T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2. ULUSAL SAĞLIKTA KALİTE VE GÜVENLİK
ÖDÜLLERİ KİTABI

HİZMET KALİTE STANDARTLARI
ARAŞTIRMA VE BİLİMSEL YAYIN & EN İYİ UYGULAMA
ÖDÜLLERİ

Editörler
Umut BEYLİK
Özlem ÖNDER

ANKARA – 2011

2.ULUSAL SAĞLIKTA KALİTE VE GÜVENLİK ÖDÜLLERİ
KİTABI
Editörler: Umut BEYLİK – Özlem ÖNDER
1. Basım – Kasım 2011
ISBN: 978-975-590-409-2
Bakanlık Yayın No: 870
© Yazarlar – Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bu kitabın her türlü yayın hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri
Genel Müdürlüğü’ne aittir. Genel Müdürlüğün yazılı izni olmadan,
tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere,
hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda
yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Yazarların bu kitap içinde yer alan
bildirilerini başka kitap ve/veya dergilerde münferiden yayınlama hakları
saklıdır.
Azim Matbaacılık
Büyük San. 1.Cad.
Alibey İşhanı 99/33
İskitler / ANKARA
Tel: 312 342 03 71
Fax: 341 29 77
E-posta: info@azimmatbaacilik.com
Web: www.azimmatbaacilik.com

İletişim
T. C. Sağlık Bakanlığı
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı
Mahmut Esat Bozkurt Caddesi No: 19 Kat: 1
Kolej / Ankara
E-posta: performansyonetimi@saglik.gov.tr
Web: www.performans.saglik.gov.tr
II

ARAŞTIRMA VE BİLİMSEL YAYIN ÖDÜLÜ SEÇİCİ
KURULU
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr.Adnan ÇİNAL
Türkiye ABD Sağlık Ataşesi
Dr. Mehmet DEMİR
Sağlık Bakanlığı Müşaviri
Prof. Dr. Tevﬁk ÖZLÜ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Nazmi ZENGİN
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Fahri OVALI
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Klinik Şefi
Prof.Dr. Ömer KARAHAN
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr.Hasan GÜLER
Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ SEÇİCİ KURULU
Prof. Dr. Bilçin TAK
Uludağ Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Suat TURGUT
İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi
Dr.Hasan GÜLER
Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Dr.Abdullah ÖZTÜRK
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı
Av.Süleyman KAPAN
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı
Hukuk Müşaviri
Uzm. Dr. Dilek TARHAN
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı
Genel Koordinatör
Mik.Uzm. Serap SÜZÜK
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı
Kalite Standartları Geliştirme Şube Müdürü
III

ÖNSÖZ
Ülkemizde hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşları ve sağlık çalışanları
tarafından Hizmet Kalite Standartları, hasta güvenliği, çalışan güvenliği,
laboratuar güvenliği alanlarında daha güvenli bir ortam oluşturmak ve
güvenliği tesis etmek üzere kamu veya özel kurumlarda yapılmış veya
halen devam edilen sistematik uygulamaların teşvik edilmesi amacıyla
“Hizmet Kalite Standartları Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü” ve
“Hizmet Kalite Standartları En İyi Uygulama Ödülü” yarışmaları
düzenlenmiştir. Seçici Kurul tarafından bilimsel kriterler doğrultusunda
çok sayıda başvurunun arasından seçilen ve dereceye giren araştırmalar
ve iyi uygulama örnekleri; sağlık kurum ve kuruluşlarımız için yol
gösterici olmakla birlikte, sağlık hizmetlerinde performans, kalite ve
hasta güvenliği uygulamalarının kurumsallaşması adına önemli bir adım
olarak görülmektedir.
Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödüllerine başvurularda saha araştırmasına
dayalı olması, sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılmış olması, bir
araştırmadaki bilimsel gereklilikleri karşılıyor olması gibi hususlar
dikkate alınmıştır. Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü başvuruları,
ülkemizde sağlık hizmetlerinde performans, kalite ve hasta güvenliği
alanında isim yapmış akademisyenlerden oluşan Seçici Kurul tarafından
saha araştırmasına dayalı olma, kamu ve özel hastanelerde yapılmış olma,
bilimsel araştırma gerekliliklerini karşılama, araştırmanın amacı, süreci
ve sonuçlarının ortaya konulması, sonuçların ölçülebilir nitelikte olması,
sağlık hizmetlerine etkilerinin açıklanması, yazım kurallarına uygunluk,
güncel ve yeterli literatür, kullanılan dil ve anlatımda akıcılık gibi
kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Birbirinden
değerli ve özgün çalışmaların arasından Seçici Kurul tarafından yapılan
değerlendirmeler neticesinde dereceye giren başvurular belirlenmiştir.
Hasta güvenliği, çalışan güvenliği ve laboratuar güvenliği alanlarında
hastanelerde daha güvenli bir ortam oluşturmak üzere, kamu veya özel
hastanelerde yapılmış veya halen devam edilen sistematik uygulamaların
teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen En İyi Uygulama Ödüllerine
başvurularda ise uygulamanın yine Hizmet Kalite Standartları, hasta,
çalışan veya laboratuar güvenliği alanında olması, ilgili birimlerin
tümünü kapsıyor olması, uygulamaya ait plan ve programların çıkartılmış
olması, uygulamanın takibini sağlayan raporlama sisteminin bulunuyor
olması, görsel öğelerle desteklenmesi ve benzer hastanelerde
uygulanabilme niteliğine haiz olması gibi hususlar dikkate alınmıştır. En
İyi
Uygulama
Ödülü
başvuruları,
Bakanlığımızdan
ve
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Akademisyenlerden konu ile ilgili uzman isimlerden oluşan Seçici Kurul
tarafından hasta, çalışan veya laboratuar güvenliği alanında olma, görsel
öğelerle desteklenme, ilgili birimlerin tümünü kapsıyor olma, amacı,
süreci ve sonuçlarını ortaya koyma, sonuçların ölçülebilir nitelikte
olması, sağlık hizmetlerine etkilerinin açıklanması, benzer hastanelerde
uygulanabilme niteliğine haiz olma, yazım kurallarına uygunluk,
kullanılan dil ve anlatımda akıcılık, konunun planlı ve anlaşılır şekilde
sunulması gibi kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir.
Çok sayıda çalışmanın arasından Seçici Kurul tarafından yapılan
değerlendirmeler neticesinde dereceye giren başvurular belirlenmiştir.
2.Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri kapsamında
düzenlediğimiz Hizmet Kalite Standartları Araştırma ve Bilimsel Yayın
Ödülü ile En İyi Uygulama Ödülü yarışmalarına değerli katkılarından
dolayı Seçici Kurul üyelerine ve gerek sağlık kurum ve kuruluşlarımızdan
gerekse üniversitelerimizden başvuruda bulunan çok sayıda katılımcıya
teşekkür eder; bu çalışmanın ülkemizde sağlık hizmetlerinin daha iyi
noktalara gelmesine katkıda bulunmasını dileriz.

S.B. Performans Yönetimi ve Kalite
Geliştirme Daire Başkanlığı
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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
2.Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri
“HKS ARAŞTIRMA VE BİLİMSEL YAYIN ÖDÜLÜ”
SEÇİCİ KURUL ÜYESİ DEĞERLENDİRME FORMU
Araştırma Adı:
Başvuru No:

I.
GENEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Uygun gördüğünüz seçeneğin olduğu bölüme karşılığı puanı
yazınız.
Kriter değerleri toplamı (Evet) 80 puandır.
1. Saha araştırmasına dayalı mı?
2. Araştırma kamu ya da özel hastane(ler)de yapılmış mı?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bilimsel bir araştırma gerekliliklerini karşılıyor mu?
Araştırma amacı belirtilmiş mi?
Araştırmanın süreci belirtilmiş mi?
Araştırmanın sonuçları ortaya konmuş mu?
Araştırma sonuçları ölçülebilir nitelikte mi?
Araştırmanın sağlık hizmetleri üzerine etkileri açıklanmış
mı?
Araştırmanın bütçesi ve finansmanından bahsedilmiş mi?

10.
11.
12.
13.

Yazım kurallarına uygun mu?
Kaynaklar yeterli ve güncel mi?
Araştırmanın özgün değeri var mı?
Dil doğru kullanılmış ve anlatımda akıcılık sağlanmış mı?

EVET
(5
Puan)

KISMEN
(2,5 puan)

HAYIR
(0 puan)

14. Çizelge ve şekil isimleri ve açıklamaları yeterli mi?
15. Ana başlık araştırmanın amacını tam olarak yansıtıyor mu?
16. Tablo, çizelge ve şekil isimleri ve açıklamaları yeterli mi?
TOPLAM PUAN-1 (Yazılan puanların toplamıdır)
…………………
II.

ÖZEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (Diğer başvurular
ve tarafınızca uygun gördüğünüz diğer kriterler dikkate alınarak
20 üzerinden puanlanmalıdır)

GENEL TOPLAM PUAN
(TOPLAM PUAN-1 ve TOPLAM PUAN-2’nin toplamıdır)

TOPLAM PUAN-2
…………..

…………

Sizinle bundan sonraki iletişimleriniz için haberleşme bilgilerinizi aşağıya not etmenizi diliyoruz.
Seçici Kurul Üyesi Adı Soyadı–İmza:
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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
2.Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri
“HKS EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ”
SEÇİCİ KURUL ÜYESİ DEĞERLENDİRME FORMU
Uygulama Adı:
Başvuru No:

III.
GENEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Uygun gördüğünüz seçeneğin olduğu bölüme karşılığı puanı
yazınız.
Kriter değerleri toplamı (Evet) 80 puandır.
17. Uygulama Hizmet Kalite Standartları alanında mı?
18. Uygulama görsel ve benzeri öğelerle desteklenmiş mi?
19. İlgili Birimlerin tümünü kapsıyor mu?
20. Uygulama amacı belirtilmiş mi?
21. Uygulamanın süreci belirtilmiş mi?
22. Uygulamanın sonuçları ortaya konmuş mu?
23. Uygulama sonuçları ölçülebilir nitelikte mi?
24. Uygulamanın sağlık hizmetleri üzerine etkileri
açıklanmış mı?
25. Uygulamanın bütçesi ve finansmanından bahsedilmiş
mi?
26. Uygulama sonucunda çıkarılmış dersler var mı?
27. Uygulama benzer kurumlarda uygulanabilme
niteliğine haiz mi?
28. Yazım kurallarına uygun mu?
29. Dil doğru kullanılmış ve anlatımda akıcılık sağlanmış
mı?
30. Ana başlık uygulamayı tam olarak yansıtıyor mu?
31. Uygulamada konu planlı ve anlaşılır bir şekilde
sunulmuş mu?
32. Tablo, çizelge ve şekil isimleri ve açıklamaları yeterli
mi?
TOPLAM PUAN-1 (Yazılan puanların toplamıdır)

EVET
(5
Puan)

KISMEN
(2,5
puan)

HAYIR
(0
puan)

…………………
IV.

ÖZEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (Diğer
başvurular ve tarafınızca uygun gördüğünüz diğer kriterler
dikkate alınarak 20 üzerinden puanlanmalıdır)

TOPLAM PUAN-2
…………..

GENEL TOPLAM PUAN
(TOPLAM PUAN-1 ve TOPLAM PUAN-2’nin toplamıdır)
Sizinle bundan sonraki iletişimleriniz için haberleşme bilgilerinizi aşağıya not etmenizi diliyoruz.
Seçici Kurul Üyesi Adı Soyadı–İmza:
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2.ULUSAL SAĞLIKTA KALİTE
VE GÜVENLİK ÖDÜLLERİ

HKS ARAŞTIRMA VE BİLİMSEL YAYIN
ÖDÜLÜ

ÇOCUK HASTALAR İÇİN BUÇH DÜŞME RİSKİ TANILAMA
ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Derya DEMİR1 , Sibel ÇEVİK YÖNTEM1 , Hatice YILDIRIM SARI2 , Murat BEKTAŞ3

Özet
T.C. Sağlık Bakanlığı’nca Haziran 2011’de yayınlanan “Hastane Hizmet Kalite
Standartları”nda, yatan hastaların düşme risklerinin hastane tarafından
belirlenen bir ölçekle değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ancak
ülkemizde çocuklarda düşme riskini tanımlayan güncel bir ölçek
bulunmamaktadır. Bu metodolojik çalışmada amacımız hastanemizde yatan
çocuk hastalarda düşme riskini tanımlamaya yönelik geçerli ve güvenilir bir
ölçek geliştirmektir. Uzman görüşleri ve pilot uygulama sonrasında geliştirilen
ölçek 15 Temmuz-16 Ağustos 2011 arasında yatan 0-18 yaş grubundaki 1000
hastaya uygulandı. Hastaların %36,4’ü kız, %65,4’ü erkek olup çoğunluğu üç
yaş altındaydı (%51,2). Yatışları sırasında 7 hastada düşme olayı yaşandı
(%0,7). Hastalar yatışları sırasında düşme olayı yaşananlar (Grup I) ve
yaşanmayanlar (Grup II) olarak 2 gruba ayrıldı. Ölçek maddelerinin seçimi
‘madde toplam puan korelasyonları’ analiziyle belirlendi. Katsayılar (0,0080,594 arasında) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bulundu. Ölçeğin yapı
geçerliliği için ‘bağımsız gruplar arası t-testi’ uygulandı. Gruplar arasındaki
fark istatistiksel olarak anlamlıydı (t=43,909, p0,001). Ölçeğin ROC analiziyle
belirlenen kesim noktası 24.5 puan olup, duyarlılığı 0,714, özgüllüğü 0,426
olarak hesaplandı. Eğri altı alan 0,540-0,740 arasında ve kabul edilebilir
düzeyde ayrıma sahipti. Ayrıca ölçek düşen çocukların %71,4’ünü yüksek riskli
olarak tanımladı ki bu sonuç ölçeğin risk tanımlamada etkili olduğunu açıkça
göstermekteydi. Çalışmamızda BUÇH Düşme Riski Tanılama Ölçeğinin geçerli
ve güvenilir bir ölçek olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Hastanede düşme, Geçerlilik, Güvenilirlik, Tanı ölçeği
Abstract
According to “Hospital Service Quality Standards” published by Turkish
Ministry of Health in June 2011, hospital executives should assess falling risk of
patients during hospitalization by developing their own scales. Currently no
valid scale for falling risk of hospitalized children is available in our country. In
this respect, the present study has been designed methodologically to develop a
valid and reliable scale which can be used for defining accurately the falling risk
of children hospitalized at Dr. Behçet Uz Children’s Research and Training
1
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3
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
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Hospital. The scale which was constituted after receiving specialist opinion and
performing a pilot study, was put into practice on 1000 patients whom their ages
ranged from 0 to 18 years and hospitalized at various departments between 15
July 2011 and 16 August 2011. In the study group 36.4% of patients were female
and 65.4% were male. The majority of patients were 3 years of age (51.2%).
Seven patients had experienced falling (0.7%) during their hospitalization. In
order to perform statistical analysis patients were divided into two groups.
Group I involved patients who had fallen during their hospitalization and Group
II involved the ones who had not fallen. Election of scale items was performed by
“total item point correlation” analysis and coefficients (values between 0.008
and 0.594) were found to be statistically significant. Similarly, “t-test for
independent groups” demonstrated a statistically significant difference between
mean values of two study groups (t= 43.909, p0,001). This data was interpreted
as a strong evidence for the validity of the scale. Cut-off value obtained by ROC
analysis was 24.5 points. While specificity of the scale was calculated as 0.714,
the specificity was calculated as 0.426. According to this data, the AUC (Area
under curve) of our scale was calculated between 0.540 and 0.740. This was a
reasonable value for demonstrating the differentiative feature of the scale.
Besides, by using our novel scale, we achieved to define 71.4% of patients who
had fallen to be in the high risk group. This data proved that our scale was
efficient enough for defining risk groups. In conclusion, we found that “Behçet
Uz Children’s Hospital Diagnostic Scale for Falling Risk of Children” is a
valid and reliable scale which can be used in routine daily practice.
Keywords: Falling in hospital, validity, reliability, diagnostic scale
1.

GİRİŞ

Hasta güvenliği son yıllarda sağlık bakım kalitesinin geliştirilmesi kapsamında
ele alınan önemli bir konudur. Hasta güvenliği, sağlık bakımı sırasında
oluşabilecek yaralanma ve istenmeyen olaylardan kaçınma, bu tür olayları
önleme ve düzeltme amacıyla sağlık kurumlarında izlenen süreçler olarak
tanımlanmaktadır (NPSF, 2008). Hasta Güvenliği hedefleri arasında düşmeler,
öncelik verilen alanlar içinde yer almaktadır (Joint Commission International,
2010).
06/04/2011 tarihinde 27897 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Hasta ve
Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik’te” sağlık kurumları hasta
düşmelerinin önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri
yapmaklagörevlendirilmiştir
(http://www.performans.saglik.gov.tr/content/files/haberler/genel/4hcgyonetmeli
k.pdf).
Düşmek fiili Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Yer çekiminin etkisiyle boşlukta,
yukarıdan aşağıya inmek”, “Durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak

3

veya dayanağını, dengesini yitirerek yukarıdan aşağıya inmek”, “Yere
devrilmek, yere serilmek” olarak tanımlanmıştır (www.tdk.gov.tr).
Düşmeye neden olan faktörler bireysel/içsel ve çevresel/dışsal faktörler olarak
gruplandırılmıştır. Düşmeye neden olabilecek bireysel/içsel faktörler; ilaç
tedavisi alma, çoklu ilaç kullanımı, görme kaybı, baş dönmesi, duyma kaybı,
nörolojik bir hastalığa bağlı gelişen ekstremite ya da duyusal kayıplar ve bilinç
durumu değişikliklerinin olmasıdır (JCI, 2010). Düşmeye neden olan
çevresel/dışsal faktörler ise; kaygan ve ıslak zeminlerin bulunması, ortamın
yetersiz aydınlatılması, mobilyaların durumu, kullanılan yürümeye yardımcı
araçların uygunluk durumudur (Joint Commission International, 2010).
Çocuklar gelişimsel özellikleri nedeniyle kazalarla karşılaşma açısından en
önemli gruptur. Bunun nedeni; nöromotor, fiziksel, duyusal, bilişsel ve
psikososyal açıdan gelişimlerinin devam ediyor olmasıdır. Motor sisteminin iyi
çalışmaması, dengesinin çabuk bozulması, reaksiyonlarındaki yavaşlık, görme
alanının dar olması, sesleri lokalize etme yeteneklerinin gelişmemiş olması, iki
uyarıyı aynı anda algılayamamaları, devamlı hareket halinde olmaları,
büyüklerini taklit etmek istemeleri, araştırma ve öğrenme konularındaki
merakları çocukların kazalarla karşılaşmalarına neden olur (Çelik İnanç,2004).
Çocuklarda düşmeye neden olabilecek faktörler çevresel, gelişimsel, tedaviye
yanıt, fiziksel/psikolojik, bilinmeyen, aile dikkati olarak sınıflandırılmıştır.
Yapılan çalışmalarda nörolojik hastalıklar ve hasta çevresinin çocuk hastalarda
düşmeye ve düşmeye bağlı ölüm ve yaralanmalara neden olan en önemli faktör
olduğu belirlenmiştir. Düşmeye yol açan diğer faktörler ise yaş, cinsiyet, bilişsel
gelişim, düşme öyküsü, ilaç kullanımı ve sedasyon-cerrahi girişimlere yanıt
olarak açıklanmıştır (Perrell ve ark. 2001, Graf 2005, Razmus ve ark. 2006).
Çocuk hastalarda düşmeye yol açan içsel nedenler arasında yardımcı araçların
kullanımı, bağımlılık düzeyi, anne-babanın çocuğun yanında bulunma durumu
olarak açıklanmıştır (Levene ve Bonfield 1991). Çocuk hastalarda düşme
tanılama araçları kullanılarak yapılan bir araştırmada düşme riski yüksek ve
düşmeye bağlı ölüm-yaralanma meydana gelen olguların nörolojik hastalık
öyküsü olan, 3-5 yaş arasındaki erkek çocuklar olduğu belirlenmiştir(Graf 2005).
Çocuklarda düşme riskini tanılamaya yönelik yurt dışında geliştirilmiş birkaç
araç bulunmaktadır. Graf-PIF beş maddelik bir düşme riski tanılama aracıdır.
Geçerlik güvenirliğinin henüz yapılmadığı duyarlılık testinin %75 olduğu
belirtilmiştir (Graf 2005). CHAMPS ölçeği altı alt boyutta düşme riskini
tanılayan bir ölçektir ve geçerlik güvenirlik çalışmalarının sürdüğü, pilot çalışma
aşamasında olduğu bildirilmiştir (Copeland 2007). Humpty Dumpty düşme
riskini tanılama ölçeği yedi maddelik bir ölçektir. İçerik geçerliği yapılan ölçeğin
rapor edilen düşmelerin ancak %28’inde düşme riskini saptayabildiği
belirtilmiştir (Wood ve ark. 2006).
Harvey ve arkadaşları (2010) çocuk kliniklerinde yatan hastalar için özel olarak
geliştirilmiş düşme riskini tanılama araçlarının yetersiz olduğunu belirtmiştir.
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Yapılan araştırmada yetişkinler için geçerli güvenilir olan düşme riski tanılama
araçlarının çocuklar için kulllanılamayacağını ve çocuk hastanelerinin
kendilerine özgü tanılama araçlarını geliştirmeye yönelik çalışmalara gereksinim
olduğunu belirtilmiştir. (Harvey ve ark., 2010)
Sağlık kurumlarında, düşmelerin yaşanmadan gerekli önlemlerin alınması
anlayışı bulunmaktadır. Risk faktörlerinin her biri için alınacak önlemler ve bu
konuda oluşturulan hemşirelik protokolleri ile düşme olayının ve düşme sonrası
oluşacak yaralanmaların önüne geçilmeye çalışılmaktadır (Harvey ve ark. 2010).
Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılı Haziran ayından itibaren yürürlüğe giren
hastanelerin Hizmet Kalite Performans puanını belirleyen “Hastane Hizmet
Kalite Standartları’nda” düşme riskinin tanılanması ve düşmeleri önlemeye
yönelik tedbirlerin alınması konusu yer almaktadır. Düşme konusunda “yatan
hastaların düşme risk değerlendirmesine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır”
ve “değerlendirme hastane tarafından belirlenen bir ölçekle yapılmalıdır”
şeklinde iki önemli madde yer almaktadır.
Sağlık Bakanlığı tarafından yetişkin hastalarda düşme riskini tanılamaya yönelik
bir ölçüm aracı (İtaki Düşme Riski Ölçeği) geliştirilmesine rağmen çocuk
hastalar için tanımlanmış, önerilmiş herhangi bir ölçüm aracı bulunmamaktadır.
Uluslararası araştırmalar incelendiğinde hastanelerin kendi ortamlarına uygun
tanılama ölçekleri geliştirdikleri görülmüştür (Harvey ve ark. 2010). Buradan
yola çıkılarak İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nin ortamı ve hasta özelliklerine uygun bir ölçüm aracı
geliştirilmesine karar verilmiştir.
Amaç: Bu araştırma İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nde yatan çocuk hastalarda düşme riskini tanılamaya
yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracının geliştirilmesi amacıyla
planlanmıştır.
2. YÖNTEM
1.Araştırmanın türü: Araştırma düşme riskini tanılamaya yönelik geçerli ve
güvenilir bir ölçüm aracının geliştirilmesi amacıyla metadolojik olarak
gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın Yeri: Araştırma İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yürütülmüştür. Hastanemizin
temeli kurucusu olan Dr. Behçet Uz tarafından 23 Nisan 1938 de atılmıştır. 2
Nisan 1947 yılında 150 yatakla hizmete başlayan hastanemiz 372 yatakla
hizmet vermeye devam etmektedir. 2010 yılında 17 350 yatan, 420 266 ayaktan
hastaya sağlık hizmeti sunulmuş ve 13 195 ameliyat yapılmıştır. Türkiye’nin en
büyük çocuk hastanelerinden biri olan, yarım asrı aşkın süredir Ege Bölgesinden
ve ülkemizin dört bir yanından gelen hastalara çocuk sağlığı hizmetlerini her
branşta sunan hastanemiz, aynı zamanda kuruluşundan bu yana Çocuk Sağlığı ve
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Hastalıkları ile Çocuk Cerrahisi alanlarında yüzlerce uzman hekim yetiştirmiştir.
Ege Üniversitesi ilk eğitimlerine hastanemizde başlamış olup, halen Ege ve
Dokuz Eylül Üniversitelerinin Tıp Fakültesi ile Hemşirelik Yüksekokulu
öğrencileri eğitimlerinin bir kısmını hastanemizde yapmaktadırlar.
1.

Örneklem: Araştırmanın pilot uygulaması ölçek 125 hastaya
uygulanmıştır. Pilot uygulama bittikten sonra başlayan ölçeğin geçerlik
güvenilirlik çalışmasında ise ölçek 1000 hastaya uygulanmıştır. Ölçek
hastanenin tüm kliniklerinde (Acil Servis, Acil Yoğun Bakım, Büyük
Çocuk Servisi, Cerrahi Servisi, Cerrahi Yoğun Bakım, İntaniye Servisi,
Kalp Damar Cerrahi Servisi, Kardiyoloji Servisi, Hem. Onkoloji
Servisi, Prematüre Servisi, Prematüre Yoğun Bakım, Süt Oyun Çocuğu
Servisleri, Yanık Servisi, Yenidoğan Servisi) 15 Temmuz-16 Ağustos
2011 tarihleri arasında yatan 0-18 yaş aralığındaki tüm hastalara
uygulanmıştır.

2.

BUÇH Düşme Riski Tanılama Ölçeğini Geliştirme Aşamaları:
3.A. Ölçek Maddelerinin Belirlenmesi: Çocuk hastalarda düşme riskini
ölçüm aracı geliştirmek çalışmaları literatür incelemesi ile başlamıştır.
Başlangıçta uluslararası literatürde yer alan düşme riski tanılama
araçları incelenmiştir. Ardından İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları
ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2009- 2011 yılları
arasında gerçekleşen düşme olaylarına ilişkin raporlar ve düşen
hastaların dosyaları incelenmiştir. Tüm bu incelemeler sonunda bir
madde havuzu ve 18 maddeden oluşan taslak ölçek oluşturulmuştur.
3.B. Taslak Ölçeğin Uzman Görüşlerinin Alınması: Kapsam geçerliği,
bir bütün olarak ölçeğin ve ölçekteki her bir maddenin amaca ne derece
hizmet ettiğidir. Erefe (2002) kapsam geçerliği için hazırlanan taslağın
en az üç kişiden oluşan uzmanlar görüşüne sunulması gerektiğini ve bu
uzmanların, bağımsız olarak değerlendirme yaptıktan sonra bir araya
gelerek görüş belirtmeleri gerektiğini önermektedir. Daha sonra
hazırlanan taslağa dayanarak maddeler oluşturulmalı ve bu taslak ölçek
bir derecelendirme ile birlikte (1: Uygun değil; 5: Çok uygun) uzman
görüşüne sunulmalıdır. Uzman görüşü sonrasında en az uyum sınırı
altına düsen maddeler araçtan çıkarılmalı ya da yeniden
düzenlenmelidir.
Bu bilgiler ışığında Kapsam geçerliği için taslak ölçek önce uzman
görüşüne sunulmuş, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 12 pediatri hekimi
ile 11 pediatri hemşiresi ve 2 hemşire öğretim üyesinin uzman görüşleri
alınmıştır. Öneriler doğrultusunda form yeniden düzenlenmiştir.
Çalışmaya katılan uzmanlar arasındaki uyum Kapsam Geçerlilik İndeksi
ile değerlendirilmiş ve %90.3 olarak belirlenmiştir.
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3.C. Ölçeğin Pilot Uygulaması: Hazırlanan 14 maddelik form Dr.
Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde yatan 125 hastaya uygulanmıştır. Geliştirilen ölçek aynı
çocuğa iki farklı hemşire tarafından, iki defa uygulanmıştır. Aynı
formlar geriye dönük olarak 2009-2011 yılları arasında düşme yaşamış
11 hastanın dosyaları incelenerek uygulanmıştır.
3.D. Pilot Uygulamanın Sonuçları: Pilot uygulama sonunda elde edilen
250 veri, Odd ratio, Relatif risk, Mann-Whitney U, t-testi ve sperman
korelasyon analizi kullanılarak analiz yapılmıştır. Analizler sonunda
gözlemci hemşireler arasında uyum % 80 olarak saptanmıştır. Ölçeğin
ilk uygulaması (26.2+ 3.7) ile ikinci uygulama (26.4+ 3.4) puanları
arasında istatistiksel olarak fark olmadığı saptanmıştır (p=.0.818).
Birinci uygulama ile ikinci uygulama puan ortalamaları arasında yüksek
ve ileri düzeyde anlamlı bir ilişki (r=0.83, p=0.000) olduğu
saptanmıştır. Düşen grubun ölçek puan ortalaması (26.3+ 1.7) ile
düşmeyen grubun puan ortalamaları (24.4+ 1.2) arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (U=25.500, p=0.019).
Madde-toplam puan korelasyonları 0.17 -0.78 arasında değiştiği
belirlenmiştir.
3.E. Orijinal Ölçek Formunun Düzenlenmesi: Pilot uygulama sonunda
ölçeğin 9. maddesi olan ‘Bağımlılık Düzeyi’ ifadesi ‘Mobilizasyonda
Kısıtlama Olması’ şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca Eliminasyonla ilgili
maddeye Eliminasyonda Sorun Yok ya da Bez Kullanıyor ifadesi
eklenmiştir.
3.

Verilerin Toplanması: Araştırma verileri iki ayrı form kullanılarak
elde edilmiştir. Veriler kliniklerde çalışan hemşireler tarafından
hastalara uygulanmıştır.
4.A. Sosyo demografik Soru Formu: Sosyo demografik soru formu
hastanın yaşı, cinsiyeti, tanısı, hastaneye yatma öyküsü, düşme öyküsü,
refaktçisinin olma durumu, annenin yaşı ve eğitimi ile ilgili sorulardan
oluşmaktadır.
4.B. BUÇH Düşme Riski tanılama Ölçeği: Ölçek 18 maddeden
oluşmuştur. Düşme riski olarak belirlenen alanlar çocuğun yattığı
klinik, yaşı, düşme öyküsü, tanısı, mental durumu, yaşam bulguları,
tedavisi, sedasyon durumu, mobilizasyon kısıtlılık durumu, bakım veren
kişi, klinik uygulamalar, eliminasyon, uyku örüntüsü, çevresel faktörler
sorularından oluşmaktadır. Her bir soru sorun düzeyine göre
derecelendirilmiştir. Ölçek Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. BUÇH çocuklarda düşme riskini tanılama taslak ölçeği
1. Klinikler

Puan

Süt Oyun Çocuğu 1-2 Servisleri
Acil Servis
Pediatri Yoğun Bakım
Cerrahi Yoğun Bakım
Hematoloji-Onkoloji Servisi
Kardiyoloji Servisi
Kalp Damar Cerrahisi Servisi
Uyandırma Odası
EEG Birimi
Ameliyathane
Yanık Servisi
Cerrahi Servisi
Fizik Tedavi Rehabilitasyon Ünitesi
Diyaliz Ünitesi
Prematüre ve Yenidoğan Yoğun Bakım
Prematüre Servisi
Yenidoğan Servisi
İntaniye Servisi
Ortopedi Servisi
Emzirme Odaları
Büyük Çocuk Servisi
Laboratuarlar
2. Yaş
3 Yaş ve altı
4-6 Yaş arası
7-12 Yaş
13 Yaş ve üstü
3. Düşme Öyküsü
Düşme öyküsü var
Düşme öyküsü yok
4. Tanısı
Birden Fazla Hastalık Tanısı
Nörolojik Hastalık TanısıDavranım Bozukluğu (Hiperaktivite, ajitasyon vb)
Kas-iskelet Sistemi Hastalık Tanısı (ampute-doğuştan uzuv
yokluğu
Oksijenasyonda Bozulma(Solunum
hastalıkları,Dehitratasyon,Anemi,Anoreksiya,Senkop/Baş
dönmesi vb.)
Diğer Tanılar
5.Mental Durum
Oryantasyon Bozuk (konfüze, disoryante, deliryum vb)

3 Puan ( )
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2 puan ( )

1 puan ( )

4 puan(
3 puan(
2 puan(
1 puan(

)
)
)
)

2 puan( )
1 puan( )
5 paun ( )
4 puan( )
3 puan( )
2 puan( )

1 puan( )
2 puan( )

Oryante
6.Yaşam Bulguları
Unstabil
Stabil
7.Tedavi
Çoklu ilaç kullanımı
(Sedatifler, Hipnotikler, Barbituratlar, Fenatiazin,
Antidepresanlar, Narkotikler, Laksatifler/diüretik türündeki
ilaçlardan birden fazla kullanım)
Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanma
Sedatifler, Hipnotikler, Barbituratlar, Fenatiazin, Antidepresanlar,
Narkotikler
Laksatifler/diüretikler
Diğer tedaviler / tedavi olmaması
8.Sedasyon Alma
İşlem öncesi / sonrası sedasyon
Sedasyon yok
9.Mobilizasyonda Kısıtlama Olması
Kısıtlayıcı Durum/cihaz olması (Tekerlekli sandalye kullanımı,
yürüteç kullanımı, görme ve işitme yetersizliği, damar yolunun
olması vb)
Kısıtlayıcı durum ve/veya cihaz yok
10.Bakım Veren Kişi
Refakatçisi Olmayan hasta
Annesi dışında biri refakat ediyor
Annesi refakat ediyor
11.Klinik Uygulamalar-Banyo
Banyo yapma
Banyo uygulaması yok
12.Klinik Uygulamalar-Açlık
İşlem öncesi/sonrası Aç olma
Açlık durumu yok
13.Klinik Uygulamalar-Tespit
Tespit edilme
Tespit yok
14.Eliminasyon
Tuvalete sık gidiyor
Eliminasyonda sorun yok ya da bez kullanılıyor
15.Uyku örüntüsü
Uykusuzluk/uyku düzensizliği
Uyku örüntüsünde sorun yok
16.Çevresel Faktörler-Aydınlanma
Kliniğin aydınlanma durumu yetersiz
Kliniğin aydınlanma durumu yeterli
17.Çevresel Faktörler – Zemin
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1 puan( )
2 puan( )
1 puan( )
Puan
3 puan ( )

2 puan ( )

1 puan ( )
2 puan( )
1 puan( )
2 puan( )

1 puan( )
3 puan( )
2 puan( )
1 puan( )
2 puan ( )
1 puan ( )
2 puan ( )
1 puan ( )
2 puan ( )
1 puan ( )
2 puan ( )
1 puan ( )
2 puan ( )
1 puan ( )
2 puan ( )
1 puan ( )

Zemin kaygan
Zemin kaygan değil
18.Çevresel Faktörler - Yatak
Kullanılan yatak (bebek yatağı, genç yatağı, yetişkin yatağı,
puset)uygun değil
Kullanılan yatak (bebek yatağı, genç yatağı, yetişkin yatağı,
puset)uygun

2 puan ( )
1 puan ( )
2 puan ( )
1 puan ( )

4.

Verilerin Analizi: Verilerin analizinde yüzdelik hesaplamalar,
bağımsız gruplarda t testi, ROC analizi ve korelasyon analizi
kullanılmıştır.

5.

Araştırma Etiği: Araştırmanın yapılabilmesi için T.C. Sağlık Bakanlığı
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Komitesi’nden
30.06.2011/16 tarih ve B-10-4-ISM-4-35-65-72 Sayısı ile etik kurul
onayı alınmıştır.

3.BULGULAR ve TARTIŞMA
Çocukların % 36.4’ü kız, % 65.4’ü erkektir. Çocukların % 51.2’si üç yaş ve
altında, %14.2’si 4-6 yaş grubunda, % 26.6’sı 7-12 yaş grubunda ve % 8’i 13 yaş
ve üstündedir. Çalışmaya katılan çocukların % 07’sinin (yedi çocuk) düştüğü
belirlenmiştir. Düşen çocukların dördü yataktan dönerken düşmüştür. Düşen
çocukların tamamının yanında düşerken refakatçı olarak annesi bulunmaktaydı.
Annelerin % 49.5’i ilkokul mezunudur.
Tablo 2: BUÇH Düşme Riski Tanılama Ölçeğinin Madde-Toplam Puan
Korelasyonları
Madde-Toplam Puan
Korelasyonları
Maddeler

(n=1000)
r

p

1. Madde

0.298

0.000

2. Madde

0.594

0.000

3. Madde

0.050

0.117

4. Madde

0.577

0.000

5.Madde

0.275

0.000

6. Madde

0.270

0.000
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7.Madde

0.367

0.000

8. Madde

0.201

0.000

9. Madde

0.434

0.000

10. Madde

0.252

0.000

11. Madde

0.085

0.007

12. Madde

0.187

0.000

13. Madde

0.172

0.000

14. Madde

-0.008

0.000

15. Madde

0.181

0.000

16. Madde

0.125

0.000

17. Madde

0.097

0.002

18. Madde

0.160

0.000

Ölçek geliştirme çalışmalarında madde seçimi için izlenen farklı yollar
bulunmaktadır. Bu yollardan biri ölçek maddelerinin madde toplam puan
korelasyonlarını değerlendirmek ve korelasyon değeri düşük maddeleri ölçekten
çıkarmaktır (Erefe 2002).Güvenirlik çalışması için 18 maddelik ölçeğin maddetoplam puan korelasyonlarına bakıldığında, BUÇH Düşme Riski Tanılama
Ölçeğinin madde toplam puan korelasyon katsayılarının 0.008-0.594 arasında
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu saptanmıştır (p<0.01; Tablo 2).
Madde 3 Düşme öyküsü ile ilgilidir. Madde 3’ün korelasyon değeri anlamsızdır.
Ancak düşen hasta sayısı az olduğu için bu maddenin anlamsız çıktığını
düşünmekteyiz. Ölçek uygulanmaya devam ettikçe, düşen hasta sayısının
artışıyla yenilenen analizlerde düşme öyküsü ile ilgili maddenin korelasyon
değeri gerçeği yansıtacaktır. Bu nedenle madde ölçekten çıkarılmamıştır.
Tablo 3: BUÇH DÜŞME RİSKİ TANILAMA ÖLÇEĞİNİN % 27’lik Alt ve
Üst Grup Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması
Grup

Puan Ortalamaları
X

% 27’lik Üst Grup

ss

27.8

t
2.1

(n= 270)
% 27’lik Alt Grup

p

43.909
21.2

1.3

(n= 270)
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0.000

Bu çalışmada, alt-üst %27’lik grup ortalamalarının karşılaştırılması için yapılan
“bağımsız gruplar için t-testi” analizinde iki grup ortalamaları arasındaki fark
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t=43.909, p=0.000) (Tablo 3).
Dolayısıyla, BUÇH Düşme Riski Tanılama Ölçeğinin toplam puanı yüksek ve
düşük grupları ayırt edebildiği görülmektedir. Bu sonuç ölçeğin yapı geçerliği
için bir kanıt oluşturmaktadır (Erkuş 2003).
Tablo 4: BUÇH DÜŞME RİSKİ TANILAMA ÖLÇEĞİNİN ROC
Analizinde Düşme Durumunu Öngörmede Kesim Noktası, Kestirim
Değerleri ve Eğri Altında Kalan Alan (EAA) Değerleri
Kesim
Noktası

EAA (% 95 Güven
Duyarlılık

Özgüllük

Aralığı)

BUÇH
Ölçeği

24.5

0.714

0.426

0.640

(0.540-

0.740)

Toplam
Puanı

Kesim noktasının belirlenmesi için yapılan ROC analizi sonucunda Duyarlılığın
en yüksek ve özgüllüğün en düşük olduğu noktaya denk gelen 24.5 puan kesme
noktası olarak belirlenmiş olup, bu noktada ölçeğin duyarlılığı 0.714 ve
özgüllüğü 0.426 olarak saptanmıştır (Tablo 4, Grafik 1). BUÇH Düşme Riski
Tanılama Ölçeğinden 24.5 puan ve üstü alan yüksek düşme riskine sahip olarak
değerlendirilmiştir.
ROC eğrisi ölçüm aracı için uygun kesim noktasını vermekte ve bu kesime göre
verilen kararlarda duyarlılık ve özgüllük oranları elde edilmektedir. Duyarlılık
kısaca "gerçekte hasta olanların testte alınan kesme noktasına (cutoff) göre de
hasta olması”, Özgüllük de “gerçekte sağlıklı olanların test sonucunda da sağlıklı
bulunması"dır. Test ne kadar iyi ise eğri o kadar yukarıya (yüksek duyarlılık
bölgesi) ve sola (düşük yanlış pozitif oranı bölgesi) doğru kayar. ROC eğrisi
altındaki alan (area under the ROC curve; AUC) eğer 0.5 ise ayrım yok, 0.5 ve
0.7 arasında ise test ayırt etme gücü istatistiksel olarak anlamsız, 0.7 ve 0.8 arası
ise kabul edilebilir, 0.8 ve 0.9 arası ise çok iyi olarak, 0.9 üzeri ise mükemmel
olarak değerlendirilir (Dirican 2001). Buna göre BUÇH Düşme Riski Tanılama
Ölçeğin EAA’sı 0.540-0.740 arasında yani kabul edilebilir düzeyde ayrıma sahip
olduğu görülmektedir.
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Grafik 1. ROC Analizine Göre Kesim Noktasının Belirlenmesi
Tablo 5. Belirlenen Kesim Noktasına Göre Yüksek ve Düşük Riskli Grubun
Puan Ortalamasının Karşılaştırılması
Puan Ortalamaları

Düşme Riski
X

ss

Yüksek

26.8

2.1

Düşük

22.5

1.6

t

p

34.566

0.000

Çocukların Risk Durumu kesme noktasına göre belirlenmiş olup, 24.4 puan ve
altı düşük riskli, 24.5 puan ve üstü yüksek riskli olarak değerlendirilmiştir.
Yapılan analiz sonucunda BUÇH Düşme Riski Tanılama Ölçeğinin Yüksek
riskli ve düşük riskli dediği çocukların ölçek puan ortalamaları arasında
istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (t=34.566,
p=0.000) (Tablo 5). Farkın olması BUÇH Düşme Riski Tanılama Ölçeğinin
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anlamlı şekilde düşme riski yüksek olan bireyleri belirleyebildiğini göstermekte
olup, bu sonuç ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymaktadır (Gözüm ve
Aksayan, 2003).
Tablo 6. Çocukların Düşme Durumları ile Düşme Riski Durumlarının
Karşılaştırılması
BUÇH Ölçeğine Göre Düşme
Riski

Toplam

Düşme Durumu
Yüksek

Düştü
Düşmedi

Düşük

n

%

n

%

n

%

5

71.4

2

28.6

7

100.0

570

57.5

421

42.5

991

100.0

Düşen çocukların % 71.4’ünü BUÇH Düşme Riski Tanılama Ölçeğinin yüksek
riskli olarak tanımladığı saptanmıştır. Bu sonuç BUÇH Düşme Riski Tanılama
Ölçeğinin düşme riskini tanılamada etkili bir ölçek olduğunu göstermiştir. Ancak
bu sonucun en önemli kısıtlılığı, örneklemin 1000 çocuktan oluşmasına rağmen,
örneklem içinde düşen çocuk sayısının çok düşük (yedi çocuk) olmasıdır. Buna
rağmen ölçeğin hem geçerlilik hem de güvenirlik analizleri göz önüne
alındığında, örneklemdeki düşen çocuk sayısı arttığında, ölçeğin duyarlılık ve
özgüllüğünün artacağı, düşen çocukları BUÇH Düşme Riski Tanılama Ölçeği
tarafından riskli olarak belirleme durumunun yükseleceği tahmin edilmektedir.
Ülkemizde çocuklarda kullanılmak üzere geliştirilmiş düşme riski tanılama
ölçeği bulunmamaktadır. Yurt dışında kullanılan ölçekleri incelendiğimizde
ölçek maddelerinin birbirinden farklı olduğu ve genellikle hastanelerin
kendilerine özgü ölçek geliştirdikleri görülmüştür. Örneğin GRAF
PIF(Children’s Memorial Hospital); düşme öyküsü, hastanede kalış süresi,
tedavi, ortopedik ve kas sistemi, epilepsi, CHAMPS(Saint Francis Hospital);
mental durum değişikliği, yaş, çevre, düşme öyküsü, mobilizasyon kaybı,
parenteral tedavi, güvenlik, Humpty Dumpty(Miami Children’s Hospital);
Post op 24 saatlik sedasyon alma,yaş,çevre, düşme öyküsü, görme bozukluğu,
nörolojik/duyusal durum, Cumming’s Scales(Phoenix Children’s Hospital);
bilişsel/fizyolojik durum, çevre, fonksiyonel durum, düşme öyküsü, tedaviler,
epilepsi/nöbet, I’M SAFE(Denver Children’s Hospital); çevre, düşme öyküsü,
tedaviler, ortopedik/kas, epilepsi/nöbet maddelerini ele alarak değerlendirmiştir.
BUÇH Düşme Riski Tanılama Ölçeği hastanemizin hasta özellikleri ve tüm
klinikleri göz önünde bulundurularak geniş kapsamlı hazırlanmıştır.
Sonuç: Sonuç olarak BUÇH Düşme Riski Tanılama Ölçeğinin geçerli ve
güvenilir bir ölçek olarak kullanılabilir. Türkiye’de çocuk hastalar için
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geliştirilmiş bir tanılama aracı olmaması nedeniyle geliştirdiğimiz ölçeğin çocuk
hastaneleri ve kliniklerinde uygulanması ve uzun dönemde kullanım sonuçlarının
tekrar değerlendirilmesi önerilmektedir.
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HASTANEDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN İŞ GÜVENLİĞİ
Havva Öztürk , Elif Babacan2, Elif Özdaş Anahar 3
Özet
Amaç: Araştırma, devlet hastanelerinde çalışan sağlık personeline yönelik iş
güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığını saptamak ve hastane sağlık personeli için
iş güvenliği ölçeği (HİGÖ) geliştirmek amacı ile planlanmıştır.
Yöntem: Devlet hastanelerinde çalışan 522 hemşire, 232 hekim ve 271 diğer
sağlık personeli ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, demografik özellikler ve iş
güvenliğine yönelik 15 soruyu kapsayan anket ve 45 maddelik iş güvenliği ölçeği
ile Şubat 2010 tarihinde toplanmıştır. Ölçeğin CVI= %92, Cronbach Alpha=
0.96 dır ve 7 alt faktörü vardır.
Bulgular: Tüm sağlık personeli iş kazası ve meslek hastalıklarının
hastanelerinde nadir görüldüğünü belirtmiştir. Ancak geçirdikleri iş kazaları
kapsamında hemşirelerin %34’ü, hekim ve diğer sağlık personelinin %30’u
hasta ve yakınlarının uyguladığı sözel şiddeti, meslek hastalığı kapsamında
hemşirelerin %27’si kanseri, hekim ve diğer sağlık personelinin %21’i uyku
bozukluğunu açıklamışlardır. Ölçek toplamında ise tüm sağlık personeli
hastanelerinde genel olarak iş güvenliğinin sağlandığını belirtmiş (4.05±1.01),
ancak mesleki hastalık ve şikâyetler (3.16±1.31), yönetsel destek ve yaklaşım
(3.40±1.35) boyutlarında sağlamadığını açıklamışlardır. Ayrıca hekimler iş
güvenliğini daha yetersiz bulmuşlardır (p<0.05). Sonuç olarak, hastanelerde iş
güvenliğinin var olduğu belirtilirken mesleki hastalıkların ve şikâyetlerin olduğu,
yönetimin yeterince destek sağlayamadığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İş güvenliği, hastane, sağlık personeli
Abstract
Aim: This study were planned to determine if the occupational safety of health
personnel in hospital was obtained, and to develope the occupational safety
scale (HOSS) for health personnel in hospital.
Method: The study was conducted with 522 nurses, 232 physicians and 271 the
other health staff in state hospitals. Data was gathered during February 2010
with a 45-item occupational safety scale and a questionnaire composed of 15
questions regarding demographic characteristics and the occupational safety,
the occupational accident and diseases. For the scale, CVI was 92%, Cronbach
Alpha was 0.96, and had 7 subscales.
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Results: All of the health personel stated that the occupational accidents and
diseases were rare in their hospitals. However, 34% of nurses, 30% of
physicians and the other health staff explained that the patient and their relatives
had done verbal attack regarding the occupational accidents, and 27% nurses
had a cancer, 21% physicians and the other health staff experienced insomnia
regarding the occupational diseases. According to the total scale, all of the
health personnel stated that the occupational safety was obtained in their
hospitals (4.05±1.01), but the occupational diseases and problems (3.16±1.31),
managerial supports and approachs levels (3.40±1.35) were not obtained. In
addition to, the pyhsicians found more the occupational safety insufficient
(p<0.05). In conclusion, the occupational safety in hospitals were obtained,
whereas there were the occupational diseases and problems and managers did
not support them as requested.
Keywords: The occupational safety, hospital, health personnel
1. GİRİŞ
İş güvenliği, işin yapılması ve yürütülmesi sırasında oluşan tehlikelerden ve
sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı
sağlamak için yapılan sistemli çalışmalardır (Dizdar, 2006: 98 ). İş güvenliği ile
çalışanların korunması, hizmet ya da üretimin ve kurum güvenliğinin sağlanması
amaçlanmaktadır. Bununla birlikte iş güvenliğinin ana ve asıl amacı, çalışanların
korunmasıdır ya da çalışanları iş yerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve
güvenli ortamlarda çalışmalarını sağlamak, iş kazası ve meslek hastalıklarına
karşı onları koruyarak ruh ve beden bütünlüğünü ve sağlıklarını sağlamaktır
(Sabuncuoğlu 2000: 263, Kaynak vd., 1998: 396). Ayrıca çalışanların moral
yönden güvenli ve sağlıklı olması, böylece uyumlu ve verimli çalışması,
psikolojik ve ruhsal yönden sağlıklı ve tatmin olması arzulanmaktadır
(Sabuncuoğlu, 2000: 264).
Bir iş yeri olan ve bir çok sağlık personelini, otelcilik, restaurant vb. hizmetleri
veren diğer personelleri, hasta ve yakınlarını, ziyaretçileri, öğrencileri
bünyesinde bulunduran hastanelerde güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturmak
çok önemlidir. Bu nedenle National Institute for Occupational Safety and Health
tarafından sağlıklı ve güvenli bir hastane ortamı “işin yürütülmesi ile ilgili olarak
oluşan ve sağlığa zarar veren fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, mekanik
tehliklerin, tehlike ve risklere bağlı meslek hastalıkları ve iş kazalarının
olmaması durumu” olarak tanımlanmıştır (Khorshid ve Emir, 2006: 69). Çünkü
hastanelerde enfeksiyonlar, ilaçlar, malzemelerin yarattığı tehlikeler, atıklar,
ergonomik tasarım eksikliği, çalışma koşulları ve malzeme yetersizliği, iş yükü
fazlalığı, çalışanların dikkatsiz davranışları vb. nedenlerle sağlık çalışanları bir
çok tehlike, kaza ve hastalık riskleri ile karşı karşıya kalmaktadır (Bektaş vd.,
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2005: 26, Bahçecik ve Öztürk, 2009: 1205, Uğurlu vd., 2010: 20). Bir çok
araştırmada hekim, hemşire ve diğer sağlık personellerinin çalışma ortamının
güvenliğinin sağlanmamasından dolayı mekanik (bel, ekstremite, sırt ağrıları
vb.), fiziki (iğne batması, gürültü vb.), kimyasal (dezenfektan, antiseptikler vb.),
biyolojik (virüsler, mantarlar vb.), psikolojik (stress vb.) yaralanmalar ya da bir
çok iş kazası yaşadığı (Yılmaz, 2003: 30, Dindar vd., 2004: 61-62, Dindar vd.,
2005: 20, Zontek, 2006: 1, Khorshid ve Demir, 2006: 69-71, Owens, 2007: 92,
Clarke et al., 2007: 473) ve AIDS, hepatit gibi bulaşıcı hastalıklara, dermatit gibi
cilt hastalıklarına, varis gibi damar hastalıklarına, kanser vb. meslek
hastalıklarına yakalandığı saptanmıştır (Kaçmaz, 1999: 98-99, Aslan vd., 2009:
44-45, Atasoy ve Aksoy, 2009: 118-121, Bi et al., 2006: 465-466, Bahçecik ve
Öztürk, 2009: 1208, Rios et al., 2010: 413). Ayrıca sağlık hizmet sektörü içinde
iş yaralanmaları ve hastalıklarının maliyetleri başlıklı çalışmada, iş kazası ve
hastalık maliyetlerinin yüksek olduğu, tüm maliyetlerin %52’si ile hastanelerin
en maliyetli sağlık kurumları olduğu belirtilmiştir (Waehrer et al., 2005: 343).
Bu nedenle hastanelerde sağlık çalışanlarının iş güveliğine yönelik yapılacak bu
çalışma ile çalışanların iş ve iş yeri risk ve tehlikelerine karşı koruyucu
önlemlerin alınması, böylece iş kazası ya da meslek hastalıklarının oluşumunun
engellenmesi ya da azlatılmasına, sağlık iş gücü kayıpları ve bu kayıplara bağlı
aile ve sosyal çevrede oluşabilecek sorunların engellenmesine katkı sağlanabilir.
Hastane yönetimlerine, sağlık çalışanlarına hastanede iş güvenliğinin
sağlanmasında yol gösterici olunabilir. Çalışanların daha güvenli, huzurlu, mutlu
ve doyumlu çalışması, dolayısıyle hizmet verilen hastaların güvenliği
sağlanabilir. İş güvenliği eksikliğinin getireceği tehlikelerin ve zararların neden
olduğu maliyetler azaltılabilir. Ayrıca geliştirilen ölçek ile hastanelerde iş
güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığı, hangi alanlarda sorun yaşandığı kolaylıkla
saptanabilir.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı
Devlet hastanelerinde çalışan sağlık personeline (hekim, hemşire ve diğer sağlık
personeli) yönelik iş güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığını saptamak ve hastane
sağlık personeli için iş güvenliği ölçeği (HİGÖ) geliştirmek amacı ile
planlanmıştır.
2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, Trabzon merkez ve ilçe devlet hastanelerinde çalışan
toplam 1450 hemşire, 455 hekim, 622 diğer sağlık personeli, örneklemi ise
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araştırmaya katılan ve izinli olmayan 522 hemşire, 232 hekim ve 271 diğer
sağlık personeli oluşturmuştur. Merkez hastanelerde tabakalı örneklem yöntemi
kullanılmış, ilçe hastanelerde evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. Ölçek geliştirme
çalışmalarında aynı örneklem grubu kullanılmıştır.
2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırma için Trabzon il Sağlık Müdürlüğünden 31 Aralık 2010 tarihinde yazılı
izin almıştır. Veriler, 8 demografik özellik (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim
durumu, pozisyon, mesleki ve hastanede çalışma deneyimi, çalışılan servis), 7 iş
güvenliğine (iş güvenliği uygulamalarından memnuniyet durumu, kurumda iş
kazası ve meslek hastalığı görülme olasılığı, iş kazası ve meslek hastalığı
geçirme durumu, hasta ve çalışan güvenliği tebliğinin okunma durumu) yönelik
sorulardan oluşan anket ve araştırmacılar tarafından geliştirilen 45 maddelik iş
güvenliği ölçeği ile Şubat 2010 tarihinde elden toplanmıştır.
Ölçek, hastanelerde çalışan sağlık personeli için iş güvenliğinin sağlanıp,
sağlanmadığını ve iş güvenliği için yapılan faaliyetleri saptamaya yönelik 45
olumlu maddeden oluşmaktadır. Maddeler “6” tamamen katılıyorum ile “1”
kesinlikle katılmıyorum arasında değerlendirilmektedir. Ölçek puan aralığı 45270 puan aralığındadır. Ölçekten 270 yakın puan alınması hastanelerde iş
güvenliğinin sağlandığını, 45 yakın puan alınması iş güvenliğinin sağlanmadığını
göstermektedir. Ölçeğin kapsam geçerliliği için CVI (Content Validity Index):
%92, güvenirliği için madde-toplam puan korelasyon değerleri: 0.47-0.74 ve
Cronbach Alpha: 0.96 (Cronbach Alpha hemşireler için 0.952, hekimler için
0.971, diğer sağlık personeli için 0.963) dır. Ölçeğin yapı geçerliliği için
açıklayıcı faktör analizi yapılmış; KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) = 0.95 ve Bartlett
test χ²= 30368.18; p= 0.000, Total Varyans= %63, anti-imaj r değerleri= 0.970.90 arasında bulunmuştur. Ayrıca Mesleki Hastalıklar ve Şikâyetler (F1), Sağlık
Taraması ve Kayıt Sistemleri (F2), Kazalar ve Zehirlenmeler (F3), Yönetsel
Destek ve Yaklaşımlar (F4), Malzeme, Araç ve Gereç Denetimi (F5), Koruyucu
Önlemler ve Kurallar (F6), Fiziksel Ortam Uygunluğu (F7) başlığında 7 alt
faktörü vardır (Tablo 1).
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Tablo 1. Hastanelerde çalışan sağlık personeli için iş güvenliği ölçeği ve alt
faktör değerleri
Madde
No
60
61
65
66
55
58
62
54
68
59
57
56
67

50
48
49
47
46
52

72
71
70
73
69
14
13
15

Alt Faktör Dağılımı
Faktör 1. Mesleki Hastalıklar ve Şikayetler α=0.936
Çalışanlarda varisler yaygın değildir
Ruhsal sorunlar yok denecek kadar azdır (depresyon vb)
Aşırı yorgunluk yok denecek kadar azdır
Uykusuzluk sorunu düşüktür
Bel fıtığı vb. fıtık görülmez
Sindirim sistemi ile ilgili yakınmaları yoktur (kabızlık, ülser
vb.)
Duygusal sorunlar çok az görülür (yalnızlık, uyumsuzluk,
tükenme vb)
Kol ve bacak ağrılarından şikâyetler azdır
Zihinsel yorgunluk/koordinasyon eksikliği azdır
Alerjik sorunlar yok denecek kadar azdır (dermatit vb.)
Çalışanlar arasında solunum yolu hastalıkları sık görülmez
Enfeksiyon hastalığına yakalanma oranı düşüktür (hepatit,
AIDS vb)
Yumuşak doku travması az görülür (iğne batması, bisturi
kesiği vb)
Faktör 2. Sağlık Taraması ve Kayıt Sistemleri
α=0.904
İş kazası bildirim formları kullanılmaktadır
Kesici delici alet yaralanma formları kullanılmaktadır
Meslek hastalıkları tespit edilmekte ve formları
kullanılmaktadır
İş güvenliğine yönelik kayıt sistemi vardır (Kişisel sağlık
formu vb)
Belirli/düzenli aralıklarla kişisel sağlık taraması ve
muayenesi yapılmaktadır
İş güvenliği için eğitim programları düzenlenmektedir (stres
yönetimi, egzersiz vb.)
Faktör 3. Kazalar ve Zehirlenmeler α=0.906
Yanık görülmez
Zehirlenme görülmez (etilen oksit, besin, ilaç, radyasyon vb)
Elektrik çarpması görülmez
Kol, bacak, el vb. ezilme, sıkışması az görülür
Düşme görülmez
Faktör 4. Yönetsel Destek ve Yaklaşımlar α=0.869
Motivasyonu ve iş doyumunu arttırıcı uygulamalar
yapılmaktadır
Çalışanlardaki psikolojik baskıyı azaltmak için etkinlikler
düzenlenmektedir (eğlence/ eğitim toplantıları vb)
İş kazası/meslek hastalığı durumunda kurum gerekli
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Faktör
Değeri
0.794
0.777
0.728
0.725
0.716
0.706
0.691
0.672
0.668
0.655
0.645
0.633
0.633

0.784
0.780
0.775
0.764
0.660
0.643

0.867
0.855
0.836
0.732
0.612
0.718
0.681
0.596

26
33
27
32

5
4
7
6
8

22
23
21
20
24
39
38
37
40

sorumluluğu üstlenir ve çalışanı destekler
Hasta/hemşire oranları uygundur
Yönetime güvenlikle ilgili sorunlar iletildiğinde çözüm
geciktirilmez/ acil çözümlenir
Hasta/hekim oranları uygundur
Yönetime güvenlikle ilgili sorunlar iletildiğinde ilgili
davranır
Faktör 5. Malzeme, Araç ve Gereç Denetimi
α=0.838
Bozuk / sorunlu alet-araçlar kullanılmamaktadır
Kullanılan alet-araçların düzenli kontrolleri ve bakımları
yapılmaktadır
Koruyucu malzemeler (eldiven/ gözlük vb.) çok rahat
bulunmaktadır
Satın alınan malzeme ve araç kalitelidir (sağlam/güvenilir
vb).
Satın alınan ve kullanılan ekipman güvenlik açısından
değerlendirilmektedir
Faktör 6. Koruyucu Önlemler ve Kurallar α=0.847
Hasta taşıma kuralları vardır ve uygulanmaktadır
Hasta kaldırma kuralları vardır ve uygulanmaktadır
Özel ilaçlar (kemoterapi vb.) için özel talimatlar
uygulanmaktadır
Kan vb. sıvılarından korunmak için önlemler alınmaktadır
Toksik, tıbbi atıklar vb. için önlemler alınmaktadır
Faktör 7. Fiziksel Ortam Uygunluğu α=0.818
Işık/ aydınlık uygun ve yeterlidir
Çalışma ortamında ısı ve nem takibi yapılmaktadır
Isı/ ısınma uygun ve yeterlidir
Havalandırma uygun ve yeterlidir
Hastanelerde İş güvenliği Ölçeği Toplam α=0.961

0.576
0.564
0.561
0.537

0.681
0.665
0.653
0.626
0.622

0.784
0.749
0.615
0.518
0.509
0.778
0.726
0.667
0.636

2.4. Verilerin Değerlendirilmesi
Hemşire, hekim ve diğer sağlık personelinin demografik özellikleri ve iş
güvenliğine ilişkin düşüncelerini belirlemek için sıklık, yüzdelik ve ortalama,
demografik özellikler, iş güvenliğine yönelik düşünceleri ile ölçek ve alt ölçek
puanlarının karşılaştırılması için Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk, t-testi,
Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, ANOVA, Korelasyon testleri kullanılmıştır.
Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları için Cronbach Alpha, korelasyon,
faktör analizi kullanılmıştır.
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2.5. Araştırmanın Sınırlılığı
Araştırmanın yalnızca devlet hastanelerinde yürütülmesi ve sonuçlarının bu
hastanelerde çalışan sağlık personelinin görüşlerini kapsaması araştırmanın
sınırlılığıdır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Bulgular
Sağlık personelinin %51’i hemşire, %23’ü hekim, %26’sı diğer sağlık
personelidir (eczacı, röntgen teknisyeni vb.). Hemşirelerin %84’ü kadın ve evli,
%65’i ön lisans eğitimli, 35.05±6.03 yaşlarında, 14.38±6.99 yıl mesleki
deneyime ve 8.57±9 yıl kurumda çalışma deneyimine sahiptir, %45’i servislerde
çalışmaktadır. Hekimlerin %67’si erkek, %78’i evli, 37.61±8.14 yaşlarında,
12.34±8.11 yıl mesleki deneyime ve 5.38±6.14 yıl kurumda çalışma deneyimine
sahiptir, %33’ü servislerde çalışmaktadır. Diğer sağlık personelinin %57’si
kadın, %72’si evli, %51’i ön lisans eğitimli, 34.4±7.26 yaşında, 11.81±6.38 yıl
mesleki deneyime ve 8.96±6.16 yıl kurumda çalışma deneyimine sahiptir, %64’ü
servis/acil vb. dışındaki diğer birimlerde çalışmaktadır.
İş güvenliğine ilişkin bulgulara bakıldığında, hemşirelerin %54’ü hasta ve
çalışan güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tebliği okuduğunu, hekimlerin %63’ü,
diğer sağlık personelinin %54’ü haberli olmadığını açıklamıştır.
HİÖG toplamında tüm sağlık personeli (4.05±1.01) hastanelerinde iş güvenliğin
sağlandığını belirtmiş, ancak meslek hastalığı ve şikâyetler (3.16±1.31), yönetsel
destek ve yaklaşımlar (3.40±1.35) boyutunda iş güvenliğini yetersiz bulmuştur.
Bunlara ek olarak hekimler, sağlık taraması ve kayıt sistemlerini de (3.49±1.50)
yetersiz görmüştür (Tablo 2).
Tablo 2. Hastanelerdeki sağlık personelinin iş güvenliği ölçek puan
ortalamaları
Hemşire

Hekim

Ort ± SS
3.06 ± 1.30
3.90 ± 1.61

Ort ± SS
3.26 ±
1.27
3.49 ± 1.5

4.61 ± 1.31

4.27 ±

Alt Boyutlar
F1. Mesleki Hastalıklar
ve Şikayetler
F2. Sağlık Taraması ve
Kayıt Sistemi
F3. Kazalar ve
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Diğer
Sağlık
Personeli
Ort ± SS
3.28 ± 1.35
3.50 ± 1.56
4.61 ± 1.27

Toplam

Ort ± SS
3.16 ±
1.31
3.70 ±
1.58
4.54 ±

Zehirlenmeler
F4.Yönetsel Destek ve
Yaklaşımlar
F5. Malzeme, Araç ve
Gereç Denetimi
F6. Koruyucu Önlemler
ve Kurallar
F7. Fiziksel Ortam
Uygunluğu
Toplam

4.60 ± 1.16

1.32
3.41 ±
1.33
4.17 ± 1.3

4.68 ± 1.18

4.22 ± 1.3

3.49 ± 1.32

3.23 ± 1.39
4.37 ± 1.31
4.36 ± 1.22

4.82 ± 1.22

4.32 ±
4.43 ± 1.43
1.31
4.17 ± 0.94
3.88 ±
3.97 ± 1.07
1.06
*Hemşire (n)= 522, hekim (n)= 232, diğer sağlık personeli (n)= 271

1.31
3.40 ±
1.35
4.44 ±
1.24
4.49 ±
1.23
4.60 ±
1.32
4.05 ±
1.01

Ölçek puan ortalamaları karşılaştırıldığında, toplamda (χ²=17.62, p=0.000),
sağlık taraması ve kayıt sistemi (χ²=17.45, p=0.000), kazalar ve zehirlenmeler
(χ²=15.82, p=0.000), malzeme, araç ve gereç denetimi (χ²=18.27, p=0.02),
koruyucu önlemler ve kurallar (χ²=27.08, p=0.000), fiziksel ortam uygunluğu
(χ²=29.73, p=0.000) boyutlarında hekimler, meslek hastalıkları ve şikâyetler
boyutunda hemşireler (χ²=6.75, p=0.034), yönetsel destek ve yaklaşımlar
boyutunda diğer sağlık personeli (χ²=7.83, p=0.000) iş güvenliğini daha yetersiz
değerlendirmiştir (Tablo 3).
Tablo 3. Sağlık personelinin iş güvenliği ölçek puan ortalamalarının
karşılaştırması
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Top.

n

Ort.
Sıra

Ort.
Sıra

Ort.
Sıra

Ort.
Sıra

Ort.
Sıra

Ort.
Sıra

Ort.
Sıra

Ort.
Sıra

Hemsire

522

489.4

550.8

533.4

534.2

547.7

559.1

560.3

550.2

Hekim

232

540.4

472.8

445.3

512.9

450.1

451.0

443.1

461.7

Diger
Sağ.
Personeli

271

534.7

474.4

531.6

472.1

499.8

477.0

481.5

485.1

χ²K-W=

6.75

17.45

15.82

7.83

18.27

27.08

29.73

17.62

p değeri=

0.034

0.000

0.000

0.000

0.020

0.000

0.000

0.000

Sağlık
Personeli
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Hemşirelerin %59’u, hekimlerin %63’ü, diğer sağlık personelinin %49’u iş
kazalarının, hemşirelerin %46’sı, hekimlerin %53’ü, diğer sağlık personelinin
%44’ü meslek hastalıklarının hastanelerinde nadir görüldüğünü belirtmiştir.
Ancak geçirdikleri iş kazası/yaralanmalar kapsamında hemşirelerin %34’ü,
hekim ve diğer sağlık personelinin %30’u öncelikle hasta ve yakınlarının
uyguladığı sözel şiddeti, meslek hastalığı kapsamında hemşirelerin %27’si
kanseri, hekim ve diğer sağlık personelinin %21’i uyku bozukluğunu
açıklamışlardır.
Ayrıca hastanede iş güvenliğine yönelik olarak hemşirelerin %53’ü hemşire
sayısı, %50’si iş yükü ve %49’u iş kazası/meslek hastalığına ilişkin olarak
hastanenin sorumluluk alma ve desteğinden memnun değildir. Hekimlerin %54’ü
çalışma ortamının donanımı ve dizaynından, %52’si hemşire sayısından, %51’i
iş güvenliğine yönelik eğitimlerden memnun değildir. Diğer sağlık personelinin
%55’i çalışma ortamının donanımı ve dizaynı, %53’ü çalışan sağlığı ve güvenlik
politikaları ve %53’ü kullanılan temizlik malzemelerinin kalitesinden memnun
değildir.
Demografik özelliklerle ölçek puan ortalamaları karşılaştırıldığında ise, yoğun
bakım ünitelerinde çalışan hemşire (χ²=40.32. p=0.000) ve hekimler (χ²= 6.005.
p=0.000) ise iş güvenliğini ölçek toplamında ve alt boyutlarda diğer birimlere
(idare, servis, acil, ameliyathane, poliklinik) göre daha yetersiz bulmuşlardır.
Diğer sağlık personelinden kadın olanlar iş güvenliğini, ölçek toplamında ve alt
boyutlarda daha yetersiz görmüşlerdir (t=-3.652. p=0.000). Kadın hemşirelerde
mesleki hastalıklar ve şikayetler (U= 13232.5. p=0.000), kaza ve zehirlenmeler
(U= 15228. p=0.000) boyutunda iş güvenliğinin sağlanamadığını belirtmişlerdir.
Lisans ve lisansüstü eğitime sahip hemşireler ise yönetsel destek ve yaklaşımları
(χ²=6.65. p=0.037), koruyucu önlem ve kuralları (χ²=7.34. p=0.025), diğer sağlık
personelinden de lisansüstü eğitime sahip olanlar yönetsel destek ve yaklaşımları
(χ²=9.41. p=0.024) daha yetersiz bulmuşlardır.
3.2. Tartışma
İş, çalışan insanın sosyal, ekonomik ve kültürel hayatının ağırlık merkezdir.
Güvenli ve rahat bir ortamda doyurucu bir iş, sağlık kaynağıdır (Kaçmaz, 1999:
95). İnsanlar günün üçte birini işinde, yaşadığı yılların en az üçte ikisini iş
hayatında geçirmekte, iş ya da çalışma çevresinin neden olduğu birçok tehlike ile
yüzleşmektedirler (Dindar vd., 2004: 60). Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
sınıflamasına göre sağlık iş kolu çalışanları hekimler, hemşireler ve ebeler, diğer
sağlık profesyonelleri (diş hekimi, eczacı, biyolog vb.), yardımcı sağlık personeli
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(sağlık hizmetlerine özel eğitilmiş, tamamlayıcı göreve sahip; laborant vb.) diğer
personel (büro, temizlik elemanları vb.) olarak tanımlanmaktadır (Töz vd., 2007:
98). Bu çalışma hastanelerdeki hemşire, hekim ve diğer sağlık personelleri ile
gerçekleştirilmiştir. Hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin çoğunluğu kadın,
evli, ön lisans eğitime sahipken hekimlerin çoğunluğu erkek ve evlidir. Üç
grupta orta yaşlarda ve kurumdaki iş güvenliği uygulamalarını değerlendirecek
kadar mesleki ve kurumda çalışma deneyime sahiptir.
Sağlık personelinin değerlendirmelerine göre devlet hastanelerinde iş
güvenliğinin sağlandığı, ancak meslek hastalıkları ve şikâyetler, yönetsel destek
ve yaklaşımlar düzeyinde iş güvenliğinin yetersiz olduğu belirtilmektedir.
Hastanelerde genel olarak iş güvenliğinin var olması hasta ve çalışan
güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tebliğin gerektirdiği faaliyetlerin yürütülmeye
başlanmasından ve devlet hastanelerinde başlatılan kalite iyileştirme
çalışmalarından kaynaklanabilir. Tebliğ ile sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta
ve çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması, güvenlik kültürünün
geliştirilmesi, uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi, iyi uygulama
örneklerinin yaygınlaştırılması, personelin farkındalığının ve niteliklerinin
artırılması, ilgili raporlama sistemlerinin oluşturulması, hasta ve çalışanların
karşılaşabilecekleri risk ve zararlardan korunması amaçlanmaktadır (Resmi
Gazete, 2009). Oysa hekim ve diğer sağlık personelinin çoğunluğunun bu
tebliğinden haberdar olmadığı, hemşirelerin ise yalnızca yarısından biraz
fazlasının tebliği okuduğu saptanmıştır. İstanbul’da bir üniversite hastanesi ve
JCI (Joint Commision International) akreditasyon belgesi almış özel bir
hastanede yapılan çalışmada ise üniversite hastanesindeki hemşirelerin çoğu iş
güvenliğinin sağlanmadığını, özel hastanedekilerin çoğu sağlandığını
belirtmiştir. İş güvenliğine yönelik önlemlerin ve faaliyetlerin özel hastanede
daha iyi olduğu, JCI standartlarının hasta ve çalışan güvenliğini gözettiği
açıklanmıştır (Bahçecik ve Öztürk, 2009: 1206). JCI standartları ile tebliğin
uygulama esaslarının birbirleri ile benzer ve uyumlu olması, bu tebliğin
uygulanması ve benimsenmesinin önemini daha iyi gözler önüne sermektedir
(Resmi Gazete, 2009, Hakeri, 2010: 54-55). Bununla birlikte hastanelerde
meslek hastalıkları ve şikâyetler düzeyinde iş güvenliği yetersiz bulunmasına
rağmen iş kazası ve meslek hastalıklarının nadir görüldüğü açıklanmıştır. Fakat
özellikle kadın hemşireler meslek hastalıkları ve şikâyetlerden, kaza ve
zehirlenmelerden daha fazla şikâyetçidir. Kadın diğer sağlık personeli de bu
görüşü desteklemekte ve hastanede iş güvenliğini daha yetersiz bulmaktadır.
İncelenen çalışmalarda sağlık çalışanlarının ve hemşirelerin iş kazası ve meslek
hastalığı deneyimlediği, kas ve eklem sorunları, damar hastalıkları, mide-barsak
şikâyetleri, cilt sorunları, allerji, hepatit, üst solunum yolu enfeksiyonları,
depresyon, kesici delici alet yaralanmalarına bağlı yumuşak doku travması vb.
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sorunları daha sık yaşadığı saptanmıştır (Rios vd., 2010: 416, Baştuğ ve Kılıç,
2010: 512, Atasoy ve Aksoy, 2009: 121, Bahçecik ve Öztürk, 2009: 1212,
Zontek, 2006: 1, Waehrer et al., 2005: 343, Alçelik vd., 2005: 60). Bir diğer
çalışmada ise sağlık çalışanlarının karşılaştıkları risk ve sağlık sorunları, sözlü
saldırı/tehdit ve fiziksel şiddet, bel, sırt/ boyun ağrısı, kesici delici alet
yaralanmaları olarak ilk üç sırada yer almıştır (Ergör vd., 2003: 47). Çalışmaya
katılan ve iş kazasına maruz kaldığnı belirten yaklaşık her üç hemşireden biri de
hasta ve yakınlarından sözel şiddet gördüğünü, meslek hastalığına sahip
hemşirelerin ¼’den fazlası kanser hastalığına sahip olduğunu açıklamıştır.
Hekimler ve diğer sağlık personeli de yaklaşık aynı oranda sözel şiddet
görmekte, 1/5’i uyku bozukluğu çekmektedir. Bu oranlar azımsanmayacak kadar
fazladır. İncelenen bazı çalışmalarda, hemşirelere hasta ve yakınları tarafından
sözlü şiddet ya da fiziksel şiddet uygulandığı da saptanmıştır (Uğurlu vd., 2010:
20, Atasoy ve Aksoy, 2009: 116, Alçelik vd., 2005: 60, Bayık vd., 1992:71).
İsviçre’de yapılan bir çalışmada hemşirelerin %72’sinin hasta ve ziyaretçilerden
sözel şiddet, %42’sinin fiziksel şiddet gördüğü saptanmıştır. Sağlık hizmet
sisteminde işle ilgili şiddetin sağlık personeli için önemli bir mesleksel tehlike
olduğu, diğer meslek grupları ile karşılaştırıldığında sağlık çalışanlarının işyeri
şiddetine ilişkin daha yüksek riske sahip olduğu açıklanmıştır. Hasta ve
yakınlarının şiddet uygulama nedenleri ise ağrı, anksiyete, ciddiye alınmadığını
hissetmesine bağlı personel-hasta etkileşimi, acil ve psikiyatri koğuşları gibi
ortamlarda az bilgilendirme yapılması, kimlik kontrolü, uzayan bekleme süresi,
olması gereken hekimin yokluğu, hastane politika ve kurallarının
uygulanamaması ve taburculuk süreci gibi organizasyonel prosedürler olarak
tanımlanmıştır (Hahn et al., 2010: 3535- 36).
Bir diğer sorun olarak öncelikle hekim ve diğer sağlık personelinin uyku
bozukluğu yaşadığı görülmektedir. Owens’da çalışmasında sağlık çalışanları
arasında uykusuzluğun ve aşırı yorgunluğun yol açtığı rahatsızlıkların yaygın
olduğunu, akut ve kronik uykusuzluğunun fiziksel, algısal ve emosyonel
fonksiyonlara zarar verdiğini belirtmiştir (Owens, 2007: 92). Bazı çalışmalarda
da hemşirelerin çalışma saat ve düzeninden kaynaklanan uyku sorunu olduğu,
bunun yorgunluk ve ruh sağlığını olumsuz etkilediği belirtilmiştir (Atasoy ve
Aksoy, 2009: 116, Bahçecik ve Öztürk, 2009: 1212, Özabacı ve Pektekin, 1992:
380). Ayrıca bulgularda meslek hastalığına sahip her dört hemşireden birinin
kanser hastası olduğu görülmüştür. Oysa incelenen çalışmalarda sağlık personeli
arasında kanser sık görülen bir hastalık olarak tanımlanmamıştır. Bayık ve
arkadaşlarının incelediği çalışmalarda onkoloji hemşirelerinin uzun süre
sitositotik ilaçları uygulamasına bağlı kanser ve karaciğer harabiyeti yaşadığı
açıklanmıştır (Bayık vd., 1992: 69).
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Hastanelerde iş güvenliği açısından yönetsel destek ve yaklaşımlarda yetersiz
görülmüştür. Özellikle lisansüstü eğitime sahip diğer sağlık personeli ve
lisans/lisansüstü eğitime sahip hemşireler bu görüşü daha fazla desteklemektedir.
Ayrıca hemşirelerin yarısından biraz fazlası/ yakını hemşire sayısı ve iş yükünün
fazlalığından, iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin hastanenin sorumluluk alma
ve desteğinden memnun değildir. Hekimler ve diğer sağlık personeli de öncelikle
çalışma ortamının donanımı ve dizaynından memnun değildir. Oysa hasta ve iş
güvenliğine yönelik tebliğ ile hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin
sağlanmasına ilişkin hükümlerinin yerine getirilmesinde hastane yönetimi
hukuksal ve organizasyonel açıdan yükümlü tutulmaktadır (Kaçmaz, 1999: 98,
Hakeri, 2010: 55). Çünkü insanları olumsuz yönde etkileyen iş özelliklerinin
bilinmesi ve bunların azaltılmaya çalışılması ya da kontrol altına alınması
gereklidir ve bunlardan biride iş yükü olarak tanımlanmıştır (Tanrıverdi ve
Teker, 2010: 118). Bazı araştırmalarda iş yükünün ya da yetersiz personel
sayısının (Bayık vd., 1992: 70, Khorshid ve Demir, 2006: 73) ya da hasta
sayısının fazla olması (Özabacı ve Pektekin, 1992: 380) ya da iş yüküne bağlı
yetersiz dinlenmenin (Alçelik vd., 2005: 56) stres, yorgunluk, halsizlik, sırt/bel
ağrıları gibi fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlara neden olduğu ya da sağlığı
olumsuz etkilediği açıklanmıştır. İş yükünün yanı sıra olumsuz çalışma
koşullarının, ergonomik olmayan ortam ve donanımın, bozuk/yetersiz malzeme,
araç ve gereçlerinde çalışanlarda hastalık, davranışsal ve psikolojik bazı
sorunların yanında iş doyumsuzluğuna yol açtığı belirtilmektedir (Khorsid ve
Demir, 2006: 67, Bahçecik ve Öztürk, 2009: 1210, Uğurlu vd., 2010: 20).
Bulgulara göre de özellikle hekimler sağlık tarama ve kayıt sistemleri başta
olmak üzere, malzeme, araç ve gereç denetimini, koruyucu önlem ve kuralları,
fiziksel ortam uygunluğunu daha yetersiz bulmakta, kaza ve zehirlenmelerin
görüldüğünü belirtmektedir. Oysa İş Kanunu ve ilgili tüzük ve yönetmeliklerle
işyerlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, uygun sağlıklı ve
güvenli koşulların hazırlanmasında işe giriş ve aralıklı kontrol muayenelerinin
öncelikli olduğu beyan edilmektedir (Emiroğlu, 2003: 20, İş Sağlığı ve İş
Güvenliği Yönetmeliği, 2003, İş Kanunu, 2003). Bayık ve arkadaşları da
çalışmasında hemşirelerin düzenli sağlık kontrolünden geçirilmesi gerektiğini
vurgulamıştır (Bayık, 1992: 68).
Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşire ve hekimler de iş güvenliğini daha
yetersiz bulmaktadırlar. Ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi çalışma
ortamlarının sorgulanmasına ilişkin bir araştırmada hekimlerin, hemşirelerin,
anestezi uzmanlarının çoğunluğunun bu ünitelerde havalandırmayı yetersiz
bulduğu, aydınlık ve çok sakin bulmadığı, yarısından azının hoş olmayan kokuyu
duyduğu ve kalabalık bulduğu görülmektedir. Ayrıca çalışmaya katılanların bel
fıtığı, varis, bacak, ayak, sırt ve baş ağrısı, hipertansiyon, hemoroit, hepatit ve
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tüberküloz geçirdiği, halsizlik, uyku hali ve kronik yorgunluk hissettiği, stres ve
depresyon, mide şikayetleri, göz, cilt ve solunum şikayetleri yaşadığı
saptanmıştır (Özyaral vd., 2005: 35-36). Bir başka çalışmada yoğun bakım
hemşirelerin %10’nun hepatit B taşıyıcısı olduğu (Özabacı ve Pektekin, 1992:
384) ve yoğun bakım gibi ünitelerde hemşirelerin sık sık ağır hasta kaldırma,
itme, çekme, pozisyon verme işlemlerini yerine getirdiği açıklanmıştır (Yılmaz,
2003: 32). Bu ünitelerde çalışan hemşirelerin çalışma saatlerinin diğer
ünitelerden farklı tutulması ve her açıdan desteklenmesi gerektiği önerilmiştir
(Uğurlu vd., 2010: 25). Bu sonuç ve öneriler iş güvenliğinin bu ünitelerde
sağlanmasının önemini ortaya koymaktadır.
4. SONUÇ
Ölçeğin, geçerlik ve güvenirlik puanları yüksektir, kapsam ve yapı geçerliliği
sağlanmıştır. Mesleki Hastalıklar ve Şikâyetler (F1), Sağlık Taraması ve Kayıt
Sistemleri (F2), Kazalar ve Zehirlenmeler (F3), Yönetsel Destek ve Yaklaşımlar
(F4), Malzeme, Araç ve Gereç Denetimi (F5), Koruyucu Önlemler ve Kurallar
(F6), Fiziksel Ortam Uygunluğu (F7) başlığında 7 alt faktörü vardır.
Sağlık personelinden hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin çoğunluğu kadın,
evli, ön lisans eğitime sahipken hekimlerin çoğunluğu erkek ve evlidir. Üç
grupta orta yaşlarda ve kurumdaki iş güvenliği uygulamalarını değerlendirecek
kadar mesleki ve kurumda çalışma deneyime sahiptir.
Sağlık personelinin değerlendirmelerine göre devlet hastanelerinde iş
güvenliğinin sağlandığı, ancak meslek hastalıkları ve şikâyetler, yönetsel destek
ve yaklaşımlar düzeyinde iş güvenliğinin yetersiz olduğu ve bu durumdan
memnun olunmadığı görülmüştür. Ayrıca hekimler sağlık tarama ve kayıt
sistemlerine ilişkin iş güvenliğini daha yetersiz bulmaktadır. Bununla birlikte
hastanelerde iş kazası ve meslek hastalıklarının nadir görüldüğü belirtilmiştir.
Ancak geçirilen iş kazası ve mesleki hastalıklara ilişkin yaklaşık her üç
hemşireden biri hasta ve yakınlarından sözel şiddet gördüğünü, her dört
hemşireden biri kanser hastası olduğunu açıklamıştır. Hekimler ve diğer sağlık
personeli de yaklaşık aynı oranda sözel şiddet görmekte, 1/5’i uyku bozukluğu
çekmektedir. Meslek hastalıkları ve yönetsel destek ve yaklaşımların yetersiz
görülmesinden dolayı, öncelikle sağlık personelinin belirli aralıklarla sağlık
muayenesinden geçirilmesi, kişisel sağlık bilgilerinin kayıt edilmesi,
bağışıklama, ergonomik çalışma ortamının, kaliteli, sağlam araç-gereç ve
malzeme teminin sağlanması ve kullanımı, periyodik aralıklarla araç-cihaz ve
sistem kontrollerinin sağlanması gibi koruyucu önlemler alınmalı, uykusuzluğa
neden olan çalışma saat ve düzeni iyileştirilmeli, sekiz saati geçmeyecek çalışma
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programları düzenlenmeli, şiddete ilişkin güvenlik tedbirleri artırılmalı, hasta ve
yakınlarının şiddet gösterme nedenleri saptanmalı ve nedenlere yönelik
iyileştirme yapılmalıdır. Ayrıca hastanede yönetimin inandığı, desteklediği,
liderlik yaptığı hasta ve çalışan güvenliği kültür anlayışı oluşturulmalı, ilgili
tebliğin esas ve usullerinin uygulanıp uygulanmadığını belirli aralıklarla
denetleyecek bakanlık, il ya da hastane bünyesinde mekanizmalar
oluşturulmalıdır. Yüksek oranda görülen kanser hastalığı için erken tarama, tanı
ve tedavi imkânlarının yanı sıra her hangi iş kazası ya da mesleki hastalık
durumda çalışana sahip çıkılmalı, çalışan ve ailesi desteklenmelidir.
Ayrıca yoğun bakım ünitelerinde de çalışan hekim ve hemşirelerin iş güvenliğini
daha yetersiz bulduğu, sağlık personelin hasta ve çalışan güvenliğine yönelik
tebliğinden yeterince haberdar olmadığı saptanmıştır. Bu nedenle özellikle yoğun
bakım birimlerinde iş güvenliğine ilişkin koruyucu önlem ve uygulamalar
iyileşitirilmeli, denetimler zaman kaybetmeden hızla hayata geçirilmelidir.
Yoğun bakım gibi birimlerde hasta kaldırma, çekme vb. uygulamalar için
talimatlar oluşturulmalı ve kullanımı sağlanmalıdır. Bu birim ve tüm hastane
personelinin yararlanabileceği egzersiz, stresle başa çıkma vb., iş güvenliği ve
ilgili tebliğ hakkında eğitimler düzenlenmelidir.
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HASTANE SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE
KURUMDAN AYRILMA DÜŞÜNCESİ
Ümit ATMAN

Özet
Günümüzde değişimin getirmiş olduğu yenilikler, örgütlerin yapısını, amaçlarını
ve işleyişlerini yakından etkilemektedir. Bu süreçte örgütlerin başarılı olabilmesi
ve varlığını devam ettirebilmesi ile ilgili olarak“örgütsel bağlılık” kavramının
önemi ortaya çıkmıştır.
Örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanlar, bulundukları örgütün amaç ve
değerlerini benimsemekte, örgüt için büyük bir çaba sarfetmekte ve örgütte
kalmak için daha fazla istek duymaktadırlar.
Bu çalışmada Örgütsel bağlılık ve kurumdan ayrılma düşüncesi arasındaki ilişki
incelenmiştir. Bu doğrultuda, Allen ve Meyer tarafından geliştirilen ve
“duygusal bağlılık”, “devamlılık bağlılığı”, “normatif bağlılık” boyutlarının yer
aldığı “üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın
örneklemini Manisa’da iki devlet hastanesi çalışanlarından, araştırmaya
katılmaya gönüllü 252 kişi oluşturmuştur. Bulgular örgütsel bağlılığın hastane
yöneticilerince öncelikle ele alınması gereken bir konu olduğunu göstermiştir.
Ayrıca, hastane sektöründe örgütsel bağlılığı olumsuz yönde etkileyen faktörlerin
azaltılması ve hastane yöneticilerinin liderlik davranışlarını geliştirmeleri için
gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bağlılık, Örgütsel bağlılık, İnsan kaynakları yönetimi
Abstract
Nowadays, the innovations caused from changing affects closely to
organizational structure, aims and its operations. Within the this process“
organizational commitment” term becomes more important with the necessity of
the accomplishment of a company and its survive. Highly commitment
organizational employees the objectives and values their organization, put high
level of effort for the organization, and desire more to stay with their
organization.
The aim of this study is to determine the relationship between “organizational
commitment” and intend to leave the hospital.
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Developed by Allen and Meyer, “Scale of Three-Compenent Model of
Organizational Commitment”, which consist of “affective commitment”,
“continuance commitment” and “normative commitment” has been used in this
research. Sample was consisted of **workers at two Ministry of Health hospital
in Manisa- based on voluntary participation. The results for organizational
commitment shows that this issues should be handled as a priority by hospital
managers. A number of specific measures can and should be undertaken to
reduce factors which negatively affect organizational commitment of hospital
personal and to improve leadership behaviors of hospital administrators.
Keywords: Commitment, Organizational commitment, Human resourch
management
1. GİRİŞ
Günümüzde sağlık hizmetlerinde, hasta güvenliği kavramıyla birlikte dikkat
çeken konulardan biri de çalışan güvenliğidir. Çalışan güvenliği, içinde birçok
konuyu barındıran son derece kapsamlı bir kavramdır ve evrensel değişimin
getirmiş olduğu yeniliklerle, örgütlerin yapısı, amaçları ve işleyişleriyle
yakından ilgilidir. Öyle ki çalışan güvenliğinde yaşanan sıkıntılar, bireyin
örgütsel bağlılığını etkilemekte ve çalışanlarda kurumdan ayrılma düşüncesinin
oluşmasına neden olmaktadır. Bu süreçte örgütlerin başarılı olabilmesi ve
varlığını devam ettirebilmesi ile ilgili olarak“örgütsel bağlılık” kavramının
önemi ortaya çıkmaktadır.
Organizasyonel anlamda ifade ettiği güçlü motivasyonel ve içsel durumlar
nedeniyle “örgütsel bağlılık” pek çok araştırmaya konu olmuştur. Örgütsel
bağlılık; psikolojik temelde bütünleşme ve özdeşleşmeyi, istikrarı sağlama ve
davranışa yön verme fonksiyonlarını kapsar. Kavramın içeriğinde, örgütün amaç
ve değerlerini kabul etme, bu amaç ve değerler doğrultusunda hareket etme,
organizasyonun başarısı için güçlü bir çalışma arzusu ile organizasyonel üyeliği
devam ettirme isteği vardır (Kaya ve Selçuk, 2007:179). Bu açıdan örgütsel
bağlılığın, herhangi olumlu bir neden olmadığı hallerde bile, bireyin davranışını
etkileyebilen ve harekete geçirebilen dinamik bir yapısı vardır.
Literatürdeki tüm örgütsel bağlılık yaklaşımları üç temel ögeye dayanmaktadır.
Bunlar; duygusal bağlanma, maliyet algılanması ve zorunluluktur (Allen ve
Meyer, 1990:5). Araştırmacılar örgütsel bağlılığı önceleri, “duygusal bağlılık”,
“devam bağlılığı” şeklinde ikiye ayırırken, daha sonraları bu ögeler sayesinde,
iki farklı bağlılık türüne “normatif bağlılığı” da eklemişlerdir (Weiner, 1982:418;
Allen ve Meyer,1990:7). Belirtilen bağlılık türleri, çalışılan kurum ile birey
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arasında gelişen ilişkiler ile bireyin kurumda kalmasına ve çalışmaya devam
etmesine neden olan faktörler hakkında bilgi verir.
Duygusal bağlılık; bireyin iş tecrübelerinin, algılamalarının ve kişisel
özelliklerinin birleşiminin sonucu olarak, organizasyona karşı gelişen olumlu
tutumlar neticesinde oluşur (Mowday ve diğerleri, 1982). Bu manada, duygusal
bağlılık, kurumun hedefleri ve değerlerine yönelik bireylerin güçlü ve pozitif
tutumlarının bir bütünü olarak tanımlanabilir. Böyle bir olumlu tutum, çalışanın
kurumu ile özdeşleşmesi, kurumsal amaçları gerçekleştirmeye yönelik faaliyet
göstermesi ve kurumla arasında duygusal bir bağ kurması neticesinde oluşur.
Duygusal bağlılığa sahip bir çalışan, kendisini kurumun bir parçası olarak
gördüğünden, kurumu onun için büyük bir anlam ve değer ifade eder (Ketchland,
1998:112) ve kurumundan ayrılmayı düşünmez. Sonuçları itibariyle duygusal
bağlılık, organizasyonların gerçekleştirmeyi istediği en önemli bağlılık türüdür.
Devamlılık bağlılığı; çalışanların kurumdan ayrılmaları durumunda
karşılaşacakları maliyetin yüksek olacağı düşüncesi ile organizasyonel üyeliği
devam ettirme durumudur. Çalışan kurumdan ayrılmakla karşılaşacağı maliyet
ve güçlükler nedeniyle (bu güçlükler diğer organizasyona uyum sağlayamamak,
başka bir şehre taşınmak, kurumun ödemek zorunda olduğu tazminatlardan
olmak, işsiz kalmak sayılabilir…), istese de ayrılamamaktadır (Allen ve
Meyer,1990:13; Allen ve Grisafe,2001:209).
Normatif bağlılık, çalışanın kendisini bulunduğu kuruma karşı sorumlu
hissetmesi, bu sorumlulukları çerçevesinde icra etmesi gereken görevler
olduğunu ikrar etmesi, dolayısıyla da çalışanın organizasyona karşı üyeliği
devam ettirme zorunluluğu duyduğu bağlılık türüdür. Devam bağlılığından en
önemli farkı, çalışanın kuruma olan bağlılığının maddi yararlarla ilgisi yoktur.
Çalışanın geçmiş yaşantısı, aileden gelen alışkanlıkları, toplumsal değerler, diğer
çalışanların uzun süreler aynı kurumda çalışmış olması ve böyle çalışanların
övülmesi gibi faktörler, kuruma duyulan bağlılığı çalışanın bir erdem olarak
görmesine neden olur. Çalışan zaman içinde “örgütsel bağlılığı” ahlaki bir değer
olarak görmeye başlar ve örgütsel sadakati en doğru ve erdemli davranış olarak
değerlendirirerek, kurumda kalmayı devam ettirir(Allen ve Meyer,1990:18;
Rowden,2000:30).
İş tatmini ile örgütsel bağlılık arasında bir ilişki bulunduğu gibi, söz konusu iki
kavram aynı zamanda işten ayrılma niyetini de etkilemektedir. Çalışanların işten
ayrılmalarına neden olan süreci anlamak örgütsel etkinliği artırmak
açısından, hayati önem taşımaktadır (Çekmecelioğlu, 2006:153). Allen ve
Meyer (1996) çeşitli çalışan grupları arasında yaptıkları çok sayıdaki araştırmada
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örgütsel bağlılığın üç kompenentininde (duygusal, devamsızlık ve normatif
bağlılık) işe devamsızlık ve işten ayrılma niyeti ile negatif ilişkili olduğunu
tespit etmişlerdir (Clugston, 2000:477).
Kurumdan ayrılma niyeti; Rusbelt ve arkadaşları (1988) tarafından, çalışanların
iş koşullarından tatminsiz olmaları durumunda göstermiş oldukları yıkıcı ve
aktif eylemler şeklinde tanımlamaktadırlar. Kurumdan ayrılma niyetinin,
örgütsel etkinliği etkilediği yönünde yaygın bir kanaat bulunmaktadır.
Kurumdan ayrılma niyetini etkileyen unsurların belirlenmesiyle birlikte,
araştırmacılar işten ayrılma davranışlarını önceden tahmin
etmekte ve açıklamakta, yöneticiler de potansiyel ayrılmaları önlemek
için tedbirler
geliştirmektedirler (Hwang ve diğerleri, 2006:254). Kurumdan ayrılma niyetini
etkileyen unsurlar arasında; iş tatmini ve örgütsel bağlılık derecesi pek çok
araştırmada en önemli unsur olarak gösterilmektedir.
Kurumdan ayrılma niyeti gerçek devamsızlığın bir ön belirtisidir ve işletmelere
önemli ölçüde maliyetler getirmektedir. Kurumdan ayrılma niyeti pek çok
endüstriyel ve örgütsel psikolog, yönetim bilimcisi ve sosyologun ilgi
alanlarının merkezinde yer almaktadır. Bunun sebebi ampirik araştırmaların
kurumdan ayrılma niyetinin bir örgütün etkinliğinin tamamını olumsuz
yönde etkileyeceğine
yönelik
bulgular
ortaya koymasıdır (Samad,
2006:113). Çalışanların kurumdan ayrılma niyetleri; yeteneklerin kaybı, ilave
eleman toplama ve yönetim maliyetlerini artırma gibi pratik bir takım
problemlere neden olmaktadır. Çalışanların işten ayrılma niyetlerini
etkileyen çevresel faktörler, örgüt kültürü ve değerleri, çalışma arkadaşları ile
ilişkiler, iş / rol talep ve beklentileri ile kariyer geliştirme fırsatları ve otonomi
gibi ödüllendirme yapılarıdır (Takase ve diğerleri, 2005:209). Literatürde iş
tatmini ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide olduğu, gibi örgütsel bağlılıkla
işten ayrılma niyeti arasında da açık bir negatif ilişki bulunmaktadır (Loi ve
diğerleri, 2006:101). Obstroff örgütsel bağlılığın çalışanların daha iyi örgütsel
performans ve düşük iş bırakma gibi
eğilimlerle
ilişkili
olduğunu
belirtmektedir (Obstroff, 1992:963). Örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanlar,
bulundukları örgütün amaç ve değerlerini benimsemekte, örgüt için büyük bir
çaba sarfetmekte ve örgütte kalmak için daha fazla istek duymaktadırlar.
Çalışanların bağlılıkları düşük ise; işgücü devir oranı veya kurumdan ayrılma
niyetleri yüksek olacaktır. İşten ayrılmayı engelleyen faktörler; iş tatmini, işe
yapılan yatırımlar, alternatif iş imkanları ve örgütsel ödüllerdir. Pek çok ülkede
olduğu gibi ülkemizde de, sağlık personeli konusunda bir personel açığı
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bulunmaktadır. Bu nedenle sağlık personelinin devamsızlık ve işten ayrılma
niyetleri konusu önemli bir araştırma konusu haline gelmektedir.
Bu çalışma örgütsel bağlılık ve kurumdan ayrılma düşüncesi arasındaki ilişkiyi
hastane bazında incelemek amacıyla planlanmıştır.
2. MATERYAL-METOT
Tanımlayıcı tipte ve ilişkisel boyutu analiz etmek için planlanan bu çalışmanın
örneklemini; Manisa’da iki devlet hastanesi çalışanlarından, araştırmaya
katılmaya gönüllü 252 kişi oluşturmuştur. Veriler üç bölümden oluşan bir anket
yardımı ile toplanmıştır. Anket üç bölümden oluşmuştur; I. Bölümde
katılımcıları tanımlamak amacıyla; cinsiyet, yaş, görev, kurumdaki hizmet süresi
ve çalıştığı kurum sorulmuştur. II. Bölümde Hastane çalışanlarının örgütsel
bağlılık düzeyini ölçmek için; Allen ve Meyer tarafından geliştirilen, güvenilirlik
ve geçerliliği birçok araştırmada ortaya konan ve “duygusal bağlılık”,
“devamlılık bağlılığı”, “normatif bağlılık” boyutlarının yer aldığı “üç boyutlu
“örgütsel bağlılık anketi” kullanılmıştır. Anketin orjinalinde yer alan yedi
basamaklı likert tipi ölçek yerine beş basamaklı likert tipi ölçek kullanılmıştır.
Bunda Meyer ve Allen’in (2004:6) söz konusu ölçek değişikliğinin
yapılabileceğini ve beş basamaklı ölçeğinde oldukça olumlu sonuçlar verdiğini
belirtmeleri etkili olmuştur. Bu kapsamda Likert ölçeğinde “1: Kesinlikle
katılıyorum, 2: Katılıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılmıyorum, 5: Kesinlikle
katılmıyorum” ifadesine karşılık kullanılmıştır. III. Bölümde ise, hastane
çalışanlarının kurumdan ayrılma düşünceleri sorulmuş, son olarakta çalışanların
kuruma olan bağlılıklarını artırmak için neler yapılabileceği konusunda görüş ve
önerilerini belirtebileceği açık uçlu bir soruya yer verilmiştir.
2.1. İşlem
Araştırmanın yapılabilmesi için, öncelikle Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nden
gerekli izin alındıktan sonra, çalışmanın yapılacağı iki ilçe devlet hastanesi ile
irtibata geçilmiştir. Çalışmanın amacı, önemi, süreç ve çalışmadan beklenilen
çıktılar ilgili hastane idaresine anlatıldıktan sonra, araştırma anketinin ön
denemesi yapılmıştır. Ön denemeden sonra yapılan geribildirimler dikkate
alınarak, ankete son şekli verilmiş ve İl sağlık Müdürlüğü imkanları ile veri
toplama materyelimiz olan anketlerin, basımı yapılmıştır. Anketler, ilgili hastane
başhekimliğinin desteği ile çalışan personele uygulanmıştır. Araştırma anketi ile
birlikte, anketin ve ölçeğin nasıl yanıtlanacağına dair kısa bir yönerge
hazırlanmış ve birebir açıklama yapılmıştır. Verilerin güvenilirliği ve doğruluğu
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açısından kimlik bilgilerine yer verilmemiştir. Araştırma zamanının yıllık
izinlerin yoğun kullanıldığı yaz dönemine rastlaması ve hastanelerin ilçelerde
olması nedeniyle, veri toplama süreci 3 ay sürmüştür. Anketler, araştırmacı
tarafından SPSS 16.0 Veri Analiz Programına girilmiş ve çıktılarda araştırmacı
tarafından değerlendirilmiştir. Veriler tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistik bazında
ele alınmış, sonuçlar %95 ‘lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde
irdelenmiştir.
3. BULGULAR
3.1.Tanımlayıcı özellikler
Katılımcıların % 57.9’u (146 kişi) kadın, %42.1’i (106 kişi) erkektir. Araştırma
kapsamında yer alan hastane çalışanlarının çoğunluğunu (%58.7’sini) yardımcı
sağlık personeli (hemşire, sağlık memuru, ebe, teknisyen gibi) oluşturmaktadır.
Yaş dağılımlarına bakıldığında; örneklemin yarısından fazlasını (% 52.4’ünü)
30-39 yaş grubundakilerin oluşturduğu görülmektedir. Katılımcıların kurumda
hizmet yaptıkları süre sorgulandığında ise, personelin % 28.6’sının (72 kişi) 3-7
yıl arası hizmet süresine sahip olduğu saptanmıştır. Katılımcıların tanımlayıcı
özellikleri ayrıntılı olarak Tablo1 de sunulmuştur.
Hastane çalışanlarının tanımlayıcı özelikleri ile kurumdan ayrılma düşünceleri
arasındaki ilişki analiz edildiğinde; kadınlarla-erkekler, yardımcı sağlık
personeli(hemşire, ebe,sağlık memuru vb) ile diğer personel ve 50 yataklı devlet
hastanesi ile 250 ve üzeri yatak sayısına sahip hastane arasında istatistiksel
bakımdan anlamlı fark gözlenmiştir (p<0.05). Öyle ki, kurumdan ayrılma
düşüncesi olanların çoğunun erkek (% 51.5), yardımcı sağlık personeli(%61.8)
ve 50 yataklı hastane çalışanı (%64.7)olduğu saptanmıştır.
Tablo 1. Çalışmaya katılan hastane personelinin tanımlayıcı özellikleri.
ÖZELLİKLER

Sayı (n)

Yüzde %

Kadın

146

57.9

Erkek

106

42.1

Cinsiyet

Yaş

39

30 yaş altı

42

16.7

30-34 yaş

62

24.6

35-39 yaş

70

27.8

40-44 yaş

46

18.3

45 ve üzeri yaş

32

12.7

Hekim

28

11.1

Hemşire

58

23.0

Sağlık Memuru

18

7.1

Ebe

36

14.3

Teknisyen(lab,röntgen vb.)

36

14.3

İdari personel

44

17.5

Diğer*

32

12.7

1 yıldan az

36

14.3

1-2 yıl

14

5.6

3-7 yıl

72

28.6

8-12 yıl

56

22.2

13-20 yıl

50

19.8

21yıl ve üzeri

24

9.5

73

28.9

Görev

Hizmet Yılı

Çalıştığı Kurum
50-100 yataklı devlet hastanesi

40

250 ve üzeri yataklı devlet hastanesi

179

71.1
252

TOPLAM

3.2.Kurumdan Ayrılma Düşüncesi ve Örgütsel Bağlılık Anketi
Değişkenleri
Araştırmanın bu kısmında, hastane personelinin örgütsel bağlılık düzeyi
sorgulanmıştır. Bu kapsamda Meyer ve Allen’in geliştirdiği ölçekten
faydalanılmıştır. Ölçekteki değerlendirmeye göre; skorlar 1 değerine
yaklaştıkça, örgütsel bağlılık düzeyi en yükseğe çıkmakta, 5 değerine
yaklaştıkça ise en düşük seviyeye inmektedir. Çalışmada “duygusal
bağlılık”, “devamlılık bağlılığı”, “normatif bağlılık” skorları ile bu üç
bağlılık boyut skorlarının ortalaması alınarak, genel bağlılık skoru
hesaplanmıştır. Örgütsel bağlılık düzeyinin genel ortalaması 2.92 olarak
saptanmıştır. En yüksek örgütsel bağlılık seviyesi “duygusal bağlılık”
olarak belirlenirken, en düşük örgütsel bağlılık seviyesi; normatif bağlılık
olarak bulunmuştur (Tablo 2).
Tablo 2. Hastane çalışanlarının “Örgütsel Bağlılık”anketi ortalamalarının
dağılımı.

Alt boyut
ortalamaları
Duygusal Bağlılık
Hastanede kendimi aileden
biri gibi hissetmiyorum
Hastanenin sorunlarını kendi
sorunlarım gibi görürüm
Hastanenin, kişisel açıdan
benim için büyük bir önemi
vardır.
Kendimi, hastaneye karşı
duygusal
olarak
bağlı
hissetmiyorum
Meslek hayatımın kalan
kısmını
bu
hastanede
geçirmekten
mutluluk
duyarım
Hastaneye karşı güçlü bir

Standart
sapma

2.74

1.19

2.64

1.11

2.43

1.04

2.83

1.16

2.67

1.16

Ortalama

Genel
Bağlılık

2.68

2.92
2.91
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1.17

“aidiyet”duygusu
hissetmiyorum
Devamlılık Bağlılığı
Şu an hastanede çalışmaya
2.86
devam etmemin sebebi,
istekten
ziyade
zorunluluktan
kaynaklanmaktadır
Hastaneden
ayrılmak
2.53
istesem bile, şu anda bunu
yapmak benim için çok zor
olurdu
Eğer bu hastaneye bu kadar
3.16
emek vermemiş olsaydım,
başka bir yerde çalışmayı
düşünebilirdim
Hastaneden ayrılmanın yol
3.09
açacağı
olumsuz
sonuçlardan biri de alternatif
iş olanaklarının az olmasıdır
Hastaneden
şu
anda
2.57
ayrılmaya karar vermem
halinde, hayatımdaki pek
çok şey bundan olumsuz
etkilenecektir
Hastaneden
ayrılma
2.70
konusunda
çok
az
seçeneğimin
olduğunu
düşünüyorum
Normatif Bağlılık

1.30

Hastaneden
şu
anda
ayrılmazdım çünkü buradaki
insanlara karşı yükümlülük
hissediyorum
Hastanede çalışmaya devam
etmem konusunda herhangi
bir
zorunluluk
hissetmiyorum
Benim
için
avantajlı
sonuçları olsa bile, işten
ayrılmamın hastaneye karşı
uygun bir davranış olacağını
düşünmüyorum
Hastaneden
şu
anda
ayrılırsam kendimi suçlu

1.13

3.38

2.80
1.58

1.16

1.30

1.27

1.25

3.35
2.97

1.17

3.28

1.17

3.79

1.15
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hissederim
*n:252, ölçekte “ 1:kesinlikle katılıyorum”, “2:katılıyorum”, “3:kararsızım”,
“4:katılmıyorum” “5: kesinlikle katılmıyorum,” anlamındadır
Ayrıca, araştırma da örgütsel bağlılık alt boyutlarının kurumdan ayrılma düşüncesi
üzerindeki etkisi regresyon analizi ile incelenmeye çalışılmıştır. Başlangıçta
örgütsel bağlılık anketinde yer alan tüm değişkenler, regresyon modeline
alınmıştır. Oluşturulan modelin özeti Tablo 3 de verilmiştir. Tabloda verilen
değerlerden birincisi (r:0,596), kurumdan ayrılma düşüncesi ile örgütsel bağlılık
değişkenleri arasındaki korelasyonu göstermektedir ve buna göre oluşturulan
modelin orta düzeyde korelasyonu olduğu izlenmektedir. Tablodaki belirleyicilik
katsayısı (R Square) ise, kurumdan ayrılma düşüncesindeki değişimin ne
kadarının örgütsel bağlılık anketi değişkenlerinden kaynaklandığı göstermekte
olup, değişimin %35.5’inin örgütsel bağlılık değişkenlerinden kaynaklandığı
saptanmıştır. Tablodaki Durbin-Watson katsayısı (1.83), 2’ye yakın bir değer
olduğundan; oluşturduğumuz modelde bir sorun olmadığı anlaşılmaktadır.
Tablo 3: Regresyon modeli

R

Adjusted R Std. Error of

Model

R

Square

Square

the Estimate

Durbin-Watson

1

,596a

,355

,311

,82908

1,839

Stepwise regresyon analizi sonucunda p<0.05 anlamlılık düzeyinde modele giren
değişkenler ise, Tablo 4’de sunulmuştur. Modeldeki değişkenlerin dışındaki
diğer değişkenler, bağımlı değişkeni açıklamada istatistiksel açıdan anlamlı bir
katkı sağlamadığından, modelin dışında kalmıştır. Modeldeki bağımsız
değişkenlerin, bağımlı değişkeni (kurumdan ayrılma düşüncesi) açıklama gücü
.326 bulunmuştur. F testi sonucunda (F:23.783) model bir bütün olarak önemli
ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p:0.000).
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Tablo 4 incelendiğinde; duygusal bağlılık ile “Meslek hayatımın kalan kısmını
bu hastanede geçirmekten mutluluk duyarım” değişkeni arasında, devamlılık
bağlılığı ile “Hastaneden şu anda ayrılmaya karar vermem halinde, hayatımdaki
pek çok şey bundan olumsuz etkilenecektir” değişkenleri arasında, normatif
bağlılık ile “Hastaneden şu anda ayrılmazdım çünkü buradaki insanlara karşı
yükümlülük hissediyorum” ve “Benim için avantajlı sonuçları olsa bile, işten
ayrılmamın hastaneye karşı uygun bir davranış olacağını düşünmüyorum”
değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05).
Sonuç olarak bu değişkenler araştırmanın yapıldığı hastanelerde, çalışanların
kurumdan ayrılma düşüncesini anlamlı bir şekilde belirleyen, örgütsel bağlılık
değişkenleri olarak belirlenmiştir.
Tablo 4: Kurumdan ayrılma düşüncesi ile Örgütsel Bağlılık anketi
değişkenlerinin oluşturduğu modele giren değişkenlerin dağılımı*.

β

S.E

t

Sig.

Meslek hayatımın kalan kısmını bu hastanede
geçirmekten mutluluk duyarım
Devamlılık Bağlılığı

-,349

,067

4,500

,000

Hastaneden şu anda ayrılmaya karar vermem
halinde, hayatımdaki pek çok şey bundan
olumsuz etkilenecektir
Normatif Bağlılık

-,173

,069

1,958

,051

Hastaneden şu anda ayrılmazdım çünkü buradaki
insanlara karşı yükümlülük hissediyorum
Benim için avantajlı sonuçları olsa bile, işten
ayrılmamın hastaneye karşı uygun bir davranış
olacağını düşünmüyorum

-,150

,067

,052

-,191

,061

,1950
2,659

Modele giren Değişkenler
Duygusal Bağlılık

,008

*Regresyon modeli; β:bölümsel korelasyon katsayısı, S.E:Standart hata,
Sig:Anlamlılık
3.3. Çalışanların “Örgütsel bağlılığı artırmak ve personeli kurumdan ayrılma
düşüncesinden uzaklaştırmak” için neler yapılabileceği” konusundaki görüş
ve önerileri
Çalışmanın son kısmında yer alan, “örgütsel bağlılığı artırmak ve çalışanları
kurumdan ayrılma fikrinden uzak tutmak için neler yapılmalıdır?” şeklinde açık
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uçlu olarak bırakılan, görüş ve öneriler bölümüne, çalışmaya katılan personelin
%41.3’ü (104 kişi) görüş bildirmiştir (Tablo 5). Görüş bildirenlerin çoğu,
yardımcı sağlık personeli (%57.7) olup, kurum liderinin kişisel özelliklerinin ve
davranışlarının, kuruma olan bağlılık ve işten ayrılma düşüncesi üzerinde
belirleyici olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca kurum liderinin çalışanlara eşit
mesafede olmasının, ehliyet ve liyakat sahibi olmasının, sorunların farkında olup,
çalışanı takdir etmesinin örgütsel bağlılığı arttıracağı ve çalışanları kurumdan
ayrılma düşüncesinden uzaklaştıracağını belirtmişlerdir.
Tablo 5: Çalışmaya katılan personelin görüş ve önerilerinin genel dağılımı

GÖRÜŞ ve ÖNERİLER

Sayı
(n)

Yüzde
%

Kurum lideri tüm personele eşit yaklaşmalı, ehliyet ve liyakat
sahibi olmalı, çalışmalı

30

28.8

Kurum içinde, sosyal etkinlikler düzenlenmeli

18

17.3

Çalışma şartları da daha iyi hale getirilmeli, teknik alt yapı ve
çevre koşulları geliştirilmeli

14

13.4

İdareciler çalışanlarla konuşabilmeli, çalışanı takdir etmeli,
sorunları sahiplenmeli

12

11.5

Kurum içi görev dağılımı ehliyet ve liyakata uygun, eşit
yapılmalı, ekip çalışması olmalı

12

11.5

Ek ödeme artırılmalı

10

9.6

Yönetimde ve işleyişte çalışanlar söz sahibi olmalı

8

7.7

104

100.0

TOPLAM
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4. SONUÇ
Rekabetin giderek yoğunluk kazandığı günümüzde işletmelerin
ayakta
kalabilmeleri; işletme
yönetimlerinin çalışanların işle ilgili tutum
ve
davranışlarını doğru ve sağlıklı bir biçimde
yönetebilmelerine bağlı
bulunmaktadır. Bu tutum ve davranışların en önemlileri işten ayrılma niyeti,
örgütsel bağlılık, iş stresi, iş tatmini ve performanstır.
Özellikle sağlık sektöründe, sağlık personelinin örgütsel amaç ve değerleri
içselleştirmesi ve örgütle bütünleşmesi anlamına gelen örgütsel bağlılığın
sağlanılması; çalışanların yaptıkları işe ve işyerlerine iyi duygular beslemesi
anlamına gelen iş tatmin düzeylerinin yükseltilmesi ve kurumdan ayrılma
niyetlerinin azaltılması önemli bir faktör haline gelmiştir. Zira iş tatmini ve
örgütsel bağlılığı sağlanılmış çalışanların müşteri memnuniyetine, hizmet
kalitesine ve işletmenin başarısına katkı sağlayacağı açıktır.
Bu çalışmada örgütsel bağlılık ve kurumdan ayrılma düşüncesi arasındaki ilişki
incelenmiştir. Araştırma kapsamına giren, hastane de çalışan personelin örgütsel
bağlılıkları, ortalamanın altında bulunmuştur ve yarısından çoğu (% 54.0) her
zaman çalıştıkları hastaneden ayrılma düşüncesine sahip olduklarını ifade
etmişlerdir. Kurumdan ayrılma düşüncesine sahip olma durumu; yaş, görev,
hizmet yılı ve kurum bakımından irdelendiğinde, hastanede çalışan sağlık
personelinin çoğunun ayrılma düşüncesinde oldukları ve diğer personelle
aralarında bu bakımdan istatistiksel anlamda fark olduğu gözlenmiştir (p:0.04).
Öte yandan yatak sayısı bakımından küçük bir kurumda (50 yataklı hastane)
çalışanlarla, daha büyük (250 ve üzeri yatak sayısı) bir kurumda çalışanlar
arasında, kurumdan ayrılma düşüncesi bakımından fark bulunmuştur. Küçük
kurumda çalışanların çoğu, hastaneden ayrılma düşüncesine sahip olup, diğerleri
ile aralarındaki fark istatistiksel bakımdan anlamlıdır (p:0.02). Yine kurumdan
ayrılmayı düşünenlerin yaş dağılımına bakıldığında, yaş grupları arasında
anlamlı bir fark gözlenmezken, ayrılmayı düşünenlerin başında 30-34 yaş
grubunda (% 29.4) olanların geldiği izlenmiştir.
Yapılan analizler sonucunda belirlenen örneklem kütlesi için ilgili literatürü
doğrular bir şekilde, örgütsel bağlılığın işten ayrılma niyetini ters yönde,
performansı ise pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Sağlık sektöründe
çalışanların örgütsel bağlılık, tatmin ve işten ayrılma niyetlerinin ölçülmesi
yöneticilere önemli veriler sunmaktadır. Bu veriler sayesinde yöneticilere,
yönetim modellerini değerlendirip tekrar gözden geçirme fırsatı
sağlanılmaktadır. Bu araştırma sonuçlarının da özellikle çalışmanın yapıldığı
hastanelerde, insan kaynakları yönetimi noktasında yararlı olacağı
düşünülmektedir.
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Günümüzde birçok çalışmada başta hekimler ve hemşireler olmak üzere, hastane
personelinin örgütsel bağlılığı, örgütsel güven ve iş doyumu, işten ayrılma niyeti
analiz edilmeye ve aralarındaki etkileşim ortaya konmaya çalışılmaktadır.
Rekabet ortamında bu analiz sonuçlarının önemi büyüktür. Hastaneler ekonomik
ve sosyal amaçları doğrultusunda, personelinin iş doyumunu, örgütsel güveni ve
bağlılığını incelemek ve yükseltmek zorundadırlar (Williams, 2005:203).
Hastanelerde üst ve orta düzey yöneticilerin dönüşümcü liderlik davranışları
geliştikçe, hastane personelinin kuruma olan bağlılığı artacak ve kurumdan
ayrılma düşüncesinden uzaklaşacaktır. Bu mevcut insan kaynaklarından etkili ve
verimli şekilde yararlanmak için önemli bir parametredir. Hastanede hangi
birimde olursa olsun, sık personel değişikliği ve/veya eğitimli-yetişmiş
personelin kurumdan ayrılması hastane verimliliğini olumsuz yönde
etkileyecektir. Bu yüzden tüm sektörlerde olduğu gibi, hastanelerde de örgütsel
bağlılığı artırıcı uygulama ve politikalar geliştirilmelidir. Bu anlamda, hastane
yönetimlerinde; hastane personelinin alınan kararlara ve yapılacak
düzenlemelere katılımı, demokratik yönetim anlayışı, hastane yönetimlerinin
daha otonom olması, çalışanların teşviki ve ödüllendirilmesi, açık ve dürüst
yönetim anlayışı, personel ihtiyaçlarına öncelik, hastane yöneticilerinin ehliyet
ve liyakat sahibi kişiler arasından seçilmesi ve lider vasıflarını taşıması önem arz
etmektedir.
Son olarak; bundan sonra yapılacak çalışmalarda, araştırmacıların
önerileri dikkate almaları tavsiye edilmektedir:

aşağıdaki

- Kurumdan ayrılma niyetini ve performansı etkileyen farklı değişkenler modele
ilave edilebilir. Böylece konunun farklı boyutlarıyla ele alınması söz konusu
olabilecektir.
- Aynı model ve değişkenlerin farklı sektörlerden seçilen örneklemler üzerinde
test edilmesi,
sektörlerin iş tutum ve davranışları ile ilgili yapılarının
belirlenmesine ve karşılaştırma yapılabilmesine zemin hazırlayacaktır.
- Sağlık sektöründe branş, özel, devlet ve üniversite hastanelerinde benzer
çalışmalar yapılarak, söz konusu değişkenlerin farklı sağlık kurumlarında farklı
sonuçlar doğurup doğurmayacağı görülebilecektir.

47

KAYNAKLAR
Allen, N.J. ve Meyer J.P.(1990), “The Measurement and Antecedents of
Affective, Continuance and Norvative Commitment to the Organization”,
Journal of Occupational Psychology, Vol.63, No 1, pp.1-18.
Allen, N.J., Grisafee, D.B.(2001), “Employee Commitment to the Organization
and Customer Reactions: Mapping the Linkages”, Human Resource
Management Review, Vol.11, pp.209-236.
Clugston,M. (2000), “The Mediating Effects of Multidimensional Commitment
on satisfaction and intend to leave”, Journal of Organizational Behavior, Vol.21,
No 4, pp.477-486.
Çekmecelioğlu, H. (2006), “İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının İşten
Ayrılma Niyeti ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir
Araştırma”, İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:8,
Sayı:2, sayfa:153-168.
Hwang, I.S. and Kou, J.H. (2006), “Effects of Job Satisfaction and Perceived
Alternative Employment Opportunities on Turnover Intention: An Examination
of Public Sector Organizations”, The Journal of American Academy of Business,
Cambridge, Vol.8, No.2, ss.254-255.
Kaya, N. ve Selçuk, S. (2007), “Bireysel başarı güdüsü organizasyonel bağlılığı
nasıl etkiler?”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı:8(2), sayfa:175-179.
Ketchland, A. (1998), “The Existence of multiple measures of organizational
commitment and experience related differences in a public accounting setting”,
Behavioral research in accounting, 10, pp.112-115.
Loi, R., Hang-Yue, N. and Folay, S., “Linking Employees Justice Perceptions to
Organizational Commitment and Intention to Leave: the Mediating Role of
Perceived Organizational Support”, Journal of Occupational and Organizational
Psychology, Vol.79, ss.101-120.
Mowday, R.T., Porter, L.W., Steers, R.M. (1982), “Employee-organization
linkages: the psychology of commitment, absenteeism, and turnover, Newyork,
Academic Press.
Obstroff, C.(1992), “The Relationship Between satisfaction, Attitudes and
Performance: An Organizational-Level Analysis”, Journal of Applied
Psychology, Vol.77, ss.963-974.

48

Rowden, R.W. (2000), “The Relationship Between charismatic leadership
behaviors and organizational commitment”, Leadership Organizational
development Journal, Vol.21(1), pp.30-35.
Rusbelt, C.A., Farrell, D., Rogers and Mainous. (1988), “Impact of Exchance
Variables on Exit, Voice, Loyalty and Neglect: An Integrative Model of
Responses to Decline Job Satisfaction”, Academy of Management Journal,
Vol.31, No.3, ss.599-627.
Samad, S.(2006), “Predicting Turnover Intentions: The Case of Malaysian
Government Doctors”, The Journal of American Academy of Business,
Cambridge, Vol.8, No.2, ss.113-119.
Takase, M., Maude, P. and Manias, E. (2005), “Nurses’Job Satisfaction and
Turnover Intention: Methodological Myths and an alternative Approach”,
Nursing and Health Sciences, Vol.7, ss.209-217.
Weiner, Y. (1982), “Commitment in organizations: a normative view”, Academy
of Management Review, 7, pp.418-428.
Williams, L.L.(2005), “Impact of nurses’Job Satisfaction on Organizational
Trust”, Health Care Management Review, Vol.30, Issue 3,pp.203-211.

49

2.ULUSAL SAĞLIKTA KALİTE
VE GÜVENLİK ÖDÜLLERİ

HKS EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ

50

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA İŞARET DİLİ
TERCÜMANLIĞI EĞİTİMİ ALMIŞ PERSONEL İSTİHDAMI
UYGULAMASI: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ
2

Emine Şen , Özgür Alış , Yusuf Köksal3
Özet
Ülkemizde 3 milyona yakın “işitme engelli“ bulunmakta ve görünen hiçbir
kusuru olmadığından en az dikkat çeken ancak kurum ve kuruluşlarda en fazla
iletişim sorunu yaşayan engelli grubunu oluşturmaktadır.
Müdürlüğümüz ve engelli derneklerinin işbirliği ile hastanelerimizde engellilerin
karşılaştığı sıkıntıları gözlemlemek amacıyla yapılan uygulamalı denetimlerde;
hastanelerimize başvuran işitme engelli hastaların ilgili hekime yönlendirilmesi
ve muayeneleri esnasında karşılaştıkları zorluklar görüldü. Yanlış teşhis ve
tedavilere meydan vermemek açısından “işaret dili“ bilen personel istihdamının
gerekli olduğu müşahede edildi. Bu nedenle sağlık kurum ve kuruluşlarında,
danışma ve yönlendirme hizmeti sunan birimlerde çalışan personele, hasta
hakları birimi çalışanlarına, poliklinik sekreterlerine, Müdürlüğümüzde halkın
daha sık başvurduğu şube ve birimlerde çalışanlar ile 112 çalışanlarına işaret
dili eğitimi verilmesi planlandı. Bu kapsamda Karadeniz Engelliler
Federasyonu, sağlık çalışanlarına 01Mart-05Mayıs 2011 tarihleri arasında
toplam 120 saatlik, sertifikalı “İşaret Dili Tercümanlığı Kursu“düzenledi.
Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu uygulama ile İlimiz genelinde toplam
62 sağlık çalışanı eğitim aldı ve sertifikaları Sayın Bakanımız Prof. Dr. Recep
AKDAĞ tarafından verildi.
İlimizdeki sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran işitme engelli hastaların,
doğru iletişim kurulamaması nedeniyle yanlış teşhis ve tedavi edilmeleri bu
uygulamayla önlenerek hasta güvenliği açısından önemli bir soruna çözüm
getirildi.
Anahtar Kelimeler: İşitme engelli, İşaret dili, Hasta güvenliği, Türkiye’de ilk

Sağlık müdürlüğü, dr.eminegulcan@hotmail.com, 0 506 377 3551
müdürlüğü, ozguralis55@hotmail.com
3
Sağlık müdürlüğü,dryusufkoksal@gmail.com
2 Sağlık
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Abstract
There are about 3 million “hearing-impaired people” in our country who are
recognized the less because of their having no apparent or conspicuous fault in
appearance; however, they constitute the group having the most problems in
communication at the institutions and organizations as disabled persons.
In cooperation with the associations of the disabled, our directorate had
practical audits at the health institutions and organizations so as to observe the
problems faced by disabled people in the hospitals: they encountered serious
difficulties during application and being directed to the right department or to
the right doctor. They had difficulties during guidance and examinations. For
avoidance of wrong diagnosis and treatments, we found it to be necessary to
employ staffs who know “sign language”. For this reason, it was planned for
some staff to have training about sign language who had been still working at
health institutions: the departments of counselors and referral services, the
patient rights units, outpatient secretaries, and the (112) emergency employees
who have been applied most of the time. In this context, the Federation of Black
Sea Disabled organized a course for the staff of health institutions which
included 120 hours with certification and was about “Sign Language
Interpretation” between the dates of 1st March─5th May 2011.
Within the application performed for the first time in Turkey, 62 workers of
health institutions
throughout our province have been trained and received their certifications by
the hand of the Minister Prof. Dr. Recep AKDAĞ.
By this application, it has become possible in our province to prevent the
‘hearing-impaired patients’ from being misdiagnosed and treated falsely
because of not being able to communicate well with them.
Keywords: Hearing-impaired, Sign Language, Patient safety, The first time in
Turkey
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1. GİRİŞ
1.1. Sağlık Kurumlarında Engellilere Verilen Hizmetin ve Fiziki Yapının
Denetlenmesi
Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde hastanelerimizde engelliler için
yapılması gereken düzenlemeleri yerinde görmek, engelli bireylerin karşılaştığı
sıkıntıları tespit etmek üzere Müdürlüğümüz ve engelli dernekleri işbirliği ile
uygulamalı saha denetimi yapıldı. Denetim, yürüme, görme ve işitme engelli
bireylerin katılımı ile gerçekleşti. Denetimde;
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

Hastanelerin genelinde giriş kısımları ve bekleme alanlarında
zeminlerin, kaygan bir malzeme olan granitten yapıldığı bununda
engelliler başta olmak üzere hastaların yürümesini zorlaştırdığı,
düşmeye sebebiyet verdiği,
Hastanelerin genelinde engelli rampalarının işlevsel olmadığı,
tutunma barlarının, eğimlerinin ve zemininin standartlara
uymadığı,
Engelli tuvaletlerinin sayısının yetersiz olduğu, mevcut
tuvaletlerin standartlara uygun yapılmadığı, tekerlekli sandalye
ile girip manevra yapmanın zor olduğu, kapıların dar ve ters yöne
açıldığı, tutunma barlarının yetersiz olduğu, çağrı zilinin
olmadığı veya zile basılmasına rağmen ilgililerin gelmediği,
engelli tuvaletlerine yönlendirmenin yetersiz olduğu,
Hastanelerde karşılama yönlendirme hizmetlerinde çalışan
personel sayının (HKS’ de belirtildiği gibi polikliniklere başvuru
yapan hasta sayısı dikkate alınarak yapılmaması nedeniyle)
yetersiz olduğu, mevcut personelin hastaya refakat etmediği,
Hastanelerdeki ortak kullanım alanlarında ve asansörlerde her
engelli grubundaki bireylerin algılayabileceği şekilde yazılı, sesli
ve görsel yönlendirmelerin yeterli düzeyde yapılmadığı,
Görme engelliler için ortak alanlarda takip izi oluşturulmadığı,
danışma birimlerinde hastane hizmetleri ile ilgili Braille
alfabesiyle yazılmış broşürlerin olmadığı,
Hastanelerde yaşlılar ve engelliler için ayrılmış yerlerin mevcut
ancak yetersiz olduğu,
Hastanelerde engellilere tanınan öncelikleri belirten tabelaların
bulunmadığı veya kolayca görebilecekleri yerlere asılmadığı,
Engelli otoparklarının standartlara uygun olarak hastane girişine
en yakın yerlere yapılmadığı, mevcut otoparkları engelli
olmayanların kullandığı,
İşitme engellilerle doğru iletişim kurulamamasına rağmen reçete
düzenlendiği, tespit edildi.
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Gözlem amacıyla herhangi bir sağlık sorunu olmayan işitme engelli bireyin
hastanelerde muayene olmasını sağladık. Doğru iletişim kurulamadığı için her
hastanede farklı polikliğine yönlendirildi, hastanenin birisinde röntgeni çekildi,
bir başkasında hastanın şikâyetleri anlaşılamadığı halde reçete düzenlendi.
1.2. Denetim Sonuçları
Engellilerle ilgili düzenlemeler tamamlanamasa da yürüme ve görme engelli
bireylere hastane çalışanlarının ve vatandaşların duyarlılığının daha fazla olduğu
gözlemlenmiştir. Görünen herhangi bir kusuru olmayan işitme engelli bireylerin
ise; danışmanlık, yönlendirme ve öncelik haklarından doğru iletişim
kurulamadığı için faydalanamadığı görülmüştür. Bu durum yanlış teşhis ve
tedavilere yol açabilmekte bu da hasta güvenliğini tehdit etmektedir.
1.3.Çözüm Önerisi
Yanlış teşhis ve tedavileri önlemek için“işaret dili “bilen personel istihdam
edilmesi gerektiği müşahede edildi ve çalışmalara başlandı.

2. İŞARET DİLİ TERCÜMANLIĞI EĞİTİMİ
2.1. Uygulamanın Amacı
İşitme engelli bireylerin, sağlık kurumlarına başvurduklarında doğru iletişim
kurabilmelerini sağlayarak, yanlış teşhis ve tedavilere meydan vermemek
suretiyle hasta güvenliğini sağlamak.
2.2. Uygulamanın Hedefi
Tüm kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında İşaret Dili Tercümanlığı bilen
personel istihdam etmek.
2.3.Uygulamanın Süreci
İşaret dili tercümanlığı eğitimi verebilecek kurum ve eğitmen araştırıldı.
İlimizdeki sivil toplum kuruluşlarından (STK) biri olan Karadeniz Engelliler
Federasyonunun (KEF) söz konusu eğitimi verebileceği öğrenildi. Ancak bir
sorun vardı. KEF ilimizdeki kamu kurumlarının personelinden oluşan 45 kişiye
eğitim vermeyi planlıyordu. Bu durumda sağlık personelinden en fazla 8 kişi
eğitim alabilecekti. Yapılan görüşmeler sonucunda eğitimin sadece sağlık
personeline verilmesini sağladık. Eğitmenimizi ikna ederek kursiyer sayısını
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65’e çıkardık. Kurumlarımıza engellilerle ilgili HKS çerçevesinde yapmaları
gereken düzenlemeler, tespit edilen eksiklikler ve işitme dili bilen personel
istihdamının gerekçeleri resmi yazılarla bildirildi. Kurs duyurusu yapıldı.
Kurumlarında karşılama, danışma, yönlendirme hizmetlerinde, hasta hakları
birimlerinde, halkla ilişkiler birimlerinde çalışan, poliklinik sekreteri olarak
görev yapan personelin öncelikli olarak kursa katılması istendi. Amaç, hastalarla
ilk temas kuran sağlık çalışanlarını öncelikle eğitmekti. Kursiyerler gönüllülük
esasına göre belirlendi.
Kurs, 01 Mart-05 Mayıs 2011 tarihleri arsında, mesai saatleri dışında, SalıPerşembe ve Cumartesi günleri gerçekleştirildi. Toplam 120 saatlik eğitimde
işitme engellilerle konuşabilmek için gerekli 1500 temel kelime öğretildi.
Kursiyerlerin her eğitim günü imzaları alındı. Devamsızlığı fazla olan
kursiyerlere sınav ve sertifika hakkı verilmedi. Kurs bitiminde kursiyerler,
eğitmen ve işitme engelli bireylerden oluşan sınav komisyonunca değerlendirildi.
Başarılı olan 62 kursiyere MEB ve Halk Eğitimi Merkezi Onaylı Sertifikalar
düzenlendi. Kursiyerlere sertifikaları, Sayın Bakanımız Prof.Dr. Recep AKDAĞ
tarafından verildi.
Şekil 1. Eğitimden görüntüler
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Şekil 2. Sınavdan görüntüler
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Şekil 3. Sertifika töreninden görüntüler
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2.4 Uygulamadan Elde Edilen Sonuçlar
Eğitime katılan 65 sağlık çalışanından 62 tanesi kursu başarı ile bitirip sertifika
alma hakkı kazanmıştır.
Tablo 1. Samsun ilinde işaret dili eğitimi alan sağlık personelinin dağılımı
Kurum

Görev yerleri

Sayı

Samsun İl Sağlık
Müdürlüğü

Hasta Hakları, Halkla İlişkiler, Ruh. Sağ.
Şb, Yataklı Ted. Hiz. Şb, Kanser Kontrol,
Ağız ve Diş Sağ. Şb, Bilgi İşlem Şb.

11

Samsun Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

Hasta hakları birimi, danışma birimi

3

Gazi Devlet Hastanesi

Danışma birimi, Hasta Hakları birimi,
Sosyal Hizmet birimi, poliklinik
sekreterleri

6

Klinik hizmetleri

2

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

59

Hastanesi
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Hastalıkları
Hastanesi

Danışma birimi, klinik hizmetleri

2

Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Hastanesi

Danışma birimi, poliklinik sekreterleri

3

Kadın Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesi

Hasta hakları birimi( laboratuvar
teknisyeni)

1

Çarşamba Devlet Hastanesi

Karşılama yönlendirme

1

Bafra Nafiz Kurt Devlet
Hastanesi

Poliklinik sekreteri

1

Vezirköprü Devlet
Hastanesi

Poliklinik sekreteri

1

Havza Devlet Hastanesi

Klinik Hizmetleri

1

Ladik Devlet Hastanesi

Acil servis

1

Kavak Devlet Hastanesi

Acil servis

1

Samsun ADSM

Danışma birimi, Laboratuvar (diş
teknisyeni)

2

Bafra ADSM

Hasta hakları birimi

1

Vezirköprü ADSM

Danışma birimi

1

İl Ambulans Servisi
Başhekimliği

Ambulans Hizmetleri

5

Özel Samsun Medibafra
Hastanesi

Danışma birimi, Halkla ilişkiler birimi

3

Özel Samsun Atasam
Hastanesi

Danışma, halkla ilişkiler, hasta kabul,
poliklinik sekreterleri

10

Danışma birimi

1

Özel Anadolu Meydan
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Hastanesi
Özel Samsun Romatem
Hastanesi

Danışma, halkla ilişkiler

2

Özel Samsun Mediva
Hastanesi

Halkla ilişkiler

1

Özel Ortopol Tıp Merkezi

Ameliyathane hizmetleri

2

Toplam
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İl genelinde hastanelerimize başvuran işitme engelliler, artık şikâyetleri
doğrultusunda ilgili hekime yönlendirilmekte, hastanelerden aldıkları hizmetin
her aşamasında işaret dili bilen personelin yardımını alabilmektedir. Bu da
istemeyerekte olsa sağlık hizmet sunumu esnasında yapılacak hataları
engellemekte, işitme engellilerin sağlık kurumlarından aldıkları hizmetin
kalitesini artırmaktadır.
2.5. Uygulamanın Sağlık Hizmetlerine Etkisi
İşaret dili bilen personel istihdamından sonra işitme engelli hasta ve yakınlarının
memnuniyetinin artması beklenen bir sonuçtu ancak sağlık hizmeti sunanların da
uygulamadan memnun kaldığını gözlemledik. Çünkü doğru iletişim kuramamak
hasta güvenliğini etkileyen bir unsurdu.
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Şekil 4. Hastanelerden işitme engelli hasta başvuru görüntüleri
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi
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Gazi Devlet Hastanesi

63

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

64

Havza Devlet Hastanesi

65

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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2.6. Uygulama öncesi
İşaret dili tercümanlığı eğitimi almış personel istihdamından önce; hastaneye
başvuran işitme engelli hastaların, doğru iletişim kurulamadığı için şikâyetiyle
ilgili olmayan polikliniklere yönlendirildikleri, doktorların hastanın şikâyetlerini
anlamamasına rağmen reçete düzenlediği ve başka branşları ilgilendirdiğini
düşünerek yine ilgisi olmayan hekimlere yönlendirdiği gözlemlendi.( Ek’deki 1.
kısa film)
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2.7. Uygulama sonrası
İşaret dili bilen personel istihdamından sonra; hastaneye başvuran işitme engelli
hastalarımız, danışma görevlisinin işaret dili bilen personeli çağırmasıyla rahatça
iletişim kurabilmekte, şikâyetlerine uygun polikliniğe yönlendirilmekte,
muayene sırasında, laboratuarda, reçete yazılırken ve ilaçların kullanımı için
hastanın bilgilendirildiği her aşamada yardım alabilmektedir. Böylece hastaya
yanlış işlem yapılmasının önüne geçildi. Teşhis, tedavi, laboratuar ve ilaçlarla
ilgili bilgilendirme gibi hastaya hizmet verilen her aşamada hasta güvenliği
sağlandı. (Ek’deki 2. kısa film)
2.8. Uygulamanın Bütçesi ve Finansmanı
KEF tarafından düzenlenen kursun Müdürlüğümüze ve katılımcılara hiçbir
maliyeti olmamıştır. Kursun giderlerini İlimiz sivil toplum kuruluşlarından biri
olan Sağlık Kenti Samsun Derneği karşılamıştır.
2.9.Uygulamadan Öğrenilen Dersler
¾

¾

¾

Eğitimde işitme engellilerle konuşabilmek için gerekli 1500 temel
kelime öğretilmiştir. Amacımız sağlık kurumlarına başvuran işitme
engellilere yardım etmek olduğundan, kursun 2. etabının bazı tıbbi
terimler ve semptomları içeren sözcüklerden oluşacak şekilde
düzenlenmesi uygun olacaktır.
Hedefimiz tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında işaret dili bilen personel
istihdam etmek olmasına rağmen, eğitim sürenin uzun olması, eğitmen
sayısının yetersiz olması nedenleriyle öncelik hastane, ADSM ve 112
personeline verildi. Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi
çalışanlarına işaret dili eğitimi verilememiştir. Eğitimde sürekliliğin
sağlanarak 1.basamak çalışanlarının da işaret dili eğitimi alması uygun
olacaktır.
İlk temas noktalarında çalışan personele işaret dili eğitimi verilmesi
planlanmıştı ancak; hekim ve hemşirelere de eğitim verilmesi tıbbi
bilgilerin daha doğru aktarılması ve hasta mahremiyetinin sağlanması
açısından isabetli olacaktır.

2.10.Uygulamanın sorunları
¾

Uygulamadan önce sağlık kurumlarına başvuran işitme engelli
hastaların kaç tanesine yanlış teşhis konulup tedavi yapıldığına dair
elimizde veri olmaması, uygulamanın sağlık hizmetlerine etkileriyle
ilgili veriler olmaması, uygulama öncesi ve sonrasını kıyaslamayı ve
ölçülebilir değerler sunmamızı engellemiştir. Sadece kendi
gözlemlerimizi paylaşabildik.
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¾
¾

¾

Eğitim süresinin uzun ve mesai dışında olması kursiyerleri zorlamıştır.
İlimizde Türk İşaret Dili Tercümanlığı eğitimini veren eğitmenin, bu
konuda sayılı kişilerden olması bizim için çok önemli bir avantaj
olmasına karşın, eğitmen sayısının yetersiz olması tüm sağlık kurum ve
kuruluşlarında işaret dili eğitimi almış personel istihdamını
engellemiştir.
Tekrarlanmayan her eğitim gibi işaret dili de unutulacağından,
periyodik olarak kısa süreli hatırlatma eğitimlerinin yapılması veya
işitme engelliler derneklerine pratik uygulamalar için gidilmesi
gerekmektedir.

3. SONUÇ
Yasalar bizi engellilere sunulacak hizmetler açısından yönlendirse de yerinde
gözlemlenmeyen sorunları algılamakta zorlanmaktayız. Yaptığımız uygulamalı
denetimler engelliler içinde en çok iletişim sorunu yaşayan grup olan işitme
engellilerin, sağlık kurumlarına başvurduklarında yaşadıkları sorunlarla ilgili
farkındalık oluşturdu, bizi işaret dili bilen personel yetiştirme ve istihdamına
yönlendirdi.
Hastanelerdeki hizmetin her aşamasında; hasta güvenliği ve memnuniyeti
açısından işaret dili bilen personel istihdam edilebilir.
Tüm illerde ve tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanabilir ancak iyi bir
eğitmen ve gönüllü personel gerekli şartlardandır.
Hizmet kalite standartlarında; karşılama, danışma, yönlendirme birimlerinde
çalışan personelin hasta memnuniyeti, hasta hakları ve iletişim eğitimi alması
istenmektedir (00 02 01 02 00 nolu standart). HKS 00 01 01 61 00 nolu
standartta ise engelli kişilerle ilgili işlevsel düzenlemeler istenmektedir. Bu
nedenle söz konusu birimlerde çalışan personele işaret dili eğitimi verilebilir
veya hizmet alım yoluyla çalışan personel için yapılacak ihale şartnamelerine
işaret dili bilinmesi şartı konulabilir.
5378 sayılı (01.07.2005) Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2.maddesi
gereği, kurumların hizmet ve binalarını engellilere uygun hale getirmesi için
tanınan süre Temmuz 2012’de sona erecektir. Kurumların ileride tazminat
ödememesi için hızla gerekli düzenlemeleri yapması gerekmektedir.
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5378 sayılı (01/07/2005) Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2.maddesi
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik,
madde 7
Sağlık Bakanlığı, “Hizmet Kalite Standartları Rehberi’’2009, Ankara
Sağlık Bakanlığı, “ Hastane Hizmet Kalite Standartları’’2011, Ankara
Sağlık Bakanlığı, 2010/79 sayılı genelge, 6.madde
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Meydan’a, özveriyle kursu tamamlayan kursiyerlere, film çekiminde ve
montajında yardımlarını esirgemeyen Çarşamba Devlet Hastanesi başhekimi
Dr.M. Dursun Mehel’e,başhekim yardımcısı Dr. Mustafa Şen’e, Ömer Sel’e,
Abdulkadir Rençber’e ve Finansal destek sağlayan Sağlık Kenti Samsun
Derneği’ne teşekkür ederiz.
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HİZMET KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA
3333 NOLU TELEFON İLE HASTANE OPERASYON MERKEZİNİN
İŞLEYİŞİ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNE ETKİLERİ
Mehmet Eroğul1, Kazım Sarıcı2

Özet
Bu çalışmanın amacı, hastanemizde yaşanan her türlü problemin kayıt altına
alınıp sistematik bir şekilde çözümünü sağlamak, çalışanların çalışma
koşullarını iyileştirmek, buna bağlı olarak çalışan memnuniyetini arttırmak ve
hastalara daha kaliteli hizmet sunabilmek için kurulmuş olan 3333 nolu Hastane
Operasyon Merkezi’nin etkinliğini değerlendirmek ve çalışanların bu hizmetten
memnuniyet düzeylerini belirlemektir.
Sağlık hizmeti sunumunda müşteri memnuniyeti önem kazanan bir konu
olmuştur. Müşteriyi sadece dış müşteriler olan hastalar değil aynı zamanda iç
müşteri olan kurum çalışanları oluşturmaktadır. Hastalara sunulan hizmetin
kalitesi iç müşteri olan çalışanların memnuniyeti ile doğru orantılıdır.
Çalışmanın yapıldığı tarihler arasında bildirimi yapılan problemlerin bir
merkezden ve sistematik olarak % 77 ‘sinin çözümlendiği tespit edilmiştir.
Operasyon merkezini arayanların % 94’ü, bu hizmetin bireye ve kuruma katkı
sağladığını düşünmektedir. Bu sonuçlar hastane operasyon merkezinin işlevsel
olduğunu ve çalışan memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırdığını
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Hastane Operasyon Merkezi, Problem Çözümü, Çalışan
Memnuniyeti,
Abstract
The aim of this study is to evaluate the effectiveness of “hospital operation
center, line 3333”, which is established in order to to solve all kinds of problems
in our hospital by registering them, to improve the working condition of staff, as
to increase the satisfaction of our staff and providing to patients service of better
quality, and to determine the satisfaction level of staff with this hospital
operation line.
Satisfaction of customer is an important issue in providing health service.
Customers consist of not only patients, who are outer customers, but also staff,
who are inner customers. The quality of the service provided to patients is truly
proportional with the staff satisfaction.
1
2

Eskişehir Devlet Hastanesi, drsarici@gmail.com
Eskişehir Devlet Hastanesi, mehmeterogul66@gmail.com
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It is determined that the 77% of the problems notified during the period of this
study are solved by one center systematically. The 94% of the informers agree
that this service contributes to personel and institution. These findings show that
this opertaion center is functional and enhances the staff satisfaction and quality
of service.
Keywords: Hospital Operation Center, Problem Solving, Staff Satisfaction
1.GİRİŞ
Sağlık hizmet sunumunda memnuniyet kavramı, son yıllarda önem kazanan bir
konu olmuştur (Sağlık Bakanlığı, 1999). Sağlık kurumlarının memnun etmesi
gereken geniş ve heterojen bir müşteri grubu bulunmaktadır. Eskiden sağlık
kurumlarının müşterisi denildiği zaman sadece hastalar akla gelirken,
günümüzde “sağlık hizmetleri üretimi sürecine katılan tüm birey ve kurumlar”
müşteri olarak kabul edilmektedir. Sağlık kurumlarının müşterileri iki ana grupta
toplanabilir. İç müşteri; sağlık kurumunda çalışan veya sağlık kurumu ile
organik ilişkisi bulunan kişi ve grupları ifade etmektedir. Dış müşteri kavramı ise
sağlık kurumunun hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak yararlanan kişi
ve kurumları kapsamaktadır (Kavuncubaşı, 2000: 300).
Hastalara yani dış müşterilere sunduğumuz hizmetin kalitesi iç müşterimize
sunduğumuz hizmetle doğru orantılıdır. Bir zincirin halkaları gibi birbirini
tamamlar. Zincirin halkalarından birinde kopukluk olduğunda dış müşteriye
verdiğimiz hizmetin kalitesinde aksamalar olur (Eryoldaş ve Turgutoğlu, 1998:
146). Dolayısıyla sağlık hizmetlerinde memnuniyetin konuşulduğu pek çok
platformda yanlış anlaşıldığı gibi sadece hastanın değil, sağlık çalışanının da
memnuniyeti çok önemlidir (Özer ve Çakıl, 2007: 141).
Hastanemizde yaşanan sorunların sistematik bir şekilde çözümünü sağlamak ve
bu sayede çalışan memnuniyetini artırmak amacıyla, var olan ve 24 saat
kesintisiz hizmet veren Süpervizyon Hemşireliği, 23 Kasım 2010 tarihinden
itibaren 3333 Hastane Operasyon Merkezi adıyla hizmetlerini kayıt altına almaya
başlamıştır. Hastane Operasyon Merkezi, 3 Süpervizyon Hemşire ve 8
Başhemşire Yardımcısı ile hastanede ortaya çıkan tüm problemlerin kayıt altına
alınıp, çözümü için ilgili birimlere iletme ve sonuçlandırma şeklinde hizmet
vermektedir.
2.UYGULAMANIN AMACI
Hastanemizde yaşanan her türlü problemin kayıt altına alınıp sistematik bir
şekilde çözümünü sağlamak, çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmek, buna
bağlı olarak çalışan memnuniyetini arttırmak ve hastalara daha kaliteli hizmet
sunabilmek amacıyla 23.11.2010 tarihinde 3333 Hastane Operasyon Merkezi
kurularak hizmet vermeye başlamıştır. Bu çalışma verilen hizmetin etkinliğini
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değerlendirmek ve çalışanların bu hizmetten memnuniyet düzeylerini belirlemek
için planlanmıştır.
3.UYGULAMA SÜRECİ
Tüm birimler tarafından 24 saat boyunca; hemşirelik hizmetleri, Hastane Bilgi
Yönetim Sistemi (HBYS), ilaç ve malzeme eksikliği, teknik problemler gibi
konularda yaşanan her türlü sorunda 3333 numaralı telefon aranmaktadır.
Bildirilen her türlü sorun, telefona cevap veren süpervizyon hemşire tarafından;
tarih-saat ve bildirimi yapan kişi/birim ile birlikte kayıt altına alınarak
değerlendirilmekte ve çözümü için ilgili olan birimlere iletilmektedir. İletilen
problemler süpervizyon hemşire tarafından takip edilerek çözümlendiği saat ve
tarih sisteme kayıt edilmekte ve sorunu ileten kişi/birim sonuçtan haberdar
edilmektedir.
3333 Hastane Operasyon Merkezine 23.11.2010-31.05.2011 tarihleri arasında
iletilen 1671 problem analiz edilmiş, ayrıca 210 çalışana bu hizmetten nasıl
faydalandıklarını belirlemek amacıyla, bir anket düzenlenmiştir. Yapılan
çalışmaların analizleri uygulama sonuçlarında gösterilmiştir.
4. UYGULAMA SONUÇLARI
Hastane Operasyon Merkezine 23.11.2010-31.05.2011 tarihleri arasında iletilen
ve kayıt altına alınan 1671 problemin aylık analizleri şu şekildedir;
Tablo 1. (23.11.2010 - 30.11.2010) tarihleri arasında 3333 Hastane
Operasyon Merkezine gelen problemler ve dağılımları
Bildirilen Toplam Problem Sayısı
89
Çözümü Sağlanan Problem Sayısı
Aynı Gün İçinde Çözülen % 70
67
( Ortalama 1 saatte İçinde )
Çözüm Aşamasındaki Problem Sayısı
Aynı Gün İçinde
27
Çözülemeyen % 30
Günlük Ortalama Bildirilen Problem
13
Sayısı

Problemin Türü

Problemin Çözülme Durumu

Servis Hemşire Problemi
( % 20 )

Konu ile ilgili merkezimize 17 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 15'i hemen
çözülmüş,
Bildirilen 2 problem ise tarafımızdan
çözülememiş ve gerekli birimlere bildirilmiştir

HBYS Problemi

Konu ile ilgili merkezimize 35 problem
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(% 40)

bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 24'i hemen
çözülmüş,
Bildirilen 11 problem ise tarafımızdan
çözülememiş
ve
gerekli birimlere bildirilmiştir.

Teknik Problemler
(24,4)

Konu ile ilgili merkezimize 22 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 11'i hemen
çözülmüş,
Bildirilen 11 problem ise tarafımızdan
çözülememiş
ve
gerekli birimlere bildirilmiştir.

Diğer Birimler
(% 15,5)

Konu ile ilgili merkezimize 14 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 12'si hemen
çözülmüş,
Bildirilen 2 problem ise tarafımızdan
çözülememiş
ve
gerekli birimlere bildirilmiştir.

Malzeme Talep
(% 1,1 )

Konu ile ilgili merkezimize 1 problem
bildirilmiş,
Sorun giderilmiştir.

Problem Bildiren Birimler

Bildirim Sayısı

Hemşireler
Kat ve Poliklinik Sekreterleri
Diğer (Doktor - Laboratuvar - Güvenlik Hasta vb.)

53
18
18

Bildirim
Yüzdesi
% 60
% 20
% 20

Tablo 2. (01.12.2010 - 31.12.2010) tarihleri arasında 3333 Hastane
Operasyon Merkezine gelen problemler ve dağılımları
Bildirilen Toplam Problem Sayısı
415
Çözümü Sağlanan Problem Sayısı
Aynı Gün İçinde Çözülen %
272 64,5
( Ortalama 1 saatte İçinde )
Çözüm Aşamasındaki Problem Sayısı
Aynı Gün İçinde Çözülemeyen
140
% 35,5
Günlük Ortalama Bildirilen Problem
14
Sayısı

75

Problemin Türü

Problemin Çözülme Durumu

Servis Hemşire Problemi
(%9)

Konu ile ilgili merkezimize 39 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 29'u hemen
çözülmüş,
Bildirilen 9 problem ise tarafımızdan
çözülememiş ve gerekli birimlere bildirilmiştir

HBYS Problemi
(% 50,36)

Konu ile ilgili merkezimize 210 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 160'ı hemen
çözülmüş,
Bildirilen 49 problem ise tarafımızdan
çözülememiş
ve
gerekli birimlere bildirilmiştir.

Teknik Problemler
(22,64)

Konu ile ilgili merkezimize 92 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 34’ü hemen
çözülmüş,
Bildirilen 57 problem ise tarafımızdan
çözülememiş
ve
gerekli birimlere bildirilmiştir.

Diğer Birimler
(% 10,6)

Konu ile ilgili merkezimize 45 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 33'ü hemen
çözülmüş,
Bildirilen 11 problem ise tarafımızdan
çözülememiş
ve
gerekli birimlere bildirilmiştir.

Malzeme Talep
(% 7,4 )

Konu ile ilgili merkezimize 31 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 16’sı hemen
çözülmüş.
Bildirilen 14 problem ise tarafımızdan
çözülememiş ve
gerekli birimlere bildirilmiştir.

Problem Bildiren Birimler

Bildirim Sayısı

76

Bildirim

Hemşireler
Kat ve Poliklinik Sekreterleri
Diğer (Doktor - Laboratuvar - Güvenlik Hasta vb.)

245
94
76

Yüzdesi
% 59
% 22,6
% 18,4

Tablo 3. (01.01.2011 - 31.01.2011) tarihleri arasında 3333 Hastane
Operasyon Merkezine gelen problemler ve dağılımları
Bildirilen Toplam Problem Sayısı
320
Çözümü Sağlanan Problem Sayısı
Aynı Gün İçinde Çözülen %
180
46,25
( Ortalama 1 saatte İçinde )
Çözüm Aşamasındaki Problem
Aynı Gün İçinde Çözülemeyen
138
Sayısı
% 43,75
Günlük
Ortalama
Bildirilen
10
Problem Sayısı

Problemin Türü

Problemin Çözülme Durumu

Servis Hemşire Problemi
( % 8,25 )

Konu ile ilgili merkezimize 28 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 26'sı hemen
çözülmüş,
Bildirilen 2 problem ise tarafımızdan
çözülememiş ve gerekli birimlere bildirilmiştir

HBYS Problemi
(% 38)

Konu ile ilgili merkezimize 117 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 87’si hemen
çözülmüş,
Bildirilen 30 problem ise tarafımızdan
çözülememiş
ve
gerekli birimlere bildirilmiştir.

Teknik Problemler
(% 21)

Konu ile ilgili merkezimize 65 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 38'i hemen
çözülmüş,
Bildirilen 26 problem ise tarafımızdan
çözülememiş
ve
gerekli birimlere bildirilmiştir.

Diğer Birimler

Konu ile ilgili merkezimize 34 problem

77

(% 10)

bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 12'si hemen
çözülmüş,
Bildirilen 22 problem ise tarafımızdan
çözülememiş
ve
gerekli birimlere bildirilmiştir.

Malzeme Talep
(% 22,75 )

Konu ile ilgili merkezimize 76 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 17'si hemen
çözülmüş,
Bildirilen 58 problem ise tarafımızdan
çözülememiş
ve
gerekli birimlere bildirilmiştir.

Problem Bildiren Birimler

Bildirim Sayısı

Hemşireler
Kat ve Poliklinik Sekreterleri
Diğer (Doktor - Laboratuvar - Güvenlik Hasta vb.)

188
54
78

Bildirim
Yüzdesi
% 58,75
% 16,25
% 25

Tablo 4. (01.02.2011 - 28.02.2011) tarihleri arasında 3333 Hastane
Operasyon Merkezine gelen problemler ve dağılımları
Bildirilen Toplam Problem Sayısı
259
Çözümü Sağlanan Problem Sayısı
Aynı Gün İçinde Çözülen %
97,25
252
( Ortalama 1 saatte İçinde )
Çözüm Aşamasındaki Problem Sayısı
Aynı Gün İçinde Çözülemeyen
7
% 3,75
Günlük Ortalama Bildirilen Problem
9
Sayısı

Problemin Türü

Problemin Çözülme Durumu

Servis Hemşire Problemi
( % 24 )

Konu ile ilgili merkezimize 62 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 61’i hemen
çözülmüş,
Bildirilen 1 problem ise tarafımızdan

78

çözülememiş ve gerekli birimlere bildirilmiştir
HBYS Problemi
(% 34)

Konu ile ilgili merkezimize 88 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 84’ü hemen
çözülmüş,
Bildirilen 4 problem ise tarafımızdan
çözülememiş
ve
gerekli birimlere bildirilmiştir.

Teknik Problemler
(% 18,5)

Konu ile ilgili merkezimize 48 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 46’sı hemen
çözülmüş,
Bildirilen 2 problem ise tarafımızdan
çözülememiş
ve
gerekli birimlere bildirilmiştir.

Diğer Birimler
(% 5)

Konu ile ilgili merkezimize 13 problem
bildirilmiş,
Bildirilen tüm problemler çözümlenmiştir.

Malzeme Talep
(% 22,75 )

Konu ile ilgili merkezimize 48 problem
bildirilmiş,
Bildirilen tüm problemler çözümlenmiştir.

Problem Bildiren Birimler

Bildirim Sayısı

Hemşireler
Kat ve Poliklinik Sekreterleri
Diğer (Doktor - Laboratuvar - Güvenlik Hasta vb.)

79

204
30
25

Bildirim
Yüzdesi
% 78,75
% 11,5
% 9,75

Tablo 5. (01.03.2011 - 31.03.2011) tarihleri arasında 3333 Hastane
Operasyon Merkezine gelen problemler ve dağılımları
Bildirilen Toplam Problem Sayısı
205
Çözümü Sağlanan Problem Sayısı
Aynı Gün İçinde Çözülen %
98,25
201
( Ortalama 1 saatte İçinde )
Çözüm Aşamasındaki Problem Sayısı
Aynı Gün İçinde Çözülemeyen
4
% 1,25
Günlük Ortalama Bildirilen Problem
7
Sayısı

Problemin Türü

Problemin Çözülme Durumu

Servis Hemşire Problemi
( % 10,25 )

Konu ile ilgili merkezimize 21 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemler çözümlenmiştir.

HBYS Problemi
(% 33,2)

Konu ile ilgili merkezimize 68 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemler çözümlenmiştir.

Teknik Problemler
(% 16)

Konu ile ilgili merkezimize 33 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 32’si hemen
çözülmüş,
Bildirilen 1 problem ise tarafımızdan
çözülememiş
ve
gerekli birimlere bildirilmiştir.

Diğer Birimler
(% 12)

Konu ile ilgili merkezimize 25 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 24’ü hemen
çözülmüş,
Bildirilen 1 problem ise tarafımızdan
çözülememiş
ve
gerekli birimlere bildirilmiştir.

Malzeme Talep
(% 28,5 )

Konu ile ilgili merkezimize 62 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 60’ı hemen
çözülmüş,
Bildirilen 2 problem ise tarafımızdan
çözülememiş
ve
gerekli birimlere bildirilmiştir.
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Problem Bildiren Birimler

Bildirim Sayısı

Hemşireler
Kat ve Poliklinik Sekreterleri
Diğer (Doktor - Laboratuvar - Güvenlik Hasta vb.)

151
9
45

Bildirim
Yüzdesi
% 72,25
% 4,25
% 23,5

Tablo 6. (01.04.2011 - 30.04.2011) tarihleri arasında 3333 Hastane
Operasyon Merkezine gelen problemler ve dağılımları
Bildirilen Toplam Problem Sayısı
212
Çözümü Sağlanan Problem Sayısı
Aynı Gün İçinde Çözülen %
46,25
153
( Ortalama 1 saatte İçinde )
Çözüm Aşamasındaki Problem Sayısı
Aynı Gün İçinde Çözülemeyen
59
% 43,75
Günlük Ortalama Bildirilen Problem
7
Sayısı

Problemin Türü

Problemin Çözülme Durumu

Servis Hemşire Problemi
(%9)

Konu ile ilgili merkezimize 19 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemler çözümlenmiştir.

HBYS Problemi
(% 21,6)

Konu ile ilgili merkezimize 46 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 45’i hemen
çözülmüş,
Bildirilen 1 problem ise 6 günlük çalışma
sonucunda çözülmüştür.

Teknik Problemler
(% 22,4)

Konu ile ilgili merkezimize 47 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemler çözümlenmiştir.

Diğer Birimler
(% 11,8)

Konu ile ilgili merkezimize 25 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemler çözümlenmiştir.
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Malzeme Talep
(% 35,2 )

Konu ile ilgili merkezimize 76 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 17’si hemen
çözülmüş,
Bildirilen 59 problem ise tarafımızdan
çözülememiş
ve
gerekli birimlere bildirilmiştir.

Problem Bildiren Birimler

Bildirim Sayısı

Hemşireler
Kat ve Poliklinik Sekreterleri
Diğer (Doktor - Laboratuvar - Güvenlik Hasta vb.)

140
43
29

Bildirim
Yüzdesi
% 66
% 20
% 14

Tablo 7. (01.05.2011 - 31.05.2011) tarihleri arasında 3333 Hastane
Operasyon Merkezine gelen problemler ve dağılımları
Bildirilen Toplam Problem Sayısı
171
Çözümü Sağlanan Problem Sayısı
Aynı Gün İçinde Çözülen %
95,25
165
( Ortalama 1 saatte İçinde )
Çözüm Aşamasındaki Problem Sayısı
Aynı Gün İçinde Çözülemeyen
6
% 4,75
Günlük Ortalama Bildirilen Problem
7
Sayısı

Problemin Türü

Problemin Çözülme Durumu

Servis Hemşire Problemi
( % 18,7

Konu ile ilgili merkezimize 32 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 31’i hemen
çözülmüş,
Bildirilen 1 problem ise tarafımızdan
çözülememiş
ve
gerekli
birimlere
bildirilmiştir.

HBYS Problemi
(% 25,7)

Konu ile ilgili merkezimize 44 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemler çözümlenmiştir.

Teknik Problemler

Konu ile ilgili merkezimize 24 problem
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(% 14,6)

bildirilmiş,
Bildirilen bu problemler çözümlenmiştir.

Diğer Birimler
(% 18,2)

Konu ile ilgili merkezimize 31 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 30’u hemen
çözülmüş,
Bildirilen 1 problem ise tarafımızdan
çözülememiş
ve
gerekli
birimlere
bildirilmiştir.

Malzeme Talep
(% 23,8 )

Konu ile ilgili merkezimize 40 problem
bildirilmiş,
Bildirilen bu problemlerin 36’sı hemen
çözülmüş,
Bildirilen 4 problem ise tarafımızdan
çözülememiş
ve
gerekli birimlere bildirilmiştir.

Problem Bildiren Birimler

Bildirim Sayısı

Hemşireler
Kat ve Poliklinik Sekreterleri
Diğer (Doktor - Laboratuvar - Güvenlik Hasta vb.)

134
14
23

Bildirim
Yüzdesi
% 78,75
% 8,2
% 13

Tablo 8. (23.11.2010 - 31.05.2011) tarihleri arasında 3333 Hastane
Operasyon Merkezine gelen problemler ve dağılımları
BİLDİRİLEN
PROBLEM
SAYISI

ÇÖZÜMÜ
SAĞLANAN
PROBLEM
SAYISI

ÇÖZÜM
AŞAMASINDAKİ
PROBLEM SAYISI

GÜNLÜK
ORTALAMA
BİLDİRİLEN
PROBLEM
SAYISI

1671

1290

381

8,8

83

KASI
M

ARAL
IK

OCAK

ŞUBA
T

MART

NİSA
N

MAY
IS

BİLDİRİLEN
PROBLEM
SAYISI

89

415

320

259

205

212

171

ÇÖZÜMÜ
SAĞLANAN
PROBLEM
SAYISI

67

272

180

252

201

153

165

ÇÖZÜM
AŞAMASIND
AKİ
PROBLEM
SAYISI

27

140

138

7

4

59

6

13

14

10

9

7

7

7

PROBLEM
BİLDİREN
BİRİMLER

KASI
M

ARAL
IK

OCAK

ŞUBA
T

MART

NİSA
N

MAY
IS

HEMŞİRE

53
(%
60)

245
(% 59)

188
(%58,
75)

204
(%78,
75)

151
(%72,
25)

140
(%66
)

134
(%
78,75
)

KAT VE
POLİKLİNİK
SEKRETERİ

18
(%
20)

94
(%
22,6)

54
(%16,
25)

30
(%11,
5)

9
(%4,2
5)

43
(%20
)

14
(%
8,2)

DİĞER
(DOKTOR,
LABORATU
VAR,
GÜVENLİK,
HASTA VB.)

18
(%
20)

76
(%
18,4

78
(% 25)

25
(%
9,75

45
(%
23,5

29
(%
14)

23
(%
13)

GÜNLÜK
ORTALAMA
BİLDİRİLEN
PROBLEM
SAYISI

84

23.11.2010- 31.05.2011 tarihleri arasında 3333 Hastane Operasyon Merkezine
toplam 1671 problem bildirildiği, bu problemlerin 1290’ının (% 77’sinin)
çözümlendiği, 381 problemin çözüm aşamasında olduğu, günlük ortalama
bildirilen problem sayısının 8,8 olduğu, bildirilen problem sayısının Aralık
ayında 415 iken Mayıs ayında 171’e düştüğü, çözüm aşamasındaki problem
sayısının Aralık ayında 140 iken Mayıs ayında 6’ya düştüğü, günlük bildirilen
ortalama problem sayısının Aralık ayında 14 iken Mayıs ayında 7’ye düştüğü
görülmektedir.
Grafik 1. (23.11.2010 - 31.05.2011) tarihleri arasında 3333 Hastane
Operasyon Merkezine bildirilen problemlerin grafiksel dağılımı

Bildirilen problem sayısının Aralık ayında 415 iken Mayıs ayında 171’e
düşmüştür.
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Grafik 2.(23.11.2010 - 31.05.2011) tarihleri arasında 3333 Hastane
Operasyon Merkezine bildirilen ve çözüm aşamasında olan problemlerin
grafiksel dağılımı

Çözüm aşamasındaki problem sayısının Aralık ayında 140 iken Mayıs ayında
6’ya düşmüştür,
Çalışanların 3333 Hastane Operasyon Merkezi hizmetinden nasıl
faydalandıklarını belirlemek amacıyla 210 çalışana uygulanan anketin analizleri
şu şekildedir.
Tablo 9. Ankete katılanların cinsiyetlerine göre dağılımı

CİNSİYETİNİZ

N (Kişi)

BAY
BAYAN
TOPLAM

44
166
210

Yüzdelik Dağılımı
(%)
21
79
100

3333 Hastane Operasyon Merkezini arayanların % 79 ‘u bayandır.
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Tablo 10. Ankete katılanların ünvanlarına göre dağılımı
ÜNVANINIZ

N (Kişi)

Yüzdelik Dağılımı
(%)
DOKTOR
12
6
HEMŞİRE
114
54
EBE
18
9
SAĞLIK MEM.
7
3
DİĞER
59
28
TOPLAM
210
100
% 54 oranında hemşireler çoğunlukta olmak üzere tüm birimler tarafından
kullanılmaktadır.
Tablo 11. Ankete katılanların kurumda çalışma sürelerine göre dağılımı
KURUMDA ÇALIŞMA SÜRENİZ

N (Kişi)

1 YILDAN AZ
1-2 YIL
3-5 YIL
6-10 YIL
11-15 YIL
15’TEN FAZLA
TOPLAM

35
23
33
45
32
42
210

Yüzdelik Dağılımı
(%)
17
11
16
21
15
20
100

Tablo 12. Ankete katılanların Hastane Operasyon Merkezinin görevlerini
bilme durumlarına göre dağılımı
3333 HASTANE OPERASYON
N (Kişi)
MERKEZİNİ VE GÖREVLERİNİ
Yüzdelik Dağılımı
BİLİYOR MUSUNUZ
(%)
EVET
166
79
HAYIR
44
21
TOPLAM
210
100
Çalışanların % 79’u tarafından merkezin görevleri bilinmektedir.
Tablo 13. Ankete katılanların bu hizmetten yararlanma durumlarına göre
dağılımı
BU HİZMETTEN YARARLANDINIZ
MI
EVET
HAYIR

N (Kişi)
154
46

Yüzdelik Dağılımı
(%)
78
22

TOPLAM

210

100
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Bu hizmetten yararlanma oranı % 78’ dir.
Tablo 14.Ankete katılanların karşılaştıkları problem türüne göre dağılımı
KARŞILAŞTIĞINIZ PROBLEMİN
TÜRÜ
TEKNİK
HBYS
HEMŞİRE HİZMETLERİ
İHTİYAÇ-TALEP-MALZEME
DİĞER
TOPLAM

N (Kişi)
87
85
32
56
33
293*

Yüzdelik
Dağılımı (%)
30
29
11
19
11
100

*Birden fazla seçenek işaretlendiği için sayı artmıştır.
Karşılaşılan problemlerin % 30’u teknik, % 29’ u HBYS kaynaklıdır.
Tablo 15. Karşılaşılan problemin çözülme durumuna göre dağılımı
KARŞILAŞTIĞINIZ PROBLEM
ÇÖZÜLDÜ MÜ
EVET
HAYIR

N (Kişi)
176
24

Yüzdelik
Dağılımı (%)
88
12

TOPLAM
210
Karşılaşılan problemlerin % 88’i çözümlenmiştir.
Tablo 16. Ankete katılanların yardımcı olacak
durumlarına göre dağılımı
SİZE YARDIMCI OLACAK
GÖREVLİYE KOLAY ULAŞTINIZ
N (Kişi)
MI
EVET
182
HAYIR
28
TOPLAM
210

100

görevliye

ulaşma

Yüzdelik Dağılımı
(%)
88
12
100

Tablo 17.Bildirilen problemin çözüm süresine göre dağılımı
N (Kişi)

PROBLEMİN ÇÖZÜM SÜRESİ

Yüzdelik Dağılımı
(%)
YARIM SAATTEN DAHA KISA
33
15
YARIM SAAT
64
32
1 SAAT
66
34
24 SAAT
23
9
24 SAATTEN DAHA UZUN
24
10
TOPLAM
210
100
Karşılaşılan problemlerin % 81’inin 1 saat içinde çözümlendiği görülmektedir.
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Tablo 18. Ankete katılanların böyle bir hizmet olmasaydı problemlerin
çözümünde zorluk yaşama durumları
BÖYLE BİR HİZMET OLMASAYDI
Yüzdelik Dağılımı
ÇALIŞMA ORTAMINIZDA
N (Kişi)
(%)
PROBLEM ÇÖZÜMLERİNDE
ZORLUK YAŞAR MIYDINIZ
EVET
185
91
HAYIR
25
9
TOPLAM
210
100
Ankete katılanların % 91’i böyle bir hizmet olmasaydı problemlerin çözümünde
zorluk yaşayacaklarını belirtmiştir.
Tablo 19. Ankete katılanların bildirmiş oldukları problemin çözümünde
kendilerine geri bildirimde bulunulma durumu
PROBLEMİNİZİN ÇÖZÜMÜNDE
Yüzdelik Dağılımı
SİZE GERİ BİLDİRİMDE
N (Kişi)
(%)
BULUNULDU MU
EVET
154
78
HAYIR
46
22
TOPLAM
210
100
Çalışanlara, problemlerin çözümünde % 78 oranında geri bildirimde
bulunulmuştur.
Tablo 20. Verilen hizmetin birey ya da kuruma katkı sağlama durumu
BU HİZMETİN BİREYLERE YA DA
Yüzdelik Dağılımı
KURUMA KATKILARI
N (Kişi)
(%)
OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR
MUSUNUZ
EVET
193
94
HAYIR
17
6
TOPLAM
210
100
Operasyon merkezini arayanların % 94’ü bu hizmetin bireylere ve kuruma katkı
sağladığını düşünmektedir.
Tablo 21. Verilen hizmetin birey ya da kuruma sağladığı katkıların dağılımı
EVET, İSE BİREYE YA DA
N (Kişi)
KURUMA KATKILARI NELERDİR
Yüzdelik
Dağılımı (%)
(1’DEN FAZLA SEÇENEK
İŞARETLENEBİLİR
HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİ
76
11
GÜÇLENDİRME
KALİTELİ HİZMET
144
20
ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ
107
15
KANITA DAYALI UYGULAMA
30
4

89

YAPMA
ÇALIŞMA GRUPLARI İÇİNDE
UYUM VE İŞBİRLİĞİ SAĞLAMA
76
11
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
25
4
VERİMLİLİK
109
15
ZAMAN YÖNETİMİ
68
10
TAKIM RUHU OLUŞTURMAK
61
9
DİĞER
9
1
TOPLAM
705*
100
* Birden fazla seçenek işaretlendiği için sayı artmıştır.
Bu hizmetin katkıları nelerdir sorusuna verilen cevapların sıralaması şu
şekildedir; kaliteli hizmet % 20, çalışan memnuniyeti % 15, verimlilik % 15,
çalışma grupları içinde verim ve işbirliği sağlama % 11, hemşirelik hizmetlerinin
güçlendirme % 11, zaman yönetimi % 10, takım ruhu oluşturma % 9, kanıta
dayalı uygulama yapma % 4 ve insan kaynakları yönetimi % 4’dür.
Hastanedeki tüm çalışanların çalışma ortamında karşılaştıkları her türlü
problemde 3333 numaralı telefonu arayarak sorunlarını iletmeleri ve bu
sorunların çözüme kavuşturulması, çalışanların memnuniyetlerini artırmıştır.
Problem analizleri ve anketlerin sonuçlarına bakıldığında; problemlerin bir
merkezden ve sistematik olarak çözüldüğü, çalışanların bu hizmetten memnun
kaldıkları ve hastalara daha kaliteli hizmet sunulduğu gibi sonuçlar hizmetin
amacına ulaştığının göstergeleridir.

5. UYGULAMADAN ÇIKARILACAK DERSLER
Hastane içinde çalışanlarca tespit edilen problemlerin dahili bir telefon
numarasına bildiriliyor olması ve bu telefonun 24 saat hizmete açık olması
çalışanlara hangi konuda olursa olsun tek bir telefon numarası ile bildirimde
bulunabileceklerini öğretmiştir. Akılda kalıcı 3333 gibi bir numaranın
kullanılmış olması, tüm çalışanların bu numarayı kullanıp hizmetten
faydalanmasını kolaylaştırmıştır.
Hastane içinde yaşanan problemlerin ve ortaya çıkan eksikliklerin hangi birime
ve nasıl yapılacağına dair prosedürün herkes tarafından tam bilinememesi
problemlerin çözümlenmesini geciktirmektedir. Bu uygulama ile iletişimin en
kolay yolu olan telefonla sorunların iletilmesi ve telefonda sorunları kaydeden
personelin başhemşire yardımcısı düzeyinde tecrübeli personelce yapılması,
problemlerin kısa süre içinde çözümlenmesini sağlamış aynı zamanda verilen
hizmetin etkinliğini de artırmıştır.
Hastane içinde bildirimi yapılan problemlerin sistematik bir şekilde kayıt altına
alınması, sorunların çözümüne yönelik çalışmaların başlatılmasını sağlamıştır.
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Anket çalışmasına katılan personelin % 21’inin Hastane Operasyon Merkezi’nin
görevlerinden haberdar olmadığı tespit edilmiştir. Hastane Operasyon
Merkezi’nin görevlerini bilmeyen personelin bu konuda bilgilendirilmesi
gerektiğini ortaya koymuştur.
Aylar içinde yapılan başvuru sonuçları değerlendirildiğinde bildirimi yapılan
1671 problemin % 77’sinin hemen çözümlenmiş olması ilerleyen aylara
bildirilen problem sayısını azaltmıştır.
Problemlerin bir merkezden, sistematik olarak ve zaman kaybetmeden çözülmesi
ve sonrasında sorun bildirimi yapan kişilere dönülerek sonuç hakkında bilgi
verilmesi çalışan memnuniyetini artırmıştır.
6. UYGULAMANIN SAĞLIK HİZMETİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Çalışanlara uygulanan anket sonucunda bu hizmetin katkıları nelerdir sorusuna
verilen cevapların sıralaması; kaliteli hizmet % 20, çalışan memnuniyeti % 15,
verimlilik % 15, çalışma grupları içinde verim ve işbirliği sağlama % 11,
hemşirelik hizmetlerinin güçlendirme % 11, zaman yönetimi % 10, takım ruhu
oluşturma % 9, kanıta dayalı uygulama yapma % 4 ve insan kaynakları yönetimi
% 4’dür.
Hastanedeki tüm çalışanların çalışma ortamında karşılaştıkları her türlü
problemde 3333 numaralı telefonu arayarak sorunlarını iletmeleri ve bu
sorunların çözüme kavuşturulması, çalışanların memnuniyetlerini artırmıştır.
Problem analizleri ve anketlerin sonuçlarına bakıldığında; problemlerin bir
merkezden ve sistematik olarak çözüldüğü, çalışanların bu hizmetten memnun
kaldıkları ve hastalara daha kaliteli hizmet sunulduğu gibi sonuçlar hizmetin
amacına ulaştığının göstergeleridir.
Hastanemizde verilen bu hizmetin diğer kurumlarda da kullanılmaya başlanması
ile yönetimlerin hastane içi problemlerin kaynakları ve oranları hakkında bir
merkezden güvenilir bilgi almalarını sağlayabilir ve problemlerin çözümüne
yönelik tedbirlerin alınmasına yardımcı olabilir.

7. UYGULAMANIN BÜTÇESİ VE FİNANSMANI

Gider

Açıklama

Personel
Maliyeti

Hastanemizde 24 saat başhemşirelik ve
süpervizyon hemşireliği uygulandığından
bu personeller
(telsiz telefon ile) bu
projeyi ikinci bir görev olarak yapmışlar ve
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TL

_

%

_

extra bir personel gideri oluşmamıştır.

Kırtasiye
Giderleri

Anketler için kullanılan kağıt ve bilgisayar
maliyetleri

Toplam

200

100

200

100

Projenin tüm giderleri ve finansmanı Eskişehir Devlet Hastanesi yönetimi
tarafından karşılanmıştır.
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EKLER
Ek 1. 3333 Hastane Operasyon Merkezi Günlük Takip Formu

SIRA

3333 HASTANE OPERASYON
MERKEZİ GÜNLÜK TAKİP FORMU

TA
Rİ
H

DOKÜMAN
NO
YAYIN
TARİHİ
REVİZYON
NO
REVİZYON
TAR.
SAYFA

BİLD PROB
BİLD
SORU ÇÖZ
İREN LEM
İRİM
ÜM
MEVCUT NUN
BİRİ
SORUN KAYN ZAM
ZAM
M/
TÜR
ANI
AĞI
ANI
KİŞİ
Ü

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
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F.01.01.19
-00
12.07.201
1
00
00
1/1

ÇÖZÜM AÇIKLAMA

1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0

TESLİM
EDEN

TESLİM ALAN

Ek 2. Çalışanlara Uygulanan Anket
Amacımız;
Yaşanan sorunların sistematik çözümünü sağlayarak size daha iyi bir çalışma
ortamı sunmaktır. Düzenlediğimiz bu anket, verilen hizmetin değerlendirilmesi
ve iyileştirme çalışmalarında bize yol göstermesi açısından önemlidir.
Katılımlarınız
için teşekkürler
Eskişehir
Devlet Hastanesi
1)Cinsiyetiniz?
Bay
Bayan
2)Ünvanınız?
Doktor
Hemşire
Ebe
Sağlık Memuru
Diğer (Lütfen
belirtiniz)
3)Bu kurumda toplam çalışma süreniz?
1 yıldan az
1-2 yıl
3-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
15
yıldan fazla
4)3333 Hastane Operasyon Merkezi ve görevlerini biliyor musunuz?
Evet
Hayır
5)Bu hizmetten yararlandınız mı?
Evet
Hayır
6)Karşılaştığınız Problemler ne ile ilgiliydi?
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Teknik Problemler
HBYS ile İlgili Problemler
Hemşire
Hizmetleri
İhtiyaç-Malzeme Talep Problemleri
Diğer Problemler
7)Karşılaştığınız problem çözüldü mü ?
Evet
Hayır
8)Size yardımcı olacak görevlilerimize kolay ulaştınız mı?
Evet
Hayır
9)Probleminiz ne kadar süre içinde çözüldü?
Yarım saat
Yarım saatten kısa
1 saat
24 saat
24
saatten daha uzun
10)Böyle bir hizmet olmasaydı çalışma ortamınızda problem çözümlerinde
zorluk yaşar mıydınız?
Evet
Hayır
11)Probleminizle ilgili size geri bildirimde bulunuldu mu?
Evet
Hayır
12)Bu hizmetin bireylere ya da kuruma katkıları olduğunu düşünüyor musunuz?
Evet
Hayır
13)Evet ise aşağıdakilerden hani alanlarda kakı sağladığını düşünüyorsunuz?
(Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)
Hemşirelik hizmetlerini güçlendirme
İnsan kaynakları
yönetimi
Kaliteli Hizmet
Verimlilik
Çalışan Memnuniyeti
Zaman Yönetimi
Kanıta Dayalı Uygulama Yapma
Takım Ruhu
Oluşturma
Çalışma Grupları İçinde Uyum ve İşbirliği Sağlama
Diğer
14)Bu hizmet ile ilgili görüş, düşünce ve önerilerinizi belirtiniz?
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Ek 3. 3333 Hastane Operasyon Merkezi Tanıtım Broşürü
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Ek 4. 3333 Hastane Operasyon Merkezi Tanıtım Flaması
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Ek 5. 3333 Hastane Operasyon Merkezi Çalışanları
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YATAN HASTALAR İÇİN KULLANILAN ELEKTRONİK TEDAVİ
TABELA SİSTEMİNDE İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMİ BİLGİLENDİRME
VE
TAKİP
MODÜLÜNÜN
OLUŞTURULMASI
VE
İLAÇ
GÜVENLİĞİNE KATKILARI
Yusuf Cem Kaplan1, Barış Karadaş2, Mesut Özoğul3, Orkun Kitapçıoğlu4

Özet
İlaç güvenliği, hasta güvenliğinin en önemli unsurlarından biridir. İlaç-ilaç
etkileşimleri ise tedavi başarısızlığına ya da advers etkilere neden olabilen ve bu
unsuru tehdit eden çok önemli bir parametredir. Tüm ilaç kombinasyonları
arasındaki etkileşimleri bilebilmek neredeyse imkansızdır. Türkçe kaynak
sayısının yok denecek kadar az olduğu bu alanda, bilgiye erişmek ise günlük
klinik pratikte ciddi vakit kaybına yol açabilmektedir. Bu projenin birincil amacı
hastanemiz hekimlerinin hali hazırda kullandıkları elektronik tedavi tabela
sisteminde tabela oluştururken, tabela içeriğindeki ilaçlar arasında olası bir
ilaç-ilaç etkileşimi durumunda uyarılmalarını ve bilgilendirilmelerini
sağlayacak bir modül geliştirmekti. İkincil amacı ise aralarında etkileşim olan
ilaç kombinasyonlarının hastanemizde kullanım oranlarını bilebilmek ve
izleyebilmekti. İlk olarak 1. derece ilaç-ilaç etkileşimlerinin tanımlandığı
modülün uygulanmasına 7.03.2011 tarihinde geçildi. 7.03.2011 – 18.08.2011
tarihi arasında değerlendirmeye alınan kesitte hekimlerin etkileşim uyarılarını
okuduktan sonra tedavi tabelasını iptal etme oranının % 0.7 olduğu görüldü.
Elektronik tedavi tabela sisteminin başladığı 31.03.2008 tarihinden 18.08.2011
tarihine kadar olan zaman dönemi alınıp 6.520.661 ilaç, 1.122.096 adet
elektronik tedavi tabelası ve 449.829 hasta kullanılarak yapılan analizde
hastalarda 1. derece ilaç-ilaç etkileşimi bulunan kombinasyonlar kullanılma
oranı % 1.5 olarak tespit edildi. Etkileşime konu olan ilaçlar ve branşlar
ayrıntılı olarak incelendi. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’ne entegre edilecek bu
tür karar destek sistemlerinin faydaları tartışıldı.
Anahtar Kelimeler: İlaç-ilaç etkileşimi, Elektronik tedavi tabelası, Hastane
Bilgi Yönetim Sistemi
Abstract
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Drug safety is among one of the most important elements of patient safety. Drugdrug interactions, which may lead to treatment failure or adverse effects, is an
important parameter challenging this element. It is almost impossible to know
the interactions between all drug combinations. Nevertheless, it is also a serious
time consuming effort in daily clinical practice to access information in such a
field where little or no Turkish sources exist. The primary goal of this project
was to develop and integrate a drug-drug interaction module into an existing
electronic order system which would alert and inform the physicians during the
preparation of patient order regarding the presence of interacting drugs, if any.
The secondary goals were to collect and monitor the data regarding drug-drug
interactions in our hospital. The application of the module, in which 1 st degree
drug-drug interaction content were primarily developed, was started at
7.03.2011. The time period between 7.03.2011 – 18.08.2011 was evaluated and
the rate of cancelling the order after reading the alerts was found to be 0.7 %.
Additionally, the time period between 31.03.2008, which is the beginning of
electronic order system, and 18.08.2011 was also evaluated and 6.520.661
drugs, 1.122.096 orders and 449.826 patients were analysed respectively. It was
found that 1.5 % of the patients were exposed to 1st degree drug-drug
interaction. The drugs and clinics subject to interactions were evaluated in
detail. The benefits of integrating such decision support systems into Hospital
Information Management System were discussed.
Keywords: Drug-drug interaction, Electronic order, Hospital Information
Management System
1. GİRİŞ
1.1. İlaç-İlaç Etkileşiminin Tanımı
İlaç-ilaç etkileşimi, en genel anlamda, bir ilaç kombinasyonu içindeki iki veya
daha fazla ilacın birbirlerinin etkilerinde klinik ya da farmakolojik anlamda
farkedilebilir veya ölçülebilir bir değişiklik ortaya çıkarmalarıdır. Ölçülebilir
değişiklikten kasıt, ilacın etki gücünde ya da etki süresinde ortaya çıkan bir
değişimdir. İlaç kombinasyonu içinde etkileşen ilaçlar aynı anda uygulanmış
olabileceği gibi belirli bir zaman önce ya da sonra uygulanmış olabilirler.
Etkileşim tek yönlü ya da çift yönlü olabilir. Yani uygulanan A ilacı B ilacının
etkisini değiştirebilir, ya da A ilacı B ilacının etkisini değiştirirken B ilacı da A
ilacının etkisinde değişime neden olabilir. İlaç-ilaç etkileşimleri ilaçların vücutta
emilimi ve dağılımı sırasında gerçekleşebileceği gibi metabolizma ve atılımı
sırasında da oluşabilir. Ayrıca ilaçların ilgili reseptörlere bağlanması esnasında
da etkileşim ortaya çıkabilir.
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Etkileşimin 3 çeşit sonucu vardır.
x

x

x

Zararlı sonuçlar:
o Bir ilaç diğer bir ilacın tedavi edici etkinliğinin azalmasına ya
da kaybolmasına neden olabilir.
o Bir ilaç diğer bir ilacın etki gücünde ya da süresinde artışa
neden olarak hastada advers etkiye ve toksisiteye neden
olabilir.
Klinik olarak önemsiz sonuçlar :
o Bir ilaç diğer bir ilacın etkisinde azalma ya da artışa neden
olabilir ancak bu azalma ya da artışın derecesi herhangi bir
klinik bulgu ortaya çıkarmayacak kadar düşüktür.
Faydalı sonuçlar :
o Bir ilaç diğer bir ilacın tedavi edici etkinliğinin artmasına
neden olabilir. Bu tür kombinasyonlar daha önceden denenmiş,
bilinen ve genellikle tedavi verilirken farkında olarak
uygulanan ve izlenen kombinasyonlardır.

1.2. İlaç-İlaç Etkileşiminin Önemi
İlaç tedavinin en önemli parçalarından biridir. Hastanede yatan bir hastanın
tedavi başarısındaki en önemli parametrelerden bir tanesi hastanın ilaç
güvenliğinin sağlanmasıdır. Doğru ilaç, doğru dozda, doğru hastaya, doğru
yoldan, doğru zamanda verilmelidir. Ancak, genellikle hastanede yatan
hastaların birçoğu çoklu ilaç kullanımına maruz kalmaktadır. Bu nedenle,
uygulanacak her bir ilaç için yukarıdaki 5 doğru sağlanmış olsa bile, çoklu ilaç
kullanımında hastaya uygulanan ilaçların arasında ister istemez bir etkileşim
riski ortaya çıkmaktadır.
Epidemiyolojik açından bakıldığında, hastaneye yatışların % 0.1–2.6’ sı ilaç-ilaç
etkileşimi kaynaklıdır. Hastaneye yatış gerektiren ciddi advers etkilerin % 5-20‘
si ilaç-ilaç etkileşimleri nedeni ile ortaya çıkmaktadır. (Classen, 1997: 25),
(Levy, 1980: 28). Ciddi advers etkilerin frekansı hesaba katıldığında (Lazarou,
1998: 1202), (Schneeweiss, 2002: 288), (van der Hooft CS, 2006: 164) hastanede
yatan her 200 hastadan birinin ilaç-ilaç etkileşimi nedeni ile ciddi bir advers etki
yaşadığı görülmektedir. Bu verileri ölümcül advers etkiler için
değerlendirdiğimizde hastanede gerçekleşen her 10.000 ölümden bir tanesinin
ilaç-ilaç etkileşimi kaynaklı olduğu tespit edilmektedir (Fuhr, 2008: 170). Bu
veriler, ilaç-ilaç etkileşiminin ne denli önemli bir sorun olduğunu
göstermektedir.
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İlaç-ilaç etkileşimlerindeki önemli sorunlardan bir tanesi etkileşimin ilaç-ilaç
etkileşimi ile advers etki ilişkisinin her zaman net bir şekilde tespit
edilememesidir. Yakın geçmişe bakıldığında ilaç-ilaç etkileşimleri sonucu
aralarında ölümün de bulunduğu ciddi advers etkiler nedeni ile terfenadine,
mibefradil, cisapride ve cerivastatin gibi ilaçlar piyasadan toplatıldığı
görülmektedir. Ancak bunlar, buzdağının görünen yüzüdür, hali hazırdaki birçok
ilaç belki de fark edilmeden etkileşime neden olarak hastaların yaşam kalitesini
ve sağ kalım süresini etkilemektedir (Fuhr, 2008: 170). Her yıl piyasaya birçok
yeni etken maddenin sürüldüğü düşünüldüğünde bu durumun ne kadar karışık
olduğu görülecektir.
Kaynaklara bakıldığında 100.000’den fazla ilaç kombinasyonunun herhangi bir
advers etkiye neden olabileceği görülmektedir (McLean, 2004: 168). Hekimlerin
ya da uzman hekimlerin, branşları ile ilgili bile olsa tüm ilaç-ilaç etkileşimi
ortaya çıkaran kombinasyonların tümünü bilebilmesi neredeyse imkânsızdır.
2. AMAÇ
Yukarıdaki bilgiler göz önüne alındığında yatan hastaya reçete yazılırken ya da
hali hazırdaki bir hasta reçetesine ilaç eklenip çıkartılırken ilaç güvenliği
açısından ilaç-ilaç etkileşiminin bilinmesi, bulunması ya da yorumlanması
hastada istenilen tedavi hedeflerine ulaşılması konusunda hayati önem
taşımaktadır. İlaç-ilaç etkileşimi ile ilgili yazılmış kitap sayısı fazla olmamakla
birlikte genellikle bilgiler çoğunlukla yayınlanmış olan olgu raporlarına
dayanmaktadır. Yine web hizmeti veren ve dili İngilizce olan 1–2 site dışında
kanıta dayalı bilgiye ulaşmak güçtür. Kliniklerde verilen hizmetin yoğunluğu
göz önüne alındığında reçete yazılırken her hastada ilaç-ilaç etkileşim bilgisi için
kaynağa başvurmak ciddi zaman almaktadır. Dünyada ise bu sorun ilaç-ilaç
etkileşimi uyarıları veren elektronik veritabanları ile çözülmektedir.
Bu ihtiyaç doğrultusunda, projemizde, hastanemizde 2008 yılında
uygulanmasına başlanılan elektronik tedavi tabelası sistemi içerisinde hastaya
yazılan ilaçları, yazım anında ilaç-ilaç etkileşimi açısından değerlendirip,
etkileşim olma olasılığı durumunda hastanın hekimine uyarı ve bilgi verilmesini
sağlayacak bir modül geliştirilmesi amaçlanmıştır.

3. SÜREÇ
1.

T.C.S.B. İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden güncel ilaç listesi
alınarak ülkemizde kullanılan ilaçlar (Ticari isimler ve etken maddeler)

103

tespit edilmesi düşünüldü, ancak İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün
web sitesinden indirilen listede etken maddelerin excel listesinde etken
maddeler bir hücrede birden fazla şekilde bulunduğu ve bunun da
veritabanına yükleyebilmeye uygun olmadığı farkedildi. Bu nedenle her
ilacın bütün etken maddeleri ile eşleşip detay listesinin oluşabileceği bir
ara yüz tasarlandı (Şekil 1).

Şekil 1. Etken madde-Ticari İsim eşleşme ekranı*

*Daha büyük format için Ek-1’e bakınız.
2.

T.C.S.B. İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan listede yer alan
etken maddelerin dünyaca kabul görmüş olan Anatomical Therapeutic
Chemical (ATC) sınıflandırma sistemine göre sınıflandırılması proje
ekibi tarafından gerçekleştirildi. Sınıflandırmanın gerçekleştirilebilmesi
için Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nde çeşitli ara yüzler tasarlandı
(Şekil 2).
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Şekil 2. ATC tanımlama ekranları *

a.

ATC Sınıflandırması : Bu sınıflandırmada etken maddeler etki
gösterdikleri organ ya da sistem ve terapötik, farmakolojik ve
kimyasal özelliklerine göre tanımlanmaktadır. Etken maddeler
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14 ayrı gruba (1.seviye) ayrılmaktadır. 2. seviyeyi
farmakolojik/terapötik alt gruplar, 3. ve 4. seviyeyi
kimyasal/farmakolojik/terapötik altgruplar ve 5. seviyeyi de
kimyasal maddeyi içeren alt gruplar oluşturmaktadır
(whocc.no, 2011). Örn : Ampisilin etken maddesi ATC
sınıflandırmasındaki kodu J01CA01’dir. Bu kodun açılımı
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1. Ampisilin etken maddesinin ATC grubu sınıflandırmasının açılımı
J

Sistemik Antienfektifler
(1. seviye, anatomik ana grup)

J01

Sistemik Antibakteriyeller
(2.seviye, terapötik alt grup)

J01C

Beta-Laktam Antibakteriyeller, Penisilinler
(3.seviye, farmakolojik alt grup)

J01CA

Geniş Spektrumlu Penisilinler
(4.seviye, kimyasal alt grup)

J01CA01

Ampisilin
(5.seviye, kimyasal madde)

3.

Kitap ve literatür bilgileri temel alınarak ilaç etkileşim kategorileri
oluşturuldu ve önem dereceleri tanımlandı. 1. derece en önemli, 4.
derece en az önemli olarak belirlendi.
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Tablo 2. İlaç Etkileşim Kategorileri Önem Dereceleri ve Tanımları
1. derece

HAYATİ TEHLİKE ARZ EDEN veya eşzamanlı kullanımın
üretici tarafından KONTRENDİKE olarak belirtildiği
etkileşimler.

2. derece

Eşzamanlı kullanımlarının hastada ciddi bir TEHLİKELİ
DURUM oluşturabileceği, DOZ AYARLAMASI ya da
hastaların YAKIN TAKİBİNİN gerekebileceği etkileşimler.

3. derece

Eşzamanlı kullanımlarının sonuçları hakkında bazı kaygılar
mevcut olduğu için hastalara YAN ETKİLER HAKKINDA
BİLGİ VERİLMESİ ve/veya TAKİBİNİN YAPILMASI gereken
etkileşimler..

4. derece

Klinik ÖNEM ARZ ETMEYEN etkileşimler ya da etkileşimin
OLMADIĞI durumlar.

4.

Kitap, literatür, ilaç prospektüsleri ve bu konuda hazırlanmış elektronik
kaynaklardan
yararlanılarak
oluşturulan
ilaç-ilaç
etkileşim
tanımlamalarına bağlı olarak, ATC sınıflaması altında tanımlı etken
maddelerin birbirleriyle olan etkileşimlerinin veri tabanını oluşturmak
amacıyla çeşitli ara yüzler tasarlandı. (Şekil 3).
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Şekil 3. İlaç-ilaç etkileşimi eşleştirme ekranı*
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5.

İlgili ara yüzlerden etkileşen ilaçların eşleştirmeleri gerçekleştirirken
projenin sonunda oluşacak etkileşim ve dolayısıyla hekimlerin maruz
kalacağı uyarı sayısının çok yüksek olacağı fark edildi. Bu konuyla
ilgili literatüre bakıldığında bu tür modüllerin reçete yazma anında sık
uyarı vermesinin hekimlerde bıkkınlık ortaya çıkarabileceği görüldü. Bu
nedenle, sistemde ilk olarak 1. derece etkileşimlerin tanımlanmasına
karar verildi.

6.

İlgili ilaçların etkileşim eşleşmeleri yapılırken bir yandan da etkileşim
sonucunun ne ortaya çıkarabileceğine dair ilgili literatür ve kitap
bilgisini içeren içerik oluşturulması amacı ile ilgili bir ara yüz tasarlandı
ve bu ara yüz üzerinden içerik oluşturulmaya başlandı (Şekil 4).

Şekil 4. İlaç-ilaç etkileşimi uyarı içeriği oluşturma ekranı*
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7.

Elektronik tedavi tabelası yazımı esnasında etkileşen ilaçlar olması
durumunda ekranda belirip ve hekimi bilgilendirilmesini sağlayacak
uyarı ara yüzleri oluşturuldu (Şekil 5).

Şekil 5. İlaç-ilaç etkileşimi hekim bilgi ekranı*
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8.

Hastanede yazılan tüm elektronik elektronik tedavi tabelalarında oluşan
etkileşimlerin Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi tarafından günü
gününe takip edilmesi amacıyla bir izlem ara yüzü tasarlandı (Şekil 6).
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Şekil 6. İlaç-ilaç etkileşimi izlem ekranı*

9.

Hastanemizde yatmakta olan bir hastada ortaya çıkan bir advers etkinin
ilaç-ilaç etkileşimine bağlı ortaya çıkıp çıkmadığının Klinik
Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi tarafından değerlendirilebilmesi için
bir ölçek oluşturulması gerekti. Bu konu ile ilgili literatür
araştırmasında iki adet değerlendirme ölçeğine rastlandı. Bunlardan biri
Naranjo Advers İlaç Reaksiyonu değerlendirme ölçeği idi (Naranjo,
1982: 225). Ancak bu skalanın tek bir ilaç kullanımı sonucu ortaya
çıkan advers etkileri değerlendirmek üzere hazırlandığı görüldüğünden,
modüle entegre edilecek ölçeğin Horn ve ark. tarafından (Horn, 2007:
677) geliştirilen İlaç Etkileşimleri Olasılık Ölçeği (DIPS-Drug
Interaction Probability Scale) olmasına karar verildi ve ölçeğin yer
alacağı bir ara yüz tasarlandı (Şekil 7). Ayrıca bu ölçeğe, tedavi
tabelasına yazılan ilaçların hastaya uygulanıp uygulanmadığını
belirtecek bir soru eklenmesine karar verildi.
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Şekil 7. İlaç-ilaç etkileşimi değerlendirme ekranı*

11. Bu basamaklar sonucunda öncelikli olarak kullanımları hayati tehlike arz
edebilecek 1. derece ilaç-ilaç etkileşim eşleştirmeleri ve içeriği
tamamlanarak 07 Mart 2011’de uygulamaya geçirildi.
İlaç-ilaç etkileşimleri literatürü sürekli değişen ve gelişen bir literatürdür, bu
nedenle proje içeriğimizin de eşzamanlı olarak sürekli gelişip değişmesi
gereklidir. Dolayısıyla, bu tür projeler aslında hiç sonlanmayan, sürekli
gelişen ve değişen projelerdir. Bu nedenle başvurumuzda sunulan
sonuçlarımız 1. derece ilaç-ilaç etkileşimlerine dair olarak elde edilen
verilerden oluşan bir kesittir. Sonraki süreçler, 2. ve 3. derece etkileşimlerin
sistemde tanımlanması, ilgili içeriklerin oluşturulması ve veritabanımızın
içerik anlamında güncel ve doğru tutulmasını kapsayacaktır. Ayrıca
hastanede çalışan hekimlerimizin ilaç-ilaç etkileşimleri konusunda bilgi ve
farkındalıklarının arttırılması da bu sürecin kapsamında olacaktır.
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4. SONUÇLAR
Projemizde ilk olarak 31.03.2008-18.08.2011 tarihleri arasındaki elektronik
tedavi tabela sistemi verileri genel olarak değerlendirildi. Elektronik tedavi
tabelası sisteminin başladığından bu yana 449.826 hastanın tabelası incelendi.
İncelenen hastaların % 43.4‘ü erkek, % 56.6’sı kadın idi. Hastalara 1.122.096
adet elektronik tedavi tabelası hazırlandığı ve bu tabelalara 6.520.661 adet ilaç
yazıldığı tespit edildi. Hasta başına düşen tabela sayısı 2.5 olarak hesaplandı.
Tedavi tabelası başına düşen ilaç sayısı 5.8 olarak tespit edildi. Bu hastalar için
mortalite oranı % 1.1 olarak hesaplandı. Söz konusu elektronik tedavi tabelaları
etkileşim yönünden değerlendirildiğinde hastaların % 1.5’unda (6640 hastada
8262 adet) 1. derece etkileşim (hayati tehlike arz eden veya eşzamanlı kullanımın
üretici tarafından kontrendike olarak belirtildiği etkileşimler) tespit edildi. Bu
hastaların cinsiyet dağılımları %38.7 erkek, % 61.3 kadın şeklinde idi. Etkileşim
listesindeki hastalarında mortalite oranı % 6.3 olarak bulundu. Bu sayı ilk bakışta
genel mortalite olan %1.1’den yüksek gözükse de sadece etkileşim grubunda
olmanın bu yükseklik üzerinde etkili olup olmadığı tartışmalıdır. Etkileşim
grubunda daha kritik hastaların bulunmasının bu yükseklik üzerine etkili
olabileceği düşünüldü.
Genel tedavi tabelası ve etkileşim listesi verileri karşılaştırma bakımından
aşağıda ikili tablo şeklinde verildi.
Tedavi tabelası incelenen hastalar yaşa göre gruplandığında yaş ilerledikçe
mortalite oranının artma eğilimi gösterdiği görüldü (Tablo 1.a). Tedavi
tabelalarında 1. derece ilaç-ilaç etkileşimi bulunan hastalar yaşa göre
gruplandığında yaş ilerledikçe yine mortalite oranının artma eğilimi gösterdiği
görüldü (Tablo 1.b). Mortalite artış oranlarının genel hasta mortalite artış
oranlarından daha yüksek olduğu gözlendi.
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Tablo1.a. Tedavi tabelası incelenen hastaların yaş ve mortalite oranları
Yaş

Sayı (%)

Mortalite (%)

<25

18.0

0.1

26-44

32.6

0.2

45-64

29.2

1.0

65-84

18.6

3.1

>84

1.7

6.4

Tablo 1.b. Tedavi tabelalarında 1. derece ilaç-ilaç etkileşimi bulunan
hastaların yaş ve mortalite oranları
Yaş

Sayı (%)

Mortalite (%)

<25

17.2

0.7

26-44

37.9

1.1

45-64

26.7

7.7

65-84

16.2

18.4

>84

2.0

34.1

Hastaların yatışları esnasında aldıkları tedavi tabelası sayısına göre dağılımları
hesaplandı (Tablo 2). Hastaların yaklaşık % 25’ine en az 2 tedavi tabelası
uygulandığı gözlendi (Tablo 2.a). Etkileşim grubundaki hastaların ise % 80’ine
en az 2 tedavi tabelası uygulandığı gözlendi (Tablo 2.b).
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Tablo 2.a. Tüm hastaların günlere göre aldıkları tedavi tabelası oranı
dağılımları
Tedavi tabelası sayısı

Hasta oranları (%)

1

76.9

2-4

10.6

5-9

7.1

10-14

2.6

15-19

1.2

≥20

1.6

Tablo 2.b. Tedavi tabelalarında 1. derece ilaç-ilaç etkileşimi bulunan
hastaların günlere göre aldıkları tedavi tabelası oranı dağılımları
Tedavi tabelası sayısı

Hasta oranları (%)

1

21.0

2-4

22.2

5-9

23.5

10-14

10.0

15-19

6.1

≥20

17.2

Tedavi tabelaları içerdikleri ilaç sayısına göre oranlandığında yaklaşık % 90’ının
2 veya daha fazla ilaç içerdiği tespit edildi. Bu da hastanemizde oluşturulan
tedavi tabelalarının % 90’ının teorik olarak etkileşim riski içerdiğini
göstermektedir (Tablo 3).
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Tablo 3. Yazılan elektronik tedavi tabelalarının içerdikleri ilaç sayısına göre
oranları
Tedavi tabelasının içerdiği ilaç
sayısı

Tedavi tabelası sayısı (%)

1

11.6

2-4

40.3

5-8

28.6

≥9

19.5

Etkileşim hasta grubu incelendiğinde hastaların % 12.3’ ünün tedavi boyunca
1’den fazla (farklı çeşitte) etkileşime maruz kaldığı belirlendi. Bu grubun %
16.7’ sinin ise 4 ya da daha fazla çeşit etkileşime maruz kaldığı tespit edildi.
Aynı gruptaki 1 hastanın tedavi süresince 14 adet etkileşime maruz kalmış
olması ilgi çekici bir bilgi olarak kaydedildi.
Tedavi tabelalarındaki 1. derece ilaç-ilaç etkileşimlerinin branşlara göre dağılımı
belirlendi. Branşlara göre tedavi tabelalarında en yüksek oranda etkileşen ilaç
içeren ilk 5 branş Kadın Hastalıkları ve Doğum, Acil Tıp, Psikiyatri, Ortopedi ve
Nöroloji olarak saptandı (Şekil 8).
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Şekil 8. 1. derece ilaç-ilaç etkileşimlerinin en sık rastlandıkları 5 branşa göre
dağılım oranları

Nöroloji
Ortopedi ve 9%
Travmatoloji
13%

Kadın
Hastalıkları ve
Doğum
40%

Psikiyatri
13%

Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Acil Tıp
Psikiyatri
Ortopedi ve Travmatoloji
Nöroloji

Acil Tıp
25%

Hazırlanan tedavi tabelalarına en sık yazılan ve aralarında 1. derece ilaç-ilaç
etkileşimi bulunan 10 ilaç kombinasyonu tespit edildi (Tablo 5). Nonsteroidal
antiinflamatuar ilaçların bu grupta ilk sırada olduğu tespit edildi.
Tablo 5. Tedavi tabelalarına en sık yazılan ve aralarında 1. derece ilaç-ilaç
etkileşimi bulunan 10 ilaç kombinasyonu

Kombinasyonlar

Nonsteroidal
Antiinflamatuar
Antiinflamatuar İlaçlar

İlaçlar-Nonsteroidal

Antipsikotikler – Antipsikotikler
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Etkileşim
Sayısı

%

4099

49.6

2037

24.7

Antipsikotikler - Kalsiyum kanal blokerleri

759

9.2

Inotrop ilaçlar – Linezolid

444

5.4

Opiyatlar – Linezolid

288

3.5

Kalsiyum kanal blokerleri – Amiodaron

177

2.1

Antipsikotikler - Levodopa

85

1.0

Serotonin Geri Alım Blokerleri – Linezolid

71

0.9

Nimodipin, Isradipin, Nisoldipin - Fenitoin

62

0.8

Benzodiyazepinler - Rifampin

35

0.4

En sık 1. derece ilaç-ilaç etkileşimi içeren tedavi tabelası hazırlanan ilk 5
branştaki en sık etkileşen kombinasyonların oranı belirlendi (Tablo 6). Yine
nonsteroidal antiinflamatuar ilaçların çok yüksek oranda birlikte yazıldığı tespit
edildi.
Tablo 6. En sık 1. derece ilaç-ilaç etkileşimi içeren reçete yazılan 5 branşta
en sık reçetelenen kombinasyonlar
Servis

Kombinasyonlar

%

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Nonsteroidal Antiinflamatuar
İlaçlar-Nonsteroidal
Antiinflamatuar İlaçlar

99.0

Acil Tıp

Antipsikotikler–
Antipsikotikler

92.0

Psikiyatri

Antipsikotikler–
Antipsikotikler

85.6

Ortopedi ve Travmatoloji

Nonsteroidal Antiinflamatuar
İlaçlar-Nonsteroidal
Antiinflamatuar İlaçlar

89.6

Nöroloji

Antipsikotikler–Kalsiyum

54.3
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kanal blokerleri

Projemizde ayrıca ilaç etkileşim bilgilendirme sisteminin başladığı 07.03.2011
tarihinden 18.08.2011 tarihine kadar bir zaman dönemi incelendiğindi. Bu
dönemde 553 hastada 912 adet 1. derece ilaç-ilaç etkileşimi belirlendi. Yine bu
tarihler arası hekimlerin tedavi tabelalarındaki ilaçlar ile ilgili ilaç-ilaç etkileşimi
bilgilendirme notunu okuyarak yaptıkları iptal sayısının 6 (% 0.7) olduğu tespit
edildi.
5. ÖĞRENİLEN DERSLER
5.1. Literatürde ya da kitaplarda yer alan ilaç-ilaç etkileşimi bilgilerinin
çoğunun klinik olarak geçerlilikleri tartışmalıdır
İlaç-ilaç etkileşimlerinin derecelendirmeleri ve ortaya çıkış sıklıkları gibi konular
hakkında kaynak kitaplarda ne yazık ki bir fikir birliği yoktur, farklı
sınıflandırmalar görülmektedir. Bu konuda elde edilen bilgiler ilaç firmalarının
ruhsatlandırma öncesi ve sonrası gerçekleştirdiği deneysel ve klinik araştırmalara
dayalı prospektüs bilgileri, bağımsız araştırmacıların deneysel ya da klinik
araştırmaları ve olgu raporlarından gelmektedir. Ancak, klinik pratikte
etkileşimlerin belirli hasta gruplarında ne sıklıkta ve hangi şiddette ortaya
çıkacağının öngörülmesini sağlayacak çalışma sayısı nadirdir. Hastane Bilgi
Yönetim Sistemi’ne entegre edilecek bu tip veritabanları ile ilaç-ilaç
etkileşimlerinin gerçekte ne kadar ve hangi ciddiyette ortaya çıktığına dair klinik
araştırmalar planlanabilir, şüphesiz ki bu veriler bilim dünyası için de değerli
olacaktır.
5.2. İlaç-ilaç etkileşimi bilgileri sürekli değişen ve güncellenmesi gereken
bilgilerdir
Yukarıda belirtildiği üzere ilaç-ilaç etkileşimi konusunda sürekli değişen ve
gelişen bir literatür vardır. Her yıl yeni ilaçlar piyasaya çıkmakta, bu ilaçların var
olan ilaçlar ile etkileşimleri tespit edilmekte, hali hazırdaki ilaçlar hakkında yeni
etkileşim bilgileri ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu tip veritabanlarını bir
kereliğine yapıp bitirmek gibi bir şey söz konusu olamaz. Bu işi kendine görev
edinmiş personel tarafından literatür takibi ile güncellenmesi gerekmektedir.
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Bunun dışında, bazı ilaçlar arasında ilaç-ilaç etkileşimi ortaya çıkabilmesi için
mutlaka aynı anda verilmeleri gerekmemektedir. Özellikle karaciğer enzim
indüksiyonu/inhibisyonu yapan bazı ilaçlar ya da monoamin oksidaz enzimini
inhibe eden ilaçları kullandıktan belirli bir süre sonrasına (2 ila 5 hafta) kadar bu
ilaçlarla etkileşen ilaçları kullanmamak gereklidir. Bu durum ilaç-ilaç etkileşim
sistemine tanıtılmalı ve bu tip ilaçları kullanan hastalar hastaneye yatarken ya da
taburcu olurken çok dikkat edilmeli, hastanede uygulanıp sonlandırılan bazı
tedavilerin etkisinin 5 hafta kadar sürebileceği ve hastanın dışarıda
kullanabileceği ilaçlar ile ilaç-ilaç etkileşimi ortaya çıkarabileceği bilinmelidir.
Ayrıca, etkileşim listeleri hazırlanırken ilaçların sadece grup ya da etken
maddeleri değil aynı zamanda uygulama yolları ( peroral, parenteral vb.) da
dikkate alınmalıdır.
5.3. Ülkemizde Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri’nin gelişim süreci
hızlandırılmalıdır
Hastane bilgi yazılımı sistemlerinin ülkemizdeki gelişme süreci gelişmiş dünya
ülkelerine göre oldukça yavaş kalmıştır. Elektronik ortamda bir hastanede
uygulanabilecek çok fazla uygulama alanı mevcuttur. Hayal penceresinin
sınırları Tıp bilimi için neredeyse sonsuzdur. Geliştirilebilecek uygulamalar
düşünüldüğünde kullandığımız uygulamalar sınırlı kalmaktadır. Sadece kendi
ilimiz hastanelerinin bilgi yazılımı uygulama süreçlerine baktığımızda inanılmaz
farklılıklar göze çarpmaktadır. Kimi hastane bilgi sistemini çok basit yapıda
kullanırken kimisi de daha üst düzey hedeflere odaklanmıştır. Yapılabilirlik
bazen maddi olanaklara, bazen fiziksel koşullara bazen de insan gücüne
takılmaktadır. Bilgi sistemlerinin en önemli bileşenleri olan donanım ve
yazılama kavuşmuş olmak hedeflere ulaşmaya yetmemektedir.
5.4. Hekimlerimizin tıp bilişimine bakış açısının değişmesi ve gelişmesi
gereklidir
Sağlık hizmet sunucusu olan hekimlerin çoğu ne yazık ki tıp bilişimine ön yargı
ile yaklaşmaktadır. Kağıdı klavyeye tercih etmeleri, tuşlara basmaya sıcak
bakmamaları aslında çok yakınlarında duran kurumsal kalite hedefine tam olarak
ulaşmalarına izin vermemektedir. Herhangi bir tıbbi sürecin elektronik ortama
aktarılması ve onu uygulayacak olan hekimlere benimsetilmesinde yaşadığımız
zorluklar devam etmektedir. Her bir yeni uygulamaya geçiş ilk başta onu
yakından ilgilendiren hekimlere ne kadar anlatılırsa anlatılsın var olan
alışkanlıklarını değiştirememeleri yeterli, doğru ve güncel bilimsel veriyi bir
araya getirmemizi engellemektedir. Bu durumun belki de en önemli sebebi
hekimlerin tıp bilişimini tanı ve tedavi sürecine karar destek sistemi olarak değil
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de, sürekli kayıt altına almaya dayalı bir zorlayıcı faktör olarak algılamalarıdır.
Bu bakış açısının da süratle değişmesi ve gelişmesi gereklidir. Belki de tıp
fakülteleri müfredatına tıp bilişiminin uygun bir şekilde entegrasyonu ile bu
başarılabilir.
5.5. Hekimlerimiz, mezuniyet ya da uzmanlık eğitimi sonrası unutulan ya da
güncellenemeyen bilgileri nedeni ile istemeden de olsa hastaya zarar
verebilir. HBYS’de yer alacak karar destek sistemlerinin artışı ile bu durum
engellenerek hasta tedavisi daha doğru, güncel, güvenli ve maliyet-etkin
hale getirilebilir
İlaç-ilaç etkileşim sistemi verilerini incelerken bu duruma çok yerinde bir örnek
verilebilir. İncelediğimiz 1. derece etkileşimlerde 8 tane hastada bir epilepsi ilacı
olan fenitoin ile sistemik mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan
vorikonazolün aynı anda kullanıldığı tespit edildi. İki ilaç birilikte
kullanıldığında, vorikonazol karaciğer enzimlerini inhibe ederek fenitoin
seviyelerini ciddi ölçüde arttırabilmektedir. Fenitoin seviyeleri arttığı takdirde
hastalarda fenitoin zehirlenmesi bulguları (görmede bulanıklık, nistagmus, ataksi
ya da uyku hali) ortaya çıkabilmektedir. Aynı zamanda fenitoin de
vorikonazolün etkilerini azaltabilmektedir. Bu iki ilacı birlikte kullanmaya karar
veren bir hekimin hastasında fenitoin zehirlenmesinin ortaya çıkabileceğini
ve/veya hastasının sistemik mantar enfeksiyonunun gerektiği kadar hızlı ya da
hiç iyileşemeyebileceğini bilmesi gereklidir. Burada fenitoin zehirlenmesi
kontrolü açısından yapılacak en basit şey hastanede fenitoin kan düzeyi
ölçülebiliyor ise ölçüp fenitoin dozunu buna göre ayarlamaktır. Ne yazık ki bu 8
hastanın dosyaları tarandığında hiçbirinden fenitoin kan düzeyi istenmediğini
gördük. Bu da elektronik tedavi tabela sistemimizin ve ilaç-ilaç etkileşimi
bilgilendirme sistemimizin aynı zamanda bir karar destek sistemi olması
gerektiğini bize öğretti. Şu anda buna yönelik çalışmaya başlamış
bulunmaktayız.
5.6. Ülkemizin İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü dışında özerk bir yapıda
oluşturulacak Türkiye İlaç Kurumu’na ihtiyacı vardır
Projemize ilk başladığımız dönemde Dünya Sağlık Örgütü’nün ATC kod
sınıflaması yapısından yararlanmamızın işimizi kolaylaştıracağını fark ettik.
ATC ilaç kod sınıflamasında tanımlı etken maddeler ile ülkemizde kullanılan
kullanılmayan tüm etken maddeleri eşleştirdik. ATC kod yapısında aynı etken
madde birden fazla yerde tanımlı olması ana bir etken madde listesi üzerinden
çalışmamız gerektiğini göstermiştir. Örnek verecek olursak asetilsalisik asit altı
farklı ATC kodun altında tanımlanmıştır (A01AD05 Acetylsalicylic acid,
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B01AC06 Acetylsalicylic acid M01BA03 Acetylsalicylic acid and
corticosteroids, N02BA01 Acetylsalicylic acid, N02BA51 Acetylsalicylic acid,
comb. excl. psycholeptics, N02BA71 Acetylsalicylic acid, comb. with
psycholeptics). ATC kod listesini ülkemizde kullanılan ilaç listeleriyle
eşleştirirken ülkemizdeki bazı ilaçların etken maddelerinin ATC kod
sınıflamasında olmadığını tespit ettik. Bunun için Dünya Sağlık Örgütü
yetkilisiyle yaptığımız yazışmada sitelerinde var olan formu her bir etken madde
için doldurarak yapılacak müracaatla yeni yayınlanacak düzeltmede kod sitemine
yeni etken maddeleri ilave edebilecekleri bilgisine ulaştık. Bu esnada Sağlık
Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yayınlanan ilaç
listelerinde ilaç tanımlama standardının tam oturmadığını saptadık. Geçtiğimiz
aylarda ise Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünün İlaçlar ile
birlikte ATC kodlarını da yayınlamaya başladığını tespit ettik. Fakat ATC
kodlarının tüm ilaç listesini kapsamadığı gördük. Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık
Genel Müdürlüğü’nün sitesinde bazen çok kısa aralıklarla ilaç listeleri
güncellenmektedir. Ancak, güncel ilaç listesini takip edebilmek imkansız gibidir.
Listeye hangi ilacın yeni eklendiği hangi ilacın kullanım dışında kaldığı gibi
birçok veriye ancak liste baştan sona analiz edilirse ulaşılabilmektedir. Yani her
yayınlanan yeni liste tekrar tekrar analiz yapmayı gerektirmektedir. Oysaki İlaç
Eczacılık Genel Müdürlüğü web servisi ile hastane bilgi sistemlerindeki ilaç
bilgisinin otomatik güncellemesini sağlayabilir. Bu amaçla hastane bilgi
sistemlerini otomatik güncellemek amacıyla Sağlık Bakanlığı Sağlık Net SKRS
(SİSTEM KODLARI ULUSAL SAĞLIK BİLGİ SİSTEMİ) ilaç listeleri
oluşturulmuştur. Fakat SKRS ilaç listeleri sadece reçete türü, aktiflik gibi çok az
veri içermektedir. SKRS güncellemeleri de zaman zaman yapılmaktadır. Bir ilaç
ciddi bir yan etki sebebiyle piyasadan çekilirken doktor mektubuyla
duyurulmasının yanında otomatik sistemle anında ilacın doktor kullanımına
kapatılması söz konusu olabilir. Ayrıca Sağlık Net SKRS sunucusunda ATC kod
listesi de İngilizce dilinde yayınlanmıştır. Yine İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü
sitesinde piyasadaki tüm ilaçların prospektüs bilgisi bulunmamaktadır. İlaç
Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde barındırdığı bir çok daire, şube ile ilgili
sayısız görevi üstlenmiştir ve özveri ile sürdürmektedir. Ancak ilaç konusu
sadece eczacılık kavramı ile sınırlı değildir ve artık günümüzde ilaç bilimi
kliniğe çok daha fazla yaklaşmaktadır. Ulusal ilaç kayıtlarının sistematik bir
biçimde tutulması, güncellenmesi, bilimsel statüde değerlendirilmesi ve ilaç ve
bilişim alanı ile ilgili AR-GE yapılması gerekmektedir. Bunların sağlanabilmesi
bünyesinde çeşitli disiplinlerden akademisyenlerin, bilgisayar mühendislerinin,
yazılım uzmanlarının vb. de bulunduran Türkiye İlaç Kurumu gibi yeni bir
yapı kurulması gerekmektedir. Bu kurumun Amerika Birleşik Devletleri’nde
faaliyet gösteren FDA gibi otorite kurumu olması gereklidir. Bu kurum ulusal
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anlamda oluşturulacak veri tabanlarını web servisleri aracılığı ile tüm hastanelere
fayda sağlayabilir, veri toplayabilir ve ulusal ilaç stratejileri geliştirebilir.
6. SAĞLIK HİZMETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
İlaç-ilaç etkileşimleri sonucu ortaya çıkabilecek olan zehirlenme, advers etki ya
da etkileşen ilaçların tedavi edici etkilerinde azalma gibi zararlı etkiler mortalite,
morbidite ve hastanede kalış süresi gibi parametrelerin artışına neden olarak
sağlık sistemi üzerindeki ekonomik yükü arttırabilmektedir. Daha önce de
belirtildiği gibi hastanede yatan her 200 hastadan 1’inde ilaç-ilaç etkileşimi
nedeni ile ciddi bir advers etki meydana geldiği bilinmektedir. (Fuhr, 2008: 170).
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde senede yaklaşık 90.000 hasta
yatmaktadır. Yukarıdaki veriyi bu sayıya uyguladığımızda hastanemizde her
sene 450 hastanın ilaç-ilaç etkileşimi nedeni ile ciddi advers etki yaşama riski
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yine projemizde elde ettiğimiz veriler
hastanemize yatan hastaların yaklaşık % 90’ına 2 ya da daha fazla ilaç
reçetelendiğini göstermektedir ki bu da aklımıza doğrudan etkileşim riskini
getirmektedir. Ayrıca, bu tip hasta sirkülasyonu yüksek kurumlarda hekimlerin
çalışma koşullarının yoğun olduğu bilinmektedir, yoğun çalışma koşullarının
sağlık personelinde ortaya çıkarabileceği tükenmişlik hasta güvenliği
kapsamında yer alan ilaç güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.
Projemizde elde edilen verilerde, hekimlerin gerçekleştirdikleri 1. derece ilaçilaç etkileşim iptal sayılarının düşüklüğü aldatıcı olmamalıdır (912 adet
etkileşimde 6 adet iptal, % 0.7). Çünkü, ilaç-ilaç etkileşimi bilgilendirme
modülünün etkinliğini sadece iptal sayısı ile değerlendirmek de doğru olmaz.
Hekimler yarar-zarar oranını gözeterek hastanın yararına olacak her türlü ruhsatlı
ilacı kullanma yetkisine sahiptir, ancak ciddi etkileşim durumunda hastada ne
gibi etkiler ortaya çıkabileceğini bilmek hekimi hastanın durumu hakkında daha
fazla bilgili ve kontrol sahibi yapacaktır. Örnek olarak, hekim hastada aynı anda
iki ayrı antipsikotik ilacı kullanmayı gerekli görebilir. Aynı hekim, ilaç-ilaç
etkileşimi bilgilendirme sistemi ile elektronik tedavi tabelası hazırlanırken bu iki
antipsikotik ilacın birbiri ile etkileşerek hastada kalpte ritim bozukluğu
yapabileceğini öğrendikten sonra hastada EKG takibini sıklaştırabilir ve hayatı
tehdit edici bir ritim bozukluğu durumundan hastayı koruyabilir.
Projemizdeki verilere bakınca hastanemizde nonsteroidal antiinflamatuar
ilaçların yüksek oranda birlikte reçetelendiği gözlenmiştir. Herhangi akılcı bir
temele oturmayan bu reçeteleme alışkanlığı hem tüketilen ilaç miktarının ve
maliyetinin artışına neden olmakta daha da önemlisi kullanıldığı hastalarda
gastrointestinal kanama riskini arttırmaktadır. Konuyla ilgili olarak bu ilaçların
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yüksek oranda reçetelendiği kliniklerin bilgilendirilmesi planlanmıştır. Bu da
göstermektedir ki bu tür karar destek sistemleri T.C. Sağlık Bakanlığı’nın
hedeflerinden biri olan ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ kavramının ülkemizde
yerleşmesinde önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca klinik Farmakoloji ve
Toksikoloji laboratuvarımız fenitoin, valproik asit ve karbamazepin gibi
antiepileptik ilaçların terapötik ilaç düzeyi ölçümlerini gerçekleştirmektedir.
Sözkonusu antiepileptik ilaçlarla etkileşen ilaçların tedavi tabelasına yazılması
durumunda sistem hekime ilgili hastadan antiepileptik kan düzey istenmesini
hatırlatabilir. Böylece hastanın kanındaki antiepileptik ilaç düzeyinin tedavi edici
düzeyin altına inmesi ya da toksik düzeylere çıkması engellenerek olası bir
tedavi başarısızlığı ya da toksik etkiden kaçınılmış olacaktır.
Projemizde sunulan veriler tamamen 1. derece ilaç-ilaç etkileşimi verileridir.
Daha sonraki süreçte 2. ve 3. derece etkileşimlerin sistemde tanımlanması, ilgili
içeriklerin oluşturulması ve veritabanımızın içerik anlamında güncel ve doğru
tutulması planlanmaktadır. 2. ve 3. derece etkileşimlerin sistemde tanımlanması
bittiğinde yukarıda verilen etkileşim kayıtlarından çok daha fazla sayıda kayıt
elde edilmesi beklenmektedir.
Sonuç olarak ilaç güvenliği hasta güvenliğinin önemli parçalarından biridir. İlaç
güvenliği ilacın temini, saklanması ve hazırlanmasından hastada uygulanması
sona erene dek tüm süreçleri kapsayan bir kavramdır. Bu aşamaların her birinin
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nde yer alacak karar destek sistemleri ile
yönetimi daha doğru, daha güvenli, daha güncel, daha maliyet-etkin, yani daha
kaliteli bir tedavi hizmetinin verilmesini sağlayacaktır.
7. UYGULAMANIN BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Bu uygulama içeriği projede yer alan personelin özverili çalışmaları ile
oluşturulmuştur. Yazılım ise Hastane Bilgi Yönetim Sistemi için hizmet alınan
firmaya, hizmet alımı dışında ek bir bedel ödemeden gerçekleştirilmiştir.
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POTANSİYEL ORGAN VERİCİSİ UYGULAMASI:
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ
Sami Cebelli¹,Nevin Şahin²,Deniz Bayrak³
Özet
Bu çalışmanın amacı, ülkemizde ulusal düzeyde benzeri olmayan Potansiyel
Organ Vericisi (DONOR ACTİON) çalışmasını başlatarak, ülke genelinde
uygulanmasına öncülük etmektir. Bu kapsamda ilk hedefimiz hastanemizde 2005
yılından itibaren düşüşe geçen beyin ölümü tespit oranının öncelikli olarak
düşme eğilimini durdurmak ve en düşük değer olan 2009 yılı
ortalamasını(%39.39) da %20 arttırarak 2010 yılında %47.27’ ye ulaşmaktır.
İkinci hedefimiz ise Organ bağışı oranında 2004-2010 yılları arasında ulaşılan
en yüksek değer olan %36.36‘yı geçmektir. Ana hedeflerimize ulaşmada eğitim
faaliyetlerinin önemi düşünüldüğünde, hastane çalışanları ve topluma yönelik
‘’Beyin Ölümü ve Organ Bağışı’’ konusuyla ilgili bilgi ve farkındalığı arttırmak
için ön/son test anket uygulaması da yaparak 1500 kişiye ulaşılması
hedeflenmiştir.
Çalışma sürecinde Organ Nakli Koordinasyon birimi kurulup, ilimizde
Potansiyel Organ Vericisi Programı hayata geçirilmiştir. 2010 yılı beyin ölümü
tespit oranı %54.55’e, Organ Bağışı oranı da %38.9’a yükseltilmiştir. Beyin
Ölümü ve Organ Bağışı konusunda toplam 2789 kişiye bilgilendirme eğitimi
verilerek, bilgi ve farkındalığı ölçmek için yapılan farkındalık oranı %
31.32’den, % 74.38 ‘e yükseltilmiştir.
Proje İzlem Döneminde ise beyin ölümü tespit oranı %66.7’ye, Organ Bağışı
oranı da %40.9’a yükseltilmiştir. Artan bir ivmeyle başarımız devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Potansiyel Organ Vericisi, Beyin Ölümü Tespit Oranı,
Organ Bağışı Oranı
Abstract
Purpose of this study is to start Potential Organ Donor ( DONOR ACTION )
study which is an unique study in national level and to pioneer its
implementation across the country. In this scope, our primary target is firstly to
stop the downward trend of identification rate of brain death having fallen into a
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decline in our hospital as from 2005 and is also to increase 20% the average of
2009 (39.39% ) which is the lowest value and to reach to a rate of 47.27 in
2010. Our second target is to exceed the rate of 36.36 which is the highest
value having been obtained at organ donation field between 2004-2010 years.
When the importance of training activities is taken into consideration in
reaching to main our targets, it is aimed to reach to 1500 persons by making
pretest-posttest questionnaire application to increase the knowledge and
awareness related with ‘’ Brain Death and Organ Donation ‘’ for employees of
hospital and society.
During this study Potential Organ Donor Programme has been come to realize
in our province by means of establishing Organ Transplant Coordination Unit.
Thus identification rate of brain death raised to 54.55 and organ donation rate
raised to 38.9 in 2010. Information training was given for total 2789 persons
about Brain Death and Organ Donation and thus awareness rate carried out to
measure the knowledge and awareness has raised from 31.2 % to 74.38 %.
Also in Project Monitoring Period identification rate of brain death and Organ
Donation rate has raised respectively to 66.7 % and 40.9 %. Our achievement
has continued with an increasing acceleration.
Keywords: Potential Organ Donor, Identification Rate Of Death Brain, Organ
Donation Rate
1.GİRİŞ
Denizli Devlet Hastanesi 2006 yılında başladığı kalite yolculuğunda ilke edindiği
hizmette etkinliğin sağlanması ve sürekli iyileşme gereği verimlilik, kalite gibi
konularda iyileştirme çabalarını desteklemekte ve teşvik etmektedir. Bu ilke
doğrultusunda, 2010 yılında hastane başhekimlik-üst yönetimi ülkemizin genel
sağlık politikalarına paralel ve ulusal çalışmalara daha aktif katılımı desteklemek
amacıyla kurum hizmet alanlarımız ile ilgili çalışmalar yapılmasına karar
vermiştir.
1.1. Uygulama Konusunun Seçimi
Başhekimlik üst yönetimi her hafta Kalite Konseyi toplantısı yapmakta ve bu
toplantılarda kurum politikası yönünde iyileştirmeye yönelik kararlar almaktadır.
17 Aralık 2009 Kalite Konseyi Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısında, kurum
hizmet alanlarımız ve iyileştirmeye açık yönlerimiz değerlendirilmiştir. Bu
toplantıda üst yönetim, her başhekim yardımcısının kendi sorumluluk alanları ile
ilgili bir proje önerisi getirmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda 28 Aralık 2009
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tarihinde yapılan Kalite Konseyi toplantısında ‘‘Beyin ölümü tespiti ve organ
bağışı sayılarının arttırılması’’ konulu proje ile ilgili çalışma başlatılması ve
yapılacak bu proje çalışmasıyla da 2. Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik
Ödülleri yarışmasına başvurulması kararlaştırılmıştır.
Yönetim karar mekanizması olan Kalite Konseyi, Yataklı Tedavi Kurumları
Hizmet Kalite Standartları ve Sağlık Bakanlığı 2010-2014 Stratejik planı
kriterlerinden olan Beyin ölümü tespiti ve organ nakli konusunda, hastanemizin
giderek kötüleşen bir performans göstermesi (grafik 2) nedeniyle çalışma
konusunu destekleme kararı almıştır.
Proje ekibi durum tespitini incelediğinde 2004–2009 yılları arasında grafik 1 ve
2 de belirtilen verilerle karşılaşmıştır.
Grafik 1. 2004-2009 Yılları Arası Beyin Ölümü ve Organ Bağışı Durumu
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Ekibimiz Grafik 1’ i değerlendirdiğinde; yıllar içinde kurumun yoğun
bakımlarında solunum cihazı olan yatak sayısında bir artış olurken, organ bağışı
sürecinin başlangıç ayağı olan beyin ölümü tespitinde göreceli bir düşme olduğu
ve organ bağışı sayısında ise anlamlı bir değişiklik olmadığını görmüştür.

129

Grafik 2. 2004-2009 Yılları Beyin Ölümü ve Organ Bağışı Oranları
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Ekibimiz Grafik 2’yi değerlendirdiğinde; 2004-2009 yılları arasında tespit
edilen beyin ölümü sayılarının, solunum cihazlı yoğun bakım yatağına oranı
hesap edilerek eğilim grafiğini oluşturmuştur. Grafikte beyin ölümü tespit
oranında (tespit edilen beyin ölümü sayılarının, solunum cihazlı yoğun bakım
yatak sayılarına oranı) yıllar içinde düzenli bir performans kaybı görülmüştür.
Beyin ölümü tespit oranında 2005 yılından sonra başlayan düşme eğiliminin,
herhangi bir müdahale yapılmadığı takdirde 2010 yılında %25.9 olacağı
hesaplanmıştır. Yine aynı dönemlerde, gerçekleşen organ bağışı sayıları ile tespit
edilen beyin ölümü sayıları oranlandığında anlamlı bir değişiklik tespit
edilmemiştir. 2004-2005 yıllarında Beyin ölümü tespit oranlarında ulaşılan
uluslararası değerlere nasıl yaklaşıldığı incelendiğinde, bu yıllarda Yoğun bakım
birimlerinde pratisyen hekimlerin tam zamanlı olarak görev yaptıkları, solunum
cihazlı yoğun bakım yatak sayısının az olması nedeniyle de gerçek solunum
cihazına ihtiyacı olan hastaların yoğun bakıma kabul edildiği tespit edilmiştir. Bu
nedenlerden dolayı beyin ölümü tespit oranlarının yükseldiği kanaatine
varılmıştır. 2006 yılından sonraki dönemde yaşanan düşme eğiliminin nedenleri
ise Sağlık Bakanlığının pratisyen hekimlerin yoğun bakımlarda çalışmasına izin
vermemesi, solunum cihazlı yoğun bakım yatak sayısının hızla artması, bu hızlı
artışa bağlı olarak yoğun bakımlara kronik bakım hastalarının kabulü ile yatak
işgal oranlarının yükselmesi olarak gösterilmiştir. Ekibimiz yapmış olduğu bu
tespitleri göz önünde bulundurarak, proje ile ilgili hedeflerini belirlemiştir.
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Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar dünyada
olduğu gibi, ülkemizde de önemli sağlık sorunlarından biridir. Organ bağışları
milyon nüfusa düşen kadavra(beyin ölümü gerçekleşen kişi) verici sayısı ile
değerlendirilmektedir. Ülkemizde milyon nüfus başına düşen kadavra verici
sayısı 3.1 iken, AB ortalaması 18.8’dir.
Ülkemizde 55.000 kronik böbrek yetmezliği(KBY) nedeniyle diyaliz tedavisi
uygulanan hasta bulunmakta iken, bu hastaların yaklaşık 20.000 ’i organ nakli
bekleme listesinde yer almaktadır. Dializ tedavisi gören bir KBY hastasının 5
yıllık tedavi maliyeti yaklaşık olarak 300.000 Dolar iken, böbrek nakli yapılan
bir hastanın 5 yıllık tedavi maliyeti yaklaşık olarak 60.000 Dolar ‘dır. Bir diyaliz
hastasının ortalama 10-15 yıl olan kalitesiz yaşam ömrü, organ nakli sonrası
yüksek yaşam standardı ile 35-40 yıla çıkabilmektedir. Bu veriler ışığında, ülke
kaynaklarının daha etkin kullanımı amacıyla organ nakli konusunda atılım
gerekliliği kaçınılmazdır.
Bu bilgiler ışığında “ Denizli Devlet Hastanesinde tespit edilen beyin ölümü
vakalarının ve buna bağlı olarak organ bağışı sayılarının arttırılması ” konusunda
çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Seçilen bu konu, Kurumun sürekli
iyileşme ve gelişme ilkesiyle paralellik göstermektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı
tarafından yayınlanmış Yataklı Tedavi Kurumları Hizmet Kalite Standartları
rehberindeki ( madde 24–24.1–24.2–25 ) kriterler ve yine Sağlık Bakanlığının
2010–2014 Stratejik Planındaki ( stratejik hedef 2.2 / 8ve9. alt maddeler )
hedefleri, belirlenen çalışma konusuyla örtüşmektedir.
1.2. Uygulama Konusunun Kapsamı
Proje, kurum içinde yoğun bakım hizmetlerini ve acil servis hizmetlerini
etkileyeceğinden, bu birimler uygulama alanı içine alınmıştır. Kurum dışında ise
112 Acil Komuta Merkezini, Milli Eğitime bağlı okulları, Müftülüğe bağlı
camileri, ilimizde yaygın olan tekstil fabrikası çalışanlarını etkileyeceğinden, bu
kurumlar da uygulama alanı içine dahil edilmiştir. İyileştirme çalışmaları ve
sonuç izlem için de Ocak 2010 – Aralık 2010 arası proje süresi olarak
belirlenmiştir.
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1.3. Uygulama Konusunun Hedefleri
İlk etapta uygulama konusu içinde belirlenen “ beyin ölümü “ ve “ organ bağışı “
konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş başarı hedeflerini
incelemiştir. Bu incelemede;
x
x
x

HER SOLUNUM CIHAZLI YOĞUN BAKIM YATAĞI
BAŞINA YILDA EN AZ BIR BEYIN ÖLÜMÜ
VAKASI BILDIRILMESI
MILYON NÜFUSA 25’ DEN FAZLA ORGAN BAĞIŞI
ORGAN VERICISI BAŞINA 3’ TEN FAZLA ORGAN
KULLANILMASI

HEDEFLERIN GEREK ULUSAL, GEREKSE ULUSLARARASI
OTORITERLERCE KABUL GÖREN HEDEFLER OLDUĞU TESPIT
EDILMIŞTIR. ÜLKEMIZE, ILIMIZE VE HASTANEMIZE AIT 20072008-2009 YILLARININ SAYISAL VERILERINE SAĞLIK BAKANLIĞI
ORGAN VE DOKU NAKLI İSTATISTIK DAIRE BAŞKANLIĞINDAN
ULAŞILMIŞTIR.
BU
SAYISAL
VERILER,
ISTATISTIKSEL
YÖNTEMLERLE EKIBIMIZ TARAFINDAN DEĞERLENDIRILIP
HEDEFLER BELIRLENMIŞTIR.
Grafik 3. 2009 Yılı Beyin Ölümü Tespit Oranları Karşılaştırması
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Grafik 3 incelendiğinde; hastanemizin beyin ölümü tespit oranının hem Türkiye
genelinden, hem de ilimiz genelinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak
Denizli Devlet Hastanesinin sahip olduğu bu oran, uluslararası kabul görmüş
olan ‘‘her solunum cihazlı yoğun bakım yatak sayısı başına, bir beyin ölümü
tespiti’’ kriterinin oldukça uzağındadır. 2009 yılında ilimizde 16 beyin ölümü
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tespitine karşılık 107 solunum cihazlı yoğun bakım yatağı mevcut iken, ülke
genelinde ise 952 beyin ölümü tespitine karşılık 6604 solunum cihazlı yoğun
bakım yatağı mevcut idi.
Eldeki tüm veriler ışığında ekip üyeleri proje hedeflerini belirlemişlerdir.
PROJE HEDEFLERİ:
x

x
x

x

Hastanemizde 2005 yılından itibaren düşüşe geçen beyin
ölümü tespit oranı
2010 yılı için %25.9 olarak
öngörülmüştür(Grafik 2). Bu durumdan yola çıkarak öncelikle
2010 verisini, 2009 verisi olan %39.39’un altına düşürmemek
ve 2009 yılı ortalamasını %20 arttırarak (2004-2010 yılları
arasında yaşanan en büyük düşme oranının yaklaşık % 20
olması, bu oranı belirleme nedenimiz olmuştur), 2010 yılında
%47.27’ ye ulaşmak,
Organ bağış oranında 2004-2010 yılları arasında ulaşılan en
yüksek değer olan %36.36 ‘ yı geçmek,
Hastanemizde doku ve organ nakli koordinasyon birimi
oluşturarak, bu birimde sertifikalı koordinatör görevlendirmek
ve bu sayede ülkemizde bir ilk olan ‘Potansiyel Organ Vericisi
Tespiti’ (DONOR ACTİON) uygulamasını başlatmak,
Hastane çalışanları ve topluma yönelik eğitim çalışmaları
kapsamında ‘’Beyin Ölümü ve Organ Bağışı’’ konusuyla ilgili
bilgi ve farkındalığı arttırmak için 1500 kişiye ulaşmak, ayrıca
eğitim öncesi ve sonrası bilgi ve farkındalığı ölçmek için ön
test-son test anket uygulaması yapmak,

Ekip tüm bu hedeflere; hastane alt yapı olanaklarını, yetişmiş personelini,
iyileşmeye açık yönetim anlayışını gözönüne alarak, Aralık 2010 itibariyle
ulaşabileceğini öngörmüştür.
2. UYGULAMA SÜRECİ
2.1. Proje Ekibinin Yapısı
Çalışma konumuzun önemi ve kapsamı değerlendirildiğinde, tüm gönüllü
üyelerin sayısı, görevleri, sahip oldukları bilgi ve becerileri göz önüne
alındığında projeyi yürütmek için yeterli olduklarına karar verilmiştir.
Çalışmanın sonraki aşamalarında doğacak ihtiyaçlar göz önüne alınarak,
önceden belirlenen kriterlere göre ekibe yeni üyelerin davet edilmesi
öngörülmüştür. Böylece ekip liderinin önerisi ve üyelerin kabulüyle görev
bölümü Tablo 4’te gösterilmiştir.
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Ekip üyelerinin proje konusuna olan yakınlıkları dikkate alındığında; Ekip lideri
hastane Organ Nakli Koordinasyonundan sorumlu Başhekim yardımcısı, Acil
servis çalışanları yoğun bakıma en fazla hasta transferi yapan birim çalışanları,
organ bağışı konusunda aktif çalışan Sosyal Hizmet Uzmanı, Kalite Yönetim
Sistemi ve yoğun bakım hemşirelik hizmetleri açısından Başhemşire yardımcısı,
beyin ölümü tespit ekibinde aktif olarak çalışan bir uzman hekim ve Organ Nakli
Koordinasyon hemşiresi, finansman konusunda ise hastane Müdür yardımcısı
projenin yürütülmesi hususunda ekip yapısının kuvvetli bir yönünü
göstermektedir.
2.2. Proje Ekip Faaliyetlerine Yönetimin Desteği
Proje ekibimiz çalışmanın her aşamasında hastanemiz üst yönetiminin desteğini
almıştır. Ekip liderimizin de Başhekim Yardımcısı olması, bu desteğin daha
etkin olmasını sağlamıştır. Proje çalışmaları boyunca;
x
x
x

x

x
x
x
x

Başhekimimiz Uz.Dr. Ramazan CANURAL yaptığımız Ekip toplantılarına
proje süreci boyunca toplam 3 kez katılıp, projemize verdiği desteği
göstermiş ve Ekip üyelerini motive etmiştir.
Proje uygulama sürecinde eğitim, ulaşım, iletişim gibi ihtiyaçlar, araç
gereçle ilgili kaynak planlaması üst yönetime sunulmuş ve üst yönetimce
kabul görmüştür.
Kalite konseyi toplantılarında, ekip lideri tarafından üst yönetime sürekli
bilgi verilmiştir. Üst yönetim Acil servis ve Yoğun bakım birimlerine proje
konusunda tam desteğin verilmesi hususunda bilgilendirmelerde
bulunmuştur.
Ekibin proje çalışmaları sırasında önerdiği; Organ nakli koordinasyon birimi
çalışma talimatı, potansiyel organ vericisi takip formu, organ bağışı anketi
gibi işleyişe yönelik form ve uygulamalar Üst Yönetimce uygun görülerek,
Kalite Yönetim Sistemine dahil edilmiştir.
Proje çalışmaları kapsamında Ekip tarafından kurulması önerilen “ Organ ve
Doku Nakli Koordinasyon Birimi “ Üst Yönetimin desteğiyle hayata
geçirilmiştir.
Kurum içinde Acil servis, Yoğun bakım çalışanları ve konuyla ilgili tüm
hekimlere yapılması önerilen eğitimler, üst yönetimce uygun görülmüş ve
eğitim birimince plan dışı eğitimler olarak gerçekleştirilmiştir.
Proje konusuyla ilgili Sağlık Müdürlüğü, 112 Komuta Merkezi, İl
Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği ve iletişim konusunda,
üst yönetim ekibin ihtiyaç duyduğu desteği sağlamıştır.
Üst yönetim proje verilerinin olumlu sonuçlarının görülmesi üzerine,takdir
yetkisini kullanarak 2010 Aralık ayı içinde proje üyelerinin döner sermaye
ek ödemelerine %20 ödül vermiştir.
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2.3. Çalışma Sistemi ve Sistemin Gözden Geçirilmesi
Potansiyel Organ Vericisi (DONOR ACTİON) uygulaması ulusal düzeyde
benzeri olmayan, ülkemizde ilk kez başlatılıp uygulanan ve devam eden örnek
bir çalışma olması nedeniyle önem arz etmektedir.
Uygulamaya koyduğumuz projemizin temel taşı olan Potansiyel Donör Takibi
olay yerinde 112 Acil sistemiyle başlamaktadır. 112 Acil komuta merkezi ile
donör takip merkezi olan hastanemizin iletişime geçmesi sonrası Glaskow
Koma Skalası 7 ve altındaki hastalar Acil servisimize kabul edilmektedir. Bu
kritik hastaların ilk değerlendirilmesi ve tetkikleri yapıldıktan sonra en kısa
sürede Potansiyel Donör Takip Formu doldurularak yoğun bakımlara transferi
gerçekleştirilmektedir. Bu hastaların günde iki kez olmak üzere takiplerine
yoğun bakımlarda hergün devam edilip, günlük takipler sırasında beyin ölümü
gerçekleşen hastaların tespiti yapıldıktan ve aile görüşmeleri de tamamlandıktan
sonra sonuç Sağlık Bakanlığına bağlı Bölge Koordinasyon Merkezine
bildirilmektedir.
Çalışmanın başlangıcında, Glaskow Koma Skalası 7 ve altındaki hastalara
doldurmak için ‘Potansiyel Donör Takip Formu’ oluşturulmuştur. Bu formda
sadece hastanın Acil servisteki durum tespiti yapılmakta iken, ekip toplantısında
mevcut formun yetersizliği nedeniyle revizyona gitme kararı oy birliği ile
alınmıştır. Yapılan revizyon sonrası
beyin ölümü tespiti ve takibini
kolaylaştıracağı gerekçesiyle
aynı form üzerinde yoğun bakım günlük
izlemlerinin yapılmasını sağlayacak düzenlemeler getirilmiştir. Bu yeni
uygulamayla yoğun bakım biriminin
daha etkin bir şekilde katılımı
sağlanmıştır.
Toplantılarda yapılan gözden geçirmelerde proje hedefleri sürekli olarak
gözetilip, eğilim tabloları yardımıyla gerçekleştirilen faaliyet ve yöntemlerin
proje amacına ne derece hizmet edip etmediği etkin bir şekilde takip edilmiştir.
Bu takipler esnasında başta Organ Nakli Koordinasyon birimi çalışanı ve aynı
zamanda üyemiz olan Deniz Bayrak’ ın dâhili ve cerrahi yoğun bakımları her
gün gezerek, beyin ölümü tespiti açısından potansiyel hastaların sıkı takip
edilmesinin amaç ve hedeflere ulaşılmasında kritik bir öneme sahip olduğu
belirlenmiştir.
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2.4. İş Planı
Ekibimiz çalışmanın başında öngörülen zaman kapsamında projenin akış
planlamasını yapmıştır. Excel şeması (Ek 2) olarak düzenlenen planda; yapılacak
faaliyet, tahmini süre ve gerçekleşme süresi, faaliyet sorumlusu, faaliyet için
başvurulacak kaynak ve eş zamanlı sürdürülecek faaliyetler izlenebilmektedir.
Herhangi bir zaman diliminde planlanan bu faaliyetlerin gerçekleşip
gerçekleşmediği, Ek 2 ‘deki Excel tablosunda görülebilmektedir.
Organ nakli koordinatörü tüm yoğun bakım birimlerini her gün düzenli olarak
sabah/akşam ziyaret ederek, potansiyel organ vericisi tespiti amacıyla Glaskow
koma değeri 7 ve altı olan hastaları değerlendirmiştir.
Neticede yoğun bakım birimlerinin tecrübeli ve sertifikalı kişilerce takip
edilmesinin, potansiyel organ vericisi tespiti açısından gerekliliği ve bu çalışma
için doku ve organ nakli koordinasyon birimi çalışanlarının uygun olacağı üst
yönetime önerilmiştir. Üst yönetim, ekibin önerisini olumlu karşılamış ve organ
nakli birimi çalışanlarının, bu çalışmayı sürdürebilmeleri için yetki ve
görevlendirmelerini yapmıştır.
Ekibimizin Eğitim sorumluları tarafından hastane içi, 112 Acil servis ve diğer
kurumlara yapılması planlanan eğitimler iş planı dahilinde üst yönetime
sunulmuş ve ilgili eğitimlere ilişkin gerekli hastane içi onayı ve il onayı
alınmıştır. Eğitim birimimizde görevli üyelerimiz tarafından, eğitim materyalleri
(eğitim sunumları, el broşürleri, anketler) hazırlanmış olup, hazırlanan
materyaller önce ekip toplantısında değerlendirilmiş ve gerekli son düzenlemeler
yapıldıktan sonra üst yönetimin onayına sunulmuştur.
Eğitim sorumlularımız Özel Servergazi İlköğretim Okulu ve Özel ODTÜ
İlköğretim Okullarında eğitim gören 6-7-8. sınıf öğrencilerine eğitim
vermişlerdir. Denizli Erbakır Fen Lisesi, Denizli Anadolu Lisesi, Mustafa
Kaynak Anadolu Lisesi, Lütfi Ege Anadolu Öğretmen Lisesinde ise 9. sınıflara
eğitim vermişlerdir. Bu eğitim çalışmaları, Milli Eğitim müfredatına uygun
olarak 2010 Ekim ayı içinde gerçekleştirilmiş olup, hangi sınıflara eğitim
verileceğine okul idaresiyle birebir görüşme sonrası karar verilmiştir.
İlimizde yaygın olan tekstil fabrika çalışanlarına ‘beyin ölümü ve organ bağışı’
konusunda toplumsal bilinci arttırmak amacıyla eğitimler verilmiştir. Yine üst
yönetimin, İl Müftülüğü ile yapmış olduğu işbirliği doğrultusunda ‘beyin ölümü
ve organ bağışı’ konusunda toplumun ön yargılarını gidermek amacıyla Cuma
hutbelerinde vaaz verilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda Organ Bağışı
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Haftasının yer aldığı 2010 Kasım ayının Cuma hutbelerinde konuyla ilgili
vaazlar verilmiştir.
2.5. Kaynak İhtiyaçları
Proje ekibimizin ihtiyaç duyacağı mali kaynak, hastane yönetimince
karşılanacaktır. Bu nedenle projenin başlangıç aşamasından itibaren çalışma
konusunun boyutları, kaynak ihtiyacı ve tahmini maliyeti konularında ön çalışma
yapılarak Başhekimliğimiz ve üst yönetimin onayına sunulmuştur. Bu çalışmanın
maliyeti yaklaşık 46.200 TL olarak saptanmıştır. Ancak bu maliyetin 45.000 TL’
lik bölümü olan beyin ölümü tespitinde dünyada altın standart olarak kabul
edilen transkraniyal ultrason cihazının sadece projemiz kapsamında değil,
hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi bünyesinde de kullanılmak üzere
alınmasına üst yönetimce karar verilmiştir. Ekipte görevli hastane mali işlerinden
sorumlu üyemiz ekibin finansman planlamasında rol almıştır. Proje süresince
planlanan ve gerçekleşen toplam mali tablo şu şekildedir:
Tablo 1. Proje Maliyet Tablosu
Harcama Kalemleri
1Kırtasiye
(anket,broşür)

giderleri

Planlanan Giderler

1.000 TL

2- Ulaşım giderleri

200 TL

3- Trans-kraniyal ultrason cihaz
alımı

45.000 TL

TOPLAM

46.200 TL

Gerçekleşen
Giderler
900 TL

100 TL
44.300 TL

45.300 TL

Üst yönetime teklif olarak götürülen Organ Nakli Koordinasyon birimi
kurulması aşamasında ortaya çıkan birimin çalışacağı mekan, bilgisayar,
kırtasiye malzemeleri ve personel görevlendirilmesi gibi ihtiyaçlar, uygun
görülüp başhekimlikçe yerine getirilmiştir.
Okullarda ve fabrikalarda verilecek olan eğitimlerle ilgili ulaşım-iletişimkırtasiye maliyetleri hesaplanıp, üst yönetime sunulmuş ve onayları alınmıştır.

137

2.6. Kullanılan Yöntemler ve Teknikler
Ekibimiz, projenin yürütülmesi esnasında yaptığı ilk toplantılarda eğitim ve
danışmanlık ihtiyacını tespit etmiştir. Bu doğrultuda kurum içinden Başhekim
yardımcısı Uz.Dr. Nalan Gökalp’ ten Problem Çözme teknikleri ve Ekipte
Mükemmellik Modeli hakkında eğitim alınmıştır. Kurum dışından ise konuyla
ilgili deneyimlerinden ve teknik bilgilerinden faydalanmak amacıyla Sağlık
Müdür yardımcısı ve İl Organ Nakli Koordinatörü Dr. Mustafa Nalbant ve 112
komuta merkezi idarecisi Dr. Mustafa Yorgancı ile işbirliğinde bulunulmuştur.
Ana konumuz olan beyin ölümü tespit oranlarındaki düşüşün nedenlerinin
belirlenmesi amacıyla, öncelikle beyin fırtınası ve balık kılçığı yöntemleri
kullanılmıştır. Bu yöntemlerle tespit edilen iyileştirme maddeleri önem sırasına
göre proje sürecine alınmıştır. Bu maddeler kullanılarak SWOT analizi de
yapılmış, kurumun konuyla ilgili güçlü yönlerinden ve fırsatlarından ekibin en
üst düzeyde yararlanması, engellerden ve zayıf yönlerden ise en alt düzeyde
etkilenmesi amaçlanmıştır. Buna örnek olarak SWOT analizi sonucu kurumun
malzeme, metot, çevre-insan konularında öne çıkan zayıf yönler üst yönetime
sunularak ihtiyaç duyulan destek sağlanmıştır.
Tablo 2. Mevcut Durum Analizi (SWOT analizi)
GÜÇLÜ
YÖNLER

GELİŞMEYE
AÇIK YÖNLER

Tam teşekküllü
yoğun
bakım
birimi

ENGELLER

FIRSATLAR

Yoğun
bakımda
potansiyel donör
tespiti için sürekli
hasta
izleminin
yapılmaması

Yürürlükteki
mevzuat

Yoğun
bakım
birimi
çalışanlarının
işbirliğine
açık
tutumları

Beyin
ölümü
tespit komisyonu
varlığı
ve
çalışıyor olması

Organ ve doku
nakli koordinasyon
birimi olmayışı

Toplumun
genelindeki
organ
bağışı
konusunda
eksik/yanlış bilgi

Başhekimliğin
iyileştirme
çalışmalarına
verdiği
tam
destek

Yoğun
bakım
öncesi acil servis
biriminin altyapı
ve personelinin

Ekip üyelerinin iş
yoğunluğunun
fazla olması

Ekip üyelerinin
kurum içindeki
işlerinin yoğun
oluşu
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yeterli oluşu
Kurumda
uzun
yıllardır
organ
nakli
çalışmalarının
oluşu

Organ
vericisi
bakım
standartlarının
yokluğu

Ekip üyelerinin
gönüllü olması

Ekibin
proje
tecrübesi olmaması

Ekip üyelerinin
proje konusu ile
ilgili
alanlarda
çalışmaları

Trans
kraniyal
ultrason cihazının
olmayışı

Hastane
gelirlerinin
yüksek olması

Sağlık
Bakanlığının
organ
nakli
konusunda proje
konusu
paralellinde
adımlar atması

Proje ekibimiz yapılan toplantılarda elde ettiği verileri, istatistikî yöntemlerle
analiz etmek için Excel programı ile betimleyici istatistiki yöntemleri
kullanmıştır.
Beyin ölümü tespiti ve organ bağışı ile ilgili ülkemizdeki ve ilimizdeki geçmişe
ait veriler Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Organ
Nakli İstatistik Şube Müdürlüğünden ve İl Sağlık Müdürlüğümüzden temin
edilmiştir. Bu veriler ekip raportörlerimizce eğilim grafikleri(Grafik 3) halinde
ekibe sunulmuş ve ekip tarafından değerlendirilmiştir.
Ekibimiz planladığı eğitimler ve anket çalışmaları doğrultusunda öncelikle hedef
grupları belirleyip, daha sonra bu gruplara yönelik verilecek olan farklı eğitim
sunumları ve anketler hazırlamıştır. Fabrika çalışanlarına, öğrencilere ve
hastanedeki şirket personeline Toplum Eğitim Sunumu ve anketleri verilmiş
olup; 112 Komuta Merkezi, Acil Servis ve Yoğun bakım çalışanları, yardımcı
sağlık personeli ile Uzman Hekimlere ise Sağlık Çalışanları Eğitim Sunumu ve
anketleri verilmiştir. Tüm gruplara verilen eğitim öncesi ve sonrası tekrarlanan
anketlerle bilgi ve farkındalık değişimi izlenmiştir. Yapılan bu anketlerin
etkinliği aşağıdaki grafiklerde (Grafik 4-5-6) değerlendirilmiştir.
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Grafik 4. Konuyla İlgili Sağlık Çalışanları Eğitim Anketi
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Grafik 5. Toplum Eğitim Anketi
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Grafik 6. Denizli Devlet Hastanesi Personel Eğitim Anketi
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2.7. İletişim ve İşbirliği
Hastane web sitesinde organ bağışı ile ilgili bir alan oluşturulması kurum içi ve
kurum dışı iletişimi güçlendirmiştir. İzlem süresi sonunda web sitesinde
oluşturulan alan aracılığı ile çalışma sonuçları kullanıcılarla paylaşılmıştır.
Yürürlüğe konulan uygulamaların ve sonuçlarının sürdürülebilmesi için Kalite
Yönetim Sistemi içinde Potansiyel Organ Vericisi Tespit ve Takip Talimatı,
Organ Vericisi bakım kriterleri ve Beyin ölümü tespit kriterleri oluşturularak,
sistem içinde yayımlanmıştır. Ek olarak Potansiyel Organ Vericisi Takip formu
uygulamasıyla Acil servis ve Yoğun bakım birimlerinde işleyişe ve sonuçların
takibine süreklilik kazandırılmıştır.
Ekip liderimiz 112 Komuta Kontrol Merkezi yöneticilerine ve çalışanlarına
beyin ölümü tespiti ve organ bağışı konulu bilgilendirme eğitimi vermiştir. Bu
eğitimden beklentimiz: Potansiyel Organ Vericisi hastalarının 112 acil sistemi
ile olay yerinde tespiti ve hızlı bir şekilde hastanemize transferi konusunda
işbirliği artışının sağlanması olmuştur. Bu sayede Potansiyel Organ Vericisi
takibinin olay yerinde başlaması ve Yoğun bakımlarda yer olması halinde de bu
tip hastaların hastanemize yönlendirilmesi sağlanmıştır. Projenin gerçekleşme
aşamalarında:
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x

İç paydaş olarak; kalite birimi geliştirilen talimat ve formların
Kalite Sistemi içine alınması boyutuyla, radyoloji uzman
hekimleri transkraniyal ultrason uygulaması boyutuyla, hastane
eğitim birimi düzenlenen eğitim çalışmalarına destek sağlaması
boyutuyla, Acil servis ve Yoğun bakım çalışanları potansiyel
Organ Vericisi takip formu düzenleme boyutuyla, hastane satın
alma birimi finansman boyutuyla destek vermiştir.
Dış paydaş olarak; Sağlık Bakanlığı Organ Nakli İstatistik
şubesi ihtiyaç duyulan verilerin sağlanması boyutuyla, 112
komuta merkezi potansiyel Organ Vericisi hastalarını Denizli
Devlet Hastanesine yönlendirmesi ve Ekipte Mükemmellik
Modeli hakkında bilgilendirmesi boyutuyla, İl Müftülüğü ve
Milli Eğitim Müdürlüğü de eğitim ve farkındalık yaratma
boyutuyla destek vermiştir.

x

2.8. Fayda/Maliyet Analizi
Projeye fayda- maliyet açısından bakıldığında ise hiç kuşku yok ki
gerçekleştirilen organ nakli sonrası kurtarılan veya kalitesi arttırılan her yaşam
ödenen maliyetle karşılaştırılamazdı. Yinede kronik böbrek yetmezliği nedeniyle
haftada 3 gün diyalize girmek zorunda olan bir hastanın, tüm sağlık sistemine
yıllık maliyeti 60.000 Dolar iken, aynı hastaya Böbrek nakli gerçekleştirmenin 5
yıllık toplam maliyeti 60.000 Dolar olduğu göz önüne alındığında elde edilen
kazanç proje giderlerinin çok üstündedir.
Tablo 3. Organ Nakli Fayda - Maliyet Tablosu
TEDAVİ ŞEKLİ

TEDAVİ SÜRESİ

TEDAVİ
MALİYETİ

YAPAY KALP

1 YILLIK

200.000 DOLAR

KALP NAKLİ

1 YILLIK

30.0000 DOLAR

DİALİZ TEDAVİSİ

5 YILLIK

300.000 DOLAR

BÖBREK NAKLİ

5 YILLIK

60.000 DOLAR

Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı 2010 yılında başlayan yeni uygulamayla
hastanelere her kadavradan organ bağışı için 12000 TL ödeme yapmaktadır.
2010 yılında 7 organ bağışı tespit ederek, Denizli Devlet Hastanesine 84000 TL
kazandırılmıştır.
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Ekibimizin çalışmalarıyla 2010 yılında gerçekleştirilen 7 organ bağışı ile 12
Böbrek, 4 Kalp, 7 Karaciğer, 1 Pankreas ve 1 İnce Barsak nakliyle ülke
ekonomisine yaklaşık olarak 1.500.000 Dolar/Yıl katkı sağlanmıştır. Bu sonuçlar
Maliyet tablosunda gösterilen tedavi masraflarından, nakil masrafları çıkarılarak
elde edilmiştir.
3. SONUÇ
Proje çalışması tamamlandıktan sonra ekip üyeleri bir araya gelerek belirlenen
hedeflere ne derece ulaşıldığını değerlendirmiş ve gelinen noktanın hedeflenen
nokta ile kıyaslaması yapılmıştır. Proje çalışmasının sonuçları:
x
x
x

x

Hastanemizin 2010 yılı beyin ölümü tespit oranı %54.55 olmuştur. Elde
edilen bu oranla hem öncelikli hedef olan %39.39, hem de %20 artışla
ulaşılması hedeflenen %47.27 oranı geçilmiştir.
Hastanemizde Organ Bağışı oranında ulaşılan en yüksek değer olan
%36.36 geçilip, %38.9’a ulaşılmıştır. Bu sonuç, hastane tarihinde elde
edilen en yüksek değer olmuştur.
Organ Nakli Koordinasyon birimi kurulmuş ve bu birimde Organ Nakli
Koordinatörü göreve başlamıştır. Bu birim aynı zamanda Türkiye’ de
ilk kez uygulanan Potansiyel Organ Vericisi ( DONOR ACTİON)
Programını ilimizde hayata geçirmiştir. Bu program ile ilgili özet metin
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ulusal
Koordinasyon Merkezi ve Bölge Koordinasyon Merkezlerine
gönderilip, ülke geneline duyurulmuştur.
Beyin Ölümü ve Organ Bağışı konusunda ilimizde toplam 2789 kişiye
bilgilendirme eğitimi verilerek, hedefimizin yaklaşık 2 katına
ulaşılmıştır( Tablo 4). Eğitim öncesi ve sonrası bilgi ve farkındalığı
ölçmek için yapılan anket uygulamasında; ön test farkındalık oranı %
31.32 iken, son test farkındalık oranı % 74.38’e yükselmiştir.(Grafik 7)
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Tablo 4. Eğitim Verilen Gruplar ve Sayıları
EĞİTİM VERİLEN GRUPLAR

EĞİTİM VERİLEN KİŞİ SAYISI

Öğrenciler (6-7-8-9. sınıflar)

1482

Tüm Hastane çalışanları

644

Fabrika çalışanları

500

Acil servis ve Yoğun Bakım

112

112 Acil Komuta Merkezi

25

Beyin Ölümü Tespit Komitesi

26

TOPLAM

2789

Grafik 7. Hastane Çalışanları ve Toplum Eğitim Anketi
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Proje hedeflerimizden bir diğeri olan doku ve organ nakli konusunda
sürdürülen düzeltmeler ve standartlaşmanın kalite yönetim sisteminde yer
bulduğu dokümantasyon, talimat, prosedür, formlar ve uygulamalar aşağıda
belirtilmiştir:

x
x
x
x
x
x

Doku ve organ nakli koordinasyon birimi kurulmuş olup, bu
birimle ilgili çalışma talimatı oluşturulmuştur.
Organ bağışı sayısının arttırılmasına yönelik potansiyel organ
vericisi tespiti formları oluşturularak acil servis ve yoğun
bakımlarda kullanımına başlanmıştır.
Hastane genelinde verilen eğitimlerle, tüm çalışanlarda beyin
ölümü ve organ bağışı konusunda farkındalık ve bilgi artışı
sağlanmıştır.
Beyin ölümü tespitinde kullanılacak bir yöntem olan “
transkraniyal ultrason “ cihazı kuruma kazandırılıp, işlerliği
sağlanmıştır.
Alınan organların kalitesini arttırmak amacıyla Organ Vericisi
Bakım Standartları oluşturulup, yoğun bakım birimlerinde
uygulanması sağlanmıştır.
Kalite konseyine “ beyin ölümü tespiti “ ve “ organ bağışı “
oranlarına yönelik hedeflerin 2011 ve sonraki yıllarda hastane
genel hedefleri arasına alınması önerilmiş olup, 2011 genel
hedefleri arasına dahil edilmiştir.

Beyin ölümü/organ bağışı tespiti uzun, zor ve meşakkatli bir süreç olup,
hastanelerdeki sürecin dışında bu süreci etkileyen birçok faktör de
bulunmaktadır. Bu zorlu süreçler içinde proje kapsamında ulaşmış olduğumuz
değerlerin anlamı büyüktür. BİR ORGAN BİR HAYAT sloganıyla çıktığımız
bu yolda, ana hedefimiz ‘her ventilatörlü yoğun bakım yatağı başına bir beyin
ölümü tespiti’ oranına ulaşmaktır. Esas hedefimiz ise Türkiye’de ilk kez
uygulanan bu projenin, ilimizden başlayarak ülke geneline yaygınlaşmasına
öncülük etmektir. Bu doğrultuda 2010 yılı Şubat ayında proje kapsamında
kurulmuş olan organ nakli koordinasyon birimi ve bu birime bağlı çalışan organ
nakli koordinatörlerinin hazırlamış oldukları dokümanlar ile yapılan tüm
çalışmalar Sayın Sağlık Bakanımıza ilimizi ziyareti sırasında sunulmuştur. Aynı
zamanda proje kapsamında yapılan tüm uygulamaların Mart 2011 tarihinde
yayınlanan Hizmet Kalite Standartları Rehberi Yönetim Hizmetleri bölümünde
‘organ bağışına yönelik düzenleme’ başlığı altında yer bulması projemizin
amacına ulaştığının en önemli göstergesidir.
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4. Proje Süreci Sonrası İzlem Dönemi
2010 yılı çalışma dönemi başarıyla bittikten sonra aynı disiplin ve düzenle
çalışmalarımız 2011 yılında da devam etmiştir. 2010 yılını 18 beyin ölümü ve 7
organ bağışı ile tamamlayan hastanemiz, 2011 yılı ilk 4 ayında 8 beyin ölümüne
karşılık 3 organ bağışına ulaşmış iken, 2011 yılı ilk 8 ayı itibariyle de 15 beyin
ölümüne karşı 6 organ bağışı sayısına ulaşmıştır. 2004-2009 yıllarına ait veriler
ile bu yılki 8 aylık veriler birlikte değerlendirildiğinde, 2011 yılını 22 beyin
ölümü ve 9 organ bağışı ile tamamlamayı düşünmekteyiz.(Grafik 8)

Proje başlangıcında 2004-2009 yılları arasındaki düşme eğiliminde olan veriler
incelendiğinde, 2010 yılında
beyin ölümü tespit oranı % 25.9 olarak
öngörülmüştür. Proje sürecimizin sonuçlandığı 2010 yılında bu oran % 51.51’e
çıkarak öngörülen değerin iki katına ulaşılmıştır. 2011 yılının ilk 8 aylık
verilerine göre ise bu oranın % 66.7’ye çıktığı görülmektedir. Organ bağışı
oranında ise önceki yıllarda yakalanan en yüksek değer olan %36.36, 2010
yılında aşılarak %38.9’a çıkmıştır. 2011 yılı ilk 8 aylık verilerine göre ise organ
bağışı oranında %41’e ulaşılacağı görülmektedir.(Grafik 9)
Grafik 8. 2004-2011 Yılları Beyin Ölümü ve Organ Bağışı Durumu
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Grafik 9. 2004-2011 Yılları Beyin Ölümü ve Organ Bağışı Oranları
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ÇALIŞANLARIN KATILIMI İLE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
UYGULAMALARI: DENİZLİ 112 ÖRNEĞİ
1

2

2

Mustafa YORGANCI , Zeliha YILDIRIM , Meral TEKİN

Özet
Ambulans hizmetlerinde çalışan güvenliği, sunulan hizmeti doğrudan etkileyen
önemli bir faktördür. Bu çalışma Denizli İl Ambulans Servisi’nde çalışanların
katılımlarını sağlayarak çalışan güvenliğine yönelik iyileştirmelerin artırılması
amacıyla yapılmıştır.
Çalışma sürecinde kuruluşun öneri ve güvenlik bildirimi sistemi gözden
geçirilerek revize edilmiş, Kalite çemberi ve Kaizen uygulamaları başlatılmış,
çalışanların bu iyileştirmelere katımını teşvik etmeye yönelik çalışmalar
yapılmıştır.
Çalışma ile çalışan güvenliği ile ilgili öneriler, tehlike bildirimleri ve
iyileştirmeler artırılmıştır. Tehlikelerin % 90'ında olumlu iyileştirme yapılmış ve
iyileştirme projelerine %56 oranında çalışanların katılımı sağlanmıştır
Bu çalışma, çalışanların katılımı ve desteğinin çalışan güvenliği uygulamalarını
kolaylaştırdığını ve olumlu etkilediğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: 112 acil, ambulans hizmetleri, çalışan güvenliği,
çalışanların katılımı
Abstract
Employee safety in ambulance services is a significant factor that directly affects
the service offered. This study was conducted with the intention of enhancing
improvements towards employee safety by enabling the participation of ones,
who work in ambulance service of Denizli province.
Recommendation and safety declaration system of the establishment was revised
by reviewing during the study, Kaizen and Quality Circles were launched and
studies were performed aimed at encouraging participation of employees in
these improvements.
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Doktor, Denizli İl Ambulans Servisi Başhekimliği, drmyorganci@gmail.com
Hemşire, Denizli İl Ambulans Servisi Başhekimliği
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In this Study, increased recommendations, dangerous notices and improvements
related with employee safety. Made a positive improvement in 90% of the
dangers and participated 56% of employees in improvement projects.
This study demonstrated that employee participation and support facilitate and
positively influence employee safety practices.
Keywords: 112 emergency, ambulance services, employee safety, employee
participation
1. GİRİŞ
Ambulans hizmetleri, sonuçlarıyla hastaların ve çalışanların doğrudan etkilendiği
faaliyetlerin bulunduğu kritik süreçleri içerir. Bundan dolayı kendi oluruna
bırakılmamalı, geciktirilmemeli ve ihmal edilmemelidir. Bu da iyi bir planlama,
uygulama ve kontrolün sağlandığı etkin kalite yönetimi ile mümkündür.
Ambulansta sunulan hizmetin hızlılığı, etkinliği ve ulaşılabilirliği yanında
güvenli olması da oldukça önemlidir. Çünkü güvenli bir şekilde sunulmayan
hizmet, kişiyi yardıma muhtaç olduğu andan daha kötü duruma getirebilir.
Ancak ambulansta güvenli hizmet, güvenlik içinde bulunan kişilerce sunulabilir.
Bundan dolayı ambulans çalışanlarının güvenliği, hizmet sunumunun kalitesini
yakalamak için öncelikle ele alınması gereken bir konudur.
Sağlık Bakanlığı, 2011 yılında yayınladığı “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin
Sağlanmasına Dair Yönetmelik” ile sağlık kuruluşlarında hasta ve çalışan
güvenliği için güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanmasına, hizmet
sunumunda kalitenin artırılmasına, sağlık kurumunda hasta ve çalışanlar için
muhtemel risklerin belirlenmesine, bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve
tekniklerin belirlenmesine ve hizmet içi eğitimler ile güvenli hizmet sunumu ve
güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik usul ve
esasları belirlemiştir. (Sağlık Bakanlığı, 2011)
İlgili yönetmelik doğrultusunda ambulans hizmetlerinin organizasyonu ve
uygulamasından sorumlu olan İl Ambulans Servisi Başhekimlikleri de, hasta
güvenliği ile ilgili önlemleri almanın yanı sıra çalışan güvenliğini ilgilendiren
konularda da iyileştirmeler yapmalıdır.
Ülkemizde ambulans hizmetlerinde çalışan güvenliği uygulamaları henüz daha
yeni ele alınmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan 112 Hizmet Kalite
Standartları, bu çalışmalara ivme kazandıracaktır. Bu standartlar gereği, 112
Başhekimliklerine çalışan güvenliği komitesi oluşturma ve bu komite aracılığı ile
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düzeltici-önleyici faaliyetler başlatma, güvenlik raporlama sistemi oluşturma ve
çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenleme sorumluluğu getirilmiştir.
(PYKGDB, 2011)
Çalışan güvenliği uygulamalarının aynı zamanda hukuki bir boyutu da vardır.
Yönetim çalışan güvenliğini ilgilendiren tehlikelerin tespiti ve oluşabilecek
zararların azaltılmasına yönelik çalışmaları yapmak zorundadır. Aksi halde
gerçekleşebilecek olumsuzluklarla ilgili yöneticilerin disiplin sorumluluğu da söz
konusudur. (Hakeri, 2010:53)
Sadece yönetimin çalışan güvenliği ile ilgili düzenlemeler getirmesi bu konuda
istenilenin elde edilmesi için yeterli değildir. Çalışanların da bu sistemi
benimsemeleri, hatta doğrudan katılımları gerekir.
Çalışanlar, kendi güvenliklerinin sağlanmasında önemli bir role sahiptir. Çünkü
sistemi düzeltmek çalışanların elindedir. Çalışanlar, görüş ve önerilerini
Yönetime ileterek, olay bildiriminde bulunarak, memnuniyet anketlerini gerçekçi
doldurarak, kayıtların düzgün tutulmasını sağlayarak, sağlık taramalarını takip
ederek, eğitimlere katılarak ve yeni eğitim programları önererek hem kendileri
için hem de hastalar için daha güvenli ortamlar oluşmasına katkıda
bulunabilirler. (PYKGDB, 2011)
2. UYGULAMANIN AMACI
Denizli İl Ambulans Servisi Başhekimliği, paydaşlarına karşı sorumluluğunun
gereği olarak 2006 yılından beri Kalite Yönetim Sistemini uygulamaktadır. Bu
doğrultuda ilgili tüm paydaşların talep ve beklentilerini değerlendirmekte, süreç
performanslarını analiz edip iyileştirme noktalarını bulmaya çalışmaktadır.
2011 yılının Şubat ayında yapılan ve farklı birimlerden, farklı meslek
gruplarından çalışanların da katıldığı Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında
2010 yılına ait veriler değerlendirilmiş ve 2011 yılına ait hedef ve politikalar
belirlenmiştir. Bu toplantıda Kalite Yönetim Birimince ortaya konulan şu veriler
özellikle dikkati çekmiştir:
a)

Çalışanlarca getirilen öneri ve şikâyet sayıları yetersizdir. Bir yılda
çalışanlarca getirilen toplam öneri sayısı 59 olup, kişi başına 0,33 öneri
düşmektedir. Tüm önerilerin içinde çalışan güvenliği ile ilgili olanlar
sadece % 8 oranındadır.
b) Tehlike bildirimleri yetersizdir. 2010 yılında tespit edilen toplam 80
güvenlikle ilgili tehlikelerin sadece 21’i (%26,2) çalışanlar tarafından
bildirilmiş, büyük çoğunluğu ise denetimler, şikâyetler ve yönetimin
tespiti ile belirlenmiştir.
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c)

Çalışanlarca bildirilen tehlikelerin büyük çoğunluğu (%61) çalışan
güvenliği ile ilgilidir. Bununla birlikte öneri, şikâyet ve tehlike
bildirimleri sistemine tüm birimler eşit oranda katılmamaktadırlar. 2010
yılında 11 birimden 5’inden (%45,1) hiçbir öneri ve bildirim
gelmemiştir.
d) Tehlike bildirimleri doğrultusunda başlatılan iyileştirmelerin oranı
azdır. Bir yılda çalışanlarca yapılan bildirimlerle % 45 oranında
düzeltici faaliyet başlatılmıştır.
e) 2010 yılında yapılan çalışan güvenliği ile ilgili iyileştirmelerin
hiçbirinde çalışanlar, uygulama süreci içinde yer almamışlar,
iyileştirmeler sadece Yönetim tarafından yapılmıştır.

Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında bu veriler doğrultusunda çalışan
güvenliği konusunun 2011 yılı içinde öncelikli konu olarak ele alınmasına ve
çalışanların da katılımının sağlanacağı bir proje geliştirilmesine karar verilmiştir.
Çalışma konusu, “Çalışanların Katılımıyla Çalışan Güvenliği Uygulamaları”
olarak belirlenmiş ve Başhekimliğe bağlı tüm birimlerin çalışma kapsamına
alınmasına karar verilmiştir.
Çalışmanın amacı, kuruluşumuz için öncelikli sorun olan çalışan güvenliği
konusunda çalışanlarımızın katılımını ve desteğini alarak yapılan iyileştirmeleri
artırmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için aşağıda belirtilen çalışma hedefleri tespit
edilmiştir:
Tablo 1. Proje çalışma hedefleri

No

1

2

3

4

Hedef
Çalışan
güvenliği ile
ilgili önerilerin
artması
Çalışan
güvenliği ile
ilgili tehlike
bildirimlerinin
artması
Çalışan
güvenliği ile
ilgili
iyileştirmelerin
artması
Çalışan

Performans
Göstergesi
Çalışanlarca çalışan
güvenliği ile ilgili
getirilen önerilerin
tüm önerilere oranı
Çalışanlarca
bildirilen
tehlikelerin tespit
edilen tüm
tehlikelere oranı
Çalışan güvenliği ile
ilgili iyileştirmelerin
olumlu
sonuçlandırma oranı
Çalışan güvenliği ile
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Mevcut
değer
(2010)

Hedeflenen
değer

%8

% 25

% 26,2

% 50

% 45

% 75

Hedef e
ulaşma
zamanı
Ağustos
2011

Ağustos
2011

Ağustos
2011
Ağustos

güvenliği
ilgili çalışanların
faaliyetlerine
katıldığı iyileştirme
çalışanların
faaliyetlerinin tüm
katılımının
faaliyetlere oranı
artması
3. UYGULAMA SÜRECİ

%0

% 50

2011

3.1. Proje ekibi
Proje ekibi, kuruluşta Kalite Yönetimi ile ilgili, gönüllü üç kişiden oluşmaktadır.
Ekip üyelerinin hepsi temel kalite eğitimlerini almış, daha önce de proje
ekiplerinde yer almış ve ulusal düzeyde kalite ödülleri değerlendiriciliği yapmış
kişilerdir. Ekip üyeleri, bu çalışmada kendi aralarında iş bölümü yapmış ve görev
tanımları doğrultusunda hareket etmişlerdir.
Ekip, çalışma süresince haftalık periyodik toplantılar yaparak iş planını,
hedeflere ulaşma derecesini ve çalışma sistemini gözden geçirmiş, gerektiğinde
uygulanan yöntemlerde ve planlarda değişiklik yapmışlardır. Toplantılarda
mümkün olduğunca çalışanların katılımı ve katkısı sağlanmaya çalışılarak
problem çözme teknikleri kullanılmıştır. Ayrıca toplantılarda ekibin çalışma
performansı ölçülmüş ve iyileştirilmeye çalışılmıştır.
3.2. Çalışma Planı
Projenin başında çalışmalara ilişkin aşamaları, faaliyetleri, iş sorumlularını ve
öngörülen gerçekleşme zamanını kapsayan 6 aylık bir iş planı hazırlanmıştır. İş
planına uyum, her ayın ilk haftasında yapılan aylık değerlendirme toplantılarında
gözden geçirilmiş ve gerektiğinde revize edilmiştir. Örneğin; Sağlık
Müdürlüğü’nün programıyla uyumsuzluk nedeniyle paylaşım toplantısı bir hafta
ertelenmiş, eğitim ve bilgilendirmelerin yeterli olmadığı analiz edildikten sonra
ilave eğitim programları plana eklenmiştir.
Tablo 2. Proje Çalışma Planı
ÇALIŞ
MA
AŞAM
ALARI
Proje
hazırlığı
(Araştır
ma,
planlam
a, hedef

MART

NİSAN

ÇALIŞMA SÜRECİ
MAYI
HAZİRA TEMMU
S
N
Z
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AĞUST
OS

belirlem
e)
Kaynak
planlam
ası
Yönetim
onayı
Öneri ve
bildirim
sistemi
revizyon
u
Eğitim
ve
bilgilend
irmeler
İyileştir
me
Uygula
maları
Paylaşı
m
Toplantı
sı ve
Ödüllen
dirme
Sonuçlar
ın
izlenmes
i ve
analizi
Planlanan

Gerçekleşen

3.3. Çalışma yöntemleri
Proje ekibi, öncelikle soruna yol açan temel nedenleri araştırmış, bu nedenlere
yönelik çözüm yöntemlerini bulmaya çalışmıştır. Çalışan güvenliği
uygulamalarının ve bu uygulamalara çalışanların katılımının neden az olduğu ile
ilgili çalışanların da katılımıyla yapılan beyin fırtınasında şu konular öncelikli
olarak belirlenmiştir.

a) Çalışanların Yönetimle olan iletişimlerinin yeterli olmaması
b) İyileşme çalışmalarının süreci hakkında yeterli bilgilenme olmaması
c) Çalışanların iyileştirme çalışmaları sistemine güvensizlikleri
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d) Çalışanların çalışma yaptıklarında takdir edilmeyecekleri düşünceleri
e) Öneri ve iyileşmelerin çok geç sonuçlandırılması
Tespit edilen her bir sorunla ilgili yine uygun problem çözme teknikleri
kullanılarak çözüm yöntemleri bulunmuştur.
Tablo 3. Sorunlarla ilişkili çözüm yöntemleri

SORUN
Çalışanların Yönetimle olan
iletişimlerinin yeterli olmaması

İyileşme çalışmalarının süreci
hakkında yeterli bilgilenme
olmaması

Çalışanların iyileştirme
çalışmaları sistemine
güvensizlikleri

Çalışanların çalışma
yaptıklarında takdir
edilmeyecekleri düşünceleri
Öneri ve iyileşmelerin çok geç
sonuçlandırılması

ÇÖZÜM YÖNTEMİ
-

Rehberlik sistemi
Çalışan Güvenliği Komitesi
Takdir ve ödüllendirme sistemi
Öneri ve tehlike bildirim form
revizyonu
Rehberlik sistemi
Olay inceleme sistemi
Sürekli İyileştirme Faaliyetleri
Eğitim ve tanıtım çalışmaları
Rehberlik sistemi
Olay inceleme sistemi
Eğitim ve tanıtım çalışmaları
Performans Puanı Sistemi
Takdir ve ödüllendirme sistemi
İyileştirme sonuçlanma süresinin
kısaltılması
Performans Puanı Sistemi
Takdir ve ödüllendirme sistemi
Çalışan Güvenliği Komitesi
Öneri ve tehlike bildirim takip
sistemi
Rehberlik sistemi
İyileştirme sonuçlanma süresinin
kısaltılması

Tespit edilen bu çalışma yöntemleri doğrultusunda yapılan faaliyetler de şu
şekildedir:
a)

Daha önce kullanılan öneri ve tehlike bildirim formları revize edilmiştir.
x Öneri gerekçesi ve öneri ile sağlanacak fayda bölümleri
eklenmiştir.
x Öneri formlarına “İyileştirme çalışmalarında yer almak ister
misiniz?” sorusu ve geribildirim bölümleri eklenmiştir.
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x
x

Öneriyi Başhekimlik adına takip edecek rehberle ilgili bölüm
eklenmiştir.
Öneri sonucunun takip edileceği bir bölüm ve öneri getirilmesi
ile elde edilecek performans puanının yazılacağı bölüm
eklenmiştir.

b) Öneri ve tehlike bildirim takip sistemi geliştirilmiştir.
x Gelen öneri ve tehlike bildirimlerinin Başhekimliğe geldiği
gün
mutlaka
Yönetim
tarafından
değerlendirilmesi
sağlanmıştır.
x Öneri, tehlike bildirimleri ve iyileştirmelerin takibi için
Başhekimlik binasında ilgili tüm görevlilerin ve rehberlerin
ulaşabileceği intranet (iç ağ) sisteminde takip çizelgeleri
oluşturulmuştur.
x Takip çizelgeleri ile form geliş tarihi, Başhekimlik
değerlendirme tarihi, rehber inceleme tarihi, öngörülen
sonuçlanma tarihi, sonuçlanma tarihi ve geribildirim tarihi
kayıt altına alınmıştır. Geliş tarihinde değerlendirilmeyen ve
öngörülen tarihte sonuçlandırılamayan formlar işaretlenmiş ve
nedenleri analiz edilerek iyileştirilmeye çalışılmıştır.
x Yöneticiler ve rehberlerle öneri, tehlike ve iyileştirmelerin
değerlendirildiği günlük SİF (Sürekli İyileştirme Faaliyetleri)
toplantıları yapılmıştır.
x Formun Başhekimliğe ulaşıp kabulünden sonuçlanmasına
kadar her aşamada ilgiliye geribildirim yapılmıştır.
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Resim 1. Denizli 112 Öneri Takip Sistemi (İntranet Ortamı)

c)

Olay inceleme sistemi geliştirilmiştir.
x Çalışanlarca bildirilen tehlikeler, yeni geliştirilen Olay
İnceleme Formu kullanılarak analiz edilmiş, iyileştirme
noktaları belirlenmiştir.
x Olay bildirildikten veya tespit edildikten sonra en kısa
zamanda Başhekimlikçe görevlendirilen yetkili personelin olay
yerine ulaşıp, olayla ilgili gözlem ve kanaatlerini Başhekimliğe
raporlaması sağlanmıştır.
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d) İyileştirme sonuçlanma süresinin kısaltılması, kuruluş hedefi olarak
belirlenmiştir.
x Kuruluş kalite hedefleri gözden geçirilerek öneriler ve tehlike
bildirimleri sonucu başlatılan iyileştirmelerin daha kısa sürede
sonuçlandırılması ile ilgili hedefler belirlenmiştir.
e) Rehberlik sistemi geliştirilmiştir.
x Öneriler ve tehlike bildirimleri neticesi başlatılan
iyileştirmeleri Başhekimlik adına takip etmek ve iyileştirme
ekiplerine yol göstermek üzere rehberler görevlendirilmiştir.
İyileştirme konusu hakkında tecrübeli ve sorumlu düzeyde
kişilerden oluşan rehberler, iyileştirme ile ilgili ihtiyaç ve
talepleri düzenli olarak Yönetime sunmuşlardır.
f) Eğitim ve tanıtım çalışmaları yapılmıştır.
x Çalışan güvenliği ve iyileştirmelerle ilgili birim sorumluları,
rehberler ve çalışanlara eğitimler düzenlenmiştir.
x Birim ziyaretleri yapılarak ve birimlerin aylık yaptıkları
toplantılara katılarak tanıtım ve bilgilendirmeler yapılmıştır.
x Her ay yapılan Kalite Konseyi ve Birim Sorumluları
Toplantılarında proje çalışmaları öncelikli konu olarak ele
alınmış ve çalışmalar hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir.
Tablo 4. Proje süresince düzenlenen eğitimler
EĞİTİMLER
Proje Yönetimi
8 D Sorun Çözme
Yöntemi
Problem
Çözme
Teknikleri
Sürekli İyileştirme
Faaliyetleri
(Kalite Çemberleri
ve Kaizen)
Form kullanımı
İletişim
teknikleri
(Uygulama)
Çalışan Güvenliği
(El hijyeni, saldırgan
hastaya
yaklaşım,
ambulans
güvenli
sürüşü, olay yeri
güvenliği,
helikoptere güvenli
yaklaşım, NBC)

KATILIMCILAR
Proje ekibi
Proje ekibi
Rehberler
Proje Rehberleri
Kalite Konseyi
Birim Sorumluları
Kalite Konseyi
Proje Rehberleri
Birim Sorumluları
KKM çalışanları
ASİ çalışanları
KKM çalışanları
ASİ çalışanları
KKM çalışanları
ASİ çalışanları
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EĞİTİM
SÜRESİ
8 saat

KATILIMCI
SAYISI
3

4 saat

12

6 saat

4 saat

45

48

1 saat

212

2 saat

223

8 saat

220

g) Çalışan Güvenliği Komitesi oluşturulmuştur.
x Çalışanlarla ilgili güvenlik sorunlarını tespit etmek,
çalışanların konu hakkında görüş ve beklentilerini alabilmek,
çalışan güvenliği konusunda çalışanları bilinçlendirmek ve
katılımlarını teşvik etmek amacıyla çalışan güvenliği komitesi
kurulmuştur. Komite tüm birimlerden ve farklı meslek
gruplarından oluşturulmuş ve her ay düzenli olarak
çalışmalarını yürütmüştür.
h) Sürekli İyileştirme Faaliyetleri başlatılmıştır.
x Doğrudan Karşılama: Öneriyi yerine getirmek veya bildirilen
tehlikenin zararlarını azaltmak veya ortadan kaldırmak
amacıyla Başhekimliğin imkânlarıyla yapılan düzelticiönleyici faaliyetlerdir. Örneğin; bir malzemenin temini veya
bir cihazın doğru kullanımı için eğitim düzenlenmesi v.s.
x Kalite Çemberleri: Sadece bir birimde bir sorunu çözümlemek
için ilgili birimden gönüllü çalışanlarca yürütülen basit
iyileştirmelerdir. Örneğin; ambulansların daha etkin
dezenfeksiyonu için farklı bir yöntem uygulanması, sabit
olmadığı için tehlike oluşturan atık kutusunun sabitlenmesi v.s.
x Kaizen: Kuruluşun genelini ilgilendiren öncelikli ve önemli
sorunların ele alındığı, ekip liderinin Yönetim tarafından
seçildiği, çalışanların da gönüllü olarak katılabildiği büyük
iyileştirmelerdir. Ambulanslarda çalışanların yaralanmalarına
neden olabilecek tehlikelerin ortadan kaldırılması v.s.
i) Çalışanların uygulamalara katılımını teşvik etmek amacıyla Performans
Puanı Sistemi geliştirilmiştir.
Tablo 5. Denizli 112 Performans Değerlendirme Sistemi
Puan Konusu

Bildirimler

Kalite
Çemberi

Kaizen

Performans Kriteri

Puan

Öneri ve tehlike bildiriminde
bulunmak
Öneri ve tehlike bildirimi sonucu
iyileştirme
Ekip
oluşturarak
çalışma
yürütmek
Çalışmanın
olumlu
sonuçlanması
Ekip
oluşturarak
çalışma
yürütmek
Çalışmanın
olumlu
sonuçlanması

2
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+3

Toplam
Puan
5

5
+5

10

10
+40

50

j)

Takdir ve ödüllendirme sistemi gözden geçirilerek geliştirilmiştir.
x Daha önceden kanaatle belirlenen ayın ekibi uygulaması,
performans puanına göre belirlenmeye başlanmıştır.
Başhekimliğe bağlı birimlerin Performans Puanları her ay
Kalite Konseyi ve Birim Sorumluları Toplantısında
açıklanmış, yüksek puan alan birimlere teşekkür edilerek örnek
gösterilmiştir.
x Her üç ayda bir Kalite çemberi ve Kaizen ekiplerinin
çalışmalarını
sunacakları
Paylaşım
Toplantıları
düzenlenmesine karar verilmiş ve ilki 1 Temmuz 2011
tarihinde gerçekleştirilmiştir. Paylaşım toplantılarında en
başarılı çalışmalar Kalite Konseyi üyeleri tarafından seçilip
ödüllendirilmiştir.
x Başarılı bulunan çalışma sahiplerinin Sağlık Müdürlüğünden
ek ödeme alması sağlanmıştır. Ayrıca başarılı çalışmalar
Başhekimliğin internet sitesinde ve e-posta grubunda
yayınlanarak ilgililere duyurulmuştur.

Resim 2. Paylaşım Toplantısı En İyi Uygulama Sunumu ve Ödül Töreni (1
Temmuz 2011)

3.4. Yönetimin desteği
Proje ekibi, çalışmanın her aşamasında Üst Yönetim olan Sağlık Müdürlüğü’nü
bilgilendirmiş ve şu konularda desteğini almıştır:
a)

Sağlık Müdürlüğü, çalışan güvenliği ile ilgili iyileştirme çalışmalarında
malzeme temini konusunda gerekli desteği sağlamıştır. Örneğin;
ambulans güvenlik malzemesi, enfeksiyon koruyucu malzeme, güvenlik
kamerası v.s.
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b) Çalışan güvenliği iyileştirmelerinde teknik servis, malzeme temini,
diğer kuruluşlarla iletişim gibi konularda süreci hızlandırmış ve
kolaylaştırmıştır.
c) İlçelerde bulunan ambulans ekiplerinde çalışma yapılabilmesi için
ulaşım aracı ve eğitim kaynakları sağlamıştır.
d) Çalışan güvenliği ile ilgili en iyi uygulama yapan ekiplere döner
sermaye ek ödeme primi verilmesini sağlamıştır.
e) Müdürlük Üst Yönetimi Paylaşım toplantısına katılarak çalışmalara
desteğini ortaya koymuştur.
f) Müdürlüğe ait internet sitesi ve bültende proje çalışmaları
duyurulmuştur.

3.5. İşbirlikleri
Proje ekibi, çalışma süresince konu ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle iletişim
ve işbirliği sağlamıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalara örnek olarak
a.) Sağlık Müdürlüğü teknisyenleri ve özel ambulans bakım şirketi teknik
ekibiyle ambulansta çalışan güvenliğini tehdit eden tehlikelerin tespiti
ve çözüm yollarını bulmak için birlikte çalışılmıştır.
b.) Denizli Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile
ambulansların uygun dezenfeksiyonu konusunda işbirliği sağlanmıştır.
c.) Server gazi Devlet Hastanesi psikologu ile çalışanların sözlü ve fiziki
saldırılara karşı yaklaşımı konularında çalışma yapılmıştır.
d.) Denizli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden ambulanstaki tıbbi
atıkların uzaklaştırılması konusunda destek alınmıştır.
e.) Denizli İl ve Serinhisar İlçe Emniyet Müdürlükleri ile olay yeri
güvenliği konusunda eğitim çalışmaları ve tatbikatlar yapılmıştır.

3.6. Kullanılan teknikler
Çalışma süresince sorunların tespiti ve uygun çözüm yöntemlerini bulabilmek
amacıyla Problem Çözme Teknikleri kullanılmıştır. Bu teknikler arasında Beyin
Fırtınası, Pareto analizi, Neden-sonuç analizi, Histogram, Dağılma diyagramları
ve Etkinlik analizi sayılabilir. Örneğin;
a)

Ambulans hasta kabininde çalışanların yaralanmasına yol açabilecek
nedenler ambulans çalışanları ile birlikte Beyin Fırtınası ile
belirlenmiştir.
b) Pareto analizi ile ambulans içi yaralanmaların daha öncelikli olduğu
ortaya konmuştur.
c) Ambulanslarda çalışan güvenliğini olumsuz etkileyen faktörler Balık
Kılçığı Yöntemi ile bulunmuştur.
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d) Histogramlarla çalışanlara iğne batmasının en çok ambulans hareketine
bağlı olduğu gösterilmiştir.
e) Dağılma diyagramı ile belirlenen risk ile Acil Tıp Teknisyenlerine
yönelik Ambulans Güvenli Sürüşü çalışması başlatılmıştır.
f) Ambulans dezenfeksiyonu için ortam dezenfeksiyon cihazı etkinlik
analizi ile tercih edilmiştir.
Sürekli İyileştirme Faaliyetleri, özellikle Kaizen çalışmaları bölgesel risk analizi
yapılarak başlatılmıştır. Birimlerde başlatılan çalışma örnekleri şu şekildedir:
a)

Deprem riski yüksek olan Çameli bölgesinde “Yapısal Olmayan
Tehlikelerin Azaltılması (YOTA)”,
b) Kimyasal ve patlayıcı madde üreten tesislerin bulunduğu Organize
bölgesinde “Yangın, Patlama ve Kimyasal Olaylara Yaklaşım”,
c) Helikopterle hasta nakillerinin daha sık yapıldığı Bağbaşı İstasyonunda
“Ambulans Helikoptere Güvenli Yaklaşım”,
d) Trafik kazalarının yoğun olduğu Serinhisar Bölgesinde “Kazalarda Olay
Yeri Güvenliği”
e) Sürekli oturmaya bağlı fiziksel sorunların yaşandığı Komuta Kontrol
Merkezi ‘nde “KKM Çalışanlarında Omurganın Korunması”

Çözümler öncelikle pilot uygulama olarak sorunun daha çok yaşandığı
birimlerde denenmiş, analiz edilmiş ve gerektiğinde değişiklikler yapılarak diğer
birimlerde de uygulanmıştır. Böylece çözüm sırasında oluşabilecek sorunlar en
aza indirilmeye çalışılmıştır. Örneğin; ambulans hasta kabininde çalışanlar için
tehlikelerin azaltılması projesi, öncelikle Çal İstasyonunda gerçekleştirilmiş,
diğer istasyonlardaki farklı model ambulanslar için uyarlanarak genişletilmiştir.
4. ELDE EDİLEN SONUÇLAR
Proje ekibince yapılan çalışmalar ile çalışma öncesi belirlenen hedef
değerlere öngörüldüğü şekilde Ağustos 2011’de ulaşılmış ve aşılmıştır.
Tablo 6. Proje öncesi ve sonrası çalışma hedef değerleri

No

1

2

Hedef

Performans
Göstergesi

Çalışan
güvenliği ile
ilgili önerilerin
artması
Çalışan
güvenliği ile
ilgili tehlike

Çalışanlarca çalışan
güvenliği ile ilgili
getirilen önerilerin
tüm önerilere oranı
Çalışanlarca
bildirilen
tehlikelerin tespit
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Mevcut
değer
(2010)

Hedeflenen
değer

%8

% 25

% 26,2

% 50

Ulaşılan
değer
(2011)
% 32,6

% 61,2

bildirimlerinin
artması
Çalışan
güvenliği ile
ilgili
iyileştirmelerin
artması
Çalışan
güvenliği
faaliyetlerine
çalışanların
katılımının
artması

3

4

edilen tüm
tehlikelere oranı
Çalışan güvenliği
ile ilgili
iyileştirmelerin
olumlu
sonuçlandırma oranı
Çalışan güvenliği
ile ilgili çalışanların
katıldığı iyileştirme
faaliyetlerinin tüm
faaliyetlere oranı

% 75

% 45

% 89,5

% 50

%0

% 56,1

Bunun yanında bu çalışmayla şu sonuçlar da elde edilmiştir.
x

Genel olarak öneri sayısı artırılmıştır. Çalışanlarca 8 ayda toplam 225
öneri getirilmiş olup çalışan başına öneri sayısı 1,1 olmuştur.
Öneri, şikâyet ve tehlike bildirimlerinin sonuçlanma süresi 27,4 günden
7,9 güne düşürülmüştür.
2010 yılında 11 birimden 5’inden (%45,1) hiçbir öneri ve bildirim
gelmemiş iken proje ile Komuta Kontrol Merkezi ve yeni açılan
İstasyonlar dahil tüm birimlerden (%100) öneri ve bildirim gelmesi
sağlanmış, birimlerin tümünde iyileştirme çalışmaları yapılmış ve
iyileştirme çalışmalarına tüm birimlerden katılım sağlanmıştır.

x
x

Grafik 1. Denizli 112 çalışan önerilerinin konularına göre dağılımı
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Grafik 2. Denizli 112 tehlike bildirimlerinin geliş yoluna göre dağılımı
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Grafik 3. Denizli 112 çalışan güvenliği ile ilgili iyileştirmelerin sonuç
dağılımı
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Grafik 4. Denizli 112 iyileştirme ekiplerinde yer alan grupların dağılımı
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5. SAĞLIK HİZMETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Proje ile kuruluşun genel olarak öneri, tehlike bildirimi ve iyileştirme
çalışmalarında artış görülmüştür.
Grafik 5. Tehlike bildirimlerinin yıllara göre dağılımı
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Grafik 6. İyileştirmelerin yıllara göre dağılımı
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Düzeltici-Önleyici Faaliyetler
Çalışan Güvenliği ile ilgili iyileştirmeler

Proje boyunca öneri ve tehlike bildirimlerinden yola çıkarak çalışan güvenliği ile
ilgili 60 ayrı konuda Doğrudan Karşılama ile Düzeltici- Önleyici Faaliyet
yapılmıştır. Bunlara örnek olarak:
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x
x
x
x
x
x

Çalışan önerisi ile ambulanslara tahriş etmeyen el antiseptiği
sağlanmıştır.
Ambulanslarda çalışan personelin ayakta iken rahat hareket etmelerini
ve aracın ani hareketine bağlı yaralanmaları azaltabilmek amacıyla tüm
ambulanslarda tavana otobüs tipi tutamak yaptırılmıştır.
Komuta Kontrol Merkezi çalışanlarının uzun süre oturmaya bağlı
omurga sorunlarını azaltmaya yönelik koltuk bel destekleri sağlanmıştır.
Denizli Devlet Hastanesi desteğiyle Komuta Kontrol Merkezinde
radyasyon ölçümü ve çalışanlara işitme testi yaptırılmıştır.
Denizli Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile ambulans çalışanlarına yönelik
“Olay Yeri Güvenliği” eğitimi ve tatbikatı yapılmıştır.
Tüm ambulans şoförlerine ve şoför adaylarına 40 saatlik uygulamalı
“Ambulans Güvenli Sürüşü” eğitimi verilmiştir.

Proje ile kuruluşta bugüne kadar Doğrudan Karşılama ile yapılan DüzelticiÖnleyici Faaliyetlerin yanında Sürekli İyileştirme Faaliyetleri başlatılmıştır.
(Örnek Çember ve Kaizen formları Ekte sunulmuştur.) 2011 ilk 8 ayda toplam
54 Kalite Çemberi gerçekleştirilmiş ve bunların 32’si (%59,2) Çalışan Güvenliği
konularında olmuştur. Yine aynı dönemde yapılan 9 Kobetsu Kaizen projesinin
6’sı (66,6) çalışan güvenliği ile ilgilidir. Çalışanların katılımıyla ve katkısıyla
gerçekleştirilen örnek çember faaliyetleri aşağıda verilmiştir:
Resim 3. Ambulansta iğne atık kutusunun sabitlenmesi
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Resim 4. Ambulansta O2 tüplerinin sabitlenmesi ve koruyucu kılıfla
kaplanması

Resim 5. Komuta Merkezinde tehlike oluşturan kabloların kablo kanalında
toplanması
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Resim 6. Ambulansta keskin ve sivri köşeli malzemenin süngerle
kaplanması

Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla, çalışan güvenliği yanında diğer
güvenlikle ilgili konulardaki iyileştirmelerde de artış sağlanmıştır. Örneğin hasta
güvenliği ile iyileştirmeler 2011’de bir önceki yıla oranla % 218 artış göstermiş
ve yılın ilk 8 ayında 24 adet hasta güvenliği ile ilgili düzeltici-önleyici faaliyet
yapılmıştır. Bu faaliyetlere örnek olarak şunlar sayılabilir:
x
x
x
x

Ambulanslarda O2 haznesinde, saf su kullanımına başlanmıştır.
Hasta kimlik bilgisi doğrulanması için hastane öncesi el bilekliği
uygulaması başlatılmıştır.
İlaç güvenliği için ambulanslarda yüksek riskli ilaç bölümleri
oluşturulmuştur.
Tüm ambulanslara organ nakil kabı temin edilmiştir.

6. UYGULAMANIN BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Denizli İl Ambulans Servisi, mevzuat gereği, ihtiyaç duyduğu kaynakların
finansmanını bağlı olduğu Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile karşılamaktadır.
Bundan dolayı proje ekibi, çalışmanın başında uygulamaların niteliği, kapsamı
ve yaklaşık maliyeti konusunda Sağlık Müdürlüğünün Üst Yönetimini
bilgilendirmiş ve onay almıştır.
Proje süresince Komuta Kontrol Merkezi, Acil Sağlık İstasyonları ve
ambulanslarda ihtiyaca göre yeni malzeme alımları, tadilatlar, bakım ve
onarımlar gerçekleştirilmiştir. Bu konulardaki her bir talep matbu formlarla
Müdürlüğe iletilmiş ve yazılı onay alınmıştır. Sağlık Müdürlüğünden alınan
bilgilere göre proje ile ilişkili olarak Denizli İl Ambulans Servisi birimleri için
yapılan iyileştirme giderleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 7. Denizli 112 İyileştirme Çalışmaları Maliyetleri (2011 İlk 8 ay)
İyileştirme
Konusu
Çalışan Güvenliği
Diğer ( Hasta
güvenliği, çalışma
ortamı…)
TOPLAM

İyileştirme Türüne göre Maliyet
Doğrudan
Kalite
Kaizen
Karşılama Çemberi

TOPLAM

Oran

800 TL

2900 TL

2550 TL

6250 TL

%
63,2

725 TL

1800 TL

1100 TL

3625 TL

%
36,8

1525 TL

4700 TL

3650 TL

9875 TL

%100

7. ÖĞRENİLEN DERSLER
Denizli İl Ambulans Servi’nce 2010 senesinde “Hasta ve Çalışan Güvenliği”
projesi geliştirilmiştir. Ancak bu projenin sadece yöneticilerin hazırladığı talimat
ve düzenlemelere dayandığı için etkili olmadığı gözlenmiştir. Zira ilgili
dokümanların yayınlanmasına rağmen hasta ve çalışan güvenliği konusunda
yeterli bildirim ve iyileştirmeler sağlanamamıştır.
2011 yılında proje ekibi bu başarısızlığın temel nedenlerini analiz etmiş ve
çalışanların katılımı ve katkısının sağlanmamasını ana neden olarak tespit
etmiştir. Bundan dolayı çalışan güvenliği uygulamalarının yine çalışanlara odaklı
yürütülmesi yöntemi tercih edilmiştir. Proje ekibince bu doğrultuda “ Bir işi en
iyi o işi yapan bilir” sloganı ana mesaj olarak benimsenmiş ve bu mesaj
kuruluşun kültür değeri olarak çalışanlara aktarılmaya gayret edilmiştir. Elde
edilen olumlu sonuç, çalışanların işin içinde etkin olmadığı sistemlerin sağlıklı
gelişemediğini, tam tersine yöneticilerle çalışanların birlikte hareket etmesi
durumunda daha etkili ve kalıcı adımlar atılabildiğini göstermiştir.

168

KAYNAKLAR
T.C. Sağlık Bakanlığı, (2011), Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair
Yönetmelik, Ankara
TC. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire
Başkanlığı, (2011), 112 Hizmet Kalite Standartları, Ankara
Hakeri, Hakan (2010), “Sağlık Çalışanı Güvenliği ve Hukuksal Sorumluluk”,
Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, Sayı 1, Ocak 2010, sayfa 53-59
TC. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire
Başkanlığı (2011), Çalışan Güvenliği, 1. HKS Okul Notları, sayfa 38-39, Ankara

169

EK-1 Denizli 112: En İyi Öneri seçilen uygulamanın Kalite Çemberi Formu
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EK-2: Denizli 112 En İyi Uygulama seçilen projenin Kaizen Formu
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