients. The majority of the 
employees noted that the cooperation of health staff for studies of RDU was important, 
and they believed that studies of RDU aimed to protect the health and benefit of public.

It was concluded that the studies in scope of SQS have had an effect on RDU, increased 
awareness and consciousness of workers, and led a positive change in behavior. Execution 
and scoring of work in hospitals under the SQS caused positive results.

Key Words: Rational Drug Use, Service Quality Standards of Hospitals, Patients’ Safety
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1. GİRİŞ VE AMAÇ

Dünya Sağlık Örgütü ilacı “fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları alıcının 
yararı için değiştirmek veya incelemek amacıyla kullanılan veya kullanılması ön-
görülen bir madde ya da ürün” olarak tanımlamaktadır (Kayaalp, 2009:3).

Antik çağdan başlayıp, 17. yüzyılda Descartes, Spinoza ve Leibniz’in ortak felse-
fi eğilim ve görüşlerine verilen ad olarak akılcılık, “zihnin doğuştan itibaren bazı 
temel ilkeler ya da fikirlerle donatılmış olan anlayıştır”. Sosyoloji sözlüğünde, 
“tüm bilginin bir sistem biçiminde ifade edilebileceği ve ilkesel olarak her şe-
yin bilinebileceği görüşünü karşılayan bir terim” olarak tanımlanmaktadır. Aba-
cıoğlu (Abacıoğlu, 2005) felsefi akılcılık ile ilaç kullanımı arasında çağrışımsal 
bir ilişki kurulabilmesine karşın, ilaçta akılcılık ve kullanımının dayanaklarının 
farklı olduğunu belirtir. İlaç kullanımında akılcılık, deney ve gözleme dayalı bil-
gi birikimiyle oluşturulmuş bir deneyimlilik durumunu ve bunun, sonraki tıbbi 
tanı ve tedavi edici hekimlik süreçlerinde verimli ve etkili kullanımını betimler 
(Abacıoğlu, 2005).

İlaç doğru kullanıldığında insan sağlığını ve yaşamını tehdit eden olumsuzluk-
lara son verirken, yanlış kullanıldığında da yaşama son verebilen bir madde ol-
ması nedeniyle, insan ve toplum sağlığında önemli bir yere sahiptir (Phillips, 
2002:13). Çok eski çağlardan bu yana insanlığın tedavi sürecindeki serüvenine 
ortaklık etmekte olan ilaç, son yüzyılda giderek artan sayı ve çeşitliliği ile insan 
ve toplum sağlığının sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesinde vazgeçilmez olan 
yerini iyice sağlamlaştırmıştır. Böylece modern tıbbın en temel tedavi aracı hâ-
line gelmiş olan ilaç, sadece hastanelerin ve eczanelerin sınırları içerisinde kal-
mamış, günümüzde bu alanları aşıp toplumun hemen her kesimini çok yakından 
ilgilendiren bir tüketim ürününe dönüşmüştür (Mollahaliloğlu vd. (Kaynak 10), 
2011:9). İlaçların gereğinden fazla, az veya yanlış kullanılması kişilere ve top-
luma zarar vermenin yanı sıra mevcut kaynakların da boşa harcanmasına neden 
olmaktadır. Sağlık hizmeti sunulurken, hasta ve toplum sağlığı açısından ilaçların 
akılcı kullanımının sağlanması günümüzde büyük önem kazanmıştır (Mollahali-
loğlu vd. (Kaynak 10), 2011:8).

AİK’nı; kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, 
uygun süre ve dozajda, en uygun maliyetle ve kolayca sağlayabilmesi şeklinde 
tanımlayan Dünya Sağlık Örgütü, bu kavramı ilk kez 1985 yılında Kenya-Nai-
robi toplantısında değerlendirmiştir. AİK doktorun hastaya tanı koyması, reçete 
yazması, hastanın ilaç edinmesi, kullanması ve tedavinin izlenmesini kapsayan 
geniş bir süreçtir. Bu sürecin doğru şekilde işlemesi ancak devletin, ilaç endüstri-
sinin, doktorların, eczacıların, diğer sağlık çalışanlarının ve toplumun AİK felse-
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fesinin benimsemesi ile mümkündür (Mollahaliloğlu vd. (Kaynak 10), 2011:8). 
AİK ilkelerini benimseme ve bu ilkeleri en iyi şekilde hayata geçirmeye çalışma 
tüm sağlık çalışanlarının en başta gelen görevleri arasındadır. Mevcut ilaçlarla 
ilgili, yeni deneyimlerin sağladığı bilgi yükünün gün geçtikçe artması, ilaç gü-
venliği, bazı ilaç gruplarına direnç gelişmesi, ilaca bağlı yüksek sağlık harcaması 
veya ilaç pazarına yeni ürünlerin katılması bu konuya yaklaşımı daha da önemli 
kılmaktadır (Mollahaliloğlu vd. (Kaynak 9), 2011:V).

Dünyada ve ülkemizde yaşanan demografik ve epidemiyolojik değişimler; ya-
şam süresinin uzaması, nüfusun yaş yapısının değişmesi, kronik hastalıklarda 
artış, beslenme alışkanlarındaki değişiklikler, sağlık hizmetlerine olan talebin 
değişmesine ve harcama, finansman, maliyet gibi konuların gündeme gelmesi-
ne neden olmaktadır. Akılcı olmayan ilaç kullanımı da tedavi maliyetlerini ve 
halkın sağlığını olumsuz etkileyen ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Hug ve arkadaşları (Hug, 2010:31-38) ABD’nde bir hastanede retrospektif olarak 
taradıkları 1200 hasta dosyasını değerlendirdikleri ve 2010 yılında yayınlanan 
çalışmalarında, hastanede yatarak tedavi alan hastalara verilen zararın en büyük 
nedeninin ilaçlara bağlı olduğunu göstermiştir. Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı az 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha ileri boyutlarda olmakla birlikte, tüm 
ülkelerin önemli sağlık sorunlarındandır.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı bünyesinde, AİK ile ilgili çalışmalar yaklaşık 20 
yıldır sürmektedir. AİKna ilişkin çalışmaların derlenmesi, toplanması ve ülke-
nin ihtiyaçlarına, önceliklerine ve kaynaklarına uygun stratejik planlar haline 
getirilmesi için geniş kapsamlı ulusal politikalar belirlemek ve hayata geçire-
bilmek amacıyla, 12 Ekim 2010 tarihinde İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 
bünyesinde, Akılcı İlaç Kullanım Şube Müdürlüğü kurulmuştur (akilciilac.gov.
tr, 2010). Bu olay, konunun devlet politikasında önem kazanmasına ve ulusal 
boyutta ciddi çalışmalara hız kazandırmıştır. “Sağlıkta Performans ve Kalite Yö-
nergesi” 01.07.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ve aynı tarihte hastanelerde kalite 
çalışmalarında rehberlik eden hastanelerde Hizmet Kalite Standartlarına AİK’na 
yönelik maddeler eklenerek değerlendirmeye ve puanlandırmaya alınmıştır. Bu 
uygulamanın hastane kalite çalışmaları kapsamında yürütülmesi birçok tartışma-
yı da beraberinde getirmiştir (akilciilac.gov.tr, 2010).

Hastane Hizmet Kalite Standartları Kurumsal Hizmet Yönetimi Yönetim Hiz-
metleri Bölümünde AİK düzenlemeleri aşağıdaki gibidir (HHKS, 2011:31).

00 01 01 29 00 Akılcı ilaç kullanımının sağlanmasına yönelik düzenleme bu-
lunmalıdır.
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• 00 01 01 29 01 Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili sorumlu bir ekip oluşturulmalı-
dır.

• 00 01 01 29 02 Ekipte; yönetimden bir temsilci, hekim ve eczacı yer almalıdır.

▫ Yönetimi temsilen ilaç ve hizmet alımından sorumlu başhekim yardımcısı

▫ En az üç farklı branştan birer hekim

▫ Hastane baş eczacısı

▫ Hastane başhemşiresi

▫ Hastane farmakovijilans sorumlusu

▫ Hastane hasta hakları birimi sorumlusu

▫ Varsa farmakoloji alanında uzmanlığını yapmış veya doktorasını tamamla-
mış hekim, yoksa bu şartları sağlayan eczacı

▫ Varsa bir klinik eczacı

Akılcı ilaç kullanımı ekibi sorumlusu ve yardımcısı belirlenmelidir. Akılcı ilaç 
kullanımı ekibi düzenli olarak ekip sorumlusu başkanlığında 3 ayda bir veya ih-
tiyaca göre daha sık toplanmalıdır. Akılcı ilaç kullanımı ekibi, en az beş kişi ile 
toplantı yapmalı ve salt çoğunluk ile karar almalıdır.

• 00 01 01 29 03 Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili olarak;

▫ Hastane politikası belirlenmeli,

▫ Faaliyetler planlanmalı ve uygulanmalıdır.

▫ Düzenli olarak ekip sorumlusu başkanlığında en az 5 üyeyle birlikte 3 
ayda bir veya ihtiyaca göre daha sık toplanmalı

▫ Personele ve hastalara yönelik ön-değerlendirme anketleri yaparak has-
tane politikası oluşturmalıdır.

▫ Sağlık personeline, hastalara periyodik eğitimler düzenlemeli ve sonuç-
larını 6 ayda bir İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletmelidir.

00 01 01 30 00 Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastalarda farkındalık oluşturul-
masına yönelik düzenlemeler bulunmalıdır.

• 00 01 01 30 01 Hastalar ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirilmelidir.

• 00 01 01 30 02 Hastaların sıklıkla kullandığı alanlarda akılcı ilaç kullanımına 
yönelik broşür, poster, video görüntüleri gibi düzenlemeler bulunmalıdır.

• 00 01 01 30 03 Yatan hasta eğitimlerinde, akılcı ilaç kullanımına yönelik bil-
gilendirme yapılmalıdır.
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▫ İlaç kullanımı hakkında hastaların bilgilendirilmesi için faaliyetler plan-
lanmalıdır. Bu amaçla tüm sağlık personelinin programa dahil olması sağ-
lanmalıdır.

▫ Bilgilendirme gereçlerinin hastaların yoğun olduğu ve görülebilecek yer-
lerde olmasına özen gösterilmelidir. Hastane ve servis girişlerinde poster 
ve duyuru ünitelerine yer verilmeli, broşürler bulundurulmalıdır. Akılcı 
ilaç kullanımına ilişkin bilgilendirme videoları, özellikle hasta bekleme 
alanlarında video görüntüsü olanağı olan ekranlardan paylaşılmalıdır.

▫ Hastalara ve yakınlarına planlanan tedavinin ve kullanılacak ilaçların ama-
cına ve yan etkilerine ilişkin bilgilendirmeler sağlık personeli tarafından 
yapılmalıdır. Dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmalıdır.

▫ Sık reçete edilen ilaçlar ile ilgili ve kullanırken dikkat edilmesi gereken 
hususlara ilişkin kısa bilgilendirme notları hazırlanmalı, hasta veya hasta 
yakını ile paylaşılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından, ülke genelin-
de kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarına 29.04.2011 tarihli ve 036409 sayılı 
yazıda belirtilen AİK Programı ile ilgili olarak halkın ve sağlık çalışanlarının 
bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla hastane iletişim malze-
melerinin (broşür, afiş, teşhir üniteleri) yaptırılması ve faaliyetlerin yürütülmesi 
istenmiştir.

Bu çalışmanın amacı, Hastane Hizmet Kalite Standartları kapsamında hastaneler-
de yürütülen AİK çalışmalarının, Malatya Devlet Hastanesi örneği ile sağlık ça-
lışanlarında AİK ile ilgili oluşan farkındalık, görüş ve faaliyetlerin değerlendiril-
mesi, irdelenmesi, etkinliğinin tespit edilmesi ve mevcut durumu analiz etmektir.

2. GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışma Malatya Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarından hastanemiz AİK ça-
lışmalarında aktif rol alacağı düşünülen 1200 sağlık personelinden çalışma evre-
nini oluşturan doktor, hemşire, ebe, sağlık memuru, eczacı ve diğer sağlık perso-
nelinden örneklem olarak seçilen

400’ünü kapsamaktadır. Örneklem seçilen gruplardan her bir grup için en az 
%30’na ulaşılmak istenmiş ve tamamına ulaşılmıştır.

Anket soruları, AİK kalite çalışmaları konusunda uzman görüşleri, bilimsel ve-
riler ve Hastane Hizmet Kalite Standartlarında yer alan parametrelerden yararla-
nılarak tarafımızca hazırlanmıştır. Ankette 5 soru demografik, 5 soru kapalı uçlu 
olarak (evet-hayır) şeklinde hazırlanmıştır. Ankette yer alan diğer sorular 5’li 
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Likert derecelendirme ölçeğinde 19 sorudan oluşan, hastanelerde yapılan AİK 
kalite çalışmalarına göre tutum, davranış, görüş ve bilgi düzeyi bildirecek şekil-
de hazırlanmıştır. Anketin değerlendirmesi yapılırken, katılıyorum ve kesinlik-
le katılıyorum alanlarını işaretleyenler birlikte alınarak olumlu kabul edilmiştir. 
Çalışma ve anketler 2012 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yüz yüze 
yapılmıştır.

Verilerinin analizinde IBM SPSS Statistics 19.0 programı kullanılmıştır. Anket-
te 19 maddeden oluşan ve 1-5 arası puanlandırılan ölçek kullanılmıştır. Yapılan 
analizlerde ölçeğin 3 alt boyuta ayrıldığı ve alt boyutun güvenilir yapıya sa-
hip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Oluşturulan alt boyutlar sonucunda araştırma 
problemlerine uygun hipotezler belirlenmiş ve ardından hipotezlerin testi için 
Bağımsız Örneklem t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanıl-
mıştır. ANOVA sonucunda ortaya çıkan farklılıkların tespiti amacı ile Tukey 
çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Tüm analizlerde 0,05 anlamlılık düzeyi 
esas alınmıştır.

3. BULGULAR

Tablo 1.’de görüldüğü gibi çalışmamıza katılan 400 sağlık çalışanının 294’ü 
(%73,5) kadın, 106’sı (%26,5) erkektir. Katılanlarda kadın sayısının fazla olması 
hastanedeki hemşire, ebe ve bayan personel sayısının fazla olmasından kaynak-
lanmaktadır. Katılanların yaş ortalaması 38’dir. Ankete katılanların eğitim düzey-
lerine bakıldığında %25,3’ü lisans, %44,3’ü önlisans, %21,5’i lisansüstü mezunu 
olduğu, sadece % 9’unun lise mezunu olduğu görülmüştür.

Ankete katılan sağlık personellerinin % 15,3’ü uzman hekim, % 1’i pratisyen 
hekim, %74,5’i ebe, hemşire, sağlık memuru, % 2,3’ü eczacıdır. Bu oran hasta-
nedeki mevcut kadro ile ilgilidir.

Faktör analizi sonucunda tüm faktör yüklerinin 0,300’ün üzerinde olduğu ve tüm 
maddelerin kapsam geçerliliği ile örtüştüğü görülmüştür. Buna göre ölçek 3 alt 
boyut ve 19 maddeden oluşmaktadır. 7, 8, 9, 10, 11’inci soruları 3. boyutta, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 20’inci soruları 2. boyutta, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25’inci soru-
ları 1. boyutta yer almaktadır.

AİK ölçeği alt boyutlarının iç tutarlılık katsayıları analizi neticesinde, ekonomik 
alt boyutunun oldukça güvenilir (α=0,600), sağlık çalışanları görüşleri alt boyu-
tunun oldukça güvenilir (α=0,774) ve kalite çalışmaları alt boyutunun yüksek 
derecede güvenilir (α=0,864) olduğu saptanmıştır.



Sözel Bildiriler - Cilt: I

530  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 1. Çalışmaya Katılanların Demografik Özellikleri, Eğitim Düzeyleri ve Çalıştıkları 
Birimlere Göre Dağılımı, Malatya Devlet Hastanesi

Özellikler Sayı %
Yaş grupları (yıl) (n=400)
30 yaş ve altı
31-35
36-40
41-45
46 +

64
99
93
76
68

16,0
24,8
23,3
19,0
17,0

Cinsiyet (n=400)
Kadın
Erkek

294
106

73,5
26,5

Eğitim Durumu (n=400)
Lise
Önlisans
Lisans
Lisanüstü

36
177
101
86

9,0
44,3
25,3
21,5

Mesleki Tecrübe (yıl) (n=400)
1-3
4-10
11-15
16-19
20 +

14
79
98
102
107

3,5
19,5
24,5
25,5
26,8

Hastanede Çalışma Süresi (yıl) (n=400)
1-3
4-10
11-15
16-19
20 +

71
136
87
39
67

17,8
34,0
21,8
9,8
16,8

Mesleki Ünvan (n=400)
Uzman Hekim
Pratisyen Hekim
Ebe-Hemşire-Sağlık Memuru
Eczacı
Diğer

61
4

298
9
28

15,3
1,0
74,5
2,3
7,0

Çalışılan Birim (n=400)
Servis
Poliklinik
Acil
Yoğun Bakım
Diğer

201
46
44
16
93

50,3
11,5
11,0
4,0
23,3

TOPLAM 400 100
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Bartlett Sphericity testi sonucunda değişkenler arasında anlamlı düzeyde yüksek 
ilişkiler bulunmadığı ve verilerin faktör analizi uygun olduğu sonucuna ulaşıl-
mıştır (X2:3152,989, sd: 171 p<0,05).

Tablo 2’de görüldüğü gibi farklı ünvanlardaki çalışanlar arasında, sadece sağ-
lık çalışanları alt boyutu bakımından anlamlı farklılık bulunmakta iken (F:8,08, 
P<0,05), kalite çalışmaları alt boyutu, ekonomik alt boyutu ve AİK ölçeği ba-
kımından anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Buna göre ebe, hemşire ve sağlık 
memurlarının sağlık çalışanları görüşleri alt boyutu düzeyi, uzmanların ve diğer 
çalışanların düzeyinden anlamlı derecede yüksektir.

Tablo 2. Ölçek ve Alt Boyutlar Bakımından Farklı Ünvanlardaki Çalışanlar Arasında 
Farklılık Olup Olmadığının İncelenmesi (ANOVA)

Ölçek 
ve Alt 
Boyutlar

Unvan Kişi 
Sayısı Ortalama Std. 

Sapma F p Fark

Kalite 
Çalışmaları

Uzman 61 3,20 0,851

0,629 0,534 -Ebe, Hemşire, 
Sağlık Memuru 298 3,09 0,783

Diğer 41 3,19 0,898

Sağlık 
Çalışanları 
Görüşleri

Uzman 61 3,58 0,795

8,080 0,000** 2-1,3Ebe, Hemşire, 
Sağlık Memuru 298 3,93 0,722

Diğer 41 3,59 1,010

Ekonomik

Uzman 61 4,27 0,533

2,246 0,107 -Ebe, Hemşire, 
Sağlık Memuru 298 4,23 0,763

Diğer 41 3,97 1,130

Akılcı İlaç 
Kullanımı

Uzman 61 3,68 0,491

2,399 0,092 -Ebe, Hemşire, 
Sağlık Memuru 298 3,79 0,605

Diğer 41 3,58 0,945

Tablo 3’de farklı birimlerde çalışanlar arasında farklılıkları inceledik. Buna göre 
uygulanan tek yönlü varyans analizi sonucunda, farklı birimlerde çalışanlar ara-
sında kalite çalışmaları alt boyutu bakımından anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 
Sağlık Çalışanları görüşleri alt boyutu bakımından ise anlamlı farklılık bulunmak-
tadır (F:3,38, p<0,05). Buna göre, poliklinik çalışanlarının görüş düzeyi, servis ve 
diğer birimlerde çalışanların düzeyinden anlamlı derecede daha düşüktür. Ancak 
poliklinik çalışanlarının Ekonomik boyutla ilgili bilgi düzeyi, servis ve diğer bi-
rimlerde çalışanlardan anlamlı derecede daha yüksek bulundu (F:3,599, p<0,05).
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Tablo 4’de görüldüğü gibi AİK tanımını sorguladığımızda tanımı bilenlerin dü-
zeyinin, bilmeyenlere göre anlamlı derecede yüksek olması, tanımın çalışanlar 
tarafından öğrenildiğini göstermektedir.

AİK ile ilgili eğitim alan ve almayan çalışanlar arasında kalite çalışmaları, sağ-
lık çalışanları görüşleri, ekonomik düzey ve AİK alt boyutu bakımından anlamlı 
farklılıklar bulunmaktadır (p=0,000). Buna göre; AİK ile ilgili eğitim alanların alt 
boyut düzeyleri, almayanlardan anlamlı derecede yüksektir.

Tablo 3. Ölçek ve Alt Boyutlar Bakımından Farklı Birimlerde Çalışanlar Arasında Farklılık 
Olup Olmadığının İncelenmesi (ANOVA)

Ölçek ve Alt 
Boyutlar

Çalışılan 
Birim

Kişi 
Sayısı Ortalama Std. 

Sapma F p Fark

Kalite 
Çalışmaları

Servis 201 3,18 0,784

1,404 0,232 -

Poliklinik 46 3,09 0,883

Acil 44 3,19 0,822

Yoğun Bakım 16 2,78 0,681

Diğer 93 3,03 0,814

Sağlık 
Çalışanları 
görüşleri

Servis 201 3,91 0,768

3,380 0,010* 2-1,5

Poliklinik 46 3,46 0,728

Acil 44 3,89 0,737

Yoğun Bakım 16 3,85 0,580

Diğer 93 3,86 0,838

Ekonomik

Servis 201 4,18 0,794

3,599 0,007** 2-1,5

Poliklinik 46 4,57 0,481

Acil 44 4,29 0,592

Yoğun Bakım 16 4,18 0,689

Diğer 93 4,05 0,911

Akılcı İlaç 
Kullanımı

Servis 201 3,79 0,646

0,617 0,650 -

Poliklinik 46 3,71 0,496

Acil 44 3,81 0,519

Yoğun Bakım 16 3,63 0,476

Diğer 93 3,69 0,740
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Tablo 4. AİK bilgi düzeyi ölçüm dağılımı,
Sorular n Evet % Hayır %
1.Hastaya kendi isteği ile ilaç yazılması ya da 
uygulanmasına Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) 
denir.

400 19 4,8 381 95,2

2.Hastalara doğru ilacın, doğru dozda, doğru 
sürede, doğru uygulanması AİK olarak 
tanımlanır.

400 386 96,5 14 3,5

3.AİK ile ilgili eğitim aldınız mı? 400 242 60,5 158 39,5
4.AİK ile ilgili eğitimi hastanemizde mi 
aldınız? 400 215 53,8 185 46,2

5.Hastanemizde AİK Komitesinin varlığını 
biliyor musunuz? 400 274 68,5 126 31,5

6.Hastanemizde AİK Komitesine ihtiyaç 
duyduğunuzda ulaşabiliyor musunuz? 400 265 66,2 135 33,8

AİK ile ilgili eğitimi Malatya Devlet Hastanesi’nde alanlar ile almayanlar ara-
sında farklılık olup olmadığına baktığımızda; kalite çalışmaları, sağlık çalışanları 
görüşleri, ekonomik düzey ve AİK alt boyutu bakımından anlamlı farklılıklar bu-
lunmaktadır (p=0,000). Buna göre; AİK ile ilgili eğitimi hastanemizde alanların 
farkındalık düzeyleri, almayanlardan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Bu 
sonuç AİK eğitimi konusunda hastanemizin etkili olduğu sonucunu çıkarmamı-
za yardımcı olabilir. Hastanemizde AİK komitesinin varlığını bilenlerin (%68,5) 
bilgi düzeyi bilmeyenlerden (%31,5), ihtiyaç duyduğunda AİK komitesine ula-
şabilenlerin (%66,2) ulaşamayanlardan (%33,8) yüksek bulunmuştur (p=0,000). 
Buna göre kalite çalışmalarının etkili olduğunu ancak hastanemizde çalışmaların 
yaygınlığı konusunda eksiklikler olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

Tablo 5. AİK kalite çalışmaları değerlendirme soru ve cevap dağılımı
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7.Hastanemiz Akılcı İlaç Kullanımı 
Komitesinin farkındalığı arttırma ve 
bilinçlendirme çalışmalarında yeterli 
olduğunu düşünüyorum.

n 76 57 102 91 74
% 19,0 14,2 25,5 22,8 18,5

8.Hastanemizdeki Akılcı İlaç Kullanım 
çalışmalarına yönelik yerleştirilen teşhir 
ünitelerinin görsel açıdan etkili olduğunu 
düşünüyorum.

n 76 112 117 71 24
% 19,0 28,0 29,2 17,8 6,0
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9.Hastanemizdeki Akılcı İlaç Kullanımına 
yönelik yerleştirilen teşhir ünitelerinin 
sayıca yeterli olduğunu düşünüyorum.

n 55 85 78 86 96

% 13,8 21,2 19,5 21,5 24,0

10.Hastanemizdeki Akılcı İlaç Kullanım 
teşhir ünitelerinin yerleştirilmiş 
olduğu konumlarının uygun olduğunu 
düşünüyorum.

n 43 69 79 114 95

% 10,8 17,2 19,8 28,5 23,8

11.Hastanemizin muhtelif yerlerinde asılı 
bulunan Akılcı İlaç Kullanım Politikasının 
içeriğinin yeterli olduğunu düşünüyorum.

n 50 59 83 132 76

% 12,5 14,8 20,8 33,0 19,0

12.Hastanemizde bulunan Akılcı İlaç 
Kullanımına yönelik bilgilendirici afiş 
ve broşürlerin yeterli ve etkin olduğuna 
inanıyorum.

n 36 77 86 80 121

% 9,0 19,2 21,5 20,0 30,2

13.Akılcı İlaç Kullanım çalışmalarında en 
etkili meslek grubunun hekimler olduğunu 
düşünüyorum.

n 30 54 61 83 172

% 7,5 13,5 15,2 20,8 43,0

14.Akılcı İlaç Kullanımında sağlık mesleği 
mensuplarının işbirliğinin etkili olduğunu 
düşünüyorum.

n 10 26 94 107 163

% 2,5 6,5 23,5 26,8 40,8

15.Akılcı İlaç Kullanımı için hasta 
ve yakınlarına yapılan eğitimlerin 
hastalarda ve yakınlarında ilaç kullanım 
alışkanlıklarında olumlu değişiklikler 
yapacağını düşünüyorum.

n 10 27 83 113 167

% 2,5 6,8 20,8 28,2 41,8

16.Akılcı İlaç Kullanımı eğitimlerinin 
sağlık çalışanları açısından, hastalara 
yönelik ilaç uygulamalarında davranış 
değişikliği oluşturacağını düşünüyorum.

n 22 27 88 110 153

% 5,5 6,8 22,0 27,5 38,2

17.Akılcı İlaç Kullanımının hasta 
güvenliğinin sağlanması açısından etkili 
olduğunu düşünüyorum.

n 5 29 79 86 201

% 1,2 7,2 19,8 21,5 50,2

18. Akılcı İlaç Kullanımı açısından 
ilaç takip sistemi uygulamasını doğru 
buluyorum.

n 3 31 68 79 219

% 0,8 7,8 17,0 19,8 54,8

19.Hastanemiz Akılcı İlaç Kullanım 
uygulamalarının antibiyotik profilaksi 
çalışmalarını etkilediğini düşünüyorum.

n 8 40 129 32 131

% 2,0 10,0 32,2 23,0 32,8
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20.Hastanemizde karşılaştığım ciddi 
ve beklenmedik ilaç etkilerini advers 
etki bildirim formunu doldurarak, 
Farmakovijilans sorumlusuna bildirmem 
gerektiği konusunda yeterince bilgim var.

n 40 42 60 96 162
% 10,0 10,5 15,0 24,0 40,5

21.Akılcı İlaç Kullanım çalışmaları, 
Hastane Hizmet Kalite Standartları 
kapsamında yürütülerek, hastane kalite 
puanlandırılmasında etkili olmasını doğru 
buluyorum.

n 16 29 94 80 181
% 4,0 7,2 23,5 20,0 45,2

22.Hastanemizde Akılcı İlaç Kullanımına 
yönelik yapılan çalışmalarının 
hastanemizdeki ilaç maliyetlerini 
düşüreceğine inanıyorum.

n 14 31 57 74 224
% 3,5 7,8 14,2 18,5 56,0

23.Ülkemizde Akılcı Olmayan İlaç 
Kullanımının ilaç israfını arttırdığını 
düşünüyorum.

n 10 13 26 53 298
% 2,5 3,2 6,5 13,2 74,5

24.Akılcı İlaç Kullanım çalışmalarının 
halkın sağlığını ve toplumun çıkarlarını 
korumaya yönelik olduğunu düşünüyorum.

n 7 23 38 51 281
% 1,8 5,8 9,5 12,8 70,2

25.Hastanemizde yürütülen Akılcı İlaç 
kullanımına yönelik yürütülen çalışmaların 
ülke ekonomisine katkı sağlayacağını 
düşünüyorum.

n 7 21 52 37 283
% 1,8 5,2 13,0 9,2 70,8

Grafik 1. Akılcı İlaç Kullanım çalışmalarına yönelik sorulara verilen cevapların dağılımı
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
AİK’nın evrensel tanımına göre başarılı bir uygulama için en önemli alanlar hastanelerdir. 
Hastanelerde AİK sürecinde yürütülen çalışmalar, Hizmet Kalite Standartları kapsamında yer 
alan, AİK faaliyetleri ve standartların ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
önem kazanmış ve halen yürütülmektedir. Bu çalışmaların etkinliğinin araştırılması ve 
faaliyet analizlerinin yapılması başarılı uygulamalar ve gelecek planlamalar için yol gösterici 
olmaktadır. Bu amaçla yaptığımız çalışmamızda olduğu gibi AİK’nın odak noktasındaki 
hastane personelinin konu hakkındaki bilgi düzeyi, davranış ve görüşlerinin değerlendirilmesi 
kalite kapsamında ve ayrıca ulusal bir proje bazında yürütülen AİK çalışmalarında önemli rol 
oynayacaktır.  
 
AİK’nın doğru tanımlanarak anlaşılması ve benimsenmesi başarının önemli bir başlangıç 
noktasıdır. Bunun da en etkili yolu eğitimdir. Araştırmamızda çalışanların %54 ’ü çalışma 
yapılan hastanede olmak üzere %61’nin AİK eğitimi aldığını bildirmesi ve %95’nin AİK 
uygulamasını doğru tanımlaması yürütülen eğitim çalışmalarının etkili olduğunu 
göstermektedir. AİK’nda tam hedef ve başarının devamı için hastanelerde eğitimler sürekli ve 
güncel olarak yıllık periyotlarla meslek içi eğitimler içinde ve tam katılımla sürdürülmelidir. 
Hatta bir öneri olarak personelin zorunlu uyum eğitimi programında yer almalıdır 
düşüncesindeyiz. Eğitimin önemini destekleyen birçok çalışma olduğu gibi Sağlık 
Bakanlığı’nın konu ile ilgili faaliyetlerinde de eğitim başta gelmektedir. Son yıllarda 18’in 
üzerinde tıp fakültesinin eğitimlerinde AİK müfredata girmiştir (gunet.gazi.edu.tr, 2008). 
Ayrıca çalışmamızda AİK eğitimlerinin sağlık çalışanlarında hastalara yönelik ilaç 
uygulamalarında olumlu davranış değişikliği oluşturduğu yüksek oranda (%66) bildirmeleri 
konunun önemini ve başarısını teyit etmektedir. 
 
Hastanelerde mevzuat ve standartlar gereği kurulan AİK komiteleri ve Kalite Birimleri 
ortaklaşa yürüttükleri bu faaliyetlerde önemli sorumluluklar yüklenmişlerdir. Anketimizde, 
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ

AİK’nın evrensel tanımına göre başarılı bir uygulama için en önemli alanlar has-
tanelerdir. Hastanelerde AİK sürecinde yürütülen çalışmalar, Hizmet Kalite Stan-
dartları kapsamında yer alan, AİK faaliyetleri ve standartların ilgili yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla önem kazanmış ve halen yürütülmektedir. Bu 
çalışmaların etkinliğinin araştırılması ve faaliyet analizlerinin yapılması başarı-
lı uygulamalar ve gelecek planlamalar için yol gösterici olmaktadır. Bu amaçla 
yaptığımız çalışmamızda olduğu gibi AİK’nın odak noktasındaki hastane perso-
nelinin konu hakkındaki bilgi düzeyi, davranış ve görüşlerinin değerlendirilmesi 
kalite kapsamında ve ayrıca ulusal bir proje bazında yürütülen AİK çalışmaların-
da önemli rol oynayacaktır.

AİK’nın doğru tanımlanarak anlaşılması ve benimsenmesi başarının önemli bir 
başlangıç noktasıdır. Bunun da en etkili yolu eğitimdir. Araştırmamızda çalışan-
ların %54 ’ü çalışma yapılan hastanede olmak üzere %61’nin AİK eğitimi aldığı-
nı bildirmesi ve %95’nin AİK uygulamasını doğru tanımlaması yürütülen eğitim 
çalışmalarının etkili olduğunu göstermektedir. AİK’nda tam hedef ve başarının 
devamı için hastanelerde eğitimler sürekli ve güncel olarak yıllık periyotlarla 
meslek içi eğitimler içinde ve tam katılımla sürdürülmelidir. Hatta bir öneri ola-
rak personelin zorunlu uyum eğitimi programında yer almalıdır düşüncesindeyiz. 
Eğitimin önemini destekleyen birçok çalışma olduğu gibi Sağlık Bakanlığı’nın 
konu ile ilgili faaliyetlerinde de eğitim başta gelmektedir. Son yıllarda 18’in üze-
rinde tıp fakültesinin eğitimlerinde AİK müfredata girmiştir (gunet.gazi.edu.tr, 
2008). Ayrıca çalışmamızda AİK eğitimlerinin sağlık çalışanlarında hastalara yö-
nelik ilaç uygulamalarında olumlu davranış değişikliği oluşturduğu yüksek oran-
da (%66) bildirmeleri konunun önemini ve başarısını teyit etmektedir.

Hastanelerde mevzuat ve standartlar gereği kurulan AİK komiteleri ve Kalite 
Birimleri ortaklaşa yürüttükleri bu faaliyetlerde önemli sorumluluklar yüklen-
mişlerdir. Anketimizde, çalışanların %68’nin komiteyi bildiğini, %66’sınında ih-
tiyaç duyduğunda komiteye ulaşabildiğini bildirmesine rağmen komitenin AİK 
uygulamalarında farkındalığı arttırma ve bilinçlendirme çalışmalarında yeterli 
olduğunu düşünenlerin oranı kararsızlar çıkarıldığında sadece %40’da kalması 
bu komitenin etkinlik ve işlevselliğinin daha da arttırılması gerektiğini ortaya 
koymuştur. Bunun için Sağlık Bakanlığı’nca komite üyeleri eğitime alınmalı, he-
defler yükseltilmeli, faaliyet çeşitliliği ve etkinliği için yol gösterici rehberler, 
kılavuz ve zengin materyaller komiteye sunulmalıdır. Hastane kalite değerlendir-
melerinde standartların detaylı sorgulanması yaklaşımı da olumlu katkı sağlaya-
cak nitelikte değerlendirilmiştir.
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Hastanelerde Bakanlıkça tek tip ve modelde zorunlu yaptırılan teşhir ünitelerinin 
AİK uygulamalarında farkındalığın arttırılması hedeflenmiştir. Teşhir üniteleri-
nin yerleşim konumları ve sayıları konusu Bakanlığın asgari önerileri ile birlikte 
daha çok komite ve kalite birimlerince belirlenmektedir. Araştırmamızda teşhir 
ünitelerinin görsel açıdan etkili olduğunu düşünenlerin oranı %24, sayılarının 
yeterli olduğunu düşünenlerin oranı ise %45, yerleştirme konumlarının uygunluk 
durumunun olumlu olduğunu düşünenlerin oranı ise %50 tespit edilmiştir. Bu 
sonuçlar teşhir üniteleri ile ilgili hedeflere ulaşılmadığını göstermektedir. Teşhir 
ünitelerinin anlamı ve önemi tüm personele eğitim ve aktivasyonlarla öğretilme-
lidir. Sayıları hastane ölçeğine göre yeterli olmalı ve sembolik yerleştirmelerden 
ziyade görsel açıdan etkili, dikkat çekici yerlerde, içinde sadece AİK broşürleri 
olacak şekilde, yanında kalabalık oluşturan ve görselliği duyarsızlaştıracak başka 
teşhir materyali konulmadan yerleştirilmesinin etkinliği arttıracağı düşüncesin-
deyiz. Ayrıca teşhir ünitelerinin üzerinde AİK ile ilgili slogan ve ilgi çekici yazı-
ların olması algıyı arttıracaktır.

Hastanelerde AİK çalışmaları kapsamında, Sağlık Bakanlığınca muhtelif yerlere 
asılması ve yerleştirilmesi için konunun önemini gösteren afiş ve broşürler ha-
zırlanmış, hastanelere özel AİK Politikaları oluşturulmuştur. Politikanın amaca 
uygun olarak hazırlanması ve personelin görebileceği şekilde diğer politikalar-
la birlikte asılması, yönetim ve personelce benimsenmesi başarı için önemli bir 
faktördür. Politika içeriği, afiş ve broşürlerin yeterliliği konusunda çalışanların 
sadece %50’sinin yeterlilik bildirmesi faaliyet planlamasında değerlendirilecek 
bir bulgudur.

AİK, ilaç tedavisinin etkili, güvenli ve ekonomik biçimde uygulanmasına olanak 
tanıyan planlama, yürütme ve izleme sürecidir (Pınar, 2012:60). Bu sürecin iyi 
şekilde yürütülmesinde devletin yanı sıra başta kullanılacak ilaca karar veren (he-
kim), ayrıca ilacı sağlayan (eczacılar), ilacı uygulayan (hemşire, hasta ve hasta 
yakını) ve üreticilere önemli görevler düşmektedir (Pınar, 2012:60). Hemen her 
ülkede önemli sağlık sorunu kabul edilen Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı soru-
nuyla baş etmede sıralanan çözüm önerileri arasında, hekimlerin alışkanlıkları-
nın düzeltilmesine yönelik önlemler ilk sıralarda yer almaktadır (Mollahaliloğlu 
vd. (Kaynak 9), 2011:V). Araştırmamızda AİK çalışmalarında en etkili meslek 
grubunun %64 oranında hekimler olarak belirtilmesi iddianın önemini destekle-
mektedir. Hekimlere AİK’na yönelik hizmet içi eğitimler mesleği boyunca yapıl-
malı, tıp fakültelerinde temel eğitimlerde yer verilmeli, ödüllendirme gibi teşvik 
faaliyetleri oluşturulmalıdır. Sağlık hizmetlerinin bir özelliği olan ekip çalışması 
gerekliliği, anket sonuçlarımızda da AİK’nda %67 gibi olumlu bir oranda bildir-
meleri, sağlık mesleği mensuplarının işbirliğinin etkili olduğunu göstermektedir. 
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Hastanelerde diğer sağlık hizmetlerinde olduğu gibi, AİK çalışmalarında da tüm 
sağlık çalışanlarının katılımı sağlanmalıdır.

Sağlık hizmetleri bilgi asimetrisinin en fazla olduğu hizmetlerdir. Bu nedenle ka-
lite kapsamında yapılan AİK çalışmalarında yatan hasta ve hasta yakını eğitimle-
rinin güvenli ilaç kullanımı ve israf boyutuna olumlu katkı sağlaması beklenmek-
tedir. Özellikle güvenli ilaç kullanımı hasta güvenliğinin sağlanmasında önemli 
yer teşkil etmektedir. Araştırmamızda çalışanların bu amaçla yapılan eğitimlerin, 
hastalarda ilaç kullanım alışkanlıklarında olumlu davranış değişikliği oluştura-
cağını %70 oranında düşünmeleri ve hasta güvenliğinin sağlanmasında AİK’nın 
etkili olduğunu düşünenlerin oranının ise %72 olması da bunu desteklemektedir.

Ankete katılanların %86’sı AİK açısından İlaç Takip Sisteminin doğru olduğunu 
belirtmiştir. İlaç Takip Sistemi ile birçok parametre kontrol altında tutulmaktadır. 
Ülkemizde uygulanmakta olan İlaç Takip Sistemi başka ülkelere de örnek teşkil 
etmektedir. Bunun en iyi göstergesi Avrupa Konseyinin ilaca güvenli erişim için 
üye ülkelerde uygulamaya koyacağı projede, Türkiye›deki İlaç Takip Sistemi›ni 
(İTS) örnek alacak olmasıdır (medimagazin.com.tr, 2012).

İlaç harcamalarında ve tüketimde (%18,1) en fazla payı antibiyotikler teşkil 
etmektedir. 2003 yılında antibiyotiklerin ilaç harcamaları içindeki payı %19,9 
iken, 2010 yılında %13,9’a gerilemiştir. Akılcı olmayan antibiyotik kullanımı 
günümüzde önemli bir sağlık sorunu olup akılcı olmayan ilaç kullanımı sonucu 
antibiyotiklere direnç gelişmekte ve hasta güvenliğini tehdit etmektedir (Pınar, 
2012:60). Ankete katılanların %56’sının AİK’nın antibiyotik profilaksi çalışma-
larını olumlu etkilediğini belirtmeleri, bu sorunların çözümünde AİK çalışmala-
rının katkısının olacağını göstermektedir.

İlaçların bilinçsizce kullanımı, tahmin edilenden daha fazla halk sağlığı sorunla-
rına yol açmaktadır. Hatta bazı çalışmalar göstermiştir ki, kullanılan birçok ilaç 
ölüme dahi neden olmaktadır (Akıcı, 2006:8). Bu nedenle advers etkinin ne ol-
duğu ve bu durumla karşılaşıldığında yapılması gerekenlerin bilinmesi, ulusal 
tedbirlerin alınması ve planlamaların yapılması için önemlidir. Çalışmaya katı-
lanlardan %65’i advers etkinin ve hastanelerde farmakovijilans sorumlusunun ne 
olduğunu bildikleri görülmüştür. Bu tespit kalite çalışmaları kapsamında yürütü-
len AİK çalışmalarının etkili olduğunu göstermektedir. Güvenli ilaç kullanımını 
da desteklemektedir.

AİK çalışmaları ülkemizde uzun yıllardır devam etmektedir. Fakat AİK çalış-
malarının Hastane Hizmet Kalite Standartları kapsamında değerlendirilmesi ile 
farkındalık artmıştır. AİK çalışmalarının bu kapsamda yürütülmesini doğru oldu-
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ğunu bildirenlerin oranının %65 çıkması uygulamanın doğruluğunu ve etkililiği-
ni kanıtlamaktadır.

Dünyada ve ülkemizde Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı ciddi bir ekonomik prob-
lem olup ilacın sağlık harcamaları içerisindeki payını arttırmaktadır. Ülkemizde 
her yıl Akılcı Olmayan İlaç Kullanımına bağlı çok miktarda ilaç israf edildiği 
yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır (Pınar, 2012:60). 2006 yılında Ankara Ticaret 
Odası (ATO) tarafından hazırlanan ilaçta israf konulu rapora göre; ülkemizde ec-
zanelerdeki ilaçların ortalama %7’si kullanım süresi dolduğu için çöpe atılmak-
ta, evlerde ise ilaçların %60’ının kutusu dahi açılmadan miadı sona ermektedir. 
Tüm bu çöpe atılan ilacın maliyeti ise yaklaşık 500 milyon doları bulmaktadır 
(Pınar, 2012:60). Avrupa ülkelerinde ve ABD’de sağlık harcamalarının %12’si 
ilaç harcamalarına ayrılırken, bu oran ülkemizde %45’in üzerindedir (akilciilac.
gov.tr, 2010). Ankete katılanlardan %88’inin Akılcı Olmayan İlaç Kullanımının 
ilaç israfını arttırdığını söylemesi de yapılan çalışmaları desteklemektedir. Anke-
timizde bu kapsamda yaptığımız sorgulamalarda da çalışanların %80’i AİK çalış-
malarının halkın sağlığını ve toplumun çıkarlarını korumaya yönelik olduğunu, 
hastanelerde yürütülen bu çalışmaların ilaç maliyetlerini azaltacağını, dolayısıyla 
ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşünmeleri AİK’nın önemini tekrar vur-
gulamaktadır.

Sonuç olarak, AİK gibi ulusal projelerin hastane hizmet kalite ölçütünde değer-
lendirilmesi sürece olumlu katkı sağlamıştır. Hasta ve çalışan güvenliğini ilgilen-
diren tüm konuların kaliteli sağlık sunumunun standartları arasında yer alması 
doğru bir yaklaşımdır. Bu amaçla hastane Hizmet Kalite Standartları ve faaliyet-
leri detaylandırılmalı, kontrol ve değerlendirme ile birlikte teşvik edilmeli, bu ve 
benzer analiz çalışmalarla da desteklenmelidir.
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Hasta Güvenliği Açısından İlaç  
Hatalarına ve Hataların Raporlanmasına 
Yönelik Sağlık Çalışanlarının 
Alışkanlıklarının Tanımlanması
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ÖZET
Amaç: Bu araştırma, Çorlu Devlet Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarının; ilaç hatalarına 
ve ilaç hatalarının raporlanmasına yönelik alışkanlıklarını değerlendirmek amacıyla ya-
pılmıştır.

Yöntem: Araştırma sağlık çalışanlarına anket uygulanarak yapılmıştır. Araştırmanın 
örneklemini Çorlu Devlet Hastanesinde görev yapan hemşire, ebe, sağlık memuru ve 
ATT’ler oluşturmuştur. Elde edilen veriler SPSS 16.0 istatistik paket programında değer-
lendirilmiştir.

Veriler: “Pearson Ki Kare Testi (X2) - PearsonChiSquare Test” ile analiz edilmiştir. An-
lamlılık düzeyi p<0.05 alınmıştır.

Bulgular: Sağlık çalışanlarının; %95.9’ u hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili eğitim al-
mıştır. Çalışanların %30.4‘ü hekim tarafından hazırlanan tedavi planının; ilacın tam adını 
uygulama zamanını, dozunu uygulama şeklini veriliş süresini hiçbir zaman; %65.5’i ise 
bazen içermediğini belirtmişlerdir. Çalışanların %12.2’sinin hekim tarafından hazırlanan 
tedavi planının ara sıra hemşire tarafından yazıldığını %2.7’sinin ise hiçbir zaman hekim 
tarafından yazılmadığını ifade etmektedirler. Çalışanların %96.6’sı güvenlik raporlama 
bildirim sistemi formu ile ilaç hatası bildirimini yapmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç:Mesleki deneyim süresi uzun olan hemşirelerin hataları raporlama sıklığının, de-
neyim süresi kısa olan hemşirelerden daha fazla olduğuve TT’lerin ’advers etki bildirim 
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formu’ ile ilaç advers etki bildirimi yapmalarına karşılık hemşirelerin yapmadıkları gö-
rülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İlaç, Hata, Raporlama, Sağlık Çalışanı.

ABSTRACT
Purpose: This study has been conducted to evaluate the habits of healthcare employees of 
Çorlu State Hospital regarding drug errors and reporting drug errors.

Method: The research has been performed by conducting surveys with healthcare 
employees. The sample of the research is composed of nurses, midwives, health clerks 
and emergency medical technicians (EMTs) who work at Çorlu State Hospital. Obtained 
data have been evaluated with SPSS 16.0 statistics package program. The data have been 
analyzed using Pearson’s Chi Square Test (X2). Significance level of the data p< 0.05 has 
been taken.

Findings:% 95.9 of healthcare employees took training on patient and employee safety. 
%30.4 of the employees have stated that the medication plan, which is prepared by 
the doctors, never includes full name of the drug, administration time, dosage, type of 
administration and duration of administration. %65.5 of the employees have stated that 
the medication plan, which is prepared by the doctors, sometimes does not include full 
name of the drug, administration time, dosage, type of administration and duration of 
administration. %12.2 of the employees have stated that the medication plan, which 
is normally prepared by the doctors, is sometimes written by the nurses. %2.7 of the 
employees have stated that the medication plan, which is normally prepared by the 
doctors, is never written by the doctors. It has been detected that %96. 6 of the employees 
do not fill out security reporting notification system form and they do not give drug error 
notification.

Conclusion: The frequency of reporting errors in vocational nurses, who have long years 
of experience, the experience is more than nurses with a short duration and ATT ‘adverse 
reaction reporting form’ corresponds with the nurses they do not make notification of 
adverse drug reactions observed.

Key Words: Drug, Error, Reporting, Healthcare Employee.
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1. GİRİŞ

Sağlık hizmetleri oldukça karmaşık, birçok sağlık profesyonelini, farklı işleri ve 
uygulamaları içinde barındıran bir hizmet sektörüdür. Dolayısıyla bu alanda ha-
taların görülmesi çok doğaldır. Ancak hataların minimalizasyonu hem ekonomik 
hem de etik zorunluluktur. Hataların azaltılması için hataların belirlenmesi, ta-
nımlanması gerekmektedir. Bunun için de bir takım bilgilere gereksinim duyulur. 
Hatalı alanları, uygulamaları, süreçleri ve nedenlerini gösteren bu bilgiler, hatalı 
olayların raporlanmasıyla elde edilir (Altındiş, 2010: 30).

Sağlık hizmeti verilen kurumlarda pek çok kasıtlı olmayan tıbbi hatalar olmakta-
dır. Bu hatalardan biri en yaygın olarak görülen önlenebilir ilaç hatalarıdır. Ame-
rika Bileşik Devleti İlaç Hatalarını Rapor Etme ve Önleme Koordinasyon Konse-
yi ilaç hatasını; sağlık çalışanının, hastanın veya üreticinin kontrolünde olmasına 
rağmen, hastanın ilaçtan zarar görmesine ya da uygun olmayan ilacı almasına 
sebep olan önlenebilir bir olay” olarak tanımlamaktadır (NCCMERP, 2012). Baş-
ka bir tanımda ise ilaç hataları, ilaçların uygulanma sürecinde, izlenmesi gereken 
ilkelere uyulmaması sonucunda gerçekleşen yanlış uygulamalar şeklinde tanım-
lanabilir (Aslan ve Ünal 2005: 175).

Hatalı ilaç uygulamaları, sebep oldukları hastalık, sakatlık ve ölümler açısından 
son derece riskli bir konu olup, hastaneye yatan hastaların tedavileri sırasında en 
sık karşılaştığı hata grubu arasında yer almaktadır (Balasvd 2004: 228; Hicksvd, 
2008: 435). Amerika Bileşik Devleti’nde 1995 yılında yayınlanan bir çalışma 
raporunda insanların hastanede kaldıkları sürede, en az bir kez ilaç hatası ile kar-
şılaşma oranının %2 ile %14 arasında olduğu tespit edilmiştir (Changand Mark, 
2009: 77-78). Avustralya’da raporlanan tüm hataların %19’u ilaç hatalarıdır ve 
tıbbi hatalara bağlı ölüm nedenlerinde öncelikli olarak yer almaktadır. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde bulunan Sağlık Kuruluşları Akreditasyonu Birleşik Ko-
misyonu (JCAHO) ’nun yayınladığı 2008 vahim hata raporunda ilaç hatalarının 
oranı %8.8’dir. JCAHO (2006) 2005 Raporu’nda istenmeyen olaylar sıralama-
sında, ilaç hataları dördüncü sırada yer almaktadır. Hemşirelerin ilaç uygulama 
hataları ve hata nedenlerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada hemşireler 
hataların %70.2’sini ilacı uyguladıktan sonra, %18.0’ini ilacı uygulamadan önce 
ve %11.0’ini ilacı hazırlarken fark ettiklerini belirtmişlerdir. Yapılan ilaç uygu-
lama hatalarından sonra hastaların %68.9’unun sağlık durumunda bir değişiklik 
görülmemiştir, %11.8’inin yaşam bulguları değişirken, %7.0’sine ilave tedavi uy-
gulanmış, %4.0’ünün kan şekeri düzeyi değişmiş ve %3.1’inde alerjik reaksiyon 
gelişmiş ve 1 hastaya da CPR uygulanmıştır (Ateş, 2010: 39).
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İlaç uygulama hatalarının sıklığı konusundaki verilerin gerçeği ne kadar yansıttığı 
kesin bilinmemektedir. Çünkü hatalar hastaya ulaşmadan önce yarıda kesilmiş olabi-
lir veya hastaya ulaşsa bile fark edilmemiş olabilir. Bazı hatalar fark edilmiş, ancak 
hastaya herhangi bir zarar oluşturmadığı için bildirilmemiş olabilir. Yapılan bir araş-
tırmada, hemşirelerin %74’ü meydana gelen hataların %50’sinden azının raporlandı-
ğını belirtmiştir (Clancy, 2004). Yılmaz (2009) ’da yaptığı araştırmada ise hemşirele-
rin %20.8’inin ilaç hatası yaptığını, %60.1’nin ilaç hatasına tanık olduğunu yalnızca 
%25.1’nin ilaç hatasını raporladığını tespit etmiştir. Bu iki çalışma da gösteriyor ki, 
hemşirelerin ilaç hatalarına yönelik raporlama alışkanlıkları düşük seyretmektedir.

İlaç uygulama hatalarının bildirilmesi, genellikle sağlık personelinin bireysel ka-
rar vermesine bağlıdır. Bazı durumlarda sağlık çalışanları hataları önemsemedik-
lerinden veya hatayı bildirmeye korktuklarından hataları bildirmemiş olabilirler. 
Mayo ve Duncan’ın 2004 yılında yaptığı çalışmada; hemşirelerin %76.9’unun 
yöneticinin tepkisinden, %61.4’ünün iş arkadaşlarının tepkisinden korktuklarını 
ve %52.9’unun da hatayı yeterince önemli bulmadıkları için ilaç uygulama hata-
larını rapor etmedikleri saptanmıştır.

Osborne ve arkadaşları tarafından 1999 yılında yapılan çalışmada; hemşirelerin 
% 43.9’unun ilaç uygulama hatalarının sadece %25’ini bildirdiği saptanmıştır. 
Hataları bildirmeme nedenlerine bakıldığında; hemşirelerin %86’sının korktu-
ğu, %57.9’unun hatayı ciddi bulmadığı ve %25’inin hatanın yaratacağı tepkiden 
korktuğu için bildirmediği bulunmuştur.

Ürdün’de 2005 yılında 24 hastanede 799 hemşirenin katılımıyla gerçekleştirilen bir 
çalışmada; hemşirelerin %40.5’i disiplin cezası alabilecekleri ve işlerini kaybede-
ceklerinden korktuğundan, %41.1’i yapılan hatayı ciddi bulmadığından, %59.6’sı 
iş arkadaşlarının tepkisinden korktuğundan, %65.4’ü yöneticisinden korktuğundan 
hataları rapor etmediklerini ifade etmişlerdir (Mrayyyan vd., 2007: 667)

İlaç hataları ve hataların raporlanmasına yönelik hemşirelerin alışkanlık ve dene-
yimlerinin belirlemek amacıyla yapılan araştırmada araştırmaya katılan hemşirelerin 
%9’u hemşirelik kariyerleri boyunca bazı ilaç hatalarını raporlamadıklarını, çünkü bu 
hataların kişisel olarak algılanacağını ve iş hayatlarına zarar vereceği düşüncesinde 
olduklarını belirtmiştir. Araştırmaya katılan hemşirelerin çoğunluğu ise (%81.6) bu 
düşüncede olmadıklarını ve hemşirelik kariyerleri boyunca tanık veya neden olduk-
ları ilaç hatalarını her zaman raporladıklarını belirtmiştir (Oğuz, 2007: 136).

İlaç uygulama hatalarını önlemek tam olarak ilaç uygulama hatalarının rapor 
edilmesiyle mümkün olabilmektedir. Sağlık çalışanlarının hataları bildirmemesi 
yapılan hataların ortaya çıkmasını ve bu konuda çözümler üretilmesini engelle-
mektedir (Ateş, 2010: 23).



Hasta ve Çalışan Açısından İlaç Güvenliği Uygulamaları

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  545

Hastanelerdeki olay raporlama uygulamaları, güvenli sağlık bakım sonuçlarına 
erişme açısından önemlidir. Bu aynı zamanda hasta bakımını iyileştirme ve ha-
taları azaltma gibi ek amaca sahip olan sağlık kuruluşları için zorunluluktur. Do-
layısıyla olay raporlama, sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi, hatalı süreç ve 
uygulamaların belirlenmesi ve güvenli bakım verilmesinde temel anahtar olarak 
dikkate alınması gereken önemli bir konudur (Altındiş, 2010: 30).

2. AMAÇ

Araştırma Çorlu Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının; ilaç hatalarına ve ilaç hata-
larının raporlanmasına yönelik alışkanlıklarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

3. YÖNTEM

Araştırma sağlık çalışanlarına anket uygulanarak yapılmıştır. Araştırmanın evre-
nini Çorlu Devlet Hastanesinde görev yapan 186 hemşire, 54 ebe, 24 sağlık me-
muru ve 11 ATT (Acil Tıp Teknikeri) oluşturmuştur. Araştırma toplam 275 sağlık 
çalışanına (hemşire, ebe, sağlık memuru ve ATT) anket dağıtılmış olup dağıtılan 
anketlerin 148’i geri dönmüştür. Araştırma Mart-Nisan 2012 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 16.0 istatistik paket programında 
değerlendirilmiştir. Veriler “Pearson Ki Kare Testi (X

2
) –PearsonChiSquare Test” 

ile analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0.05 alınmıştır.

4. BULGULAR
Tablo 1: Sağlık Çalışanlarının YaşıİleGüvenli İlaç Kullanımı Arasındaki İlişki

Yazılışı ve 
okunuşu ambalajı 
birbirine 
benzeyen ilaçların 
dolaplardaki 
yerleşimini ayrı 
raflarda tutarım.

20 ve altı 
yaş 21-30 yaş 31-40 yaş 41-50 yaş 51 ve üzeri 

yaş

 
Toplam İstatistikSayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

Hiçbir zaman 0 0 0 0 0 0 2 50.0 2 50.0 100.0 x2=21.643
p=0.006
S.D=8

Bazen 1 20.0 1 20.0 2 40.0 0 0 1 20.0 100.0
Her zaman 2 1.4 30 21.6 71 51.1 24 17.3 12 8.6 100.0
Pediatrik dozdaki ilaçların dolaplardaki yerleşiminin, diğer ilaçlardan ayrı tutulmasına dikkat ederim.
Hiçbir zaman 0 0 1 16.7 0 0 4 66.7 1 16.7 100.0 x2=19.855

P=0.011
S.D=8

Bazen 1 6.2 7 43.8 6 37.5 1 6.2 1 6.2 100.0
Her zaman 2 1.6 23 18.3 67 53.2 21 16.7 13 10.3 100.0
İlaç uygularken hasta dosyasını (hasta tabelasını) ya da ‘İlaç Uygulama Formunu’ da hasta odasına 
götürürüm.
Hiçbir zaman 0 0 4 15.4 10 38.5 7 26.9 5 19.2 100.0 x2=16.089

P=0.041
S.D=8

Bazen 1 2.6 7 17.9 19 48.7 4 10.3 8 20.5 100.0
Her zaman 2 2.4 20 24.1 44 53.0 15 18.1 2 2.4 100.0
Toplam 3 2.0 31 20.9 73 49.3 26 17.6 15 10.1 100.0
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Sağlık çalışanlarının; yazılışı ve okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların do-
laplardaki yerleşimini ayrı raflarda tutma durumu ile yaş grupları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0.006 ve p<0.05). Buna göre, 31-40 yaş gru-
bu sağlık çalışanları, diğer çalışanlara oranla benzer ilaçları ayrı raflarda tutmaktadır.

Sağlık çalışanlarının; pediatrik dozdaki ilaçların dolaplardaki yerleşiminin, diğer 
ilaçlardan ayrı tutulmasına dikkat etme durumu ile yaş grupları arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0.011 ve p<0.05). Buna göre, 31-
40 yaş grubu sağlık çalışanları, diğer çalışanlar oranla pediatrik dozdaki ilaçları 
diğer ilaçlardan ayrı bir yere yerleştirmektedir.

Sağlık çalışanlarının; ilaç uygularken hasta dosyasını (hasta tabelasını) ya da ‘İlaç 
Uygulama Formunu’ da hasta odasına götürme durumu ile yaş grupları arasın-
da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0.041 ve p<0.05). Buna 
göre, 31-40 yaş grubu sağlık çalışanları, diğer çalışanlara oranla ilaç uygularken 
hasta tabelasını hasta odasına götürmektedir.

Tablo 2. Sağlık Çalışanlarının Mesleki Deneyim Süresine GöreGüvenli İlaç Kullanımı İle 
İlaç Hatası Raporlama Durumu Arasındaki İlişki

Hasta ve çalışan 
güvenliği ile ilgili 
eğitim aldınız mı?

1 yıl ve 
altı 2-5 yıl 6-15 yıl 16 yıl ve 

üzeri
Toplam İstatistikSayı % Sayı % Sayı % Sayı %

Hayır 0 0 0 0 1 50.0 1 50.0 100.0 x2=19.761
P=0.003
S.D=6

Evet 2 1.4 25 17.6 30 21.1 85 59.9 100.0
Hatırlamıyorum 1 25.0 0 0 3 75.0 0 0 100.0
Hemşirelik kariyerim boyunca bir ya da daha fazla ilaç hatasını raporlamadım çünkü bu 
hatanın kişisel olarak algılanacağını ve iş hayatıma zarar vereceğini düşündüm.
Hayır 1 0.9 19 17.9 23 21.7 63 59.4 100.0 x2=12.738

P=0.047
S.D=6

Evet 0 0 4 14.3 7 25.0 17 60.7 100.0
Bilmiyorum 2 14.3 2 14.3 4 28.6 6 42.9 100.0
Klinikte çalışan hemşirenin hatasına tanık olduğum zaman bu durumu raporlarım.
Hiçbir zaman 0 0 5 10.6 13 27.7 29 61.7 100.0 x2=13.231

P=0.040
S.D=6

Bazen 3 7.7 10 25.6 8 20.5 18 46.2 100.0
Her zaman 0 0 10 16.1 13 21.0 39 62.9 100.0
Yazılışı ve okunuşu,ambalajı birbirine benzeyen ilaçların dolaplardaki yerleşimini ayrı 
raflarda tutarım.
Hiçbir zaman 0 0 0 0 0 0 4 100.0 100.0 x2=16.293

P=0.012
S.D=6

Bazen 1 20.0 0 0 3 60.0 1 20.0 100.0
Her zaman 2 1.4 25 18.0 31 22.3 81 58.3 100.0
‘Yüksek riskli ilaçları’ uygularken (örneğin;insülin vb) ikinci bir çalışanla çift kontrol 
yaparım.
Hiçbir zaman 1 12.5 2 25.0 4 50.0 1 12.5 100.0 x2=14.526

P=0.024
S.D=6

Bazen 2 5.0 7 17.5 9 22.5 22 55.0 100.0
Her zaman 0 0 16 16.0 21 21.0 63 63.0 100.0
Toplam 3 2.0 25 16.9 34 23.0 86 58.1 100.0

Tablo 2’de mesleki deneyim süresi ile hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili eğitim 
alma durumu karşılaştırıldığında; 16 yıl ve üzeri çalışanların %59.9’unun eğitim 
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aldığını görülmektedir. Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili eğitim alma durumu 
ile mesleki deneyim süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulun-
muştur (p=0.003ve p<0.05).

Çalışanların, hemşirelik kariyeri boyunca bir ya da daha fazla ilaç hatasını raporla-
masının, kişisel hata olarak algılanacağı ve iş hayatına zarar vereceğini düşünmesi 
ile mesleki deneyim süresi karşılaştırıldığında; 16 yıl ve üzeri çalışanların %60.7’si-
nin ‘evet’ dediği görülmektedir. Hemşirelerin ilaç hatalarını raporlama durumu ile 
mesleki deneyim süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
Yani mesleki deneyim süresi uzun olan hemşirelerin hataları raporlama durumu, 
deneyim süresi kısa olan hemşirelerden daha fazladır (p=0.047ve p<0.05).

Çalışanların; klinikteki diğer hemşirelerin yaptığı ilaç hatalarını raporlama duru-
mu, mesleki deneyim süreleri ile ilişkilidir. Bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı-
dır (p=0.040 ve p<0.05). Buna göre, 16 yıl ve üzeri deneyim süresine sahip olan 
çalışanların, diğer hemşireleri raporlama sıklığı daha fazladır.

Çalışanların; yazılışı ve okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların dolaplardaki 
yerleşimini ayrı raflarda tutma durumu ile mesleki deneyim süresi arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0.012 ve p<0.05). Buna göre, 16 yıl ve üzeri 
çalışanların%58.3’üdiğer çalışanlara oranla benzer ilaçları ayrı raflarda tutmaktadır.

Çalışanların;mesleki deneyim süreleri ile ‘yüksek riskli ilaçları’ uygularken (örneğin; 
insülin vb) ikinci bir çalışanla çift kontrol yapması arasında istatistiksel olarak anlam-
lı bir ilişki bulunmuştur (p=0.024 ve p<0.05). Buna göre, 16 yıl ve üzeri deneyim sü-
resine sahip olan çalışanların çift kontrol yapma durumu diğer çalışanlardan fazladır.

Tablo 3: Sağlık Çalışanlarının Eğitim Derecesi İle Güvenli İlaç Kullanımı Arasındaki İlişki
‘Yüksek riskli 
ilaçları’ uygularken 
(örneğin;insülinvb) 
ikinci bir çalışanla 
çift kontrol 
yaparım.

Lise Önlisans Lisans Yüksek 
Lisans

Toplam İstatistikSayı % Sayı % Sayı % Sayı %
Hiçbir zaman 1 12.5 1 12.5 6 75.0 0 0 100.0 x2=14.238

P=0.027
S.D=6

Bazen 7 17.5 18 45.0 15 37.5 0 0 100.0
Her zaman 12 12.0 58 58.0 24 24.0 6 6.0 100.0
Yaptığım ilaç uygulamalarımı uygulama sırasında tedavi defterine/hasta gözlem formuna 
kaydederim.
Hiçbir zaman 13 12.4 62 59.0 24 22.9 6 5.7 100.0 x2=15.289

P=0.018
S.D=6

Bazen 6 22.2 8 29.6 13 48.1 0 0 100.0
Her zaman 1 6.2 7 43.8 8 50.0 0 0 100.0
Toplam 20 13.5 77 52.0 45 30.4 6 4.1 100.0

Tablo 3’te çalışanların;eğitim derecesi ile ‘yüksek riskli ilaçları’ uygularken (ör-
neğin; insülin vb) ikinci bir çalışanla çift kontrol yapması arasında istatistiksel 
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olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0.027 ve p<0.05). Buna göre, önlisans 
mezunu olan çalışanların çift kontrol yapma durumu diğer çalışanlardan fazladır.

Çalışanların yapılan ilaç uygulamalarını uygulama sırasında tedavi defterine/
hasta gözlem formuna kaydetme durumu ile eğitim derecesi arasında istatistik-
sel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0.018 ve p<0.05). Buna göre, lisans 
mezunlarının % 50.0’ı ilaç uygulamalarını uygulama sırasında tedavi defterine 
kaydetmektedir.

Tablo 4: Sağlık Çalışanlarının ÜnvanınaGöre Güvenli İlaç Kullanımı İle İlaç Hatası 
Raporlama Durumu Arasındaki İlişki

Hasta ve çalışan 
güvenliği ile 
ilgili eğitim 
aldınız mı?

Hemşire Sağlık 
Memuru Ebe ATT

Toplam İstatistikSayı % Sayı % Sayı % Sayı %
Hayır 2 100.0 0 0 0 0 0 0 100.0 x2=16.482

P=0.011
S.D=6

Evet 115 81.0 8 5.6 12 8.5 7 4.9 100.0
Hatırlamıyorum 1 25.0 0 0 1 25.0 2 50.0 100.0
Güvenli raporlama bildirim sistemi formu ile ilaç hatası bildirimi yaptınız mı?
Hayır 115 80.4 6 4.2 13 9.1 9 6.3 100.0 x2=12.479

P=0.006
S.D=3

Evet 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0
Hatırlamıyorum 3 60.0 2 40.0 0 0 0 0 100.0
Advers etki bildirim formu ile ilaç advers etki bildirimi yaptınız mı?
Hayır 116 81.1 6 4.2 13 9.1 8 5.6 100.0 x2=39.647

P=0.000
S.D=6

Evet 2 66.7 0 0 0 0 1 33.3 100.0
Bilmiyorum 0 0 2 100.0 0 0 0 0 100.0
Telefonla ya da sözlü doktor direktifi aldığım zaman, bu direktifi direkt ‘ Sözel/Telefon 
Order Hekim Direktifleri Formu’na yazarak alırım
Hiçbir zaman 4 50.0 3 37.5 0 0 1 12.5 100.0 x2=22.762

P=0.001
S.D=6

Bazen 14 73.7 0 0 2 10.5 3 15.8 100.0
Her zaman 100 82.6 5 4.1 11 9.1 5 4.1 100.0
Bazı ilaçların dozunu belirten ‘Intravenous’kelimesi yerine ‘IV’ kısaltmasını kullanırım.
Hiçbir zaman 50 80.6 6 9.7 3 4.8 3 4.8 100.0 x2=17.438

P=0.008
S.D=6

Bazen 22 66.7 0 0 8 24.2 3 9.1 100.0
Her zaman 46 86.8 2 3.8 2 3.8 3 5.7 100.0
Yazılışı ve okunuşu,ambalajı birbirine benzeyen ilaçların dolaplardaki yerleşimini ayrı 
raflarda tutarım.
Hiçbir zaman 3 75.0 1 25.0 0 0 0 0 100.0 x2=14.209

P=0.027
S.D=6

Bazen 3 60.0 0 0 0 0 2 40.0 100.0
Her zaman 112 80.6 7 5.0 13 9.4 7 5.0 100.0
‘Yüksek riskli ilaçları’ uygularken (örneğin;insülinvb) ikinci bir çalışanla çift kontrol yaparım.
Hiçbir zaman 6 75.0 1 12.5 0 0 1 12.5 100.0 x2=16.256

P=0.012
S.D=6

Bazen 33 82.5 1 2.5 0 0 6 15.0 100.0
Her zaman 79 79.0 6 6.0 13 13.0 2 2.0 100.0
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Pediatrik 
dozdaki ilaçların 
dolaplardaki 
yerleşiminin, diğer 
ilaçlardan ayrı 
tutulmasına dikkat 
ederim

Hemşire Sağlık 
Memuru Ebe ATT

Toplam İstatistikSayı % Sayı % Sayı % Sayı %
Hiçbir zaman 5 83.5 1 16.7 0 0 0 0 100.0 x2=22.453

P=0.001
S.D=6

Bazen 10 62.5 0 0 1 6.2 5 31.2 100.0
Her zaman 103 81.7 7 5.6 12 9.5 4 3.2 100.0
Hastanın ilaç zamanı geldiğinde ilaç dolabında bu doz için ihtiyaç olmadığında, bu ilacı 
eğer varsa başka bir hastanın ilaç dolabından ya da başka bir bölümden ödünç alırım.
Hiçbir zaman 9 52.9 4 23.5 2 11.8 2 11.8 100.0 x2=15.965

P=0.014
S.D=6

Bazen 59 79.7 3 4.1 7 9.5 5 6.8 100.0
Her zaman 50 87.7 1 1.8 4 7.0 2 3.5 100.0
Hastaya yeni başlanan bir ilacı uygulamadan önce, hastaya sorarak ve hasta dosyası ile 
alerji bileziğine bakarak alerji bilgilerini kontrol ederim.
Hiçbir zaman 0 0 1 100.0 0 0 0 0 100.0 x2=24.904

P=0.000
S.D=6

Bazen 11 64.7 0 0 3 17.6 3 17.6 100.0
Her zaman 107 82.3 7 5.4 10 7.7 6 4.6 100.0
Hastanın yanında getirdiği ilaçları kontrol edip (miadı,ilaç adı v.s) ‘Hastanın kullandığı 
ilaçlar kayıt formu’na kaydedip ilgili doktora onaylatırım.
Hiçbir zaman 1 50.0 1 50.0 0 0 0 0 100.0 x2=18.489

P=0.005
S.D=6

Bazen 3 50.0 1 16.7 0 0 2 33.3 100.0
Her zaman 114 81.4 6 4.3 13 9.3 7 5.0 100.0
Toplam 118 79.7 8 5.4 13 8.8 9 6.1 100.0

Tablo 4’te çalışanların;ünvanları ile hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili eğitim alma 
durumu karşılaştırıldığında; hemşirelerin %80’inin eğitim aldığı görülmektedir.. 
Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili eğitim alma durumu ile çalışanların unvanı ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0.011ve p<0.05).

Çalışanların; ’güvenli raporlama bildirim sistemi formu ile ilaç hatası bildirimi yap-
tınız mı?’ durumu ile ünvanları karşılaştırıldığında; hemşirelerin %80.4’ünün ‘hayır’ 
dediği görülmektedir. Çalışanların ilaç hatası bildirimi yapma durumları ile ünvanları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0.006 ve p<0.05).

Çalışanların;’advers etki bildirim formu ile ilaç advers etki bildirimi yaptınız 
mı?’ durumu ile ünvanları karşılaştırıldığında; hemşirelerin %81.1’inin ‘hayır’ 
cevabına karşılık ATT’lerin %33.3’ünün ‘evet ‘cevabı verdiği görülmektedir. Ça-
lışanların advers etki bildirimi yapma durumları ile ünvanları arasında istatistik-
sel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0.000 ve p<0.05).

Çalışanların;telefonla ya da sözlü doktor direktifi aldığım zaman, bu direktifi direkt 
‘ Sözel/Telefon Order Hekim Direktifleri Formu’na yazarak almaları durumu ile ün-
vanları karşılaştırıldığında; sağlık memurlarının %37.5’i ‘hiçbir zaman’ cevabına kar-
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şılık hemşirelerin %82.6 ‘sı ‘her zaman’ cevabını verdiği görülmektedir. Çalışanların 
telefonla ya da sözlü doktor direktifi aldığım zaman, bu direktifi direkt ‘ Sözel/Tele-
fon Order Hekim Direktifleri Formu’na yazarak almaları durumu ile ünvanlarıarasın-
da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p= 0.001 ve p<0.05).

Çalışanların; bazı ilaçların dozunu belirten ‘Intravenous’kelimesi yerine ‘IV’ 
kısaltmasını kullanma durumları ile ünvanları karşılaştırıldığında; hemşirelerin 
%86.8’i’her zaman’ cevabına karşılık ebelerin %24.2’si ‘bazen’ cevabını ver-
dikleri görülmektedir. Çalışanların bazı ilaçların dozunu belirten ‘Intravenous’ 
kelimesi yerine ‘IV’ kısaltmasını kullanma durumları ile ünvanları arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0.008 ve p<0.05).

Sağlık çalışanlarının; yazılışı ve okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların do-
laplardaki yerleşimini ayrı raflarda tutma durumu ile ünvanları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0.027 ve p<0.05). Buna göre hemşirelerin 
%80.6’sı diğer çalışanlara oranla benzer ilaçları ayrı raflarda tutmaktadır.

Çalışanların; unvanı ile ‘yüksek riskli ilaçları’ uygularken (örneğin; insülin vb) 
ikinci bir çalışanla çift kontrol yapması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur (p=0.012 ve p<0.05). Buna göre, hemşirelerin % 79.0 ‘unun 
diğer çalışanlara oranla çift kontrol yapma durumu diğer çalışanlardan fazladır.

Sağlık çalışanlarının; ünvanı ile pediatrik dozdaki ilaçların dolaplardaki yerleşi-
minin, diğer ilaçlardan ayrı tutulmasına dikkat etme durumu arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0.001 ve p<0.05). Buna göre, hemşirele-
rin %81.7’sinin diğer çalışanlara oranla pediatrik dozdaki ilaçları diğer ilaçlardan 
ayrı bir yere yerleştirmektedir.

Sağlık çalışanlarının; ünvanı ile hastanın ilaç zamanı geldiğinde ilaç dolabında 
bu doz için ihtiyaç olmadığında, bu ilacı eğer varsa başka bir hastanın ilaç dola-
bından ya da başka bir bölümden ödünç alma durumu arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0.014 ve p<0.05). Buna göre, hemşirelerin % 
87.7 ‘sinin diğer çalışanlara oranla ihtiyaç olan dozu başka bölümlerden ödünç 
alma durumu diğer çalışanlardan fazladır.

Sağlık çalışanlarının; ünvanı ile hastaya yeni başlanan bir ilacı uygulamadan 
önce, hastaya sorarak ve hasta dosyası ile alerji bileziğine bakarak alerji bilgileri-
ni kontrol etme durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuş-
tur (p=0.000ve p<0.05). Buna göre, hemşirelerin % 82.3 ‘ünün diğer çalışanlara 
oranla alerji bilgilerini kontrol etme durumu diğer çalışanlardan fazladır.

Sağlık çalışanlarının; ünvanı ile hastanın yanında getirdiği ilaçları kontrol edip 
(miadı,ilaç adı v.s) ‘Hastanın kullandığı ilaçlar kayıt formu’na kaydedip ilgili 
doktora onaylatma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulun-
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muştur (p=0.005 ve p<0.05). Buna göre, hemşirelerin % 81.4 ‘ünün diğer çalışan-
lara oranla hastanın yanında getirdiği ilaçları kontrol edip kayıt formuna kayde-
dip doktora aydınlatma durumu diğer çalışanlardan fazladır.

SONUÇ
Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarından; 31-40 yaş grubu sağlık çalışanlarının 
yazılışı ve okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların dolaplardaki yerleşimi-
ni ayrı raflarda tuttuğu (%51.1), pediatrik dozdaki ilaçları diğer ilaçlardan ayrı bir 
yere yerleştirdiği (%53.2), ilaç uygularken hasta dosyasını (hasta tabelasını) ya da 
‘İlaç Uygulama Formunu’ da hasta odasına götürdükleri (%53.0) görülmektedir.

16 yıl ve üzeri çalışanların; hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili eğitim aldıkları 
(%59.9), hemşirelik kariyeri boyunca bir ya da daha fazla ilaç hatasını rapor-
lamamasının sebebinin, kişisel hata olarak algılanacağı ve iş hayatına zarar ve-
receğini düşündükleri (%60.7),çalışanların klinikteki diğer hemşirelerin yaptığı 
ilaç hatalarını raporlama sıklığının fazla olduğu (%62.9), yazılışı ve okunuşu, 
ambalajı birbirine benzeyen ilaçların dolaplardaki yerleşimini ayrı raflarda tuttu-
ğu (%58.3) ve ‘yüksek riskli ilaçları’ uygularken (örneğin; insülin vb) ikinci bir 
çalışanla çift kontrol yaptıkları (%63.0) görülmektedir.

Önlisans mezunu çalışanların ‘yüksek riskli ilaçları’ uygularken (örneğin; insülin 
vb) ikinci bir çalışanla çift kontrol yaptıkları (%58.0), lisans mezunlarının yapı-
lan ilaç uygulamalarını uygulama sırasında tedavi defterine/hasta gözlem formu-
na kaydettikleri (%50.0) görülmektedir.

Çalışanlardan hemşirelerin; hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili eğitim aldıkları 
(%80.0), ’güvenli raporlama bildirim sistemi formu ‘ ile ilaç hatası (%80.4), ’ad-
vers etki bildirim formu’ ile ilaç advers etki bildirimi yapmadıkları (%81.1), tele-
fonla ya da sözlü doktor direktifi aldıkları zaman, bu direktifi direkt ‘ Sözel/Telefon 
Order Hekim Direktifleri Formu’na yazarak aldıkları (%82.6), bazı ilaçların dozu-
nu belirten ‘Intravenous’ kelimesi yerine ‘IV’ kısaltmasını kullandıkları (%86.8), 
yazılışı ve okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların dolaplardaki yerleşimini 
ayrı raflarda tuttukları (%80.6), ‘yüksek riskli ilaçları’ uygularken (örneğin; insülin 
vb) ikinci bir çalışanla çift kontrol yaptıkları (% 79.0), pediatrik dozdaki ilaçları di-
ğer ilaçlardan ayrı bir yere yerleştirdikleri (%81.7), hastanın ilaç zamanı geldiğinde 
ilaç dolabında bu doz için ihtiyaç olmadığında, bu ilacı eğer varsa başka bir has-
tanın ilaç dolabından ya da başka bir bölümden ödünç aldıkları (% 87.7), hastaya 
yeni başlanan bir ilacı uygulamadan önce, hastaya sorarak ve hasta dosyası ile alerji 
bileziğine bakarak alerji bilgilerini kontrol ettikleri (% 82.3) ve hastanın yanında 
getirdiği ilaçları kontrol edip (miadı,ilaç adı v.s) ‘Hastanın kullandığı ilaçlar kayıt 
formu’na kaydedip ilgili doktora onaylattıkları (%81.4) görülmektedir.



Sözel Bildiriler - Cilt: I

552  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

KAYNAKLAR
Altındiş, Selma “Sağlık Hizmetlerinde Olay Raporlama Ve Hasta Guvenliğine Etkileri” 

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, Ocak- 2010 sayı 1,17- 32.
Aslan, Özlem ve Ünal, Çilem (2005), “Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Parenteral İlaç 

Uygulama Hataları”, Gülhane Tıp Dergisi, Cilt 47, No. 3, sayfa: 175-178.
Ateş, Çağlayan, (2010) “Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hemşirelerin İlaç Uygu-

lama Hataları ve Hata Nedenlerinin Belirlenmesi”, Yüksek LisansTezi, Gazi Üniver-
sitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sayfa 1-104.

BalasC.Michele, ScottD.Linda, RogersE.Ann (2004), “Theprevalenceandnature of er-
rorsandnearerrorsreportedbyhospitalstaffnurses”, AppliedNursingResearch, Vol.17, 
pp.224- 230.

Chang, Yunkyunkand Mark, Barbara (2009), Antecedents of severe andnonseveremedi-
cationerrors, Journal Of NursingScholarship, Vol.41, No.1, pp. 70-78.

Clancy, Rabert, Todd (2004), “MedicationErrorPrevention”, JONAS Healthcare Law, Et-
hics, andRegulation, Vol.6, No.1, January- March.

Hicks, W.Radney, Sikirica, Vanja, Nelson, Winnie, ScheınR.Jeff, CousınsD.Diane (2008), 
“Medicationerrorsinvolvingpatient-controlledanalgesia”, Am J Health-SystPharm, 
Vol.65, pp.429-440.

JCAHO (2006), SentinelEvent Statistics,www.jointcommission.org/Library/TM_hysici-
ans/ mp_11_06.htm, (20.06.2012).

MAYO, M.Ann, Duncan, Denise. (2004), “Nurseperceptions of medicationerrors: 
WhatWeNeedtoKnowforPatientSafety”, Journal of NursingCareQuality, Vol. 19, 
No.3, september, pp. 209-217.

Mrayyyan, T.Marjt, Shiskani, Kawkab, Al-Faouri İbrahim (2007), CausesAndRepor-
ting Of MedicationErrors İn Jordan: nursesperspectives. J. of Nursing Management, 
Vol.15, No.6, september, pp.659-670.

NCCMERP, AboutMedicationErrors, 2009, www.nccmerp.org/aboutMedErrors.html, 
(13.07.2012).

Osborne, Jonathan, Blais K, Hayes J. (1999), Nurses’ perceptions: when is it a medicatio-
nerror?.Journal of NursingAdminstration, Vol.29,No.4, April, pp 33-38.

Oğuz, Özlem (2007), “İlaç Hataları Ve Hataların Raporlanmasına Yönelik Hemşirelerin 
Alışkanlık ve Deneyimlerinin Belirlenmesi Ve İlaç Hatalarının Önlenmesine İlişkin 
Stratejilerin Geliştirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri Enstitüsü, Sayfa 1-202.

TheJointCommissionSentinelEventStatistics As of (JCAHO): Eylül 2008, http://www.
jointcommission.org/NR/rdonlyres/241CD6F3-6EF0-4E9C-90AD 7FEAE5E-
DCEA5/0/SE_Stats_08.pdf (12.06.2012).

Yılmaz, Ali (2009), “Hemşirelerin İlaç Hataları Bildirimi Önündeki Engellere İlişkin Al-
gıları”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü, Sayfa 1-294.



IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  553

Akılcı İlaç Uygulamalarında Sağlık 
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ÖZET
Çalışmanın Amacı; Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinde görev yapan Hekimler, 
Eczacı ve Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) konusunda ki farkındalık düzeyleri-
nin ölçülmesi ile bilgi ve davranışlarının değerlendirilmesi için yapılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1985 yılında Nairobi›de düzenlenen bir toplantıda, Akılcı 
İlaç Kullanımı (AİK) konusunu; “hastaların ilaçlarını klinik gereksinimlerine uygun bi-
çimde, kişisel gereksinimlerini karşılayacak dozlarda, yeterli zaman diliminde, kendileri-
ne ve topluma en düşük maliyette almaları için uyulması gereken kurallar bütünü” olarak 
tanımlanmaktadır. Burada amaç öncelikle halkın sağlığını korumak, totalde ise toplumun 
sağlığını korumaktır. AİK süreci, hastanın probleminin doğru tanımlanması, tedavide ki 
amacın tespit edilmesi, etkin ve güvenilir bir medikal tedavinin seçilmesi, sonra da uygun 
bir reçete yazılıp, hastaya verilecek açık bilgiler ve önerilerle tedaviye başlanması, teda-
vinin sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesini kapsayan sistematik bir yaklaşımdır.

Birçok ülkede, Dünya Sağlık Örgütü›nün önderliğinde, «Akılcı İlaç Kullanımı Programı» 
başlatılmaktadır. Ülkemizde de bu programa benzer uygulamalar T.C. Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü›nün yürütücülüğünde gerçekleştirilen ikinci Sağ-
lık Projesi kapsamında başlamıştır. Ancak ülkemizde AİK sürecine ciddi olarak eğilim 
Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları 2010 ile başlamıştır. Sürecin etkin bir şekilde 
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yürütülmesi ve amacına ulaması için hangi ilacın kullanılacağına karar veren hekim, ilacı 
uygun şartlarda sağlayan eczacı ve ilacı uygulayan hemşirenin AİK konusunda ki bilgi 
düzeyi önem kazanmaktadır.

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte ki bu çalışmaya Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesin-
de görev yapan hekim, eczacı ve hemşireler katılmıştır. Araştırmanın evrenini, Uzman 
Hekimler ile Acil Servis Pratisyen Hekimlerinin tamamı, eczacı ve klinik hemşirelerinin 
% 72 si oluşturmaktadır. Her meslek gurubuna ayrı anket soru seti uygulanmıştır. Anket 
verileri SPSS 16,0 anket analiz programı ile analiz edilerek değerlendirilmiştir.

Bulgular: Ankete katılan sağlık personelinin % 90,1’i (55 kişi) kadın, % 81.97’si (50 kişi) 
hemşire, %24.59’u hekim (15 kişi), %1.64’ü eczacı (1 kişi),% 85.25 inin yaş aralığı 31-40 
yaş gurubu aralığı, %85.25 ‘i mesleki çalışma süresi olarak 11 yıl ve üzeridir. Araştırma-
ya katılan hekimlerimizin anketlerin analizinde en çarpıcı nokta AİK ile ilgili özel bir 
eğitim almadıkları, Advers Etki Bildirimi gerektiren durumların bildiriminin yapılmadığı 
ve reçete yazımında başvurdukları kaynakların vademekumlar olduğunu belirtmişleridir.

Hemşire gurubuna yapılan anketin analizinde ise; katılımcıların büyük çoğunluğu ilaç 
uygulamalarında kaynak bilgi olarak hemşire arkadaşına başvurduğunu ve yine ilaç uy-
gulamalarında ilaç alerjisi dışında herhangi bir alerji durum sorgulamasını yapmadık-
larını, ilaç imhalarında ise mevzuata uygun imha gereklilikleri konusunda yeterli bilgi 
düzeyine sahip olmadıkları tespit edilmiştir.

Sonuç olarak çalışmamızda, hemşire mesleği gurubu katılımcılarının önemli bir bölümü-
nün akılcı olmayan ilaç kullanımı davranışında bulundukları, hekim mesleği gurubunun 
ise AİK konusunda profosyonel kişiler veya kurumlar tarafından verilecek bir eğitime 
ihtiyaçlarının olduğudur. Toplumda bireylerin ilaç kullanımı konusunda bilinçlendiril-
meleri için sağlık çalışanlarının bu konuda ki farkındalık düzeyleri ve bilgi düzeylerinin 
artırılması ile sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akılcı İlaç Kullanımı, Hekim, Hemşire, Eczacı, Farkındalık

ABSTRACT
Purpose of the study; Physicians working at the State Hospital Çalık Yesilyurt Hasan, 
pharmacists and nurses in Rational Drug Use (ISHL) by measuring levels of awareness 
and information about the behaviors that made   for.

World Health Organization (WHO) in 1985 at a meeting held in Nairobi, rational drug use 
(ISHL) the subject; “In accordance with the needs of patients in clinical medicine, doses 
to meet individual needs, enough time for themselves and to society that must be followed 
to obtain the lowest cost set of rules is defined as”. The aim is primarily to protect public 
health, total health and to maintain the society. ISHL process, the correct identification 
of the patient’s problem, we aim to determine the treatment, selection of an effective 
and safe medical treatment, and then prescribe an appropriate written, clear information 
and advice given to patients starting therapy, a systematic approach to monitoring and 
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evaluation of treatment outcomes. Irrational use of drugs all over the world, especially 
in developing countries is one of the most basic health problems and is a habit difficult 
to treat. Pharmaco-epidemiological studies of this problem in many developed countries 
in solving the problem with a particular stage were determined and recorded. However, 
there is enough work on this issue in developing countries.

In many countries, led by the World Health Organization, “Rational Drug Use Programme” 
initiated. Similar applications to this program in our country, TURKEY, Chaired by the 
Ministry of Health, Health Project General Coordination Project started at the second 
Health. However, as a serious trend in our country ISHL process started with the Ministry 
of Health Service Quality Standards 2010. The process is carried out efficiently, and 
which drug to use for the purpose of deciding aim for physicians, pharmacists and 
medicine that provides suitable conditions applying medication to the nurse that the level 
of knowledge is important ISHL. Methods: A descriptive study, which served Yesilyurt 
Hasan Çalık State Hospital physicians, and nurses participated. Population of the study 
pharmacists,Specialist Physicians,General Practitioners and Emergency Room Physicians 
whole, constitute 72% of nurses and clinical pharmacists. Packages consisting of separate 
questions for each question set administered occupational group.

Survey data were analyzed with SPSS 16.0 program, the survey analysis. The doctors 
participating in the survey’s most striking point is the analysis of a survey conducted by 
ISHL did not receive any special education, notification of adverse effect of resources 
applied to situations that require notification vademecums done that and have stated in 
writing prescriptions.

Results: The survey of health personnel 90.1% (55 people) were female and 81.97% 
percent (50 people), nurses, 24.59% ‘u physician (15 people), 1.64% per cent pharmacists 
(1 person), 85.25% Scroll age range 31-40 age group range, 85.25% ‘s professional work 
as a period of 11 years and over. The most striking point is the analysis of physicians 
participating in the study surveys a special training on AİK did not receive notice of 
Adverse Impact Statement done and the prescription is applied to situations that require 
that resources belirtmişleridir vademekums.

In the group of nurses in the analysis of the survey respondents as a nurse friend contacted 
the majority of pharmaceutical applications, the source of information, and again to query 
the status of allergy drugs did not do anything other than applications, drug allergy, drug 
disposal the level of compliance with the legislation did not have enough information 
about disposal requirements have been identified.

In conclusion, the profession of nurse participants is an important part of the group in 
which the behavior of irrational drug use, physician profession professional persons or 
entities in the group given the ISHL is that a training needs. Individuals more conscious 
of health workers on drug use in society in this regard that will be provided by increasing 
the awareness levels and knowledge levels.

Key Words: Rational Drug Use, Physician, Nurse, Pharmacist, Awareness
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1. GİRİŞ

İlaç kullanımının tıbbi tedavide önemli bir yeri vardır. Ancak bir tıbbi tedavinin 
başarılı olabilmesi için ilaçların düzenli bir şekilde kullanılması esastır. Ülkemiz-
de ilaç kullanımında büyük israf yapıldığı günlük gözlemlerimizde izlenmekte-
dir. Bu konuda hekimlerin gereksiz ilaç kullanımını yönlendirmeleri yanı sıra 
hastaların ilaçlara hekim dışı yollar ile kolayca ulaşmaları (reçetesiz ilaç kullanı-
mı) ve hastaların ilaçlarını düzenli kullanmamaları rol oynamaktadır. (Gökalp ve 
Mollaoğlu,2003:17)

20. yüzyılın ikinci yarısında, teknolojik gelişmelere bağlı olarak piyasadaki ilaç 
sayısının hızlı artışı, ilaç kullanımına bağılı risklerin çoğalması, gittikçe yükselen 
ilaç harcamaları, ilaçların akılcı olmayan kullanılışları ve bireylerin gitgide artan 
otonomisi (Ör: ufak sağlık problemlerinde hastaların reçetesiz ilaçları kendi ken-
dilerine seçmesi (OTC)) gibi bir dizi gelişmekte olan eğilimlere paralel olarak, 
akılcı (rasyonel) ilaç kullanımı üzerinde önemle durulması gereken bir konu ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. (Acar ve Yeğenoğlu,2005:208)

Son yıllarda ilaç tüketimi miktarının çok olması ve bundan daha da önemlisi, bu 
tüketimin sağlık harcamaları içerisindeki oransal yüksekliği ve bu harcamaların 
ne derece AİK çerçevesinde yapıldığı, üzerinde önemle durulması gereken bir 
konu olarak değerlendirilmektedir. Nitekim ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurum-
ları (Devlet Memuru, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Yeşilkart) ’nın yıllık top-
lam ilaç harcaması, 2005 yılında; 8 milyar 686 milyon TL (6,437 milyar ABD 
Doları =$), 2006 yılında; 10 milyar 77 milyon TL (6,997 milyar $), 2007 yılında; 
11 milyar 130 milyon TL (8,497 milyar $), 2008 yılında; 12 milyar 992 milyon 
TL (9,985 milyar $), 2009 yılında; 16 milyar 65 milyon TL (10,334 milyar $), 
2010 yılında ise; 15 milyar 347 milyon TL (10,180 milyar $) olarak gerçekleş-
miştir. Buna göre ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumlarının yaptığı ilaç harca-
maları nominal olarak TL bazında 2010’da, 2005 yılına göre %76,7; reel olarak 
%15,4 oranında artmıştır. Sağlık hizmetlerinde çok büyük yeri olan ilacın, günü-
müzde sağlık boyutu kadar sosyal ve ekonomik boyutlarının da önemine vurgu 
yapılmaktadır. (Mollahaliloğlu v.d, 2011: 13)

AOİK’in giderilmesi için ilaçlar konusunda ‘başaktör’ konumunda yer alan he-
kimlerin ile sağlık çalışanlarının bilgi ve tutumlarının gözden geçirilmesi, AİK 
konusunda ki tutumlarının ve farkındalıklarının tespit edilmesi amaçlandı.
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2. AKILCI İLAÇ YÖNETİMİ

2.1. Akılcı İlaç Kullanımı

İlaçlar hastalıklardan korunma, teşhis, tedavi veya vücudun herhangi bir faaliye-
tini değiştirmek için kullanılan kimyasal, bitkisel ve biyolojik kaynaklı ürünler-
dir. (Özçelikay, 2011:10).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1985 yılında Nairobi›de düzenlenen bir toplantıda, 
akılcı ilaç kullanımı (AİK) konusunu; “hastaların ilaçlarını klinik gereksinimleri-
ne uygun biçimde, kişisel gereksinimlerini karşılayacak dozlarda, yeterli zaman 
diliminde, kendilerine ve topluma en düşük maliyette almaları için uyulması ge-
reken kurallar bütünü” olarak tanımlanmaktadır. (Akıcı v.d, 2002:253)

Akılcı ilaç kullanımı (rasyonel farmakoterapi) hastaya doğru tanının konması, 
sorununun dikkatlice tanımlanması, tedavi amaçlarının belirlenmesi, değişik se-
çenekler içinden etkinliği kanıtlanmış (güvenilir) tedavinin seçilmesi, uygun bir 
reçete yazılması, hastaya açık bilgiler ve talimatlar vererek tedaviye başlanması, 
tedavinin sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesini kapsayan sistematik bir 
yaklaşım biçimidir. (Dr. Alper ve İskit, 200:15)

Akılcı ilaç kullanımı, ilaç tedavisinin etkili, güvenli ve ekonomik biçimde uy-
gulanmasına olanak tanıyan planlama, yürütme ve izleme sürecidir. İlacın akılcı 
kullanımında temel yaklaşım; ilacın gerektiği zaman, gereken nitelikte, gerektiği 
kadar ve gerektiği biçimde kullanılmasıdır. Bu durum sağlık hizmetlerinin ör-
gütlenmesi ve niteliği, hekimlerin ve toplumun eğitimi vb. gibi birçok konuyla 
yakından bağlantılıdır. İlacın akılcı kullanımı süreci, devletin, ilaç endüstrisinin, 
başta hekimler ve eczacılar olmak üzere sağlık çalışanlarının ve toplumun akılcı 
davranmasını gerektirmektedir. (Acar ve Yeğenoğlu, 2005:209)

Akılcı ilaç kullanımı, öncelikli olarak halkın sağlığını ve toplumun çıkarını gö-
zetir. Bu iki kavramın birbirini desteklediği; örneğin, toplumun çıkarı diye yapı-
lan maliyet düşürücü önlemlerin; sonuçta, halkın özellikle de en çok gereksinimi 
olan sosyo-ekonomik düzeyi düşük kesimin sağlığına katkıda bulunacağı unutul-
mamalıdır. (iegm.gov.tr, 2012)

Akılcı (rasyonel) ilaç kullanımı, piramidin tepe noktasıdır. Bu kavramın hayata 
geçirilebilmesi, piramidin tabanını ve gövdesini oluşturan bir dizi unsurun akıl-
cılığı ile yakından ilgilidir. Söz konusu unsurlar; ilaçların akılcı seçimi, ilaç lo-
jistiğinin akılcılığı, reçete yazma sürecinin akılcılığı, reçete yanıtlama sürecinin 
akılcılığı, ilaçların akılcı tüketimi, ilaç bilgisi desteğinin akılcılığı, ilaç yönetimi-
nin akılcılığıdır. (Acar ve Yeğenoğlu, 2005:209)
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İlaçların yanlış ve gereksiz kullanımlarını önleyebilmek için, dünyada çeşit-
li çözüm yolları üretilmekte olup, buna yönelik olarak “Akılcı İlaç Kullanımı” 
çalışmaları başlatılmıştır. 1985 yılında Nairobi’de yapılan Dünya Sağlık Örgü-
tü toplantısında, Akılcı İlaç Kullanımı, “kişilerin klinik bulgularına ve bireysel 
özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük maliyette ve kolay-
ca ulaşabilmeleri” olarak tanımlanmıştır. Türkiye’de Sağlık Bakanlığınca Akılcı 
İlaç Kullanımı ile ilgili ilk çalışmalar 1992 yılında başlatılmış olup, sahada he-
kimlerin ve halkın akılcı ilaç kullanımı konusundaki bilgi, tutum ve davranışını 
tespit etmeye yönelik araştırmalar yapılmıştır. Hollanda Groningen Üniversite-
si Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı tarafından verilen “Akılcı İlaç Kullanımı 
Eğitici Eğitim”in den yararlanılarak “Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi 
Rehberleri” Reçete Yazma Rehberi Eğiticilere Yönelik Reçete Yazma Rehberi” 
yayınlanmıştır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde, akılcı ilaç kullanımı ile ilgili çalış-
malar, son yıllarda ivme kazanmış ve Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında 
değerlendirmeye alınmıştır.12Ekim 2010 tarih ve 6420 sayılı Bakan Oluru ile, 
ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde, Akılcı İlaç Kullanımı Şube Mü-
dürlüğü kurulmuştur. (inrud.org, 2012)

2.2. Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı

Yukarıda verilen tanım ve konunun özüne ilişkin temel ölçütlerin aksine bir du-
rum akılcı olmayan ilaç kullanımı olarak nitelendirilmektedir. İlaç kullanım ne-
deninin bulunmadığı koşulda ilaçla tedavi, akılcı olmayan tıbbi etkinliğin başın-
da gelmektedir. Endikasyon bakımından yanlış ilaç seçimi ve dolayısıyla yanlış 
tedavi uygulaması; etkisi şüpheli ilaçların kullanılması; ilaca ulaşmak ve eriş-
mek, edinebilmek, güvenli ve etkili ilaç sağlanmakta yetersizlik ve doğru ilacı 
uygun olmayan doz, zaman aralığı ve farmasötik biçimde kullanmak diğer akılcı 
olmayan ilaç kullanım özelliklerini içermektedir. Akılcı olmayan ilaç kullanımı 
koşullarında toplumsal açıdan pek çok sorunun ortaya çıkması kaçınılmazdır. 
(Tokatoğlu, 2005:5)

Bu etkiler arasında ilaçla tedavisi kalitesinin düşmesi sonucu morbidite ve mor-
talite de artış oluşması; parasal kaynakların yanlış tüketilmesiyle, sonuçta temel 
ilaçlara bile ulaşabilirliğin azalması ve tedavi maliyetlerinin daha da yükselmesi; 
acil ve temel ilaçlara karşı gelişebilecek dirence dayalı olarak tedavinin ekono-
mik ve sosyal maliyetinin artması ve ilaçların yan etki riskinin artması sayılabilir. 
Toplumsal açıdan diğer önemli bir sorun da hastaların ilaç bağımlısı olması ve 
gereksinim olmadığı halde ilaca artan talep gibi psiko-sosyal etkilerin ön plana 
çıkmasındaki artıştır. Sorunların giderilmesinde ise, mezuniyet öncesi, hizmet içi 
ve topluma yönelik eğitim stratejilerinin geliştirilmesi ve izlenmesi, bunların yö-
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netsel ve mevzuat düzenlemelerini içeren çalışmalarla desteklenmesi akılcı ilaç 
kullanımı yönündeki engellerin aşılmasında etkin olacaktır. (Abacıoğlu, 2005:5)

Dünya genelinde ilaç kullanımında, ne yazık ki AİK ile ilgili bu kuralların gerek-
tirdiği performansın iyi bir şekilde sergilendiğini söylemek güçtür. AİK’in gerek-
tirdiği kurallara uyulmaması, AOİK olarak bilinmektedir ve tüm ülkelerin üze-
rinde önemle durduğu ortak sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Gelişmekte 
olan ülkelerde daha kötü olmak üzere, dünya genelinde tıbbi amaçla kullanılan 
ilaçların yarısından fazlasının akılcı olmayan yolla tüketildiği bilinmektedir. Bu 
tespitler, sağlık hizmetinin en önemli bileşenleri arasında yer alan ilaçların kulla-
nımı konusunda gerektiği ölçüde titiz davranılmasının önemini ortaya koymak-
tadır. Konuyla ilgili değerlendirmelerde AOİK, ülkemiz için de oldukça önemli 
bir sorun olarak kabul edilmektedir. AOİK örneklerini araştıran çalışmalarda be-
lirlenen temel sorunlar arasında sağlık çalışanlarının bu konuda ki eğitimlerinin 
yetersiz oluşu ve gereğinden fazla sayıda ilaç reçetelenmesi, gereksiz yere anti-
biyotik kullanılması, ilaçların yanlış şekilde kullanılması, gereksiz yere pahalı 
ilaçların kullanımı, gereksiz yere ilaçların enjeksiyon formlarının reçetelenmesi, 
hastaya ilaçları/tedavisi konusunda açık ve anlaşılır bilgilerin verilmemesi, teda-
visi konusunda hastayla yeterli iletişimin kurulmaması gibi AİK yaklaşımının ye-
terince uygulanamamasına bağlı sorunlar gözlenmiştir. AOİK sorununun eğitim 
eksikliğinden, yeterli bilgi kaynaklarına ulaşılamamasına; yönetsel ve düzenleyi-
ci mekanizmalar kaynaklı alt yapı eksikliklerinden, maddi imkânsızlıklara; has-
ta baskısından, kötü performans sahibi meslektaşların taklit edilmesine ve daha 
birçok başka unsura bağlı olarak ülkeler ve bölgeler arasında oldukça çeşitlilik 
gösteren birçok nedeni vardır. Çoğu durumda bu nedenler birbirlerini tetiklemek-
te ve sorunu daha da karmaşık hâle getirmektedir. (Mollahaliloğlu v.d, 2011: 11)

2.3. Akılcı İlaç Kullanımı İlkeleri

Hastasının durumunu etraflı bir şekilde inceleyip tanı koyduktan sonra mevcut 
ilaçlar arasından en uygununu seçecek ve buna göre reçete yazacak olan sorum-
lu kişi hekim olduğundan, hekimin yükümlülüğü ve davranışı rasyonel ilaç kul-
lanımının birincil önemdeki öğesini oluşturur. Hekimin bu işlevinin tam olarak 
yerine getirilip hastaya yansıtılmasında, reçetesini yaptırmak için ya da reçetesiz 
satılan bir ilacı almak için eczaneye gelen hastanın bilgilendirilmesi açısından en 
kolay danışabileceği kişi olarak eczacıya da rasyonel ilaç kullanımında önemli 
görev düşer. Hastane içinde ilaç kullanımında ve polikliniklerde reçete ile ilgili 
olarak hekimin hastaya verdiği bilginin pekiştirilmesinde hemşire ve diğer sağlık 
hizmeti personelinin de katkısı vardır. Bu nedenlerle, yalnızca hekimlerin değil, 
yukarıda sözü edilen tüm sağlık hizmeti gruplarının gerek mezuniyet öncesi, ge-
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rekse mezuniyet sonrası dönemlerde, rasyonel ilaç kullanımı ilkeleri ve kendile-
rine düşen rol açısından eğitilmeleri esastır. (Oktay, 2006:16)

İlaç tüketimi açısından akılcı (rasyonel) ilaç kullanımı dört temel öğeyi içerir. 
Bunlar sırasıyla, doğru tanı universite-toplum.org; doğru ilaç seçimi (ilaç ka-
tegorizasyonu); hasta uyumunun sağlanması ve maliyet-etkinlik oranının 
belirlenmesi (ilaç tedavisinin ucuzluğu) ’dir. Doğru tanı, uygun tedavinin ne ola-
cağının da ardışık olarak belirlenmesine neden olur. Bu nedenle, doğru ilaç seçi-
mini tanı sürecinden ayrı bir etkinlik olarak düşünmek olanaksızdır. Tanı süreci 
ve uygun ilaç seçimi, hekim sorumluluğunda olan tıbbi iktisadi bir etkinliktir. Bu 
bağlamda ilacın akılcı kullanımında ilk elden sorumlu olan da hekimdir. İlacın 
yasal olarak temin edileceği tek mesleki kamusal alan ise eczanedir. Eczanede 
ilaçlar, endikasyon alanlarına göre farklı farmakolojik-terapötik sınıflamalar içe-
risinde hastaya sunulurlar. Bu sunum, sağlık otoritesinin onayı ile oluşturulmuş, 
temelde iki tür ilaç kategorizasyonuna dayalı olarak yapılmaktadır. Bunlar, hekim 
reçetesine bağlı olan, ya da reçetesiz verilebilen ilaçlardır. Her iki kategoriye ait 
ilacın/ilaçların hastaya sunumu ve hastanın bilgilendirilmesi eczacıya ait bir so-
rumluluktur. Eczacı bu sorumluluğu ile, akılcı ilaç kullanımında önemli bir görev 
de üstlenmektedir. Hastane ve poliklinik hizmetlerindeki ilaç kullanımında da, 
hekim ilk sorumluluk sahibi olmakla beraber ilaca ilişkin bilginin pekiştirilme-
sinde eczacı, hemşire ve diğer sağlık personelinin de rolü bulunmaktadır. Bu çer-
çevede, gerek hekim, gerekse eczacı ve diğer sağlık personeli akılcı ilaç kullanımı 
ilkelerine ilişkin mezuniyet öncesi ve sonrası dönemlerde uygun eğitimi almak 
ve sürdürmek zorundadır. Hekim ve diğer sağlık personeli bakımından uygun 
ilacın seçilmesinde ya da uygun ilaca ilişkin doğru bilginin verilmesindeki temel 
kaynak “ulusal formüler”dir. Bu bileşkelerin yerine getirilmesi, toplumun ilaç 
kullanımı hakkında doğru bilgilenmesini sağlayabilecektir. (Tokatoğlu, 2005:5)

Geleneksel farmakoloji eğitimi alarak tıp fakültesinden mezun olan genç he-
kimlerin çoğu, hastaları için uygun reçete yazımı ve hastalarına gereken bilgileri 
verme konusunda birçok güçlükle karşılaşmaktadırlar. Bu sorun daha çok, mezu-
niyet öncesi farmakoloji eğitiminin genellikle uygulama yerine, teori üzerine yo-
ğunlaşmasından kaynaklanmaktadır. Eğitim genelde “ilaç-merkezi”’dir ve farklı 
ilaçların kullanım alanları ve yan etkileri üzerine odaklanmıştır. Ancak klinik uy-
gulamada tanıdan ilaca giden tam tersi bir yaklaşım geçerlidir. Üstelik hastaların 
yaşı, cinsiyeti, vücut ölçüleri ve sosyokültürel özelliklerinin hepsi tedavi seçe-
neklerini etkileyebilir. Bunların tümü tıp fakültelerinde yeterince öğretilmediği 
için hekim adayları ve genç hekimler reçete yazma becerilerini ve hastalarının 
tedavi protokollerini genellikle klinikteki tecrübeli meslektaşlarını ya da stan-
dart tedavi şemalarını kopya ederek geliştirmeye çalışmaktadırlar. Kitaplardan 
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yararlanmak isteyenler ise yeterince tatmin olamamaktadırlar. Çünkü farmakoloji 
başvuru kitapları ve ilaç rehberleri tıp eğitiminde olduğu gibi ilaç-merkezlidirler. 
Bu durum rasyonel olmayan reçete yazmaya neden olabilecek etkilere açık hale 
getirmektedir. (Akıcı v.d, 2002:253)

3. AMAÇ

Araştırma, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinde görev yapan Hekimler, 
Eczacı ve Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) konusunda ki farkındalık 
düzeylerinin ölçülmesi ile bilgi ve davranışlarının değerlendirilmesi için yapılan 
tanımlayıcı nitelikte ki bir çalışmadır.

4. YÖNTEM

4.1. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman

Araştırma, 2012 Nisan ayı içerisinde Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’nde 
görev yapan Uzman Hekim, Pratisyen Hekim, Eczacı ve Hemşirelere (n =61 kişi) 
yapılmıştır.

4.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini, 2012 Nisan ayı içerisinde Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet 
Hastanesi’nde görev yapan Uzman Hekim, Eczacı ve Hemşireler (n =61 kişi) 
oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini; Hekimler ile Eczacıların tamamı ile 
hemşirelerin tamamına yakını (%72) araştırmaya dâhil edilmiştir. Örneklem se-
çimine gidilmemiştir. Ancak çalışmanın yapıldığı süre içinde izinli, raporlu vs 
olan ve çalışmaya katılmayı kabul etmeyenler çıkarıldığında n=61 kişi ile çalış-
ma tamamlanmıştır.

4.3. Veri Toplama Aracı ve Uygulanması

Araştırma verilerinin toplanmasında T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Ge-
nele Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu 
“Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi ve Davranışların Değerlendirilme 
Çalışması-2012” isimli her meslek gurubuna ayrı soru setinden oluşan anket kul-
lanılmıştır. Anket formunun başına, kişisel kaygıları ortadan kaldırmak amacı ile 
çalışmanın amacını anlatan ve toplanacak verilerin sadece bu amaç doğrultusun-
da kullanılacağını belirten bir metin eklenmiştir. Bu metni okuduktan sonra, katı-
lımı kabul etmeleri hâlinde hekimlerin anketi cevaplamaları istendi Anket Akılcı 
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İlaç Yönetimi Ekibi tarafından örneklem gurubuna yüz yüze anket çalışması ile 
anketörler hastanemiz Kalite Yönetim Birimi tarafından yapılmıştır.

Hekimler için uygulanan anket soru setinde; Anket 17 sorudan oluşmakta-
dır. Toplam 15 dakikalık sürede cevaplandırılabilecek olan anketin ilk 2 soru-
su demografik özellikleri (Yaş, Cinsiyet), 4-11 arası sorular ise; meslek unvanı, 
mezuniyet sonrası hizmet içi eğitim, AİK eğitimi, advers etki bildirim durumu, 
Reçeteleme de kaynaklardan yararlanma durumu ve yararlanılan kaynaklar’ın 
incelenmesi. Bu sorular birden fazla seçeneğin işaretlenebileceği şekilde tasar-
lanmıştır. 12.-17. arası soruların cevaplarında ise 5’li Likert tipi Ölçeği kulla-
nılmıştır. Derecelendirme; 1=Çok Kötü 2=Kötü 3=Orta 4= İyi 5=Çok İyi ile 1= 
Hiçbir Zaman, 2=Nadiren, 3= Bazen, 4=Sıklıkla, 5= Her Zaman biçimindedir. Bu 
sorular AİK da farkındalık ve bilgi düzeylerini ölçmeye yöneliktir.

Eczacı İçin uygulanan Anket Kapsamında; Anket 21 sorudan oluşmaktadır. 
Toplam 15 dakikalık sürede cevaplandırılabilecek olan anketin ilk 3 sorusu de-
mografik özellikleri (Yaş, Cinsiyet, Eğitim Durumu), 4-9.arası soruların (meslek 
unvanı, mesleki çalışma süresi, kurumda ki çalışma süresi, mezuniyet sonrası 
hizmet içi eğitim, ilaç ile ilgili başvurulan kaynaklar ve eğitimleri) cevapları en 
az 2 en çok 8 maddeden oluşan çoktan seçmeli cevap seçenekleri kullanılmıştır. 
11.12.13.14.15.16.17.18.20.21. soruların (Advers Etki Bildirimi, Farmakoviji-
lans irtibat noktası, TÜFAM a bildirilen bildirimlerin sayısı. hatalı ilaç etkileşim-
leri, ilaç saklama koşulları,) cevaplarında en az 2 en çok 5 seçenekten oluşan çok-
tan seçmeli cevap seçenekleri kullanılmıştır. 10.soruda (İlaç bilgi düzeyi) ise 5’li 
Likert tipi Ölçeği kullanılmıştır. Derecelendirme; 1=Çok Kötü, 2=Kötü, 3=Orta, 
4=İyi, 5=Çok İyi, biçimindedir.

Hemşireler İçin Uygulanan Anketin Kapsamında; Anket 18 sorudan oluşmak-
tadır. 10 dakikalık. Sürede cevaplandırılabilecek olan anketin ilk 3 sorusu de-
mografik özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim durumu), 4. ile 7. arası sorular (meslek 
unvanı, çalışma süresi ve görev yapılan birimler) çoktan seçmeli ve en az 2, en 
çok 5 seçenekten oluşan cevap şıklarını içermektedir. Diğer sorular da ise (ilaç ve 
ilaç uygulama bilgisi, ilaç alerjileri,hastalardan kalan ilaçların eczaneye iadesi, 
ilaç saklama koşulları, miadı dolan ilaçlara yönelik düzenlemeler ve advers etki 
bildirimleri) yine en az 2, en çok 6 seçenekten oluşan çoktan seçmeli cevap seçe-
neği kullanılmıştır.

4.4. Verilerin İstatistiksel Analizi

Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin ana-
lizinde bulgular tanımsal ve çıkarımsal istatistik bazında, aşağıda sunulmuştur.
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5. BULGULAR

5.1.Tanımlayıcı Özellikler

Tablo 1. de görüldüğü gibi katılımcıların % 90,1’i (55 kişi) kadın, %9.9 (6 kişi) 
erkektir. Araştırma kapsamında yer alan personelin % 81.97’si (50 kişi) hemşire, 
%24.59’u hekim (15 kişi) olduğu, %1.64’ü eczacı (1 kişi) dir. Anket kapsamına 
alınan katılımcıların % 85.25’i nin yaş aralığı 31-40 yaş gurubu aralığındadır. 
Yine katılımcıların %85.25’i mesleki çalışma yılı olarak 11 yıl ve üzeri aralıkta 
mesleki deneyime sahiptir.

Tablo 1. Sağlık Personelinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı.
Özellikler
Yaş Grubu (n=61)
22-30
31-40
41-50
51-64
65 ve üzeri

n (Sayı)
6
52
3
0
0

%
4

9.84
85.25
4.92

-
Cinsiyet (n= 61)
Kadın
Erkek

n (Sayı)
55
6

%
90.1
9.9

Eğitim Durumu (Hemşire-Eczacı) (n= 51)
Lise
Yüksekokul
Fakülte
Yüksek Lisans / Doktora

n (Sayı)
8
42
1
1

%
13.11
68.85
1.64
1.64

Meslek Grubu (n=61)
Hekim
Eczacı
Hemşire

n (Sayı)
15
1
50

%
24.59
1.67
81.97

Toplam Çalışma Yılı (n=61)
1-3
4-10
11-15
16-20
20 ve üstü

n (Sayı)
6
3
35
14
3

%
9.84
4.92
57.38
22.95
4.92

Toplam 61 %100

Anket kapsamına alınan meslek gruplarına ayrı ayrı uygulanan anketlerin meslek 
bazında yapılan analizleri aşağıda verilmiştir.
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Hekimlere uygulanan anketin analizinde;

Ankete katılan hekimlerin % 33,3’ü pratisyen hekim,%66,7’sı ise uzman hekim 
kadrosu ile görev yapmaktadırlar. Mezuniyet sonrası meslek içi eğitimlere katı-
lım durumları Tablo:2 de gösterilmiştir.

Tablo 2. Hekimlerin mezuniyet sonrası meslek içi eğitime katılım durumu dağılımları

Özellikler n (Sayı) %
Mezuniyet sonrası meslek içi eğitime katılım durumları
Evet 2 13.13
Hayır, Vakit Bulamıyorum 8 53.54
Hayır, bulunduğum bölgede hiç meslek içi eğitim 
düzenlenmiyor.

- -

Hayır, eğitime ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum - -
Hayır; yapılan eğitimlerin konu başlıkları ilgimi çekmiyor 5 33.33
Toplam (n) 15 100.0

Tablo 2’de görüldüğü gibi hekimlerin sadece % 13.13 lük bir kısmı mesleki eği-
time katılmaktadırlar. Mesleki eğitime katılmayan diğer hekimlerimizin ise ka-
tılmama nedeni olarak ise önemli bir kısmı (%53.54) vakit bulmadıklarını dile 
getirmişlerdir.

AİK konusunda farkında lığı ölçmeye yönelik olarak sorulan soruların analizi 
aşağıda ki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 3. Hekimlerin AİK konusunda eğitim durumları dağılımı

Özellikler n (Sayı) %
Daha Önce AİK konusunda eğitim aldınız mı? (n=15)
Evet
Hayır

7
8

46.67
53.53

AİK konusunda Eğitimi Nereden Aldınız?
Tıp Fakültesi
Sağlık Bakanlığı
Meslek Odası
İlaç Firmaları
Diğer
Toplam

7
-
-
-
-

15

100.0

100.0

Tablo3 de görüldüğü gibi hekimlerin yarısından fazlası AİK ile ilgili herhangi 
bir eğitim almadıklarını, eğitim alanların ise Tıp Fakültesi’nde eğitim aldıklarını 
belirtmişlerdir.
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Advers etki bildirimleri ile ilgili sorulan soruda, hekimlerin % 92’si beklenme-
yen advers etki bildirimleri ile ilgili her hangi bir bildirimde bulunmadıklarını da 
belirtmişlerdir.

İlaçlarla ilgili bilgi düzeyleri Tablo.4’te gösterilmiştir.

Tablo 4. İlaç bilgi düzeylerinin dağılımı

Özellikler n (15) 

İlaç Bilgi Düzeyleri

Çok İyi
n (sayı) % 

İyi
n (sayı) % 

Orta
n (Sayı) % 

Kötü
n (sayı) % 

Çok Kötü
n (Sayı) % 

Endikasyon 13 86,0 2 13,3

Pozoloji ve Uygulama 
Şekli 2 13,3 11 73,3 2 13,3

Farmakolojik Özellikler 5 33,4 10 66,6

Kontrendikasyon 3 20,0 12 80,0

Yan Etkiler 5 33,4 8 53,3 2 13,3

İlaçlarınetkileşimleri 
(İlaç-Besin) 3 20 10 66,6 2 13,3

Uyarılar, Önlemler 8 53,3 4 26,4 3 20

Özel Durumlar 
(Gebelik,Pediatri) 3 20 10 66,6 2 13,3

Biyoeşdeğerlilik 1 6,6 14 93,4

Toplam 43 31,9 81 60.0 11 8,1

Tablo 4. de görüldüğü gibi hekimlerin %60’ının ilaçlarla ilgili bilgi düzeylerinin 
‘orta’ düzeyde olduğu analiz edilmiştir.

Hekimlerin % 95 lik bir kısmı reçeteleme yaparken vademecum lardan yaralan-
dıklarını belirtmişlerdir.

Anket kapsamında değerlendirilen hekimlerin %99’u hastalar tarafından talep 
edilen (hastanın daha önceden kullandığı, başkaları tarafından önerilen, eczane-
den aldıkları) ilaçları reçete etme durumunda sadece kronik hastalıkların ilaçları-
nı reçete ettiklerini belirtmişlerdir.

İlaçları reçete ederken yararlandıkları anamnez bilgilerinin dağılımları Tablo 5’te 
gösterilmiştir.
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Tablo 5. Reçeteleme de yararlanılan anamnez bilgileri dağılımı

Özellikler n=15

Başvuru Sıklığı

Her Zaman
n (Sayı) % 

Sıklıkla
n (sayı) %

Bazen
n (sayı) % 

Nadiren
n (sayı) % 

Hiçbir Zaman
n (sayı) %

Kullandığı İlaç (ları) 
sorgularım 2   13,3 13   86.6

İlaç Alerjisi 
olup olmadığını 
sorgularım

1   6,6 14   93,4

Karaciğer Hastalığı 
Olup Olmadığını 
sorgularım

13   86,7 2   13,3

Böbrek Hastalığı 
Olup Olmadığını 
Sorgularım

14   93,3 1   6,7

Kronik Hastalığı 
Olup Olmadığını 
Sorgularım

15   100,0

Gebe Olup 
Olmadığını 
Sorgularım

1   6,6 14   93,3

Yaşını Dikkate 
Alırım 13   86,6 2   13,4

Cinsiyeti dikkate 
alırım 15   100,0

 TOPLAM 32   26,6 70   58,4 18   15,0

Tablo 5 de görüldüğü gibi hekimlerin %58.4’ü reçeteleme yaparken bütün anam-
nez bilgilerini sıklıkla sorguladıklarını belirtmişlerdir.

Hekimlerin %88’i hastalara ilaçlarla ilgili verdikleri bilgileri kısmen yeterli ola-
rak değerlendirmektedirler. Bilgilendirmeyi de özen isteyen ilaçlar için yapmakta 
olduklarını belirtmişlerdir.

Hastalara ilaçlarla ilgili verdikleri bilgilerin sıklığı hakkında verdikleri cevapla-
rın dağılımları Tablo 6 de gösterilmiştir.
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Tablo 6. Hastalara ilaçla ilgili verilen bilgilerin, verilme sıklığı dağılımı

Özellikler n=15
Bilgilerin Verilme Sıklığı

Her Zaman
n (sayı) % 

Sıklıkla
n (sayı) %

Bazen
n (sayı) % 

Nadiren
n (sayı) % 

Hiçbir Zaman
n (Sayı) %

İlacın Adı 2   13,3 13   86,7
Uygulama Şekli 15   100,0
Günlük Dozu 15   100,0
Tedavi Süresini 15   100,0
İlacın Etki 
Mekanizmasını 2   13,3 13   86,6

İlacın Olası Yan 
Etkilerini 2   13,3 13   86,7

İlacın Fiyatını 15   100,0
Diğer İlaçlarla 
/Besinlerle 
etkileşimini

15   100,0

Uzak Durması 
Gereken Aktiviteler 5   33,3 10   66,4

İlacı Ne Zaman 
Bırakması 
Gerektiği

15   100,0

İlaçlarla ilgili diğer 
Uyarılar 2   13,3 13   86,7

Toplam 17   10,0 67   41,0 38   23,0 28   17,0 15   9,0

Tablo 6. de görüldüğü gibi hekimlerin % 100’ü sıklıkla ilacın uygulama şekli, 
günlük dozu ve tedavi süresi hakkında bilgi verdiklerini,% 100’ü her zaman, 
ilacın ne zaman bırakılması hakkında bilgi verdiklerini, % 100’ü nadiren ilaç-
ların besin ya da ilaçlarla etkileşimi konusunda bilgi verdiklerini belirtmişlerdir. 
Burada diğer çarpıcı bir nokta ise hekimlerin % 100’ünün hiçbir zaman ilacın 
fiyatı hakkında bilgi vermediklerini belirtmeleridir.

Reçete edilen ilaç ile ilgili bilgi verdikten sonra hasta tarafından ilacın anlaşılıp an-
laşılmadığı kontrolünü, hekimlerin % 58.9 bazen ve özen isteyen ilaçlar için kon-
trol etmektedirler. Diğer durumlarda kontrol için vakit olmadığını belirtmişlerdir.

Hemşirelere uygulanan anketin analizinde; SPSS 16,0 Anket Programında 
yapılan analize göre hemşirelerin meslek içi eğitime katılım oranları % 87 dir. 
Kliniklerde çalışan hemşirelerin % 65’i ‘ilaç uygulama hataları ile karşılaştıkla-
rını ve % 92 sinin de bu hatanın İlacın zamanının atlanması ile ilgili olduğunu 
belirtmişlerdir. Hasta için yapılan ilaç istemlerinde hatalı veya etkileşimde ola-
bileceğini düşünülen durumlarda Hekim ve Eczacı ile iletişime geçen hemşire-
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lerin oranı % 75 dir. Diğer kalan kısım ise bu konuda yetkilerinin olmadıklarını 
düşündüklerini belirtmişlerdir. Bu guruba yapılan anketin analizinde en çarpıcı 
nokta ise hemşirelerin % 76 sının, uygulaması yapılacak olan ilaçlar hakkında ki 
bilgilere en çok hemşire arkadaşlarına başvurduklarını belirtmişlerdir. Uygula-
ması yapılan ilaçlar hakkında ne düzeyde bilgi sahibi oldukları ile ilgili dağılım 
ise Tablo 7.de gösterilmiştir.

Tablo 7. Uygulanan ilaçlar hakkında ki bilgi düzeyleri dağılımı

Özellikler (n=50) 
Bilgi Düzeyi

Çok İyi
n (sayı) % 

İyi
n (sayı) %

Orta
n (sayı) % 

Kötü
n (sayı) % 

Çok Kötü
n (sayı) %

Kullanım Amacı 5   10,0 45   90,0 
Uygulama Şekli 39   78,0 11   22,0
Etki Süresi 42   84.0 8   16,0
Yan Etkiler 4   8,0 46   92,0
Kontrendikasyonlar 50   100,0
Diğer İlaçlarla /
Besinlerle 
etkileşimini 

41   82,0 9   18,0

Uyarılar,Önlemler 2   4,0 43   86,0 5   10,0
Özel Durumlar 
(Gebelik-Pediatri) 1   2,0 49   98,0

Toplam 39   9,8 19   4,8 274   68,5 22   5,5 46   11,5

Tablo 7 de görüldüğü gibi hemşirelerin hastalara uyguladıkları ilaçlarla (kullanım 
amacı, uygulama şekli, etki süresi, yan etkileri, kontrendikasyonları, ilaç besin ve 
ilaç- ilaç etkileşimleri, özel durumlar yani gebelik ve çocuk hastalar) ilgili bilgi 
düzeylerinin oranı %68,5 ‘orta’ olarak,%14,5 lik kısmı ise bilgi düzeylerini ‘iyi-
çok iyi’ olarak belirtmişlerdir. Bu gurubun % 84’ü ilaç uygulama öncesi hastanın 
sadece ilaç alerjisi durumlarını sorguladıkları görülmüştür. Hemşirelerin % 84’ü 
serviste bulunan ilaçların saklama koşullarına uygun sakladıklarını,% 100’ü ise 
ilaçların miad (Son Kullanma Tarihi) takibini yaptıklarını,% 96 oranında hemşire 
ise ilaçların kullanım önerileri, uygulama şekli, doz aralıkları v.b hakkında has-
taya eğitim verdiklerini belirtmişlerdir. Mevzuata uygun ilaç imhaları ile ilgili 
yeterli bilgiye sahip olmayanların oranı ise % 76 dır. Advers etki bildirimi ile 
ilgili yeterli bilgi sahibi olmayanların oranı % 83 gibi büyük bir orana sahiptir.

Anket kapsamında değerlendirilen bir diğer meslek gurubu ise Eczacıdır. Ancak 
çalışmanın yapıldığı hastanede 1 tane Eczacı olduğu için analizinde bir oran çı-
karılamamaktadır. Ancak değerlendirilmesi yapılmıştır. Eczacı anketinin değer-
lendirmesinde ilaçlarla ilgili bilgi düzeyi 5’li likert ölçeği derecelemesinde “iyi” 
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olarak değerlendirilmiştir. İlaçların advers etkileri ve bildirimleri konusunda bilgi 
sahibi olduğu,ilaç etkileşimleri durumunda hastanın hekimi ile iletişime geçebi-
leceği, özel saklama koşulu gerektiren ilaçlar için uygun saklama ortamlarının 
sağlandığı,hastaneye alınacak ilaçlar ile ilgili önceki yılların istatistiklerinden 
yararlandığını, kliniklere 2011 yılı içersinde en çok hastane solüsyonları ve solu-
num sistemi ile ilgili ilaç grubundan çıkış yapıldığını belirtmiştir.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) konusunda en başta hekimler olmak üzere sağlık 
çalışanlarının ve yöneticilerinin üstüne düşen sorumluluğu gereği gibi yerine ge-
tirmesi gerekir AİK de hekimler en önemli halkayı oluşturmaktadırlar. Halkanın 
diğer kalanları ise sağlık çalışanları ve eczacılardır. Dolayısıyla, hekimlerin ve 
diğer sağlık çalışanlarının AİK ile ilgili bilgi ve tutumlarının bilinmesi, toplumun 
ilaç kullanım alışkanlıklarının ortaya konmasında oldukça önemlidir. (Mollaha-
liloğlu v.d, 2011: 115)

Meslek bazında, meslek içi eğitimlere katılım olarak hemşirelerin katılım oranı 
%87 iken hekimlerde bu oran % 13.13 olarak görülmüştür.

Oysa hastaların tedavi sürecinde ilk sırada “bilirkişi” olarak hekimler görev aldı-
ğına göre, AOİK sorununun temelini de hekimlerin rolü çok daha ön sıralarda yer 
almaktadır. Tıp fakültesi mezunları, eğitimleri sırasında AİK ilkelerini yeterince 
öğrenememeleri, “ilaç merkezli” teorik farmakoloji bilgileri ile pratik uygulama 
sürecini pekiştirmede sorun yaşamaları, yeterince reçete yazma pratiği yapama-
dan mezun olmaları gibi mezuniyet öncesini ilgilendiren daha bir çok nedenden 
ötürü AİK’i uygulamakta sorun yaşamaktadırlar. (Mollahaliloğlu v.d, 2011: 12)

Hem Tıp Fakültesi eğitimlerinde AİK ile ilgili alınan eğitimlerin yetersiz kalması 
hem de yaptığımız araştırmada hekimlerin % 54 ünün bu eğitimi hiç almamış 
olması hekimlerin AİK konusunda ki farkındalık düzeylerini önemli ölçüde etki-
leyen bir sebep olarak ortaya çıkmaktadır.

Hekimlerin ilaçları reçete etmesi ile ilgili olarak reçeteleme için gerekli olan ilaç bilgi 
düzeylerini %60 oranında “Orta” olarak derecelendirmişlerdir. Bu durumda eksik 
olan bilgileri karşılayacak olan kaynağı vademecumlar olarak belirtmişlerdir. (%95)

Hekimlerin reçetelemede %100 ünün hiçbir zaman ilacın fiyatı hakkında bilgi ver-
mediklerini belirtmişlerdir. Hekimlerin ilaç maliyetini daha çok dikkate almalarını 
sağlayacak ilave tedbirler alınmalıdır. Sadece eğitim ya da sadece geri ödeme zin-
cirini bilip bilmeme üzerinden değil, ilaç maliyetinin sürdürülebilir sağlık sistemi 
için kilit öneminin farkındalığı da artırılmalıdır. (Mollahaliloğlu v.d, 2011: 139)
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Hemşirelerin % 65’i ‘ilaç uygulama hataları ile karşılaştıklarını ve % 92 sinin de 
bu hatanın İlacın zamanının atlanması ile ilgili olduğunu belirtmişlerdir. Hasta 
için yapılan ilaç istemlerinde hatalı veya etkileşimde olabileceğini düşünülen du-
rumlarda Hekim ve Eczacı ile iletişime geçen hemşirelerin oranı % 75 dir. Diğer 
kalan kısım ise bu konuda yetkilerinin olmadıklarını düşündüklerini belirtmiş-
lerdir. Bu guruba yapılan anketin analizinde en çarpıcı nokta ise hemşirelerin % 
76 sının, uygulaması yapılacak olan ilaçlar hakkında ki bilgilere en çok hemşire 
arkadaşlarına başvurduklarını belirtmeleridir. Bu durumda doğru bilgiye ulaşımı 
kısıtlandırmaktadır. AOİK davranışlarına zemin hazırlamış olmaktadır.

Hemşirelerin % 84’ü serviste bulunan ilaçların saklama koşullarına uygun sak-
ladıklarını, % 100’ü ise ilaçların miad (Son Kullanma Tarihi) takibini yaptıkla-
rını,% 96 oranında hemşire ise ilaçların kullanım önerileri, uygulama şekli, doz 
aralıkları v.b hakkında hastaya eğitim verdiklerini belirtmişlerdir. Mevzuata uy-
gun ilaç imhaları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmayanların oranı ise % 76 dır. 
Advers etki bildirimi ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmayanların oranı % 83 gibi 
büyük bir orana sahiptir. Bu da AOİK davranışlarına sebep olmaktadır.
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı; yatarak tedavi gören hastaların akılcı ilaç kullanımı konu-
sundaki bilgi ve tutumlarını değerlendirmektir.

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı bir çalışma olup, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Mer-
kezinde yatarak tedavi gören 500 hasta üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmada, Sağlık Bakan-
lığının akılcı ilaç kullanımına yönelik anketinden yararlanılmıştır.

Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre kadınların %26.8’inin arta kalan ilaçları tekrar kul-
lanmak üzere sakladığı, %39.4’ünün bir sağlık kuruluşuna verdiği, %14.2’sinin ecza-
neye iade ettiği belirlenirken; erkeklerin %32.3’ünün tekrar kullanmak üzere sakladığı, 
%42.5’inin bir sağlık kuruluşuna verdiği, %11.4’ünün eczaneye iade ettiği tespit edil-
miştir. Erkeklerin %62.6’sının, kadınların ise %59.3’ünün evlerinde kullanılmayan ilaç 
miktarının 1-3 kutu arasında olduğu tespit edilmiştir. Kadınların %4’ünün 10’dan fazla 
ilacı evlerinde kullanmak üzere bulundurdukları ortaya çıkmıştır. Kadınların %25.6’sının 
her yıl miadı dolduğu için 1-3 kutu ilacı attığı, %66.7’sinin hiç atmadığı tespit edilirken; 
erkeklerin %22.4’ünün 1-3 kutu ilacı attığı, %74’ünün hiç atmadığı tespit edilmiştir.
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Sonuç ve Öneri: Yapılan araştırmada toplumun akılcı ilaç kullanımı ile ilgili bilgi düze-
yinin, her iki cinste de yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına 
ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en uygun maliyetle ve 
kolayca sağlayabilmeleri şeklinde tanımlanan akılcı ilaç kullanımı konusunda topluma 
daha rasyonel bilgi verilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlaç, Akılcı İlaç Kullanımı, Yatan Hasta.

ABSTRACT
Aim: The aim of this study is to evaluate of rational pharmacotherapy knowledge and 
attitudes of hospitalized patients.

Methods: This descriptive study was performed on 500 hospitalized patients who were 
treated at Inonu University Turgut Özal Medical Center. A survey related to rational 
pharmacotherapy of the Turkish Ministry of Health was used in the current study.

Results: Considering the comparison of women and men’attitudes for unused drugs; 
unused drugs were hidden for re-usage (26.8% vs 32.3%), and given to health care 
provider (39.4% vs 42.5%), and returned to the pharmacy (14.2% vs 11.4%), respectively. 
It was found that the percentages of unused drugs (nearly 1-3 box) in their house were as 
62.6% vs 59.3%, respectively. It was appeared that more than 4% of women who were 
hidden 10 box drugs in their home for re-usage. Comparison of women and men’ attitudes 
for drug usage was found as follows; nearly 1-3 box of drug was chucked for time-out 
(25.6% vs 22.4%) whereas the percentages of non-chucked drugs were founds as (66.7% 
vs 74%).

Conclusion: Our results indicated that unfortunately, knowledge of rational 
pharmacotherapy in our society without sex discrimination is not sufficient. Therefore, 
the community should be informed with rational pharmacotherapy education which is 
identified as easily availability of appropriate drug, appropriate time, appropriate dose 
and appropriate cost according to clinical signs and individual characteristics of patients.

Key Words: Drug, Rational Drug Use, Hospitalized patient.
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1. GİRİŞ

İlaçlar, bireysel ve toplumsal düzeyde hastalıkların önlenmesi ve hastalıklarla 
mücadele konusunda büyük öneme sahip teknoloji ürünleridir. Halk sağlığı için 
bu değerli kaynağın akılcı kullanımı esastır (Acar ve Yeğenoğlu, 2005: 207-218, 
Passmore ve Kailis, 1994: 236-41). Son yarım yüzyıl içinde, eskiden tedavisi 
mümkün olmayan pek çok hastalığa etkili olan çok sayıda ilacın tıbbi kullanıma 
girmesi, kullanıma giren ilaçların da daha etkili ve güvenilir olan yenilerinin sü-
rekli olarak geliştirilmesi, hastalığın ve hastanın durumuna göre ilacın akılcı ve 
doğru seçiminin gerekliliğini ve önemini gündeme getirmiştir (Acar ve Yeğenoğ-
lu, 2005: 207-218).

1.1. Akılcı İlaç Kullanımının Tanımı

Akılcı ilaç kullanımı, işlevsel olarak bu sayılan faktöriyel eksikliklerin göz önüne 
alındığı ve gerek hastalığın, gerekse hastanın durumuna uygun (akılcı) ilaç tedavi 
yöntemlerinin gözetildiği bir tıbbi etkinliği tanımlamaktadır. Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün 1985 Nairobi toplantısında, Akılcı İlaç Kullanımı; “Kişilerin klinik bulgula-
rına ve bireysel özelliklerine göre uygun süre ve dozajda, en düşük fiyata ve kolayca 
sağlayabilmeleri” olarak tanımlanmıştır. Diğer bir anlatımla akılcı ilaç tedavisi, uy-
gun ilacın, doğru uygulama yoluyla ve tedavi için yeterli dozda, uygun zaman aralı-
ğında düşük fiyatla edinilerek kullanılması anlamına gelmektedir (Abacıoğlu, 2005).

İlacın akılcı kullanımında temel yaklaşım; ilacın gerektiği zaman, gereken ni-
telikte, gerektiği kadar ve gerektiği biçimde kullanılmasıdır. Bu durum sağlık 
hizmetlerinin örgütlenmesi ve niteliği, hekimlerin ve toplumun eğitimi vb. gibi 
birçok konuyla yakından bağlantılıdır. İlacın akılcı kullanımı süreci için devletin, 
ilaç endüstrisinin, başta hekimler ve eczacılar olmak üzere sağlık çalışanlarının 
ve toplumun akılcı davranması gerekir. Akılcı davranış ise bilgi ile becerinin 
yeterli düzeyde olmasına ve iyi niyetli yaklaşıma bağlıdır (Acar ve Yeğenoğlu, 
2005: 207-218, Şemin, 1998: 34-41).

1.2. Akılcı İlaç Kullanımının Temel Ögeleri ve “Akılcılık” Ölçütleri

İlaç tüketimi açısından akılcı (rasyonel) ilaç kullanımı dört temel ögeyi içerir. 
Bunlar sırasıyla;

• Doğru tanı;
• Doğru ilaç seçimi;
• Hasta uyuncunun sağlanması
• Maliyet-etkinlik oranının belirlenmesidir.
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Akılcı ilaç kullanımının “Akılcılık” ölçütleri; ilaçların seçimi, ilaç lojistiğini be-
lirleme, reçete yazma ve yanıtlama süreci, ilaçların tüketimi, ilaç bilgisi desteği, 
ilaç yönetiminde akılcılıktır (Abacıoğlu, 2005).

1.3. Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı ve Sonuçları

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tahminlerine göre tüm ilaçların yarısından fazlası 
uygunsuz şekilde reçete edilmekte, dağıtılmakta ya da satılmaktadır. Hastaların 
yaklaşık yarısı ilaçları doğru kullanmamakta, dünya nüfusunun üçte biri ise temel 
ilaçlara erişememektedir (Aydın ve Gelal, 2012:57-63).

2002 yılında Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 
Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü’nce yapılan bir araştırma neticesinde ilaçların 
yaklaşık yarısı, tanıya uygunluk bakımından yanlış ya da gereksiz reçete edilmiş-
tir (Sağlık Bakanlığı, 2007).

İlaçların akılcı olmayan kullanımının sonuçları ise tedavide başarısızlığa neden 
olunması, çeşitli komplikasyonların görülmesi, bireye özgü sıkıntıların yaşan-
ması gibi ilaç stoklarının azalmasına bağlı ilaca erişim güçlüğü, hastaların sağlık 
sistemine güveninde azalma ve ilaç maliyetinde artışa neden olma gibi toplumsal 
sonuçları da olabilir (Aydın ve Gelal, 2012:57-63).

2. GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmanın evrenini İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yatarak 
tedavi gören, on sekiz yaşını geçmiş, anket sorularını yanıtlamayı araştırmayı 
kabul eden, sorulara kendi yanıt verebilecek düzeyde 500 hasta oluşturmuştur. 
Veriler 02.04.2012-30.04.2012 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı tarafından ha-
zırlanan anket formu ile yüz yüze görüşme yapılarak toplanmıştır. Verilerin de-
ğerlendirilmesinde SPSS 16.0 istatistik programı kullanılmıştır.

3. BULGULAR

Akılcı ilan kullanımına yönelik yapılan çalışmaya katılan 500 hastanın % 49,2’ 
i kadın, % 50,8’ i erkektir. Hastaların % 14,4’ ünün yaşları 18-30, % 16,8’ inin 
yaşları 31-40, % 33,0’ ının yaşları 41-50, % 29,0’ ının yaşları 51-64 arasındadır; 
% 6,8’i de 65 yaş ve üzerindedir. Ankete katılanların % 24,6 ‘sı okur yazar değil, 
% 38,4’ ü ilköğretim, % 25,2’ si lise, % 11,4’ ü yükseköğretim ve % 0,4 ü yüksek 
lisan/doktora mezunudur (Tablo 1).
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Tablo 1. Hastaların Demografik Özellikleri
sayı %

Yaş

18-30 yaş 72 14,4
31-40 yaş 84 16,8
41-50 yaş 165 33,0
51-64 yaş 145 29,0
65 ve üzeri yaş 34 6,8

Cinsiyet Kadın 246 49,2
Erkek 254 50,8

Eğitim Durumu

Okur yazar değil 123 24,6
İlköğretim 192 38,4
Lise 126 25,2
Yükseköğretim 57 11,4
Yüksek lisans/doktora 2 0,4

Akılcı ilaç kullanımına yönelik anket çalışmasına katılan toplam 500 bireyin % 
29.6’ sının tedavi sonrası arta kalan ilaçları gerektiği zaman kullanılmak üzere 
sakladığı tespit edilirken, % 41’ inin sağlık kuruluşuna verdiği, % 12.8’ inin ecza-
neye verdiği ve %13.8’ inin çöpe attığı tespit edilmiştir.

Çalışmaya katılanlara evlerinde kullanılmamış veya yarım kalmış ilaçlar soruldu-
ğunda % 61’i hiç olmadığını belirtirken, % 28’ i 1-5 kutu arasında olduğunu, % 8’ 
i 6-10 kutu arasında olduğunu, % 3’ ü ise 10 kutudan fazla olduğunu belirtmiştir. 
Her yıl ortalama kaç kutu ilacın miadı geçtiği için atıldığı sorusuna karşılık % 
24’ ü 1-3 kutu arasında olduğu, % 3.2’ si 4-7 kutu arasında olduğu, % 70.4’ ü ise 
hiç atılmadığı cevabı verilmiş olup yaş, cinsiyet ve eğitim yönünden istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

Evde bulundurmuş olduğunuz ilaçları tekrar kullanmak istediğinizde kimden bil-
gi alırsınız sorusuna ankete katılanlardan % 42.8’ i hekimden, % 3.4’ ü eczacı-
dan, % 3.6’ sı hemşire-sağlık görevlisinden, % 3.8’ i tanıdık-komşu-akrabadan 
cevabını vermişlerdir. % 46.2’ si ise daha önceden kullandığım için kimseden 
bilgi almam cevabını vermişlerdir. Gruplar arsında istatistiksel olarak fark bu-
lunmamaktadır. Ancak eczacı ve hemşireye danışma oranının çok düşük olduğu 
dikkat çekmektedir.

Çalışmaya katılanların % 16’ sı gerekli olabileceği düşüncesiyle hasta olmadan 
reçeteye ilaç yazdırdığı veya satın alıp evde bulundurduğu tespit edilirken % 84’ü 
yazdırmadığı veya bulundurmadığı tespit edilmiştir.

Tanıdık veya komşularının tavsiyesi ile ilaç kullananların oranı % 10.8 iken, kul-
lanmayanlar % 89.2’ dır. Benzer şikayetleri olan yakınlarına ilaç tavsiyesinde 
bulunma oranı ise % 31.4 iken, tavsiyede bulunmayanların oranı % 68.2’dir.
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Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi şikayetler üzerine muayene olmadan, kendi başı-
na antibiyotik kullanma oranı % 12.8 iken, muayene olmadan kullanmayanların 
oranı % 62.2’ dir.

Ankete katılanlardan % 77.8’ i ilacın kullanımı ile ilgili bilgileri ve olası yan et-
kilerini ilacın prospektüsünden öğrendiklerini belirtirken, % 17.8’ i hekimden ve 
% 3.6’sı eczaneden öğrendiğini belirtmiştir.

Basında reklamı yapılan ürünlerin tedavi amacıyla hekime danışarak kullanılma ora-
nı % 28.6 iken, eczacıya danışarak kullanılma oranı % 3.4, tanıdığa sorularak kulla-
nılma oranı % 12.4 tür. Reklamı yapılan ürünlerin kullanılmama oranı ise % 55.6’ dır.

Çalışmaya katılanlardan % 70.6’ sı ağrı kesici ihtiyacı olduğunda reçete ile ecza-
neden temin ederken, % 26.8’ i reçetesiz eczaneden, % 2.6’ sı ise komşudan-tanı-
dıktan temin ettiği belirlenmiştir. Hastaların % 20.8’ inin muayene parası ödemek 
istemediği için muayene olmadan eczaneden ilaç aldığı tespit edilirken, % 79.2’ 
sinin ise muayene olmadan ilaç almadığı ve önemli olabilecek bir rahatsızlığın 
atlanabileceği düşüncesinde olduğu tespit edilmiştir.

Ankete katılanlardan % 95.2’ si eczacıların alınan ilacın nasıl kullanılacağı konu-
sunda bilgi verdiğini, % 4.8’ i ise bilgi vermediğini belirtmiştir (Tablo 2).

Tablo 2. Hastaların Akılcı İlaç Kullanımı Hakkında Bilgi Düzeyleri, Tutum ve Davranışları
Sayı %

Aile bireylerinin bir tedavi sonrası arta 
kalan ilaçlarını ne yaparsınız?

Gerektiği zaman kullanmak 
üzere saklarım. 148 29,6

Sağlık kuruluşuna veririm. 205 41,0
Eczaneye veririm. 64 12,8
İsteyen tanıdıklara veririm. 1 ,2
Çöpe atarım. 69 13,8
Tuvalete atarım. 1 ,2
Diğer 12 2,4

Evinizde hiç kullanılmamış veya yarım 
kalmış ortalama kaç kutu ilaç vardır?

Hiç yok 305 61,0
1-5 kutu 140 28,0
6-10 kutu 40 8,0
10 kutudan fazla 15 3,0

Evinizde her yıl ortalama kaç kutu ilaç; 
kutusu bile açılmadan, son kullanım tarihi 
geçtiği için atılmaktadır?

1-3 120 24,0
4-7 16 3,2
8-10 3 ,6
10’dan fazla 9 1,8
Hiç atılmamaktadır. 352 70,4



Hasta ve Çalışan Açısından İlaç Güvenliği Uygulamaları

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  577

Sayı %

Evde bulundurmuş olduğunuz ilaçları 
tekrar kullanmak istediğinizde kimden 
bilgi alırsınız?

Hekim 214 42,8
Eczacı 17 3,4
Hemşire, sağlık görevlisi 18 3,6
Tanıdık / Komşu / Akraba 19 3,8
Daha önce kullandığım için 
kimseden bilgi almam. 231 46,2

Diğer 1 ,2
Gerekli olabileceği düşüncesiyle hasta 
olmadan ilaç yazdırır mısınız veya satın 
alıp evde bulundurur musunuz?

Evet 80 16,0

Hayır 420 84,0

Komşularınız ve/veya yakınlarınızın 
tavsiyesi ile ilaç kullanır mısınız ya da 
doktorunuzdan reçete etmesini ister misiniz?

Evet 54 10,8

Hayır 446 89,2

Benzer şikâyetleri olan tanıdıklarınıza ilaç 
tavsiyesinde bulunur musunuz?

Evet 157 31,4
Hayır 343 68,6

Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi 
şikayetleriniz üzerine muayene olmadan, 
kendi başınıza antibiyotik kullanır mısınız?

Evet; kullanırım. 64 12,8
Evet; başlarım ama iyi 
hissettiğimde ilacı kullanmayı 
keserim.

125 25,0

Hayır; muayene olmadan 
kullanmam. 311 62,2

İlacın kullanımı ile ilgili bilgileri ve olası 
yan etkilerini nereden öğrenirsiniz?

Hekim 89 17,8
Eczacı 18 3,6
İlacın prospektüsü 389 77,8
İnternet 4 ,8

Basında (televizyon, radyo, gazete vb.) 
reklamı yapılan ürünleri tedavi amacıyla 
kullanır mısınız?

Hekime danışarak kullanırım. 143 28,6
Eczacıya danışarak kullanırım. 17 3,4
Kullanan tanıdığıma, 
komşuma sorar kullanırım. 62 12,4

Kullanmam. 278 55,6

Ağrı kesici ihtiyacınız olduğunda ilacı 
nasıl temin edersiniz?

Reçete ile eczaneden 353 70,6
Reçetesiz eczaneden 134 26,8
Komşudan, tanıdıktan 13 2,6

Hekime muayene olmadan eczaneden ilaç 
alır mısınız?

Evet; muayene parası ödemek 
istemediğim zamanlarda 104 20,8

Hayır; muayene olmadan ilaç 
almam, önemli olabilecek bir 
rahatsızlık atlanabilir.

396 79,2

Eczacınız, aldığınız ilacın nasıl kullanılacağı 
konusunda bilgi verip doğru anlaşıldığına 
emin olana kadar anlatıyor mu?

Evet 476 95,2

Hayır 24 4,8
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4. SONUÇ

Türkiye’de akılcı ilaç kullanımıyla ilgili olarak bir takım iyileştirmeler yapılmış 
olmasına rağmen temel sorun olan eş/dost ve yakınlardan tavsiye alma ve uygu-
lamanın devam ettiği belirlenmiştir. Akılcı ilaç kullanımı konusunda en az da-
nışılan sağlık personelinin eczacı olduğu görülmekte olup aynı zamanda halen 
evlerde kullanılmayan, saklanan ilaçların bulunduğu belirlenmiştir. Akılcı ilaç 
kullanımı ile ilgili çalışmaların arttırılarak devam etmesi gerekmektedir. Ülke 
ekonomisinde önemli yer tutan sağlık giderlerinin ilaca ayrılan bütçe yönünde 
daha etkin ve verimli kullanımında akılcı ilaç kullanımının önemli katkılar katkı 
sağlayabileceği sonucuna varılmıştır.
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Hastane Afet Planlarının Uygulanabilirliği 
Hakkında Sağlık Personelinin Farkındalığı 
Üzerine Bir Araştırma

Bekir COŞKUN1

Hasan EVİRGEN2

ÖZET
Afetler; bir toplumdaki ekolojik ve sosyal dengenin bozulmasına, olağan yaşamın çok 
ciddi biçimde zarar görmesine veya ortadan kalkmasına neden olan ve beklenmedik bir 
biçimde çok kısa sürede gerçekleşen, can ve mal kayıplarının olduğu durumlardır. Ortaya 
çıkan bu olumsuz yeni durumlara toplumun uyum sağlama yetisi çoğu zaman kaybolur 
veya yetersiz kalır. Bu yüzden genellikle afet durumunda dış yardımlara ihtiyaç duyulur. 
Afetler; kendilerinden ziyade ortaya koydukları sonuçlar itibariyle önem kazanırlar.

Bu araştırmada, gelecekte yaşanabilecek afetlere karşı ülkemizdeki sağlık çalışanlarının 
ne derece duyarlı oldukları ile Hastane Afet Planları’nın kendilerine yüklediği sorumlu-
lukların ne ölçüde farkında olduklarının ortaya konulması amaçlanmıştır

Araştırma kapsamında Beyhekim Devlet Hastanesinde kliniklerde görevli 148 sağlık ça-
lışanına bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını ölçen toplam 12 sorudan oluşan anket formu 
uygulanmıştır. Anketi yanıtlayan çalışanlardan önermeleri “kesinlikle katılmıyorum”dan 
(1) “kesinlikle katılıyorum”a (5) kadar uzanan bir ölçek içinde değerlendirmeleri isten-
miştir. Böylece ifadelerden elde edilen puanlardan personelin çalıştığı kurumun hastane 
afet planı hakkındaki farkındalığı ve bu planın uygulanabilirliği belirlenmiştir.

Sonuç olarak sağlık personelinin farkındalık düzeyinin çok düşük seviyede olduğu tespit 
edilmiştir. Kağıttan değil, canlı, yaşayan planlar yapmak gerekir. Zira iyi eğitilmiş bir 
personelden daha başarılı bir plan yoktur.

Anahtar Kelimeler: Afet, Kriz, Hastane Afet Planı, Farkındalık

1 Konya Beyhekim Devlet Hastanesi, bekircoskun76@gmail.com

2 Konya Beyhekim Devlet Hastanesi
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ABSTRACT
Disasters are events that cause deterioration of social and ecological balance in a 
society, damage or destruction of ordinary life and loss of life and property, that occur 
unexpectedly on short notice. The society mostly loses it’s ability of adapt to these 
negative new conditions or it’s this ability remains insufficient in such cases. Therefore, 
foreign aids are needed generally in a case of disaster. Disasters become crucial in respect 
of the results that they bring about rather than themselves.

In this study, it is aimed to show how sensitive the medical officials in our country are to 
disasters that have the possibility of occurence in future and to what extent thay are aware 
of their responsibilities which they overtake owing to the Hospital Disaster Plans.

Research under the State Hospital clinics Beyhekim 148 healthcare workers in charge of 
measuring the level of knowledge and awareness administered questionnaire consisting of 
12 questions. Propositions of respondent employees “strongly disagree” to (1) “strongly 
agree” a (5) were asked to evaluate in a scale ranging from. Thus, employer statements 
obtained from the scores of staff awareness of hospital disaster plan, and determined the 
applicability of this plan.

As a result, a very low level of awareness level was determined that medical personnel. 
Paper, but a vibrant, living in the need to make plans. Because there are no plans better 
than a well trained staff.

Key Words: Disaster, Crisis, Hospital Disaster Plan, Awareness
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1. GİRİŞ

Afet; insanların genel yaşamını etkileyen, bazen durduran, fiziksel, sosyal ve 
ekonomik kayıplara neden olan doğal, teknolojik veya insanların meydana ge-
tirdiği olaylardır. Afetin büyüklüğü, olayın neden olduğu can kayıpları, yaralan-
malar, yapısal hasarlar, sosyal, ekonomik ve çevresel kayıpların büyüklükleri ile 
değerlendirilir. (Ergünay, 2006: 263).

Afetleri iki ana başlıkta incelemek mümkündür. Bunlar;

• Doğal afetler: Deprem, sel, heyelan, tayfun, yanardağ patlaması, tsunami, 
mevsim değişiklikleri… vb.

• Yapay afetler: Büyük kazalar (Chernobyl), yangınlar, nükleer savaş, konvan-
siyonel savaş, terör saldırıları ve sabotaj (Aktel ve Çağlar, 2007: 147).

Afetlerin yaşandığı	dönemler toplumda kriz ortamının var olduğu dönemlerdir. 
Bu kriz ortamlarından bir an önce kurtulmak için her kurum veya işletme ken-
dine özgü temel afet planlarını uygulamak ister. Yakın bir geçmişe kadar “Sivil 
Savunma Planı” olarak adlandırılan bu planların afet durumlarında pek bir işe 
yaramadığı maalesef 17 Ağustos 1999 Marmara depremi ile daha net olarak anla-
şılmıştır. Birçok kamu kurum veya kuruluşunun tozlu raflarında “GİZLİ” ibareli 
olarak bulunan bu sivil savunma planları günün koşullarından uzak ve daha çok 
savunma amaçlı planlardır. Yaşanılan acı tecrübelerden dolayı başta Sağlık Ba-
kanlığı olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşu kendi stratejileri doğrultu-
sunda afet planları yapmaya başlamışlardır.

2. ÜLKEMİZ VE AFETLER

Son 20 yıl içinde meydana gelen afetler nedeni ile tüm dünyada üç milyon ki-
şiden çok insan ölmüş, yaklaşık bir milyar insan mağdur olmuştur. Maddi zarar 
ise ölçülemeyecek kadar büyüktür. Ülkemiz ise sahip olduğu coğrafi ve sosyopo-
litik konumu gereği her zaman afetlerle karşılaşma olasılığı yüksek bir ülkedir. 
Türkiye›nin doğal afetlerle ilgili istatistik verilerine bakıldığında, depremlerin 
en tahripkar doğal afet sonucunu doğurduğu görülmektedir. Üstelik maalesef 
Türkiye›de büyük sanayi tesisleri ve barajların önemli bir kısmı deprem açısından 
çok aktif olan bölgeler içerisinde kurulmuşlardır. 1908-2008 yılları arasında ül-
kemizde 192 deprem meydana gelmiştir. 7.9 şiddetindeki en	büyük	deprem 1939 
yılında Erzincan da meydana gelmiş ve geride 116.720 hasarlı bina ve 32.962 
can kaybı bırakmıştır. İkinci en büyük deprem ise 7.4 şiddetindeki 1999 Marmara 
depremidir ve 15.000 can kaybı olmuştur. (Rodoplu ve Ersoy, 2002: 329).
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Yukarıda ki Deprem Bölgeleri haritasına baktığımızda Türkiye topraklarının %66’sı-
nın 1. ve 2.derece deprem bölgeleri üzerinde, başka bir ifade ile aktif fay hatları içe-
risinde kalmakta olduğu ve nüfusun %71’inin bu bölgelerde yaşadığı görülmektedir.

Günümüzde gerek büyük kentlerimizin ve gerekse diğer yerleşim yerlerimizin 
doğal afetler açısından1999 yılı öncesine oranla daha güvenli olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Aksine nüfus artışları, kent merkezlerine olan yoğun göçler, 
kaçak ve denetimsiz yapılaşmalar, plansız ve rant amaçlı şehirleşme ve sanayi-
leşme eğilimleri yoğun olarak devam ettiği için her geçen gün, başta depremler 
olmak üzere, gelecekte olabilecek doğal olaylar karşısında çok daha büyük zarar 
ve kayıplarla karşılaşmamız sürpriz olmayacaktır. (Ergünay, 2006)

2.1. Sağlık Kurumları ve Afetler

Kökenleri ve gelişim hızları ne olursa olsun, tüm afet olayları ile ilgili faaliyetler, 
aşağıdaki dört ana bölüme ayrılmaktadır.

• Zarar azaltma
• Hazırlıklı olma
• Olaya müdahale
• İyileştirme
Bu bölümlerden ilk ikisi afetler olmadan önce, diğer ikisi ise afet anı ve sonrasın-
da yapılan faaliyetleri kapsamaktadır. Bu aşamalarda yapılması gereken faaliyet-
ler, birbirinden bağımsız olmayıp, iç içe girmiş, birbirini takip etme zorunluluğu 
olan ve bir önceki aşamada yapılan çalışmaların etkinliği, bir sonraki aşamadaki 
çalışmaların başarı ve verimliliğini büyük ölçüde etkileyen ve süreklilik göster-
mesi gereken faaliyetlerdir. (Deprem Şurası:2004)
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Hastaneler diğer kamu kurumlarından farklı olarak her hangi bir afet durumunda en 
çok başvurulan kurumlardır. Bu özelliğinden dolayı hastanelerin olası bir afet duru-
muna karşı hazırlıkları her zaman en üst seviyede olmalıdır. İşletim biçimleri açısın-
dan hastaneler matriks bir yapıya sahiptir. Sunulan tıbbi hizmetlerin devamlılığını 
sağlamak için temizlik, güvenlik, barınma, yeme-içme, ısınma ve haberleşme gibi 
birçok alt bileşenden oluşan hizmetlerinde hiçbir kesintiye uğramadan aralıksız ola-
rak sürdürülmesi gerekir. Bunu sağlamanın birinci ve en temel koşulu tesis güvenli-
ğini sağlamaktır. Ülkemizde en sık karşılaşılan afetler doğal afetler olup bunların en 
başında ise depremler gelmektedir. Dolayısıyla hastanelerin afet durumlarında ayakta 
kalabilmeleri en başta fiziki olarak sağlam bir binanın varlığı ile mümkündür. 2002 
yılında yapılan bir araştırmada İzmir ili için; 30’u hastane olmak üzere 321 binanın 
(Devlet, Belediye, SSK, Üniversite, Ordu) üzerinde yapılan incelemede;
• %70 depreme dayanıksız
• 225 bina güçlendirilmeli
İstanbul için;26’sı hastane olmak üzere 323 binanın (Devlet, Belediye, SSK, Üni-
versite, Ordu) üzerinde yapılan incelemede;

• %80 depreme dayanıksız
• 279 bina güçlendirilmeli, sonucu çıkmıştır. (HAP Eğitimler, 2006).

2.2. Hastane Afet Planları ve Uygulanabilirlik

Hastanelerin afet hazırlığı, yapısal ve fonksiyonel olarak iki bölümde ele alın-
malıdır. Öncelikli yapılması gereken internal afet riskini olabildiğince en aza in-
dirmek için ulusal ve bölgesel risklerin yanı sıra, hastanelerdeki olası risklerin 
gözden geçirilmesi (yangın, gaz kaçağı vs.) ve buna yönelik çalışmaların (bina 
güçlendirme, yangın hazırlığı vs.) başlatılmasıdır.

Sonraki işlem fonksiyonel olarak hastane afet hazırlığının yapılmasıdır. Hasta-
nelerin fonksiyonel hazırlığında uluslar arası alanda en çok tercih edilen sistem, 
“Hospital Emergency Incident Command System (HEICS)” organizasyonu-
dur. HEICS organizasyonu, afet öncesi, afet sırası ve sonrasında, hastane çalı-
şanlarının görev ve sorumluluklarını ayrıntılı olarak tanımlar. HEICS organizas-
yonunda, ayrıntılı yazılı dokümanlarla belirlenmiş güvenilir bir komuta zinciri 
vardır. En önemlisi tüm afetlere ve farklı kapasitedeki hastanelere uygulanabilir 
özelliğe sahip olmasıdır. (Özüçelik vd, 2008: 103-104).

3. YÖNTEM

Araştırma, “Basit Rasgele Örnekleme” yöntemi kullanılarak ulaşılan 148 denek üze-
rinde yapılmıştır. Bu yöntemle ulaşılan deneklere anket uygulanmıştır. Elde edilen 
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veriler bilgisayar ortamında SPSS paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Deneklere yöneltilen sorularda, sorulara bağlı olarak beşli likert ölçeği kullanılmıştır. 
Elde edilen verilerin yüzdeleri ilgili soruya verilen yanıtların kendi içerisindeki yüz-
delik dilimleri ile hesaplanmış, yanıt vermeyenler ise yüzdelik dilimin dışında tutul-
muştur. Katılımcıların, anketi objektif ve kuşkudan uzak bir şekilde cevaplamalarını 
sağlamak için kimlik bilgilerini belirtmemeleri özellikle istenmiştir.

3.1. Bulgular

Tablo 1. Ankete katılan deneklerin demografik özellikleri

Demografik 
Veriler

a b c d e Toplam
f % f % f % f % f % f %

Cinsiyet 116 78.4 32 21.6 148 100
Yaşı 45 30.4 57 38.5 42 28.4 4 2.7 0 0.00 148 100
Eğitim 
durumu 22 14.9 33 22.3 85 57.4 8 5.41 148 100

Medeni hali 95 64.2 53 35.8 148 100
Cinsiyet a: kadın, b: erkek
Yaşı a: 18-25 b: 26-33 c: 34-41 d: 42-49 e: 50 >
Eğitim a: lise b: önlisans c: lisans d: yüksek lisans 
Medeni hal a: evli b: bekar

Tablo 2. Verilerin Çözümü – Anket Sonuçları ve Değerlendirilmesi

A
ri

tm
et

ik
O

rt
al

am
a

St
an

da
rt

 
Sa

pm
a 

St
an

da
rt

 
H

at
a

1 Görev yaptığım kurumda ki hastane afet planından haberim 
var ve nerede olduğunu biliyorum. 1,79 1,16 0,09

2 Sizin ve görev yaptığınız hastanenin olası afetlere karşı 
hazırlıklı olduğuna inanıyor musunuz? 2,41 1,29 0,10

3 Afetler konusunda verilen teorik eğitimlerin size bir fayda 
sağlayacağına inanıyor musunuz? 3,44 1,38 0,11

4 Bir afet durumunda yapmam gereken işlerin neler olduğunu 
ve kurumumda bunları nasıl uygulayacağımı iyi bilirim. 2,12 1,20 0,09

5 Çalıştığım kurumun Hastane Afet Planının da ki görevimin 
neler olduğunu biliyorum. 1,68 0,99 0,08

6 Olası bir afet durumunda afet kod-renk sistemleri hakkında 
bilgi sahibiyim. 1,66 1,00 0,08

7
Meslek hayatım boyunca senaryo gereği bile olsa çalıştığım 
kurumda bir klinikteki hastaların tahliye tatbikatında aktif 
olarak görev aldım. 

1,66 1,13 0,09

8 Çalıştığım kurumun olası bir afet durumunda tesis güvenliği 
yönünden iyi durumda olduğuna inanıyorum. 2,53 1,23 0,10

9
Gerçek bir afet durumunda korunma yolları, risk analizi, 
triaj belirleme ve kitlesel yaralanmalardaki sağlık yardımının 
neler olduğunu bilirim.

2,53 1,37 0,11
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10
Görev yaptığım klinikte, içinde el feneri, ilk yardım çantası, 
radyo, yedek pil vb. bulunan afet çantasının varlığından 
haberdarım.

1,64 1,07 0,08

11
Görev yaptığım klinikteki elektrik sigortaları, yangın 
söndürme tüpleri ve doğal gaz vanalarının nerede olduğu 
biliyorum.

2,09 1,43 0,11

12 Meslek hayatım boyunca hiç yangın söndürme tüpü 
kullanmadım. 3,57 1,65 0,13

Tablo 3. Görev yaptığım kurumda ki hastane afet planından haberim var ve  
nerede olduğunu biliyorum

Farkındalık Durumu 
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Görev yaptığım kurumda ki hastane 
afet planından haberim var ve nerede 
olduğunu biliyorum. 

f 8 9 12 34 85 148

% 5.41 6.08 8.11 23.0 57.4 100

Tablo 4. Bir afet durumunda yapmam gereken işlerin neler olduğunu ve kurumumda bunları 
nasıl uygulayacağımı iyi bilirim

Farkındalık Durumu
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Bir afet durumunda yapmam gereken 
işlerin neler olduğunu ve kurumumda 
bunları nasıl uygulayacağımı iyi bilirim

f 8 14 26 40 60 148

% 5.41 9.46 17.6 27 40.5 100

Tablo 5. Meslek hayatım boyunca senaryo gereği bile olsa çalıştığım kurumda bir klinikteki 
hastaların tahliye tatbikatında aktif olarak görev aldım

Farkındalık Durumu
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Meslek hayatım boyunca senaryo gereği bile 
olsa çalıştığım kurumda bir klinikteki hastaların 
tahliye tatbikatında aktif olarak görev aldım

f 9 6 6 32 95 148

% 6.08 4.10 4.10 21.6 64.2 100



Sözel Bildiriler - Cilt: I

588  IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 6. Bir afet durumunda korunma yolları, risk analizi, triaj belirleme ve kitlesel 
yaralanmalardaki sağlık yardımının neler olduğunu bilirim

Farkındalık Durumu
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Bir afet durumunda korunma yolları, 
risk analizi, triaj belirleme ve kitlesel 
yaralanmalardaki sağlık yardımının neler 
olduğunu bilirim

f 15 30 19 39 45 148

% 10.1 20.3 12.8 26.4 30.4 100

Tablo 7. Görev yaptığım klinikteki elektrik sigortaları, yangın söndürme tüpleri ve doğal gaz 
vanalarının nerede olduğu biliyorum

Farkındalık Durumu
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Görev yaptığım klinikteki elektrik 
sigortaları, yangın söndürme tüpleri ve 
doğal gaz vanalarının nerede olduğu 
biliyorum

f 16 18 9 25 80 148

% 10.8 12.2 6.08 16.9 54.1 100

Not: (i) n=148; (ii) ölçekte 1	“kesinlikle katılmıyorum”, 5	“kesinlikle katlıyorum” anlamındadır; (iii) 
Friedman çift yönlü Anova testine göre (χ2=12.615 ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Tablolardan da rahatlıkla anlaşılabileceği gibi çok yapılı büyük organizasyonlar-
da görev yapan sağlık personellerinin kurumlarının Hastane Afet Planı hakkında 
bilgi sahibi olmadıkları görülmektedir. Araştırma sonucuna göre görev yaptığı 
kurumdaki Hastane Afet Planından haberdar olan ve bu planın nerede olduğunu 
ve ne şekilde ulaşabileceğini bilen personel oranı maalesef % 11 seviyelerindedir. 
Yine aynı şekilde tüm meslek hayatı boyunca görev yaptığı klinikteki hastaların 
servis tahliye tatbikatında görev alan personel oranı % 10’dur.

Bu bulgulara benzer şekilde, yataklı tedavi kurumlarında çalışan hekimler ile ger-
çekleştirilen araştırma sonuçlarına göre hekimlerin büyük bir çoğunluğunun (% 
73.3) çalıştıkları hastanelerin olağan üstü durumlara hazır olmadığı görüşünde 
oldukları belirlenmiştir. (http://www.ttb.org.tr/kutuphane/depremrpr2009.pdf). 
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Yine benzer şekilde 2010 yılında İzmir Metropolü’nde yönetici hemşirelerin 
hastanelerdeki deprem ve afet planları konusundaki görüşlerinin incelenmesine 
yönelik bir araştırma yapılmıştır. 32 hastaneden toplamda 60 yönetici hemşirenin 
katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonucuna göre hastanelerde ki yönetici 
hemşirelerin hepsi görevde iken deprem durumunu yaşamış, büyük çoğunluğu 
hastane afet planı bulunmasına rağmen birçok sorunla karşılaşmışlardır. (Vatan 
ve Salur,2010: 32-44)

Orta ölçekli bir hastanenin Hastane Afet Planını hazırlarken bile vazgeçilmesi 
mümkün olmayan ve her biri kendi içinde hayati öneme haiz en az kırk personele 
ihtiyaç duyulmaktadır. Hastanenin tüm çalışanları Hastane Afet Planının birer 
vazgeçilmezi olmakla birlikte olası bir afet anında bu kırk personelin istisnasız 
bir şekilde hastanede toplanıp acil durum eylem planını hayat dönüştürmeleri 
gerekmektedir. Örneğin “Lojistik Şefi”ne bağlı olarak tanımlanan “Alt yapı ve 
teknik hizmetler sorumlusu”nun her hangi bir afet anında en kısa zamanda hasta-
neye intikal etmesi ve doğal gaz vanasını kapatması gerekir.

Hastane afet planlarının dış etkenler vasıtasıyla gerçekleşen doğal afetlerden ziyade 
daha çok iç etkenler vasıtasıyla gerçekleşen küçük çaplı afet durumlarında uygu-
lanabilirliği daha yüksektir. Şöyle ki afet denilince ilk aklımıza gelen deprem, sel 
baskını gibi afetlerin yanında her hangi bir hastanenin acil servisine aynı anda elli 
kişilik bir hasta grubunun gelmesi de o hastanenin veya o birimin afeti sayılır. Ulu-
sal basında sık karşılaştığımız; “…hastanenin bodrum katını su bastı” veya “psi-
kiyatri kliniğinde yangın çıktı” gibi durumlar o hastanenin afeti sayılabilir. Toplu 
besin intoksikasyonları veya büyük çapta total yaralanmalara neden olan kazaların 
her biri birer afettir. 1000-1200 yataklı bir eğitim ve araştırma hastanesinin % 80 
doluluk oranı ile çalıştığı varsayımından hareket edecek olursak mesai saatleri için-
de o hastanede çalışan personel sayısı (görevli personel, hasta, hasta yakını, staj-
yer öğrenci ve hizmet alımları kapsamında çalışan personeller vb.) yaklaşık olarak 
5000-6000 kişi arasındadır. Buna karşılık hastane afet planı eğitimi almış personel 
sayısı 2000-2500 kişidir. Çok kaba bir hesapla her hangi bir afet durumunda her iki 
kişiden biri hiçbir eğitim almamış ve plana dahil olmamıştır.

Bu ütopik örnekten hareketle afet planları ile ilgili olarak şunları söyleyebiliriz. 
Ülkemizdeki mevcut kurumsal yapılanma, mevzuat ve uygulamalar daha çok afet 
anı ve sonrasına ilişkin çalışmaları kapsamaktadır. Oysa her hangi bir afetten ön-
ceki hazırlık aşamaları hep göz ardı edilir. Ülkemizde afet denilince akla yalnızca 
doğal afetler, bunların arasında da öncelikle depremlerin geldiği görülmektedir. 
Bu sebeple yürürlükte bulunan afet yönetimi ile ilgili tüm düzenlemeler, deprem 
ağırlıklı olarak düşünülmüş ve planlanmıştır. Teknolojik ve insan kökenli afet-
lerle, küresel iklim değişiklikleri gibi meteorolojik afetler ülkemizde herhangi 
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bir kuruluşun sorumluluğu altına verilmemiş, mevzuat ve kurumsal yapılanma 
yönlerinden ele alınmamıştır. Ülkemizde hem profesyonel hem de gönüllü afet 
yöneticileri mevcut eğitim olanaklarından yararlanarak, standart afet yönetimi, 
organizasyon, ortak dil ve fikir birliği konularında yetiştirilememiştir. Zaman içe-
risinde gelişen mevcut afet yönetim sistemimizde görev almış olan kurumların 
görev, yetki ve sorumlulukları, bütünleşik bir sistem yaklaşımı ile ele alınmadığı 
için görev karmaşası ve çok başlılık hakimdir. Doğası gereği, birçok kurum ve 
kuruluşu ilgilendiren, çok aktörlü ve çok disiplinli afet yönetim sistemi içerisin-
de merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu tüzel kişileri, sivil toplum kuruluşları, 
özel sektör ve halkın, sistemin her aşamasındaki (zarar azaltma, önceden hazırlık, 
olaya müdahale ve iyileştirme) görev, yetki ve sorumlulukları arasında akılcı den-
geler, rol ve görev dağılımları oluşturulmamış ve sürdürülebilir, etkili ve verimli 
bir yönetim yapısı sağlanamamıştır Ülkemizin karşı karşıya olduğu afet tehlikesi 
ve riski halka mal edilememiş, bu konuda yaygın eğitim, bilgilendirme ve bilinç-
lendirme programları uygulanamamış ve halkımızda bir “zarar azaltma kültürü” 
oluşturulamamıştır. Türkiye de inşaat mühendisi, mimar, yerbilimci, şehir plancı-
sı, yönetici yetiştiren üniversitelerimizde ülkemizin karşı karşıya olduğu afet teh-
likesi ve riski ile afet zararlarının azaltılması ve afet yönetimi konularında temel 
bilgileri içeren eğitim verilmemektedir. (Devlet Denetleme Kurul Raporu,1999).

Sonuç olarak kağıttan değil, canlı, yaşayan planlar yapmak gerekir. Zira iyi eği-
tilmiş bir personelden daha başarılı bir plan yoktur.
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Sağlık Kuruluşları’nda Çevre Sağlığı 
Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

Nermin ALTUNBAŞ1

Bahattin İLTER2

Kadir YILDIRIM3

Ebubekir ARDIÇ4

ÖZET
Sivas İli genelinde hastane çevresine yönelik yetersizlikler olduğu tespit edilmesi ve 
hastane çevresinin sağlık üzerindeki öneminin artması bu araştırmanın planlanmasında 
etkili olmuştur. Araştırma, hastanelerde çevre sağlığı, atık yönetimi ve hastane çevresine 
yönelik durumun belirlenerek eksikliklerin giderilmesi ve çevreyle dost hastanelerin ar-
tırılması amacıyla yapılmıştır.

Tanımlayıcı tipte yapılan araştırmanın evrenini Sivas İl’inde bulunan 21 hastane oluş-
turmaktadır. Veriler, “Sağlık Kuruluşlarında Çevre Sağlığı Hizmetlerini Değerlendirme 
Formu” kullanılarak toplanmıştır.

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, atıkların ayrıştırma işlemlerinin doğru 
yapılmasının il genelinde %61,9’dan %90,5’e yükseldiği, tıbbi atık depolarının yönetme-
liğe uygunluğunun %61,9’dan %95,5’e çıktığı belirlenmiştir. Hasta ve çalışan güvenliği 
açısından önemli olan radyasyona karşı koruyucu önlemlerin hastanelerin %85,7’sinde 
alındığı ve hastane çevresinde kazalara neden olabilecek etkenlerin %95,2 oranında or-
tadan kaldırıldığı belirlenmiştir. Hastanelerde bahçe düzenlemesiyle ilgili ağaçlandırma 
çalışmalarının %76,2’den %85,7’ye yükseldiği ve hastane içerisinde bulunan uyarıcı işa-

1 Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, Araştırma, Bilgi Sistemleri ve Sağlığın Geliştirilmesi Şubesi, Email: nerminaltunbas@
gmail.com, Tel: 0 543 723 98 18

2 Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürü, Email: bahattinilter@gmail.com

3 Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, Şube Müdürü, Email: kadyil58@hotmail.com

4 Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Email: ebuardic@gmail.com
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retlerin %76,2’sinde kullanıldığı ve hastane bahçelerinin %95,2’sinin ışıklandırmasının 
yeterli olduğu belirlenmiştir.

Araştırma sonucuna göre, İlçe Devlet Hastanelerinde yetersizliklerin daha fazla olduğu, 
ancak en fazla düzenlemenin de İlçe Devlet Hastanelerinde yapıldığı görülmüştür. Aynı 
zamanda, kalite görevlisi bulunan hastanelerin atıklar konusunda daha yeterli oldukları 
ve çevre düzenlemelerini daha koordineli yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çevreye Yönelik Düzenlemeler, Hastanelerde Çevre Sağlığı, Has-
tane ve Çevre Uygulamaları.

ABSTRACT
Determination of deficiencies in the hospital environment across the province and 
increased importance of the hospital environment on health is major factor for planning this 
study. Our study is aimed to determination of environmental health, waste management, 
the situation of hospital environment then eliminate any shortcomings determined and 
increase environmentally-friendly hospitals in the province of Sivas.

A descriptive study is evaluated which has 21 hospital in Sivas province. Data is obtained 
from “Health Care Facilities Environmental Health Services Evaluation Form” was based 
on waste regulations and environmental health issues.

According to the result of research, we found that correct waste separation ratio was 
increased 61.9% to 90.5%, compliance with the regulation of medical waste ratio was 
increased to 61.9% to 95.5%. Radiation safety precautions which are important for patient 
and staff safety were taken by 85.7% of hospitals and also hazardous materials which may 
cause accidents around the hospital were reduced by 95.2%. Garden afforestation works in 
hospitals rises from 76.2% to 85.7% and, before the work, warning signs of the hospitals 
76.2% is used and it is determined that 95.2% of the hospital gardens have sufficient 
lighting. We observed that private hospitals and university hospital has more sufficient 
environment regulations than country and state hospitals however most environmental 
regulations is made by country hospitals. We also concluded that hospitals which have 
quality control staff are more sufficient about wastes and their environment regulations 
are more coordinated.

Key Words: Environmental Health in Hospitals, Hospital and Environmental 
Practices, Environmental Regulation.
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1. GİRİŞ

Geri dönüşümsüz sağlık problemlerini önlemek, kalıcı sakatlık ve ölümleri en-
gellemek sağlık hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır. Sağlık alanındaki harca-
maları azaltacak, hastalığın oluşmadan önlenmesini sağlayacak faliyetler çevre 
sağlığı hizmetleri ile doğrudan ilgilidir. Çevrenin küçük bir birimi olan toplumda 
sorun yaratan katı atıklar, sıvı atıklar, hava kirliliği, gıda kirliliği, böcek ve ke-
mirici kontrolü, aydınlatma, gürültü, ve su kirliliği gibi tüm çevresel faktörler 
hastanelerde de önemli bir risk oluşturmaktadır (who.int, 2012).

Enfeksiyonların ve bulaşıcı hastalıkların oluşup yayılmasını önlemek ve kaza-
ların en aza indirilmesi, hastalar tarafından tercih edilen hastane olmak ve hasta 
memnuniyetinin artırılması, bireylerin kendilerini fiziksel, psikolojik ve sosyal 
açıdan güvende ve rahat hissetmeleri, çalışanların performansının artırılması, 
motivasyonun sağlanması ve topluma kaliteli hizmetin sunulabilmesi için has-
tanelerde çevre koşulları belirlenmeli, çevreye yönelik düzenleyici faaliyetler 
başlatılmalı, atık ayrımı ilkelerine özen gösterilerek olumsuzluklar giderilmelidir 
(Bozyiğit ve Karaaslan, 1998: 23).

Hastanelerde çevre sağlığıyla ilgili olarak alınan önlemlerin yetersizliği sadece 
kuruluşta çalışanları değil toplumu da tehlikeye düşürmektedir (Güney, 2004: 
18). Kuruluşta çalışanlar aracılığıyla hastalığın toplum bireylerine taşınması, 
özellikle dirençli mikroorganizmaların çalışanlarca yayılması söz konusu olabi-
lir. Hastanelerin çevreci olması ve çevre güvenliğini ön planda tutmaları ile top-
lumun sağlık göstergeleri düzeltilip, yükseltilebilir.

2. GENEL BİLGİLER

2.1. Çevre

Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları birbirini etkiledikleri ve birbi-
rinden etkilendikleri ortamı çevre olarak tanımlanabilir (MEB, 2011: 4-17).

Bir başka tanımda ise, çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca 
ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, 
biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam olarak ifade edilmiştir (Keleş ve 
Hamamcı, 2002: 6). 

Çevre geleceğimiz icin çok önemli katkılarda bulunur. Eğer çevremizi kontrol 
altında tutamazsak, bu bizim için ileride geri dönüşü olmayan bir duruma gele-
bilir. Yaşam ve çevre birbirlerine bağlı iki önemli hayat çerçevesidir (msxlabs.
org, 2012).
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2.2. Sağlık

Sağlığın çağdaş tanımı “sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruh-
sal ve sosyal bakımlardan tam bir iyilik hali içerisinde olmak” biçimindedir. Böyle 
bir tanımın içerisinde yer alan öğelerin yerine getirilmesi çevresel etkenlerle, insan 
arasındaki etkileşimin doğru anlaşılması ve tam bir analitik değerlendirmenin ya-
pılması ile mümkün olabilmektedir (Kesgin ve Topuzoğlu, 2006: 47-49).

2.3. Çevre Sağlığı

Çevre sağlığı, bir canlının yaşamını sürdürmek için içinde bulunduğu ortamda ihtiyaç-
lar piramidi içerisinde etkileşime girdiği her türlü faktörün istenmeyen etkilerinin en-
gellenmesi amaçlı fikir ve faaliyetlerdir. O halde çevre sağlığı; Varlığın, olumsuz ola-
rak tarif edilen her türlü çevresel etkene karşı korunması ve onunla çevresel etkenleri 
belirlenen kriterlere uyumlu olarak bir arada tutma hizmetidir (tr.wikipedia.org, 2012).

Organizmanın dışında bulunan ve onu etkileyen her şey çevredir. İnsanoğlu var 
olduğundan günümüze kadar fiziksel, kimyasal ya da biyolojik olsun sürekli olarak 
çevre ile arasında bir etkileşim olmuştur. Bu etkileşim nedeniyle çevresel sorun-
lara bağlı olarak ortaya çıkan nedenler önemli bir hastalık yükü oluşturmuşlardır. 
Örneğin bulaşıcı hastalıklar, özellikle besin ve sulardan geçen hastalıklar, geride 
bıraktığımız yüzyıllarda bazı toplumların yok olmasına kadar giden yıkımlara yola 
açmıştır. Bu sorunlar azalmasına rağmen hâlâ dünyadaki ölümlerin % 25’ne neden 
olmaktadırlar (Philip vd., 2004: 260). Bunun dışında, hava, su, toprak kirliliği, gü-
rültü ve giderek yaygınlaşan elektromanyetik kirliliğe bağlı hastalıklar günümüzün, 
bir kısmı da geleceğin önemli hastalık yükleri arasındadırlar (Tekbaş, 2010: 12).

Çevre sağlığına yönelik uygulamalar kapsamında çevre sağlığının ana konuları 
olan, içme ve kullanma sularının sanitasyonu, katı ve sıvı atıkların zararsızlan-
dırılması, hava kirliliği ve sağlık etkilerinin önlenmesi, sağlıklı barınma koşulla-
rının temini, besin sanitasyonu, vektör ve kemirici kontrolü, toksik kimyasallar 
ve sağlık etkilerinin önlenmesi, gürültü sağlık etkileri ve önlenmesi, radyasyon 
sağlık etkileri ve önlenmesi, aydınlatma, ışık ve sağlık etkileri, havalandırma, 
kapalı ortam kirliliği ve sağlık, sağlığa zararlı olabilecek kuruluşlar, sağlıklı ça-
lışma koşullarının temini, kazaların önlenmesi, ergonomi temel alınarak Sağlık 
Kuruluşlarında çevre sağlığı koşulları belirlenebilir (Tekbaş, 2010: 26).

2.4. Hastanelerde Çevre Sağlığı

Sağlığın korunması için bir yandan kişiye yönelik koruyucu hekimlik yöntemle-
rini uygularken (kişi direncini arttırmak için yeterli ve dengeli beslenme, aşılama, 
sağlık eğitimi, erken tanı ve tedavi) bir başka önemli nokta da çevreye yönelik 
koruyucu uygulamalardır.
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Bunlar;

1. Hastalık etkenlerinin oluşumunu önlemek;
a. Kanser yapıcı maddeleri kontrol altına almak ve kullanılmasını önlemek,
b. Olumsuz fizik etmenlerini en aza indirmek (radyasyon),
c. Sosyal çevrede olumsuz koşulları ortaya çıkarmak (AIDS, Verem vb.) ve kon-

trol altına almak.
2. Hastalık sebeplerini çevre sağlığı bakımından zararsız hale getirmek, çevresel 

sağlık sakıncalarını en aza indirmek;
a. Atıkların kontrolü yönünde gerekli her türlü tedbirlerin alınması,
b. Kanalizasyon sistemlerinin bütün konut alanlarını kapsaması, düzenli çalış-

ması ve arıtma tesisleri ile sonlanması,
c. Çöplerin uygun biçimde toplanması, uygun alanlarda depolanması ve bertaraf 

edilmesi,
d. Endüstriyel atıklar için toplama, arıtma tesisleri kurulması,
3. Hastalıkların yayılmasını önlemek;
a. Kirli suların arıtılması (dezenfeksiyon),
b. Besinlerin arıtılması (pastörizasyon),
c. Hastalık taşıyıcı karasinek, sivrisinek gibi haşerelerle mücadele,
4. Sağlık yönünden risk altında olan kişi, grup ya da kitlelerin eğitimi vb. hızlı 

kentleşmeyle birlikte artan kentli nüfusun birinci basamak sağlık hizmeti tale-
bini karşılayacak etkin bir model geliştirilerek etkin bir sağlık sistemi kurul-
malıdır. Çevresel risk faktörlerinin azaltılması için sektörler arasında işbirliği 
programları geliştirilmeli yerel yönetimler tarafından çevre sağlığı hizmetleri 
yeterince güçlendirilmelidir. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi; sebep-sonuç 
ilişkileri bakımından dikkate alındığında, kirlenen ve bozulan ekolojik çevre 
şartlarının toplum sağlığı sorunlarının temelini oluşturduğu görülmektedir. Bu 
nedenlerle sosyal ve ekolojik çevrenin korunması, düzenlenmesi ve gelişti-
rilmesi tüm sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinde hayati önem taşımaktadır 
(beydagtsm.ism.gov.tr, 2012).

Çevre sağlığını koruma anlamında en hassas kurumlardan biri de kuşkusuz has-
tanelerdir. Ne var ki hastaneler aynı zamanda; tıbbi atık, enfeksiyon, kapalı ortam 
kirliliği, radyasyon gibi çok sayıda sağlığı tehdit eden zararlı maddeler üreten ku-
ruluşlardır. Dolayısıyla hastane ortamları; sağlık çalışanlarını ve diğer hastane per-
sonelini, şifa almak için gelen hastaları, hasta yakınlarını, çevreyi ve son noktada 
toplumun tamamını olumsuz anlamda etkileyebilmektedir (Lesley, 2003: 185).
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2.5. Atıklar

Hastanelerde çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli risk fak-
törlerinden biride atıklardır. Hastanelerde atık yönetiminin bilinçli bir şekilde ya-
pılması hastane kalitesini ve bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyecektir 
(Environment of Care Handbook, 2004).

Atık, herhangi bir faaliyet sonunda çevreye bırakılan her türlü madde olarak ta-
nımlanmaktadır.

Atıklar şekilde belirtildiği gibi gruplandırılmaktadır; (http://mevzuat.basbakan-
lık.gov.tr, 2012).

Şekil 1: Atıkların Sınıflandırılması
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2.5.1. Evsel Atık

Evsel atıkları kısaca evlerden atılan tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen, 
mutfak, bahçe gibi yerlerden gelen katı atıklar olarak tanımlayabiliriz. Evsel katı atık-
ların çoğunu organik atıklar, kalan kısmını ise kâğıt, karton, tekstil, plastik, deri, ağaç, 
metal, cam ve kül gibi maddeler oluşturur (Steiner ve Wiegel, 2009: 8-9).

2.5.2. Tıbbi Atık

Hastanelerden veya diğer sağlık kuruluşlarından tıbbi, enfekte patojen ve pato-
lojik atıklara hastane atıkları denmektedir. Hastane atıklarına kullanılan serum 
kordonları, ilaç ve kimyasal madde şişeleri, kan tüpleri, insan vücudundan alınan 
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parçalar, metal ameliyat araç ve gereci, kullanılan enjektörleri örnek verebiliriz 
(Steiner ve Wiegel, 2009: 8-9).

2.5.3. Radyoaktif Atık

İlgili mevzuat uyarınca yetkili kılınan kuruluşlar tarafından belirlenen serbest 
bırakma seviyelerinin üzerinde aktivite ve konsantrasyonda radyoizotopları bu-
lunduran veya bu radyoizotoplarla bulaşmış ve tekrar kullanılması düşünülmeyen 
madde ve malzemelere radyoaktif atık denir (Steiner ve Wiegel, 2009: 8-9).

Hastanelerden veya diğer sağlık kuruluşlarından tıbbi, enfekte patojen ve pato-
lojik atıklar çevre kirliğine neden olurlar. Bu malzemelerle temas etmek insan 
sağlığı için son derece tehlikelidir.

3. AMAÇ VE YÖNTEM

İl genelinde bulunan hastanelerde çevre sağlığına yönelik yetersizlikler olduğu 
tespit edilmesi ve hastane çevresinin sağlık üzerindeki öneminin hızla artması bu 
araştırmanın planlanmasında etkili olmuştur. Bu araştırma, Sivas İli’nde bulunan 
hastanelerde çevre sağlığı, atık yönetimi ve hastane çevresine yönelik durumun 
belirlenerek eksikliklerin giderilmesi ve hasta güvenliğini yükselten güvenli or-
tamlar oluşturan, çevreyle dost hastanelerin artırılması amacıyla yapılmıştır.

Tanımlayıcı tipte yapılan araştırmanın evrenini Sivas ili’nde bulunan 16 İlçe Dev-
let Hastanesi, iki Devlet Hastanesi, bir Üniversite Hastanesi, bir Ağız ve Diş Sağ-
lığı Merkezi ve bir Özel Hastane oluşturmaktadır. Araştırma, Sivas ili’de bulunan 
hastanelerle sınırlı tutulmuş olup Mayıs ve Haziran aylarında yapılmıştır. Veriler, 
atık yönetmelikleri ve çevre sağlığının konuları temel alınarak hazırlanan, 38 kri-
terden oluşan, “Sağlık Kuruluşlarında Çevre Sağlığı Hizmetlerini Değerlendirme 
Formu” kullanılarak toplanmıştır. Form Hastanelerde Atık Yönetimi, Genel Çev-
re Sağlığı Konuları ve Hastane Çevre Düzenlemesine Ait Konular olmak üzere 
üç bölümden oluşmaktadır. Bu form ile önce hastanelerin yeterlilikleri ve sınırlı 
oldukları mevcut durum tespit edilmiş, daha sonra belirlenen kriterler doğrultu-
sunda eksiklikleri tamamlamaları için hastanelere süre verilmiştir. Bu süre sonun-
da kriterler tekrar değerlendirilerek yapılan değişiklikler belirlenmiş ve aradaki 
fark karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 Veri Analiz Programında 
değerlendirilmiş olup, bulgular tanımsal, çıkarımsal ve karşılaştırmalı istatistik 
bazında aşağıda verilmiştir.
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4. BULGULAR

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, atıkların ayrıştırma işlemlerinin 
doğru yapılmasının il genelinde %61,9’dan %90,5’e yükseldiği, tıbbi atık de-
polarının yönetmeliğe uygunluğunun %61,9’dan %95,5’e çıktığı ve hastanelerin 
%81’inde atıkların birbirine karışmasının önlendiği belirlenmiştir. Atık yönetimi-
ne ait bilgiler Tablo 1’de ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Tablo 1. Atık Yönetimine İlişkin Bilgiler

Atıklara Ait Kriterler
Çalışma 

Öncesi Mevcut 
Durum (%) 

Çalışma 
Sonrası 

Durum (%) 

Tüm alanlarda geri dönüşüm atık kutularının bulunması 66,7 85,7

Atıkların ayrıştırma işlemlerinin doğru yapılması 61,9 90,5

Tıbbi atık depolarının tıbbi atık yönetmeliğine 
uygunluğunun sağlanması 61,9 95,5

Tıbbi atıkların taşınması ve sterilizasyonun dikkatli ve 
usulüne uygun olarak yapılması 61,9 90,5

Hastane ve ünite içi atık yönetim planı oluşturulması 71,4 95,2

Atık yönetiminden sorumlu hastane personellerine 
eğitim verilmesi 52,4 100

Kurum bazında atıkların sınıflandırılmasının yapılması 
ve belgelendirilmesi 66,7 90,5

Yatak sayısı 20’den az olan ünitelerde geçici atık deposu 
olarak konteynır kullanılması 33,3 47,6

Atıkların türlerine göre uluslararası amblemlerle 
gösterilmesi 71,4 85,7

Evsel nitelikli atıkların siyah renkli plastik torbalarla, 
yönetmeliğe uygun olarak toplanması 85,7 95,2

Tıbbi atıkların kırmızı renkli plastik torbalarla, 
yönetmeliğe uygun olarak toplanması 85,7 100

Atıkların ayrılmasından sonra taşıma, depolama vb. 
aşamalarının tümünde atıkların birbirine karışmasının 
önlenmesi

66,7 81

Hastane çalışanlarının tıbbi atıklardan korunmasına 
yönelik koruyucu önlerin alınması ve belgelendirilmesi 71,4 85,7

Radyoaktif atıkların bertarafının Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu Mevzuatı doğrultusunda yapılması 57,1 61,9

Radyoaktif ürün ve atıklarla çalışan personelin 
korunmasına yönelik koruyucu önlemlerin alınması ve 
belgelendirilmesi

61,9 66,7
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Hastanelerde atık yönetimi ile ilgili kriterlerde çalışma öncesinde yetersizlik görül-
mekteyken verilen süre sonunda özellikle kalite görevlileri tarafından yapılan çalış-
malar ile bu kriterlerin önemli ölçüde düzeltildiği görülmüştür. Bu sonuca göre atık 
ve sağlık arasındaki ilişki konusunda hastane çalışanlarının bilinç düzeylerinin arttığı 
düşünülmektedir. Çalışma ile en fazla gelişmenin hastanelerde kalite standartlarının 
önemli kriterlerinden olan atık yönetimi konusunda olduğu belirlenmiştir. Atık yö-
netiminin belirlenmesine açısından merkez hastaneleri arasında karşılaştırma yapıl-
dığında Üniversite, Özel Hastane ve Devlet Hastaneleri arasında anlamlı bir ilişki 
saptanamamıştır. Ayrıca çalışma öncesinde mevcut durum değerlendirildiğinde atık 
yönetimi konusunda hastanelerin %65’inin yeterli olduğu, çalışma sonrasında ise, 
bu oranın %85’e yükseldiği saptanmıştır. Bu durum aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 1. Hastanelerde Atık Yönetiminin Değerlendirilmesi
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Çalışma ile elde edilen verilere göre çalışma sonunda atık yönetiminden sorumlu has-
tane personellerinin %100’ünün konuyla ilgili eğitim aldığı belirlenmiş ve oranlar 
Tablo 2’de verilmiştir. Çalışma öncesinde Özel Hastane, Ağız Diş Sağlığı Merkezi 
ve birkaç İlçe Hastanesinde tüm personelin eğitim almış olması dikkat çekmektedir. 
Aynı zamanda çalışma öncesi mevcut durum ile çalışma sonrasında eğitim alan per-
sonel oranlarında %74,3 artış olduğu belirlenmiştir. Verilen eğitimler ile personellerin 
atık yönetiminin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkisinin daha iyi kavranarak, has-
tanelerde gerekli özenin gösterilmesinde etkili olacağı düşünülmektedir. 

Tablo 2. Hastanede Atık Yönetimi Konusunda Eğitim Alan Personel Oranları

Hastane Çalışma 
Öncesi (%) 

Çalışma 
Sonrası (%) 

Numune Hastanesi 60 100
Sivas Devlet Hastanesi 80 100
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 100 100
Özel Anadolu Hastanesi 100 100
Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 63 100
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Hastane Çalışma 
Öncesi (%) 

Çalışma 
Sonrası (%) 

Zara Devlet Hastanesi 100 100
Suşehri Devlet Hastanesi 76 100
Şarkışla Devlet Hastanesi 90 100
Gemerek Devlet Hastanesi 100 100
Kangal Devlet Hastanesi 0 100
Divriği Devlet Hastanesi 84 100
Yıldızeli Devlet Hastanesi 0 100
Gürün Devlet Hastanesi 95 100
Koyulhisar İlçe Hastanesi 0 100
Doğanşar İlçe Hastanesi 90 100
İmranlı İlçe Hastanesi 92 100
Gölova İlçe Hastanesi 86 100
Hafik İlçe Hastanesi 94 100
Akıncılar İlçe Hastanesi 95 100
Ulaş İlçe Hastanesi 76 100
Altınyayla İlçe Hastanesi 80 100

İl genelinde bulunan tüm hastanelerin besin sanitasyonu konusuna dikkat ettiği 
görülmüştür. Hasta ve çalışan güvenliği açısından önemli olan radyasyona karşı 
koruyucu önlemlerin hastanelerin %85,7’sinde alındığı ve hastane çevresinde ka-
zalara neden olabilecek etkenlerin %95,2 oranında ortadan kaldırıldığı belirlen-
miştir. Genel çevre sağlığı konularına ilişkin hastaneler arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmamıştır. Veriler Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Genel Çevre Sağlığı Konuları

Genel Çevre Sağlığına
Ait Kriterler

Çalışma 
Öncesi Mevcut 

Durum (%) 

Çalışma 
Sonrası 

Durum (%) 
Hastane genelinde yeterli havalandırmanın sağlanması 71,4 76,2
İçme ve kullanma sularının sanitasyonuna dikkat edilmesi 85,7 90,5
Besin sanitasyonuna dikkat edilmesi 85,7 100
Vektör ve kemirici kontrolü dâhilinde ilaçlama 
çalışmalarının yapılması 66,7 71,4

Toksik Kimyasalların zararlı etkilerinin önlenmesi 76,2 90,5
Isı ve ses yalıtımlarının kontrolü ve yetersizliklerin 
giderilmesi 85,7 85,7

Radyasyondan koruyucu önlemlerin (hasta ve çalışanlar 
açısından) alınması 81 85,7

İş ortamında hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden, 
kazalara neden olabilecek etkenlerin ortadan kaldırılması 
ve gerekli uyarıcı işaretlerin kullanılması

85,7 95,2

Hasta ve çalışanların rahatlığını sağlayacak ergonomik 
koşulların sağlanması 76,2 81
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Ayrıca hastanelerin genel çevre sağlığına ilişkin mevcut durum ve çalışma son-
rasındaki durumları arasında aşağıdaki grafikte belirtildiği gibi %7 oranında bir 
artış olduğu saptanmıştır.

Grafik 2. Genel Çevre Sağlığı Konularının Değerlendirilmesi
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saptanmıştır.  
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Çalışma verilerine göre hastanelerde bahçe düzenlemesiyle ilgili ağaçlandırma 
çalışmalarının %76,2’den %85,7’ye yükseldiği ve çalışma öncesinde hastane-
lerin %23,8’inde paslı, boyasız ve kapaksız olan çöp kutularının çalışma sonra-
sında %4,8’e düştüğü, hastane içerisinde bulunan uyarıcı işaretlerin %76,2’sin-
de kullanıldığı ve hastane bahçelerinin %95,2’sinin ışıklandırmasının yeterli 
olduğu belirlenmiştir. Çevre düzenlemesine ait bilgiler Tablo 4’te yer almak-
tadır.

Tablo 4. Çevre Düzenlenmesine İlişkin Bilgiler

Çevre Düzenlemesine
Ait Kriterler

Çalışma 
Öncesi Mevcut 

Durum (%) 

Çalışma 
Sonrası 

Durum (%) 
Hastane bahçesinde çimlendirme çalışmalarının 
yapılması 76,2 81

Hastane bahçesine çiçek ekilmesi 76,2 81
Hastane sınırları içerisinde yer alan kaldırım 
bordürlerinin boyanması 57,1 71,4

Hastane sınırları içerisinde yer alan parmaklıkların 
boyanması 47,6 66,7

Hastane bahçesi içerisinde ağaçlandırma çalışmalarının 
yapılması 71,4 90,5

Hastane içerisinde uygun alanlarda standartlara uygun 
çöp kutularının bulunması 76,2 85,7

Hastane sınırları içerisinde yer alan paslı çöp 
kutularının boyanması ya da değiştirilmesi 81 95,2
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Çevre Düzenlemesine
Ait Kriterler

Çalışma 
Öncesi Mevcut 

Durum (%) 

Çalışma 
Sonrası 

Durum (%) 

Hastane sınırları içerisinde yer alan çöp kutularının 
kapaklı olması 66,7 85,7

Hastane sınırları içerisinde yer alan çöp kutularına çöp 
poşeti takılması 81 90,5

Hastane sınırları içerisinde yer alan ağaçların budama, 
badana ve ilaçlama işlemlerinin yapılması 61,9 71,4

Hastane sınırları içerisinde yer alan otopark alanlarında 
yol çizgi, kaldırım vb. boyalarının yapılması 42,9 66,7

Hastane sınırları içerisinde gerekli uyarıcı işaretlerin 
kullanılması ve eksiklerin tamamlanması (park yeri, 
giriş vb.) 

61,9 76,2

Hastane sınırları içerisinde yer alan lambaların 
çalışırlığının kontrol edilmesi ve ışıklandırmanın 
yetersiz olduğu yerlerde yeni lambaların yapılması

85,7 95,2

Hastanelerin çevre düzenlemesine ait mevcut durum ve çalışma sonrasındaki du-
rumu arasında ise %13 oranında artış olduğu belirlenmiştir. Bu artış grafik 3’te 
verilmiştir.

Grafik 3. Çevre Düzenlemesine Ait Kriterlerin Değerlendirilmesi
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Sonuç olarak, hastaneler üç grupta incelendiğinde atık yönetimi, genel çevre sağ-
lığı konuları ve çevre düzenlemesine yönelik en iyi uygulama yapan hastaneler 
arasında olumludan olumsuza doğru aşağıdaki grafikte belirtildiği gibi bir ilişki 
olduğu saptanmıştır.
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Grafik 4. Hastanelerin Karşılaştırılması
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ve çevre düzenlemesine yönelik en iyi uygulama yapan hastaneler arasında olumludan 
olumsuza doğru aşağıdaki grafikte belirtildiği gibi bir ilişki olduğu saptanmıştır.   
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5. SONUÇ

Araştırma sonucuna göre, Özel Hastane ve Üniversite Hastanesinde çevre dü-
zenlemelerinin daha iyi olduğu, İlçe Devlet Hastaneleri ve Entegre İlçe Has-
tanelerinde yetersizliklerin daha fazla olduğu, ancak en fazla çevre düzenle-
mesinin İlçe Devlet Hastanelerinde yapıldığı görülmüştür. Çalışmada kriterler 
arasında en anlamlı gelişme atık yönetimi konusunda gerçekleşmiştir. Aynı 
zamanda, kalite görevlisi bulunan hastanelerin atıklar konusunda daha yeterli 
oldukları ve çevre düzenlemelerini koordineli bir biçimde yaptıkları sonucuna 
ulaşılmıştır. Ayrıca bu hastanelerin Hizmet Kalite Standartları Değerlendiril-
mesinde daha yüksek puan aldıkları belirlenmiştir. Çevre sağlığı konusunda 
yeterli çalışmaları yapmış olan hastanelerde kalite göstergelerinin arttığı, has-
ta-çalışan memnuniyeti ve hizmet sunumunun daha üst seviyede olduğu, aynı 
zamanda enfeksiyonların önlenmesi ve hasta tedavisinde izlenen süreçlerin hız-
landığı saptanmıştır.

Atık yönetimi konusunda sağlık çalışanları ve diğer hastane çalışanlarının 
tümünün eğitim almış olması ile sağlıkta kalitenin daha iyi bir seviyeye ge-
leceği düşünülmektedir. Çevre sağlığı uygulamalarının olumlu kazanımları 
nedeniyle Sağlık Kuruluşlarında çevre sağlığı koşullarının değerlendirilmesi-
ne yönelik çalışmaların belirli aralıklarla tekrarlanması gerektiği tespit edil-
miştir.
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Tıbbi Cihaz Güvenliği Yönetiminin 
Bir Kamu Hastanesi Çalışanlarında 
Değerlendirilmesi

Emin MURAT1

Oğuz ÖZYARAL2

Fatma MORDOĞAN3

İbrahim TEKEDERELİ4
Suat ÇOBAN5

ÖZET
Tıbbi cihazların özellikle son yıllarda ileri teknoloji ürünü karmaşık yapıda cihazlar ol-
ması, bu cihazlarda montaj, bakım, onarım, bulundurma koşulları, kullanım ve kurulum 
güvenliği gibi konuların da eğitimli, yetkili ve bilinçli yönetilmeyi zorunlu kılmaktadır. 
Yönetim sürecindeki hatalar doğrudan insan sağlığını riske etmektedir.

Bu çalışma hasta ve çalışan güvenliği kapsamında hizmet kalite standartlarının önemli bir alt 
bileşeni olan tıbbi cihaz güvenliği yönetiminin sağlık çalışanlarında irdelenmesi, değerlendiril-
mesi, farkındalık ve görüşlerinin belirlenmesi, öneminin vurgulanması amacı ile planlanmıştır.

Çalışma 800 yataklı bir kamu hastanesi olan Malatya Devlet Hastanesinde sağlık çalı-
şanlarında aktif tıbbi cihaz kullanan 600 sağlık personeli araştırma evreni kabul edilerek 
yapıldı. Çalışma örneklemi seçiminde en az 200 personele ulaşılması hedeflenmiştir. Veri 
toplama aracı olarak tarafımızca uzman görüşü ve bilimsel verilerden yararlanılarak oluş-
turulan tıbbi cihazlarla ilgili kurulum, kullanım ve diğer güvenlik konularını içeren anket 
kullanılmıştır. Anket sorularının 6’sı demografik, 15’i kapalı uçlu, 5’i beşli Likert ölçek 
tipine uygun ve 2 boyutlu olmak üzere hazırlandı. Çalışmada mesleğe son bir yıldır baş-
layanlar ankete dahil edilmeyerek sınırlandırılmıştır. Veriler SPSS istatistik programları 
aracılığıyla analiz edildi. Anketin faktör analizleri yaralanmak ve kullanmak için uygun 
görülmüştür. (KMO değeri 0,609, X2:236,376, sd:10 p<0,05)

1 Malatya Devlet Hastanesi, Başhekim Y., Kalite Yönetim Direktörü dreminmurat@gmail.com, 0 53337 60 67

2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Halk Sağlığı AD.,Doç. Dr., oguzozyaral@yahoo.com, 0 545 541 41 41

3 Malatya Devlet Hastanesi, Kalite Birimi, mordogannurhak@hotmail.com, 0532400 66 95

4 İnönü Üni. Tıp Fak. Yrd. Doç.Dr itekedereli@yahoo.com, 05330350144

5 Malatya Sağlık il Müdürlüğü Kalite Koordinatörü
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Tıbbi cihaz güvenliği konusu, hasta ve çalışan güvenliği ve verimlilik açısından önemli 
detaylar içermektedir. Elde edilen bulgulara göre hastanede tıbbi cihaz kullanıcılarının 
cihazların kullanımı ve kurulumu gibi konularda hasta ve çalışan güvenliği yönünden 
yeterli düzeyde bir eğitim ve sertifikasyonla çalışmadıkları anlaşılmaktadır. Tıbbi cihaz 
güvenliğinde önemli konu başlıklarından olan kullanma talimatlarına uyma, standart 
oluşturulma, bakım-onarım plan ve kayıtlarının tutulması, risk değerlendirilmesinin ye-
tersiz olduğu gözlenmektedir.

Bu sonuçların hasta ve çalışan güvenliği açısından önemle değerlendirilmesi ile tıbbi 
cihaz güvenliği yönetimindeki eksiklikler için ivedilikle geniş çalışmalar başlatılmalıdır. 
Kalıcı çözümler için de büyük hastaneler başta olmak üzere biyomedikal mühendisleri 
bulundurulmalı veya teknik kadroların ve kullanıcıların kapsamlı hizmet içi eğitimlerden 
geçirilmelerini, standartların detaylandırılmasını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi Cihaz Güvenliği, Hasta ve Çalışan Güvenliği, Kalite

ABSTRACT
It is a necessity to have educated people about installation, maintenance, repairment, 
renovation, storage condition, installation and usage safety, since medical instruments 
are complicated and high technology products. It also requires conscious and accredited 
management because wrong management concerns the human health. This study 
was planned to investigate and evaluate the awareness on medical instrument safety 
management in hospital employees and to imply its importance.

The study was carried out in the population of 600 health care professionals among 
Malatya State Hospital employees. At least 200 employees were aimed to contact. A 
questionnaire including open and close ended questions about the installation, use and 
other safety issues based on scientific data and specialists’ opinion was prepared. The 
questionnaire was composed of 6 demographic, 15 close ended, 5 convenient to 5-point 
Likert Scale and 2 dimensional questions. The study was limited by not including the 
people who started the job in last 1 year. The data were analyzed in SPSS statistical 
program. The data from the factor analysis of the questionnaire have been approved to be 
used. (KMO value 0.609, X2:236.376, sd:10, p<0.05)

The issue of medical instrument safety includes important details about productivity, 
patient and health care professionals’ safety. We found that the hospital employees did 
not take enough education and certification about the installation and use of medical 
instruments, follow the manufacturers’ instructions, keeping the maintenance records, 
making the standards, evaluating the risks.

These results should be evaluated carefully regarding patient and employee safety and 
comprehensive studies should be done immediately to remove the deficiencies in medical 
instrument safety managements. For permanent solutions, we suggest that biomedical 
engineers should be employed or the current employees should be educated and current 
standards should be elaborated, particularly, in bigger hospitals.

Key Words: Medical Instrument Safety, Patient And Employee Safety, Quality
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GİRİŞ VE AMAÇ
Tıbbi cihaz, Sağlık Bakanlığının Tıbbi Cihaz Yönetmenliğine göre: insanda kul-
lanıldıklarında aslî fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya metabolik et-
kiler ile sağlanamayan fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından 
desteklenebilen ve insan üzerinde; 1) Hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, te-
davisi veya hafifletilmesi ya da 2) Yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, 
tedavisi, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi ya da 3) Anatomik veya 
fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey ko-
nulması veyahut 4) Doğum kontrolü amacıyla kullanılmak üzere imal edilmiş, 
tek başına veya birlikte kullanılabilen, imalatçısı tarafından özellikle tanı ve/veya 
tedavi amaçlı kullanılmak üzere imal edilmiş ve tıbbi cihazın amaçlanan işlevini 
yerine getirebilmesi için gerekli olan yazılımlar da dahil, her türlü araç, alet, teç-
hizat, yazılım, aksesuar veya diğer malzemeleri ifade eder (Resmi Gazete, 2007: 
263998). Tıbbi cihazda terminoloji kompleks bir yapıya sahiptir. Tanımın çok ge-
nişçe yapılması bu özelliğini vurgulamaktadır. Evrensel tıbbi cihaz terminolojisi 
olarak bilinen Global Medical Device Nomenclature (GMDN) tıbbi cihazların 
doğru olarak tanımlanması ve kataloglaması için uluslararası kabul görmüş veya 
onaylanmış terimler listesidir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2007).

Tıbbi cihazların sınıflandırılması çok değişkenlik göstermektedir. ECRİ Sınıf-
landırması	 (Emergency Care Research Institute: Acil Durum Bakım Araştırma 
Enstitüsü) tarafından geliştirilmiş acil durum ve yaşam riski ile orantılı, yüksek, 
orta, düşük riskli tıbbi cihazlar şeklinde bir sınıflamadır (Semercioğlu, 2007). Bu 
sınıflama hasta, çalışan güvenliği ve kalite çalışmalarında kullanılmaktadır.

Tıbbi cihaz güvenliği; tıbbi cihaz kavramının tüm aşamalarında oluşabilecek hata 
ve riski azaltan tedbirleri içine alan, insan, çevre ve cihaz açısından en zarar-
sız ve verimli olmayı gerektiren bir yaklaşım modelidir. Tıbbi cihaz güvenliği, 
bilimsel araştırmaların çok az olduğu ve bilinç düzeyinin artırılması ve önemi-
nin vurgulanması gereken konuların başında gelmektedir (Ülgen,2012). Ayrıca 
hasta ve çalışan güvenliği konusunda gelişen yasal mevzuat ve sağlık hukuku 
konunun önemini göstermektedir. Türkiye’de tıbbi cihaza yönelik ulusal düzen-
lemeler, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (yeni yapılanma) 
bünyesinde yürütülmektedir. Bu konuda Sağlık Bakanlığınca çıkarılmış başlıca 
mevzuat aşağıdaki gibidir.

• Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 1983
• Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 2003
• Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği 2003
• Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği 2005
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• Piyasa Gözetimi Ve Denetiminin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2007
• Tıbbi Cihazlar Uyarı Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğ 2010
• Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik 2011
Tıbbi cihaz güvenliği üretim güvenliği, dağıtım güvenliği, kurulum ve kullanım 
güvenliği ve imha güvenliği aşamalarından oluşan temel bir süreçtir (Şener vd., 
2010: 604-608). Bu aşamaların çoğu mevzuatça belirlenmiş standartların kontro-
lü altındadır. Bütün aşamalar birbiriyle bağlantılı olup hastaneler için en önemlisi 
kurulum ve kullanım güvenliğidir.

Tıbbi cihaz kurulum ve kullanım güvenliği cihazın hastaneye doğru ve eksiksiz 
kabulünü, doğru yer tespitini, teslimat bilgilerini, fonksiyon, elektrik, kalibras-
yon ve ölçüm kontrollerini, kullanıcı eğitimini, olumsuz olay bildirimlerini, ba-
kım-onarım, kayıt ve bilgilerini, temizlik bilgilerini, iletişim yolları ve bilgilerini, 
hasta eğitimlerini içermektedir.

Tıbbi Cihaz Yönetmenliğinde madde 23’te kullanım güvenliği ile ilgili:

(1) Tıbbi cihazlar imalatçının öngördüğü kullanım amacı ve varsa kullanım kıla-
vuzunda belirtilen öneriler dikkate alınarak kullanılır

(2) Kurulum, kalite kontrol testleri, kalibrasyon veya bakım-onarım gerektiren 
tıbbi cihazlarda söz konusu işlemler imalatçının öngördüğü şekilde gerçekleş-
tirilir

(3) Tıbbi cihazların güvenli kullanımını sağlamak için imalatçının öngördüğü hu-
suslar dikkate alınarak gerekli eğitimler yapılır denilmektedir.

Günümüzde insan unsurunun önemli meta haline geldiği bir dönemde etkili sağ-
lık sunumunda düşük risk veya hatasız çalışmak sağlık idareci ve çalışanların 
birinci görevleri olmuştur (Soylular, 2006). Tıbbi cihazlarla ilgili olarak sağlık 
kuruluşlarının, cihazı kullanan doktor veya personelin ve tıbbi cihaz üreticisi fir-
maların ciddi sorumlulukları vardır. Öncelikle bu cihazların uzman ve eğitimli ki-
şiler tarafından kullanılmasının sağlanması gerekir. Aynı şekilde tıbbi cihazların 
doğru fonksiyon görecek vaziyette tutulması hastane yönetiminin organizasyon 
görevlerindendir. Aksi durumda hastane yönetimi sorumlu olacaktır. Tıbbi cihaz-
ların çalışmaması veya hatalı çalışması dolayısıyla bir hastanın zarara uğraması 
durumunda, hastane yönetiminin ve çalışanın hem cezai hem de tazminat sorum-
luluğu gündeme gelir (Hakeri, 2012).

Sağlık hizmetlerinde son yıllarda yaşanan gelişmiş ve artan teknoloji kullanımı, 
tıbbi cihazlar başta olmak üzere hizmet sunumu süresinde kullanılan tüm cihazla-
rın güvenliğini sağlamaya yönelik verilecek önemi açıkça göstermektedir. (Şener 
vd., 2011: 379-384). Ülkemizde son 10 yılda izlenen sağlık politikaları sayesin-
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de erişimin kolaylaşması, yaygınlaşması, nitelikli sağlık insan gücünün artması, 
sağlık alanında bilinç düzeyinin artması, sosyal güvenlik alanındaki reformların 
etkisi, kronik hasta yükünün artması gibi nedenlerle artan sağlık hizmeti de, tıbbi 
cihaz güvenliği konusunun önemini teyit etmektedir (Selvi, 2009).

Son yıllarda uygulanan politika ve rekabet nedeniyle hastanelerde kalite çalışma-
ları artmıştır. Kalite çalışmalarının içinde tıbbi cihaz yönetimi ile ilgili ulusal ve 
uluslararası standartların sayısal çokluğu ve niteliği bu konudaki ilerlemenin bir 
göstergesidir. Ülkemizde de uluslararası bazda uygulanan CE işareti, ISO 13485: 
EN standartları, JCI tesis güvenliği standartları buna örnektir. Ayrıca Sağlık Ba-
kanlığının 6 Nisan 2011 tarihli Resmi gazetede yayınlanan ‘Hasta ve Çalışan 
Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmenlik’ kapsamında uygulanan hastane 
hizmet kalite standartları yönetim hizmetleri bölümünde ve diğer bölümlerde tıb-
bi cihaz güvenliğine yönelik standartlar belirtilerek değerlendirilmeye tabii tutul-
maktadır (Sağlık Bakanlığı, 2011:27, Resmi Gazete, 2011: 27897).

Tıbbi cihazlarda sık görülen tehlikeler mekaniksel, elektriksel, kimyasal, biyo-
lojik, optik, ısıl, radyoaktif ve diğerleri şeklinde olmaktadır. Tıbbi cihaz tehlike 
ve sınıflandırılması direktif kapsamındaki statülerine göre 4 grupta toplanmıştır.

• Sınıf I - genellikle düşük risk olarak değerlendirilir.
• Sınıf IIa - genellikle orta risk olarak değerlendirilir.
• Sınıf IIb - genellikle orta risk olarak değerlendirilir.
• Sınıf III - genellikle yüksek risk olarak değerlendirilir.
Tıbbi cihazların bu tehlike statülerine karşı Sağlık Bakanlığınca bazı kurallar be-
lirlenmiş ve uygulanmaktadır. Bu kurallar özetle

• 1-4 arası kurallar -noninvaziv cihazlar
• 5-8 arası kurallar -invaziv cihazlar
• 9-12 arası kurallar -aktif cihazlara uygulanan ilave kurallar
• 13-18 arası kurallar -kapsamına alındıkları sınıflandırmadan daha yükseğini hak 

eden ürünlere ilişkin çeşitli kurallar şeklindedir (Resmi Gazete, 2007: 263998).
Hastanelerde tıbbi cihaz yönetimi teknik hizmetler bünyesinde yürütülmektedir. 
Son yıllarda Biyomedikal Mühendisliğine ve Klinik Mühendisliğine bu alanda 
önemli bir görev tanımlanarak uzmanlaşma sağlanmaya çalışılmaktadır (Sezdi 
vd.,2012). Bu konuda hastanelerde yeterli sayıda nitelikli yardımcı ve uzman 
teknik eleman bulunmamasına rağmen bakım ve onarım hizmetleri, kalibrasyon 
hizmetleri, eğitim hizmetleri, güvenlik hizmetleri önemli görev ve sorumluluklar 
olarak yürütülmektedir.
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Bu çalışma, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasında önemli bir alt bileşen 
olan tıbbi cihaz güvenliği yönetiminin sağlık çalışanlarında irdelenmesi, değer-
lendirilmesi, farkındalık ve görüşlerinin belirlenmesi, öneminin vurgulanması 
amacı ile planlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışma 800 yataklı bir kamu hastanesi olan Malatya Devlet Hastanesinde 
sağlık çalışanlarında yapılmıştır. Malatya Devlet Hastanesinin seçilmesinin ne-
deni yatak kapasitesi olarak büyük olmasından dolayı tıbbi cihaz sayı ve kullanı-
cısının çalışma için yeterli görülmesidir.

Araştırma evreni olarak hastanede aktif tıbbi cihaz kullanan doktor, hemşire, sağ-
lık memuru, teknisyenden oluşan 600 sağlık personeli alındı. Bu evren hastane 
idarecileri ile birlikte tarafımızca oluşturulmuştur. Çalışma örneklemi seçiminde 
tüm evrendeki en az 200 personele ulaşılması hedeflenmiştir. Bu nedenle evren-
deki tüm personele anket dağıtılmış veya teklif edilmiştir.

Veri toplama aracı olarak tarafımızca oluşturulan tıbbi cihazlarla ilgili kurulum, 
kullanım ve diğer güvenlik konularını içeren anket kullanılmıştır. Tıbbi cihaz 
güvenliğine ait ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan bir anket ölçeği ulaşıla-
mamıştır. Bu nedenle anket tarafımızca bilimsel verilerden, yasal mevzuattan 
yararlanılarak ve uzman görüşü alınarak tıbbi cihazlarla ilgili hastanelerde kuru-
lum, kullanım ve diğer güvenlik konularını içerecek şekilde hazırlanmıştır. Anket 
sorularının 6’sı demografik, 15’i kapalı uçlu, 5’i beşli Likert ölçek tipine uygun 
ve 2 boyutlu (ilk 2 soru yeterlilik, son 3 soru gereklilik) olmak üzere hazırlandı.. 
Anketler yüz yüze tarafımızca ve kalite birimlerinde eğitimli anketörlerle ve etik 
ilkelere bağlı kalınarak gönüllülük esasına göre yapılmıştır. Çalışma verilerin gü-
venirliği için hastanede aktif tıbbi cihaz ile çalışan personelle sınırlandırılmıştır. 
Çalışmada mesleğe son bir yıldır başlayanlar tecrübe ve mesleki yetersizlik nede-
niyle doğru veri için ankete dahil edilmemiştir.

Anketler demografik olarak sonucu etkilemeyecek şekilde ve doğru geri bildi-
rimle dönen 274 (%45.6) personel anketi baz alınarak istatistik yapılmıştır. Anket 
daha önce kullanılmadığından verileri Excel ve SPSS paket programına aktarı-
larak frekans kontrolleri, istatistik ve analizleri sonucu ön test, güvenirlilik ve 
geçerlilik kontrolleri yapıldı. Demografik (evren özellikleri), kapalı uçlu (durum 
tespiti) ve 5’li Likert (görüş) sorularından oluşan anketin istatistik sonuçları tab-
lolara aktarıldı.
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BULGULAR

Tıbbi cihaz güvenliği anketine 187 kadın, 87 erkek olmak üzere toplam 274 
(%45.6) personel katılmıştır. Katılanların yaş ortalaması 38 dir. Hastanelerde 
aktif tıbbi cihaz kullanıcılarının ve personelin büyük çoğunluğunu hemşireler 
oluşturduğundan ankete katılan kadın sayısı erkeklerin iki katıdır. Eğitim düzey-
lerine bakıldığında katılanların büyük çoğunluğu (%85) yüksekokul ve üst eğitim 
düzeylerine sahiptir. Ayrıca ankete katılan personelin en fazla mesleki tecrübe 
yılı 36 - 40 aralığında (% 28,8) olup, sadece % 10’u 1- 5 yıl arasındadır. Eğitim 
düzeyi ve tecrübe açısından uzmanlaşmış bir kadro gözükmektedir.

Ankete katılan personelin meslek unvanlarının dağılımı %13 hekim, %13 sağlık 
memuru, %56 hemşire- ebe, %12 tekniker/teknisyen, %6 diğer personel şeklin-
dedir. Ankete katılan personelin birim bazında görev dağılımlarına bakıldığında 
en çok katılım % 41 (n:111) ile servisler gelmektedir.

Tablo 1. Çalışmaya Katılan Kişilerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı

Özellikler Sayı %
Cinsiyet (n=274)
Kadın 187 68.2
Erkek 87 31.8
Yaş grupları (n=274)
30 ve altı yaş 45 16.4
31-35 yaş 70 25.5
36-40 yaş 79 28.8
41-45 yaş 41 15.0
46 ve üstü yaş 39 14.2
Öğrenim durumu (n=274)
Lise 42 15.4
Yüksekokul 135 49.6
Fakülte 52 19.1
Yüksek Lisans/Doktora 43 15.8
Mesleki Unvan (n=274)
Hekim 36 13
Sağlık Memuru 36 13
Hemşire-Ebe 154 56
Tekniker-Teknisyen 32 12
Diğer 16 6
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Özellikler Sayı %
Mesleki Tecrübe (n=274)
1-5 yıl 28 10.2
6-10 yıl 59 21.5
11-15 yıl 58 21.2
16-20 yıl 75 27.4
21 ve üstü yıl 54 19.7
Birim Bazlı Görev Dağılımı (n=274)
Servis 111 41
Poliklinik 14 5
Acil 43 16
Yoğun Bakım 26 9
Diyaliz 14 5
Ameliyathane 36 13
Diğer 30 11

Tıbbi cihaz güvenliği yönetimine ilişkin evet ve hayır şeklinde oluşturulan ka-
palı uçlu anket sorularına ait veriler sayısal ve oransal olarak aşağıdaki tablo 
2 de gösterilmiştir. Açıklamalara tartışma bölümünde değinilecektir. Küsuratlar 
yuvarlanacaktır.

Tıbbi cihaz güvenliği yönetimine ilişkin 5’li Likert ölçeğine göre oluşturulan ve 
görüş bildiren anket sorularına ait veriler açık ve kolay anlaşılması için sayısal ve 
oransal olarak tablo 3 de gösterilmiştir.

Tablo 2. Kapalı Uçlu Sorulara Verilen Cevapların Dağılımı (n:274)
Evet Hayır

Kişi 
Sayısı Yüzde Kişi 

Sayısı Yüzde

Çalıştığınız birimde tıbbi cihaz envanteri var mı? 256 93,4 18 6,6

Meslek yaşamınızda son2 yıl içinde tıbbi cihaz 
güvenliği eğitimi aldınız mı? 131 47,8 143 52,2

Biriminize yeni alınan tıbbi cihazlar için eğitim 
veriliyor mu? 180 65,7 94 34,3

Biriminize yeni gelen personele, tıbbi cihaz güvenliği 
eğitimi düzenli veriliyor mu? 97 35,4 177 64,6

Tıbbi cihaz kullanım eğitiminden sonra sertifikasyon 
yapılıyor mu? 43 15,7 231 84,3

Biriminizde bulunan tüm tıbbi cihazlar için, kullanma 
talimatları var mı? 257 93,8 17 6,2
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Evet Hayır
Kişi 

Sayısı Yüzde Kişi 
Sayısı Yüzde

Hastanemizde tıbbi cihaz güvenliğinden sorumlu bir 
teknik ekip olduğunu biliyor musunuz? 163 59,7 110 40,3

Biriminizde bulunan tıbbi cihazların bakım ve 
onarımları bir plan dahilinde düzenli yapılıyor mu? 182 66,4 92 33,6

Biriminizdeki tıbbi cihazlar için bakım- onarım ve 
arıza takip kartı tutuluyor mu? 150 54,7 124 45,3

Biriminizde bulunan tıbbi cihazların uygun 
periyotlarda bir plan dahilinde düzenli kalibrasyonları 
yapılıyor mu?

255 93,1 19 6,9

Tıbbi cihaz arızalarında, kullanım hatası tarafınıza 
bildirildi mi? 120 43,8 154 56,2

Biriminizde tıbbi cihazların hasta ve çalışan 
güvenliği açısından risk değerlendirmesi yapıldı mı? 65 23,7 209 76,3

Biriminizde kullanım hatasına bağlı HEK’e (hurda, 
eski, köhne) ayrılan tıbbi cihazınız oldu mu? 12 4,4 262 95,6

Mesleğinizde tıbbi cihaz kullanımı ile ilgili hasta ve 
çalışan güvenliğini tehdit eden bir olay yaşadınız mı? 30 10,9 244 89,1

Biriminizdeki tıbbi cihazlar, güvenlik kurallarına 
uygun olarak bekletiliyor mu? 177 64,6 97 35,4

Tablo 3. Boyutlu İfadelere Verilen Cevapların Dağılımı (n:274)
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Birimimizdeki tıbbi cihazların kullanma 
talimatlarına uygun kullanıldığını 
düşünüyorum.

N 8 36 30 150 49

% 2,9 13,2 11,0 54,9 17,9

Birimimizde kullandığımız tıbbi cihaz 
güvenliğinin yeterli olduğunu düşünüyorum.

N 22 75 45 93 38
% 8,1 27,5 16,5 34,1 13,9

Hasta ve çalışan güvenliği için tıbbi cihaz 
güvenliğinin de sağlanması gerektiğini 
düşünüyorum.

N 2 4 11 100 156

% 0,7 1,5 4,0 36,6 57,1

Hastanelerde tıbbi cihaz güvenliği yönetimi 
için biyomedikal mühendislerin olmasının 
zorunlu olduğunu düşünüyorum.

N 6 6 15 112 134

% 2,2 2,2 5,5 41,0 49,1

Tıbbi cihaz güvenliği yönetiminin 
iyileştirilmesi cihaz verimliliğini artıracağını 
düşünüyorum.

N 2 4 3 129 135

% 0,7 1,5 1,1 47,3 49,5
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Tablodaki ilk iki soru tıbbi cihaz güvenliği yeterlilik ve geriye kalan üç soruda 
tıbbi cihaz güvenliği gereklilik şeklinde alt boyuta ayırtılarak değişkenler arasın-
daki istatistiki ilişkiler tanımlanmış, fakat oranların çalışma için yeterli görülme-
sinden dolayı kapsamlıca belirtilmemiştir.

Tablo 4. KMO ve Bartlett Sonuçları
Kasiyer Meyer Olkin (KMO) 0,609

Bartlett Sphericity Testi
X2 236,376
Sd 10
P 0,000**

Tabloya göre, Kasiyer Meyer Olkin (KMO) değerinin 0,609 olduğu bulunmuştur. 
Böylece verilere uygulanacak faktör analizi sonuçlarının yararlı ve kullanılabilir 
olacağı görülmektedir. Bartlett Sphericity testi sonucunda değişkenler arasında 
anlamlı düzeyde yüksek ilişkiler bulunmadığı ve verilerin faktör analizi uygula-
mak için uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır (X2:236,376, sd:10 p<0,05).

Tablo 5. Ölçeğin Varyans Açıklama Tablosu

Faktör

Başlangıç Özdeğerleri Toplam Faktör Yükleri 
(Döndürülmüş) 

Toplam
Açıklanan 
Varyans 

%
Birikimli Toplam

Açıklanan 
Varyans 

%
Birikimli

Tıbbi Cihaz 
Güvenliği 
Yeterlilik

2,031 40,611 40,611 1,810 36,204 36,204

Tıbbi Cihaz 
Güvenliği 
Gerekliliği

1,331 26,617 67,228 1,551 31,024 67,228

2 alt boyutun ölçeği açıklama oranı toplam %67,23 olarak bulunmuştur. Alt bo-
yutların varyans açıklama oranları incelendiğinde; Tıbbi Cihaz Güvenliği Yeter-
lilik alt boyutunun açıklama oranı %36,2, Tıbbi Cihaz Güvenliği Gerekliliği alt 
boyutunun açıklama oranı %31,02’dir.

Tablo 6. Güvenilirlik Analizi Sonuçları

Alt Boyut Madde 
Sayısı

Cronbach 
Alfa Güvenirlik Düzeyi

Tıbbi Cihaz Güvenliği Yeterlilik 2 0,675 Oldukça Güvenilir

Tıbbi Cihaz Güvenliği Gerekliliği 3 0,663 Oldukça Güvenilir

Ölçeğin alt boyutlarının iç tutarlılık katsayıları analizi neticesinde, tıbbi cihaz gü-
venliği yeterlilik alt boyutunun oldukça güvenilir (α=0,675) ve tıbbi cihaz güven-
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liği gerekliliği alt boyutunun oldukça güvenilir (α=0,663) olduğu saptanmıştır. 2 
alt boyutun ölçeği açıklama oranı toplam %67,23 olarak bulunmuştur.

Maddelere ilişkin faktör yüklerine bakıldığında soru sırasına göre yeterlilik boyu-
tunda 0,859 ve 0,862 dir. Gereklilik boyutunda ise sırayla 0,649 – 0,814 – 0,843 
tür. Faktör analizi sonucunda tüm faktör yüklerinin 0,400’ün üzerinde olduğu ve 
tüm maddelerin kapsam geçerliliği ile örtüştüğü görülmüştür. Buna göre ölçek 2 
alt boyut ve 5 maddeden oluşmaktadır.

Uygulanan tek yönlü varyans analizinde (ANOVA) alt boyutların mesleki tec-
rübe süreleri farklı olan gruplar arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 
(F:2,05, p>0,05). (F:0,464, p>0,05). Farklı unvanlardaki çalışanlar arasında tıbbi 
cihaz güvenliği yeterlilik alt boyutu bakımından anlamlı farklılık bulunmaktadır 
(F:4,707, p<0,05). Buna göre, hemşirelerin tıbbi cihaz güvenliği yeterliliği alt 
boyutu düzeyi, teknikerlerin düzeyinden anlamlı derecede daha düşüktür. Tıbbi 
cihaz güvenliği gerekliliği alt boyutu bakımından ise anlamlı farklılık bulunma-
maktadır (F:1,038, p>0,05).

Farklı birimlerde çalışanlar arasında tıbbi cihaz güvenliği yeterlilik alt boyutu 
bakımından anlamlı farklılık bulunmaktadır (f:7,450, p<0,05). Buna göre, servis-
te çalışanların tıbbi cihaz güvenliği yeterlilik alt boyutu düzeyi, acil, diyaliz ve 
diğer birimlerde çalışanların düzeyinden anlamlı derecede daha düşüktür. Tıbbi 
cihaz güvenliği gerekliliği alt boyutu bakımından ise anlamlı farklılık bulunma-
maktadır (F:0,528, p>0,05).

TARTIŞMA VE SONUÇ

Sağlık sunum hizmetlerinin artmasına paralel, yasal mevzuatlarla desteklenmiş 
kalite ölçütlerini içeren yaklaşım modelleri ve profesyonel yönetim anlayışı da 
beraberinde artmaktadır. Son yıllarda dünyada ve özellikle ülkemizde sağlık ala-
nındaki gelişmeler beraberinde teknolojik gelişmeleri de getirmiştir. Sağlıktaki 
bu teknolojik gelişme hem sayısal hem de karmaşık ve yüksek teknoloji ürünle-
rine sahip olması alanında olmuştur. Buna bağlı olarak hastanelerde tıbbi cihaz 
güvenliği yönetimi önem kazanmaya başlamıştır (Yıldırım, 2008: 110-111).

Doğrudan insan sağlığını ilgilendiren ve yüksek teknoloji ürünü bu tıbbi cihaz-
ların uluslararası standartlara uygun güvenilir ve etkin çalışması, hastaneler için 
önemli bir konudur (Ülgen, 2012). Günümüzde hasta bakımı, tanı ve tedavi için 
gerekli olan sistem ve cihazların etkin bir şekilde kullanılması, cihazlardan dolayı 
oluşabilecek kazalarda hasta, sağlık personeli ve çevrenin güvenliğine yönelik 
prosedürlerin ve standartların oluşturulması, önleyici faaliyetlerin yapılması, eği-
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timlerin yapılması, kayıtların tutulması zorunlu hâle gelmiştir. Tıbbi cihazların 
hataları veya kusurlu kullanımları sonucu olabilecek kazaların dramatik netice-
leri olabilmektedir (Yıldırım, 2012). Bu nedenle hastanelerde tıbbi cihazların 
kurulum ve kullanım güvenliği önemli bir konu haline gelmektedir. Tıbbi cihaz 
hataları konusunda kısıtlı bilimsel ve istatistiki çalışmaların başında Sağlık Ba-
kımı Organizasyonları Akreditasyonu Birleşik Komisyonunca (JCAHO) eylül 
2005 yılında 3343 hastaneden bildirilen tıbbi hataların değerlendirilmesi raporu 
gelmektedir. Bu rapor sonuçlarına göre tıbbi hataların %1,4’ü uygulanan aletlerin 
kalibrasyonu ya da güvenli kullanılmaması gibi nedenlerine bağlanmıştır (jcaho.
org, 2012). Sayısal olarak düşük bir oran gözükse de medyaya yansıyan veya kök 
analizlerde tahmin edilen oran fazladır. Çalışmamızda bunu destekleyen bir bul-
guda çalışanların %11’inin mesleklerinde tıbbi cihaz kullanımı ile ilgili hasta ve 
çalışan güvenliğini tehdit eden bir olay yaşamalarını bildirmeleri olmuştur. Has-
tanelerde sıfır hata ile çalışmaya hedeflendiğimiz günümüzde bu oran tıbbi cihaz 
güvenliği yönetiminin önemini açıkça göstermektedir. Ayrıca hastanemizde son 
iki yılda kullanıcı hatasına kotere bağlı 2 ciddi yanık vakası bildirilmiştir. Sağlık 
Bakanlığınca oluşturulan tıbbi cihaz uyarı sistemi ile hata analizleri yapılarak 
güvenliğin sağlanması hedeflenmektedir. Tıbbi cihaz güvenliğinde hata oranları 
konusunda birçok geniş analiz çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Tıbbi cihaz yönetiminde tanımlayıcı bileşenlerden biri envanter oluşturulması-
dır. Son yıllarda artan kalite çalışmalarının katkıları ile birimler ve hastaneler 
bazında envanter tutulması yaygınlaşmıştır. Çalışma yapılan bu hastanemizde 
çalışanların %93’ünün envanterin varlığını bildirmeleri kaliteli çalışmaların ba-
şarısı olarak değerlendirilmiştir. Envanterlerin olağan durumlar hariç 6 ayda bir 
güncellenmeleri bakım- onarım, kalibrasyon, kaybolma, değiştirme, arıza, miat, 
sayım, kapasite ve sahiplenme gibi konularda kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca geli-
şen otomasyon teknolojisi ile envanter ve takip sistemini kolaylaştırıcı bir şekilde 
yazılım programlarının yaygın kullanılması sürece katkı sağlamaktadır (Semer-
cioğlu, 2007).

Hasta ve çalışan güvenliği kapsamında tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması için 
proaktif yaklaşımın önemli bir yolu eğitimdir. Araştırmamızda çalışanların son 2 
yılda tıbbi cihaz eğitimi alanların oranı %48, yeni cihaz alındığında eğitim alan-
ların oranı %66, birime yeni başlayanların birimlerindeki tıbbi cihazlarla ilgili 
eğitim alanların oranı %35 saptanması yetersiz olarak kabul edilmelidir. Bu oran 
aktif tıbbi cihaz kullanıcılarında %100 yakın olmalı ve yıllık periyotlarla tekrar-
lanmalıdır. Birime yeni alınan özellikle değişik marka ve model cihazların eğiti-
mi mutlaka yapılmalıdır. Ayrıca hastanelerde ihtiyaca binaen sık gerçekleşen bi-
rim değiştirme durumlarında yeni başlanan birimde tıbbi cihaz güvenliği eğitimi 
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zorunlu uyum eğitimi altında verilerek kayıt altına alınmalıdır. Aksi durumlarda 
hukuki sorumluluk gündeme gelecektir (Hakeri, 2012).

Bu sorumluluk çerçevesinde ve kalite göstergelerinden biriside eğitim sonrası 
sertifikasyondur. Özellikle ECRİ sınıflamasına göre hayati riskle orantılı yüksek 
riskli tıbbi cihazlarda sertifikasyonun zorunlu yapılmasını önermekteyiz. Serti-
fikasyon mümkünse üretici firma veya uzmanı tarafından yapılmalı ve eğitimin 
niteliği ve kayıtları yönetimce kontrol edilmelidir. Bu çalışmada çalışanların sa-
dece %16’sının sertifikasyon bildirmeleri konuya gerekli önemin verilmediğini 
göstermektedir.

Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanmasında kullanım talimatlarına uyulması konunun 
öneminden dolayı yasal mevzuatça belirlenmiştir (Resmi Gazete, 2007:263998). 
Gelişen kalite sistemlerinin yönetiminde ise uygulama ve dokümanların çoğunlu-
ğunu kullanma talimatları oluşturmaktadır. Farkındalık oluşturma, hatırlatma ve 
tereddütlerde önemli bir eğitim aracı olan kullanma talimatlarının yüksek ve orta 
riskli tıbbi cihazlar için hazırlanması ve uygun yerlerde bulundurulması güvenli 
kullanımda etkili olacaktır. Araştırmamızda çalışanların %94 oranında kullanım 
talimatların varlığını bildirmeleri ve talimatlara uygun kullanıldığını düşünmeleri 
(%73) yine kalite yönetim sisteminin bir başarısı olarak değerlendirilmiştir.

Hastanelerde tıbbi cihaz güvenliği konusunun önemi ile ilgili temel gerekler Ya-
taklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Tıbbi Cihazlar Yönetmenliği gibi 
yasal mevzuatla belirlenmiştir. Ayrıca Hasta ve Çalışan Güvenliğini Sağlamaya 
Dair Yönetmenlik kapsamında uygulanan Hastane hizmet kalite standartlarında 
temel gerekler asgari düzeyde belirlenerek zorunlu hale getirilmiştir. Bu standart-
lara göre hasta güvenliği komitesinin görevleri arasında tıbbi cihaz güvenliğinin 
sağlanması, tesis güvenliği komitesi altında tıbbi cihaz yönetiminden sorumlu bir 
ekip oluşturulması, hastanede bir plan dahilinde tıbbi cihazların bakım-onarım, 
ölçme, ayar, kalibrasyonları yapılması ve takip kayıtlarının tutulması sayılmak-
tadır. Ülkemizde son yıllarda gelişen sağlık hukuku ve malpraktis olaylarında da 
bu temel gerekler büyük önem kazanmıştır (Hakeri, 2012). Çalışmamızda düzen-
li kalibrasyon yapılması dışında bu temel gerekleri bilen ve yapıldığını bildiren 
personelin oranı ortalama %60 olup tıbbi cihaz güvenliğinde tam hedef için ye-
tersiz gözükmektedir. Aktif tıbbi cihaz kullanıcıların tamamını kapsayacak şekil-
de eğitim ve uygulamalara önem verilmelidir. Kalibrasyonların bir plan dahilinde 
düzenli yapılması (%93) bir başarı olarak değerlendirilmiştir.

Araştırmamızda çalışanların %44 oranında tıbbi cihaz arızalarında kullanım ha-
tası ve %4 oranında kullanım hatasına bağlı HEK’e (hurda, eski köhne) ayrılan 
tıbbi cihaz bildirmeleri araştırmamızın en önemli sonuçlarıdır. Bu oranlar tıbbi 
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cihaz güvenliği konusundaki kullanıcı eksiklerini, verimsiz yönetimi ve pahalı 
sürdürülebilir finansmanı işaret etmektedir. Sayıştay Başkanlığının 2005 raporu 
(Sayıştay Başkanlığı, 2005) ve birçok bilimsel araştırmalar bu konuyu teyit et-
mektedir (Seçim ve Pekelman, 2012). Buna bağlı iyileştirme çalışmalarında son 
dönemlerde akılcı tıbbi cihaz yönetimi kavramı geliştirilmiştir (Şener vd., 2011). 
Bu kavram altında sağlık hizmeti düzenleyicileri tarafından tıbbi cihazların ve 
hastaların yaşam kalitesinin artırılması, fonksiyonel, verimli ve güvenli kulla-
nılması, sürdürülebilir kılınması, kolay ve ekonomik ulaşılması, kullanıcılar ve 
uygulayıcılar tarafından üreticilerin ve standartların öngördüğü çerçevede yöne-
timinin sağlanması hedeflenmektedir. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumunun 
da uyguladığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Projesinin yanında bir çok genelge 
ve yaptırımlarla bu süreci yönettiği bilinmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2008).

Araştırmamızda tıbbi cihazların hasta ve çalışan güvenliği açısından risk değer-
lendirilmesi %24 gibi düşük bir oranda bildirilmiştir. Hastanelerin yüksek riskli 
alanlar kabul edilmesi, tıbbi cihazların karmaşık, yüksek ve pahalı teknolojiler 
olması, girişimsel işlemlerin yüksek hayati risk taşımasından dolayı risk yöneti-
minin önem kazandığı günümüzde başlangıç olması açısından sınıflamaya göre 
yüksek riskli tıbbi cihazların risk değerlendirilmesinin yapılarak hasta, çalışan ve 
tıbbi cihaz güvenliği sürecinde kullanılmasını önermekteyiz.

Tıbbi cihazlar için kullanım ve bekletme ortamları, büyük ölçüde değişiklik gös-
terebilir ve cihaz kullanımı veya kullanım dışı tehlikelere büyük etkisi olabil-
mektedir (Yıldırım,2012). Cihazların özelliklerine göre açık prizlerde devamlı 
bekletme veya bekletmeme, nemli ortamlar, yüksek ısılı ortamlar, sıvı ile temas, 
yüksek voltaj, elektromanyetik alan gibi olumsuz durum tehlikeleri oluşabilmek-
tedir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2008). Bu tehlikelerin hasta ve çalışan güvenliğini 
olumsuz etkilemesinin yanında cihaz ömrünü, sık arıza, verimliliğini de etkile-
mektedir. Araştırmamızda çalışanların %35’inin uygunsuz güvenlik kuralı bil-
dirmeleri yine önemli bir tespittir. Tıbbi cihazlar üretici bilgileri doğrultusunda 
uygun ortamlarda güvenlik kurallarına uygun bekletilmeli veya muhafaza edil-
melidir.

Tıbbi cihaz güvenliğinin hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasında önemli bir 
alt bileşen olduğunu çalışanlar tarafından yüksek oranda fakat tıbbi cihaz güven-
liğinin yeterli olduğunu düşünenlerin sadece %48 oranında tespit edilmesi ko-
nuya verilmesi gereken önem ve kısmi eksiklikleri kanıtlamaktadır. Literatürde 
tıbbi cihaz güvenliği yönetiminin iyileştirmesi, cihaz verimliliğini de artıracağına 
dair bir çok çalışmalar mevcut olup çalışanlarında aynı görüşe sahip oldukları 
(%97) araştırmamızda da görülmektedir (Selvi, 2009).
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Son yıllarda nitelik ve nicelik olarak artan tıbbi cihazlarda görülen bu karmaşık 
ve yüksek teknolojik yapıdan dolayı Biyomedikal Mühendisliği ve yeni gelişen 
Klinik Mühendisliği mesleklerine önemli bir misyon ve görev yüklenmiştir. Bu 
mesleklerin hastanelerde etkin rol oynaması gerektiğine dair sayısız çalışma ve 
tavsiye olmasına rağmen ülkemiz hastanelerinde yeterli kadro mevcut değildir 
(Soylular, 2006). Günümüzde gelişen hasta ve çalışan güvenliği, artan pahalı 
kompleks sağlık teknolojisi, yüksek finansman, sağlık hukuku ve kalite standart-
larından dolayı bu mesleklere ihtiyaç giderek artmaktadır (Selvi, 2009). Araş-
tırmamızda çalışanlarında yüksek oranda (%90) bildirdikleri gibi bizde önemle 
başta büyük hastanelerde olmak üzere bu meslek uzmanlarının bulundurulmasını 
önermekteyiz. Tıbbi cihaz güvenliğinde insan-makine ilişkilerini inceleyen, in-
sanın hata yapmasına neden olan bileşenlerde önleyici ve düzeltici yaklaşımları 
hedefleyen İnsan Faktörleri Mühendisliği bilim dalının hasta ve çalışan güvenli-
ğinde uygulama öneri ve örneği konuya katkı sağlayacak nitelikte gözükmektedir 
(Yıldırım,2012).

Sonuç olarak tıbbi cihaz güvenliği konusu, hasta ve çalışan güvenliği ve verim-
lilik açısından önemli detaylar içermektedir. Yukarıdaki tespit ve önerilerimize 
ek olarak tıbbi cihaz güvenliği yönetiminde standartların artırılması ve detay-
landırılmasını, profesyonel yaklaşım için uzman desteği, rehberler, kılavuzlar 
oluşturulmasını, çok sayıda geniş bilimsel araştırmaların yapılmasını, özellikle 
kullanıcılarda eğitim düzeyi ve farkındalığın artırılmasını, denetim, kontrol ve 
değerlendirme mekanizmalarının etkinleştirilmesini, teknik servis alt yapısının 
güçlendirilmesi ve yeterli düzeyde eğitilmesini, hastanelerde tıbbi cihaz güvenli-
ği kalite indikatörlerinin geliştirilmesini ve kullanılmasını önermekteyiz.
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ÖZET

Son yıllarda sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan hızlı değişimler/gelişmeler bir yan-
dan teşhis ve tedavi sürecini hızla kolaylaştırırken diğer yandan bu değişimler/gelişmeler 
ameliyathane, endoskopi üniteleri ve özellikle laboratuar cihazlarında kullanılan kimya-
sal maddelerdeki çeşitliliğin artmasına ve aynı zamanda da kimyasallar ile farmasötikler-
den kaynaklanan atıkların doğru yönetimi konusunu gündeme getirmektedir.

Sağlık hizmetlerinde tehlikeli atıkların yönetimindeki yaygın uygulamalar incelendiğin-
de; kimyasalların ambalajlarının tıbbi atık olarak değerlendirildiği, sıvı atıklarının ise ya 
doğrudan ya da dezenfeksiyon ve nötralizasyon işlemine tabi tutulduktan sonra atık su 
analizi yapılmadan kanalizasyona verildiği görülmektedir. Miadı geçmiş, kullanım sonra-
sı oluşan ilaçların tıbbi atık ve kontamine ambalajlarının ise tıbbi atık veya geri dönüşüme 
atıldığı, sıvıların ise direkt kanalizasyona verilerek uzaklaştırıldığı yönündedir. Bu uygu-
lamalar, bir yandan sağlık kurumlarının maliyetlerini arttırmakta, diğer yandan da çevre 
ve insan sağlığı açısından risk oluşturmaktadır.

1 Çevre Görevlisi Biyolog, Çarşamba Devlet Hastanesi, eylull_77@hotmail.com

2 Tıp Doktoru,Çarşamba Devlet Hastanesi, tubakuruoglu@hotmail.com

3 Tıp Doktoru, Çarşamba Devlet Hastanesi, satitekin@yahoo.com

4 Tıp Dokturu, Çarşamba Devlet Hastanesi, dursunmehel@mynet.com

5 Kalite Yönetim Birimi, Çarşamba Devlet Hastanesi, omer_sel@hotmail.com
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Sunulan çalışma; Çarşamba Devlet Hastane bünyesinde 2011-2012 yıllarında gerçekleş-
tirilmiş tehlikeli atıkların doğru yönetimi konusunda yürütülmüş olan çalışma sonuçlarını 
değerlendirmektedir. Çalışmada “iyi bir atık yönetiminin, atığı kaynağında doğru ayrış-
tırmak olduğu” ilkesinden yola çıkılmış ve öncelikle tüm kimyasalların çevre güvenlik 
belgeleri dikkate alınarak katı ve sıvı atıklar olmak üzere başlıca iki grupta toplanmıştır. 
Katı atık grubunda yer alan reaktif ambalajları üç grupta değerlendirilmiştir (i. enfekte 
ambalajlar (ELİSA grubu vb.), ii. tehlikeli kimyasal içeren ambalajlar (Vit B12-Folik Asit 
vb.) ve iii. tehlikesiz kimyasal içeren ambalajlar (Glukoz, üre, vb.). Buna göre de birinci 
gruba ait boş ambalajlar tıbbı atık, ikinci gruba ait boş ambalajlar tehlikeli atık ve üçün-
cü gruba ait olanlar ise evsel (geri dönüşüm) atık olarak ayrıştırılmıştır. Yüksek düzey 
dezenfaktan (Ortafitaldehit =OPA) ambalajları tehlikeli kimyasal ile kontamine olduğu 
için ve farmasötiklerden kaynaklanan boşalmış flakonlarda ilaçla kontamine olduğu için 
ikinci grupta değerlendirilmiştir. Miadı geçmiş veya yarım kalmış tüm ilaçlar farmasötik 
atık (genotoksik ve sitotoksik ilaçlar hariç) olarak gruplanmıştır. Atık yönetimi de bu 
gruplamalar esas alınarak gerçekleştirilmiştir.

Sıvı atıklar ise enfekte, enfekte tehlikeli ve tehlikeli atık olarak ayrıştırılmıştır. Cihazlar-
dan çıkan sıvı atıklar “enfekte”, tehlikeli kimyasal reaktif kullanımı söz konusu ise “en-
fekte tehlikeli”, OPA’dan kaynaklanan atık ise “tehlikeli atık” olarak sınıflandırılmıştır. 
Bu çalışmada sıvı atıkların analizi Atık Su Yönetmeliği deşarj standartlarına uygunluğu 
doğrultusunda test edilmiş ve mevcut uygulamaların yetersiz olduğu ortaya konmuştur. 
Diğer yandan atık oluşumu sırasında çalışılan test sayısı ve çeşitliliği, atığın bekleme 
süresi ve cihazların bakım işlemleri sırasında kullanılan yıkama solüsyonlarının miktarı, 
atığın şebeke suyu ile sulandırılarak kanalizasyona verilmesi atığın karakterini dolayısı 
ile de atık analiz sonuçlarını etkileyebilecektir.

Bu çalışmanın sonuçları, katı atıkların doğru ayrıştırılması ile maliyetin azaltılabileceği-
ni, sıvı atıkların işlem sonrası analizlerinin yapılması ile de atığın karakterinin tespit edi-
lerek, atık yönetiminin hastanelerde doğru yapılmasının çevre ve insan sağlığını dolaylı 
olarak da hasta güvenliğini tehdit ettiği düşünülerek bu konuya önem verilmesi gerekli-
liğini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Tehlikeli Atık, Farmasötik Atık, Geri Dönüşüm, Enfekte Ambalaj, 
Çevre ve İnsan Sağlığı

ABSTRACT
In recent years, rapid developments/improvements of health care delivery systems have 
facilitated quick diagnosis and treatment process on the one hand; these developments/
improvements have diversified chemicals used in operating rooms, endoscopy units and 
laboratory equipments on the other hand. It also raises the issue of proper management of 
chemical and pharmaceutical wastes.

If we examine common practices of hazardous wastes, we can see that medical waste 
packaging of chemicals are evaluated as medical waste and liquid waste is disposed 
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to a sanitary sewer system either directly or after being subjected to disinfection and 
neutralization process without waste water analysis. Medicines which passed their 
expiration dates and contaminated packaging are defined as medical waste and disposed 
for recycling. These practices increase the cost of health institutions on the one hand; they 
pose a risk to environment and human health on the other hand.

The present study, carried out in 2011-2012, discusses the results of the study of the 
proper management of the hazardous waste in Carsamba state hospital. The study started 
with an acceptance of the principle that “a good waste management is related to correct 
parse of waste at the source”. First of all, all chemicals were separated in two groups, a 
solid waste and a liquid waste, considering perimeter security documents of chemicals. 
Reactive groups in a solid waste container were classified into three groups: i. infected 
packages (ELISA group, etc.); ii. packages containing hazardous chemicals (vitamin B12, 
folic acid, etc.); and iii. packages not including hazardous chemicals (glucose, urea, etc.). 
According to this classification, empty packages in the first group are defined as medical 
waste, empty packaging in the second group is defined as the hazardous waste and the 
wastes in the third group are defined as household waste. The high-level disinfectant 
(Ortafitalhedit=OPA contaminated with the hazardous chemicals and the discharged vials 
contaminated with drugs and pharmaceuticals are included into the second group. All 
drugs which passed expiration dates or half of the all pharmaceutical drugs (except for 
genotoxic and cytotoxic drugs) are classified according to the classification above. Waste 
management is also carried out on the basis of this grouping.

Liquid wastes have been classified into three groups as the infected, the infected with 
the dangerous and the hazardous waste. The liquid wastes coming from devices were 
accepted as “infected”, the use of hazardous chemicals reagents as an “infected with the 
dangerous” and the wastes arising from OPA’s as a “hazardous waste”.

In this study, the compliance of liquid waste’s analysis has been tested by discharge 
standards. The results showed that existing applications are inadequate. However, the 
test numbers and variety of waste generation, the waste washing solutions used during 
the waiting time and the amount of maintenance operations influence the character of 
the wastes. Thus it can be remembered that all of these factors affected the results of the 
analysis.

The results of this study support that the cost can be reduced by a separation of solid 
waste from liquid waste after the process of analyzing directly protects environment and 
human health and indirectly improves patient safety.

Key Words: hazardous waste, pharmaceutical waste, recycling, infected packaging, en-
vironment and human health.
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1. GİRİŞ

Son yıllarda sağlık hizmetlerinin sunumunda, gelişen teknoloji ile birlikte yaşa-
nan hızlı değişimler/gelişmeler bir yandan teşhis ve tedavi sürecini kolaylaştırıp 
toplumsal ve bireysel yaşama üstünlükler kazandırırken diğer yandan da çevreye 
olan olumsuz etkileri açısından büyük sorunları beraberinde getirmektedir. Has-
tanelerde; ameliyathaneler,endoskopi üniteleri, klinikler ve özellikle laboratuar 
cihazlarında kullanılan kimyasal maddelerdeki çeşitliliğin artması, beraberinde 
kimyasallar ile farmasötiklerden kaynaklanan atıkların doğru yönetiminin gerek-
liliğini ortaya koymuştur.

Hastanelerde atık yönetimi geçmiş yıllarda; Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler 
kapsamında idari hizmetler çerçevesinde yürütülmekte iken 2011 yılında çıkan Çevre 
Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ile kapsamı genişle-
tilerek Çevre Görevlisi tarafından Çevre Yönetim Hizmetleri adı altında yürütülmeye 
başlanmıştır. Bu yönetmelikle; Çevre Kanunu mevzuatlarına uygun atık yönetimini 
yürütmekle birlikte, çalışanlar üzerinde farkındalık yaratarak bireysel ve kurumsal 
çevre koruma bilincinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Diğer yandan Avrupa Birliğine 
uyum sürecinde çevrenin önemli bir parametre olması da hastanelerde programlı ve 
sürdürülebilir bir çevre yönetim hizmetinin gerekliliğini doğurmuştur.

Hastaneler atık yönetimi konusunda; Çevre Kanunu’nun ilgili mevzuatları, Sağ-
lıkta Kalite Standartları ve yerel yönetimlerin uygulamalarına tabidir. Hastane 
atıklarının yönetimine ilişkin düzenleme, 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı resmi 
gazetede yayınlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile yapılmıştır. Bu yö-
netmeliğin EK-2 listesine göre hastane atıkları evsel, tıbbi, tehlikeli ve radyoaktif 
atıklar olmak üzere dört ana grupta toplanmıştır. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
2005 yılından bu yana özellikle evsel ve tıbbi nitelikteki atıkların yönetimi üze-
rine gidilmiş ancak tehlikeli ve farmasötik atıkların yönetimi oldukça yetersiz 
kalmıştır. Tıbbi atıkların yönetimi ile ilgili tüm ayrıntılar (taşıma, toplama, berta-
raf vs.) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının yönetmelik ve pro-
sedürleriyle düzenlenmesine rağmen, tehlikeli atıkların, özellikle sıvı atıkların 
yönetimi konusunda yeterli düzenleme bulunmamaktadır.

Bu çalışmada, sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tehlikeli ve tıbbi atıkların yö-
netiminde sıkıntı yaşanan; laboratuar atıkları (cihaz sıvı atıkları ve reaktif am-
balajları), yüksek düzey dezenfektan atıkları ve ilaç atıkları değerlendirilmiştir. 
Bu atıkların yönetimi gerçekleştirilirken, ilgili yönetmelikler kapsamında yapılan 
uygulamaların olumlu yönleri ile birlikte yaşanan güçlükler de incelenmektedir.

Çalışmanın birinci bölümünde; ilgili yönetmelikler,yönetmeliklerin ve yerel yö-
netimlerin yaptırımları, ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamalar, atıkların halk ve 
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çevre sağlığı açısından etkilerine değinilmiştir. İkinci bölümde; hastanemizdeki 
uygulamalar, üçüncü bölümde ise uygulamaların değerlendirilmelerine ve yönet-
meliklerin uygulanmasında yaşanan güçlüklere yer verilmiştir.

2. MEVCUT DURUM

a- Yasal Düzenlemeler

Yasal düzenlemeler dikkate alındığında, tıbbi ve tehlikeli atıkların yönetimine 
ilişkin yönetmeliklerin mevcut olduğu görülmektedir. Çalışmamızda, Çevre Ka-
nunun ilgili yönetmelikleri, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ve yerel yöneti-
min prosedürleri dikkate alınmıştır. Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tehlikeli 
atıklar, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 14. Maddesine göre düzenlen-
miştir. Hastanelerden kaynaklanan tehlikeli sıvı atıklarla ilgili ayrı bir düzenleme 
bulunmamakla birlikte, kanalizasyona deşarj edilebilmesi için Su Kirliliği Kon-
trolü Yönetmeliği standartlarını sağlamalıdır. Ayrıca, tehlikeli kimyasal atıklar 
ve enfekte atıkların yönetiminde Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon (DAS) 
rehberinden de faydalanılmaktadır.

Söz konusu yönetmeliklerde, tıbbi atık; enfeksiyon riski taşıyan her türlü atık, 
tehlikeli atık; yanıcı, korozivite, reaktivite ve toksisite özelliklerinden herhangi 
birine sahip atık olarak tanımlanmaktadır. Tıbbi ve tehlikeli nitelikteki atıkların 
diğer atıklardan ayrı toplanması, depolanması ve özel yöntemlerle lisanslı tesis-
lerde çevreye uyumlu şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu karakterdeki 
atıkların çevreye kontrolsüz şekilde bırakılması ve kanalizasyona verilmesi yö-
netmeliklerle kısıtlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Standartları rehberinde de hastane atıklarının yönetimi her bölüm 
için ayrı ayrı değerlendirilmekte ve sorgulanmaktadır.

b- Laboratuvar Atıklarının Yönetimi ve Uygulamaları

Laboratuvarlardan kaynaklanan atıklar; fiziksel olarak katı ve sıvı karakterde bu-
lunur. Katı olanlar kendi içinde; evsel, tıbbi ve tehlikeli atık olarak ayrıştırılır. Ay-
rıştırılan atıklar yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilir. Sıvı atıklar ise tıbbi 
ve tehlikeli olma durumlarına göre sınıflandırılarak birtakım ön arıtma işlemleri-
ne tabi tutulduktan sonra kanalizasyona deşarj edilir. Kanalizasyona deşarj stan-
dartlarına uygun olmayan sıvı atıklar toplanarak lisanslı tesislerde bertaraf edilir.

Laboratuarlarda testlerin analizi, tam ve yarı otomatik olarak çalışan otoanalizör 
adı verilen cihazlar ile yapılmaktadır. Otoanalizörlerin çalışma süreçlerinde; hasta 
numunesi olarak kan, serum ve idrar ile birlikte reaktif (kit) adı verilen birtakım 
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kimyasal maddeler kullanılır. Bu kimyasal maddelerin bir kısmı tehlikesiz kimya-
sal içerirken bir kısmı ise tehlikeli kimyasallardan oluşmaktadır. Çalışma esnasın-
da; analizör bir miktar reaktiften bir miktar da hasta numunesinden alarak analiz 
işlemi yaparak sıvı atık üretmekte ve dışarıya vermektedir. Test çalışma işleminden 
sonra asidik ya da bazik karakterde deterjanlar, deiyonize su ve temizleme solüs-
yonları kullanılarak cihazlar temizlenmektedir. Çıkan atık; hasta numunesini temsil 
etmesi nedeniyle Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine, ayrıca kullanılan reak-
tiflerin karakterine göre de Tehlikeli ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliklerine ta-
bidir. DAS’a göre, enfekte ve tehlikeli sıvı atıklar, dezenfeksiyon ve nötralizasyon 
gibi birtakım ön arıtma işlemlerine tabi tutulduktan sonra kanalizasyona verilebilir. 
Sıvı atıkların kanalizasyona deşarjı, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve yerel yö-
netimlerin prosedürlerine göre yapılmaktadır. Bu prosedürlere göre, deşarj öncesi 
atık analizleri yapılarak, atığın deşarj standartlarına uygunluğu belirlenmelidir. De-
şarj izni yerel yönetimlerin iznine bağlı olduğu için farklı illerde farklı uygulama-
lar olabilmektedir. Ülkemizde, sağlık kuruluşlarının % 99’u, tıbbi ve tehlikeli sıvı 
atıklarını herhangi bir işleme tabi tutmadan kanalizasyona vermektedir (tucev.org/
duyuru, 2012).Sınırlı sayıda hastanede, sıvı enfekte atıklar dezenfaktanla (genellik-
le klor tablet uygulaması) muamele edilerek deşarj edilmektedir.

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre; “tehlikeli kimyasallarla konta-
mine olmuş ambalajlar da tehlikeli olarak ayrıştırılır” denilmektedir. Ancak bu 
konuda ülkemizdeki sağlık kuruluşlarındaki yaygın uygulama tüm reaktif amba-
lajlarının tıbbi atık olarak değerlendirilmesi yönündedir.

Mikroorganizmalarla kontamine sıvı atıkların sucul ortamlardaki etkileri ve çevre 
sağlığı açısından potansiyel tehlikeleri ile ilgili ayrıntılı verilere rastlanılmamakla 
birlikte, bu atıkların kanalizasyon işçileri açısından tehlike oluşturduğu, atığın yer 
altı ve yer üstü su kaynaklarına ulaşarak halk sağlığını tehdit ettiği bilinmektedir. 
Türkiye nüfusunun yaklaşık % 56’sının atık su arıtma tesisinden faydalanamadığı 
düşünüldüğünde toplum sağlığı açısından risk artmaktadır (Saygı ve Diğerleri, 
2012:88).Diğer yandan bu atıklarla sucul ortama ulaşan tehlikeli kimyasalların 
da canlılar üzerinde olumsuz etkiler oluşturması kaçınılmazdır.

c- Yüksek Düzey Dezenfaktan Atıklarının Yönetimi ve Uygulamaları

Ameliyathane ve endoskopi ünitelerinde, bazı tıbbi malzemelerin tekrar kullanı-
mından önce mikroorganizmalarından arındırılması gereklidir. Bu iş için uygula-
malardan birisi de yüksek düzey dezenfektan kullanımıdır.

Yüksek düzey dezenfaktan olarak, kısa sürede dezenfeksiyon ve kullanılan ma-
teryaller ile yüksek uyum sağlaması nedeniyle Ortofitaldehit (OPA) tercih edil-
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mektedir. Ancak ürünün kullanımı esnasında kullanıcı sağlığına zararının söz ko-
nusu olması ve kullanım sonrasında oluşan atığın kanalizasyona verilmesi sucul 
ortamlar için risk oluşturmaktadır. OPA’nın Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ince-
lendiğinde % 0,55 Ortofitaldehit içermekte ve bu değer yönetmelikte belirlenen 
tehlikeli madde eşiğinin altında olduğu görülmektedir. Ancak ürünün risk faktör-
lerine bakıldığında sucul organizmalara karşı oldukça toksik olduğu bildirilmek-
te, bu özelliğinden dolayı tehlikeli kimyasal sınıfında değerlendirilmektedir.

Amerika’da sağlık tesislerinden kaynaklanan atık suların yönetimi amaçlı hazır-
lanan rehberde; OPA atığının kanalizasyona verilmesinde herhangi bir kısıtlama 
söz konusu olmamakla birlikte bu konuda çevreyle ilgili verilerin alınmasına de-
vam edildiği, ilerleyen süreçlerde değişebileceği, yine de atığın glisinle nötralize 
edilerek kanalizasyona verilmesinin uygun olduğu bildirilmektedir (District of 
Columbia Waterand Sewer Authority, 2006:12)

Ülkemizdeki, OPA atığının nötralizasyon işlemine yönelik genel uygulama-
lar DAS rehberi talimatlarına göre yapılmaktadır. DAS’ göre; OPA’nın glisinle 
nötralize edildikten sonra kanalizasyona verilebileceği belirtilmektedir.Sağlık 
kuruluşlarındaki genel uygulamalar ise atık ya herhangi bir ön işleme tabi tutul-
madan direkt olarak ya da nötralizasyon işleminden sonra kanalizasyona veril-
mesi şeklindedir.

Yüksek Düzey Dezenfaktan atıkları enfeksiyon riski taşımamakla birlikte, kim-
yasal içeriklerinden dolayı sucul ortamları olumsuz olarak etkilemekte, indirekt 
olarak da halk sağlığını tehdit etmektedir.

d- Farmasötik Atık Yönetimi ve Uygulamaları

Modern teknoloji uygulamalarının getirdiği ve vazgeçilmezlerinden olan tedavi 
amaçlı kullanılan ilaçlar yaşantımızda önemli bir yer tutmaktadır. İlaç endüstrisi 
son 40 yılda hızla gelişme gösteren bir endüstri koludur. Bu gelişmeye paralel 
olarak da ilaçların tüketildikleri yerde oluşan ilaç kaynaklı atıklar, atık yönetimi 
açısından özellikle gelişmekte olan ülkelerde hak ettiği önemi kazanamamıştır. 
Bu nedenle, çevre ve halk sağlığının korunması amaçlı bu tür atıkların doğru 
yönetimi oldukça önemlidir (Saygı ve Diğerleri, 2012:82).

İlaçlar, kullanım sonucu (idrar, gaita yolu ile) veya kullanım atığı (miadı geçmiş 
veya artık kullanılmayan) şeklinde çevreye bırakılmakta ve çeşitli taşınım yolları 
ile insanlara tekrar ulaşmaktadır. Çevreye bırakılan bu ilaçların etkilerinin ne ol-
duğu ilk olarak 1970’li yıllarda dünyanın ilgisini çekmeye başlamış, 1990’lı yıl-
larda ise hızlanmıştır. İlaçlar, kolay içilebilmeleri ve uzun süre depolanabilmeleri 
amacı ile mümkün olduğu kadar dayanıklı ve sıvı fazda hareketlilikleri yüksek 
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olacak şekilde üretilirler. Bu özelliklerinden dolayı ilaç içindeki aktif madde-
ler ve biyotransformasyon ürünleri, ekosistemde birikerek çeşitli etkilere sebep 
olabilirler. Antimikrobiyal ilaçlar, ağrı kesici ve ateş düşürücüler, betablokerler, 
kolesterol ilaçları, sitostatik ilaçlar, sentetik stereoidler vb. çeşitli araştırmalarla 
ekosistemde tespit edilen ilaçlardır (Saygı ve Diğerleri, 2012:82).

İlaç atıklarının yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına ulaşması; katı atığa ya da kana-
lizasyona verilmesi, topikal kullanılanların banyo ile yıkama suyuna karışması, 
oral alımla bir kısmının emilmeden bir kısmının ise idrar ya da feçes yolu ile 
kendileri ya da metabolitlerinin atılması şeklinde olmaktadır.

Son yıllarda yapılan araştırmalarda ilaçların bertaraf işlemlerinin yeterli düzeyde 
yapılmaması nedeniyle, ilaç kalıntılarının özellikle içme sularında tespit edildiği 
görülmüştür. Bu yolla insanlara ulaşması durumunda miktar bakımından ele alın-
dığında tedavi için kullanılan dozların altında olsa da, sularda birden fazla ilaç 
kalıntısının bir arada bulunması durumunda olumsuz etkilerinin artacağı göz ardı 
edilmemeli, bu nedenle de ilaç atıklarının kontrol edilmesinin gerekliliği açıktır. 
(Sönmez ve Işık, 2012:71)

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre Sağlık Kurumlarından kaynakla-
nan ilaç atıkları, tehlikeli atık olarak sınıflandırılmış, dolayısı ile ilaç atıklarının 
yönetimi de Tehlikeli Atık Yönetmeliğine tabi tutulmuştur. İlaç atıkları toksik ol-
malarından dolayı ‘Tehlikeli Atık’ sınıfında değerlendirilmektedir. Ancak birçok 
hastanede ilaç atıklarının yönetimi Tıbbi Atık Yönetmeliğine tabi tutulmakta, katı 
olanlar tıbbi atık olarak toplanmakta, sıvı olanlar ise kanalizasyona boşaltılmak-
tadır. Ülkemizde ilaç atıklarının yönetmeliğe uygun şekilde ayrıştırılması çok az 
hastanede yapılmaktadır. Yapılan uygulamalar da çoğunlukla Onkoloji klinikle-
rinden kaynaklanan sitotoksik ve sitostatik ilaç atıkları diğer atıklardan ayrı ola-
rak bertaraf etmek şeklindedir.

Ülkemizdeki tıbbi atıkların bertarafı üç farklı yöntemle yapılmaktadır. Bu yön-
temler; yakma, otoklavlama ile sterilizasyon ve derine gömmedir. Tıbbi atıkların, 
sterilizasyon işlemine tabi tutularak bertaraf edildiği bölgelerde ilaç atıklarının 
dolaylı olarak evsel atık depolama alanlarına gönderilmesi söz konudur. Ayrıca 
Dünya Sağlık Örgütü, ilaç atıklarının buharla otoklavlanarak ve 1000 ºC’nin al-
tında yakılarak bertaraf edilmesini uygun görmemektedir (World Health Organi-
zation, 2005:16).Yine tıbbi atık yönetmeliğine göre ilaç atıkları; genotoksik ve si-
totoksik atıklar, sitotoksik ve sitostatik ilaçlar ile farmasötik atık olarak üç başlık 
altında gruplandırılmıştır. Yönetmelikteki farmasotik atık tanımına bakıldığında, 
tedavi amaçlı kullanılan her türlü farmasötik ilaç, serum ve bunlarla kontamine 
olmuş flakonlar da ilaç atığı olarak ayrıştırılmalıdır. Tıbbi Atık Yönetmeliğine 
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göre farmasötik atıkların tehlikeli atık olarak ayrı toplanmasını, Tehlikeli Atık 
Yönetmeliğinde ilaç atıklarından sadece sitotoksik ve sitostatik ilaçlar ‘A’ sınıfı 
tehlikeli atık olup ve özel bertaraf işlemi gerektirirken, bunların dışındakiler ayrı 
toplanmakla birlikte nasıl bertaraf edileceği belirtilmemiştir. Her ne kadar düşük 
miktarlardaki ilaçların zararsız olabileceği düşünülse de usulüne uygun şekilde 
imha edilmeyen ilaçların, insan sağlığı ve çevre kirliliği açısından uzun vadede 
risk oluşturacağı unutulmamalıdır.

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre; ilaç atıklarının yönetimi içerisinde 
boşalmış ilaç flakonlarının atık sınıfı da net değildir.Boşalmış ilaç flakonları hem 
geri dönüşüm atık tanımında hem de farmasötik atık tanımında yer almaktadır. 
Yönetmelikte ki bu maddeye istinaden bazı geri dönüşüm firmaları bu flakon-
larını kabul etmemektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili yayınlarında 
“boşalmış ilaç flakonları su ile çalkalandıktan sonra geri dönüşüme dâhil edi-
lebilir” görüşü vardır. (Evimizdeki Tehlikeli Atıklar Kitapçığı, 2009:24). Ancak 
bu uygulamada mümkün olmayacağı gibi yönetmelikte “tehlikeli kimyasalların 
kesinlikle kanalizasyon sistemine verilmesi yasaktır” ibaresi de yer almaktadır. 
Ülkemizdeki mevcut uygulamalara göre boşalmış flakonlar ya geri dönüştürüle-
bilir cam atık olarak ya da tıbbi atık olarak ayrıştırılmaktadır.

e- Atık İlaçların Potansiyel Tehlikeleri

Atık ilaçlar, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına ulaştıkları bölgelerde canlıların 
etkilenmesine neden olmakta aynı zamanda arıtma tesislerinin de yükünü arttır-
maktadır. Son yıllarda çeşitli Avrupa ülkelerinde yapılan araştırmalarda, atık su 
arıtma tesisi çıkış sularında, yüzeysel, yer altı ve içme sularında 100’ün üzerinde 
ilaç kalıntısı tespit edilmiştir. İlaç kalıntıları biyolojik olarak parçalanamamakta 
veya çok az parçalanabilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı ilaç aktif maddele-
rinin bulundukları ortamda uzun süre varlıklarını sürdürmesi veya farklı taşınım 
süreçleri ile yer değiştirerek canlı organizmaların bünyesine katılması söz konu-
sudur (Sönmez ve Işık, 2012:69).

Evsel çöplere atılan ilaçlar, çöp ayrıştıran insanların kontrolsüz kullanımlarına 
zemin hazırlayabilmektedir. İçme sularına karışan ilaçlar kısa ve uzun vadede 
insan sağlığı açısından risk oluşturmaktadır. Diğer yandan antibiyotiklerin atık 
su içindeki mikrobiyal populasyonu etkileme potansiyelinin olduğu ve organik 
madde giderimi yapan bakterileri, nitrifikasyon ve denitrifikasyon yapan bakteri-
leri de inhibe ederek arıtım verimini bozacağı yönünde de görüşler bulunmakta-
dır. Bazı antibiyotiklerinde atık suyun toksik kaynağı olduğu belirlenmiştir (Sön-
mez ve Işık, 2012:69).
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3. ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ UYGULAMASI

a. Laboratuvar Atıkları

Laboratuvarda sıvı atıklar; Biyokimya, Hormon-Elisa, İdrar ve Hemogram 
cihazı kaynaklı atıklar ile manuel tekniklerin uygulandığı analiz amaçlı kul-
lanılan tıbbi boyalardan kaynaklanmaktadır. Öncelikle, boyaların ve bu ci-
hazlarda kullanılan tüm kimyasalların MSDS’leri üretici veya satıcı firma-
lardan temin edilerek incelenmiş ve tehlikeli kimyasallar tespit edilmiştir. 
Tehlikeli içerikteki tıbbi analiz amaçlı boya atıkları ayrı bir kapta toplana-
rak kanalizasyona verilmesi önlenmiş, yetkili tesislerde bertaraf ettirilmiş-
tir. Otoanalizörlerden sadece idrar cihazında tehlikeli kimyasal bulunmadığı 
tespit edilmiş olup atığın direkt olarak kanalizasyona verilmesi uygun gö-
rülmüştür. Hemogram cihazında ise siyanür içerikli bir reaktifin kullanıldı-
ğı tespit edilmiş, bu reaktif siyanür içermeyen muadil bir reaktifle değişti-
rilmiştir. Tüm bu işlemlerden sonra, oluşan sıvı atıkların dezenfeksiyon ve 
nötralizasyon gibi ön işleme tabi tutulduktan sonra kanalizasyona deşarj edi-
lebilirliğini tespit etmek amacı ile atık analizleri yaptırılmıştır. Atıkta hangi 
analizlerin yapılacağı yerel yönetimin deşarj izin belgesinde belirlenmiştir. 
Bu izin belgesine göre endüstriyel nitelikteki lokal sıvı atıkların; Kimyasal 
Oksijen İhtiyacı (KOİ), Askıda Katı Madde (AKM) ve pH değerlerinin Su 
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo-25’e göre uygunluğun sağlanması ge-
rekmektedir. Numuneler, bu testlere akredite olan Bölge Halk Sağlığı Labo-
ratuarında analiz ettirilmiştir.

Öncelikle her cihaz için tüm testlerin çalışılması sonucu oluşan atıktan numune 
alınarak analizleri yaptırılmıştır. Bu şekilde, yüksek oranlarda tehlikeli atık oluş-
turan cihaz atığının tespit edilerek ayrıca toplanması hedeflenmiştir. Daha sonra, 
tüm cihazların bağlantısı laboratuvara yakın hastane bahçesinde, saçılma, dökül-
me ve güneş ışığı ile ısı değişimlerine karşı korumalı bir mekânda bulunan tanka 
bağlanmıştır. Tanktan, ortalama üç günlük atık oluştuktan sonra numune alınmış, 
dezenfeksiyon ve nötralizasyon işlemi yapıldıktan sonra analizleri yaptırılmıştır. 
Burada tüm cihaz atıklarının bir arada toplanması ile oluşan atığın karakterinin 
değişip değişmediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca klor tabletin, atığın pH 
ve kimyasal oksijen ihtiyacı değerlerini nasıl etkilediğini tespit etmek amacı ile 
de dezenfeksiyon ve nötralizasyon işlemi öncesi atık analizi yaptırılmış ve sonuç-
lar Tablo 3’de verilmiştir.
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Tablo 3. Laboratuvar cihaz atıklarının analiz sonuçları

Analizler

 Numuneler

Hormon 
Cihazı 
Atığı

Biyokimya 
Cihazı 
Atığı

Hemogram 
Cihazı 
Atığı

Üçlü 
Tarama 
Cihazı 
Atığı

Dezenfeksiyon 
ve 

Nötralizasyon 
Uygulama 

Öncesi Karışık 
Numune

Dezenfeksiyon 
ve 

Nötralizasyon 
Uygulama 

Sonrası Karışık 
Numune 

Kimyasal 
Oksijen 
İhtiyacı 
(KOİ)
(mg/L) 

2230 904 5270 1975 213 2332

Askıda 
Katı Madde 
(AKM) 
(mg/L) 

32,4 19 131,2 83,6 <2 40,4

pH 7,83 7,28 7,38 7,34 6,40 7,80

Dezenfeksiyon işlemi için, klor tablet kullanılmıştır. Uygulama; bir litre enfekte 
sıvı atık için bir klor tablet kullanılması şeklindedir. Bir klor tablet 1500 ppm 
konsantrasyondadır. 1000-5000 ppm arasındaki sodyum hipoklorit konsantrasyo-
nu, kan ve vücut sıvıları ile yoğun bulaş söz konusu olduğu durumlarda yüksek 
düzey dezenfeksiyon sağlamaktadır (ds.org.tr, 2012).

Nötralizasyon işlemi için; sodyum hidroksit ve hidroklorik asit kullanılmaktadır. 
Genel olarak klor tablet uygulaması atığın pH değerini düşürmekte, sodyum hid-
roksit kullanılarak pH nötr hale getirilmektedir.

Laboratuarda kullanılan reaktiflerin ambalaj yönetimi için de yine MSDS’lerden 
faydalanılmıştır. MSDS’lere göre reaktiflerin; tehlikeli kimyasal, tehlikesiz kim-
yasal ve enfekte materyal içerdiği tespit edilmiştir. Dolayısı ile bu reaktif amba-
lajlarının da içeriklerine göre ayrıştırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Reaktif 
ambalajları aşağıdaki tabloya uygun şekilde ayrıştırılmıştır.

Tablo1. Reaktif Ambalajlarının Yönetimi
Tıbbi 
Atık

Tehlikeli Kimyasallarla 
Kontamine Ambalaj Atığı

Geri 
Dönüşüm

Enfekte Materyal İçeren Ambalajlar 
(ELİSA vb.) ***

Tehlikeli Kimyasal İçeren Ambalajlar 
(VitB12,Folik Asit vb.) ***

Tehlikesiz Kimyasal ve Enfekte 
Materyal İçermeyen Ambalajlar 
(Glikoz, Üre vb.) 

***
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Reaktif ambalajlarının yukarıdaki tabloya uygun şekilde ayrıştırılması ile tıbbi 
atık miktarında azalma sağlanmış, geri dönüşüme dahil edilebilecek ambalajların 
gereksiz yere sterilizasyon işlemine tabi tutularak evsel atık depolama alanlarına 
gönderilmesi önlenmiştir.

b. Yüksek Düzey Dezenfektan Atıklar

Hastanemizde yüksek düzey dezenfektan olarak Ortofitaldehit (OPA) kulla-
nılmakta, bu atıkların yönetiminde ise kılavuz olarak DAS rehberi takip edil-
mektedir Bunun dışında yönetmeliklerde bu tür atıklara yönelik herhangi bir 
düzenlemeye rastlanılmamıştır.Lokal endüstriyel atık özelliği taşıması nedeni 
ile Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 25 standartlarını (Tablo 2) sağ-
lamalıdır.

Tablo 2. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Atıksuların Atıksu Altyapı Tesislerine Deşarjında 
Öngürülen Standartları (tablo 25)

Parametre
Kanalizasyon Sistemleri Tam 
Arıtma İle Sonuçlanan Atıksu 
Altyapı Tesislerinde

Kanalizasyon Sistemi Derin 
Deniz Deşarjı İle Sonuçlanan 
Atıksu Altyapı Tesislerinde

Kimyasal Oksijen İhtiyacı 
(KOİ) (mg/L) 4000 * 600

Askıda Katı Madde 
(AKM) (mg/L) 500 * 350

pH 6.5-10 * 6.0-10.0

*Yerel yönetimin talep ettiği değerlerdir.

Uygulama hastanemizde;DAS rehberinde belirtildiği gibi 4 lt atığa 25 g glisin 
ilave edilerek nötralizasyonu sağlandıktan sonra kanalizasyona verilmesi şeklin-
dedir.

Analiz için atıktan, üç farklı zamanda; glisinle nötralize edilmeden önce, nötra-
lize edildikten sonra ve nötralizasyon sonrasında ¼ oranında şebeke suyu ile 
dilüe edilerek numune alınmış analiz sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. OPA sa-
tıcı firmasının, DAS rehberi hazırlayıcılarının ve çevre uzmanlarının yaygın 
görüşü, atığın glisinle nötralize edildikten sonra bol su ile kanalizasyona deşarj 
edilmesi yönündedir. Yönetmeliklerde atık sulardan numune almadan önce di-
lüe edilmesinin yasak olduğu belirtilmesine rağmen, otokontrol amaçlı olarak 
atık dilüe edilmiştir.
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Tablo 4. Yüksek Düzey Dezenfaktan Atığı Analiz Sonuçları

Analizler

Numuneler

OPA Atığı
Glisinle Nötralize 

Edilmeden

OPA Atığı
Glisinle Nötralize 
Edildikten Sonra

OPA Atığı 
Glisinle Nötralize 

Edildikten Sonra ¼ 
Oranında Dilüe Edilmiş

Kimyasal Oksijen 
İhtiyacı (KOİ) 
(mg/L) 

11628
37900

11576

Askıda Katı Madde 
(AKM) <2 20 6,80

pH 7,54 4,52 6,31

c. İlaç Atıkları

Hastanemizde, artık kullanılmayan, miadı geçmiş, tedavi sırasında yarım kalmış 
tüm ilaç atıkları (sitotoksik ve sitostatik ilaç atıkları dahil) farmasötik atık adı al-
tında diğer atıklardan ayrı olarak ayrıştırılmış, sitotoksik ve sitostatik ilaç atıkları 
şeklinde bertarafı sağlanmıştır. Bu şekilde enfeksiyon riski taşımayan ilaç atıkla-
rının sterilizasyon tesislerine, oradan da evsel atık depolama alanlarına ve sucul 
ortamlara ulaşma riskinin önlenmesi hedeflenmiştir. Önceden tıbbi atık olarak 
ayrıştırılan ilaç atıkları giderlerinde ki azalma farmasötik atık giderlerine akta-
rılmıştır. Uygulama sürecinde, yatan hastaların yanında bulunan kullanım atığı 
ilaçları ve çalışan personelin evlerinde oluşan ilaç atıkları, belediyenin ilaç atıkla-
rını toplama sisteminin olmaması nedeni ile“kurumsal sorumluluk” çerçevesinde 
hastane bünyesinde toplanmıştır.

Farmasötiklerden kaynaklanan,sitotoksik ve sitostatik ilaçlar haricindeki boşalmış 
ilaç flakonları, Tıbbi Atık Yönetmeliğinin, 12.maddesine dayanarak diğer atık-
lardan ayrı toplanıp cam atık olarak geri dönüşüme dahil edilmiştir.Uygulamaya 
başlandığı dönemde geri dönüşüm firması boşalmış ilaç şişelerini, yönetmeliğin 
4. Maddesine istinaden farmasötik atık olduğu gerekçesi ile kabul etmemiş ancak 
ilerleyen süreçlerde 12.madde gereği yeniden kabul etmiştir. Bu sürede, bertaraf 
yönteminin aynı, ancak bertaraf giderlerinin daha düşük olması nedeniyle, boş fla-
konlar tehlikeli kimyasallarla kontamine ambalaj olarak ayrıştırılmıştır.

İlaç atığı oluşumunu azaltmak amacı ile akılcı ilaç kullanımı, atıkların doğru ay-
rıştırılması, ilaç atıklarının halk sağlığı ve çevresel riskleri ile ilgili personel ve 
hasta eğitimleri yapılmış, farkındalık arttırılmıştır. Yine hasta ve yakınları için, 
akılcı ilaç kullanım kılavuzu ve atık ilaçların yönetimini kapsayan çevre yönetim 
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broşürleri hazırlanmıştır. Atıkların doğru ayrıştırılması konusunda eğitimlerin et-
kinliği belirli periyotlarda yapılan denetimlerle izlenmiştir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve sanayileşmeden dolayı çevre kirliliği her 
geçen yıl artan bir problem olarak kendini göstermekle birlikte giderek insan ve 
çevre sağlığını tehdit eden global bir sorun haline gelmektedir. Hastaneler gibi 
kurumlar, yüksek tıbbi ve tehlikeli kimyasal atık oluşturma potansiyelleri nede-
niyle çevre kirliliğini artırıcı pek çok faktörü bünyelerinde barındırmaktadır.

Sağlık ve Çevre Bakanlıkları tarafından tıbbi atık konusunda son dönemde çeşitli 
çalışmalar yapılarak önlemler alınmıştır. Ancak sağlık kuruluşlarından kaynakla-
nan farmasötik atıklar ile enfekte ve tehlikeli sıvı atıkların yönetimi, bu atıkların 
özellikle sucul ortamlarda yaratacağı kirlilik konusundaki bilgi ve veri eksiklik-
leri hastanelerin bu tür atıkların yönetimi konusunda ortak bir bilinç oluşturma-
sında yetersiz kalmıştır.

Bu çalışmalar kapsamında yapılan atık analiz sonuçlarını etkileyen çeşitli faktör-
ler nedeniyle aynı verilere ulaşılamamaktadır.Bu faktörler arasında; reaktiflerin 
kimyasal çeşitliliği ve konsantrasyonunun farklı olması, testlerin çalışma sıklığı, 
cihazların periyodik bakımlarında kullanılan yıkama solüsyonlarının içeriği ve 
miktarı ile dezenfeksiyon için kullanılan klor tablet miktarı, yüksek düzey de-
zenfektanların nötralizasyon işlemine tabi tutulup tutulmaması sayılabilir (tucev.
org, 2012).

Tıbbi atık ve tehlikeli atık yönetmelikleri incelendiğinde bu karakterdeki atık-
ların kanalizasyon ve evsel atık alanlarına verilmesinin yasaklandığı görülmek-
tedir. Ancak bu atıkların yönetimine yönelik yine aynı mevzuatlarda uygulama 
açısından detaylı bir açıklama yapılmadığı görülmektedir.Bu nedenle kurumlar 
kendi uygulamalarını mevzuatları inceleyerek üretmek zorunda kalmaktadır.

Kurumumuzda bu yönde yapılan çalışmalarda laboratuvar sıvı atıkları, yüksek 
düzey dezenfektan ve ilaç atıklarında analizler yapılarak çeşitli verilere ulaşıl-
mıştır.

İlk başlık olarak değerlendirilen laboratuvar cihazlarının atıklarının önce tek tek 
daha sonra ise toplu olarak analizleri yapılmış ve tek tek yapılan analizlerde (Tab-
lo 3’de de görüldüğü gibi) kimyasal oksijen ihtiyacı yüksek değerde bulunmasına 
rağmen, aynı cihazlardan kaynaklanan atıklardan yapılan toplu analiz sonuçları-
nın standart seviyelerde olduğu görülmüştür.
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Hastanemizde bu uygulama çerçevesinde sıvı atıklar yer altına kanalizasyon se-
viyesine yerleştirilen tek bir tanka aktarılmış, tankın korumalı alanda bulunma-
sıyla güneş ışığı maruziyeti ve sıcaklık değişimi kaynaklı, atığın karakterini de-
ğiştirmesine yol açacak sorunların önüne geçilmiştir.Ayrıca tank içinde bulunan 
karıştırma sistemiyle de dezenfektanın homojen bir şekilde yayılması, pompala-
ma sistemiyle de kanalizasyona deşarjının kolaylığı personel kontaminasyonuna 
yol açmadan, sağlıklı bir şekilde yapılması sağlanmıştır. Bu toplu bertaraf yön-
temiyle çalışan güvenliğinin yanı sıra çevre sağlığını korumak da hedeflenmiştir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle uygulama hatalarının önlenmesi, personelin konta-
minasyon ihtimalinin azaltılması ve uygulamanın daha sağlıklı yürütülmesi için 
toplu analiz yönteminin uygulama olarak kabul edilmesine karar verilmiştir. Bu 
yöntem çerçevesinde yapılan dezenfeksiyon ve nötralizasyon işlemi ile atığın en-
fekte riski ortadan kaldırıldığı gibi kimyasal oksijen ihtiyacının da yönetmeliğe 
göre kabul edilebilir aralıkta olması atığın çevreye uyumlu şekilde bertarafı açı-
sından kolaylık sağlamıştır.

Klor tablet yoluyla yapılan dezenfeksiyon ve nötralizasyon işleminin alternatifi 
olan otomatik cihazların, satın alma, bakım, onarım ve reaktif kullanımı dikka-
te alındığında hastanemizde uygulanan sisteme oranla yüksek maliyetli olduğu 
görülmüştür. Ayrıca bu cihazlarda yaşanacak olası arızalarda, işlemin nasıl sür-
dürüleceği ya da yüksek düzeyde tehlikeli reaktiflerin bu cihazlara verilmesinin 
uygun görülmemesinin, dolayısıyla sistemin kimyasal arıtmaya uygun olmayan 
bir yapı göstermesinin de kurumlar için çözülmesi gereken yeni problemler orta-
ya çıkaracağı açıktır.

Sonuç olarak; uygulama yarı manuel bir sistem olarak deneyimli ve eğitimli per-
soneller tarafından yürütüldüğünde, insan ve çevre sağlığı açısından güvenliği 
arttırmakta, bu işlem için geliştirilen tam otomatik cihazlara nazaran ekonomik 
ve sürdürülebilir olmaktadır.

İkinci olarak üzerinde inceleme yaptığımız yüksek düzey dezenfektan atığının 
(OPA), hem nötralize edilmeden hem nötralizasyon sonrası alınan numunelerin-
de, pH ve kimyasal oksijen ihtiyacı eşik değerlerin üstünde çıktığından bu atıkla-
rın kanalizasyona verilmemesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bu bağlamda kurum olarak uygulamamızı DAS’a göre sürdürmekte olmamıza 
rağmen, konunun net olarak araştırılması, konuyla ilgili standartların belirlenme-
si ve göz ardı edilen bu atık türünün bertarafıyla ilgili detaylı çalışmaların yapıl-
ması gerektiğikanısındayız. Zira, sonuçlar incelendiğinde, sucul ortamlara ürün 
içeriğindeki konsantrasyonda ortofitaldehitin yarattığı etki ile glisinle muamele 
sonrasında atığın yarattığı etki araştırılması gereken bir konudur. Bu konuda Çev-
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re ve Sağlık Bakanlıkları arasında irtibat sağlanarak, yönetmeliklerde ki boşluk-
ların doldurulması, konu üzerindeki soru işaretlerinin giderilmesi gerekmektedir.

Yerel yönetimler, atığın deşarj standartlarına uygunluğunun tespiti için analiz edilme-
sini talep etmekle birlikte; bu tür atıklardan numune almaya yetkili kişi veya merci-
lerin kim olduğu ve hangi analizlerin nerede çalışılacağı konusunun net şekilde be-
lirlenmemiş olması uygulama da yaşanan önemli sıkıntılardan birisi olmuştur.İlgili 
yönetmecelikte sadece, analizlerin akredite laboratuvar tarafından yapılması gerekli-
liğine yer verilmiştir. Bazı bölgelerde halk sağlığı laboratuvarları kısıtlı sayıda testlere 
akredite olmakta ancak bu laboratuvarlarda numune almaya yetkili kişi bulunma-
maktadır. Mevcut numune alma yetkisi bulunan kişiler ise tehlikeli ve kontamine 
karakterde olan hastane atıklarından numune alma yetkilerinin olmadığını bildirmiş-
lerdir. Atık su analizleri için akredite laboratuvar ve numune almaya yetkili personele 
ulaşılamaması, analiz ücretlerinin de neredeyse atığın bir yıllık bertaraf ücretlerine 
eşdeğer olması nedeniyle hastanelerin bütçelerini zorlamaktadır.

Üçüncü olarak ilaç atıklarına ilişkin kurumumuz uygulamaları ile yürürlükteki 
mevzuatlar arasında da benzer problemlerin olduğu görülmektedir.

Farmasötik atıklar konusunda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı 
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde, farmasötik atıklar tehlikeli atık olarak 
sınıflandırılmakla birlikte Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre bu 
atıkların tehlike sınıfı ve bertaraf yöntemi belirli değildir. Sağlık Bakanlığı’nın 
konuyla ilgili bir mevzuatı olmaması, kurumların ortak bir tavır geliştirememesi-
ne yol açmakta, bu nedenle de her kurum farklı bir yöntem benimsemek zorunda 
kalmaktadır. Bu belirsizlik ve/veya çoklu uygulamalar da söz konusu atıkları hiç 
ayrıştırmadan tıbbi atık olarak toplanıp bertaraf edilmesine yol açmaktadır.

Yine, bu atıkların evsel atığa atılması halk ve çevre sağlığı açısından risk oluştur-
maktadır. İlaç atıklarının tıbbi atık olarak değerlendirilmesi de giderlerin gereksiz 
yere artmasına ve otoklavlanarak evsel atık depolama alanlarına gönderilmesine 
neden olacaktır. Ülkemizdeki evsel atık depolama alanlarının %43,5’nin (tuik.
gov.tr, 2012) düzensiz olması nedeniyle ilaç atıklarının çevreye bırakılarak yer 
altı ve yer üstü su kaynaklarına ulaşması kaçınılmazdır.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, ilaç atıklarının az miktarlarda kanalizasyona bo-
şaltılması ve düzenli depolama sahalarına gönderilebileceği düşünülmektedir 
(World Health Organizaton, 2005:16). Ancak buradaki ‘az miktar’ın sınırları ve-
rilmediği için yoruma açık hale gelerek yanlış uygulamalar üretebilecek nitelik-
tedir. Bu belirsizliğin ortadan kaldırılabilmesi için, tıpkı kimyasalların MSDS’le-
rinde atık yönetiminin yer aldığı gibi ilaç prospektüslerinde de ilacın atık haline 
geldiğinde bertaraf şekline dair bilgilerin eklenmesi atık yönetimi uygulamala-
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rında faydalı olacağı düşünülmektedir. Yine, Sağlıkta Kalite Standartlarına göre 
‘Akılcı İlaç Kullanımı Rehberi’n de aynı bilgilerin eklenmesi ilaçlardan oluşan 
atıkların yönetimi konusunda faydalı neticeler üretebilecektir. Bu bilgilerin ek-
lenmesi ile ülke genelindeki uygulamalarda standartların sağlanmasıyla beraber 
çevre ve halk sağlığına olumlu katkılarda bulunulabilecektir.

İlaç atıklarının sağlık kuruluşlarının dışında da oluşması nedeniyle meslek örgüt-
lerinin önderliğinde İzmir, İstanbul ve Ankara illerinde bazı uygulamaların yapıl-
dığı görülmüştür. Bu uygulamalarda, ilaç atıklarını eczaneler kendi imkanları ile 
toplayarak lisanslı tesislerde bertaraf ettirmiştir (tucev.org/duyuru, 2012 - Hak-
sevenler, 2011:97). Bu örnekten hareketle ilaç atıklarının yönetimi sadece sağlık 
kuruluşlarına yüklenmemeli, eczaneler, satıcı ve üretici firmalar da sürece dâhil 
edilmelidir. Evlerden kaynaklanan ilaç atıklarının, azımsanmayacak kadar fazla 
olduğu düşünüldüğünde, belediyelerin yerel yönetim sorumlulukları çerçevesin-
de güvenli toplama noktaları oluşturması yararlı bir girişim olacaktır.

İlgili yönetmeliklerde hastane atıklarının yönetimine ilişkin bilgi eksikliği ve yo-
ruma açık olması, tehlikeli atıkların tespiti ve kaynağında ayrıştırma konusundaki 
uzman personel eksikliği, bertaraf tesislerinin sayıca az ve belirli merkezlerde 
toplanmış olması, bu tesislerin uzaklığına bağlı olarak taşıma ve bertaraf giderle-
rinin artması, atık su arıtma tesislerinde alt yapı eksiklikleri mevcut tehlikeli atık 
yönetiminde yaşanan sıkıntılardan bazılarıdır. İzleyen çalışmaların bu sıkıntıları 
dikkate alarak ilerlemesi faydalı olacaktır.

Sonuç olarak; sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıkların çok çeşitli olduğu, 
insan ve çevre sağlığı açısından oldukça önemli olması nedeniyle, bu atıkların 
doğru bir şekilde yönetiminin yapılabilmesi hayati önemde görülmelidir. Bu kap-
samda yapılacak olan çalışmalara; akademisyenler, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı, Sağlık Bakanlığı ile yerel yönetim temsilcilerinden oluşan bir komisyonun 
kurularak, bu komisyonun öncülüğünde hızlı bir şekilde başta sıvı ve ilaç atıkları 
olmak üzere tüm atıkların yönetimi konusunda ortak bir görüş oluşturularak kıla-
vuz hazırlanması ve standardizasyonun sağlanması çok faydalı olacaktır.
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ÖZET
Sağlık kurumlarında atık kontrol çalışmaları, hasta ve çalışan güvenliği kriterlerinin 
önemli bir basamağını oluşturmaktadır. Çalışmamız kalite standartları ve denetimlerinin 
etkin atık kontrol programları üzerine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalışmamızda 4 yıllık süreçte kalite standartlarının, hastanede uygulanan atık kontrolü 
ve bertarafına ilişkin çalışmalara etkisi değerlendirilmiştir. Çalışma verilerinin toplanma-
sında araştırmacılar tarafından atık kontrol çalışmalarının, etkinlik kriterlerinin, atık mik-
tarlarının sayısal değerlerinin kayıt edildiği anket formu kullanılmıştır. Verilerin değer-
lendirilmesinde SPSS paket programı dahilinde yüzdelik hesaplama, t test kullanılmıştır.

Hastanede daha önce yürütülen atık kontrol çalışmaları, 2008 yılından başlayarak ka-
lite standartlarının daha sistematik ele alınması ile bir program dahilinde yürütülmeye 
başlanmış, bu programın yıllar bazında etkinliği denenmiştir. Bunun yanında programı 
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iyileştirmek amaçlı yeni uygulamalar eklenerek atık kontrolü, sayısal değerlerin ve atık 
maliyetinin azaltılması sağlanmıştır.

Kalite standartları ve kalite denetimleri sonrasında oluşturulan atık kontrol programı-
nın etkin uygulanması sonucunda; atık kontrol çalışmalarına uyum arttırılmış, atıkların 
kontrolüne ilişkin kalite standartları denetimlerinde puanlar arttırılmış, dört yıllık süreç-
te yıllar bazında tıbbi atık miktarlarımızda %23 oranında azalma olmuş, kontrollü atık 
yönetimi sayesinde atık maliyetinde %25 azalma sağlanmış, kesici delici alet yaralanma 
oranları % 25 azaltılmıştır. Yıllar arasındaki tıbbi atık oranlarının farkı istatistiki olarak 
anlamlı bulunmuştur (p<0.05).

Hastanelerde tıbbi atıkların yönetimi etkin ve programlı çalışmalarla gerçekleştirilebilir. 
Hastanemizde kalite standartları gereğince uyguladığımız atık kontrol programı bu konu-
da etkin bir program niteliği taşımış ve benzer programların farklı hastanelerde uygulan-
ması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalite, Tıbbi Atık, Yönetim, Program

ABSTRACT
Health institutions in waste control studies, patient and employee safety criteria constitute 
a significant digits.This study aim is to condition quality standards and controls on the 
active waste control programs.

Study 4 year process, was evaluated;the quality standards, waste control applied in 
hospital and effect on to debug. By researchers used in the registration questionnaire for 
study data to collect, waste control efforts, event criteria and waste quantities of numeric 
values. The evaluation of the data in SPSS package programme, to used percentage 
calculation t test.

Previously conducted studies of waste control in hospital, has become more systematic 
since 2008. In addition to this, adding new applications on waste control and numeric 
values and reducing the cost of waste. As a result of the implementation of the active 
waste control program; increased compliance with waste control, quality standard of 
controls points increased, medical waste has been reduced of quantity 23% the four-year 
period on the basis of the year. Thanks to the controlled waste management reduction in 
waste cost 25%, Cutter piercing tool injury rates reduced 25%. The difference between 
medical waste rates is significant. (p<0.05)

Waste management medical active and programmatic studies can be performed in the 
hospitals.applied waste control program in our hospital have the characteristic of an 
effective program. We proposed implementation similar programs to different hospitals.

Key Words: Quality, Medical Waste, Management, Program
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1. GİRİŞ

Nüfus artışı ve sanayileşme ile birlikte katı atıklar ve buna paralel olarak da tıb-
bi atıkların hızlı bir şekilde artması önemli bir çevre sorununu da beraberinde 
getirmektedir. Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıklar, evsel katı atıkların dı-
şında havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan 
atıklardır. Bu atıklar, tehlikeli ve zararlı atık sınıfına girmekte ve bu tür atıkların 
üretim, taşıma, depolama ve bertarafına ilişkin özel önlemler alınması gerekmek-
tedir. Diğer bütün kuruluşlarda olduğu gibi sağlık kuruluşlarında da her geçen 
gün atık miktarı verdikleri hizmet ölçüsünde hızla artmaktadır. Ancak bu artışın 
neden olabileceği tehlike riskinin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlere ve 
uygulamalara geçiş aynı hızda gerçekleşmemektedir (Birpınar vd., 2009: 9).

Atıklar, en kısa tanımıyla, o andan sonra değeri ve doğrudan kullanımı olma-
yan nesne şeklinde tanımlanabilir (Şanlıdağ ve Akçalı, 2009: 68). Hastanelerde 
üretilen atıkları, evsel nitelikli atıklar, tıbbi ve enfektif atıklar, kimyasal atıklar 
ve radyoaktif atıklar şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Tıbbi atıklar, sağlık 
kuruluşları, araştırma tesisleri ve laboratuvarlar tarafından üretilen tüm atıkları 
içermektedir (Günaydın, 1994: 12).

Tıbbi atık üretimi ülkeden ülkeye değişebildiği gibi bir ülkenin içinde de farklılık 
göstermektedir. Atık üretimi, tesisin atık yönetimi metodu, sağlık tesisinin türü, 
hastanenin uzmanlıkları, tıbbi bakımda kullanılan yeniden kullanılabilir madde 
oranı ve günlük tedavi edilen hasta sayısı gibi birçok faktöre bağlıdır. Orta ve 
düşük gelirli ülkelerde, tıbbi atık üretimi genellikle yüksek gelirli ülkelerden dü-
şüktür. Gelişmekte olan ülkeler üzerine yapılan araştırmalar, bu ülkelerde üretilen 
tıbbi atığın % 80’nin genel tıbbi atıklardan (evsel ve kentsel atık yönetim sistemi 
ile işlenebilen), % 15 inin patolojik ve enfekte atıklardan, % 1 inin kesici atık, % 
3 ünün kimyasal ve farmasotik atıklardan, % 1 den daha azının radyoaktif veya 
sitostatik atık, basınçlı kaplar veya kırık termometreler ve kullanılmış piller gibi 
özel atıklardan oluştuğunu göstermektedir (Kocasoy ve Aydın, 2004: 35).

Dünyada çevre sorunlarının çözümünde yönetim prensiplerinin belirlenmesi yo-
luna gidilmektedir. Bu süreçte yapılan bilimsel çalışmalar da sağlık kuruluşların-
dan kaynaklanan atıkların “özel atık” sınıfına sokulması ve bunların yönetiminde 
bu prensiplerin kullanılması gerektiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla bu konudaki yö-
netmelikler de uygulanacak yönetim prensiplerini belirleyecek şekilde düzenlen-
miştir. Bu yönetim prensipleri; genel olarak atığın oluşumunun önlenmesi, tekrar 
kullanım ve geri kazanım yoluyla bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması ve 
kalan atıkların da güvenli bertarafının sağlanmasıdır (Ege, 2009:17)
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Ülkemizde 22.07.2005. tarih 25883 sayılı ‘Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeli-
ği’ yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı; sağlık kuruluşlarından kaynaklanan 
atıkların halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden ayrı olarak toplanması, geçici 
depolanması, geri kazanılması, taşınması ve nihai bertarafının sağlanmasına yö-
nelik idari, teknik ve hukuki prensip, politika ve programların belirlenerek uygu-
lanmasının sağlanmasıdır (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 2005:1).

Tıbbi atıkların kontrolü ve uygun bertarafı konusunda hastanelere çok önemli 
görevler düşmektedir. Bir hastanenin iyi çalışması, iyi bir donanıma sahip ol-
masından veya tesadüflere bırakılmış yönetim faaliyetlerinden çok, iyi düzen-
lenmiş yönetim faaliyetleri ve iç hizmet prensiplerinin sürekli uygulanması ile 
olur. Atıkların bertarafı için hastanelerin mutlaka bir atık planı ve bu plana uygun 
bir atık yönetimi uygulamasının olması gerekmektedir. Atık yönetiminin temel 
amacı, insan sağlığı ve çevreye zarar vermeden en ekonomik yolla atıkların top-
lanması, ayıklanması, kullanılacak şekle geri dönüştürülmesi, tekrar kullanılması 
ve son olarak, miktar ve hacminin azaltılarak güvenli bir şekilde bertaraf edilme-
sidir. Hastanelerde atık yönetimi ekibinin; sorumluluk bilinci içinde planlı hare-
ket etmesi, atık personelini bilgi ve davranış bakımından eğitmesi, atık taşımaya 
uygun araçların teminini sağlaması, atıklar için hastane içi ve dışında uygun ber-
taraf yöntemlerini tespit etmesi, değerlendirmesi ve uygulatması gerekir (Özerol, 
2005:72, Günaydın, 2001: 66)

Atıkların kontrolü ve uygun bertarafı için ülke bazında belirlenen atık kontrol yönet-
meliklerinin aktif uygulanmasının yanında, bu uygulamaların belli standartlar dahilin-
de düzenli denetimlerinin ve kontrollerinin yapılması önemlidir (Taşçıoğlu, 2007:30). 
Ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı ile kaliteli hizmet sunumu ön plana gelmiş 
ve bu alanda çalışmalar başlamıştır. Bu yıldan itibaren hastanelerin belirlenen stan-
dart kriterleri bazında değerlendirilmesi yapılmaktadır. 2011 yılından itibaren bu de-
ğerlendirilmeler Hizmet Kalite Standartları dahilinde gerçekleştirilmektedir. Gerek 
daha önce kullanılan kriterler gerekse Hizmet Kalite Standartları dahilinde atıkların 
kontrolü ve bertarafına yönelik standartlar açıkça belirlenmiş bu kriterler dahilinde 
hastanelerin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler atık yönetimi ko-
nusunda hastaneler bazında standartların oluşması, ortak dil konuşulması, sürekli iyi-
leşmenin ve düzenli kontrollerin sağlanması açısından önemli olmuştur.

Çalışmamız yönetmelik dahilinde tıbbi atıkların doğru toplanması, toplama ve 
taşıma sırasında istenmeyen durumların önlenmesi, tam bir kontrol ve denetimin 
sağlanabilmesi için hastanede gerçekleştirilen çalışmaların etkinliğini, tıbbi atık 
miktarlarının yıllar bazındaki dağılımlarını ve maliyet etkinliğini belirlemek ay-
rıca kalite standartları ve denetimlerinin etkin atık kontrol programları üzerine 
etkisini saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
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2. METARYAL VE METOD

Çalışmamız İstanbul Anadolu yakasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Has-
talıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 4 yıllık süreçte (Ocak 2008-Aralık 
2011) atıkların kontrolü ve bertarafına ilişkin çalışmaların etkinliği ve tıbbi atık 
miktarlarında yıllar bazındaki değişimleri belirlenmiştir. Bu süreçte atıkların 
kontrolüne ilişkin yıllar bazında değişim gösteren kontrol uygulamaları belirlen-
miş ve program dahilinde yer alan çalışmaların atık kontrolü üzerindeki sayısal 
değerler üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Çalışma verilerinin toplanmasında 
araştırmacılar tarafından atık kontrol çalışmalarının, etkinlik kriterlerinin, atık 
miktarlarının sayısal değerlerinin kayıt edildiği anket formu kullanılmıştır. Veri-
lerin değerlendirilmesinde SPSS paket programı dahilinde yüzdelik hesaplama, t 
test kullanılmıştır.

3. BULGULAR

Araştırmamız kapsamında hastanemiz bünyesinde atıkların kontrolüne daha ön-
ceden de yürütülen çalışmalar 2008 yılından itibaren kalite değerlendirme kriter-
leri dahilinde belirlenmiş bir program dahilinde yürütülmeye başlanmış bu prog-
rama yıllar bazında etkinliği denenmiş yeni uygulamalar eklenerek atık kontrolü 
ve sayısal değerlerinin azaltılması sağlanmıştır.

Tablo 1. Atık Kontrol Program Parametrelerinin Yıllar Bazında Kullanımı
UYGULAMALAR 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI
Talimatların ve prosedürlerin 
oluşturulması + + + +

Uygun atık kutularının ve atık 
torbalarının temin edilmesi + + + +

Kesici delici atık kutularının 
kullanımı

+ + +
(Küçük 

kutuların
1lt-2lt 
temin 

edilmesi) 

+

Düzenli çalışan, hasta ve hasta 
yakını eğitimlerinin yapılması

+
(Hemşire 
eğitimleri) 

+
(Tüm 

çalışan 
eğitimleri) 

+
(Çalışan 
ve hasta 

eğitimleri) 

+
(Çalışan, 
hasta ve 

hasta yakını 
eğitimleri) 

Atık ünitelerinin yapılandırılması + +
Bilgilendirici rehberlerin 
oluşturulması + + +
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UYGULAMALAR 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI
Ünite içi atık toplama planının 
oluşturulması ve uygulanması + + +

Tüm atık noktalarının 
numaralandırılması ve yerlerinin 
saptanması

+ + +

Ünitelerdeki atık poşetlerinin 
belirleyici etiket sisteminin 
yapılması

+ +

Ünite içi atıkların yerinde 
toplanması için küçük konteynır 
uygulamasına geçilmesi

+ + +

Ünitelerde atık kontrol 
sorumlularının belirlenmesi + +

Uygunsuz atık uygulamalarında 
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2008 yılından başlayarak atıkların kontrolüne ilişkin program dahilinde 2011 yı-
lına kadar başta Enfeksiyon Kontrol Ekibi’nin rol aldığı ve organize ettiği çalış-
malar yer almıştır. Uygulanan program sonrasında atıkların kontrolüne ilişkin 
güzel sonuçlar elde edilmiş, atık kontrol çalışmalarına uyum arttırılmış, atıkların 
kontrolüne ilişkin kalite standartları denetimlerinde puanlar arttırılmış ve dört 
yıllık süreçte yıllar bazında tıbbi atık miktarlarımızda 2008 yılından 2011 yılına 
kadar %23 oranında azalma olmuştur (Grafik 1). Yıllar arasındaki tıbbi atık oran-
larının farkı istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).

Grafik 2. Yıllara Göre Atık Maliyetleri
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2008 yılından 2011 yılına kadar süreç atık miktarlarında olan pozitif iyileşme süreci 
dahilinde atık maliyetleri değerlendirilmiştir. 4 yıllık süreçte giderek iyileştirilen kon-
trollü atık yönetimi sayesinde atık maliyetinde %25 azalma sağlanmıştır (Grafik 2).

Grafik 3. Yıllara Göre Kesici-Delici Alet Yaralanma Oranları
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Hastanede 4 yıl içerisinde görülen kesici- delici alet yaralanma oranlarına Grafik 
3’de yer verilmiştir. Oranların değerlendirilmesi yapıldığında en fazla yaralan-
manın 2009 yılında (%4) olduğu, 2009 yılından itibaren iyileştirme çalışmaları-
nın artması ile yaralanma oranlarının giderek düştüğü belirlenmiştir.

4. TARTIŞMA

Atık yönetiminin temel amacı, insan sağlığı ve çevreye zarar vermeden en eko-
nomik yolla atıkların toplanması, ayıklanması, kullanılacak şekle geri dönüştü-
rülmesi, tekrar kullanılması ve son olarak, miktar ve hacminin azaltılarak güvenli 
bir şekilde bertaraf edilmesidir. Atık kaynaklarının tespit edilip izlenmesi, tekrar 
kullanılabilecek olanların ayrılması ve geri dönüştürme işlemleri yanında atıkla-
rın en düşük maliyetle muamele edilmesi ve bertaraf edilme yöntemlerinin tespit 
edilmesi amacıyla ulusal, bölgesel ve hastane düzeyinde atık yönetimi planları 
yapılmalıdır. Bu plan çerçevesinde; atık yönetim ekibi oluşturulur, görev ve yet-
kileri belirlenir, atık toplama işçilerine bilgi ve davranış eğitimi verilir, kurum 
personeli ve genel olarak halkın, atıkların azaltılması konusunda rol almaları ve 
gereken diğer aktivitelerin belirlenmesi sağlanır (Özerol, 2005: 80).

Çalışmamız bazında atık yönetiminin tüm gereklilikleri ve önemi dikkate alına-
narak ulusal kriter bazında hastane odaklı etkin bir atık yönetim planı hazırlan-
mış, yıllar bazında bu uygulama planı iyileştirilerek uygulanmış, sonuçları de-
ğerlendirme sorumluları ve kalite standartları dahilinde rutin değerlendirmelerde 
incelenmiştir. Dört yıllık süreçte yapılan iyileştirme çalışmaları ve değerlendirme 
sonuçları incelendiğinde; yıllar bazında üretilen tıbbi atık miktarında, yerinde 
uygun ayrıştırma, geri dönüşümlü atıkların ayrıştırılmasında güzel sonuçlar elde 
edilmiştir. Uygulanan program sonrasında atık kontrol çalışmalarına uyum art-
tırılmış, atıkların kontrolüne ilişkin kalite standartları denetimlerinde puanlar 
arttırılmış ve dört yıllık süreçte yıllar bazında tıbbi atık miktarlarımızda 2008 
yılından 2011 yılına kadar %23 oranında güzel bir azalma dikkati çekmiştir. 
2008 yılında yılında günlük yatak başına düşen ortalama tıbbi atık miktarı 1.93 
kg iken 2011 yılında bu oran 0.72 kg düşmüştür. Yıllar arasındaki tıbbi atık oran-
larının farkı istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 1995 yılında hastanelerden kaynaklanan 
atığın fiziksel kompozisyonunu belirlemek amacıyla Türkiye genelindeki Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı 421 devlet ve 123 özel hastaneden örnekleme yöntemiyle be-
lirlenen 34 devlet ve 13 özel hastane olmak üzere 47 hastanede bir hafta suresinde 
24 saatlik tıbbi, evsel ve geri kazanılabilir katı atıkların ayrı toplanması sure-
tiyle “Hastane Çöp Kompozisyon Araştırması” yapılmıştır (DİE verileri, 1995). 
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Araştırma sonuçlarına göre yatak başı günlük ortalama katı atık miktarı devlet 
hastanelerinde 2,39 kg, özel hastanelerde 4,34 kg olarak bulunmuştur. Tıbbi katı 
atıklar, devlet hastanelerinde yatak başı toplam katı atık miktarının %80’nini, 
özel hastanelerde ise %46’sını oluşturmaktadır. Poliklinik başı günlük katı atık 
miktarı ise devlet hastanelerinde 0,05 kg, özel hastanelerde 0,18 kg olarak bu-
lunmuştur. Devlet ve özel hastanelerden çıkan toplam katı atık miktarı, fiziksel 
kompozisyon dağılımı açısından incelendiğinde, devlet hastanelerinde yatak başı 
günlük 1,92 kg tıbbi, 0,38 kg evsel katı atık ve 0,092 kg geri kazanılabilir madde 
çıktığı belirlenmiştir (Rahman vd., 2009:12).

1996 yılında Ufuk ALKAN ve arkadaşlarının “Bursa İlinde Tıbbi Atıkların Kon-
trolü” amacı ile Bursa ilindeki hastanelerin atık miktarlarını inceledikleri çalış-
mada; 600 yataklı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin 2 kg/yatak.
gün’lük özgül enfekte atık miktarı ile birinci sırada, 700 yataklı SSK hastanesinin 
1 kg/yatak.gün’lük özgül enfekte atık miktarı ile ikinci sırada, Diş Hastanesi’nin 
ise sıfıra yakın özgül enfekte atık miktarı ile son sırada olduğu belirlenmiştir. 
Çalışmada dikkati çeken en önemli özellik özgül enfekte atık miktarının hasta-
nelere göre çok değişken olmasıdır. Bu değişimi aralık olarak 0.1- 2.00kg/yatak.
gün şeklinde ifade edilmiştir. Aralığın bu kadar geniş olması atık üretim merkez-
lerinin yatak sayısına, devlete ait veya özel oluşuna, hastanelerde kullanılan atık 
yönetim programlarının etkinliğine bağlanmıştır (Taşçıoğlu, 2007: 40).

Çalışmamız sonucunda yıllar bazında elde edilen tıbbi atık miktarları ile diğer 
araştırma sonuçları karşılaştırıldığında, özellikle 2011 yılında anlamlı düşüş göz-
lendiği benzer yatak sayısı olan hastanelerden hastanemizin atık miktarının daha 
az olduğu dikkati çekmiştir.

ABD’de genel katı atıkların taşınıp yok edilmesi 0.2-0.5 dolar iken, tıbbi atık uygula-
masıyla maliyeti 0.6 - 2 dolar artmaktadır. Elazığ ilinde günde hastanelerden toplanan 
atık miktarı1755 kg. iken bunun % 8.8’i medikal atık işlemi görmektedir. Medikal 
atıklara kg. başına yaklaşık 250 TL ödendiği dikkate alınırsa ayırma işlemi sonucu 
maliyetin %90 azaltıldığı düşünülebilir. İnfeksiyöz atıklar mutlaka 150 mikron kalın-
lığında, üzerinde tıbbi atık etiketi ve uluslar arası amblemi bulunan kalın, sızdırmaz, 
kırmızı renkli poşetlerde toplanmalıdır (Taner ve Pehlivan, 2001: 22).

Çalışmamızda, etkin atık kontrol yönetimi dahilinde atıkların toplanması, ayık-
lanması, uygun depolanması ve taşınmasının yanında son olarak miktar ve hac-
minin azaltılması sonucunda atık miktarlarında azalmanın yanında atık mali-
yetlerinde de istendik bir sonuç elde edilmiştir. 2008 yılından 2011 yılına kadar 
süreç atık miktarlarında olan pozitif iyileşme süreci dahilinde atık maliyetleri 
değerlendirilmiştir. 4 yıllık süreçte giderek iyileştirilen kontrollü atık yönetimi 
sayesinde atık maliyetinde %25 azalma sağlanmıştır.
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Hastanelerde maliyet-yarar analizi (MYA), uygulanacak bir kontrol programının 
maliyetini ve getireceği faydayı parasal olarak tahmin etmek ve kıyaslayabilmek 
için kullanılan bir yöntemdir. Bu yolla eğer bir kontrol programının sağlayacağı 
yararın parasal karşılığı maliyetininkini aşıyorsa o programın uygulanması akıl-
cı olur (Taner ve Pehlivan, 2001:24). Çalışamamızda hastanede uygulanan atık 
kontrol programı değerlendirilirken kar zarar dengesi dahilinde etkin bir analiz 
yöntemi yapılmış ve kontrol çalışmalarının gerek çevre güvenliği, hasta ve ça-
lışan güvenliği gerekse maliyetlerdeki pozitif azalmayı sağladığı için etkinliği 
saptanmıştır.

Araştırmamızda atık kontrol çalışmalarının, çalışan güvenliği kriterleri kapsa-
mında yer alan kesici-delici alet yaralanma oranları üzerine etkisi de değerlen-
dirilmiştir. Oranların değerlendirilmesi yapıldığında en fazla yaralanmanın 2009 
yılında (%4) olduğu, 2009 yılından itibaren iyileştirme çalışmalarının artması 
ile yaralanma oranlarının giderek düştüğü belirlenmiştir. 2009 yılında yaralanma 
oranının artmasının nedenleri arasında bu yıl içerisinde yeni başlayan çalışanların 
sayısal çoğunluğunun fazla olmasının ve atık kontrol eğitimlerinin hemşireler, 
temizlik firma elemanlarının dışında tüm çalışanlara bu yıl aktif verilmesi ile bu 
konuda farkındalığın artması ve doktorlarında yaralanma bildirimlerini daha aktif 
yapmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

CDC (Center of Disease Control) ’nin tahminlerinde göre hastane çalışanlarında 
her yıl 385 bin enjektör yaralanması ve günde ortalama 1000 kesici alet yaralan-
ması olmaktadır. Bir hastanede 100 yatak/yıl için ortalama 30 enjektör ve diğer 
kesici alet yaralanması olmaktadır. (Nıosh alert, 1999: 28; Özen vd., 2006: 87). 
Literatüre göre perkutan yaralanmaların %32’si tek kullanımlık enjektörlerle, 
%19’u sütur iğneleriyle ve %12’si kanatlı çelik iğnelerle olmaktadır. Veriler ay-
rıca kesici alet yaralanmalarının yetersiz rapor edildiğini göstermektedir. Yapılan 
bir araştırmaya göre bu kazaların %60 kadarı rapor edilmemektedir (Smith ve 
Leggat, 2005:42).

Çalışan güvenliği kapsamında personel yaralanmalarını azaltmanın en önemli 
yönteminin eğitimin olduğu bilinmektedir. Atık kontrol çalışmalarımız kapsa-
mında 2006 yılından itibaren düzenli eğitimler her yıl içeriği ve etkinliği arttırı-
larak devam etmektedir. Eğitimin yanında program dahilinde belirlenen 16 kon-
trol uygulaması sayesinde; atık kontrol çalışmalarına uyum arttırılmış, atıkların 
kontrolüne ilişkin kalite standartları denetimlerinde puanlar arttırılmış, dört yıllık 
süreçte yıllar bazında tıbbi atık miktarlarımızda %23 oranında güzel bir azalma 
dikkati çekmiş, kontrollü atık yönetimi sayesinde atık maliyetinde %25 azalma 
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sağlanmış, kesici delici alet yaralanma oranları % 25 azaltılmıştır. Yıllar arasın-
daki tıbbi atık oranlarının farkı istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Etkin atık yönetimi için, çalışmamızın sonuçları ve literatür bilgilerinin değerlen-
dirilmesi sonucunda bazı noktalar saptanmış ve bu saptamalara yönelik aşağıda 
bazı önerilere yer verilmiştir.

• Tıbbi atıkların önemi dahilinde, her şeyden önce çevre ve insan sağlığını ciddi 
olarak tehdit eden tehlikeli tıbbi atık kavramının önemi konunun sahipleri, 
ilgilileri ve yetkilileri tarafından anlaşılmalıdır. Bu amaçla gerekli inceleme, 
araştırma, eğitim ve durum değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

• Tıbbi atık konusundaki mevcut yasal düzenlemeler yeniden gözden geçiril-
meli, eksiklikler giderilmeli, tıbbi atık yönetiminin uygulamaları günümüz 
koşullarına uygun hale getirilip teknolojideki son gelişmeler aktarılmalı ve bir 
standart getirilmelidir. Bu standartlar dahilinde tüm hastaneler kendi aktif atık 
yönetim programlarını oluşturmalı ve düzenli değerlendirmeler ile bu prog-
ramların etkinliği kontrol edilerek iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

• Denetim mekanizması çok iyi çalıştırılmalıdır: ülke genelinde belirlenen stan-
dartlar dahilinde, tıbbi atık kuruluşları ve bertaraf etme üniteleri düzenli ola-
rak denetime tabi tutmalıdır. Ayrıca bu kurum, arıtma metotlarında yapılan 
yeni gelişmelere ayak uydurabilmek için danışmanlık görevini üstlenilmelidir. 
Böylece hem atık maliyeti azalacak hem de halk sağlığı korunacaktır.
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Gülten ÇÜREK2

Özgür AYDIN3

Necat YILMAZ4

ÖZET
AMAÇ: Çalışmamızda preanalitik dönemde red edilen numunelerin red oranlarını düzen-
li periyotlarla inceleyerek; red oranlarını düşürmeye yönelik yapılan düzeltici ve önleyici 
işlemlerin etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

Hasta güvenliğini sağlamada laboratuvarlar önemli role sahiptir. Hastanın tanı, tedavi ve iz-
leminde kullanılan laboratuvar testlerin doğruluğu hasta güvenliği açısından çok değerlidir.

Tıp laboratuvarlarında kalite kontrolün, kalite yönetiminin sağlanması, kalite ve akreditas-
yon çalışmaları laboratuvar hizmetlerinin standardize edilmesine, kalitenin artmasına ve 
laboratuvar hatalarının azaltılmasına neden olmakta ve hasta güvenliğini sağlamaktadır.

Klinik laboratuvarda analizleri etkileyen hataların önemli bir kısmı (% 65’i) preanalitik 
süreçte gerçekleşmektedir.

YÖNTEM: Laboratuvarımızda T.C. Sağlık Bakanlığı Kalite ve Performans Yönergesi 
2008 yılından itibaren uygulanmaktadır. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyo-
kimya Laboratuvarı 2011-2012 dönemi aylık kalite çalışmalarımızda kan alma ve prea-
nalitik dönemle ilgili sorunlar tespit edildi. 01.5.2011-31.05.2012 tarihlerinde reddedilen 
numuneler red nedenleri ve birimlere göre düzenlendi. Çalışmamızda konuyla ilgili yapı-
lan düzeltici önleyici faaliyetlerimiz ve eğitimlerimizin sonuçlarını değerlendirdik.
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SONUÇ: Ülkemizde ve Dünyada bir çok laboratuvarda olduğu gibi antikoagulanlı tüp 
(koagulasyon) veya enjektöre (kangazı) alınan numuneler en çok red edilen numune-
lerdir. En yüksek red oranı beklenildiği gibi acil servistendir. Laboratuvarımıza gelen 
numunelerden red oranı en yüksek klinik bölümler; gastroenteroloji, dahiliye, kardiyoloji 
gibi yoğun sirkülasyonları olan ve yoğun bakım gibi genel durumu kötü hastaların olduğu 
birimlerdir. Eğitimle numune red oranların azaltılabileceği ve bu konuda yakın takibin 
gerekliliği açığa çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Preanalitik Dönem, Tıp Laboratuvarında Kalite, Red Kriteri

ABSTRACT
AIM: Patient safety, comprise the whole precautions by the healthcare provider institutions 
and their staff in order to prevent possible harms during health service presentations. In 
this study we discuss our efforts of prevention and improvement, and the results of our 
education program pertaining to the subject.

Laboratories have important role in providing patient safety. Accuracy of laboratory tests 
used in diagnosis, treatment and follow-up is very valuable for patient safety. Establishing 
quality control and quality management and performing accreditation studies in medical 
laboratories provide standardization of laboratory services and also increase the quality 
and decrease the laboratory mistakes and therefore provide patient safety.

The majority of errors in the clinical laboratory (65%) are occuring during the preanalytic 
phase.

METHODS: Since 2008, The Quality and Performance Law by Turkish Goverment 
Ministry of Health, has been complied. In the monthly quality workshop of Antalya 
Education and Research Hospital Central Laboratories, the problems occuring in the 
preanalytic phase, particularly concerning phlebotomy were determined. The rejected 
blood specimens between 01.5.2011 and 31.05.2012 were classified through the cause of 
rejection, and the unit from where the specimens were sent.

RESULTS: The most rejected specimens were the ones collected with tubes or syringes 
containing anticoagulant additives (blood gasses and coagulation). Intensive care unit 
presented the highest rejection rate as expected The medical units with higher rates 
of rejected specimens were gastroenterology, internal medicine, cardiology, which 
had a high circulation of patients and critical care patients in common. Intensive care 
unit presented the highest rejection rate as expected. Our finding clearly showed that 
laboratory specimen rejection rates were manageable, and emphasized the pivotal role of 
education and follow-up.

Key Words: Preanalytic Period, Quality Of Medical Laboratories, Reject Criteria
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1. GİRİŞ

1.1. Hasta güvenliği ve tıbbi laboratuvar

Hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında kişilerin maruz kalabile-
ceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve kuruluşlarda çalışanlar tara-
fından alınan önlemlerin tamamını kapsar (Çakır ve Tütüncü, 2009:190).

Hasta güvenliği çalışmalarının amacı bu hataları ve bu hatalara bağlı ölümleri 
en aza indirgemektir. Tıbbi hatalar ve hasta güvenliği sağlık hizmetlerinde kalite 
programlarının en önemli konularındandır (Çırpı vd., 2009:27).

Tıbbi hataların hastanın akibeti üzerinde büyük etkisi vardır. Hastada ciddi yaralan-
malara ve hatta ölüme neden olabilir. Bununla birlikte morbidite ve mortalite sağlık 
çalışanlarının zamanında ve etkili müdahelesi ile önlenebilir (Stankovic, 2004:1029).

Hasta güvenliğini sağlamada klinik laboratuvarlar önemli bir role sahiptir. Has-
tanın tanı, tedavi ve izleminde kullanılan laboratuvar testlerin doğruluğu hasta 
güvenliği açısından çok değerlidir (Stankovic, 2004:1023).

Klinik laboratuvarlar sağlıkta kalite yönetiminde kantitatif istatistiksel yöntemle-
ri ilk kullanan ve bu konuda alanıda lider konumunda olan birimlerdir.

Tıp laboratuvarlarında kalite kontrolün, kalite yönetiminin sağlanması, kalite ve 
akreditasyon çalışmaları laboratuvar hizmetlerinin standardize edilmesine, kali-
tenin artmasına ve laboratuvar hatalarının azaltılmasına neden olmakta ve hasta 
güvenliğini sağlamaktadır (Özarda, 2010:27).

Laboratuvarda kalite temeli; hasta güvenliği, hataların ölçülmesi, hataların ön-
lenmesi ve hastaya zarar verilmemesine dayanır (Aykal ve Şimşek, 2011:199).

Hasta güvenlik planı: Hasta güvenliğini tehtid eden unsurların nasıl ele alına-
cağını ve hasta güvenliğinin nasıl arttırılacağına ilişkin faaliyetlerin esaslarını 
düzenlemeyi hedeflemektedir. Bu düzenlemelerin laboratuvarda sağlanabilmesi 
için gerekli olan dökümanlara laboratuvar güvenlik prosedürü, tehlikeli madde 
yönetim prosedürü, laboratuvar güvenlik işleyiş talimatı, laboratuvar atıklarının 
kontrolü ve imha talimatı örnek olarak verilebilir (Özarda,2010:27).

Kalite ve akreditasyon çalışmaları çerçevesinde oluşturulan, hasta bakımının iz-
lenmesini sağlayan laboratuvar performans kriterlerinin ölçülmesi hataları azal-
tarak hasta güvenliğini sağlamaktadır (Bonini vd. 2002: 694).

Laboratuvar hizmetleri pek çok nedenden ötürü değişik zamanlarda ve mekân-
larda sunulmaktadır. Hizmet sunumuna katılan çok çeşitli sayıda personel, ortam 
ve cihaz vardır. Ayrıca hastaya bağlı etkenler de en önemli kısmı oluşturmaktadır. 
Fazla sayıda değişkene bağlı olan bu hizmette hatasız, doğru sonucu doğru kişiye 
ulaştırmak için çok iyi bir disiplin gerekmektedir.
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Toplam test süreci (veya tolam test döngüsü) Lundberg’in beyin-to-beyin döngü 
kavramına dayanmaktadır. Bu süreç test istemi yapacak olan klinisyenin zihninde 
hasta ya da durumla ilgili oluşan sorular ve bunlara yönelik testlerin seçimi ile 
başlar.Sonucun yine aynı hekimin eline geçip bu sonuçlardan tanıya gitmesi ve 
tedavi planlaması anına kadar sürer.Bu süreç geleneksel olarak üç faza ayrılır: 
pre-analitik dönem, analitik dönem ve post-analitik dönem. Son yıllarda pre-pre-
analitik dönem ve post-post-analitik dönemler de tanımlanmaktadır. Klinisyenin 
testi seçtiği dönem pre-pre-analiz, raporlama ve hekimin tanıya yönelmesi de 
post-post analiz dönemidir. Bu dönem hataya ya da fazla maliyete çok açıktır ve 
ölçülmesi, düzenlenmesi oldukça zordur.

Sağlık sisteminin bir parçası olarak laboratuvarlar tıbbi hatalara açıktır. Bütün 
laboratuvar birimleriyle, reaktif ve laboratuvar ekipmanları üreticilerinin önemli 
ortak çabaları sonucu; günümüzde toplam test sürecinde analitik dönem hataları 
test hatalarının küçük bir kısmnı oluşturur. Günümüzde laboratuvar test hataları 
en sık preanalitik dönemde ortaya çıkmaktadır (Stankovic, 2004:1029).

Güvenilir verilere göre, preanalitik hatalar laboratuvar tanıda ortaya çıkan bütün 
problemlerin yaklaşık %60-70 i olarak hesaplanmaktadır (Lippi,2011:1120).

1.2. Preanalitik dönemde test sonucuna etkili olan faktörler
1.2.1. Hasta kaynaklı değişkenler
Hastaya ait fiziksel şartlar: yaş, cinsiyet,ağırlık,ırk,gebelik,postür,diyet,egzersiz
,mental ve fiziksel stress,hospitalizasyon-immobilizasyon,ilaç kullanma, kişisel 
alışkanlıklar 

Hastanın etkilendiği çevre ile ilgili şartlar: ortam sıcaklığı, rakım,yaşanılan böl-
genin coğrafik, endüstriel özellikleri

Hastada biyolojik varyasyonlar:Diürnal varyasyonlar,ultradien varyasyonlar, bir 
günden daha uzun süreli siklik varyasyonlar,iklim ve mevsim etkisi ile görülen 
aylık yıllık varyasyonlar

Hastanın hastaneye başvuru nedeniyle ilgili şartlar: Ateş,şok travma,transfüzyon

1.2.2. Örneğin alınması sırasındaki etkiler
Kan alınan tüpün kalitesi,Yanlış kan alma teknikleri (turnike uygulama 
hataları,hemoliz,İV sıvı kontaminasyonu), kan örneklerinin tipleri,antikoagülanlar 
ve diğer koruyucular,hasta ve örneğin identifikasyonu

1.2.3. Alınan örneklerin transferi

Örnek transferi, örneğin yanlış işlenmesi,örneğin yanlış şartlarda saklanması 
Preanalitik hataların yüksek yaygınlıkta olmasının başlıca nedenleri; özellikle 
flebotomi gibi laboratuvarın kontrolünde olmayan bazı değişkenlerin varlığı ne-
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deniyle bütün preanalitik değişkenlerin izlenmesinin ve gerekli iyileştirme süre-
cinin uygulanmasının zor olmasıdır (Stankovic, 2004:1029).

Standardizasyon ve preanalitik değişkenlerin izlenmesi öncelikle önemlidir.Ve-
rimli ve iyi organize edilmiş laboratuvarlarla ilişkili olup azalmış işletme maliyeti 
ve artan gelirle sonuçlanır (Lippi,2011:1120).

Başka tip insan hatalarında olduğu gibi iyileştirme için en iyi yaklaşım; çok yönlü 
bir stratejiyi kapsayan yeniden değerlendirme,hata-izleme sistemi uygulanması 
karmaşık ve hata yatkınlığı olan işlemleri azaltan,sağlık profesyonellerinin eği-
tim ve uygulamalarını içeren, operatif kılavuz kitapçıkları ve en iyi uygulama 
önerilerini kapsayan, performanslarının sürekli izlenmesi ve yaygınlaştırılmasıni 
kapsayan bir toplam kalite yönetimi uygulamasıdır (Lippi,2011:179).

2. ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
BİYOKİMYA LABORATUVARINDA PREANALİTİK DÖNEM 
DEĞERLENDİRMESİ

2.1. Amaç

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarında 01.5.2011-
30.06.2012 tarihleri arasında reddedilen numunelerin red nedenleri ve gönderil-
dikleri birimlere göre sınflandırılması ve konu ile ilgili yapılan düzeltici önleyici 
faaliyetlerin etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

2.2. Yöntem

Kaliteli örnek; alınma zamanında hastanın in vivo durumunu doğrulukla gösteren 
örnek olarak tanımlanmakta ve “yaşayan bir sıvı” olarak tasvir edilen örneğin 
alınmasından laboratuvara ulaştırılmasına kadar bir çok faktörün etkisine maruz 
kalarak değişime uğradığı bilinmektedir (Küme, 2009;52).

Laboratuvar Kritik Performans Kriterlerinden biri uygun numune kabulüdür.La-
boratuar sonuçlarının doğruluğu ve kesinliği için uygun hasta örnekleri gereklidir. 
Uygunsuz olan örnekte test ölçümünün yapılmaması, örneğin reddedilmesi, red-
dedilen örneklerin kaydının alınması, reddedilme nedenlerinin ve oranlarının be-
lirlenmesi performans ölçümünde kullanılan bir kriterdir (Wagar vd. 2006; 1665).

Bunun ötesinde laboratuvarda preanalitik basamakta saptanan hatalar nedeniyle 
reddedilen örneklere ait hatalarının düzeltilememesi halinde test isteği sonuçlan-
dırılamamakta, sorun çözülse bile çoğu kez yeniden girişim yapılması ve test 
sonucunun gecikmesi nedeni ile hastalar olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle 
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hasta güvenliğini tehlikeye sokabilen preanalitik hataların önlenmesi üzerinde 
önemle durulması gereken bir konudur (Küme, 2009;52).

Çalışmamızda Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarın-
da 01.5.2011-30.06.2012 tarihleri arasında reddedilen numuneler red nedenleri 
ve gönderildikleri birimlere göre sınflandırılarak bu süreçte yapılan düzeltici ve 
önleyici faaliyetlerin etkileri değerlendirildi.

2.2.1. Mayıs 2011 değerlendirme

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarında 1-31 mayıs 
2011 aylık hazırlanan red oranı değerlendirme raporu incelendi.

Bir problemi oluşturan sebeplerin ne olduklarını ve önem derecelerini belirlemek 
için kullanılan bir istatistik metodu olan pareto analiziyle örnek red gerekçeleri-
nin sıklık analizi yapıldı.

Grafik 1. Mayıs 2011 red nedenleri pareto analizi

Mayıs 2011 red süreç değerlendirilmesinde sigma düzeyi ölçümü yapıldı.

Altı sigma; tıbbi laboratuvar süreçlerinde iyileştirme amaçlı kullanılan yanlışla-
rın saptanması metodudur. Bir sürecin mükemmellikten sapma derecesini göste-
ren milyon fırsattaki kusur sayısı süreç sigma düzeyi olarak ifade edilir. Sigma 
düzeyi arttıkça hata sayısı azalır.

Dört sigma düzeyindeki süreçlerde hata oranı milyonda 3.000 ila 10.000 arasında 
iken; 6 sigma düzeyinde hata oranı milyonda 3,4 olmaktadır. Tıbbi laboratuvar 
değerlendirmesinde 4 sigma düzeyi alt sınır olarak kabul görmektedir.



Laboratuvarlara ve Hasta Başı Test Cihazlarına (HBTC) Güvenlik Gözüyle Bakış

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  659

Toplam laboratuara kabul edilen örnek sayısı 70433, reddedilen örnek sayısı ise 
158 olarak bulundu. Bu veriler doğrultusunda doğru orantı hesabı ile milyonda 
red sayısı 2.243 bulundu.Sigma dönüştürme tablosundan 2.243 değeri için sigma 
düzeyi 4,250-4,357 olduğu görüldü. Bu sigma değer aralığında başarı oranın ise 
% 99,70-% 99,80’i olduğu belirlendi.

Red oranı diğer bölümlere göre yüksek bulunan koagulasyon ve kangazı labora-
tuvarına da sigma analizi yapıldı.

Koagulasyon laboratuarına kabul edilen örnek sayısı 5337, reddedilen örnek sa-
yısı ise 107 olarak bulundu. Bu veriler doğrultusunda doğru orantı hesabı ile mil-
yonda red sayısı 20.049 bulundu.Sigma dönüştürme tablosundan 20.049 değeri 
için sigma düzeyi 3,5-3,625 olduğu görüldü. Bu sigma değer aralığında başarı 
oranın ise % 97,73-% 98,32’i olduğu belirlendi.

Kangazı laboratuvarına kabul edilen örnek sayısı 268, reddedilen örnek sayısı ise 
26 olarak bulundu. Bu veriler doğrultusunda doğru orantı hesabı ile milyonda red 
sayısı 97.015 bulundu.Sigma dönüştürme tablosundan 97.015 değeri için sigma 
düzeyi 2,75-2,85 olduğu görüldü. Bu sigma değer aralığında başarı oranın ise % 
89,44-% 91,545’i olduğu belirlendi.

Değerlendirme sonucunda özellikle kan gazı ve koagulasyon laboratuvarlarıdaki 
yüksek red oranlarını azaltmak için eğitim planlandı.Numunelerin gönderildiği 
birimlere uygun numune alımı anlatıldı. Numune transferini yapan personellere 
kan gazı numune transferi ve uygun numune hakkında eğitim yapıldı.

2.2.2. Haziran 2011 değerlendirme

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarında 1-30 Hazi-
ran 2011 aylık hazırlanan red oranı değerlendirme raporu incelendi.

Örnek red gerekçelerinin sıklık analizi için pareto analizi yapıldı.

Grafik 2. Haziran 2011 red nedenleri pareto analizi
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Haziran 2011 red süreç değerlendirilmesinde sigma düzeyi ölçümü yapıldı.

Toplam laboratuvara kabul edilen örnek sayısı 65617, reddedilen örnek sayısı 
ise 77 olarak bulundu. Bu veriler doğrultusunda doğru orantı hesabı ile milyonda 
red sayısı 1.173 bulundu.Sigma dönüştürme tablosundan1.173 değeri için sigma 
düzeyi 4,5-4,625 olduğu görüldü. Bu sigma değer aralığında başarı oranın ise % 
99,87-% 99,91’i olduğu belirlendi.

Ret oranı diğer bölümlere göre yüksek bulunan koagulasyon ve kangazı labora-
tuarına da sigma analizi yapıldı.

Koagulasyon laboratuvarına kabul edilen örnek sayısı 5388, reddedilen örnek 
sayısı ise 47 olarak bulundu. Bu veriler doğrultusunda doğru orantı hesabı ile mil-
yonda red sayısı 8.723 bulundu.Sigma dönüştürme tablosundan 8.723 değeri için 
sigma düzeyi 3,875-4 olduğu görüldü. Bu sigma değer aralığında başarı oranın 
ise % 99,12-% 99,38’i olduğu belirlendi.

Kan gazı laboratuvarına kabul edilen örnek sayısı 250, reddedilen örnek sayısı ise 
10 olarak bulundu. Bu veriler doğrultusunda doğru orantı hesabı ile milyonda red 
sayısı 40.000 bulundu.Sigma dönüştürme tablosundan 40.000 değeri için sigma 
düzeyi 3,25-3,375 olduğu görüldü. Bu sigma değer aralığında başarı oranın ise % 
95,99-% 96,96’i olduğu belirlendi.

Mayıs ve haziran ret oranlarını karşılaştırdığımızda yaptığımız eğitimlerin etkili 
olduğunu gördük.

Tablo 1. Mayıs-Haziran 2011 döneminde ret edilen örneklerin ret nedenine göre 
karşılaştırılması
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Tablo 2. Mayıs-Haziran 2011döneminde red edilen örneklerin laboratuvar bölümlerine göre 
karşılaştırılması
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Takip eden aylık çalışmalarda Ekim 2011 red oranları değerlendirildikten sonra tüm 
birimlerdeki kan alan personele kan alma ve preanalitik dönemde dikkat edilecek konular 
hakkında eğitim verildi.  

Kasım 2011’den itibaren red oranı değerlendirme raporu revize edilerek red edilen 
numunelerin gönderildiği birimlere göre dağılımları da değerlendirmeye alındı. 

Aralık 2011’de eğitimlere rağmen hala yüksek red oranlarına sahip servis sorumlularıyla 
toplanıldı. Bu birimlerde hasta sirkülasyonunun çok olduğu, özellikle gastro-dahiliye 
servisinde yaşlı, terminal dönem ve takipli hastaların çoğunlukta olması nedeniyle bu durumla 
karşılaşıldığı belirlendi.  

Ocak ve şubat ayı değerlendirildiğinde acil servisten reddedilen örnek sayısı ikiye katlandığı 
çoğunluğun hemolizli örneklerden oluştuğu belirlendi. 

Hızlı tanı koyma ve tedavi etme zorunluluğu olan acil servislerin hayati gerekliliklerden biri 
etkili klinik laboratuvar hizmetidir. Bu açıdan klinik laboratuvarların acil servise doğru ve 
zamanında hizmet sağlamaları önemlidir . 
 
Klinik laboratuvarlarda analizleri etkileyen hataların önemli bir kısmı preanalitik süreçte 
gerçekleşmektedir. Acil servisler diğer birimlerden farklı olarak doğası gereği hasta 
yoğunluğunun yüksek, kritik hasta bakımı nedeniyle panik ve kargaşanın sık yaşandığı 
birimlerdir. Bu çalışma koşulları hata sıklığını artırmaktadır ve bu nedenlerle, acil servisler 
preanalitik hataların da en sık görüldüğü birimler arasında yer almaktadır. 
Acil servisten gönderilen örneklerde hatalar yapılması, hasta güvenliğini tehdit edebilen kritik 
sonuçlara sebep olabilmektedir. Bu hatalar, özellikle laboratuvar test sonuçlarına dayanan 
yatış, taburcu ve tedavi gibi işlemlerde önemli kararların verilmesinde etkilidir. Bu nedenle 
toplam kalite yönetimi �çerçevesinde laboratuvardaki tüm süreçler birlikte ele alınarak, 
preanalitik süreçteki bozukluklar da giderilmelidir (Küme, 2009;52). 
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Takip eden aylık çalışmalarda Ekim 2011 red oranları değerlendirildikten sonra 
tüm birimlerdeki kan alan personele kan alma ve preanalitik dönemde dikkat edi-
lecek konular hakkında eğitim verildi.

Kasım 2011’den itibaren red oranı değerlendirme raporu revize edilerek red edilen 
numunelerin gönderildiği birimlere göre dağılımları da değerlendirmeye alındı.

Aralık 2011’de eğitimlere rağmen hala yüksek red oranlarına sahip servis sorum-
lularıyla toplanıldı. Bu birimlerde hasta sirkülasyonunun çok olduğu, özellikle 
gastro-dahiliye servisinde yaşlı, terminal dönem ve takipli hastaların çoğunlukta 
olması nedeniyle bu durumla karşılaşıldığı belirlendi.

Ocak ve şubat ayı değerlendirildiğinde acil servisten reddedilen örnek sayısı iki-
ye katlandığı çoğunluğun hemolizli örneklerden oluştuğu belirlendi.

Hızlı tanı koyma ve tedavi etme zorunluluğu olan acil servislerin hayati gerekli-
liklerden biri etkili klinik laboratuvar hizmetidir. Bu açıdan klinik laboratuvarla-
rın acil servise doğru ve zamanında hizmet sağlamaları önemlidir.

Klinik laboratuvarlarda analizleri etkileyen hataların önemli bir kısmı preanalitik 
süreçte gerçekleşmektedir. Acil servisler diğer birimlerden farklı olarak doğası 
gereği hasta yoğunluğunun yüksek, kritik hasta bakımı nedeniyle panik ve karga-
şanın sık yaşandığı birimlerdir. Bu çalışma koşulları hata sıklığını artırmaktadır 
ve bu nedenlerle, acil servisler preanalitik hataların da en sık görüldüğü birimler 
arasında yer almaktadır.

Acil servisten gönderilen örneklerde hatalar yapılması, hasta güvenliğini tehdit 
edebilen kritik sonuçlara sebep olabilmektedir. Bu hatalar, özellikle laboratuvar 
test sonuçlarına dayanan yatış, taburcu ve tedavi gibi işlemlerde önemli kararla-
rın verilmesinde etkilidir. Bu nedenle toplam kalite yönetimi çerçevesinde labo-
ratuvardaki tüm süreçler birlikte ele alınarak, preanalitik süreçteki bozukluklar da 
giderilmelidir (Küme, 2009;52).
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2.2.3. Ocak 2012 değerlendirme

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarında 1-31Ocak 
2012 aylık hazırlanan red oranı değerlendirme raporu incelendi.

Örnek ret gerekçelerinin sıklık analizi için pareto analizi yapıldı

Grafik 3. Ocak 2012 red nedenleri pareto analizi

Ocak 2012 ret süreç değerlendirilmesinde sigma düzeyi ölçümü yapıldı.

Toplam laboratuara kabul edilen örnek sayısı 86373, reddedilen örnek sayısı ise 
319 olarak bulundu.Bu veriler doğrultusunda doğru orantı hesabı ile milyonda 
red sayısı 3.693 bulundu. Sigma dönüştürme tablosundan3.693 değeri için sigma 
düzeyi 4,125-4,25 olduğu görüldü. Bu sigma değer aralığında başarı oranın ise % 
99,565-% 99,7 olduğu belirlendi.

Koagulasyon laboratuarına kabul edilen örnek sayısı 6588, reddedilen örnek sa-
yısı ise 94 olarak bulundu. Bu veriler doğrultusunda doğru orantı hesabı ile mil-
yonda red sayısı 14.268 bulundu. Sigma dönüştürme tablosundan 14.268 değeri 
için sigma düzeyi 3,625-3,75 olduğu görüldü. Bu sigma değer aralığında başarı 
oranın ise % 98,32-% 98,78’i olduğu belirlendi

Kangazı laboratuarına kabul edilen örnek sayısı 1834, reddedilen örnek sayısı ise 
13 olarak bulundu. Bu veriler doğrultusunda doğru orantı hesabı ile milyonda red 
sayısı 7.088 bulundu.

Sigma dönüştürme tablosundan 7.088 değeri için sigma düzeyi 3,875-4 olduğu görül-
dü. Bu sigma değer aralığında başarı oranın ise % 99,99-% 99,38’i olduğu belirlendi.
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Biyokimya laboratuarına kabul edilen örnek sayısı 40429, reddedilen örnek sa-
yısı ise 173 olarak bulundu. Bu veriler doğrultusunda doğru orantı hesabı ile 
milyonda red sayısı 4.279 bulundu.Sigma dönüştürme tablosundan 4.279 değeri 
için sigma düzeyi 4,125-4,25 olduğu görüldü. Bu sigma değer aralığında başarı 
oranın ise % 99,565-% 99,7 olduğu belirlendi.

Red oranı diğer bölümlere göre yüksek bulunan acil servis örnekleri için sigma 
analizi yapıldı.

Acil servisten kabul edilen örnek sayısı 9707, reddedilen örnek sayısı ise 90 ola-
rak bulundu). Bu veriler doğrultusunda doğru orantı hesabı ile milyonda red sayı-
sı 9.271 bulundu. Sigma dönüştürme tablosundan 9.271 değeri için sigma düzeyi 
3,75-3,875 olduğu görüldü. Bu sigma değer aralığında başarı oranın ise % 98,78-
% 99,12 olduğu belirlendi.

Acil servisten gelen numune sayısında değişiklik olmadığından bunun kan alma 
yöntemiyle ilgili olduğuna ve yeniden personel eğitimine karar verildi.

Bunun üzerine geniş kapsamlı bir eğitim planlandı 14-15 Mayıs 2012 tarihlerinde 
gerçekleştirildi. Kan alan toplam 237 sağlık çalışanına (hemşire, sağlık memu-
ru…) toplam 8 oturumda eğitim verildi.Eğitim programında preanalitik süreçte 
dikkat edilmesi gereken hususlar, kan örneklerin doğru bir şekilde alınması ve 
uygun şekilde transferi anlatıldı.

Bu kapsamlı eğitim sonrası haziran 2012 red oranı değerlendirme çalışmamızda 
eğitimimizin oldukça etkili olduğunu gördük.

2.2.4.Haziran 2012 değerlendirme

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarında 1-30 Hazi-
ran 2012 aylık hazırlanan red oranı değerlendirme raporu incelendi.

Grafik 4. Haziran 2012 red nedenleri pareto analizi
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Haziran 2012 red süreç değerlendirilmesinde sigma düzeyi ölçümü yapıldı.Top-
lam laboratuara kabul edilen örnek sayısı 74.004, reddedilen örnek sayısı ise 262 
olarak bulundu. Bu veriler doğrultusunda doğru orantı hesabı ile milyonda red 
sayısı 3.540 bulundu. Sigma dönüştürme tablosundan 3.540 değeri için sigma 
düzeyi 4,125-4,25 olduğu görüldü. Bu sigma değer aralığında başarı oranın ise % 
99,565-% 99,7 olduğu belirlendi.
Koagulasyon laboratuvarına kabul edilen örnek sayısı 6492, reddedilen örnek 
sayısı ise 62 olarak bulundu. Bu veriler doğrultusunda doğru orantı hesabı ile 
milyonda red sayısı 9.550 bulundu. Sigma dönüştürme tablosundan 9.550 değeri 
için sigma düzeyi 3,75-3,875 olduğu görüldü. Bu sigma değer aralığında başarı 
oranın ise % 98,78-% 99,12 olduğu belirlendi.
Kangazı laboratuarına kabul edilen örnek sayısı 2262, reddedilen örnek sayısı 
ise 15 olarak bulundu. Bu veriler doğrultusunda doğru orantı hesabı ile milyonda 
red sayısı 6.631 bulundu. Sigma dönüştürme tablosundan 6.631 değeri için sigma 
düzeyi 3,875-4 olduğu görüldü. Bu sigma değer aralığında başarı oranın ise % 
99,99-% 99,38’i olduğu belirlendi
Biyokimya laboratuarına kabul edilen örnek sayısı 30.611, reddedilen örnek 
sayısı ise 118 olarak bulundu. Bu veriler doğrultusunda doğru orantı hesabı ile 
milyonda red sayısı 3.854 bulundu.Sigma dönüştürme tablosundan 3.854 değeri 
için sigma düzeyi 4,125-4,25 olduğu görüldü. Bu sigma değer aralığında başarı 
oranın ise % 99,565-% 99,7 olduğu belirlendi.
Ret oranı diğer bölümlere göre yüksek bulunan acil servis örnekleri için sigma 
analizi yapıldı.
Acil servisten kabul edilen örnek sayısı 8443, reddedilen örnek sayısı ise 52 ola-
rak bulundu. Bu veriler doğrultusunda doğru orantı hesabı ile milyonda red sayısı 
6.158 bulundu. Sigma dönüştürme tablosundan 6.158 değeri için sigma düzeyi 
4-4,125 olduğu görüldü. Bu sigma değer aralığında başarı oranın ise % 99,38-% 
99,565 olduğu belirlendi.
Ocak ve haziran 2012 verileri karşılaştırılarak eğitimlerin etkisi değerlendirildi.

Tablo 7. Ocak-Haziran 2012 döneminde red edilen örneklerin red nedenine göre karşılaştırılması
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Tablo 8. Aralık 2011,Ocak-Haziran 2012 döneminde red edilen örneklerin gönderildikleri 
bölümlere göre karşılaştırılması
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gönderildikleri bölümlere göre karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 9. Mayıs 2011-Haziran 2012 red oranı değerlendirmede sigma düzeyi değişimleri 

 

3. SONUÇ 

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarında en çok red edilen 
numuneler koagulasyon ve kan gazı gibi antikoagulanlı tüp ve enjektörlere alınan 
numunelerdir. 

En çok red nedenleri hemoliz, yetersiz numune,pıhtı ve yanlış numunedir. 

Red nedenleri çoğunlukla kan alma tekniği hatasından kaynaklanmaktadır. 

Acil servisten gelen örneklerde red oranı diğer servislere göre yüksektir. 

Kan alan personele ve transfer elemanlarına yapılan eğitimlerle red oranlarında önemli 
düşmeler izlenmektedir. 
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                                    Sigma düzeyi aralığı 

Mayıs 2011 Haziran 2011 0cak 2012 Haziran 2012 
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Tablo 9. Mayıs 2011-Haziran 2012 red oranı değerlendirmede sigma düzeyi değişimleri
Red oranı alınan 
birim

 Sigma düzeyi aralığı
Mayıs 2011 Haziran 2011 0cak 2012 Haziran 2012

Toplam 4,250-4,357 4,5-4,625 4,125-4,25 4,125-4,25 
Koagulasyon Lab. 3,5-3,625 3,875-4 3,625-3,75 3,75-3,875
Kan gazı Lab. 2,75-2,85 3,25-3,375 3,875-4 3,875-4
Biyokimya Lab. - - 4,125-4,25 4,125-4,25
Acil servis - - 3,75-3,875 4-4,125

3. SONUÇ

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarında en çok red 
edilen numuneler koagulasyon ve kan gazı gibi antikoagulanlı tüp ve enjektörlere 
alınan numunelerdir.

En çok red nedenleri hemoliz, yetersiz numune,pıhtı ve yanlış numunedir.

Red nedenleri çoğunlukla kan alma tekniği hatasından kaynaklanmaktadır.

Acil servisten gelen örneklerde red oranı diğer servislere göre yüksektir.

Kan alan personele ve transfer elemanlarına yapılan eğitimlerle red oranlarında 
önemli düşmeler izlenmektedir.

Altı sigma prosedürü ile evrensel kalite laboratuvar değerlendirmesi başarılı ol-
muş ve laboratuarın kalite değerlendirmesini objektif olarak göstermektedir. Bu 
sayede hasta sağlığına olumsuz yansıyabilecek hataların önlenmesi sağlanmıştır.

Bu çalışmanın temel bulgusu laborauvar personeline ve hastane personeline yapılan 
eğitimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması gerektiğinin tesbit edilmiş olmasıdır.

Bu çalışmadan çıkarılacak bir diğer sonuç ise sıfır hataya doğru olan yolda pre-
preanalitik döneme odaklanmak gerektiğni göstermesidir.
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Hastabaşı Test Cihazı Glukometre 
Kullanımının Yapılan Kalite Çalışmaları 
ile Etkinliğinin Değerlendirilmesi:  
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ÖZET
Hasta güvenliğinde hata ve risklerin önlenmesi öncelikli konular arasında ön sıralarda 
yer almaya başlamıştır. Bu kapsamda hastanelerde kan şekeri düzeyini ölçüp okumakta 
kullanılan glukometrelerin etkin kararlar ve sıfır hata için doğru yönetilmesi hayati önem 
arz etmektedir.

Bu çalışmanın amacı, kalite uygulamaları kapsamında, hastanelerde tanı ve tedavi süre-
cinde hızlı ve doğru karar verebilmek amacıyla kullanılan glukometrelerin doğruluğunun 
test edilmesi, etkin ve güvenilir doğrulama yöntemlerinin, uygun kalibrasyon sıklığının 
belirlenmesidir.

Bu çalışma, Hizmet Kalite Standartları (HKS) kapsamında Malatya Devlet Hastanesi 
(MDH) ’de kullanılan glukometre cihazlarının prosedür gereği tutulan kayıtlarının ret-
rospektif olarak incelenmesi ile yapılmıştır. MDH’de glukometre cihazları ile yapılan öl-
çümlerde kabul edilebilir sapma aralığı %15 olarak belirlenmiştir. %15’in üzerinde tespit 
edilen sapma oranı %15’dir. Yapılan kontroller sonucunda sapma aralığına bağlı olarak 
kullanım dışı bırakılan cihaz sayısı 11 olup, tüm cihazlara oranı %27,5’dir. Laboratuar 
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sonucu ile yapılan doğrulama sayısı toplam 268’dir. Kontrol solüsyonu ile yapılan doğru-
lama sayısı toplam 22’dir. Yapılan doğrulama sonucu açılan Düzeltici Önleyici Faaliyet 
(DÖF) sayısı 3’tür. Glukometre ile ölçüm sonucuna bağlı olarak Kalite Yönetim Birimine 
ilgili dönem içinde iki adet güvenlik raporlama bildirimi yapılmıştır.

Hasta güvenliğinin korunması amacıyla hastanelerde yürütülen kalite çalışmalarında glu-
kometrelerin doğru kullanımı ve sonuçlarının doğrulanması temel unsurlardan birisidir. 
Hastanelerde glukometre kullanımı ile ilgili prosedürlerin ayrıntılı olarak hazırlanması, 
biyokimya laboratuarlarının glukometre ile yapılan ölçümleri doğrulama konusunda et-
kin çalışması gerektiği düşünülmektedir.

HKS kapsamında glukometre yönetimi ortaya çıkardığı sonuçları açısından hasta güvenli-
ğinde hayati öneme sahip önemli bir standarttır. Glukometre yönetim sürecinin her adımı 
özenle yerine getirilmeli, sonuçlar izlenmeli, mutlaka gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Glukometre, Hasta Güvenliği, Hizmet Kalite Standartları, Kalite

ABSTRACT
The prevention of mistakes and reducing the risks in patient care are the leading topics of 
patient safety. Therefore, it has a crucial importance that the bedside glucometry machines 
should be used right and with zero mistake.

The aim of this study is to determine the accuracy of bedside glucometry which is used 
for fast blood glucose level testing and to detect the frequency of calibration and accurate 
and reliable confirmation methods in the context of quality management applications.

This study was carried out by the retrospective evaluation of the registries of glucometry in 
the context of service quality standarts in Malatya State Hospital (MSH). The accpetable 
error interval was calculated as 15% in glucometry measurements in MSH. The error 
rate over 15% was 15% After the controls, 11 Glucometries which were out of the error 
interval were discarded and the ratio to all glucometry machines was 27,5%. The number 
of the confirmations by laboratory studies was 268 and the number of confirmations 
by control solution was 22 the number of educational sessions of the use, confirmation 
methods, maintenance and cleaning of glucometry machines during the period was 3 In 
this one year span there were 2 security reports to quality management unit related to 
measurements by glucometry.

In the hospital quality managements, accurate use of glucometry and the confirmation of 
its results are essential. It has been considered that glucometry use and related precedures 
should be prepared in detail in hospitals.

The glucometry quality management has a crucial importance due to its results. Each step 
of glucometry management process should be fulfilled carefully, the emerging results 
should be followed and required improvements should be done.

Key Words: Glucometry, Patient Safety, Service Quality Standards, Quality
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GİRİŞ VE AMAÇ

Diabetes Mellitus (DM), pankreasın yeterli insulin üretememesi veya vücudun 
ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan ömür boyu devam 
eden kronik bir hastalıktır (diyabet.gov.tr, 2012). 21. yüzyılın en ciddi sağlık so-
runları arasında yer alan diyabetin görülme sıklığı tüm dünyada hızla artmaktadır. 
Uluslararası Diyabet Federasyonu (İnternational Diabetes Federation (İDF)) ’nun 
verilerine göre günümüzde dünyada 246 milyon diyabetli birey bulunmakta ve bu 
sayının 2025 yılında 380 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir (diyabetcemiye-
ti.org, 2012). IDF’ye üye ülkelerde 20-79 yaş arası erişkinlerde ortalama diyabet 
prevalansı %6’dır. Türkiye’de diyabet prevalansı dünya ortalamasına benzer ola-
rak erişkin grupta %7.2’dir. (Coşansu, 2009: 2). Türkiye’de her 20 kişiden birinin 
diyabet hastası olduğu, her 10 kişiden birinin de ya diyabetli olduğu yada diyabet 
olma riski taşıdığı düşünülmektedir (anadolumedicalcenter.com, 2012). Dünyada 
yaklaşık her 10 saniyede 1 kişi, her yıl yaklaşık 3.8 milyon kişi diyabete bağlı 
nedenlerle hayatını kaybetmektedir ve gelecek 10 yılda bu sayının %25 artacağı 
öngörülmektedir (Coşansu, 2009: 2).

Diyabet hastalığında kan şekeri düzeyinin ölçümü ve kan şekeri kontrolü son 
derece önemlidir. Hastaların kan şekerinin kontrolü amacıyla ilk olarak 1980 yı-
lında Amerika Birleşik Devletlerinde glukometre cihazı kullanılmaya başlamış-
tır (Çetinkalp, 2012). Kan glukoz monitörü yada kan glukoz metresi de denilen 
cihaz, küçük, bilgisayarlı bir cihaz olup, kan şekeri düzeyini ölçüp okumaktadır 
(Callazo, 2004: 42). Bir laboratuar cihazı olmasına rağmen diyabet hastalarının 
evde kendi kendine şeker ölçümü (Self Monitoring Of Blood Glucose (SMBG)) 
için kullanılan kan şekeri ölçüm cihazı glukometreler; kolay kullanımı, hızlı 
sonuç vermesi nedeniyle hastanelerde özellikle acil servisler ve yoğun bakım-
larda oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Glukometreler, üretici tarafından, 
ev ortamında herhangi bir kişi tarafından kullanılabilecek şekilde üretilen vücut 
dışı (in-vitro) kullanılan tıbbi tanı cihazı, olarak tanımlanan kişisel test cihazları 
arasında yer almaktadır. Glukometreler aynı zamanda risk düzeyi yüksek olan 
in-vitro tıbbi tanı cihazlarındandır (Sağlık Bakanlığı, 2007).

Sağlık hizmeti sunumunda kalite, hasta güvenliğinin sağlanmasını zorunlu kıl-
maktadır. Hasta güvenliği; sağlık hizmetlerine bağlı hataların önlenmesi ve bu 
hataların neden olduğu hasta hasarlarının önlenmesi veya azaltılması (Akalın, 
2007:17) olarak tanımlanmaktadır. Hasta güvenliğinde hata ve risklerin önlen-
mesi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemi gittikçe artan konular ara-
sında yer almaya başlamıştır. Sağlık Bakanlığı konu ile ilgili olarak 2011 yılında 
“Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik”i yayınlamış ve 
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sağlık kurumlarına hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerek-
li faaliyetleri gerçekleştirme yükümlülüğü getirmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2011). 
Hasta güvenliği bağlamında glukometrelerin de içinde bulunduğu Hasta Başı 
Test Cihazlarının (HBTC) kalite kontrolüne Sağlık Bakanlığı ilk kez 2009 yı-
lında yayınladığı “Hizmet Kalite Standartları Rehberi”nde yer vermiş (Sağlık 
Bakanlığı, 2009:33), 2011 yılında yayınladığı “Hastane Hizmet Kalite Standart-
ları” rehberinde konuyu tekrar ele alarak; sonuçları açısından hasta güvenliği ile 
doğrudan ilgili bu cihazların yönetiminin önemine dikkat çekmiştir (Sağlık Ba-
kanlığı, 2011).

Glukometrelerin hem acil servis, yoğun bakım gibi kritik hastaların bakımının 
yapıldığı yerlerde yoğun kullanımı hem de risk düzeyi yüksek invitro cihazlar 
arasında bulunması dolayısıyla etkin kararlar ve sıfır hata için doğru yönetilmesi 
hayati önem arz etmektedir. Özellikle son yıllarda artan diyabet popülasyonu ve 
diyabete bağlı nedenlerle hastanede yatış oranları göz önünde bulundurulduğun-
da, hastalığın tanı ve tedavi yaklaşımında kan şekeri takibinin ve glukometre ile 
ölçüm hatalarından kaynaklanan ciddi risklerden korunmanın ne kadar önemli 
olduğu anlaşılmaktadır.

GEREÇ VE YÖNTEM

MDH’de HKS kapsamında glukometre kullanımı ve cihazın kalite kontrolü ile il-
gili bir prosedür bulunmaktadır. Bu prosedür doğrultusunda geliştirilen bir form ile 
glukometre cihazı kullanılan birimlerde cihazın kullanım sıklığına göre (Cihazın 
sık kullanıldığı Acil, Dahiliye gibi birimlerde doğrulama sıklığı haftada bir kez, 
daha az kullanıldığı birimlerde ayda bir kez olarak tanımlanmıştır) laboratuar ve 
kontrol solüsyonu ile yapılan doğrulama sonuçları kayıt altına alınmaktadır. Bu 
çalışma glukometre cihazlarının prosedür gereği tutulan kayıtlarının retrospektif 
olarak incelenmesi ile yapılmıştır. Çalışma 01 Mart 2011 – 01 Mart 2012 tarihleri 
arasında MDH Merkez Kampüsünde ve Beydağı Kampüsünde glukometre kulla-
nan tüm birimlere ait verileri kapsamaktadır. Hastaneye ait Semt Polikliniğindeki 
veriler çalışmaya dahil edilmemiştir. İlgili döneme ait veriler oluşturulan bir form 
ile toplanmıştır. Elde edilen veriler analiz edilmiş, sonuçlar konularına göre sınıf-
landırılarak çalışmaya aktarılmıştır. Çalışmada HKS kapsamında HBTC (Gluko-
metre) kullanımı ile ilgili mevcut durum, sorunlar ve çözüm yolları ortaya konmaya 
çalışılmış, laboratuar ortamında otoanalizör ile yapılan test sonuçları ile glukomet-
reyle yapılan ölçümlerin sonuçlarının uyumu araştırılmıştır.

Kan şekeri ölçüm cihazları, sonuçları mg/dl cinsinden vermektedir. Uluslararası 
ISO EN 15197 standardı kan şekeri ölçüm cihazlarından alınan sonuçların en az 
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%95’inde, 75 mg/dl’ye eşit yada üzerindeki laboratuar sonuçlarına göre en fazla 
%20’lik, 75 mg/dl’nin altındaki sonuçlara göre ise en fazla %15 mg/dl’lik bir far-
ka izin vermektedir (bayerdiabetes.com, 2012: 6). Bu doğrultuda MDH’de gluko-
metre cihazları ile yapılan ölçümlerde kabul edilebilir sapma aralığı %15 olarak 
belirlenmiştir. Hastanede kullanılan glukometrelerin sonuçları ile laboratuarlarda 
elde edilen ölçüm sonuçları arasındaki farklar değerlendirilmiştir.

BULGULAR

İlgili dönem içerisinde MDH’de 4 farklı markadan oluşan toplam 40 adet gluko-
metre cihazı kullanılmıştır.

Tablo 1: MDH’nde Kullanılan Farklı Marka Glukometre Cihazlarına Göre Dağılım Tablosu

Cihazın
Markası

Cihaz
Sayısı

Laboratuar 
Sonucu İle 

Yapılan 
Doğrulama 

Sayısı

%15’in 
Üzerindeki 

Sapma 
Sayısı

Cihaz Sonucu
İle Laboratuar 

Sonucu 
Arasındaki En 
Büyük Fark

Kontrol 
Solüsyonuyla 

Yapılan 
Doğrulama 

Sayısı

Sonuçlara 
Göre 

Kullanım 
Dışı Bırakılan 
Cihaz Sayısı

Gluco 
Dr 13 136 21 % 76 3 4

On Call 5 15 - %11 5 -
Lever 
Check 7 22 2 %23 - 1

Astra 
Check 15 95 17 %96 14 6

MDH’de kullanılan glukometre cihazları için laboratuar sonucu ile yapılan doğ-
rulama sayısı toplam 268’dir. Doğrulamalar içerisinde hastane için belirlenen 
kabul edilebilir sapma aralığı %15’in üzerinde toplam 40 ölçüm sonucu bulun-
maktadır ve bu sayının toplama oranı %15’tir. Cihazlar ve laboratuar sonuçları 
arasında büyük farklar olduğu ve bu farkların markalara göre değişiklik gösterdi-
ği görülmektedir. Yapılan kontroller sonucunda sapma aralığına bağlı olarak kul-
lanım dışı bırakılan cihaz sayısı 11 olup, tüm cihazlara oranı %27,5’dir. Kontrol 
solüsyonu ile yapılan doğrulama sayısı toplam 22’dir.

Yapılan doğrulamalar sonucu açılan DÖF sayısı 3’tür. Bu DÖF’lerden 2 adeti la-
boratuar ile yapılan doğrulama sonucu, 1 adeti ise kontrol solüsyonu ile yapılan 
doğrulama sonucu açılmıştır. Glukometre ile ölçüm sonucuna bağlı olarak Kalite 
Yönetim Birimine ilgili dönem içinde iki adet güvenlik raporlama bildirimi ya-
pılmıştır. Bildirimlerden biri acil servise yönelik yapılmış olup; acil servise gelen 
hastanın cihaz ile yapılan ölçümüne göre hipoglisemik durum tedavisi başlatılmış, 
ancak yapılan ikinci ölçümde hastanın kan şekerinin yüksek olduğu saptanmış ve 
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tedavi hiperglisemik tabloya göre yeniden planlanmıştır. İkici bildirim ise Hemo-
diyaliz servisinde yapılan doğrulama sonuçları arasındaki anormal büyüklük için 
yapılmış ve cihazların kalibrasyonu için süreç başlatılması yoluna gidilmiştir.

Tablo 2: Servislere Göre Cihaz Dağılımı ve Cihaz Doğrulama Sayısı Tablosu
Merkez Kampus Beydağı Kampusu
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Acil 3 30 - Acil 1 1 -
FTR 1 5 1 Ameliyathane 1 - -
GKDC 1 3 - Üroloji 1 2 -
Plastik C. 1 - - Dahiliye 1 10 3
Cildiye 1 - - Genel C. 1 2 -
K Doğum 2 12 - Beyin C. 1 12 -
Göğüs 1 2 - KBB 1 - -
Ortopedi 1 3 - FTR 1 12 -
Koroner YB 1 - - Psikiyatri 1 - -
İntaniye 1 8 - Çocuk 1 - -
Kuvöz 1 8 - Kardiyoloji 1 4 -
Hemodiyaliz 1 32 - Koroner YB 1 3 -
Evde Bakım 1 - - İntaniye 1 1 -
Üroloji 1 1 - Nöroloji 1 2 -
Dahiliye 2 84 18 K Doğum 1 - -
Genel C. 1 9 -
Beyin C. 1 4 -
Psikiyatri 1 - -
Çocuk 1 4 -
Cerrahi YB 1 3 -
Ameliyathane 1 11 -
TOPLAM 25 219 19 TOPLAM 15 49 3

MDH servislerine göre cihaz dağılımında en çok cihaz kullanımı ile ilk sırayı 
Merkez Kampus Acil Servisi 3 cihazla alırken, 2 cihazla Merkez Kampus Da-
hiliye ve Kadın Doğum servisleri ikinci sırada yer almaktadır. Merkez Kampus 
Dahiliye servisinde laboratuar ile doğrulama sayısı 84, kontrol solüsyonu ile doğ-
rulama sayısı ise 18’dir. Dahiliye servisinde cihaz kullanım sıklığı ile cihaz doğ-
rulama sıklığı pozitif bir paralellik göstermektedir. Ancak diğer birimler için aynı 
şeyi söylemek çok mümkün görünmemektedir.
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Grafik 1. Mesleklere Göre Eğitime Katılım Grafiği
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Hastane birimlerinde çalışan ve cihazı kullanan sağlık profesyonellerinin (ebe, 
hemşire, sağlık memuru, laboratuar teknisyeni) teknik anlamda cihazın doğru 
kullanımı, ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi, çalışılacak testlerin preanalitik, 
analitik ve postanalitik evrelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, kalibrasyon 
ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi, cihazın temizliği ve bakımı gibi 
konularla ilgili farkındalıkları yapılan eğitim araştırmaları ile yorumlanmaya ça-
lışılmıştır. Bu kapsamda ilgili dönemde hastane eğitim hemşireleri ve biyokimya 
uzmanları tarafından tüm servislere yönelik toplam 2 adet genel eğitim yapılmış, 
bu eğitimlere 3 meslek grubundan toplam 138 personel katılmıştır. Eğitimlere 12 
katılımcı ile en çok Merkez Kampus Acil Servisi çalışanları katılmıştır. Ayrıca 
konuyla ilgili toplam 12 servis içi eğitim yapılmıştır. Yapılan servis içi eğitimler 
incelendiğinde, Merkez Kampus Göğüs Kalp Damar Cerrahi servisinin 3 eğitim 
ve 20 kişilik katılım ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir.

HKS Sandartları gereği hastanede cihazın kullanıldığı bölümlerde ve laboratuar-
da sorumlular belirlenmiş, her birimde ayrı ayrı envanterler hazırlanmıştır. MDH 
birimlerinde yapılan değerlendirmede ilgili dönem içinde cihazların hiçbir kalib-
rasyon firması tarafından kalibrasyonları yapılmamış, temizlik ve bakım kayıt-
larına ulaşılamamıştır. Glukometre cihazları için arıza bildirimi yapılmamıştır. 
Hasta dosyaları incelendiğinde glukometre ile çalışılmış olan tüm test sonuçla-
rının, kayıt edildiği görülmüştür.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Kan glikoz testi, diyabetli hastalarda yoğun glikoz kontrolünün önemli bir par-
çasını oluşturmaktadır. Tedavi ile ilgili kararlar ölçüm sonucuna göre alınmakta-
dır. Kan glukometrelerinin yanlış ölçümü, kan glikozu sonuçlarıyla ilgili önem-
li hatalara yol açabilmektedir. Glukometre cihazları ile doğru olmayan yüksek 
ölçümlere dayanan bir düzeltici insülin dozunun ağır hipoglisemiye yol açma 
potansiyeli olduğu gibi doğru olmayan bir düşük ölçüm sonucunda düzeltici doz 
alınmaması da hipergliseminin devam etmesine neden olabilmektedir (Schrock, 
vd., 2008: 564). Hatalı ölçümlere bağlı olarak yapılan tekrar ölçümler, uygulanan 
yanlış tedaviler bir yandan acil servise ziyaretlerde, hastaneye yatırılma ve uzun 
dönemli komplikasyonların gelişme sıklığında artışa neden olurken diğer yandan 
maliyet artışlarına neden olmaktadır. Bu nedenle kan glikoz ölçümünün doğrulu-
ğu büyük önem taşımaktadır.

Glukometre cihazları tam kan ile ölçüm yapmaktadır. Günümüzde cihazların ka-
librasyonu için tam kan tabanlı metot bulunmamaktadır. Bu nedenle aynı örneğin 
ikiye bölünüp hem cihaz hem de referans metot ile ölçülmesi gerekmektedir (Hu-
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bert vd., 2007:3). Ancak tam kan içindeki glikoz stabil olmadığından laboratua-
ra çapraz karşılaştırma için gönderilecek tam kanın en geç 30 dakika içerisinde 
ulaştırılması gerekmektedir. Aksi takdirde eritrosit glikozu metabolize etmekte 
ve saatte %5-7 oranında kan glikozu düşüşü olmakta (Tonyushkina ve Nicolhs, 
2009:973), hatalı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanında genel uygu-
lama glukometre ile tam kan ölçümü yapılması, laboratuarlarda ise plazma ile 
ölçüm yapılması şeklindedir. Tam kan ve plazma arasında su konsantrasyonları 
farklı olduğundan glukometre ile yapılan ölçümlerde bulunan değer laboratuar-
da yapılan ölçümlerden %15 oranında farklı çıkabilmektedir. Bu farkların yanlış 
yorumlanmasını ve hataları ortadan kaldırmak için plazma ile çalışan glukomet-
relerin kullanımı önerilmektedir.

Kan glikoz ölçümünün doğruluğu, cihazın doğru çalışmasına, striplerin doğru ça-
lışmasına ve kalitesine, tekniğin doğru uygulanmasına yani kullanıcıların yeter-
liliğine (tkbd.org, 2012, Aral vd., 2004:105-112) bağlıdır. Gukometre cihazının 
doğru çalışmasında teknik doğruluğun test edilmesi en önemli kontrol yöntemi-
dir. Cihazlarının teknik doğruluğu; glukometreden alınan sonucun bir laboratuar 
metodu ile elde edilen sonuçla analizini tanımlar. Glukometrelerin teknik doğ-
rulukları gerçek değer ve ölçülen değer arasındaki farkın yakın olmasını ifade 
eder. Tanı ve tedavi yönetimi açısından teknik doğruluk değerleri arasındaki fark 
az olmalıdır (Tonyushkina ve Nicolhs, 2009:978). Cihazdan alınan sonuç ile la-
boratuarda yapılan ölçüm sonucu arasındaki farkın azlığı cihazın teknik olarak 
doğruluğunda önemli bir göstergedir. Ancak hastanelerde kullanılacak glukomet-
relerin seçiminde cihazların teknik ve analitik performansı konusunda kalitesi-
ni belirleyebilmek için henüz standart bir uygulama bulunmamakta (Aral vd., 
2004:105-112), birçok farklı standart uygulamayla karşılaşılmaktadır. Standart-
lar kuruluştan kuruluşa, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir. Bu durum 
cihaz sonuçlarının yorumlanmasında farklı yaklaşımlara neden olabilmektedir. 
Dolayısıyla tüm dünyada kabul edilebilir ortak bir standardın geliştirilmesine ih-
tiyaç bulunmaktadır.

Konuyla ilgili olarak 2009 yılında yapılan bir çalışmada uluslararası kuruluşların 
glukometre cihazları için kabul edilebilir performans kriterlerine yer verilmiştir. 
Aşağıda yer alan tablo incelendiğinde dünyanın farklı bölgelerinde bulunan ku-
ruluşların farklı kriterler belirlediği görülmektedir. Buna göre CSA tarafından 
farklı düzeyler için ± %25’lik fark kabul edilebilirken (Tonyushkina ve Nicol-
hs, 2009:978), 1987’de ADA bir referans metot ile monitör arasındaki farkın 
%15’den az olmasını kabul etmiştir. Tüm düzeyler için kabul edilebilir analitik 
hata oranı 1994 yılı itibari ile ± %5 kabul edilmiştir (Hubert vd., 2007: 3).
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Tablo 4. Uluslararası Kuruluşlara Göre Glukometrelerin Kabul Edilebilir Performans 
Kriterleri Tablosu

Kuruluşlar Glukoz Aralığı Performans Kriteri
ADA 1987 Tüm Düzeyler ±15%
ADA 1994 Tüm Düzeyler ±5%

CSA
<45 mg/dl (2.5 mmol/litre) ±25% (CV < 12.5%) 
≥90 mg/dl (5.0 mmol/ litre) ±15% (CV < 7.5%) 

FDA
(95% of data) 

<100 mg/dl (5.6 mmol/ litre) 
±20 mg/dl
(1.1 mmol/ litre) 

≥100 mg/dl (5.6 mmol/ litre) ±20%

ISO
(95% of data) 

<100 mg/dl (5.6 mmol/ litre) 
±10 mg/dl
(1.1 mmol/ litre) 

≥100 mg/dl (5.6 mmol/ litre) ±20%

IMSS
<60 mg/dl (3.3 mmol/ litre) ±25%
≥60 mg/dl (3.3 mmol/ litre) ±20%

CLSI (C30A) 
<100 mg/dl (5.6 mmol/ litre) 

<15 mg/dl
(0.83 mmol/ litre) 

≥100 mg/dl (5.6 mmol/ litre) ±20%

TNO

<117 mg/dl (6.5 mmol/ litre) 
±20 mg/dl
(1.11 mmol/ litre) 

≥117 mg/dl (6.5 mmol/ litre) 
±15 mg/dl
(0.83 mmol/ litre)
(CV < 10%) 

CV: Varyasyon Katsayısı, ADA: American Diabetes Association (Amerikan Diyabet 
Derneği), CSA: Canadian Standards Association (Kanada Standartları Birliği), FDA: 
U.S. Food and Drug Administration (Amerika Gıda ve İlaç Dairesi), ISO: International 
Organization for Standardization (Uluslararası Standardizasyon Örgütü), IMSS: Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu), CLSI: Clinical and 
Laboratory Standards Institute (Klinik ve Laboratuar Standartları Enstitüsü), TNO: 
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (Hollanda 
Uygulamalı Bilimsel Araştırma Örgütü).

Kaynak: Tonyushkina ve Nicolhs, 2009:975.

Diğer yandan kan şekeri izleme cihazlarının güvenilirliği için Conformite Euro-
peenne (CE) uygunluk etiketine sahip olmaları ve DIN EN ISO 15197: 2003 stan-
dartlarına uygun olmaları gerekmektedir (Freckmann vd., 2010: 221). Standardın 
7.3 maddesinde kan şekeri ölçüm sonuçları için “minimum kabul edilebilirlik kri-
terleri” tanımlanmıştır. Avrupa ve Amerika’da glukometrelerin kullanıma sunu-
labilmesi için bu standardı karşılamaları gerekmektedir (sagligimicinhersey.com, 
2012). Türkiye’de Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkan-
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lığı (RSHMB) tarafından glukometre ölçüm sistemlerinin analitik performans 
değerlendirme çalışması yapılmaktadır (rshm.gov.tr, 2012). Glukometre cihaz-
ları RSHMB tarafından DIN EN ISO 15197: 2003 standardına göre performans 
analizlerine tabi tutulmakta ve analiz performansı sonucunda uygun görülenlere 
onay verilmektedir (asistanhekim.org, 2012). Ancak yurtdışında yapılan bir ça-
lışmada CE belgesine sahip 100 glukometre cihazının %40’ından fazlasının DIN 
EN ISO 15197: 2003 minimum doğruluk gerekliliklerini karşılamadığı görül-
müştür (Freckmann vd., 2010: 221). Türkiye’de altmışın üzerinde değişik marka 
cihaz bulunmakta (sagligimicinhersey.com, 2012) ve farklı ölçüm cihazlarından 
farklı sonuçlar alınmaktadır. MDH’nde farklı marka glukometreler için toplam 
268 laboratuar sonucu ile doğrulama yapılmış olup; bu doğrulamalardan 40’ının 
belirlenen sapma aralığından yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durum yaklaşık 
yedi doğrulamadan birinin kabul edilebilir değerin üstünde olduğunu göstermek-
tedir. Ayrıca kabul edilebilir değeri aşan sonuçlar arasında da büyük farklar oldu-
ğu görülmektedir. Böyle bir tablo cihazların güvenilirliklerinin sorgulanmasına 
neden olmakta, üretici-satıcı firmalar yanında Sağlık Bakanlığı’na da glukometre 
cihazları ve test çubuklarının kalitesini düzenli ve etkin şekilde kontrol etme so-
rumluluğu yüklemekte, cihaz alımlarında piyasa araştırmalarının ve cihaz per-
formans analizlerinin göz önünde bulundurulmasını zorunlu kılmaktadır. Sektöre 
ilişkin ciddi denetlemelerin yapılması gerekmektedir. Böylece uygunsuz cihaz 
üretimi ve satışının önüne geçilmiş ve hatalar azaltılmış olacaktır. Hastanelere 
alınacak cihazların belirlenmesi noktasında klinik biyokimya uzmanlarının bil-
gilerine başvurulmalı, cihaz sonuçlarının doğruluk değerlendirmelerinde klinik 
biyokimya uzmanları ve klinisyenlerin ortak hareket etmesi sağlanmalıdır. Has-
tanelerde yoğun olarak kullanılan glukometreler ile kendi kendine ölçüm yapan 
hasta cihazlarının aynı olmamasına dikkat edilmelidir. Özellikle yoğun bakım-
larda uzun süreli yatışlarda her hasta için geriye yönelik verilere erişilebilmesi 
tedavi yönetimi için oldukça önemlidir. Bunun yanında glukometreler hastanede 
birçok hasta için kullanılan cihazlar olduğundan daha iyi data yönetimine sahip, 
daha komputerize ve daha fonksiyonel cihazlar olmalıdır (Tonyushkina ve Nicol-
hs, 2009: 977).

Glukometre cihazı ithal eden firmaların bir kısmında müşteri hizmetleri, tek-
nik servis, advers olay raporlama gibi fonksiyonlar bulunmamakta, bazılarında 
Türkçe kullanım kılavuzunun mevcut olmadığı görülmektedir. Bazı cihazlarda 
kullanılan enzimler, kandaki metabolitlerden veya hastanın kullandığı ilaçlardan 
etkilenebilmektedir. Tüm bu farklı uygulamalardan korunmak ve güvenilir so-
nuçlara ulaşabilmek için şeker izlem aletleri ile ilgili ulusal bir cihaz yönetim ve 
değerlendirme modeli geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Glukometrelerin kalib-
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rasyon gerektiren cihazlar olduğu unutulmamalı, cihazlar belirlenen periyotlar-
da akredite kalibrasyon laboratuarlarına kalibre ettirilmeli, yeni alınacak ürünler 
için mutlaka kalibrasyon şartı aranmalıdır.

Glukometre cihazlarının yanında şeker ölçüm stripleri, kalibratör ve kontrol 
solüsyonu bulunmaktadır. Kutudaki şeker striplerinin ölçümleri kalibratörle 
ayarlanır. Bu işlem elektronik bir ayardır ve cihazın elektronik yönden doğru 
çalıştığının teyididir (farmege.com, 2012). Test sonucunun doğru olması için 
şeker stripleri de doğru çalışmalıdır. Stripler, ucuna glikoz oksidaz emdirilmiş 
test çubukları (turkdiab.org, 2012) olup; üretim aşamasında kimyasal banyodan 
geçirilmektedirler. Bu süreçte kimyasalların emilimi ve test üzerinde dağılımı 
her seri için farklıdır. Doğru ve güvenilir ölçüm yapabilmek için cihazların mut-
laka kodlanması ve koda ait striplerin kullanılması gerekmektedir (diyabetevi.
com, 2012). Test striplerinin cihaz ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Her 
bir strip kutusunun içinde ilgili lot numarasına özel kalibrasyon stripi bulunmakta 
olup yeni bir strip kutusu kullanılmaya başlandığında kalibrasyon stripi ile cihaz 
kalibre edilmeli ve cihaz ekranında kalibrasyonun başarılı olduğuna dair uyarı 
gözlenmelidir. Kodlama hatalarının sık karşılaşılan hatalar arasında bulunması 
nedeniyle konuya gerekli hassasiyet gösterilmeli mümkünse kodlama gerektir-
meyen cihazlar kullanılmalıdır. Ayrıca striplerde üretim hatası olmamalı, son 
kullanım süresi geçmiş olmamalı, kapağı açık ve nemli ortamda kalıp bozulmuş 
olmamalıdır.

Glukometre cihazlarının doğruluğu için ayrıca kontrol solüsyonu ile kali-
te kontrol testleri yapılmalıdır. Koltrol solüsyonu, ölçüm cihazları ile test 
striplerinin bir sistem şeklinde birlikte çalışıp çalışmadığını ve testin doğ-
ru yapılıp yapılmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılmaktadır (foracare.
ch, 2012). Her marka cihaz için kendi markası ile uyumlu kontrol solüsyonu 
kullanılmalıdır. Kontrol solüsyonunun ölçüm aralığı kontrol edilerek ölçüm 
sonucu yorumlanmalıdır. MDH’nde kontrol solüsyonu ile doğrulama yapıl-
dığı ve yapılan ölçümlerin kayıtlarının tutulduğu, ancak bazı markalara ait 
kontrol solüsyonlarının cihazla birlikte hastaneye verilmediği görülmektedir. 
Bu durum üretici-satıcı firmalar tarafından ihmal edilmekte, bilgi eksikliğine 
bağlı olarak da kullanıcılar tarafından sorun olarak algılanmamaktadır. Oysa 
kontrol solüsyonu ile ölçümler hem belirli aralıklarla düzenli olarak, hem de 
çok yüksek ya da çok düşük bir değer alındığında, özellikle de bu beklenme-
yen bir değerse sonucu doğrulamak amacıyla, hem de cihaz ve striplerle ilgili 
şüphe olduğunda, cihazın düşürülmesi gibi durumlarda yapmalı, sonuca göre 
gerekli işlemler başlatılmalıdır.
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Glukometre cihazlarının klinik doğruluğu; test sonuçlarına dayanan tıbbi kararla-
rın karşılaştırılmasını ifade eder ve cihazların teknik doğruluğu klinik doğrulunu 
değerlendirmeye yetmemektedir. Klinik doğruluk için erorr grid analizi denilen 
bir yöntem ve tedavi hedeflerine (tıbbi karar değerleri) dayalı verilerin klinik ya-
rarlılığı ve doğruluğunun değerlendirilmesi de gerekir. Glukometre sonuçları kli-
nik doğruluk derecesine göre beş zonda değerlendirilmektedir. Bu analiz klinikte 
kabul edilebilirliği ve kabul edilmezliği belirler. A zonunda bulunan değerler, 
referans yönteme göre %20 fark gösterir. B zonunda %20’nin üzerinde fark ola-
bilir, ancak müdahale gerektirmez. C, D, E zonundaki değerler kabul edilemez, 
yanıltıcıdır ve acilen düzeltilmesi gerekir (Aral vd., 2004:110). Klinik doğrula-
ma teknik doğrulama ile uygun bulunan aralığın hastanın klinik tablosuna göre 
yorumlanmasını gerektirir. Hasta için risk teşkil edebilecek bir değerde kabul 
edilebilir değer aralığı çok yakın olmalıdır. Klinisyenler özellikle bu tür hastalar 
için tedavi planlarken glukometre sonucunun klinik doğruluğunun uygunluğuna 
bakmalıdır (Tonyushkina ve Nicolhs, 2009:975).

Her glukometrenin farklı teknik özellikleri ve kullanımında dikkat edilecek nok-
talar vardır. Bu cihazların sağlık personeli tarafından ne kadar ‘doğru bilindiği’ 
ve ‘doğru kullanıldığı’ bilinmemektedir (Türkiye Diyabet Vakfı, 2009: 83-84). 
MDH’nde cihazların yönetimi ile ilgili sorumlular belirlenmiştir, sorumluların 
cihazın doğrulama çalışmalarını takip etmeleri ve cihaz sonuçları ile ilgili ka-
yıtları tutmaları beklenmektedir. Ancak çalışmada elde edilen bulgulara göre; 
gözlemsel olarak çalışanların konuyla ilgili bilinç düzeyinin ve farkındalığının 
yeterli olmadığı, personel eğitimlerinin servisler arasındaki dağılımının farklılık-
lar gösterdiği, glukometre cihazlarının doğrulama sıklığının hastane prosedürleri 
doğrultusunda yapılmadığı göze çarpmaktadır. Ayrıca cihaz sonucuna bağlı hata-
ların raporlanmasında ve DÖF başlatılmasında ve takibinde sorunlarla karşılaşıl-
maktadır. Bu durum kullanıcıların yeterliliği ile ilgili soruları akla getirmektedir. 
ADA ve International Organization for Standardization (ISO) kullanıcı hatasının 
önemi ve değerlendirmeye olan ihtiyacı bir bültende ele almışlardır. Buna göre 
cihazların laboratuar sonuçları ile karşılaştırmalarının yanında mutlaka kullanıcı 
performans değerlendirmesi ve eğitimlerinin yapılması da önerilmektedir (Ton-
yushkina ve Nicolhs, 2009:971). Glukometre ile kan şekeri ölçüm sonuçlarına 
bağlı oluşabilecek hatalardan korunmak ve cihazların doğru kullanımını sağla-
mak amacıyla, cihaz yönetimine ilişkin bütün konularda tüm kullanıcılara ala-
nında uzman kişilerce sürekli eğitimler verilmelidir. Sürekli eğitimlerin hataları 
azaltmanın yanında ölçüm performansını da arttırdığı düşünülmektedir. Bunun 
yanında sağlık çalışanlarının farkındalığını ve motivasyonunu arttırmak için izle-
necek yollar belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
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Doğru kan glikoz sonuçlarının elde edilmesini engelleyen çok sayıda faktör bu-
lunmaktadır. Bunlar: Testin ağrılı olması, delme derinliğinin yeterli olmayışı, 
delinen bölgenin üzerine kan gelmesi için bası yapılması, yetersiz kan örneği-
nin alınması, cihazın doğru kodlanmaması, striplerin miatlarının geçmiş olması, 
striplerin uygun nem ve sıcaklığa sahip ortamlarda muhafaza edilmemesi, strip 
kutularının açık bırakılması, cihaz kalibrasyonlarının yapılmaması, hastaların he-
motokrit düzeylerindeki farklar, hemolizli kan örneği, hastaların kullandığı ilaç-
ların kan glikoz düzeyini etkilemesi, hiperlipidemi gibi hastalıklar vb. (Schrock 
vd., 2008: 565) gibi faktörlerdir. Sağlık çalışanları bu faktörlerin neler olduğunu 
bilmeli, her ölçüm öncesi bu faktörlerin varlığı acısından cihaz kontrolü yapma-
lıdır. Cihaz ile ilgili karşılaşılan sorunların iyileştirilebilmesi için cihaz kullanan 
birimler ve laboratuar arasında bir iletişim ağı kurulmalı, kurum içinde görev 
tanımları ve sorumluluklar net olmalı, cihaz arızalarının bildirim sorumluluğu 
birimlere verilirken, bakım, onarım, kalibrasyon, firmalarla iletişim, cihaz temini 
ve değişimi sorumluluğu laboratuar sorumlusunda ve klinik biyokimya uzman-
larında olmalıdır.

Günümüzde kullanılan cihazlar invaziv işlem gerektirmektedir. Kan şekeri ölçü-
mü için gerekli materyal derinin delinmesi sonucu alınmaktadır. Alınan mater-
yal striplere damlatılarak kullanılmaktadır. Ancak bu esnada cihaza kan bulaş-
ma riski oldukça yüksektir. Glukometrelerin hastanelerde birden fazla hasta için 
kullanıldığı düşünüldüğünde enfeksiyon riskine karşı tedbirler alınması zorunlu 
hale gelmektedir. MDH verileri içinde cihazın temizliği ve bakımı ile ilgili hiç-
bir veriye ulaşılamamıştır. Cihaz temizliği ve enfeksiyon riskine karşı cihazın 
her kullanım sonrası kullanım talimatına uygun bir yöntemle temizlenmesi ge-
rekmektedir. İnsan kanı ile temas eden tüm ürün veya nesnelerin temizlendikten 
sonra bile, viral hastalık taşıma riski bulunduğu unutulmamalı, hastane enfeksi-
yon kontrol komitesince belirlenen kurallara uygun olarak cihaz dezenfeksiyonu 
yapılmalıdır. Ayrıca enfeksiyon riskini önlemek amacıyla hem kolay kullanımı 
hem de invaziv işlem gerektirmemesinden dolayı gelişmiş non invaziv cihazların 
kullanımı da tercih edilebilir.

Sonuç olarak HKS kapsamında glukometre yönetimi ortaya çıkardığı sonuçları 
açısından hasta güvenliğinde hayati öneme sahip önemli bir standarttır. Gluko-
metre yönetim sürecinin her adımı özenle yerine getirilmeli, sonuçlar izlenmeli, 
mutlaka gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki glukometre ci-
hazları kalite kontrolleri düzenli olarak yapıldığı sürece hızlı ve doğru tanı ve 
tedavinin uygulanmasında güvenle kullanılacak cihazlardır.
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Adana İlinde Laboratuvar Çalışanlarının 
Gözüyle Laboratuvar Güvenliğinin 
Değerlendirilmesi

Yeter BAŞARI1 / Fesem BAŞARI2

Hanifi AKTAŞ1 / Feyziye TÜREMEZ3

Gülşah SEYDAOĞLU4 / Çağla SARITÜRK5

Hülya ÖREN1

ÖZET
Bu araştırmada, kamu, üniversite ve özel hastane laboratuvarlarının fiziki durumu, la-
boratuvar güvenliğinin mevcut durumu ve çalışan personelin tutum ve davranışlarının 
ortaya konması amaçlanmıştır.

Çalışmaya Adana ilinde hizmet veren 11 kamu, 2 üniversite ve 8 özel hastane laboratu-
varında çalışan toplam 451 personel katılmıştır. Örneklem seçilmemiş olup, araştırmanın 
evrenini oluşturan Adana ilindeki tüm hastanelerin laboratuvar çalışanlarına ulaşılması 
hedeflenmiştir. Katılımcılara on dokuz sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Verilerin 
analizinde ki-kare testi kullanılmış ve p<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir.

Çalışmaya katılanların 280’i (%62.1) kadın, 171’i (%37.9) erkek’tir. Laboratuvarda lava-
bo, göz ve vücut duşu olması, kültür suşlarının saklanması, kontrollü geçiş, ilk yardım do-
labı, laboratuvar güvenliği eğitimi, örneklerin dökülmesinde yapılacaklar, kimyasalların 
gruplandırılması, güvenlik düzeyinin yeterliliği, kan tüplerinin numune taşıma kabında 
laboratuvara taşınması, önlüklerin işyerinde yıkanması, önlüklerle dışarı çıkılması, analiz 
yapılan ortamda oturma, iş yükünün yoğunluğu oranları kamu, üniversite ve özel grupları 
arasında istatistiksel fark gösterirken (p<0.05), biyogüvenlik kabini, tıbbi atıkları topla-

1 Adana Sağlık Müdürlüğü Performans ve Kalite Koordinatörlüğü, yeterbasari@gmail.com, hanifiaktas1@hotmail.
com, dr.hulyaoren@gmail.com

2 Adana Halk Sağlığı Laboratuvarı, fesemb@yahoo.com

3 Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi, turemezf@gmail.com

4 Çukurova Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, gulsahseydaoglu@gmail.com

5 Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi, caglasariturk@gmail.com
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yacak personel varlığı, kazalara karşı talimat, çalışırken eldiven kullanma, çalışanların 
sayısının yeterliliği oranları kurumlar arasında fark göstermemektedir (p>0.05).

Elde edilen sonuçlardan çalışanlara laboratuvar güvenliği hakkında yeterli eğitimin veril-
mesi, yaralanmalar ve laboratuvar kazalarını önlemeye yönelik fiziki, teknik alt yapı, ta-
limatların ve düzeltici önlemlerin olması, yöneticilerin laboratuvar güvenliği konusunda 
planlama ve çalışma yapmaları gerektiği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Laboratuvar çalışanı, laboratuvar güvenliği, biyogüvenlik

ABSTRACT
The aim of this study is to determine and to evaluate the present condition of the laboratory 
personel who work in state, university and private laboratory of hospitals in Adana, about 
laboratory safety.

A total of 451 participants from 11 state, 2 university and 8 private laboratories of 
hospitals in Adana were included in the study. The sampling is not used because of we 
aimed arrived to all of employee who were working in laboratories of hospital in Adana 
the universe of this research. A questionnaire was applied included nineteen questions 
to the participants. Data were analyzed using Chi Square test and a p value <0.05 was 
considered statistically significant.

Of the total, (62.1%) were female and (37.9%) were male. A significant difference was 
observed among the laboratory personel from different hospitals in questions form blood 
tubes transferred to laboratory by sample tube container, lavatory, eye and body wash 
stations have laboratory, sitting in laboratory, technique conservation microorganisms, 
laboratory crossing control, wearing laboratory coat outside of laboratory, washing 
laboratory coat in hospitals, laboratory safety education, firs-aid kit, instructions of pour 
of sample, group of chemical, adequacy of safety level, job density (p<0.05). But, there 
were no statistically significant difference among the laboratory personel of the hospitals 
in questions form wearing gloves, biosafety cabinet, on duty personel for medical waste, 
instructions for accident, adequacy of personel number (p> 0.05).

The findings of our study demonstrate that adequate laboratory safety education training 
to personels that physical, technical substructure, instructions and corrective preventive 
measures for prevent to injure and laboratory accident that need to planning and studying 
for laboratory safety by administrator.

Key Words: Laboratory worker, laboratory safety, biosafety
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GİRİŞ

Sağlık ve laboratuvar çalışanları sağlık hizmetleri sunumu sırasında çeşitli mesle-
ki risklere maruz kalmaktadırlar. En başta gelen bu mesleki riskler; enfeksiyonlar, 
kimyasallar, zehirler, radyasyon, fiziki riskler (sıcaklık, toz ve gürültü) ve stres 
olarak sıralanmaktadır. Laboratuvar çalışanları için enfeksiyonlar ve kimyasallar 
en başta gelen riskler olarak sayılabilir (WHO, 1997: 9; Ceyhan, 2010: 37). Tıb-
bi araştırma ve klinik laboratuvarlarda çalışanların laboratuvardan kaynaklanan 
enfeksiyon riski genel popülasyondan ve diğer sağlık çalışanlarından daha faz-
ladır (Sewell, 1995: 390; Kimman, 2008: 403). Laboratuvar güvenliği; güvenlik 
kurallarının uygulanmasına, laboratuvarda kullanılan tekniklerin uygun olması-
na, laboratuvar tasarımının iyi planlanmış olmasına ve güvenlik ekipmanlarının 
yeterli düzeyde olmasına dayanmaktadır. Hastanelerimizin birçoğu, eski mimari 
projeleri ile günümüz ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Laboratu-
var olarak tasarlanmış alanlarda, çalışan ve teknik donanım giderek artmaktadır, 
bu durum laboratuvarların mevcut alanlarını daha da daraltmaktadır. Laboratuvar 
imkanlarının mimari, ekonomik ve işletme koşullarıyla belirlenmesine karşın, 
biyogüvenlik konusunda insan faktörü her zaman için ön planda yer almaktadır 
(Aksoy, 2008: 470). Ülkemizde biyogüvenlik alt yapı ve düzenlemelerin son dere-
ce yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Zira birçok laboratuvarda biyogüvenlik hem 
teknik açıdan uygulamalara hem de fiziki koşullar ya da alt yapı sorunu nedeniyle 
günlük pratiğe yansımamaktadır. Biyogüvenlik seviyeleri ve uygulamalar büyük 
ölçüde ya bilinmemekte yada uygulanamamaktadır (Ceyhan 2007: 432). Labora-
tuvar güvenliğinin amacı çalışanı ve çevreyi korumaktır. Laboratuvar güvenliği-
nin temel stratejileri de laboratuvarların hijyeni, mühendislik önlemleri, eğitim, 
kimyasal ve biyolojik maddelerin kullanımına yönelik kuralların uygulanması ile 
güvenlik ekipmanları ve kişisel koruyucu ekipmanların seçilmesi-kullanılması ve 
tehlikeli atıkların bertaraf edilmesiyle ilgili kurallardır (OSHA, 2011: 5; Sewell, 
1995: 390).

Bu araştırmada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu, üniversite ve özel hastane labo-
ratuarlarının fiziki durumu, laboratuvar güvenliğinin mevcut durumu ve çalışan 
personelin tutum ve davranışlarının ortaya konması ve bilinç düzeyinin arttırıl-
ması amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Bu çalışmada, Adana ilinde hizmet veren on bir kamu, iki üniversite ve sekiz 
özel hastane laboratuvarında çalışan toplam 451 personele Mayıs-Haziran 2012 
tarihlerinde 19 sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Araştırmanın verileri, 
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araştırmacı tarafından litaratürden yaralanılarak oluşturulan, laboratuvar çalışan-
larının demografik bilgilerini ve laboratuvar uygulamalarına yönelik bir anket 
formuyla toplanmıştır. Çalışma için örneklem seçilmemiş olup, araştırmanın 
evrenini oluşturan Adana ilinde hizmet veren tüm hastanelerin laboratuvar ça-
lışanlarına ulaşılması hedeflenmiştir. Grupların karşılaştırılmasında ki-kare tes-
ti kullanılmıştır. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı sınır olarak kabul edilmiştir. 
Sonuçların istatistiksel analizi için SPSS 17.0 Windows programı kullanılmıştır.

BULGULAR

Çalışmaya katılan laboratuvar çalışanlarının 280’i (%62.1) kadın, 171’i (%37.9) 
erkek’tir. Çalışanların yaş ortalaması 38.1±8,1, memuriyet süresi 15.6±8.1 yıl ve 
kurumda çalışma süresi 10.3±8.5 yıl olarak tespit edilmiştir. Çalışanların 74’ü 
(%16.3) lise, 190’ı (%42.2) ön lisans, 127’si lisans (%28.1), 46’sı (%10.2) yük-
sek lisans ve 14’ü (%3.2) doktora/uzmandır.

Kurumlara göre laboratuvarların fiziki özellikleri tablo 1’de görülmektedir. La-
boratuvarlarda lavabo bulunması oranı kamuda %87.9, üniversitede %95.8 ve 
özelde %98.1’dir (p=0.005). Göz ve vücut duşu bulunma oranları kamuda %23.8, 
üniversitede %62.4 ve özelde %57.42’dir (p=0.0001). Biyogüvenlik kabini olan 
laboratuvarlar kamuda %46.0, üniversitede %51.9 ve özelde ise %46.2’dir 
(p=0.5).

Tablo 1. Laboratuvarların Fiziki Özellikleri
KURUM

n (%) Toplam
n (%) pKamu Üniversite Özel

Laboratuvarda lavabo 
Var 218 (87.9) 137 (95.8) 53 (98.1) 408 (91.7) 
Yok 30 (12.1) 6 (4.2) 1 (1.9) 37 (8.3) 0.005
Biyogüvenlik kabini 
Var 103 (46.0) 68 (51.9) 24 (46.2) 195 (47.9) 
Yok 121 (54) 63 (48.1) 28 (53.8) 212 (52.1) 0.502
Göz ve vücut duşu
Var 57 (23.8) 88 (62.4) 31 (57.4) 176 (40.5) 
Yok 183 (76.3) 53 (37.6) 23 (42.6) 259 (59.5) 0.001

Laboratuvarların Güvenlik Özellikleri tablo 2’de görülmektedir. Laboratuva-
ra geçişlerin kontrollü olması oranı kamuda %51.7, üniversitede %69.7, özelde 
%90.7’dir (p=0.001).
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Tablo 2. Laboratuvarların Güvenlik Özellikleri

KURUM
n (%) Toplam

n (%) pKamu Üniversite Özel
Laboratuvara geçiş kontrollü mü?
Evet 107 (51.7) 92 (69.7) 49 (90.7) 248 (63.1) 
Hayır 82 (39.6) 34 (25.8) 5 (9.3) 121 (30.8) 
Bazen 18 (8.7) 6 (4.5) 0 (0) 24 (6.1) 0.001
Suşlarının saklandığı dolap kilitli 
Evet 50 (37.6) 68 (68.0) 22 (44.0) 140 (49.5) 
Hayır 83 (62.4) 32 (32.0) 28 (56.0) 143 (50.5) 0.001
Laboratuvardaki kimyasal maddeler gruplandırılmış mı?
Evet 129 (63.2) 112 (83.0) 47 (92.2) 288 (73.8
Hayır 74 (36.3) 23 (17.0) 4 (7.8) 101 (25.9) 0.0001
Laboratuvar kazalarına karşı talimat var mı?
Evet 199 (83.6) 123 (86.0) 52 (96.3) 374 (86.0) 
Hayır 39 (16.4) 20 (14.0) 2 (3.7) 61 (14.0) 0.053
Örneklerin dökülüp/saçılması sonrasında yapılacaklar hakkında talimat oluşturuldu 
mu?
Evet 199 (82.2) 124 (87.3) 51 (100) 374 (86.0) 
Hayır 43 (17.8) 18 (12.7) 0 (0) 61 (14.0) 0.003
Son bir yıl içinde laboratuar güvenliği eğitimi aldınız mı?
Evet 201 (82.4) 100 (70.4) 54 (100) 355 (80.7) 
Hayır 43 (17.6) 42 (29.6) 0 (0) 85 (19.3) 0.001
Laboratuvarınızın güvenlik düzeyini nasıl değerlendirirsiniz?
Çok yetersiz 21 (8.7) 12 (8.5) 2 (3.8) 35 (8.0) 
Yetersiz 66 (27.3) 17 (12.1) 2 (3.8) 85 (19.5) 
Kısmen 72 (29.8) 25 (17.7) 7 (13.2) 104 (23.9) 
Yeterli 81 (33.5) 70 (49.6) 34 (64.2) 185 (42.4) 
Çok yeterli 2 (0.8) 17 (12.1) 8 (15.1) 27 (6.2) 0.01
Laboratuvarınızda ilkyardım dolabı var mı?
Evet 112 (46.7) 46 (33.8) 30 (56.6) 188 (43.8) 
Hayır 128 (53.3) 90 (66.2) 23 (43.4) 241 (56.2) 0.007

Kültür suşlarının saklandığı dolapların kilitli olma oranı kamuda %37.6, üniver-
sitede %68.0, özelde %44.0’tür (p=0.001). Kimyasalların gruplandırılma oranı 
kamuda %63.2, üniversitede %83.0 ve özelde %92.2›dir (p=0.001). Örneklerin 
dökülüp/saçılması sonrasında yapılacaklar hakkında talimat oluşturulma oranı 
kamuda %82.2, üniversitede %87.3 ve özelde %100.0›dür (p=0.003). Son bir yıl 
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içinde laboratuvar güvenliği eğitimi alanların oranı kamuda %82.4, üniversite-
de %70.4, özelde %100.0›dür (p=0.001). Laboratuvar güvenlik düzeyini kamu 
laboratuvarlarında çalışan personelin %27.3›ü yetersiz, %8.7’si çok yetersiz bu-
lurken, üniversite laboratuvarlarında %12.1›i yetersiz, %8.5›i çok yetersiz bul-
duğunu belirtmiştir. Bu oran özellerde %3.8 yetersiz ve %3.8 çok yetersiz olarak 
gözlenmiştir (p=0.001). Laboratuvarda ilkyardım dolabı olanlar kamuda %46.7, 
üniversitede %33.8 ve özelde %56.62’dir (p=0.007).

Tablo 3’te çalışanların tutum ve davranışları gözlenmektedir. Laboratuvara kan 
tüplerini taşıma yöntemi konusunda üç grup arasındaki farklılık istatistiksel ola-
rak anlamlı bulunmuştur; kan tüplerinin numune taşıma kabında laboratuvara ta-
şınma oranı kamuda %79.0 üniversitede %77.9, özel laboratuvarlarda %96.3’tür 
(p=0.01).

Tablo 3. Çalışanların tutum ve davranışı
KURUM

n (%) Toplam
n (%) pKamu Üniversite Özel

Laboratuvara kan tüplerini nasıl taşıyorsunuz?
Elde 47 (21.0) 30 (22.1) 2 (3.7) 79 (19.1) 
Numune Taşıma Kabında 177 (79.0) 106 (77.9) 52 (96.3) 335 (80.9) 0.01
Çalışırken eldiven kullanıyor musunuz?
Evet 228 (91.9) 123 (85.4) 54 (100) 405 (90.8) 
Hayır 4 (1.6) 7 (4.9) 0 (0.0) 11 (2.5) 
Bazen 16 (6.5) 14 (9.7) 0 (0.0) 30 (6.7) 0.17
Analiz yapılan ortamda oturuluyor mu?
Evet 87 (35.4) 72 (50.3) 17 (31.5) 176 (39.7) 
Hayır 121 (49.2) 45 (31.5) 33 (61.1) 199 (44.9) 
Bazen 38 (15.4) 26 (18.2) 4 (7.4) 68 (15.3) 0.001
Laboratuvarda kullandığımız önlükler işyerinde mi yıkanıyor?
Evet 34 (13.8) 125 (88.7) 17 (31.5) 176 (39.9) 
Hayır 203 (82.5) 6 (4.3) 37 (68.5) 246 (55.8) 
Bazen 9 (3.7) 10 (7.1) 0 (0.0) 19 (4.3) 0.001
Laboratuvarda kullanılan önlüklerle dışarı çıkılıyor mu?
Evet 101 (41.1) 76 (54.3) 14 (26.4) 191 (43.5) 
Hayır 109 (44.3) 51 (36.4) 37 (69.8) 197 (44.8) 
Bazen 36 (14.6) 13 (9.3) 1 (1.9) 50 (11.4) 0.001

Çalışırken eldiven kullanma oranları kamuda %91.9, üniversitede %85.4, özel-
de %100 olarak gözlenmiştir (p=0.17). Analiz yapılan ortamda oturma oranı ka-
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muda %35.4, üniversitede %50.3, özelde %31.52’dir (p=0.0001). Laboratuvar-
da kullanılan önlüklerin işyerinde yıkanma oranı kamuda %13.8, üniversitede 
%88.7, özelde %35.5’tir (p=0.001). Laboratuvarda kullanılan önlüklerle dışarı 
çıkma oranı kamuda %41.1, üniversitede %54.3, özelde %26.4’tür (p=0001).

Kamuda çalışanların %50.6›sı, üniversitede çalışanların %47.5›i ve özelde ça-
lışanların %44.4›ü çalışan sayısını yetersiz bulmaktadır. (p=0.662). İş yükünü 
çok yoğun olarak değerlendiren çalışanların oranı kamuda %27.5, üniversitede 
%33.8, özelde %35.8›dir. (p=0.030). Laboratuvar atıklarının toplanmasında gö-
revli personel bulunma durumu kamuda %95.5, üniversitede %96.5 ve özelde 
%98.1’dir (p=0.6) (Tablo 4).

Tablo 4. Laboratuvarların iş yükü ve çalışan sayısının yeterliliği
KURUM

n (%) Toplam
n (%) pKamu Üniversite Özel

Laboratuvarınızın iş yükünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok az 1 (0.4) 0 (0) 0 (0) 1 (0.2) 
Az 4 (1.6) 1 (0.7) 3 (5.7) 8 (1.8) 
Normal 50 (20.2) 19 (13.4) 15 (28.3) 84 (19.0) 
Yoğun 124 (50.2) 74 (52.1) 16 (30.2) 214 (48.4) 
Çok yoğun 68 (27.5) 48 (33.8) 19 (35.8) 135 (30.5) 0.030
Laboratuvarda çalışanların sayısının yeterli mi?
Evet 118 (49.4) 73 (52.5) 30 (55.6) 221 (51.2) 
Hayır 12150.6) 66 (47.5) 24 (44.4) 211 (48.8) 0.662
Atıkları toplayacak görevli personel var mı?
Evet 235 (95,5) 139 (96,5) 53 (98,1) 427 (96,2) 
Hayır 11 (4,5) 5 (3,5) 1 (1,9) 17 (3,8) 0.6

TARTIŞMA

Çeşitli biyolojik ve kimyasal etkenlerle temas, sağlık çalışanlarının karşılaştığı 
mesleki risklerin başında gelmektedir. Laboratuvarlar, kontaminasyon olasılığı 
yüksek alanlardır. Burada çalışan sağlık personeli de, büyük risk altındadır (Ak-
soy, 2008: 474).

Biyolojik maddelerin çalışıldığı tüm alanların içinde özel el yıkama lavabosu 
bulundurulmalıdır. Mümkün olduğu yerlerde elle açılıp kapatılan lavabo yerine 
harekete duyarlı, diz, dirsek veya ayak ile kumanda edilen donanım yerleştirilme-
lidir (Ceyhan, 2004: 620; Ceyhan, 2010: 39). Çalışmamıza katılan laboratuvarla-
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rın %91,7’sinde lavabo vardır. Lavabo bulunması bakımından kamu, üniversite 
ve özel grubunda anlamlı fark gözlenmiştir. Bu durum el yıkama oranının düşük 
olmasına neden olabilir. Nitekim daha önce yapılan bir çalışmada (Aksoy, 2008: 
474) katılımcıların tümünün ellerini yıkadığını, ancak %43.0’ünün, günlük el yı-
kama alışkanlıklarının 10 ve üzeri olduğunu saptanmıştır.

Biyogüvenlik kabini çalışanı, çevreyi ve etkeni koruyan laboratuvarın en önem-
li ekipmanlarından birisidir (Ceyhan, 2010: 41; Karaman, 2011: 131; Ceyhan, 
2007: 426). Ülkemizde yapılan (Akbaş ve Buyurgan, 2006: 375) 1000’e yakın 
laboratuvarın katıldığı geniş kapsamlı bir anket çalışmasında biyogüvenlik ka-
bini var olan laboratuvar sayısının %7,0 civarında olduğu bildirmişler ve bu ka-
binlerin ne kadar güvenli olduğu veya yeterince doğru kullanılıp kullanılmadığı 
konusunda yeterli bilginin mevcut olmadığını bildirmişlerdir. Bizim çalışmamız-
da yeterli olmasa da yukarıdaki çalışmadan elde edilen verilerin aksine oldukça 
yüksek oranda laboratuvarların (%47.9) biyogüvenlik kabinine sahip olduğu sap-
tanmıştır ve bu oran kurumlar arasında benzerdir.

Laboratuvar çalışma ortamının sınırlandırılması güvenli çalışma için gerekmek-
tedir. Laboratuvarda giriş çıkışların kontrollü olması güvenlik seviyeleri için 
temel gerekliliktir. (Ceyhan, 2010: 40). Çalışmamızda tespit edilen laboratuvar 
geçişlerinin kontrol oranları (kamuda %51.7, üniversitede %69.7, özelde %90.7 
ve toplamda %63.1) arasındaki fark laboratuvarların tipine, mimari yapısına ve 
yönetimin duyarlılığı ile açıklanabilir. Çalışanlara özellikle kimyasalların sıçra-
ması ihtimaline karşı duşlar büyük önem taşımaktadır (Öner, 2003: 104; Ceyhan, 
2007: 436). Biyogüvenlik seviye 1 ve 2 laboratuvarların minimal düzenlenmeleri 
içinde “güvenlik sistemi; elektrik, yangın, acil çıkış, acil duş gibi sistemlerden 
oluşturulması” gerektiğini ifade edilmektedir (Ceyhan, 2007: 436). Deneyimsiz 
kişilerin kullanmaması açısından suşların güvenliğinin sağlanması gerekmekte-
dir (Yumuşak ve Öncül, 2006: 742). Kültür suşlarının kilitli dolaplarda saklan-
ması, bu güvenliğin sağlanması açısından elzem bir uygulama olmasına rağmen 
çalışmamızda laboratuvarların %50.5’inde bu suşların saklandığı dolabın kilitli 
olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum laboratuvar güvenliği açısından risklidir.

Kimyasalların uluslararası standartlara göre gruplandırılması ve saklanması labo-
ratuvar kazalarını azaltan önemli etkenlerdendir (Öner, 2003: 99; Ceyhan, 2010: 
40). Çalışmaya dahil edilen laboratuvarlarda kimyasalların gruplandırılması ba-
kımından kamu, özel ve üniversite hastaneleri arasındaki farklılık fiziki şartlara 
ve kullanılan kimyasalların çeşitliliğine ve miktarlarına bağlı olabilir.

Biyogüvenlik yönetim planı ve güvenlik uygulamaları talimatlarının oluşturul-
ması ve izlenmesini laboratuvar sorumlusu yapmalıdır. Laboratuvar sorumlusu 
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personelin güvenlik konusunda düzenli olarak eğitilmesini sağlamalıdır. Perso-
nel biyogüvenlik riskleri konusunda bilgilendirilmeli talimatnameleri okuma-
lı ve uygulamalıdır (WHO, 2004: 120). İzmir’de üç eğitim araştırma hastanesi 
kapsamında yapılan bir çalışmada biyogüvenlik eğitimi alanların oranı % 23.5 
olarak tespit edilmiştir (Aksoy, 2008: 474). Çalışmamızda ise katılan personelin 
%80.7’sinin son bir yıl içinde eğitim almış olması yüksek oranlar gibi görünse 
de, bu talimat ve eğitimler tercihen değil zorunlu olarak yapılması gereken işler 
olmaları sebebiyle tüm laboratuvarlarda bu oranların %100 olması sağlanmalıdır. 
Personellerin laboratuvar biyogüvenlik bilgi düzeyleri, güvenli çalışmayı sağla-
yan en önemli faktörlerden biridir (Aksoy, 2008: 474). Eğitim düzeyindeki artı-
şın, toplam hizmet kalitesine yansıyacağı düşünülmektedir.

Laboratuvar kazalarına karşı talimat kamuda % 83,6, üniversitede % 86,0, özelde 
% 96,3 ve toplamda % 86,0 mevcuttur. Üç grup arasında gözlemlenen fark istatis-
tiksel olarak anlamlı değildir (p; 0.053). Laboratuvarda ilkyardım dolabı kamuda 
% 46,7, üniversitede % 33,8, özelde %56,6 ve toplamda %43,8 bulunurken ara-
daki fark istatistiksel olarak anlamlıdır p< 0.007). Laboratuvar kazalarına karşı 
talimatın ve ilkyardım dolabını bulunması olası yaralanmalarda etkenin şiddetini 
azaltmakta ve hayat kurtarıcı olabilmektedir (Öner, 2003: 97).

Laboratuvar atıklarının toplanmasında görevli personel olması kadar atıkların ku-
rallara uygun olarak toplanması, bertaraf edilmesi ve bu konuda eğitimli personel 
olması gerekmektedir (WHO, 2004: 17). Çalışmamızda laboratuvar atıklarının 
toplanmasında görevli personel bulunma durumu kamuda %95.5, üniversitede 
%96.5, özelde %98.1 ve toplamda %96.2 olarak tespit edilmiştir. Laboratuvar-
larda biyogüvenlik düzeyine uygun çalışma kalitesini belirlemede, çalışanların 
mesleki deneyimi, kurumun ekonomik yeterliliği, kişinin hijyen kurallarına uyu-
mu ve sosyokültürel alışkanlıkları, göz önünde bulundurması gereken önemli et-
kenlerdir (Karaman, 2011: 132; Aksoy, 2008: 475).

Ülkemizde yapılan bir araştırmada (Akbaş ve Buyurgan, 2006: 375) 1000’e ya-
kın laboratuarın katıldığı geniş kapsamlı bir anket çalışmasında laboratuvarların 
biyogüvenlik durumları sorgulanmıştır. Bu çalışmaya göre biyogüvenlik seviyesi 
2 olması önerilen klinik laboratuvarların oranı %2.0 gibi çok düşük bir düzeyde 
kaldığını, %8.0 civarında biyogüvenlik seviyesi-1-2 arasında kabul edilebilecek 
laboratuvar olduğunu bildirmişlerdir.

Kan tüplerinin uygun koşullarda taşınması çalışanı ve çevreyi koruması açısın-
dan önemlidir (Ceyhan, 2007: 435; WHO, 2004: 72). Çalışmamızda kan tüpleri-
nin uygun koşullarda taşınma oranı toplamda %80.9 olarak gözlenmiştir. Labo-
ratuvara kan tüplerini taşıma yöntemi konusunda üç grup arasında anlamlı fark 
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bulunmuştur. Bu farklılığın nedeni laboratuvarın uzaklığına, taşıyan personelin 
bilgi düzeyine ve eğitimine bağlı olabilir.

Analiz yapılan ortamda oturma oranı toplamda %39.7’tir. Bu oran üniversitede 
çok yüksek bulunmuştur (%72.3). Bu oran binaların yetersizliği, yanlış planla-
ma ve artan personel ile ekipmana bağlı olabilir. Laboratuvar ve ofis alanlarının 
ayrılması, etkenlerin aerosollarla alınmasını ve kimyasallara maruz kalınmasını 
azaltacaktır (Ceyhan, 2010: 40; Ceyhan, 2007: 433).

Eldiven, laboratuvarda güvenli çalışma için gerekli koruyucu malzemelerin ba-
şında gelmektedir. Çalışmamızda, çalışırken eldiven kullanma oranları kamu 
laboratuvarlarında %91.9, üniversitede %85.4, özellerde %100.0 olarak göz-
lenmiştir. Daha önce yapılan bir çalışmada (Aksoy, 2008: 470) laboratuvar ça-
lışanlarının %91,3’ünün laboratuvar çalışmaları sırasında eldiven kullandığını 
bildirmişlerdir. Laboratuvarların ekonomik olanaklarının arttırılması ve kişilerin 
bilinçlendirilmelerinin yanı sıra, standart bir eldiven kullanım talimatının oluştu-
rulması ile çalışanların tümünün eldiven kullanmalarına olanak sağlanabilir.

Diğer koruyucu ekipmanlardan olan önlüklerin amacına göre kullanım oranına 
bakıldığında ise; tüm çalışanların %43.5’ü laboratuvarda çalıştıkları önlükle la-
boratuvar dışına çıkmaktadır. Önlüklerin iş yerinde yıkanma oranı ise toplamda 
%39.9’dur. Enfeksiyon etkenlerinin laboratuvardan dışarıya, dışarıdaki başka 
kontaminasyon etkenlerinin de laboratuvara taşınmasına neden olmaktadır. Ayrı-
ca önlüklerin diğer giysilerle birlikte yıkanması enfeksiyon etkenlerinin taşınma-
sına neden olmaktadır (Ceyhan, 2007: 436).

Ülkemizde bu konuda yapılan bir araştırmada (Aksoy, 2008: 470) laboratuvar 
çalışanlarının önemli bölümünün (%87.4) önlük giydiğini ve önlükleri evde yı-
kama oranları arasındaki farkı çalışma grupları arasında anlamlı bulmuşlardır. 
Koruyucu malzeme ve giysi kullanımı konusunda bilinçlenmenin, laboratuvar 
kaynaklı kazaların ve enfeksiyonların azaltılmasında etkili olacağı düşünülmek-
tedir. Tahlili yapacak kişiler kültürlerle çalışırken, daima uygun laboratuvar ön-
lüklerini giymelidir. Önlükler çamaşır makinesinde yıkanmadan önce otoklava 
konmalıdır. Laboratuvar giysilerinin dışarda ve dinlenme odalarında giyilmesin-
den kaçınılmalıdır (Akın ve Cesur, 2002: 212; Ceyhan, 2007: 436).

Çalışmamızda kamu laboratuvarlarında çalışanların %50.6’sı, üniversitede 
%4.5’i özelde %44,4’ü çalışan sayısını yetersiz bulmaktadır. Öte yandan iş yü-
künü değerlendirdiğimizde; her üç grupta iş yükünü çok az olarak değerlendi-
renlerin oranı %0.2, az %1.8, normal %19.0, yoğun %48.4 ve çok yoğun %30.5 
bulunmuştur. Çok yoğun olarak değerlendiren çalışanların oranı, kamuda %27.5, 
üniversitede %33.8, özelde %35.8’dir. Çalışan sayısının yeterliliği ve iş yükü bir-
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likte değerlendirildiğinde çalışanların yaklaşık yarısı çalışan sayısının yetersizli-
ğini belirtmekte ve %80’lere yakını da yoğun+çok yoğun olarak bildirilmektedir. 
Bu durum iş stresini de beraberinde getirmektedir, stres laboratuvar güvenliğini 
etkileyen önemli etmenlerden biridir (Ceyhan, 2010: 38). İyi bir biyogüvenlik 
düzeyinin sağlanabilmesi ve uygulanabilmesi için, iş yüküne uygun ve nitelikli 
düzeyde personel çalıştırmanın esas olduğu görülmektedir (Aksoy, 2008: 475).

SONUÇ

Elde edilen sonuçlara göre; laboratuvar çalışanlarına laboratuvar güvenliği hak-
kında yeterli eğitim verilmeli, yaralanmalar ve iş kazalarını önlemeye yönelik 
teknik alt yapı, çalışan güvenliği konusunda yeterli olacak şekilde düzeltici ön-
lemler olmalıdır. Laboratuvar güvenliği konusundaki sorunlara yaklaşım, labo-
ratuvarda açık ve sınırları belirlenmiş alanlarla ilgili talimatlar olmalı, çalışma 
koşulları ile ilgili düzenlemelerde çalışanların görüşüne başvurulmalıdır. Labo-
ratuvar alanı ergonomik olarak düzenlenmelidir. Yöneticiler, laboratuvarların fi-
ziki, teknik ve altyapı sorunlarını düzelterek, kurumun vizyon ve kalite hedefleri 
konusunda planlama ve çalışma yapmalıdır.

Laboratuvarların kalitelerinin geliştirilmesinde hem idari ve hem de bireysel baz-
da farkındalık yaratmak ve bilinç düzeyini yükseltmek için sadece Adana ilindeki 
hastanelerin laboratuvarlarının çalışanlarıyla sınırlı bir çalışma olmasına rağmen 
bu tür çalışmaların daha geniş kapsamda yapılması daha faydalı olacaktır.
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ÖZET
Teknolojnin gelişmesi, hastaların takip parametrelerinin artması, acil sonuç gerekliliği 
v.b. gibi nedenlerden dolayı HBTC hastanelerde, muayenehaneler ve evlerde kullanılma-
ya başlandı. HBTC’larının kullanılmaya başlaması ile cihazların kalite kontrol ve akre-
ditasyon programlarının oluşturulması gerekliliği gündeme gelmiştir. 2009 Mart ayında 
Washington State Clinic Laboratory Advisory Council tarafından HBTC ‘larının guide 
line’nı revize edilerek yayınlanmıştır. Bu klavuza göre belirlenen kriterler: Hastanelerde 
kullanılan HBTC’da öncelikle kalite kontrol sistemlerine uyumlu cihazların seçilmesi; 
HBTC’larının kullanım, bakım ve kalite kontrol talimatının oluşturulması; Cihazların en-
vanter listelerinin oluşturulması; Yetkin kullanıcıların belirlenmesi; Kullanıcılara düzenli 
eğitim verilmesi;Kalite kontrollerinin haftalık ve aylık olarak yapılması ve kayıt altına 
alınması;Yapılan cihaz kalibrasyonlarının kayıt altına alınması;Validasyon programları-
nın düzenlenmesi; Test istem ve raporlanma süreçlerinin prosedürlerinin oluşturulması 
olarak tanımlanmıştır.Hastanemizde kullanılan HBTC’larının uluslararası kalite ve akre-
ditasyon standartlarına uygun etkin ve güvenilir kullanılması amacıyla HTEA çalışmasını 
gerçekleştirdik. Sonuç olarak; Kalite Departmanlarının yapmış olduğu analitik değerlen-
dirme çalışmalarının (PÜKÖ, HTEA vb…) hastanelerin hasta ve çalışan güvenliğinin 
iyileştirilip geliştirilmesine son derece yararlı katkılarının olduğu inancındayız.

Anahtar Kelimeler: Hastabaşı Test Cihazı, HTEA, Kalite Kontrol
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ABSTRACT
This was necessary due to the complexity of the testing with computer chip technology, 
testing has emerged from the laboratory to the patient’s bedside, the pharmacy, the 
physician’s Office. A written Point-of-Care quality controlled and acreditations Program/
Policy is important since point-of-care testing tends to expand rapidly and gets out of 
control unless guidelines or policies are in place. On March 2009 Washington State 
Clinical Laboratory Advisory Council has publised the document is intended as a 
guide for facilities to use in setting up a Point-Of-Care Testing program.The criterias 
as defined for this quidelines are: there is alimited understanding of requirements for 
licensure, training, documentation, and procedures. Soon there may be several types of 
instrumentation performing the same testing in various areas of a facility.

There may be no evaluation or comparison of the values obtained from these different 
methodologies and they may not correlate well with each other. Cost-savings that may 
be available through quantity purchasing may be lost. It is important that a Point-of-Care 
Testing Program at any of the above sites is carefully planned.We planned the FMEA 
study for effectively and trustable using of POCT devises took place in our Hospital.As a 
result: Quality Department of the analytical evaluation of study (FMEA, RCA etc...) have 
promised to improve the safety of hospital patients and staff believe that it is extremely 
useful contributions.

Key Words: POCT, FMEA, Quality Control
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GİRİŞ

Tüm dünyada daha önceleri laboratuar testleri hastane dışında ve merkez labo-
ratuarlarında çalışılmaktaydı. Fakat, teknolojinin gelişmesi, hastaların takip pa-
rametrelerinin artması, acil sonuç gerekliliği v.b. gibi nedenlerden dolayı HBTC 
üretilerek hastanelerde, muayenehaneler ve evlerde kullanılmaya başlandı.

HBTC’larının kullanılmaya başlaması ile cihazların kalite kontrol ve akreditas-
yon programlarının oluşturulması gerekliliği de gündeme gelmiştir.1988 yılında 
ilk akredite HBTC’ları üretilerek kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde de bu 
cihazlar kullanılmaya başlanmış ve TSE de 2004 yılında ISO 10.05/ 22870 nu-
marası ile HBTC’ ların kalite kontrol gerekliliklerini revize ederek tekrar stan-
dardize etmiştir. 2009 Mart ayında Washington State Clinic Laboratory Advisory 
Council tarafından HBTC ‘larının guideline’nı revize edilerek kalite ve akredi-
tasyon şartlarını yayınlamışlardır. Bu kılavuza göre belirlenen kriterler: hasta-
nelerde kullanılan HBTC’de öncelikle kalite kontrol sistemlerine uyumlu cihaz-
ların seçilmesi, HBTC’larının kullanım, bakım ve kalite kontrol kılavuzlarının 
oluşturulması, cihazların envanter listelerinin oluşturulması, yetkin kullanıcıların 
belirlenmesi, kullanıcılara düzenli eğitim verilmesi, kalite kontrollerinin haftalık 
ve aylık olarak yapılması ve kayıt altına alınması, yapılan cihaz kalibrasyonları-
nın kayıt altına alınması, validasyon programlarının düzenlenmesi, test istem ve 
raporlama süreçlerinin prosedürlerinin oluşturulması olarak tanımlanmıştır.

MATERYAL METOD

Hastanemizde kullanılan HBTC’lerin uluslararası kalite ve akreditasyon stan-
dartlarına uygun etkin ve güvenilir kullanılması amacıyla kurumumuzda HTEA 
(Hata Türleri ve Etkileri Analizi) çalışmasını planladık. HTEA, üretilen ürünler-
de ya da sunulan hizmetlerde hataları önlemek ya da meydana gelen hataların 
etkisinin azaltılması amacıyla geliştirilmiş olan ve hata türlerini azaltan bir yak-
laşımdır. HTEA, proses veya sistem yetersizliklerinden kaynaklanan hata türü 
nedenleri üzerinde çalışır. Genel olarak bir HTEA uygulaması aşağıdaki süreç-
lerle gerçekleştirilir.1. Ekip oluşturma 2. Akış şeması 3. Hata türlerini belirleme 
4. Hataların potansiyel etkilerini belirleme 5. Hataların etkilerini puanlama 6. 
Hataların nedenini belirleme 7. Olasılıkların hesaplanması 8. Düzeltici önlemler

Hataların kontrol yöntemleri, hataları tespit edebilme yeteneğine göre puanlan-
dırılır. Tespit (Detection (D)) puanı, yine 1 ila 10 arası bir skalada kontrol yönte-
minin hatayı belirleme yeteneğine göre hesaplanır. Yukarıdaki üç faktör (şiddet, 
oluşma, tespit) belirlendikten sonra Risk Öncelik Sayısı değeri hesaplanabilir. 
Risk Öncelik Sayısı (ROS), kritiklik sayısı göstergesidir ve bu üç faktörün pu-
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anlarının çarpımı ile hesaplanır. ROS her bir hata türü veya nedeni için “şiddet”, 
“oluşma” ve “tespit” gibi üç risk faktörü esas alınarak belirlenen sayısal değerdir. 
ROS değerinin hesaplanmasında, sözel veya olasılıksal olarak tanımlanan risk 
faktörlerinin belirli bir sayı aralığında atanan değerleri alınır. ROS ile her bir hata 
türü (nedeni) için riskler tanımlandığından en büyük ROS’ye sahip olandan baş-
layarak uzun dönemde ortadan kaldırılması kısa dönemde en aza indirilmesi için 
alınacak düzeltici önlemler belirlenir.

Tablo 1.
HATANIN ORTAYA ÇIKMA 
OLASILIĞI ETKİNİN ŞİDDETİ HATANIN 

SAPTANABİLİRLİĞİ
PUAN TANIM PUAN TANIM PUAN TANIM

8-10

Hemen/kısa bir 
zaman içerisinde 
ortaya çıkabilir (yılda 
birkaç kez) 

8-10 
Hata, ölüm veya 
ciddi yaralanmaya 
neden olur

9-10
Hatayı 
fark etmek 
olanaksızdır

5-7
Büyük olasılıkla 
ortaya çıkar (1-2 
yılda birkaç kez) 

5-7
Hata ciddi bir hasta 
memnuniyetsizliğine 
yol açar

7-8 
Hata büyük 
olasılıkla fark 
edilmez

2-4
Ortaya çıkma olasıdır 
(2-5 yılda bir bazen 
olabilir) 

2-4

Süreçte/hizmette 
yapılacak 
değişiklikler ile hata 
düzeltilebilir, az da 
olsa bir performans 
kaybı vardır

5-6

Hata fark 
edilebilir 
de fark 
edilmeyebilir 
de

1

Büyük olasılıkla 
ortaya çıkmaz (5-
30 yılda bir bazen 
olabilir) 

1
Hata fark edilmez 
ve hizmet sunumu 
etkilenmez

3-4
Hatanın fark 
edilmesi çoğu 
zaman olasıdır

1-2 Hata aşikardır

BULGU VE SONUÇLAR

HTEA çalışmamızda temel süreç basamakları preanalitik, analitik ve postanalitik 
olarak ayrıldı. Uluslararası kılavuzların belirlediği kriterlere göre bu süreçlerin 
alt süreçleri, olası hata türleri ve bunlara bağlı gelişen hata etkileri belirlenerek 
risk öncelik puanı etkinin şiddeti x hatanın saptanabilirliği x hatanın ortaya çıkma 
olasılığı formülü ile hesaplandı.

Preanalitik süreçte cihaz seçimi ve tedariği, cihazların temizliği ve bakımı, kalite 
kontrollerinin özellikle haftalık çift seviyeli çalışılarak Levy Jennings grafiğinde 
değerlendirip +/-2 SD sınırını değerlendirilmesi, Cihazın 6 aylık olarak Otoana-
lizörle Karşılaştırılmasının Yapılması ve Lineer korelasyonun hesaplanması, R 
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değeri <0,9 olan cihazların kullanımdan çıkarılması bu çalışmanın mümkünse tek 
kan örneği ile gerçekleştirilmesinin sağlanması, cihaz ve striplerin kalibrasyon-
larının doğru yapılması, çalışma öncesi hasta ve test isteminin doğrulanmasının 
yapılması ve doğru kapiller kan alımı olarak alt süreçler belirlenmiş ve bu alt 
süreçlerin Alt Süreçlerdeki Olası Hata Türleri ve Hatanın etkileri saptanarak RÖP 
değeri hesaplanmıştır. (Tablo 2)

Preanalitik Süreç (Tablo 2.)
Değerlendirilen 
Süreç

Laboratuvar Süreçleri 

Süreç Kapsamı Preanalitik Süreçler

Te
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 S
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lt 
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Ç
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 Ş
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R
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k 
Ö

nc
el

ik
 

Pu
an

ı (
R

PN
)

PR
EA

N
A

Lİ
Tİ

K
 S

Ü
R

EÇ

Ci
ha

z 
Se

çi
m

i v
e T

ed
ar

ik Farklı modellerde 
cihaz alımı Cihaz kullanımında hata 8 4 3 96

Cihazın envanter 
kaydının 
yapılmaması

Uygun kalite 
kontrol koşullarının 
sağlanamaması

9 4 6 216

Yetkin kullanıcıların 
belirlenmemesi

Uygun kalite 
kontrol koşullarının 
sağlanamaması

9 7 2 126

Cihaz dosyasının 
oluşturulmaması

Uygun kalite 
kontrol koşullarının 
sağlanamaması

9 7 2 126

Kurumda yeterli 
sayıda cihaz 
bulunmaması

Bölümler arası 
kullanım nedeni ile 
hatalı uygulama ve 
cihazların bozulması ya 
da kaybolması

10 7 1 70

Cihazın ilk 
kurulumunda kan 
glikoz ölçümlerinin 
hasta serumu ile 
karşılaştırmasının 
yapılmaması

Cihazın başlangıç 
durum analizinin 
yapılamaması ve 
doğrulamanın 
yapılamaması

8 4 2 64

C
ih

az
ın

 B
ak

ım
 

ve
 T

em
iz

liğ
i Cihazın kendi 

saklama kutusunda 
saklanmaması

Cihazların çabuk 
bozulması

9 4 1 36

Cihaz bakımının 
Temizlik talimatına 
uygun yapılmaması

Cihazların çabuk 
bozulması

9 7 1 63
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Değerlendirilen 
Süreç

Laboratuvar Süreçleri 

Süreç Kapsamı Preanalitik Süreçler

Te
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el
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ür
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Ü
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C
ih
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 Ç
ift

 S
ev

iy
e 

K
on

tro
lü

nü
n 

Ya
pı

lm
as

ı Periyodik yüksek 
kontrol çalışılmaması

Cihazların kalite 
kontrollerinin eksik 
olması

8 6 3 144

Periyodik düşük 
kontrol çalışılmaması

Cihazların kalite 
kontrollerinin eksik 
olması

8 6 3 144

Düşük ve yüksek 
düzey kontrol 
çalışmalarında 
sapmaların 
belirlenmemesi

Cihazların iç kalite 
değerlendirmesinin 
yapılamaması

8 6 3 144

Sapma tespit 
edilen cihazların 
kullanımdan 
çekilmemesi

Hatalı sonuç 8 6 3 144

Uygun kontrol 
serumu ile 
çalışılmaması

Cihazların kalite 
kontrollerinin yanlış 
olması

8 6 4 192

Kontrol serumlarının 
uygun koşullarda 
muhafaza 
edilmemesi 

Cihazların kalite 
kontrollerinin yanlış 
olması

8 6 4 192

C
ih

az
ın

 O
to

an
al

iz
ör

le
 K

ar
şı

la
şt

ırı
lm

as
ın

ın
 

Ya
pı

lm
as

ı Otoanalizörün 
kalibrasyonunun 
bozuk olması

Yanlış sonuç çıkması 10 7 1 70

Venöz kanın kapiller 
kan ile sonuçlarının 
farklı bulunması

Cihaz kontrollerinde 
hata oluşması

9 7 1 63

Karşılaştırmada 
korelasyon ve 
lineer regresyonun 
kullanılmaması 

Cihaz kontrollerinde 
hata oluşması

9 7 1 63

Karşılaştırmada 
seçilen hastaların 
glikoz sonucunun 
etkilendiği 
hastalardan seçilmesi

Cihaz kontrollerinde 
hata oluşması

9 6 1 54
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Değerlendirilen 
Süreç

Laboratuvar Süreçleri 

Süreç Kapsamı Preanalitik Süreçler
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el
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C
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az
ın

 K
al

ib
re

 E
di
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es

i

Cihazın 
kalibrasyonunun 
Smart Chip (check 
kart) ile yapılmamış 
olması

Cihazın kalibrasyon 
hatası

9 7 1 63

Strip kutusu 
değişimlerinde cihaz 
kalibrasyonunun 
yapılmaması

Yanlış sonuç alınması 9 7 1 63

Smart Chipin(check 
kart)  cihaza uyumlu 
olmaması

Cihazın çalışmaya 
hazır olmaması

9 7 1 63

LCD ekranda 
görülen tarih, saat 
ve istenen ölçüm 
birimi ayarlarının 
kontrol edilmesinin 
unutulması

Hafızada kaydedilen 
sonuçların 
değerlendirmeye 
alınamaması

8 5 1 40

Cihazın çalışmaya 
hazır olmaması 
ekranda görülen 
error işaretlerinin 
bilinmemesi

Cihazın hatalı olarak 
değerlendirilmesi

8 5 1 40

St
rib

in
 c

ih
az

a 
ta

nı
tıl

m
as

ı 

Strip kutusundan 
çıkan  code kartın 
cihaza tanıtılmaması

Yanlış sonuç alınması 9 7 1 63

Strip kutusu 
değişiminde 
cihaza code kartın 
tanıtılmaması

Yanlış sonuç alınması 9 7 1 63

St
rip

 L
ot

 N
o 

K
ar

şı
la

şt
ırm

as
ı Striplerin kullanma 

sürelerinin geçmiş 
olması

Maliyet artışı 9 7 1 63

Lot numara 
karşılaştırılmasında 
hata yapılması

Yanlış sonuç alınması 9 6 1 54

Striplerin doğru 
saklanma 
koşullarında 
muhafaza edilmemesi 
(ısı, nem, kapalı)

Maliyet artışı 9 7 1 63

Strip kutularının 
karışması

Yanlış sonuç alınması 9 7 1 63
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Değerlendirilen 
Süreç

Laboratuvar Süreçleri 

Süreç Kapsamı Preanalitik Süreçler
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Te
st
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m
in

in
 

ya
zı

lı 
/ s

öz
lü

 
ve

ril
m

es
i Sözlü test isteminin 

unutulması
Tedavi eksikliği 10 7 2 140

Sözel order 
istem formunun 
doldurulmaması

Hastanın tedavi 
prognozunun 
değerlendirilememesi

10 7 2 140

İş
le

m
 ö

nc
es

i 
ha

st
an

ın
 

do
ğr

ul
an

m
as

ı En az 3 kriter 
ile doğrulama 
yapılmaması

Yanlış hastadan kan 
alınması

5 7 1 35

Tanımlayıcı kol 
bandının olmaması

Yanlış hastadan kan 
alınması

8 7 1 56

Te
tk

ik
e 

ai
t 

öz
el

 k
oş

ul
la

rın
 

de
ğe

rle
nd

iri
lm

es
i Hastanın açlık ve 

tokluk durumunun 
sorgulanmaması

Hatalı yorum 8 7 1 56

K
ap

ill
er

 ö
rn

ek
 a

lım
ı Parmak ucunun 

alkollü bırakılması 
ve kurulanmaması

Hatalı sonuç 9 7 1 63

İlk kan damlasının 
kullanılması

Hatalı sonuç 9 7 1 63

Parmak 
ucunun arteryel 
kanlanmasının 
sağlanmaması ve 
ödemli olması

Hatalı sonuç 9 7 1 63

Analitik süreç için de alt süreçler cihazın kullanılması ve sonuç aşamasına kadar-
ki basamaklar belirlenerek tekrar Alt Süreçlerdeki Olası Hata Türleri ve Hatanın 
etkileri saptanarak RÖP değeri hesaplanmıştır. (Tablo 3)
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Analitik Süreç (Tablo 3.)

Değerlendirilen 
Süreç Laboratuvar Süreçleri 

Süreç Kapsamı Aanalitik Süreçler
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ı Stribin cihaza tam 
oturtulmaması

Hatalı sonuç 8 7 1 56

C
ih

az
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e 
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in
 

gö
rü

lm
es

i Cihaz kontrol 
edilmeden kanın 
verilmesi

Hatalı sonuç 8 7 1 56

Ö
rn

eğ
in

 h
em

en
 

ça
lış

ılm
as

ı Eksik kan verilmesi Kan alımının tekrarı, 
test tekrarı, yanlış 
sonuç, maliyet artışı

8 7 1 56

Fazla kan verilmesi Kan alımının 
tekrarı,test 
tekrarı,maliyet artışı

8 7 1 56

Kan verilirken cihaza 
kaçırılması

Cihazın bozulması, 
maliyet artışı

8 7 2 112

Ek
ra

nd
ak

i s
on

uc
un

 o
ku

nm
as

ı Ekranda görülen HI. 
ve LO.sembollerinin 
bilinmemesi 

Sonuç değerlendirme 
hataları

8 7 1 56

Kritik değer 
tanımlamasının 
bilinmemesi

Tedavinin gecikmesi 8 7 1 56

Kritik değer 
bildiriminin 
doğru zamanda 
yapılmaması

Tedavinin gecikmesi 8 7 1 56

Ekrandaki 
sonucun hekime 
ulaştırılamaması

Tedavinin gecikmesi 8 9 1 72

So
nu

cu
n 

D
eğ

er
le

nd
iri

lm
es

i Tedavisinin geç 
yapılması

Hastanın zarar 
görmesi

9 10 1 90
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Değerlendirilen 
Süreç Laboratuvar Süreçleri 

Süreç Kapsamı Aanalitik Süreçler
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So
nu

ç 
be

kl
en

ile
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as

ı Tekrar edilme 
koşullarının 
bilinmemesi

Tedavinin gecikmesi 9 10 1 90

Ek
ra

nd
a 

ha
ta

 u
ya

rıs
ı 

gö
rü

ld
üğ

ün
de

 g
er

ek
li 

iş
le

m
in
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ap

ılm
as

ı Hata errorlarının 
bilinmemesi

Maliyet artışı 9 7 2 126

Errorlarda yapılacak 
işlemin bilinmemesi

Test sonuçlarının 
gecikmesi

9 7 2 126

K
ul
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nı
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n 
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et
 v

e
st

rib
in

 ti
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tık

 
ol

ar
ak

 b
er

ta
ra

f 
ed
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es

i Stribin cihazın 
üzerinde unutulması

Cihazın bozulması ve 
maliyet artışı

9 4 1 36

Lansetin ve stribin 
tıbbi atık kovasına 
atılmaması

Etraf kontaminasyonu 
ve personel 
yaralanması

9 4 1 36

Post analitik süreçte ki alt süreçler sonucun kaydedilmesi, doktora bildirilmesi ve 
yorumlanması olarak belirlenerek ROP değeri hesaplanmıştır. Daha sonra belir-
lediğimiz alt süreçteki olası hata türlerinin hata nedenlerini ve bunların düzeltil-
mesine yönelik gerçekleşecek eylem planını oluşturduk. (Tablo 4)



Laboratuvarlara ve Hasta Başı Test Cihazlarına (HBTC) Güvenlik Gözüyle Bakış

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  705

Postanalitik süreç (Tablo 4.)
Değerlendirilen 
Süreç Laboratuvar Süreçleri 

Süreç Kapsamı Postanalitik Süreçler
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A
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Ü
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EÇ

So
nu
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K
ay

de
di

lm
es

i Otomasyona 
girilmemesi Dosya eksikliği 10 3 1 30

Hemşire gözlem 
formuna kayıtta 
eksiklerin ve 
hataların olması

Dosya eksikliği 10 3 1 30

So
nu

cu
n 

do
kt

or
a 

bi
ld

iri
m

i Doktora 
ulaşılamaması

Tedavinin 
gecikmesi

10 7 1 70

Sonuç 
bildiriminin 
unutulması

Tedavinin 
gecikmesi

10 7 1 70

So
nu

cu
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Yo
ru

m
la

nm
as

ı

Sonucun yanlış 
yorumlanması

Hastanın 
zarar görmesi, 
malpractise

9 9 1 81

Eylem planımızda hataların en çok preanalitik süreçte gerçekleştiğini saptadığımız-
dan bu süreçlerdeki eksiklikleri düzeltecek şekilde doğru cihazın seçim ve tedariki, 
cihazın bakım ve temizliği, haftalık çift seviyeli kontrollerle çalışılarak Levy Jen-
nings eğrisinde 2 +/_ SD dışında kalan cihazların kullanımdan çekilerek yenileri ile 
değiştirilmesi, aylık otoanalizör değerleriyle karşılaştırılarak Lineer korelasyonun 
hesaplanması, R değeri <0,9 olan cihazların (Tablo 6) kullanımdan çıkarılması, ci-
haz ve stribin kalibrasyon aşamasında alınacak önlemler belirlendi,test istemleri 
aşamasındaki hatalar,tetkike yönelik özel koşullar belirlendi,hasta doğrulaması aşa-
masında gerçekleşebilecek hataların önlenmesine yönelik olası hatalar,cihazların 
çalışılmasına ait hatalar,sonuçların tekrar edilme prosedürleri ve sonucun hekime 
bildirilmesi sürecindeki olası hatalar belirlendi,sonuçların rapor edilmesi, kulla-
nımdan çekilen cihazların kayıt altına alınması,bakım ve onarım süreçlerinin kayıt 
altına alınması süreci eylem planı dahilinde oluşturuldu. (Tablo5)
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Eylem Planı (Tablo 5.)
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C
ih

az
 se

çi
m

i v
e 

te
da

riğ
i

Uygun olmayan 
cihaz alımı

Cihaz alımında tek tip 
ve özellikli cihazların 
seçilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 T 2 2 1 4

Farklı modellerde 
cihaz alımı

Kurum genelinde tek 
tip cihaz kullanımı

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

10/01/12 15/05/12 T 2 2 1 4

Cihazın envanter 
kaydının 
yapılmaması

Cihaz envanter listesi 
formunun revize 
edilmesi ve değişen 
cihazların kayıt 
altına alınmasının 
sağlanması

Kalite 
Yönetim 
Direktörü

05/01/12 05/01/13 T 3 2 2 12

Yetkin 
kullanıcıların 
belirlenmemesi

Sorumlu Listelerinin 
oluşturulması ve 
6 ayda bir kontrol 
edilmesi

Kalite 
Yönetim 
Direktörü

05/01/12 05/01/13 T 3 3 2 18

Cihaz dosyasının 
oluşturulmaması

Glikometre 
cihazları dosyasının 
oluşturulması

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 T 3 2 2 12

Kurumda yeterli 
sayıda cihaz 
bulunmaması

HBTC kullanılacak 
cihaz sayısının 
belirlenip alımların 
bu sayıya uygun 
yapılması

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 T 2 2 1 4

Cihazın ilk 
kurulumunda kan 
glikoz ölçümlerinin 
hasta serumu ile 
karşılaştırmasının 
yapılmaması

Cihazların kabulünde 
glikoz ölçümlerinin 
otoanalizör ile 
karşılaştırılması 
yapılıp bu kayıtların 
tutulması

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 T 3 4 2 24

C
ih

az
ın

 B
ak

ım
 v

e 
Te

m
iz

liğ
i

Cihazın kendi 
saklama kutusunda 
saklanmaması

Cihazların kendi 
kutularında 
saklanmasına yönelik 
eğitim verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 4 4 1 16

Cihaz bakımının 
Temizlik talimatına 
uygun yapılmaması

Cihazlara ait temizlik 
ve bakım formu 
oluşturulması

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 4 4 1 16

HBTC Bakım ve 
Kalite Kontrol 
Talimatı’nın 
oluşturulması

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 T 2 2 2 8
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C
ih

az
ın

 Ç
ift
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K
on

tro
lü

nü
n 

Ya
pı

lm
as

ı 

Periyodik 
yüksek konrol 
çalışılmaması

Haftalık yüksek 
kontrol çalışılması

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 4 4 2 32

Periyodik 
düşük kontrol 
çalışılmaması

Haftalık düşük kontrol 
çalışılması

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 4 4 2 32

Düşük ve yüksek 
düzey kontrol 
çalışmalarında 
sapmaların 
belirlenmemesi

Levy Jennings 
grafiğinde 
değerlendirip +-2 SD 
sınırını değerlendirmek

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 4 3 1 12

2 SD dışında 
kalan cihazların 
kullanımdan 
çekilmemesi

Haftalık 
değerlendirilmelerinin 
sonucunda SD dışı 
cihazların bakım ve 
onarım için firmaya 
gönderilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 2 2 2 8

Uygun kontrol 
serumu ile 
çalışılmaması

Glikometrelerin kendi 
serumlarının temini

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 T 2 2 2 8

Kontrol 
serumlarının 
uygun koşullarda 
muhafaza 
edilmemesi 

Kontrol serumlarının 
uygun saklama 
koşullarında 
depolanması

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 2 2 2 8

C
ih

az
ın

 O
to

an
al

iz
ör

le
 K

ar
şı

la
şt

ırı
lm

as
ın

ın
 Y

ap
ılm

as
ı

Otoanalizörün 
kalibrasyonunun 
bozuk olması

Karşılaştırma öncesi 
otoanalizörün kontrol 
ve kalibrasyonunun 
yapılması

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

02/01/12 05/01/13 D 3 3 2 18

Venöz kanın 
kapiller kan ile 
sonuçlarının farklı 
bulunması

Venöz kan çalışılma 
örneğinin doğru 
seçilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

03/01/12 05/01/13 D 3 2 1 6

Karşılaştırmada 
korelasyon ve 
lineer regresyonun 
kullanılmaması 
bakılmaması

Lineer korelasyonun 
hesaplanması, R 
değeri <0,9 olan 
cihazların kullanımdan 
çıkarılması

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

04/01/12 05/01/13 D 2 2 2 8

Karşılaştırmada 
seçilen hastaların 
glikoz sonucununun 
etkilendiği 
hastalardan 
seçilmesi

Karşılaştırmalarda tek 
kan örneği üzerinde 
çalışılmasının 
sağlanması

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 2 3 2 12
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C
ih

az
ın

 K
al

ib
re

 E
di

lm
es

i Cihazın 
kalibrasyonunun 
Smart Chip (check 
kart) ile yapılmamış 
olması

HBTC kullanıcılarına 
cihaz kalibrasyon 
eğitimlerinin verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Teknisyeni

05/01/12 05/01/13 D 3 3 3 27

Strip kutusu 
değişimlerinde 
cihaz 
kalibrasyonunun 
yapılmaması

HBTC kullanıcılarına 
cihaz kullanım 
eğitimlerinin verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Teknisyeni

05/01/12 05/01/13 D 2 2 3 12

Smart Chipin 
(check kart) cihaza 
uyumlu olmaması

HBTC kullanıcılarına 
cihaz kullanım 
eğitimlerinin verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Teknisyeni

05/01/12 05/01/13 D 2 2 2 8

LCD ekranda 
görülen tarih,saat 
ve istenen ölçüm 
birimi ayarlarının 
kontrol edilmesinin 
unutulması

HBTC kullanıcılarına 
cihaz kullanım 
eğitimlerinin verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Teknisyeni

05/01/12 05/01/13 D 3 4 4 48

Cihazın çalışmaya 
hazır olmaması 
ekranda görülen 
error işaretlerinin 
bilinmemesi

HBTC kullanıcılarına 
cihaz kullanım 
eğitimlerinin verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Teknisyeni

05/01/12 05/01/13 D 2 3 1 6

St
rib

in
 c

ih
az

a 
ta

nı
tıl

m
as

ı 

Strip kutusundan 
çıkan code 
kartın cihaza 
tanıtılmaması

 Kullanıcılara cihaz 
kullanım eğitimlerinin 
verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Teknisyeni

05/01/12 05/01/13 D 3 3 2 18

Strip kutusu 
değişiminde 
cihaza code kartın 
tanıtılmaması

HBTC kullanıcılarına 
cihaz kullanım 
eğitimlerinin verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Teknisyeni

05/01/12 05/01/13 D 2 2 2 8

Ek
ra

nd
ak

i l
ot

 v
e 

st
rip

 lo
t n

um
ar

as
ı k

ar
şı

la
şt

ırt
ılm

as
ı

Striplerin kullanma 
sürelerinin geçmiş 
olması

Strip son kullanma 
sürelerinin takibi

HBTC 
Sorumlular 05/01/12 05/01/13 D 3 3 2 18

Lot numara 
karşılaştırılmasında 
hata yapılması

Striplerin lot 
numaraları 
değiştiğinde 
cihazlara tanıtımın 
sorumlu tarafından 
yapılmasının 
sağlanması

Laboratuar 
Sorumlu 
Teknisyeni

05/01/12 05/01/13 D 3 4 2 24

Striplerin 
doğru saklanma 
koşullarında 
muhafaza 
edilmemesi 
(ısı,nem,kapalı) 

Strip ve cihaz 
kullanma ve saklama 
eğitiminin verilmesi 
ve düzenli eğitim 
programları yapılması

Laboratuar 
Sorumlu 
Teknisyeni

05/01/12 05/01/13 D 4 4 2 32

Strip kutularının 
karışması

Strip ve cihaz 
kullanma ve saklama 
eğitiminin verilmesi 
ve düzenli eğitim 
programları yapılması

Laboratuar 
Sorumlu 
Teknisyeni

05/01/12 05/01/13 T 3 3 2 18
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 / 
sö

zl
ü 

ve
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Sözlü test isteminin 
unutulması

Sözel order formuna 
HBTC bölümü 
eklenmesi

Kalite 
Yönetim 
Direktörü

05/01/12 05/01/13 T 2 4 2 16

Sözel order 
istem formunun 
doldurulmaması

Sözel order talimatı 
eğitimi verilmesi

Kalite 
Yönetim 
Direktörü

05/01/12 05/01/13 T 2 2 1 4

İş
le

m
 ö

nc
es

i h
as

ta
nı
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do

ğr
ul

an
m

as
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En az 3 kriter 
ile doğrulama 
yapılmaması

Hasta tanılama talimat 
eğitimi verilmesi

Kalite 
Y.Direk 05/01/12 05/01/13 D 2 2 1 4

Tanımlayıcı kol 
bandının olmaması

Hasta tanılama talimat 
eğitimi verilmesi

Kalite 
Yönetim 
Direktörü

05/01/12 05/01/13 D 2 2 2 8

Te
tk

ik
e 

ai
t ö

ze
l k

oş
ul

la
rın

 
de

ğe
rle

nd
iri

lm
es

i

Hastanın açlık ve 
tokluk durumunun 
sorgulanmaması

Hasta şeker ölçüm 
sonuçlarının aç veya 
tok olarak kayıt 
edilmesi

Kalite 
Yönetim 
Direktörü

05/01/12 05/01/13 D 3 3 2 18

K
ap

ill
er

 ö
rn

ek
 a

lım
ı Parmak ucunun 

alkollü bırakılması 
ve kurulanması

HBTC kullanıcılarına 
eğitim verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 2 2 2 8

İlk kan damlasının 
kullanılması

HBTC kullanıcılarına 
eğitim verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 2 2 2 8

Parmak 
ucunun arteryel 
kanlanmasının 
sağlanması ve 
ödemli olmaması

HBTC kullanıcılarına 
eğitim verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 2 2 2 8

St
rib

in
 c

ih
az

a 
ta

kı
lm

as
ı

Stribin cihaza tam 
oturtulmaması

HBTC kullanıcılarına 
eğitim verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 3 4 4 48

C
ih

az
da

 y
ük

le
 iş

ar
et

in
in

 
gö

rü
lm

es
i

Cihaz kontrol 
edilmeden kanın 
verilmesi

HBTC kullanıcılarına 
eğitim verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 3 3 2 18
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Eksik kan verilmesi HBTC kullanıcılarına 
eğitim verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 2 3 2 12

Fazla kan verilmesi HBTC kullanıcılarına 
eğitim verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 2 3 2 12

Kan verilirken 
cihaza kaçırılması

HBTC kullanıcılarına 
eğitim verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 2 3 2 12

Ek
ra

nd
ak

i s
on

uc
un

 o
ku

nm
as

ı 

Ekranda 
görülen HI. ve 
LO.sembollerinin 
bilinmemesi

HBTC kullanıcılarına 
eğitim verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 3 3 2 12

Kritik değer 
tanımlamasının 
bilinmemesi

Kritik değer talimat 
eğitimi verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 3 3 3 27

Kritik değer 
bildiriminin 
doğru zamanda 
yapılmaması

Kritik değer talimat 
eğitimi verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 2 2 2 8

Ekrandaki 
sonucun hekime 
ulaştırılamaması

Enformasyonun 
öneminin anlatılması

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 2 2 2 8

So
nu

cu
n 

D
eğ

er
le

nd
iri

lm
es

i

Tedavisinin geç 
yapılması

Enformasyonun 
öneminin anlatılması

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 1 10 1 10

B
ek

le
ni

le
n 

so
nu

cu
n 

üs
t v

ey
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al
tın

da
ys

a 
te

st
in

 te
kr
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Tekrar edilme 
koşullarının 
bilinmemesi

HBTC kullanıcılarına 
eğitim verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 2 3 1 6
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a 

ha
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 u
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rıs
ı g
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ül
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ğü

nd
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ge
re
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Hata errorlarının 
bilinmemesi

HBTC kullanıcılarına 
eğitim verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 2 6 1 12

Errorlarda 
yapılacak işlemin 
bilinmemesi

HBTC kullanıcılarına 
eğitim verilmesi

Laboratuar 
S.Hekimi 05/01/12 05/01/13 D 2 6 1 12
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Stribin cihazın 
üzerinde unutulması

HBTC kullanıcılarına 
eğitim verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 D 2 5 1 10

Lansetin ve stribin 
tıbbi atık kovasına 
atılmaması

Tıbbi atık toplama 
eğitiminin verilmesi

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 T 1 7 1 7

So
nu

cu
n 

ka
yd

ed
ilm

es
i

Otomasyona 
girilmemesi

Otomasyonda 
HBTC sonuçlarının 
girilmesinin 
sağlanması

Bilgi İşlem 
Sorumlusu 05/01/12 05/01/13 T 1 7 1 7

Hemşire gözlem 
formuna kayıtta 
eksiklerin ve 
hataların olması

HBTC kullanıcılarına 
eğitim verilmesi Başhemşire 05/01/12 05/01/13 T 1 7 1 7

So
nu

cu
n 

do
kt

or
a 

bi
ld

iri
m

i

Doktora 
ulaşılamaması

Enformasyonun 
öneminin anlatılması Başhemşire 05/01/12 05/01/13 D 1 10 1 10

Bildiriminin 
unutulması

 Kullanıcılarına eğitim 
verilmesi Başhemşire 05/01/12 05/01/13 D 1 9 1 9

So
nu

cu
n 

Yo
ru

m
la

nm
as

ı

Sonucun yanlış 
yorumlanması

HBTC kullanıcılarına 
eğitim verilmesi Başhemşire 05/01/12 05/01/13 D 1 10 1 10
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HBTClarının durum 
listelerinin kontrolü

HBTC arıza ve bakım 
kayıtları formunun 
oluşturulması

Laboratuar 
Sorumlu 
Hekimi

05/01/12 05/01/13 T 1 8 1 8
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Tablo6. Levy Jennigs Korelasyon Eğrisi

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

1 2 3 4 5 6 7

DÜŞÜK SEVİYE
ÖLÇÜM
SD +1

SD +2

SD -1

SD -2

ORTALAMA

OCAK 2012 1. HAFTA DÜŞÜK KONTROL

   
318

319

320

321

322

323

324

325

326

1 2 3 4 5 6 7

ÖLÇÜMLER

SD +1

SD +2

SD -1

SD -2

ORTALAMA

OCAK 2012 1. HAFTA YÜKSEK KONT.

x-y Doğrusal Dağlım
y = 0,8x + 21,0

R2 = 0,9

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

76 78 80 82 84 86 88

Y

Doğrusal (Y)

Tüm belirlenen alt süreçteki hata türleri nedenleri ve planlanan eylem süreçleri 
belirlenerek takip altına alındı çalışma sürecinin sonunda RÖP değeri iyileştirme 
öncesi 4811 olarak bulunan değerin iyileştirme sonrası 820 olduğunu saptadık. 
İyileştirme oranımız %83.03 olarak tespit edildi.

Bu çalışma sonrası HBTC ları için standart işletim politikamızı geliştirip kalite 
departmanında prosedür olarak tanımlayıp hastane genelinde kullanımını etkin 
hale getirdik.

Sonuç olarak; Kalite Departmanlarının yapmış olduğu analitik değerlendirme 
çalışmalarının (PÜKÖ, HTEA vb…) kullanılan cihazların standart kalite işletim 
prosedürlerinin oluşturulmasına ve hastanelerin hasta ve çalışan güvenliğinin iyi-
leştirilip geliştirilmesine son derece yararlı katkılarının olduğu inancındayız.

KAYNAKLAR
Accudata GTS User’s Manual, Boehringer Mannheim Corporation. 1995.
Total Quality Management Policy Manual, Boehringer Mannheim Corporation. 1997.
NCCLS GP2-A3 Guidelines for Clinical Laboratory Technical Procedure Manuals
Fundamentals of Clinical Chemistry, third edition, Teitz, 1987
Point-of-care testing guidelines:Washington State Clinical Laboratory Advisory Council 

Originally published: October 2000 Reviewed/Revised: March 2005/March 2009
AJCC American Journal of Critical Care,May 2009,Volume 18,No:3 233



IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  713

Laboratuvar Güvenliği ve Kalite 
Standartları: Olgu Sunumu

Emin MURAT1

Mehmet KÖROĞLU2

ÖZET
Sağlık reformları ile birlikte gelişen kalite çalışmalarında, çalışan güvenliği ve laboratuvar güven-
liği kavramları önemli konular arasına girmiştir. Hasta ve çalışan güvenliği mevzuatını destekle-
yen kalite standartları, laboratuvarlarda çalışan personel güvenliğinde sistemsel yaklaşımı hedef-
lemektedir. Laboratuvar çalışanlarının önemli riskleri arasında enfeksiyöz ajanlara maruz kalma 
gösterilmektedir. Bruccelloz endemik bir zoonotik hastalıktır. Ancak ilgili laboratuar testlerinin 
işlemleri sırasında laboratuvar çalışanlarına da bulaşabildiği bilinmektedir. Bu olgu çalışmasında, 
hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarında teknisyen olarak çalışan 42 yaşındaki bir erkek hasta 
sunulmaktadır. Bu personelimiz, brucella enfeksiyonuna kültür ve identifikasyon işlemleri sırasın-
da yakalanmıştır. Laboratuvar kaynaklı brucelloz vakaları sağlıkta kalite standartları içerisinde yer 
alan çalışan güvenliği, laboratuvar güvenliği, güvenlik raporlama, el hijyeni, biyogüvenlik kabini 
içerisinde çalışma, kişisel koruyucu ekipman ve eğitim gibi konuların önemini ortaya koymaktadır.

ABSRACT
The concepts of laboratory safety and workers safety are among the important subjects of 
quality standards that develop with the healthcare reforms. The quality standards that support 
the regulations for patient and workers safety require a systematic approach for the safety of 
laboratory workers. Being exposed to infectious agents is shown among the important risks that 
are faced by the laboratory workers. Brucellosis is an endemic infectious disease of zoonotic 
type. However it is known that associated laboratory workers can also be contaminated during 
the related procedure of tests. The 42 years old male patient presented in this case study 
is a laboratory technician in the microbiology laboratory of our hospital. He was infected 
with brucella during the culturing and identification studies. Laboratory-acquired brucellosis 
cases show that the importance of the concepts like laboratory safety, workers safety, working 
within a biosafety cabinet, using safety equipment, hand hygiene, safety reporting and related 
educative processes which are among the components of healthcare quality standards.
Key Words: Workers Safety, Laboratory Safety, Brucellosis, Standard

1 Malatya Devlet Hastanesi, Başhekim Y. Kalite Yönetim Direktörü dreminmurat@gmail.com, 0533371 60 67

2 Malatya Devlet Hastanesi, Doç. Dr. Mikrobiyoloji Uzm.drmkoroglu@yahoo.com, 05326319121
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GİRİŞ

Sağlıkta iş güvenliği, sağlık hizmeti sunumunda güvenli bir çalışma ortamının 
oluşturulması amacıyla, çalışanlar için muhtemel risklerin belirlenmesi, koruyu-
cu önlemlerin alınması ve hizmet içi eğitimlerle güvenli çalışma ortamın sür-
dürebilirliğinin sağlanmasına yönelik tüm usul ve esasları içeren bir kavramdır 
(Wikipedia 2012). Son yıllarda gelişen kalite çalışmaları ve sağlık hukuku ile 
önemi giderek artmaktadır. Ülkemizde sağlık kurumlarında hasta ve çalışan gü-
venliğinin sağlanması, 2009 ve 2011 yıllarında yayınlanan tebliğ ve yönetmelik 
ile yasal mevzuatla zorunlu ve önemli görevler haline getirilmiştir (Resmi Gazete 
2011). Ayrıca sağlıkta uygulanan kalite standartlarında da çoğunlukla yer verile-
rek önemliliği pekiştirilmiştir. Sağlık hizmetlerinde kalite standartlarının temel 
uygulama amacı hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması olarak kabul edilmek-
tedir (Sağlık Bakanlığı 2011).

Hastanelerin laboratuvarları çalışan güvenliği için önemli bir risk alanını oluş-
turmaktadır. Laboratuvar güvenliği, çalışan personelin ortam ve çalışma mater-
yalinden korunması amacıyla alınması gereken tüm tedbirleri içeren bir sistem 
yaklaşımıdır. Çalışanlar açısından laboratuvar kaynaklı tehlikelerin en önemlisi 
enfeksiyöz ajanlara maruz kalmaktır (Karaman 2011). Laboratuvar kaynaklı Bru-
cella enfeksiyonlarının sıkça görülmekte olduğu tahmin edilmektedir (Şengöz ve 
ark.2006, Memish ZA. ve ark 2001, CDC 2008 Ocak Raporu). Ancak özellikle 
ülkemizde bu vakalar bilimsel raporlara yeterince yansımadığı düşünülen bir ça-
lışan hastalığı olarak ta görülmektedir (Yaman H. ve ark 2011, Sayın -Kutlu ve 
ark 2012).

Brucella dünya çapında ve ülkemizde de bilinen endemik ve yaygın bir zoonotik 
hastalık olarak halen önemini korumaktadır (Yaman H, Cutler ve ark 2005, Se-
lem ve ark 2010). Laboratuvarlarda yapılan işlemler sırasında mesleki enfeksiyon 
riski altında olan laboratuvar çalışanlarının güvenliği ve yapılan kalite çalışma-
larının öneminin vurgulanması için laboratuvar kaynaklı brucella olgularının sıkı 
takip edilmesi, tanı-tedavisi ve rapor edilmesi önemli bir konudur.

OLGU SUNUMU

Olgumuz hastanemiz (Malatya Devlet Hastanesi) mikrobiyoloji laboratuvar ça-
lışanıdır. 42 yaşındadır. Evli ve erkektir. 17 yıllık mesleki tecrübesine sahip olup 
kültür ekim-identifikasyon bölümünde 11 yıldır çalışmaktadır. Ateş, titreme, hal-
sizlik, kas ve eklem ağrıları şikayetlerinin başlaması üzerine başvurduğu Enfeksi-
yon hastalıkları polikliniğinde yapılan muayene ve tetkikler neticesinde brucella 
enfeksiyonu teşhisi konulmuştur. Hastanın pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri 
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tüketim hikayesi olmaması üzerine yapılan detaylı sorgulamada enfeksiyon odağı 
olarak laboratuvar kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğu görülmüştür. İlgili 
personel hastanemizde uygulamada olan güvenlik raporlama formunu doldurula-
rak kalite birimine kendisi başvurmuştur. Hastanemizde yüksek katılım ve alışma 
kültürünün yaygınlaşması için güvenlik raporlama kapsamı geniş tutulmuştur. 
Kalite birimimizce alınan bildirimle beraber çalışanın onayı alınarak enfeksiyon 
kontrol hekimi (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı) ve hemşiresi, mikrobiyoloji uz-
manı ve kalite yönetim direktöründen oluşan komisyonla inceleme ve kök neden 
analiz çalışması başlatılmıştır. Çalışan uygun tedaviye alınarak istirahat verilmiş-
tir. Ayrıca bildiriminden dolayı kendisine teşekkür edilmiştir.

Sistemin sorgulanmasında bulaş yolu olarak laboratuvar dışında bir risk faktörü 
tespit edilememiştir. Komisyonca yerinde gözlem, inceleme, kayıt kontrolü ve 
görüşmeler yapılmıştır. Çalışma standartları yönünden yapılan değerlendirmede 
mesleki tecrübe açısından yeterli düzeyde olduğu ve hastanede ulaşılabilir labo-
ratuvar güvenliği rehberinin bulunduğu, rehberde çalışma kurallarının tanımlan-
dığı görülmüştür. Çalışma koşullarının (ortam, havalandırma, kişisel koruyucu 
ekipman, el dezenfektanı, musluk-su, maske v.s) uygun ve biyogüvenlik kabinin 
en az class 2 düzeyinde olduğu, çalışanın laboratuvar güvenliği başta olmak üze-
re kişisel koruyucu ekipman kullanımı, biyogüvenlik kabin kullanımı, el hijyeni 
ve mesleki riskler yönünden tüm eğitimleri aldığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine 
çalışanın sistem sorgulaması tekrar yapılmış ve çalışanın son iki aydır eldiven 
ve maske kullanmadığı, işlemeler sırasında saçılma ve aerosol oluşmamasına ve 
biyogüvenlik kabini class 2 düzeyinde çalışmaya dikkat etmediği ve on gün önce 
meraktan dolayı pozitif kültür plaklarını derin kokladığını ifade etmesi üzerine 
olayın bireysel hataya bağlı olduğu ve yüksek olasılıkla laboratuvar işlemlerinde 
bulaştığı kanaatine varılarak rapor hazırlanmıştır. Rapor çalışan güvenliği komi-
tesinde görüşülmüş ve kalite birimi rehberliğinde laboratuvar şefliği ve enfeksi-
yon kontrol ekibine belirtilen konularda tekrar eğitim yapılmak üzere düzeltici ve 
önleyici faaliyet (DÖF) açılmış ve takibi yapılmıştır.

TARTIŞMA

Brucella laboratuvar kaynaklı tüm enfeksiyonlar içerisinde %2’lik bir grubu 
oluşturmakta iken laboratuvar kaynaklı bakteriyel enfeksiyonlar içerisinde de or-
talama %10-12’lik kısmını oluşturmaktadır (Kamajit S. 2009, Ergönül O. 2007, 
David L 2006, Ellen J Baron 2008). Ülkemiz brucella yönünden endemik bir ülke 
olduğundan laboratuvar çalışanları bu bakteriye maruz kalma yönünden yüksek 
risk altındadır (Ergönül 2003, Sayın, Kutlu 2012). Bu bakterinin laboratuvar ça-
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lışanlarında bulaşma zamanı ve bulaş yolunu doğru olarak belirlemek her zaman 
mümkün olmamaktadır (Kamaljit 2009). Ülkemizde laboratuvar kaynaklı infek-
siyonlar nadiren tanı konulup raporlanmaktadır (Yaman H. 2011, Sayın-Kutlu 
2012). Ülkemizde laboratuvar çalışanlarında Brucella enfeksiyon oranı % 5.8 
olarak bildirilmiştir (Sayın-Kutlu 2012).

Mikroorganizma laboratuvarda kültür uygulama işlemlerine paralel olarak bir 
çok yoldan vücuda girebilmekte ve hastalık oluşturmaktadır. Bunların içerisinde 
kültür işlemleri sırasında saçılma ve aerosol oluşması sonucunda solunum yolu 
ile bulaşma ön planda gelmektedir (Ergönül 2007, Kamaljit 2009, Sayın-Kutlu 
2012, David L 2006, Ergönül O. 2003, Young E.J 2005-Mandel, Yaman H 2011). 
Bunun dışında göz ve mukoza teması, mide–bağırsak kanalı ve bütünlüğü bo-
zulmuş deri yolu ile de geçiş yolu mümkündür. Çeşitli kültür ve idendifikasyon 
işlemleri (Vorteks, santrifüj, katalaz testi, gram boyama v.b) sırasında aerosol 
oluşması ve bakterinin saçılmasının mümkün olduğu bilinmektedir (Yaman H 
2011, Noviello 2004).

Laboratuvar kaynaklı Brucella vakaları incelendiğinde erkek cinsiyetin öne çık-
tığı görülmektedir (Ergönül 2003, Sayın-Kutlu 2012). Erkek cinsiyette kişisel 
koruyucu ekipman ve biyogüvenlik kabini kullanımının bayanlardan düşük oldu-
ğu vurgulanmaktadır (Ergönül 2003, Sayın-Kutlu 2012). Ayrıca mesleki tecrübe 
ve eğitim eksikliği, ekipman ve donanımın yetersizliği, laboratuvarlarda düzen-
siz çalışma ve düzensiz malzeme yerleşimi, kişisel koruyucu ekipman kullanıl-
maması bulaş riskini artırmaktadır (Ergönül 2003, Sayın-Kutlu 2012, Yaman H 
2011, Dawid L 2006).

Laboratuvar çalışanlarına laboratuvarda çalışma ve iş güvenliği konusunda eği-
tim sürekli verilmelidir. Sağlık Bakanlığının laboratuvar uzmanlarının döner ser-
maye ek ödemesine dayanak teşkil eden performans puan hesaplamalarında da 
aylık eğitimlerinin yapılması ile değerlendirildiği bilinmektedir.

Mikrobiyoloji laboratuvarında kültür ve identifikasyon ile ilgili işlemlerin class 2 
biyogüvenlik kabini içerisinde yapılması, kişisel koruyucu ekipman kullanımının 
ihmal edilmemesi, kültür-idendifikasyon işlemleri sırasında dökülme–saçılma ve 
aerosol oluşumunun engellemesi bu mikroorganizmanın laboratuvar çalışanla-
rında enfeksiyon yapma oranını düşürecektir. Nitekim 2007 yılından beri biyo-
güvenlik kabini kullanımının yaygınlaşması ile ülkemizde laboratuvar kaynaklı 
brucella vakalarının sayısını azaltmaktadır (Sayın-Kutlu 2012).

Ülkemiz hastanelerinde uygulanmakta olan Sağlıkta Kalite Standartlarında 
(SKS); olgu sunumu ve içerikle ilgili direk ilişkili 10 adet standart belirlenmiştir.
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• 00 01 01 16 00 Ç. Çalışan güvenliği komiteleri kurulmalıdır.

• 00 01 01 19 00 G. Güvenlik raporlama sistemine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

• 00 01 01 17 00 Eğitim komitesi kurulmalıdır.

• 00 01 01 43 00 Çalışan güvenliği açısından düzenlemeler yapılmalıdır.

• 00 01 01 45 00 Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

• 00 01 01 46 00 Çalışanlara yönelik uyum eğitimleri düzenlenmelidir.

• 00 01 03 05 00 El hijyeni sağlamaya yönelik eğitim programı hazırlanmalıdır.

• 00 01 04 13 00 Laboratuvar güvenliğini sağlamaya yönelik düzenleme bulun-
malıdır.

• 00 02 04 10 00 G Mikrobiyoloji laboratuvarında kültür testlerinin güvenli 
çalışmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

• 00 04 01 02 00 Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışanlar 
izlenmelidir.

Bu standartların birçok alt birleşeni de mevcuttur. Olgumuz analiz edildiğinde 
tüm süreçlerinde bu standartların önemi açıkça anlaşılmaktadır. Standartların 
evrenselliği ve vazgeçilmezliği bu ve benzer örneklerle tartışılmaz olmaktadır. 
Ulusal ve ulusalararası uygulamalarda; JCI standartlarında ve TSE kaynaklı OH-
SAS 18001’e göre İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminde de benzer 
uygulamalar görülmektedir. Bu standartların doğru ve etkili kullanımı ile ol-
gumuzdaki gibi laboratuvar kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi ve çalışanların 
iş güvenliğinin sağlanması konusunda ortak hedef için büyük önem arz ettiği 
görülmektedir. Ayrıca gelişecek olan buna benzer aksi durumlarda hukuki bo-
yutta yönetim sorumluluğu da söz konusudur (Hakeri2010). Bu konuda yapılan 
çalışmalarda sağlık personelinin yönetsel ve destek düzeyinde iş güvenliğinin 
yetersiz olduğunu bildirdiği belirtilmektedir (Öztürk 2011).

Sonuçta laboratuvar çalışanlarında laboratuvar kaynaklı bruselloz vakaları rapor-
lanmadığı için önemi yeterince ortaya çıkmamaktadır. Hastanelerde uygulanan 
Sağlıkta Kalite Standartları ile laboratuvar ve çalışan güvenliği konusunda ciddi 
ilerlemeler sağlanmıştır. Benzer birçok olgunun güvenlik raporlama ve benzer 
bildirimle bilinmesi ve bilimsel yayınlarla da raporlanarak ulusal akademik dü-
zeyde tartışılması kalite çalışmalarında, çalışan ve laboratuvar güvenliği sürecine 
olumlu katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu vakalara benzer vakaların bildirimlerinin 
ihmal edilmeden yapılması durumunda, bir sonraki aşamada iş gücü kayıplarının 
ve tedavi maliyetlerinin belirlenebilmesi açısından önem arz etmektedir.
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