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ÖNSÖZ 

Toplumun tüm kesimleri için faydalı olması beklenen sağlık kuruluşları, birbiriyle uyumlu 
olmayan beklentilere de cevap vermek durumundadırlar. Sağlık kuruluşları, bir yandan hasta 
ve yakınlarının, diğer yandan geri ödeme kurumları, sağlık sigortaları ve sağlık endüstrisinin 
beklentilerine karşılık vermeye çalışırken aynı şekilde paydaşlarından da beklentiler içine 
girebilmektedirler. Sağlık harcamalarını rasyonel ve sürdürülebilir bir seviyede tutmaya çalışan 
otorite konumundaki kurumlar ve/veya devlet ise tüm beklentilerin dengeli bir şekilde dağılımını 
yaparak karşılanmasını sağlama yolunda düzenlemelere gitmektedir. Bütün tarafların üzerinde 
mutabık olacağı yaklaşım ise, kongrenin ana teması olan “sürdürülebilir sağlık finansmanı için 
hasta güvenliği” ve “Sürdürülebilir hasta güvenliği için sağlık finansmanı” yaklaşımıdır. Bugüne 
değin belki de açık bir şekilde ifade edilmemiş olan hasta güvenliği temelli sağlık finansmanı 
en nihayetinde ödeyici kurumların ve hizmet sunan kurumların tartışmasız kabul edebileceği 
hareket noktası olarak önümüzde durmaktadır. 

Vatandaşların sağlık kuruluşlarına adım atmadan önce başlayan ve topluluk içinde 
bakımını da kapsayan ve sonrasında bütün tedavi süreçlerini de içeren sağlık hizmetlerinin 
organizasyonu, sağlık kuruluşlarının mekansal dağılımı, sağlık kuruluşları için iş gücü yetiştirme 
süreçleri, sağlık personelinin eğitim süreçleri, sağlık hizmetlerinde tıbbi malzemelerin kullanımı, 
tıbbi cihaz teknolojilerinin sağlık hizmetindeki yeri ve sonrasında bunların doğru bir şekilde 
bütün paydaşlara hitap edecek şekilde; etkili ve verimli bir sağlık finansmanı için üretilecek 
politikalara kapı aralamak I. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı” kongresinin 
başlıca gündemlerini oluşturmaktadır. 

Ekonomik, sosyal, politik olarak hayatın merkezinde ve sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin 
özünde yatan unsur; hasta güvenliğidir. Bunu geliştirmek, sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin iç 
dinamikleri ve diğer bütün unsurlarının bilimsel bir bakış açısıyla yapılan araştırmalara ve doğru 
tecrübelere dayanarak geliştirilen politikalara bağlıdır. I. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık 
Finansmanı kongremizin temasıyla uyumlu araştırmaları ve bakış açısını bir araya getirdiğini ve 
sağlık kuruluşlarımız, sosyal güvenlik ve sağlık sigortacılığımız ve de sağlık endüstrisinin tüm 
paydaşları için öngörülen ve de hayal edilen gelişmelere yol açmasını hedeflemektedir. 

Kongremize gönderilen çok sayıda bildirilerden hakem değerlendirmesi sonucu uygun 
görülenler bu kitapta toplanarak kongreyi akademik anlamda da zengin kılmaktadır. Bu vesile 
ile Bilim kuruluna, bildirileriyle katkı sağlayan araştırmacılara, katılımlarından dolayı dinleyicilere; 
kongremizin düzenlenmesinde emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim. 
Kongremizde ortaya konulan düşüncelerin ve önerilerin de uygulanmaya değer bulunarak 
Ülkemiz Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemi ve sağlık endüstrisinin tüm taraflarına katkılar 
getirmesini temenni eder saygılar sunarım. 

Op. Dr. Orhan KOÇ 
Kongre Yürütme Kurulu Başkanı 
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ÖZEL SAĞLIK SİGORTACILIĞI PİYASASINDA ASİMETRİK BİLGİ VE TERS 
SEÇİME KARŞI GENETİK TESTLERİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ 

Cuma SONĞUR1 cumasongur@ksu.edu.tr 

Murat KONCA2 konca71@gmail.com 

Levent SONĞUR3 lsongur@gmail.com 

Mehmet GÖZLÜ2 meh.gozlu@gmail.com 

Özgür UĞURLUOĞLU2 ougurlu@hacettepe.edu.tr 

Giriş: Teknolojik gelişmeler ve genetik testler, birçok ülkede test sonuçlarının sigorta 
pazarında kullanılma ihtimalinin ortaya çıkmasıyla tartışmalara neden olmaktadır. Genetik testleri 
kullanan sigorta şirketlerinin sigorta yaptırmak isteyenleri alt genetik gruplara ayırarak her gruba, 
riske göre prim belirleme çabası; bazı kişiler için sigorta satın almayı çok pahalı veya imkânsız hale 
getireceğinden bireyler, hükümetlerinden bu tür testlere izin vermemelerini istemektedir. Diğer 
taraftan sigorta şirketleri ise bu tür test sonuçlarını elde edememenin ters seçim sorunlarına 
neden olmasından yakınmaktadırlar. Ters seçim; sigorta yaptıranın, kendi sağlığı hakkındaki 
risk karakteristiklerini bilmesine rağmen bunları sigorta yapan şirketin bilmemesine bağlı olarak 
sigortalatma kararında kendisine finansal avantaj sağlaması olarak tanımlanabilir. 

Amaç: Bu çalışmada özel sigorta piyasası açısından asimetrik bilgi ve ters seçime karşı 
genetik testlerin kullanılabilirliği ve dünya örnekleri incelenerek uygunluğu tartışılacaktır. 

Genetik testler: Genetik hastalığa yatkınlığın tespiti ve teşhisi ya da genetik hastalık şüphesi 
ile ilgili farklı laboratuvar deneylerinin yapılmasını içerir. Genetik testler, aile öyküsü ve klinik 
belirtileri göz önünde bulundurularak kalıtsal rahatsızlığı bulunduğu düşünülen bireylerin sağlık 
statüsünün değerlendirilmesini sağlar. Sağlık kurumlarında yapılan genetik testler göstermektedir 
ki belirli kişilerde özel bazı hastalıklar diğer insanlara göre daha sık görülmektedir. Bunlar ise 
bireyin hastalıklara yakalanma olasılıkları ile ilişkilendirilerek ortaya konulmaktadır. 

Dünyada Genetik Testlerin Kullanımı: İnsan geninin sıralanması fikri ilk olarak 1984- 
1986 yıllarında gerçekleşen bir bilim toplantısında ortaya atılmıştır. Resmi olarak 1990 yılında 
başlatılan İnsan Genom Projesi ile birlikte, kişide hastalığın görülme olasılığını doğru tahmin 
etme ve hatta kişinin beklenen yaşam yılı konularında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Yaşanan bu 
gelişmeler sigorta şirketlerinin genetik test sonuçlarına dayanarak her kişi için özel sigorta fiyatı 
belirlemesi adalet tartışmalarını doğurmuştur. Bir taraftan, bireylerin genetik testleri esas alınarak 
sigorta ettirilmelerinin yanlış olduğunu düşünenler varken diğer taraftan, bu düşüncenin tersini 
savunanlar bulunmaktadır. Sigorta şirketlerinin, sigorta yaptırmak için kendilerine başvuran 
kişilerin genetik bilgilerine ulaşmaları, birçok ülkede kanunlarla yasaklanmış durumdadır. ABD’de 
eyaletlerin önemli bir kısmında, sağlık sigortası şirketlerinin sigorta için başvuran müşterilerinden 
genetik test isteyerek söz konusu test sonuçlarına göre poliçe fiyatı belirlemeleri veya sigorta 
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yapmayı kabul etmemeleri yasaktır. 21 Mayıs 2008 tarihinde ABD’de onaylanan Genetik Bilgi 
Ayrımcılığı Yasağı Kanunu, sağlık sigorta şirketlerinin genetik ayrımcılık yapmasını engellemek 
amacı taşımaktadır. Ancak bu ve sağlık sigortacılığında genetik ayrımcılığı engelleyen diğer 
yaslarla ilgili temel sorun; söz konusu yasaların sadece asemptomatik (belirtisi olmayan) bireyleri 
korumasıdır. Eğer sonradan bireyde; genetik yatkınlık gösterdiği bir hastalık görülürse bahsi geçen 
kanun hükümleri uygulanamamaktadır. 1 Ocak 2014 itibariyle yürürlüğe giren ve Obamacare 
olarak bilinen Karşılanabilir Bakım Kanunu ile sigorta şirketleri sigorta yaptırmak isteyenleri, 
önceden sahip oldukları sağlık sorunları nedeniyle geri çeviremeyeceklerdir. Avrupa’nın, genetik 
ayrımcılıkla ilgili yasama faaliyetleri konusunda ABD’nin önünde olduğu söylenebilir. 1990 yılı 
itibariyle Belçika’da genetik ayrımcılıkla ilgili yasanın çıkmasına müteakiben diğer Avrupa ülkeleri 
Belçika’yı takip etmişlerdir. Bununla birlikte, 1997 yılında gerçekleştirilen Oviedo İnsan Hakları 
ve Biyomedikal Kongresi’nde (Oviedo Human Rights and Biomedical Congress) alınan kararlar 
doğrultusunda, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 21 Avrupa ülkesi yasalarını Kongrede alınan 
kararlarla uyumlu hale getirilmesini kabul etmiştir. Kongrede alınan kararlar doğrultusunda 21 
ülke, kişilerin genetik mirasına bakılarak herhangi bir ayırımcılığa maruz kalmalarını engellemek 
ve çoğu genetik testin sadece sağlık ya da sağlıkla bağlantılı bilimsel amaçlarla kullanılabileceği 
taahhüdünü vermişlerdir. Bunun yanında, Avusturya, Belçika, Fransa, İsviçre, Portekiz, İsveç daha 
ileri adımlar atarak genetik bilgilerin sigorta şirketleri tarafından kullanılmasını yasakladılar. 

Sigorta Şirketleri ve Müşteriler Açısından Genetik Testlerin Önemi: Sigorta 
şirketlerinde, genetik olarak her insanın birbirinden farklı olması ve bu farklılıkları göz ardı edip 
her bireye aynı şartlar altında sigortacılık hizmeti verilmesinin adil ayrımcılığa zarar vereceği 
görüşü hâkimdir. Bu yüzden, sigorta için kendilerine başvuranların genetik bilgilerine ulaşarak 
bireye özel sigorta poliçesi hazırlama fikrini desteklemektedirler. Diğer taraftan, asimetrik 
bilgi dolayısıyla sigorta satın almak isteyen bireyleri doğru bir şekilde değerlendiremediklerini 
ve buna bağlı olarak risk transferi ve dağıtımında etkililiği sağlayamadıklarını vurgulayan 
sigorta şirketleri; genetik testlerin asimetrik bilgiyi azaltacağını ve sigorta piyasasında etkililiği 
sağlanacağını düşünmektedirler. Bu yüzden sigorta şirketlerinin müşterilerinin genetik test 
sonuçlarına erişimlerinin mümkün kılınmasını istemektedirler. Bu görüşü reddedenler ise, genetik 
test sonuçlarının sigorta şirketlerince elde edilmesinin; potansiyel suiistimale ve haksız genetik 
ayrımcılığa neden olacağı, bireyin ve yakınlarının özel hayat gizliliğini olumsuz etkileneceği, 
kişisel özerkliğe ve bireysel genomik mülkiyet haklarına zarar vereceği, veri bankalarına 
dışarıdan yapılacak saldırılarla bilgilerin ifşa edilmesi riskinin bulunması, genetik veriye dayalı 
risk sınıflandırması yaparken potansiyel yanlış anlama risklerinin bulunması gibi nedenleri ileri 
sürmektedirler. 

Genetik Testlerin Olası Sakıncaları: Sağlık hizmetlerinde gen bilgilerinin kullanılması 
bireylerin kişisel değerleri, rızası ve güveni üzerinde fayda yerine zarar getirebileceğinden etik 
ve yasal açıdan probleme neden olabilmektedir. Genetik ayrımcılık üzerine yapılan anketler 
gösteriyor ki, insanlar sigorta şirketleri ve işverenler tarafından genetik bilgilerinin kullanılacağı 
korkusunu yaşadığını göstermektedir. Bu korku insanların genetik özelliklerinden dolayı 
kısırlaştırılması ya da ırk ayrımına maruz kalmak gibi nedenlere dayanmaktadır. Genetik testler; 
etik, ahlaki ve hukuki birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Ayrıca, ciddi hastalıkların tedavi 
kapsamına alınmaması sorgulanmakta ve sadece gelecekte hastalanma ihtimali bulunan kişilerin 
sigortalanmasına öncelik verilmektedir. Çoğu insan genetik bilgilerin gizliliği hakkındaki endişe 
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yaşamakta ve bu bilgilerin bir şekilde kendilerine başkaları ile paylaşılarak kendilerine zarar 
verebileceğini düşünmektedir. 

Sonuç: Asimetrik bilginin sebep olduğu ters seçimi engellemek için sigorta şirketleri, 
sigorta yaptırmak isteyenleri sağlık açısından risk sınıflarına ayırarak ve her sınıfa farklı prim 
fiyatı belirleyerek, yüksek riskli müşterileri prim almaktan vazgeçirme ya da bazı hizmetleri 
sigorta kapsamı dışında bırakma; yani risk seçimi yöntemlerine başvurabilmektedir. Genetik 
testlere dayalı sağlık sigortası prim ödemesi hâli hazırda yasalar zoruyla kullanılmamasına karşın, 
özel sağlık sigortasının yaygın olduğu başta ABD’de olmak üzere zaman zaman gündeme 
gelmektedir. Aynı konu üzerinde tartışmaların ilerleyen yıllarda da yaşanılması muhtemeldir. 
Sigorta şirketlerinin genetik test sonuçlarına dayanarak her bir birey için farklı özel sigorta fiyatı 
belirlemesi adalet ve etik sorunlara neden olması, kişilerin gen bilgilerinin kullanılması, genetik 
açıdan yüksek riskli kişilerin özel sağlık sigortasından yararlanamaması gibi nedenlerden dolayı 
günümüzde uygulanmasının uygun olmadığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Özel Sağlık Sigortacılığı, Genetik Testler, Asimetrik Bilgi, Ters Seçim 
 

INVESTIGATION OF THE APPLİCABİLİTY OF GENETİC TESTS VERSUS ASYMMETRİC 
KNOWLEDGE AND REVERSE CHOİCE İN HEALTH INSURANCE MARKET 

Abstract: The main causes of market failures in the insurance sector are; asymmetric information 
and the associated adverse selection result from the moral hazard. Private health insurance 
companies want to know all the details about people’s health so as to give them a financial 
advantage in the insurance decision. The most obvious way to do this is the human health 
tests. The tests that will provide the most accurate information among the tests that have 
passed the test are genetic tests, and in many countries, genetic testing for the purpose of 
determining premiums is prohibited by current or draft laws. The use of genetic information 
in health services can lead to ethical and legal problems. Genetic tests can birng ethical, moral 
and legal problems. In addition, serious diseases are not included in the scope of treatment 
and only those who are likely to become ill in the future are given priority insurance. As a 
result, insurance companies can resort to methods that discourage high-risk customers from 
taking premiums or exclude some services from insurance by separating those who want to 
make insurance into risk classes for health and setting different premium rates for each class 
to asymmetric information is caused to prevent reverse selection. Although health insurance 
premium payments based on genetic tests are not currently used for law enforcement, there is 
occasionally a time when private health insurance is widespread, especially in the United States. 
Discussions on the same subject are likely to be experienced in the coming years. 
Key words: Private Health Insurance, Genetic Tests, Asymmetric Knowledge, Reverse Choice. 
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Amaç: Bu araştırmanın amacı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AEAH) ve Atatürk 
Devlet Hastanesi acil servisinden yatışı yapılan hastaların bekleme sürelerini tespit etmektir. 

Yöntem: Araştırmanın evrenini 01.01.2016- 31.12.2016 tarihleri arasında Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi acil servisinden yatış yapılan hastaların verileri 
oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan istatistiki veriler Hastane Bilgi Yönetim Sisteminden 
(HBYS) alınmıştır. Araştırmada veriler elde edildikten sonra SPSS 20.0 programı kullanılarak 
frekans analizi yapılmıştır. 

Bulgular: 2016 yılında; Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne acil servisten toplam 
24.847 hastanın yatışı yapıldığı ve ortalama 4,2 saat acil serviste beklediği görülmektedir. 
Atatürk Devlet Hastanesine acil servisten toplam 11.055 hastanın yatırıldığı ve ortalama 2 saat 
acil serviste beklemiştir. Ortalama olarak incelendiğinde bekleme sürelerinin 24 saati geçmediği 
görülmesine rağmen branş bazlı incelendiğinde 24 saati geçen bekleme süreleri tespit edilmiştir. 
Eğitim Araştırma hastanesinde Genel Cerrahi branşında karın ağrısı teşhisli hastalarda bekleme 
süresinin 24 saatin üzerinde olduğu görülmüştür. Atatürk Devlet Hastanesinde ise en uzun 
bekleme süresinin dahili branşta Solunum ve dolaşım sistemi teşhisli hastalarda olduğu 
görülmüştür. 

Sonuç: Hastanelerde acil servise başvuru nedenleri, en fazla başvuru alan branşlar, hastanenin 
yatak kapasite kullanımının branş ve hastalık endikasyonuna göre tekrar değerlendirilmeli ve 
yatak dağılımı yeniden düzenlenmelidir. 

Giriş: Dünyada Acil Tıp Hizmetlerinin diğer branşlardan ayrı bir klinik tıp uygulaması olması 
1970’li yıllara dayanır. Bu konuda özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Japonya ve 
İngiltere gibi ülkeler öncü sayılmaktadır (Arnold JL.-103.). Ülkemizde ise 1993 yılından beri ülke 
genelinde yapılanmakta ve gelişme çalışmaları devam etmektedir (Kılıçaslan ve ark.,2005;5). 

Acil servislerde hasta takibinin 24 saati geçmemesi esastır. Bu süre içerisinde kesin tanısı 
konulamamış veya yatış endikasyonu belirlenememiş hastalar ile yatış endikasyonu bulunan ve 
birden fazla kliniği ilgilendiren hastalar acil servis sorumlu tabibi veya nöbetçi uzman tabibince 
değerlendirilir ve tıbbi durumunun gerektirdiği en uygun uzmanlık dalına ait kliniğe yatışı yapılarak 
ilgili klinik şefi veya sorumlu uzman tabibine bilgi verilir. Yatışına karar verilen klinikte boş yatak 
bulunmaması hâlinde boş yatak bulunan uygun kliniklerden birisine yatırılarak hastanın takibi, 
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bakım ve tedavisi ilgili olduğu klinik tarafından yapılır. Acil serviste kliniklere yatış bekleyen acil 
hastalara yatış önceliği verilir (Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul 
Ve Esasları Hakkında Tebliğ,; 2009) 

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında 
Tebliğine göre; Acil servislerde hasta takibinin 24 saati geçmemesi esastır. Bu süre içerisinde 
kesin tanısı konulamamış veya yatış endikasyonu belirlenememiş hastalar ile yatış endikasyonu 
bulunan ve birden fazla kliniği ilgilendiren hastalar acil servis sorumlu tabibi veya nöbetçi uzman 
tabibince değerlendirilir ve tıbbi durumunun gerektirdiği en uygun uzmanlık dalına ait kliniğe 
yatışı yapılarak ilgili klinik şefi veya sorumlu uzman tabibine bilgi verilir. Yatışına karar verilen 
klinikte boş yatak bulunmaması hâlinde boş yatak bulunan uygun kliniklerden birisine yatırılarak 
hastanın takibi, bakım ve tedavisi ilgili olduğu klinik tarafından yapılır. Acil serviste kliniklere 
yatış bekleyen acil hastalara yatış önceliği verilir. 

Amaç: Bu araştırmanın amacı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AEAH) ve Antalya 
Atatürk Devlet Hastanesi acil servisinden yatışı yapılan hastaların bekleme sürelerini branş ve 
tanı bazında tespit etmektir. 

Gereç Yöntem: Araştırmanın evrenini 01.01.2016- 31.12.2016 tarihleri arasında Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi acil servisinden yatış yapılan hastaların verileri 
oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan istatistiki veriler Hastane Bilgi Yönetim Sisteminden 
(HBYS) alınmıştır. Araştırmada veriler elde edildikten sonra SPSS 20.0 programı kullanılarak 
frekans analizi yapılmıştır. 

Bulgular: Bu araştırmada acil servisten yatışı yapılan hastaların klinik, tanı ve yatış için 
bekleme süreleri tespit edilmiştir. 

2016 yılında; Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne toplam 65.967 hastanın yatarak 
hizmet aldığı ve bu hastaların 24.847 hastanın acil servisten kliniğe yatışı yapıldığı tespit edilmiştir. 
Acil servisten yatış yapılan hastaların ortalama 4,2 saat acil serviste beklediği görülmektedir. 

Atatürk Devlet Hastanesine 2016 yılında toplam 32904 hastanın yatış yaptığı ve bu 
hastalardan 11.055’inin acil servisten kliniğe yatışının yapıldığı görülmektedir. Yatışı yapılan 
hastalar ortalama 2 saat acil serviste beklemiştir. Ortalama olarak incelendiğinde bekleme 
sürelerinin 24 saati geçmediği görülmesine rağmen branş bazlı incelendiğinde 24 saati geçen 
bekleme süreleri dikkati çekmektedir. 
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Tablo 1: Eğim Araştırma ve Devlet Hastanesi Yatış Bekleme Süresi 
 Yatış 

Yapılan 
Klinik 

Ortalama 
Bekleme 
Süresi/DK 

24 Saat 
 
Ve Üstü 
Bekleyen 
Hasta 
Sayısı 

Yatış Nedeni Konsültasyon 
İsteme Durumu 
/Var 

Konsültasyon 
İsteme 
Durumu /Yok 

Triaj 
Alanı/ 

 
Kırmızı 

Triaj 
Alanı/ 

 
Sarı 

EAH Genel 
Cerrahi 
Kliniği 

2118 27 Karın Ağrısı, 
Tanımlanmamış 

16 11 12 9 

Atatürk 
DH 

Dahili 
Branşlar 

44111 26 Solunum Yolu 
Hastalıkları 

26  13 13 

2016 yılında acil servisten; Atatürk Devlet Hastanesi, Dahili branşlarda 2919, EAH ise 
Genel Cerrahi servine 1107 hastanın acil yatırıldığı tespit edilmiştir. Antalya Eğitim Araştırma 
hastanesinde Genel Cerrahi branşında Karın ağrısı teşhisli hastalarda bekleme süresinin 24 saatin 
üzerinde olduğu görülmüştür. Atatürk Devlet Hastanesinde ise en uzun bekleme süresinin Dahili 
branşta Solunum ve dolaşım sistemi teşhisli hastalarda olduğu görülmüştür. Eğitim Araştırma 
Hastanesinde Cerrahi branştaki hastaların % 50 den konsültasyon istendiği ve gözlem altında 
bulunduğu için bekleme süresini arttırdığı ve anlamlı bir artış olmadığı görülmüştür. Atatürk 
Devlet Hastanesindeki Dahili branşlardaki hastaların %100 ‘ünden konsültasyon istendiği 
görülmektedir. 

Tablo 2: Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Dahili ve Cerrahi Servis Yatak Kullanımı 
Dahili Servis 
Yatak Sayısı 

Dahili Servis 
Yatak 
Doluluk 
Oranı% 

Cerrahi 
Servis Yatak 
Sayısı 

Cerrahi 
Servis Yatak 
Doluluk 
Oranı% 

Dahili Servis 
Yatan Hasta 
Oranı% 

Cerrahi 
Servis Yatan 
Hasta 
Oranı% 

Dahili Servis 
Yatılan Gün 
Sayısı 
 
(Yoğun 
Bakım Hariç) 

CerrahiServis 
Yatılan Gün 
Sayısı 
 
(Yoğun Bakım 
Hariç) 

565 72 586 81 3 4 64.713 78.912 

Tablo 2’de yatak dağılımı, doluluk oranları, yatan hasta oranı ve yatılan gün sayısı 
incelendiğinde branşlar arası anlamlı bir fark görülmemiştir. 

Tablo 3: Atatürk Devlet Hastanesi Dahili ve Cerrahi Servis Yatak Kullanımı 
Dahili Servis 
Yatak Sayısı 

Dahili Servis 
Yatak 
Doluluk 
Oranı% 

Cerrahi 
Servis Yatak 
Sayısı 

Cerrahi 
Servis Yatak 
Doluluk 
Oranı% 

Dahili Servis 
Yatan Hasta 
Oranı% 

Cerrahi 
Servis Yatan 
Hasta 
Oranı% 

Dahili Servis 
Yatılan Gün 
Sayısı 
 
(Yoğun 
Bakım Hariç) 

CerrahiServis 
Yatılan Gün 
Sayısı 
 
(Yoğun Bakım 
Hariç) 

157 85 233 87 1 4 24.180 36.526 
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Tablo 3’de yatak dağılımına bakıldığına cerrahi branş yatak sayılarının dahili branştan % 67 
daha fazla olduğu, yatak doluluk oranları ve yatılan gün sayılarında anlamlı bir fark olmadığı, 
yatan hasta oranına bakıldığında %25 oranında fark olduğu görülmüştür. 

Sonuç ve Öneri 
Sonuç olarak; Bekleme sürelerindeki artışın genel hastane veya eğitim araştırma hastanesi 

olarak incelendiğinde anlamlı fark olmadığı görülmüştür. 

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinin; yatak doluluklarının, yatak kullanımının, başvuru 
endikasyonunun, acil serviste yatış bekleme sürelerinin artmasında anlamlı bir fark oluşturmadığı 
görülmüştür. Bekleme sürelerinin uzamasının hastanın gözlemde kalma endikasyonu ve 
konsültasyon istenmesine bağlı olarak arttığı ve bu artışın anlamlı olmadığı görülmüştür. Atatürk 
Devlet Hastanesi bekleme sürelerindeki artışın yatak kullanımına ve konsültasyon istenme 
sürelerine bağlı arttığı görülmüştür. 

Hastanelerde acil servise başvuru nedenleri, en fazla başvuru alan branşlar, hastanenin 
yatak kapasite kullanımının branşa göre tekrar değerlendirilmeli ve yatak dağılımı yeniden 
düzenlenmelidir. 

Kaynaklar 
Arnold JL. International emergency medicine and the recent development of emergency medicine worldwide. Ann Emerg Med. 

Jan;33:97-103. 
Bresnahan KA, Fowler J. Emergency medical care in Turkey: Current status and future directions. Ann Emerg Med.995;26:357- 

360. 
Kılıçaslan D, Bozan H, Oktay C, Göksu E. Türkiye’de acil servise başvuran hastaların demografik özellikleri. Turk J Emerg 

Med.2005;5 
AcilveIlkyardım, (2007), www.acilveilkyardim.com/arastirmalar/acilservismimarisi.htm, (15.04.2007). 
Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ, Acil servislerde hasta kabul ve 

yatış işlemleri;2009 

 
DETERMINATION OF WAITING TIME OF PATIENTS HOSPITALIZED IN THE CLINIC FROM 
THE EMERGENCY DEPARTMENT 

Aim: The aim of this study is to determine the waiting times of the patients who were admitted 
to the Antalya Education and Research Hospital (AEAH) and Atatürk State Hospital emergency 
services. 

Method: The study’s universe consisted of the data of the patients who were admitted to 
the Emergency Department of Education and Research Hospital and Atatürk State Hospital 
between 01.01.2016 - 31.12.2016. The statistics used in the research are taken from the 
Hospital Information Management System (HBYS). After obtaining data in the study, frequency 
analysis was performed using SPSS 20.0 program. 

Findings: In 2016; It is seen that a total of 24,847 patients in the Antalya Training and Research 
Hospital have been hospitalized for emergency services and waiting an average of 4.2 hours for 
emergency services. A total of 11,055 emergency services were admitted to the Atatürk State 
Hospital and waited for an average of 2 hours in the emergency service. On average, although 
waiting times do not exceed 24 hours, waiting times exceeding 24 hours have been determined 
when they are examined on a branch basis. Education In the research hospital, it was found 
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that the waiting period was over 24 hours in patients with abdominal pain diagnosed in the 
General Surgery branch. At Ataturk State Hospital, the longest waiting period was found to be 
in patients with internal respiratory and circulatory system diagnoses. 

Conclusion: Reasons for urgent hospital admissions, the branches receiving the most 
applications, the bed capacity utilization of the hospital should be reevaluated according to the 
branch and disease indications and bed distribution should be reorganized. 
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TIBBİ ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 
EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ 

 
 

Hatice ESEN1 hatice.esen1@saglik.gov.tr 

Vahit YİĞİT2 yigitv@hotmail.com 

Güzin AYKAL3 guzinaykal@yahoo.com 

 
 

Hastanede atıkların, oluşumundan bertarafını sağlamak üzere yetkili kuruma teslimine 
kadar geçen süreçte, insan ve çevre sağlığına zarar vermesini önlemek ve atıkları kaynağında 
ayrıştırmak önemlidir. 

Amaç: Bu araştırmada hastanede oluşan tıbbi atık miktarı ve maliyetini tespit ederek 
atıkların kaynağında ayrıştırmanın önemini vurgulamak amaçlanmıştır. 

Materyal-Metot: Araştırmada hastanenin 2016 yılı toplam atık miktarı, bertarafı için 
ödenen ücret ve yönetici karnesinde alınan puan verileri kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine tıbbi atık miktarları ve ödenen ücrete ait veriler 2016 
yılı Temel Sağlık İstatistik Modülü (TSİM) kayıtlarından alınmıştır. 

Bulgular: Araştırmada, hastaneden 2016 yılında 65.237 hasta yatarak, 2.555.987 kişi de 
poliklinik ve acil servisten sağlık hizmeti almıştır. Hastaneden A grubu 5.118, B grubu 9.539 
ve toplam 56.957 ameliyat yapılmıştır. Hastanenin yatak doluluk oranını % 87,9 ve yoğun 
bakımların doluluk oranının % 92,1’dir. Hastaneden 2016 yılında toplam 387.380 Kg tıbbi atık 
üretilmiş olup bertarafı için 998.500 TL ödenmiştir. Ve sonuçta da yönetici verimlilik karnesinden 
94 puan alınmasına yol açmıştır. 

Sonuç: Tıbbi atıkların kaynağında ayrıştırılması önemlidir. Bu konu ile ilgili hastanelerin 
Kalite Yönetim Birimi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Hastane Yönetimi arasında koordineli 
bir çalışma yapılmalıdır. Sağlık yöneticilerine yol göstermesi açısından, Ülkemizde tıbbi atıkların 
imhalarının özellikle birim bazlı maliyet etkililik analiz çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelime: Tıbbi Atık, Bertaraf, Hastane 
 

EVALUATION OF MEDICAL WASTES: EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL EXAMPLE 

It is important to prevent wastes from harming human and environmental health, and to 
separate waste at the source, in the process from source to the disposal company. 

Aim: In this study, it was aimed to emphasize the importance of separating medical waste at 
the source of waste and identifying the amount and cost of it in the hospital. 

Material- Method: In the study, the total amount of waste, disbursement fee and the score 
given in the manager’s carnival year of the year 2016 were used. The universe of the study, the 
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amount of medical waste in the Antalya Education and Research Hospital (AERH) and the data 
of the paid unit were taken from the 2016 Basic Health Statistics Module (TSİM) records. 

Results: 65.377 patients were hospitalized, and 2.555.987 people were received outpatient 
and emergency services from AERH in 2016. A total of 56,957 surgeries were performed, some 
of them were 5118 A group and 9539 B group operations.Hospital bed filling rate is 87.9% 
and intensive care bed filling rate is 92.1%. A total of 387.380 Kg of medical waste was 
produced from the hospital in 2016 and 998.500 TL was paid for the disposal. And as a result, 
the manager led to 94 points in the productivity score. 
Conclusion: It is important to dispose of medical waste at the source. A coordinated study should 
be conducted between the Quality Management Unit, the Infection Control Committee and the 
Hospital Management of the relevant hospitals. In terms of leading health care managers, there 
is a need to carry out especially cost-effective unit-based analysis of the disposal of medical 
waste in our country. 

Key Words: Medical Waste Management, Disposal, Hospital 
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ENERJİ VERİMLİLİĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR: 
KAMU HASTANELER BİRLİĞİ ÖRNEĞİ 

 
 

Cihan URHAN1 cihan.urhan@gmail.com 

Hatice ESEN2 hatice.esen1@saglik.gov.tr 

 
 

Amaç: Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinin 
ısıtma sistemlerinde kullanılan enerji kaynaklarını analiz etmek, alternatif enerji kaynakları ile 
karşılaştırmalı maliyet analizini yapmak ve sağlık tesislerinde enerji verimliliği çerçevesinde yakıt 
maliyetlerini azaltmak amaçlanmıştır. 

Sınırlılıklar: Alt yapısı uygun olmayan sağlık tesisleri kapsam dışı bırakılmıştır. 

Yöntem: 2016 yılını son 6 ayı (Haziran,Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık) ile 2017 
yılı ilk 6 ayı (Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) verileri retrospektif olarak incelenmiştir. 

Bulgular: Bu araştırmada, şebeke doğalgazının olduğu yerlerde şebeke doğalgazının 
kullanılması ile Temmuz 2016 ile Haziran 2017 arasındaki bir yılda yapılan tasarruf miktarı 
593.911,7 TL olduğu tespit edilmiştir. Şebeke doğalgazının olmadığı yerlerde LNG (Sıvılaştırılmış 
Doğalgaz) kullanılması ile Temmuz 2016 ile Haziran 2017 arasındaki bir yılda yapılan tasarruf 
miktarı yıllık 667.679,6 TL olduğu görülmektedir. 

Sonuç: Sağlık Kurumlarında, etkin enerji yönetim modeli ile enerji kaynaklarının doğru 
kullanımı ve enerji maliyetlerini azaltması sağlanabilir. 

Aim: It is aimed to analyze the energy sources used in the heating systems of the health 
facilities connected to the General Secretariat of the Public Hospitals Association of Antalya, to 
make comparative cost analysis with alternative energy sources and to reduce the fuel costs in 
the health facilities in terms of energy efficiency. 

Limitations: Inadequate health facilities are excluded from the infrastructure. 

Method: We retrospectively analyzed the data of the last 6 months of 2016 (June, July, August, 
September, October, November, December) and the first 6 months of 2017 (January, February, 
March, April, May, June). 

Findings: In this study, it was determined that the use of network natural gas in the places 
where the network natural gas is used and the amount of savings made in a year between 
July 2016 and June 2017 is 593.911,7 TL. The use of LNG (Liquefied Natural Gas) in the places 
where there is no natural gas and it is seen that the amount of savings made in a year between 
July 2016 and June 2017 is TL 667.679,6 per annum. 

Conclusion: With the effective energy management model in Health Institutions, it can be 
ensured that energy resources are used correctly and energy costs are reduced. 
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE LATEKS DUYARLILIĞI FARKINDALIK DÜZEYİ 
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Nazende KORKMAZ YILDIZ3 nazende.yildiz@marmara.edu.tr 
 
 
 

1. GİRİŞ 
Meslekleri gereği sürekli lateks ile temas eden sağlık personeli lateks alerjisi yönünden risk 

grubunda yer almaktadır. Sağlık çalışanlarında en sık görülen mesleki allerji tipidir. 

Lateksten yapılan eldivenler, alerjen yönünden zengin ve çok sık kullanılan tıbbi malzemeler 
olup, lateks antijeni ile karşılaşmanın en önemli şekli kabul edilmektedir (Reisli, 2004:161). 
Günlük hayatta lateks içeren ürünleri (eldiven gibi) daha sık kullanmaları ve hemşirelik hizmetleri 
gibi lateksle sıkça karşılaşılan ürünlerin kullanıldığı meslekleri icra etmeleri nedeniyle kadınlarda 
lateks alerjisi sıklığı daha fazladır (Kırmaz, 2011:271). 

Normal bireylerde sıklığı %2 -10 arasında değişirken, sağlık çalışanlarında bu sıklık %17’lere 
kadar çıkmaktadır (Kırmaz, 2011:271). 

Lateks allerjisinden sorumlu proteinler eldivende bulunan pudraya tutunur; pudralı eldiven 
kullanıldığında deriye daha çok lateks proteini ulaşır. Yine pudralı eldivenler giyilip çıkarılırken 
havaya uçuşan pudra partikülleri inhale edilerek duyarlanmaya veya duyarlı kişilerde semptomlara 
neden olabilir. Pudrasız eldiven kullanımı, daha az allerjen açığa çıkarması nedeniyle bir 
alternatif olabilir. Bunun yanında, lateks içeren ürünlerin ortalama protein düzeyleri son 10 
yıl içinde giderek azalmakta; bu da lateks allerjisi sıklığında düşmeye yardımcı olmaktadır. En 
ideal eldiven, pudrasız ve protein içeriği düşük olan eldivendir. Lateks eldiven giyerken yağ bazlı 
el kremi veya losyon kullanılması, alerjenlerin daha fazla emilmesine yol açabilmesi nedeniyle 
önerilmemektedir. Eldivenler çıkartıldıktan sonra eller hafif bir sabunla yıkanmalı ve ıslak 
bırakılmamalıdır. Hipoallerjenik lateks eldiven olarak adlandırılan eldivenler lateks allerji riskini 
değil; daha az kimyasal içerdiği için allerjik kontakt dermatit riskini azaltır ( Kırmaz, 2011:273). 

Lateks içeriği yüksek pudralı eldivenlerin kullanımı, sağlık personelinde lateks alerjisine neden 
olan en önemli faktör gibi görünmekle birlikte hastanelerde sık kullanılan birçok aletin yapısında 
da lateks bulunmaktadır. Üretici firmaların bu aletleri lateks içeriği açısından etiketlemeleri lateks 
allerjisi olan sağlık personelinin kendisini koruması açısından uygun olabilir (Eren, 2005:70). 

Özellikle sağlık çalışanları için önemli bir mesleki risk faktörü olan lateks allerjisinden 
hemşirelerin korumanın önemli bir yolu okulu bitirirken bu allerji yönünden risklerini bilmeleri, 
bu konuda bilgilendirilmeleri ve riskli grupların en azından kendilerini gelecekte duyarlanma veya 
hastalık gelişimine karsı koruyucu önlemler alması olarak karsımıza çıkmaktadır. Hemşirelerin bu 
alanda bilinçli olmaları ise bu konuda yeterli bilgiye sahip olmalarını gerektirir. Bilinçli, risklerin 
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farkında olunarak mezun olmak genç hemşirelerimizin ileride basa çıkmaları çok daha zor 
olabilecek durumların önlenmesinde son derece önemlidir. 

Bu bilgiler doğrultusunda Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik öğrencilerinin lateks 
duyarlılığı ve lateks duyarlığına ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve bilgi düzeyinin çeşitli 
değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır 

2. YÖNTEM 
Bu araştırmanın çalışma grubunu Antalya’daki 2015-2016 eğitim öğretim yılında üç Özel 

Sağlık Meslek Lisesinde 11. sınıfta öğrenim gören ve hastanelere staja çıkan 184 öğrenci 
oluşturmaktadır. Okulların ismi ilgili kurum yöneticilerinin isim yayınlama izni vermemelerinden 
dolayı belirtilmemiştir. 

Veriler “Kişisel Bilgi Formu”,” Lateks Hassasiyet Taraması Formu”, “Lateks duyarlılığı Bilgi 
Düzeyi Formu” ile toplanmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu: Yaş, cinsiyet, hastanede staj yaptığı ünite hakkında toplam üç soru 
bulunmaktadır. 

Lateks Hassasiyet Taraması Formu: Buss (2008) tarafından geliştirilen “Lateks Hassasiyet 
Taraması” anketindeki risk değerlendirme ve gıda allerjisi, el dermatit değerlendirmesi, aerosol 
reaksiyonu değerlendirilmesi, lateks allerjisi reaksiyonları ile ilgili 22 soru bulunmaktadır. 
Soruların cevapları evet ve hayır şeklinde cevaplandırılmıştır. Lateks Hassasiyet Taraması soruların 
iç tutarlığını veren Cronbach Alpha Katsayısı 0,800 olarak hesaplanmıştır 

Lateks Duyarlılığı Bilgi Düzeyi Formu: Supapvanich ve arkadaşlarının (2011) geliştirdiği 
lateks alerjisine yönelik bilgi testindeki 25 soru yer almaktadır. Bilgi testinde her önermenin 
‘doğru’, ’yanlış’ ve ‘bilmiyorum’ şeklinde değerlendirilmesi istendi. Doğru cevap 2, bilmiyorum 
1, yanlış 0 puan olarak değerlendirildi. Bilgi seviyesi arttıkça anketten alınan puanın arttığı kabul 
edildi. Lateks Duyarlılığı Bilgi Düzeyi Formundaki soruların iç tutarlığını veren Cronbach Alpha 
Katsayısı 0,826 olarak hesaplanmıştır. 

Araştırmanın yapılabilmesi için çalışmanın yapıldığı kurumlardan izin, araştırmaya katılan 
öğrencilerden araştırmanın amacı açıklanarak sözel izin alınmıştır. 

Veriler SPSS 20,0 paket programı ile analiz edilmiştir. Gruplar arasındaki farklılıklar 
incelenirken değişkenlerin homojen olmaması nedeniyle Mann Whitney U ve Kruskal Wallis 
testleri kullanılmıştır. 

3. BULGULAR 
Öğrencilerin % 59,8’i kız, % 40,2’si erkektir, % 65,8’i on yedi yaşında, % 16,3’ü ise on 

sekiz yaşında ve % 40,2’si hastanelerde dahili kliniklerde mesleki uygulama yapmaktadırlar. 

Öğrenciler arasında lateks allerjisi risk faktörlerinin değerlendirilmesinde ilk üç sırada % 
78,3 ile düzenli olarak eldiven kullanımı, %11,4 ile ellerde ekzama ve döküntü öyküsü, % 12 ile 
saman nezlesi ve diğer allerjik öyküsü yer almaktadır. 

Öğrenciler de gıda allerjisi prevalansı % 9,2’dur. En fazla gıda allerjisi muz (2,7) avakodo 
(%2,2) ya karşıdır. 

Katılımcıların %7,6’sı lateks eldiven giydikten sonra 30 dakika içinde ellerinin üzerinde 
kırmızı kaşıntılı bir durumun olduğu,% 12,5’i lateks eldiven kullanımından dolayı ellerde döküntü, 
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kaşınma, çatlama olduğu, % 9,8’i belirtilerin farklı markalarda lateks eldiven kullandığında 
da devam ettiğini belirtmişlerdir.Katılımcıların % 17,4’ünde lateks eldiven takarken gözlerin 
kızarması, hapşırma, burun akması veya tıkanması, burnun kaşınması ve %7,6’sında nefes darlığı, 
hırıltılı solunum, göğüs sıkışması veya zor nefes alma belirtilerinin oluştuğunu belirtmişlerdir. 

Lateks Duyarlılığı Bilgi Düzeyi 
Katılımcılar tarafından en düşük oranda doğru cevaplar “Bronkospazm, hipotansiyon ve 

kalp durması lateksle duyarlı hale getirilmiş bireylerde görülebilir” (%19,6), “Şırınga, hava 
yolları, endotrakeal tüpler ve oksijen tüpleri gibi aletler lateks alerjenleri içerir” (%20,7), “Birden 
fazla operasyon, hastada lateks allerjisi riskini arttırır”(% 22,8),”Lateks proteinleri, lateks 
sensitizasyonun ana nedenidir” (%24,5) dır. Katılımcılar tarafından en yüksek oranda doğru 
cevaplar ise “Yama testi, lateks alerjisinde yaygın bir araştırma metodudur “(% 42,4), “Lateksin 
alerjik belirtileri genellikle altı saat içinde ortaya çıkar.”(%39,7),“Lateks allerjisi ile kabul edilen 
hastaların odaları yerleştirilmeden 6 saat önce havalandırılmalıdır” (%38,6), ”Pudrasız eldiven 
kullanımı, sağlık çalışanlarının lateks allerjisini azaltmanın bir yoludur” (%38,0). 

Analiz sonucuna göre kız öğrencilerin sıralama değeri ortalaması erkek öğrencilerden 
yüksek bulunmasına rağmen puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı 
saptanmıştır (p>0.05). 

Öğrencilerin yaşlarına göre bilgi puanları incelendiğinde 18 yaşında olan öğrencilerin bilgi 
puanları yüksek, 16 yaşında olan öğrencilerin bilgi puanları en düşük düzeydedir. Öğrencilerin 
yaşlarına göre bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı saptanmıştır 
(p>0.05). 

Bebekken cerrahi girişim geçirme öyküsü olan öğrencilerin bilgi puanı ortalama sırası 24,67 
iken cerrahi girişim öyküsü olmayan öğrencilerin bilgi puan ortalama sırası 93.62 dir. Bebeklik 
döneminde cerrahi girişim geçirme durumuna göre bilgi puanları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılığın olduğu saptanmıştır (p﹤0.05). 

Avakodo alerjisi olanlarda bilgi puan sırala ortalaması allerjisi olmayanlara göre yüksek 
bulunmuştur. Avakodo alerjisi durumuna göre bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılığın olduğu saptanmıştır (p﹤0.05). 

Kivi alerjisi olanlarda bilgi puan sırala ortalaması allerjisi olmayanlara göre yüksek 
bulunmuştur. Kivi alerjisi durumuna göre bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılığın olduğu saptanmıştır (p﹤0.05). 

Ananas alerjisi olanlarda bilgi puan sırala ortalaması allerjisi olmayanlara göre yüksek 
bulunmuştur. Ananas alerjisi durumuna göre bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılığın olduğu saptanmıştır (p﹤0.05). 

4. TARTIŞMA 
Lateks allerjisi olan olguların % 72’sinde rinit, konjonktivit, dispne ve wheezing gibi üst ve 

alt solunum yolu yakınmaları ve % 8’inde de anafilaktik reaksiyon olduğu raporlanmıştır. Lateks 
allerjisi olanlarda en sık görülen klinik tablo ise ellerde ortaya çıkan dermatit olup, görülme 
sıklığı % 60-100 arasındadır (Reisli, 2004;161) 

Çalışmamızda katılımcıların % 17,4’ünde lateks eldiven takarken gözlerin kızarması, 
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solunum, göğüs sıkışması veya zor nefes alma belirtilerinin oluştuğunu belirtmişlerdir 

Lateks allerjisi bulunan hastalarda çeşitli meyve ve sebzelere karşı allerjik reaksiyonlar 
normalden çok daha sık görülmekte ve bu durum ciddi sonuçlara neden olabilmektedir. 
Eren’in (2005) yapmış olduğu çalışmada vakaların %45’inde öyküde en az bir gıdaya karşı alerji 
saptamışlardır. 

Çalışmamızda öğrenciler de gıda allerjisi prevalansı % 9,2’dur. En fazla gıda allerjisi muz 
(2,7) avakodo (%2,2) ya karşıdır 

Sonuç olarak, sağlık personelimizi meslek hastalığıdır. Sağlık personeli konu ile ilgili 
bilgilendirilmelidir. Tanı konan bireylere lateks içeren maddelerin ve gıdaların listesi verilmelidir. 
Bu bireylerin lateks maruziyetini asgariye indirecek önlemler alınmalıdır. 
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LATEX ALLERGY AWARENESS AMONG NURSE STUDENTS 
Aim: This study aims to determine the sensitization and knowledge levels latex of high-school 
students and examine the relationship of knowledge levels with selected variables. 

Methods: The population of this descriptive study is the students health vocational high school 
in Antalya (N=200), the sample is the students volunteering to participate in the study (n=184). 

Data was collected through the “Personal Information Form”, “Screening for Latex Sensitization 
by Questionnaire” and “Latex Allergy Awareness Level Form”. Data was analyzed on the SPSS 
20 software package using averages, percentage, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis and Pearson 
Correlation Coefficient methods. 

Results: Of 184 students, 40,2% were male and 59.8% were female. Mean age was 16.9±0,5 
years. The top tree of RF referred to by the students were latex gloves regularly (78,3 %), history 
of eczema (11,4 %), common allergies (12 %). The prevalence of food allergy in students is 
9.2%. The highest food allergy is against banana (2.7) and avacodo (2.2%). 

Twenty five questions were asked about the route of prevention of latex allergy, potential 
adverse effects on health, potential risk factors for latex allergy and diagnosis of latex allergy. 
The level of knowledge about latex allergies was low [x±sd: 24,05±6,46 (range: 13,33-40,00)]. 

The results showed a statistically significant difference of the total knowledge score of the 
students by medical history of frequent surgery an infant, avocado allergy, kiwi allergy, pineapple 
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allergy source of knowledge on latex allegy. 

No statistically significant difference was found between the total knowledge scores by age, 
departments, latex gloves regularly, history of eczema, medical history of frequent surgery or 
invasive medical procedures, history of “hay fever” or other common allergies, take a beta- 
blocker medication, banana allergy, peach allergy. 

Conclusion: Similar to healthcare workers, nurse students were informed about latex and latex 
allergy 

Key Words: Latex Allergy, Awareness, Nurse Students 
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DİYABET HASTALIĞI HASTANE MALİYETLERİNİN HASTANE FATURASI VE 
TEŞHİS İLİLKİLİ GRUPLARA (TİG) GÖRE ANALİZİ 
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Giriş: Diabetes mellitus dünya genelinde en yaygın kronik hastalıklardan birisidir. 

Diabetes mellitus vakalarının sayısı ülkelerde sürekli artış göstermektedir. Toplam sağlık 
harcamaları, hane halkı sağlık harcamaları, ilaç harcamaları ve hastane maliyetleri içinde 
diabetes mellitus finansal maliyetleri önemli yer tutmaktadır (Riewpaibon et al., 2007; Ohinmaa 
et al., 2004; Wild et al., 2004; Mohan et al., 2004; Quaye et al., 2015). 2040 yılında diabetes 
mellitus için küresel olarak 802 milyar Amerikan doları ile 1 trilyon 452 milyar Amerikan doları 
sağlık harcaması yapılacağı tahmin edilmektedir (International Diabetes Federation, 2015). 
Dünyada bir diabetes mellitus hastalığı olan kişi başına 1621 Amerikan doları sağlık harcaması 
tahmin edilirken, Türkiye’de kişi başı 846 Amerikan doları diabetes mellitus tedavi harcaması 
öngörülmüştür. Küresel toplam sağlık harcamasının %12’si diabetes mellitus içindir (International 
Diabetes Federation, 2015). Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre Türkiye’de toplam 
sağlık harcamalarının yaklaşık %23’ünü diyabet ve diyabetin neden olduğu eşlik eden hastalık 
ve komplikasyonlarının maliyeti oluşturmaktadır (SGK, 2013). 

Amaç: Diabetes mellitus maliyeti yüksek kronik bir hastalık olduğundan Type 1 ve Type 
2 dibates mellitus maliyet analizlerini bireysel, hastane, ulusal ve uluslararası düzeyde yapmak 
oldukça önemlidir. Türkiye’de diabetes mellitus maliyet analizine ilişkin sınırlı çalışma vardır. 
(Keskek et al., 2014: 77). Bu çalışmanın amacı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
2013 yılı içerisinde yatarak tedavi görmüş, TİP I ve TİP II diyabet hastaların hastane bakım ve 
yataklı sağlık hizmeti maliyetlerini analiz etmektir. Tip 1 ve Tip 2 diyabet hastalığı hastane 
maliyetleri SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) ve DRG açısından incelenmiştir. Ayrıca araştırmada 
maliyetlerin diyabet türüne, cinsiyete ve yaşa göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini de 
incelemek amaçlanmıştır. Türkiye’de diyabetle ilgili TİG’lerin (DRGs- Diagnosis Related Groups) 
normal hastane faturaları ve TİG maliyetlerine göre hesaplanması yapılmıştır. 

Yöntem: Çalışma tasarımı, diabetes mellitus tedavisinin hastane faturalarından hareketle 
hastanede yataklı sağlık bakımı alan hastaların maliyetlerini tanımlayıcı, kesitsel ve geriye dönük 
olarak analiz edilmesi esasına dayanmaktadır. Araştırma 2013 yılında ANEAH’da (Ankara 
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi) yatarak tedavi alan E10 Tip I diyabetes mellitus ve 
E11 Tip 2 diyabetes mellitus diyabet ana tanılı hastalar ile ilgili retrospektif bir çalışmadır. 
Araştırmada Tip 1 diyabet ve Tip 2 diyabet maliyetleri hastanede yataklı sağlık bakımı alan 
hastaların faturalarının incelenmesi sonucunda hesaplanmıştır. Bu çalışmada diyabet tedavi 
maliyetleri hastane hizmeti ile sınırlandırılmıştır. Araştırmadaki hastalara ait demografik veriler 
HBYS’den (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi), tıbbi veriler HBYS’den, SUT fatura verileri (hasta 
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ve işlemlere ait fatura tutarları ve hizmet aktivite tutarları) HBYS’den alınmıştır. TİG’ler, TİG 
Bağıl Değeri, TİG Bağıl Fiyatı T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşhis 
İlişkili Gruplar Daire Başkanlığından alınmıştır. Bir bağıl değer yaklaşık 1.531,00 Türk Lirasıdır. 
Mali veriler tablosundaki ortalama hizmet aktivite ve SUT Fatura tutarları ANEAH HBYS’den ve 
ANEAH HOBİ karar destek programından elde edilmiştir. Veri analizinde Excell 2010 ve SPSS 
23 yazılım programları kullanılmıştır. Seçilen bu hastaların fatura tutarları ve hizmet aktivite 
tutarları HBYS’den alınmıştır. Hasta faturalarında Türk Lirası kullanılmıştır. Hasta faturaları ve 
TİG fatura tutarları Türk Lirasından Amerikan dolarına dönüştürülmüştür. 31 Mart 2013 itibari 
ile “1 Amerikan Doları = 2,1343 Türk Lirası” kuru kullanılmıştır. 

Bulgular: 649 diyabet hastasının %32,8’ini “E11.73 Type 2 diabetes mellitus with foot 
ulcer due to multiple causes” tanılı hastalar, %25,3’ünü “E11.65 Type 2 diabetes mellitus with 
poor control” tanılı hastalar, %10,9’unu “E11.72 Type 2 diabetes mellitus with features of 
insulin resistance” tanılı hastalar ve %30’unu da diğer diyabet tanılı hastalar oluşturmaktadır. 
Hastaların yaş ortalaması 57,24; ortalama yatış süresi ise 9,56 gündür. Hastaların hizmet 
aktivite fatura tutarları ortalaması 714,92 $, fatura tutar ortalaması 691,38 $ ve TİG tutar 
ortalaması 1.223,45 $ olarak hesaplanmıştır. 649 hastanın toplam hizmet aktivite fatura tutarı 
463.984,68 Amerikan $, toplam fatura tutarı 448.710,82 Amerikan $ ve toplam TİG tutarı 
ise 794.019,05 Amerikan $ bulunmuştur. TİG tutar ortalaması hizmet aktivite tutarı ve fatura 
ortalama tutarından yaklaşık %70 daha yüksektir. Eğer hastaneye TİG tutarına göre ödeme 
yapılsaydı hastane normal hastane fatura tutarından 345300 Amerikan $ daha fazla finansal 
kaynak sağlanacaktı. Hastaların çok olduğu TİG’lere bakıldığında; “K60B. Diyabet, Katastrofik/ 
Şiddetli KK Bulunmayan” TİG kapsamında 301 hasta bulunmaktadır. K60B TİG’in fatura hizmet 
aktivite ortalama tutarı 340,25 $, normal ortalama fatura tutarı 338,62 $ ve TİG ortalama 
fatura tutarı ise 645,59 $ olarak hesaplanmıştır. “K01Z. Ayak, Diyabetik Ayak İşlemleri”  
TİG kapsamında 158 hasta tedavi edilmiştir. K01Z TİG hizmet aktivite ortalama fatura tutarı 
1608,85 $, SUT ortalama fatura tutarı 1495,47 $ ve TİG ortalama fatura tutarı ise 2417,34 $ 
olarak hesaplanmıştır. K01Z SUT fatura ortalama tutarı TİG ortalama tutarının yaklaşık yarısı 
kadardır. “K60A. Diyabet, Katastrofik/Şiddetli KK Bulunan” TİG kapsamında 139 hasta tedavi 
edilmiştir. K60A TİG hizmet aktivite ortalama fatura tutarı 553,94 $, SUT ortalama fatura tutarı 
557,73 $ ve TİG ortalama fatura tutarı ise 1176,73 $ olarak hesaplanmıştır. Genel olarak Tablo 
5’deki TİG’ler incelendiğinde, TİG ortalama fatura tutarlarının SUT ortalama fatura tutarlarından 
oldukça yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 649 hastanın 83’ü (%12,78) “Tip 1”, 566’sı 
(%87,22) ise “Tip 2” diyabet hastasıdır. Hizmet aktivite tutarı, fatura tutarı ve TİG tutarı diyabet 
türüne göre anlamlı farklılık göstermektedir. Tablo 6 incelendiğinde Tip 2 diyabet hastalarının 
hizmet aktivite, fatura ve TİG tutar ortalamalarının Tip 1 diyabet hastalarından yüksek olduğu 
bulunmuştur. Tip 1 diyabet hastalarının ortalama hizmet aktivite tutarı yaklaşık 418 $, ortalama 
fatura tutarı 410 $ ve ortalama TİG tutarı 781 $ hesaplanmıştır. Buna karşılık Tip 2 diyabet 
hastalarının ortalama hizmet aktivite tutarı yaklaşık 758 $, ortalama fatura tutarı 732 $ ve 
ortalama TİG tutarı 1288 $ bulunmuştur. Ortalamalar arasındaki bu farklar istatistiksel olarak 
anlamlıdır (p﹤0,05). Diyabet hastalarının yaş, cinsiyet, hizmet aktivite tutarı, fatura tutarı ve TİG 
tutarı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Bütün değişkenler arasında anlamlı ve pozitif yönlü 
ilişki bulunmuştur. Yatış süresi ile hizmet aktivite tutarı (r=0,843) ve fatura tutarı (r=0,758) 
arasındaki ilişkilerin katsayıları, yatış süresi ile TİG tutarı (r=0,369) arasındaki ilişki katsayısından 
daha yüksektir. Buna karşılık yaş ile TİG tutarı arasındaki ilişki (r=0,48) yaş ile hizmet aktivite 
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tutarı (r=0,121) ve fatura tutarı (r=0,131) arasındaki ilişkinden yüksek bulunmuştur. Ayrıca TİG 
tutarı ile hizmet aktivite tutarı (r=0,472) arasındaki ilişki, TİG tutarı ile fatura tutarı (r=0,438) 
arasındaki ilişkinden büyüktür. Bu sonuçta hizmet aktivite faturalandırmada kullanılan bütün 
malzeme ve işlemlerin faturaya yazılmasına karşılık, fatura tutarında SUT kısıtlamalarının dikkate 
alınması etken olabilir. Yaş ve cinsiyet açısından diyabet maliyetlerinin anlamlı farklılık gösterdiği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Sonuç: Bizim çalışma sonuçları diyabet maliyet analizi konusunda yapılan çalışmalarla 
uyumluluk göstermektedir. Türkiye’de diyabet için yapılan harcamalarının önemli kısmı 
hastanelerdeki tedaviler için yapılan harcamalardır. Bizim bu araştırmamız diyabet hastalarının 
hastanede yapılan harcamalarını dikkate aldığından önem arz etmektedir. Türkiye’de yakın 
zamanda Sosyal Güvenlik Kumumu (SGK) tarafından yayımlanan çalışma diyabetin sosyal güvenlik 
bütçesine olan maliyetini belirlemek açısından önemlidir. Buna göre diyabetin SGK kurumuna 
maliyeti 2012 yılı için yaklaşık olarak 5,61 milyar $’dır. Yıllar itibariyle diyabetin toplam maliyeti 
her yıl bir önceki yıla göre ortalama yaklaşık olarak %18 artmaktadır. SGK tarafından yapılan 
toplam sağlık harcamaları arasında diyabet 2008 yılında %16.4 gibi bir orana sahipken 2012 
yılında bu oran %23’e çıkmıştır (Social Secuity Institution, 2013). Hastanelerde diyabet hastalık 
maliyet analizlerini yapmak diyabet harcamalarının kontrol altına alınması açısından önem arz 
etmektedir. Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerde hastanelerde diyabetle ilişkili teşhislerle tedavi 
gören hastaların ayrıntılı olarak maliyetleri araştırılmalıdır. Hastane hastalık maliyet analizleri 
sağlık hizmetlerinin önceliklendirilmesi, kaynakların verimli kullanımı ve topluma hastalıkların 
mali yüklerinin azaltılması için gereklidir. Diyabet maliyet çalışmalarından elde edilen sonuçları 
hekimler, sağlık politikacıları ve hastane yöneticileri diyabetin önlenmesi, kontrolü ve tedavisi ve 
yönetiminde kullanabilir. Ülkelerin toplam sağlık harcamaları içinde önemli pay alan diyabetik 
hastalıkların hastane, ilaç, ilaç dışı tedavi edici unsurlar ve komplikasyonlarının ayrıntılı maliyetleri 
incelenmek zorundadır. 

Anahtar Kelimeler: Diyabet Maliyet Analizi; TİG; Hastalık Maliyet Analizi 
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HOSPITAL COST ANALYSIS OF DIABETES MELLİTUS ACCORDING TO HOSPITAL INVOICES 
AND DIAGNOSIS RELATED GROUPs (DRGs) 

Aim: The objective of the study is to analyze the costs of inpatients in a descriptive, cross – 
sectional and retrospective way based on hospital invoices for DM (Diabetes Mellitus) treatment. 
In the study, DRGs (Diagnosis Related Groups) related with DM were analyzed with regard of 
hospital invoices and DRG costing. 

Method: This is a retrospective study about the patients who were hospitalized with the 
diagnosis of Type I DM (83 patients) and Type II DM (566 patients) in the year of 2013 at Ankara 
Numune Education and Research Hospital (ANERH). 

Results: The average age of DM patients in the study was 57.24 and the average length of stay 
for these patients was calculated as 9.56 days. The average amount of service activity invoice 
was calculated as 714.9 $ and average DRG amount was 1223.4 $ for 649 inpatients with 
the diagnosis of DM in 2013. It was discovered that the patient invoice amounts calculated 
according to DRG costing were far above the actual hospital invoice amounts. A significant 
difference was found in average hospital costs between Type I and Type II DM patients. 
Conclusion: The cost of DM treatment at national level has to be analyzed over the data set 
provided officially by Turkish Republic (TR) Social Security Institution (SSI). It is important to 
investigate the DM treatment cost of Turkey in an internationally comparable way. 

Key Words: Cocst Analsysi of Diabetus Mellitus; DRG; Disease Cost Analysis 
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VERİ ZARFLAMA ANALİZİ TEKNİĞİ: BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİNİN PERFORMANS ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

 
 

Burcu KATMER1 burcukatmer@hotmail.com 

 
 

GİRİŞ: Günümüzde, toplumun sağlık kuruluşlarından beklentilerinin artması, bilim ve 
teknolojideki gelişmeler ile toplumun sağlık hizmetlerine yönelik ihtiyaçları artmış ve buna 
bağlı olarak bireylerin sağlık kurumlarından beklentileri ve talepleri farklılaşmıştır. Bununla 
birlikte sağlık kurumlarında, hasta memnuniyeti, kaliteli hizmet sunumu, hasta güvenliği   
ön plana çıkan olgular haline gelmiştir. Diğer yandan sağlık kurumlarının günümüz rekabet 
ortamında varlıklarını devam ettirmek için hem toplum bireylerinin taleplerine cevap vermeleri 
ve hasta(müşteri) memnuniyetini sağlaması hem de kurumsal performanslarını yüksek tutmaları 
gerekmektedir. Kurumsal performansı ölçülerek etkinliğin belirlenmesi için farklı yöntemler 
kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri de “Veri Zarflama Analiz Tekniği”dir. Günümüzde 
sağlık sektöründe ürün ve hizmet sunumunda hastaların(müşterilerin) taleplerinde yoğun artış 
olması ancak kaynakların daha az olması nedeniyle, VZA tekniğinin sağlık sektöründe ve sağlık 
kurumlarında kaynakların etkin bir şekilde kullanılması için yol gösterici olduğu bilinmektedir. 
Mal ve hizmet üreten pek çok kurumun etkinlik analizlerinde yoğun bir şekilde kullanılan veri 
zarflama analizi (VZA), hastanelerin etkinlik analizleri için de çok fazla kullanılmaktadır. Çünkü 
bu yöntem bazı avantajlara sahiptir. Bunlardan en önemlilerinden birisi, birden fazla girdi ve/veya 
çıktı için kullanılabilmesidir. Buna bağlı olarak, hastanelerde de poliklinik hizmetleri, ameliyatlar 
ve doğum hizmetleri gibi değişkenler çıktı olarak kabul edildiği için çoklu çıktı analizlerde en iyi 
yöntem olduğu ifade edilen VZA yöntemi hastane “etkinlik düzeyini” belirleyerek performansını 
ölçmede etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir. 

Amaç: Araştırmada, İstanbul ilinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı 3. Basamak Sağlık Hizmeti 
veren bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 2014- 2016 yılı itibariyle performans, etkinlik ve 
etkenlik değerlendirilmesinin VZA tekniği ile yapılması amaçlanmıştır. Analiz sonrasında etkin 
olan ve olmayan alanların tespit edilerek etkin olmayanların etkinliği için potansiyel iyileştirme 
önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Sınırlılıklar: Bu çalışma İstanbul ilinde 3. Basamak Sağlık Hizmeti veren bir Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde yapıldığı için değerlendirmelerin tümü ancak çalışmanın yapıldığı 
hastane ile sınırlandırılmıştır. 

Yöntem: Kurumsal performansı ölçülerek etkinliğin belirlenmesi için farklı yöntemler 
kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri de “Veri Zarflama Analiz Tekniği”dir. VZA analizi için iki 
modelleme oluşturulmuştur. İlk modellemede, 2014 yılındaki 12 ay, 2015 yılındaki 12 ay, 2016 
yılındaki 12 ay olarak oluşturulmuştur. Her yılın bu 12 ayındaki girdi ve çıktılarına göre etkinlik 
değeri hesaplanmıştır. İkinci modellemede, 2014, 2015 ve 2016 yılındaki toplam girdi ve çıktılar 
üzerine kurulmuştur. Oluşturulan modellemede her yılın etkinlik değeri aylara göre ayrı ayrı 
hesaplanmıştır. İki modellemede de etkin olma durumunun değeri 1 olarak kabul edilmiştir. 

 

1 İstanbul Anadolu Kuzey Genel Sekreterliği, Strateji Birimi, İstanbul, Türkiye 
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1’in altındaki değerler, etkinlik değerinin altındaki değerler olarak kabul edilmiştir. Hastanenin 
2014-2016 yıllarındaki doktor sayısı, poliklinik oda sayısı, yatak sayısı, ayaktan tedavi edilen 
hasta sayısı, yatarak tedavi edilen hasta sayısı ve ameliyat sayıları araştırma verileri olarak kabul 
edilmiştir. Bu veriler, hastanenin 2014, 2015 ve 2016 yılına ait ait uzman doktor, yatak sayısı, 
poliklinik oda sayısı gibi değişkenler ile ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta sayısı, A grubu 
ameliyat sayısı, gibi verilerdir. Bu veriler hastanenin istatistik birimdeki bilgisayar ortamındaki 
kayıtlarından temin edilmiştir. Elde edilen veriler Excel 2003 programına aktarılmış ve daha 
sonra Veri Zarflama DEA for Windows Version 4.0 (Win4Deap) paket programına aktarılmıştır. 
Araştırma verileri Win4Deap paket programı ile analiz edilmiştir. 

Bulgular: 2014 yılının Ocak, Şubat, Nisan, Aralık aylarında girdi ve çıktılarına göre 
etkinlik değerinin 1 olduğu, Mart, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Kasım aylarında 
etkinlilik değerinin ﹤1, 2015 yılında da hastane performansının etkinlik değerinin ﹤1 olduğu 
belirlenmiştir. 2016 yılında ise Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Ağustos, Ekim, Kasım, Aralık 
aylarında etkinlik değerinin 1, diğer aylarda etkinlik değeri nin ﹤1 olduğu belirlenmiştir. İkinci 
modelleme göre yapılan analiz sonucunda, hastanenin 2015 yılındaki etkinlik değerinin 0.943 
﹤1 olduğu, 2015 ve 2016 yılındaki etkinlik değerinin ise 1 olduğu belirlenmiş olup, 2015 ve 
2016 yıllarında hastanenin performansının etkin olduğu, 2014 yılında ise etkinliğinin düşük 
olduğu belirlenmiştir. 2014 yılında hastanenin girdi ve çıktı dengesini sağlayarak performansını 
yükseltebilmesi için toplam “aktif yatak sayısına göre etkinlik değerinin -221.697, “hekim 
sayısına” göre etkinlik değerinin -295.546, “aktif poliklinik oda sayısına” göre etkinlik değerinin 
-105.249 olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: Araştırmada, 2014 yılındaki Ocak, Şubat, Nisan, Aralık aylarında hastane 
performansının etkin olduğu, ancak Mart, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Kasım 
aylarında etkin performansın olmadığı ve bu aylardaki performans etkinliğinin yükseltilebilmesi 
için girdi sayılarında eksiltme yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 2015 yılında ise 
hastanenin girdi ve çıktılarına göre, Mart ayında etkin olduğu, diğer aylarda performans 
etkinliğinin olmadığı, girdilerde azaltma yapılarak girdi ve çıktı dengesinin sağlanması gerektiği 
anlaşılmıştır.2016 yılında Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Ağustos, Ekim, Kasım, Aralık 
aylarında hastane performansının ekin olduğu, diğer aylarda ise performans etkinliğinin 
olmadığı, Haziran, Temmuz, Eylül performans etkinliğinin olmadığı ve bu aylardaki performans 
etkinliğinin sağlanabilmesi için, hekim sayısında, poliklinik oda sayısında ve yatak sayısında 
azaltma yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 2014 yılında hastanenin girdi ve çıktı dengesini 
sağlayarak performansını yükseltebilmesi için toplam “aktif yatak sayısının”, “hekim sayısının”, 
“aktif poliklinik oda sayısının” azaltmasının performans etkinliğini yükseltilmesi hususunda 
faydalı olabileceği anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık kurumları, performans, etkinlik, veri zarflama analizi1 
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DATA ENVELOPING ANALYSIS TECHNIQUE: INVESTIGATION OF PERFORMANCE 
EFFICIENCY OF A TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL 

Aim: In this study, it was aimed to investigate the performance of a training and Research 
Hospital affiliated to the Ministry of Health in Istanbul. 

Method: The performance evaluation was conducted methodologically using Data Envelopment 
Analysis Technique. In performance evaluation; Variables such as number of specialists, general 
practitioners and dentists in the year 2014-2016, number of beds, number of outpatient rooms 
were used as input, number of patients treated at night and inpatient treatment, number of 
operations in group A were also used as outputs. Data on these variables to be used as inputs 
and outputs were obtained from hospital databases. The analysis of the data was done with 
Win4Deap package of Data Envelopment Technique. 
Findings: It has been identified that the value of activity was 1 in January, February, April 
and December of 2014 and the value of activity was ﹤1 in March, May, June, July, August, 
October and November and the efficiency value of hospital performance is 1 in 2015 It has 
been identified. It was determined that the efficiency value is 1 and the efficiency value is ﹤1 
in January, February, March, April, May, August, October, November and December of 2016. 

Results: In this study was found that the hospital performance was effective in January, 
February, April and December of 2014, but there was not effective performance in March, 
May, June, July, August, October and November of 2015. In order to ensure the number of 
beds must be reduced in the hospital. 

Key Words :Health institutions, performance, efficiency, data envelope analysis 
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Giriş: Son yıllarda sağlık kurumlarında bilgisayar kullanımı oldukça artmıştır. Özellikle 
verinin kullanımı ve bilgiye dönüştürülmesi amaçlanan kullanımda zamanla karar destek 
sistemleri kullanımı söz konusu olmuştur. Sağlık kurumlarında bilgisayar otomasyonu, tıbbi ve 
finansal hizmetle ilgili çok miktardaki verinin bilgisayara dayalı bir enformasyon sistemiyle kayıt 
altına alınıp işlenmiş bilgiye dönüştürüldüğü ve yine yönetim karar desteği ile tıbbi hizmetler 
için kullanılan bir hastane enformasyon sistemini kapsamaktadır (Oben, 1998:15; Esatoğlu ve 
Köksal, 2002: 29). 

Bilişim, bilginin işlenmesi, depolanarak saklanması, teknik araçlarla en hızlı ve en kolay yoldan 
iletilerek bilgi akışının sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Hasta güvenliği ve memnuniyeti, 
sağlık hizmetlerinde kalite geliştirme, klinik hataların azaltılması, erken teşhis, uygun tedavi ve 
sağlık hizmetlerinin artan maliyetinin azaltılması gibi gereklilikler bilişim teknolojilerinin sağlık 
alanında kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir (Mutluay ve Özdemir, 2014:180). 

Bununla birlikte tanımlama ve hatırlatmalar ile sistemlerin gelişimi sağlanmaktadır. Klinik 
bilgi sistemlerinin bileşenleri, elektronik sağlık kayıtları, hastane bilgi yönetim sistemleri, tele-tıp, 
tıbbi görüntüleme ve görüntü depolama sistemleri ve klinik karar destek sistemleridir (Güleş vd., 
2004:11). Elektronik sağlık kayıtları; kişisel sağlık kayıtları, test sonuçları, anamnez, muayene, 
doktor istemi, bakım planı ve epikriz gibi tıbbi bilgilerin yanı sıra hastaya ilişkin kullanılan fatura 
ve malzemeler gibi tıbbi olmayan verileri de içermektedir (Ay 2012:131-136; Blobel 2004:251). 

Karar Destek Sistemleri (KDS), yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış durumlarda veya 
ne yönde bir karar verilmesinin tam olarak kestirilemediği hallerde, karar vericilere modeller, 
bilgiler ve veri yönetme araçları sunan interaktif bilgi sistemleri olup, karar vermenin yeterliliğini 
geliştirmekten çok, etkinliğini geliştirmeyi etkinliğini geliştirmeyi hedeflerler (Alter 1999: 173; 
Özata ve Aslan 2004:11). Diğer bir deyişle sağlık personelinin alacağı kararlarda destek sağlayan 
bilgisayar programlarıdır. 

Tıbbi görüntüleme ve görüntü depolama sistemleri, hasta demografik ve fatura bilgilerinin 
yönetimini, hasta randevularının düzenlenmesini, dijital görüntülerin ayırıcı tanı, raporlama, 
konsültasyon amaçlı incelenmesini sağlayan merkezi sistemlerdir (Güleş ve Özata 2005). Klinik 
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karar destek sistemleri ise; hekimlere, hemşirelere ve diğer sağlık personeline tanıya ve tedaviye 
yönelik klinik karar süreçlerinde destek sağlayan bilgisayar programlarıdır (Kawamoto vd., 
2005:765). Sistemin özünde hatırlatma ve uyarı mekanizmaları yer almaktadır. 

Bununla birlikte çalışma konumuzun ana temasını oluşturan sigara, önlenebilir hastalık 
nedenlerinin başında gelmektedir. Sağlık üzerine olan olumsuz etkilerine karşı küresel bir savaş 
yürütülmekte olup Türkiye bu savaştaki öncü ülkelerden biridir. Sigara bırakma kampanyaları 
toplumun her kesimine yeteri kadar ulaşmamaktadır ve bununla birlikte bağımlılığın karmaşık 
yapısından dolayı da istenen sonuçlar istenen hızla alınamamaktadır. Sigara bırakma 
poliklinikleri çoğu hastanede hizmet vermektedir. Başvuranlara sigara bırakma konusunda 
destek olunmakta ve sigara bırakma ile ilgili olarak takip edilmektedir (Goldstein, Niaura, Willey- 
Lessnevd.,1997:1313).Sigarayı bırakmak isteyenlerin tıbbi taleplerini karşılamak amaçlı açılan 
sigara bırakma polikliniklerinde uygulanan programlar sigara bırakmadaki başarıyı artırmaktadır 
(Parrott S, Godfrey C, Raw M vd.,1998:1).Bu şekilde yalnızca polikliniğe ayaktan başvuran 
hastalara ulaşılabilmektedir. 

Bunun yanı sıra hastanelerde her kesimden ve her bölgeden çok sayıda insan yatmaktadır. 
Hastane ortamı ve mevcut yatış nedenlerinden hastanede sigara içme miktarı önemli ölçüde 
azalmaktadır (Rigotti NA, Munafo MR, Stead LF.2007). Ancak yapılan çalışmalarda hastaneden 
çıkanların çok büyük bir kısmının hastaneden çıktıktan sonra sigara açısından eski yaşam tarzına 
döndüğünü göstermektedir (Rigotti, Arnsten, McKool vd.,1997: 2653). Hastanede geçirilen 
zaman sigara bırakma açısından bir fırsat olarak görülmelidir. Yatak başı verilen sigara bıraktırma 
danışmanlığınınbırakma oranlarını arttırdığı rapor edilmiştir (Reid, Mullen, Slovinec vd., 2010: 
11). Bunun için NICE (National Institute For Health and Care Excellence) yatan her hastaya 
hastanede yetkili birimler tarafından sigara konsültasyonu verilmesini ve sonrasında da bir ay 
içinde aranmasını önermektedir (Fiore, Goplerud, Schroeder, 2012:1172). Bu hizmeti rutin olarak 
veren dünyada çok az hastane vardır (Duffy, Cummins, Fellows vd., 2015: 29). Her hastane 
bağımsız olarak bu hizmeti organize edebilmelidir. Hastane ile sigara bıraktırma hastalarının veri 
tabanları bütünleşmiş değildir. Mevcut sistemimizde bununla ilgili bir planlama yoktur. Dünyada 
giderek artan yatan hastada sigara danışmanlığı ilerleyen zamanda hastanelerde yatan hastada 
sigara danışmanlığı bir kalite ölçütü olarak değerlendirilebilir. Zamanla hastanelerde sigara 
içenlerin kaydedileceği ve anında sigara bıraktırma birimine aktarılacağı bir kayıt sistemine 
ihtiyaç duyulacaktır (Ünal, 2017:94). 

Amaç: Bu çalışmanın amacı bir eğitim araştırma hastanesinde yatan hastalardan sigara 
içenlerin sigara bırakma polikliniğine yönlendirilmesi sisteminin kurulmasıdır. Böylece yatak başı 
sigara danışmanlığı sağlanmış olacaktır. 

Sınırlılıklar: Çalışma yoğun bakımlar ve çocuk klinikleri hariç yatan hastaları kapsamaktadır. 
Poliklinikler kapsam dışı tutulmuştur. Çocuk kliniklerinde ebeveynlere yönelik çalışmalar sistemin 
ilerleyen döneminde başlatılacaktır. 

Yöntem: Çalışma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde kullanılan bilişim sistemi üzerine tanımlayıcı tipte planlanmıştır. Sistem ile 
kliniklerde (yoğun bakım ve çocuk klinikleri yatışları hariç) yatış verilen hastaların anamnezinde 
sigara içme durumu tanımlanması, “evet” ise sigara bırakma polikliniğinde görevli hekime mesaj 
atılması, konsültasyon istenmesi, ilgili hekim tarafından hastanın durumuna göre konsültasyona 
cevap verilmesi, hastanın sigara bırakma konusunda bilgilendirilmesini içermektedir. Hasta 
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görüldüğünde sigarayı bırakmak için hazır değilse yani istemiyorsa görüşme kısa tutularak 
bırakmayı özendirici bilgiler verilecektir. Eğer hasta karar verdiyse görüşme danışmanlık 
çerçevesinde uzun tutulacaktır. Ayrıca yerinde konsülte edilen hastanın taburculuk bilgileri ilgili 
hekimlere tekrar mesaj olarak gelmesi sağlanmış olacaktır. Böylece taburculuktan on beş-yirmi 
gün sonra hastanın ilerleyen süreçteki kontrol ve sigara bırakma durumunun sigara bırakma 
polikliniği çalışanları tarafından telefonla aranarak takip edilmesi sağlanmış olacaktır. 

Bulgular: Çalışma ile yazılım bölümü oluşturulmuş ve uygulamaya hazır hale gelmiştir. 

Sonuç: Karar destek sistemleri gelişime ve uygulamaya açık sistemlerdir. Sağlık politikaları 
arasında yer alan “Dumansız Hava Sahası” oluşturmada sigara bırakma polikliniği son derece 
önemli bir misyon üstlenmektedir. Bu anlamda başlatılan çalışma hasta ve yakınlarının 
bilinçlenmesi açısından önemlidir. Ayrıca çalışmamız ülkemizde öncüler arasında yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sigara, Yatak Başı Danışmanlık, Hastane, Karar Destek Sistemi 
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ESTABLISHMENT OF A HOSPITAL DECISION SUPPORT SYSTEM AND ITS INTEGRATION 
INTO SMOKING CESSATION POLICLINIC AND BEDSIDE SMOKING COUNSELING 

Aim: The aim of this study is to establish a system for directing smokers to smoking cessation 
clinics from inpatients in an educational research hospital. Thus, bedside smoking counseling 
will be provided by smoking cessation polyclinic employees, and the control and smoking 
cessation status of the patient will be followed. 

Method:The study was planned as a descriptive type on the information system used in Abant 
Izzet Baysal University İzzet Baysal Education and Research Hospital. Decision Support Systems 
(KDS) includes the diagnosis of the smoking status in inpatients’ anamnesis (except the inpatients 
of intensive care and childcare clinics), if the diagnosis is “YES”, sending out a message to the 
physician on duty at the smoking cessation clinic, requesting a consultation, responding to the 
consultation of the related physician according to the status of the patient, and informing the 
patient about how to quit smoking. Moreover, it will be ensured that the discharge information 
of the hospitalized patient who was given consultation on site comes back to the relevant 
physicians again as a message. 
Result: With the study, a software department has been established and made ready for 
implementation. 

Conclusion: Decision support systems are systems that are open to development and 
implementation. Smoking cessation polyclinics undertake an extremely important mission in 
creating “Smoke-free Zones” which are one of the health politics. The study initiated in this 
sense is important for the awareness of patients and their relatives. Moreover, our work is 
among the forerunners of our country. 

Keywords: Smoking, Bedside Counseling, Hospital, Decision Support System 
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Giriş: Sağlık sisteminin içinde yer alan hastaneler birden çok fonksiyonun bir arada 
götürüldüğü karmaşık işletmelerdir (Tütüncü ve diğ., 2014). Karmaşık bir çevre yapısına sahip 
oldukları için her an çok çeşitli risklere maruz kalırlar. Bu yüzden riski yönetmek için iyi bir 
risk yönetimi yaklaşımı gerekmektedir (Scrivens, 2004). Karşı karşıya kaldıkları riskleri oluruna 
bırakan hastaneler ile iyi risk yönetimi yapabilen hastaneler arasında ayrımlar bulunmaktadır. 
Faaliyetlerini daha etkin yönetmek amacıyla günümüzde pek çok sağlık kuruluşları risk 
yönetimi mekanizmalarını oluşturmaktadır. Maliyetleri azaltma çabaları, yasal zorunluluklardan 
kaynaklanan değişimler, özel branşlardaki personel yetersizliği gibi son zamanlarda sağlık 
sektöründe ortaya çıkan değişimler kurumların içinde bulunduğu risk ortamını daha da karmaşık 
hale getirmiştir. Kuruluşlar bu süreç içerisinde risk ortamına hâkim olmaya çalışmaktadır. Dünyada 
gittikçe güçleşen rekabet koşulları kalitenin sürekli iyileştirilmesini, mükemmelleştirilmesini 
kaçınılmaz kılmıştır (Tutuncu ve Kucukusta, 2008). Doğru bir şekilde kullanılan risk yönetimi 
problemlerin doğmadan önlenmesini sağlayarak işletmenin etkin ve verimli çalışmasına olanak 
sağlayabilir (Pulular, 2009). Hasta güvenliği de bir sağlık kurumunda öncelikli alanlardan biridir. 
Hasta güvenliği ile ilgili en ufak bir ihmal sağlık kurumu için büyük bir risktir. Bu doğrultuda 
çalışmanın amacı risk yönetimi ve kalite yönetim sisteminin hasta güvenliğine etkisi olarak 
belirlenmiştir. 

Sınırlılıklar: Araştırma gerçekleştirilirken kamu ve özel hastanelerde çalışan tüm personele 
ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak, nöbet, izin gibi durumlardan dolayı anket uygulamasına 
katılamayan personel de bulunmaktadır. Bu durum çalışmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. 

Yöntem: Araştırmada öncelikle yazın taraması yapılmıştır. Veri toplama yöntemi 
olarak, alan araştırması yöntemi ve anket tekniği uygulanmıştır. Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyet’inde kamu ve özel sektörde bulunan hastanelerde görev yapan tüm 
sağlık çalışanlarının bakış açısıyla, risk yönetimi ve kalite yönetim sisteminin hasta güvenliği 
üzerindeki etkisini belirlemek üzere gerçekleştirilmiştir. Araştırma evrenini Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinde görev yapan tüm sağlık personeli oluşturmaktadır. Anket uygulaması evrenin 
tamamına gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Anket uygulaması, görev başında olan ve uygulamayı 
kabul eden tüm sağlık personeline gerçekleştirilmiştir. Alan araştırmasında kullanılan anket iki 
bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, hasta güvenliği, kalite yönetim sistemi ve risk yönetimi 
konularını içeren 57 ifadeden oluşan üç ölçek kullanılmıştır. Hasta Güvenliği ölçeği için Sexton, 
ve Thomas (2000) tarafından geliştirilen ve Tütüncü ve diğerleri tarafından (2007) ülkemizde 
uygulanmış olan ölçek kullanılmıştır. Kalite yönetim sistemi ölçeği için Tütüncü ve diğerleri 

 
1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, İzmir, Türkiye 
2 Katip Çelebi Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 
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(2008) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Son olarak, risk yönetimi ölçeği için EN 
ISO 14971:2012 Tıbbi Cihazlarda Risk Yönetimi Standardı temel alınarak oluşturulan ölçek 
kullanılmıştır. İkinci bölümde katılımcıların demografik özellikleri ve risk analizi ile ilgili teknikleri 
bilme durumlarına ilişkin sorular yer almaktadır. İfadeler 5’li Likert tipi ölçek (5= Kesinlikle 
Katılıyorum; 4= Katılıyorum; 3=Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum; 2= Katılmıyorum; 1= Kesinlikle 
Katılıyorum) ile puanlandırılmıştır. Anketlerin kontrolünden sonra, veriler bilgisayar ortamına 
aktarılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.00 (Statistical Programme for Social Sciences) programı 
ile analiz edilmiştir. Ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliği kanıtlanmıştır. Değişkenler arasındaki 
ilişkinin yönü ve kuvvetini belirlemek için korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Risk yönetimi 
ve kalite yönetim sisteminin hasta güvenliği üzerindeki etkisini belirlemek için regresyon analizi 
yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 ve daha altı olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya toplam 416 kişi katılmıştır. Katılımcıların %67’si kadın ve %33’ü 
erkektir. Katılımcıların, %3’ü işini 1 yıldan daha az süredir yaptığını, %8’i 1 ile 3 yıl arasında 
yaptığını, %18’i 4 ile 6 yıl arasında yaptığını, %14’ü 7 ile 9 yıl arasında yaptığını ve %57’si 10 yıl 
ve daha fazla süredir bu işi yaptığını belirtmişlerdir. Katılımcılara risk analizi gerçekleştirebilmek 
için bazı analiz yöntemlerini bilip bilmedikleri sorulmuştur. İlk olarak katılımcıların %16’sı Hata 
Türü ve Etkileri Analizi yapmayı bildiğini ve %2’si ise Pareto Analizi yaptıklarını belirtmişlerdir. 
Katılımcıların %94’ü yetkileri olsa, çalıştığı hastanede yapısal bir değişikliğe gideceğini ve %20’si 
dünyaya bir daha gelseler, yine bu şartlarda aynı işte çalışabileceklerini düşünmüşlerdir. Çalışmada 
kullanılan Hasta Güvenliği, Kalite Yönetim Sistemi ve Risk Yönetimi ölçeklerinin güvenilirlikleri 
sınanmış ve genel Cronbach’s alpha değerleri Hasta Güvenliği ölçeği için 0.85, Kalite Yönetim 
Sistemi için 0.86 ve Risk Yönetimi için 0.96 olarak belirlenmiştir. Daha sonra risk yönetimi ölçeği 
yeni oluşturulan bir ölçek olduğundan dolayı veri setine faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Faktör 
analizlerinin uygunluğunu belirlemek amacıyla risk yönetimi veri setine uygulanan Küresellik 
Testi (Barlett’s Test of Spirity) sonucu 0.001 düzeyinde anlamlı, Kaizer-Mayer-Olkin örneklem 
değeri de 0,96 olarak bulunmuştur. Risk Yönetimi veri setine gerçekleştirilen faktör analizi 
sonucu 19 ifadenin iki boyut altında toplandığı ve açıklanan toplam varyansın 63.60 olduğu 
belirlenmiştir. Bu faktörler “Risk Kontrol ve Analizi” ve “Risk Planlama ve Raporlama” başlıkları 
altında toplanmıştır. Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkinin yönü ve kuvvetini belirlemek 
amacıyla korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Hasta Güvenliği ile Risk Yönetimi boyutları ve 
Kalite Yönetim Sistemi arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir. Risk Yönetimi 
ve Kalite Yönetim Sistemi arasında da anlamlı ve pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir. Regresyon 
analizi, Hasta Güvenliğine Kalite Yönetim Sistemi ve Risk Yönetimi boyutlarının etkisini belirlemek 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Stepwise yöntemi ile gerçekleştirilen regresyon analizinde, genel 
olarak modelin açıklanma oranı 0.43 olarak tespit edilmiştir (F (3, 412) = 107.10, p﹤0.001, R = 
0.66, Adjusted R2 = 0.43). Regresyon analizi sonucu, Kalite Yönetim Sistemi, Risk Planlama ve 
Raporlama, Risk Kontrol ve Analizinin Hasta Güvenliği üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç: Sonuç olarak, araştırma örnekleminin özellikle risk analizi yapmak amacıyla 
uygulanan bazı teknikleri kullanmadıkları ve bu teknikleri bilmedikleri ortaya konmuştur. Bunun 
yanında, risk planlama ve raporlama ve risk kontrol ve analizinin hasta güvenliği üzerinde etkisi 
olduğu belirlenmiştir. Sağlık sektöründe risk yönetiminin etkili ve verimli bir şekilde oluşturulması 
ve kontrolünün sağlanması çok önemlidir. Kurumu etkileyebilecek olan bütün potansiyel olaylar 
değerlendirilmeli, tanımlanmalı ve bu risklerin yönetimini destekleyen bütünleşik bir yaklaşım 
oluşturulmalıdır. Uygun kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, bu kontrollerin etkinliğinin devamlı 
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olarak takip edilerek risklerin tespit edilmesi, açıklanması ve değerlendirilmesi bu sürecin önemli 
bir parçasıdır. Risk yönetimi, olası kayıpları ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilmiş önlemlerden 
oluşmaktadır. Bu önlemler, gelecekte karşılaşılabilecek hataları önlemeyi ya da azaltmayı 
amaçlamaktadır. Bu nedenden dolayı işletmeler reaktif yaklaşımdan çıkıp proaktif yaklaşım 
sergilemelidirler. Bu nedenle, riskin planlanması ve raporlaması öncelikli olarak üzerinde 
durulması gereken nokta olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Kalite Yönetim Sistemi, Risk Yönetimi 
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EFFECTS OF RISK MANAGEMENT AND QUALITY MANAGEMENT 
SYSTEMS ON PATIENT SAFETY 

Aim: The aim of the study is to determine the effect of risk management and quality systems 
on patient safety. 

Method: A stratified sampling cross-sectional survey was performed at the hospitals, 416 
healthcare workers in Turkish Republic of Northern Cyprus. Data was obtained by administrating 
a structured-questionnaire survey consisting two parts. The main part of the survey was made 
up of risk management, quality systems and patient safety questions. The second part inquired 
demographic and nominal questions about the healthcare workers. The items were rated 
on a five-point scale (1= strongly agree; 2=agree; 3=neither agree nor disagree; 4=disagree; 
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5=strongly disagree). The employees were asked to rate these statements. Data obtained was 
analyzed by using a SPSS program. Data analysis consisted of frequency distribution, factor 
analysis, correlation analysis and regression analysis. 

Results: 416 hospital staff has gone under the research. The reliability tests have been 
implemented on data at the base of derivative statistics. As a result of the test, the general 
Cronbach’s alpha of patient safety data is found to be as 0.85, quality system 0.86 and risk 
management 0.96. The factor analysis has been implemented on risk management data. In the 
principal component analysis implemented on data, it is found that items are formed under 
two dimensions and with total variance in the rate of 63.60. These factors are renamed as 
Risk Controlling and Analyzing; and Risk Planning and Reporting. Correlation analysis showed 
that risk management, quality systems and patient safety have strong relations among each 
other. According to regression analyses, quality management systems and risk management 
dimensions have effect on patient safety. Conclusions: The study indicates that research 
variables has strong effect on patient safety, and quality system has been the most effective 
one on the patient safety. 
Key Words: Patient Safety, Quality Management Systems, Risk Management 
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Anahtar kelimeler 
Hemşirelik bakımı, 

Flebit, 

Periferik venöz kateter. 

GİRİŞ 
Klinikte yatan hastalara periferik intravenöz (IV) yolla sıvı ve ilaç uygulamaları sırasında gelişen 

flebit, sıklıkla yaşanan sorunlardandır. Hemşire, hastalara intravenöz sıvı/tedavisi uygulanmasının 
doğru bir şekilde verilmesinden sorumludur. Flebit gelişimini önlemek, erken tanı ve geliştiğinde 
tedavisinin uygulanması hemşirenin öncelikli görevleri arasındadır. Flebit geliştiğinde, tedavinin 
zamanında ve doğru dozda yapılabilmesi ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Flebit, hem 
hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkiler hem de hastanın tedavisinin aksamasına ve tedavi 
süresi ile hastanede kalış süresinin uzamasına neden olurken, aile ve ülke için ekonomik kayıplara 
da neden olur. Bunun yanında hemşirenin iş yükünü arttıran bir durum olarak karşımıza çıkar. 

Hasta güvenliğini tehdit eden tıbbi hata nedenlerinden biri olan flebit, gelişim nedenlerine 
göre mekanik, kimyasal ve bakteriel olmak üzere üç şekilde görülmektedir(Nassaji-Zavareh ve 
Ghorbani, 2007:733; Sarı vd., 2016:2905; Cihan Erdoğan ve Denat, 2016:7). 

Kimyasal flebit nedenleri; 
Verilen ilaç ya da sıvının hipertonik veya hipotonik olması, ya da pH’sının asidik veya alkali 

olması ile ilişkilidir. Kanın osmolaritesi 285 mOsm/kg’dır. Bir sıvının osmolaritesi 250-350 mOsm/ 
kg arasında ise izotonik, osmolaritesi 250 mOsm/kg’den az ise hipotonik, 600 mOsm/kg’dan 
fazla ise hipertonik olarak kabul edilmektedir. İntravenöz verilen bir sıvının osmolaritesi ne kadar 
yüksekse o kadar kısa sürede flebit riskinin arttığı belirlenmiştir (Rosenthal, 2006:14; Uslusoy 
ve Mete, 2008:178; Kuwahara vd., 2009:344; Mowry ve Hartman, 2011:461; Cihan Erdoğan 
ve Denat, 2016:8). Kanın pH’sı 7.35-7.45 arasındadır. Verilen sıvıların çok asidik (pH 4.1) ya 
da çok bazik (pH 9) olması nedeni ile venin tunika intima tabakasına zarar vererek flebit riskini 
arttırdığı saptanmıştır (Mowry ve Hartman, 2011:458; Cihan Erdoğan ve Denat, 2016:8; Sarı 
vd., 2016:2907-2910) 

İntravenöz yolla verilen antibiyotikler damar içinin yoğunluğunu ve/veya pH’sını 
değiştirmektedir. Ayrıca antibiyotiklerin dozunun, sulandırılma miktarının, verilme süresinin, 
uygulama sayısı ile pH değerinin yoğunluk ve pH değerine etki ederek flebit riskini arttırdığı 
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İZMİR, Türkiye 
2 Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü Ebelik Anabilim Dalı, İZMİR, Türkiye 
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belirtilmektedir (Rosenthal, 2006:14; Mowry ve Hartman, 2011:461; Kruse vd., 2007:449; 
Nassaji-Zavarehve Ghorbani, 2007:735; Uslusoy ve Mete, 2008:179; Cihan Erdoğan ve Denat, 
2016:7) 

Mekanik flebit nedenleri 
Mekanik flebit, kanülün kullanımı ve kanül özelliklerinin sebep olduğu ven intimasının 

mekanik iritasyonu sonucu oluşan enflamasyondur. Kateter materyalinin tipi, kateteterin boyutu, 
kateterin vende kalış süresi, kullanılan anatomik bölge, kateteri yerleştiren kişinin becerisi, sıvı 
akış hızı, sıvıyı gönderme şekli, verilen ilaçların sayısı gibi faktörler mekanik flebit oluşumua 
neden olur (Gallant vd., 2006:344; Powell vd., 2008:40; Mete ve vd., 2011:179; Salgueiro- 
Oliveira vd., 2013:37; Cihan Erdoğan ve Denat, 2016:7; Sarı vd, 2016:2907) 

• Kateterin yapıldığı madde; Literatürde teflon kateterlerin daha sık flebite neden olduğu 
belirtilmektedir. 

• Kateterin boyu ve çapı; Kateter boyunun uzun olması, hem kateterin yerleştirilmesini 
zorlaştırır hem de ven içinde bakteriyel kolonizasyon olasılığını arttırdığı için flebit gelişimini 
etkiler. Kullanım süresi ve amacına göre uygun büyüklükteki kateterin seçilmesi ve özellikle 
poliüretan kateterin kullanılması önerilmektedir. 

• Kullanılan anatomik bölge; Kateterin yerleştirilmesi sırasında distalden proksimale doğru 
bir sıra izlenerek uygulanması, kateterin ve uç kısmının kemik çıkıntılar, el bileği gibi eklem 
bölgeleri ya da venin ikiye ayrıldığı bölgelerden uzak olmasına özen gösterilmeli ve yetişkinlerde 
alt ekstremite yerine üst ekstremitelerin tercih edilmesi önerilmektedir. 

• Kateter bölgesinin tespiti; Kateterin yetersiz tespitinin enfeksiyon ve tromboflebit riskini 
arttırdığı belirtilmektedir. 

• Kateterin vende kalış süresi; kateterin vende kalış süresinin uzaması durumunda flebit ve 
tromboflebit oluşuma riskinin arttığını göstermektedir. Acil durumlarda takılan kateterin 48 
saat içinde, normal durumlarda 72-96 saat içinde değiştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. 
Yapılan bir çalışmada, flebit oranlarının 2. günden sonra giderek arttığı belirtilirken, bazı 
çalışmalarda ise bu oranın ilk 24 saatten sonra arttığı belirtilmiştir (Gallant vd., 2006:344; 
Mete ve vd., 2011:179; Cihan Erdoğan ve Denat, 2016:7,Powell vd., 2008:40). 

İnfüzyon tedavisi 1 haftadan uzun sürecekse ya da infüzyon sıvısının pH’ı 5’den az ya da 
9’dan fazlaysa ya da osmolaritesi 600 mOsm/L’dan fazlaysa ya da %10’u aşan Dextroz 
konsantrasyonu uygulanacaksa midline kateter ya da santral venöz kateter tercih edilmesi, 
infüzyonların özellikleri ve periferik IV tedavi için infüzyon süresinin değerlendirilmesi 
önerilmektedir (Kuwahara vd., 2009:344; Cihan Erdoğan ve Denat, 2016:8) 

• Sıvı gönderme şekli ve sıvının akış hızı; infüzyon pompalarının steril koşullarda kullanıldığında 
flebit riskini azalttığı belirtilmiştir. Sıvı akış hızının flebit gelişimine ilişkin etkisine bakıldığında 
sıvıyı hızlı vermenin, hemodilüsyonu arttırdığı, konsantre solüsyonun tunika intima ile daha 
çok temas etmesinden dolayı flebit gelişebileceği bildirilmektedir. Saatte 90ml’den hızlı giden 
infüzyonlarda daha fazla komplikasyon geliştiği belirtilmiştir. İnfüzyon zamanı geciktiğinde 
yetiştirmeye çalışılmamalıdır. 

• Kateterden verilen ilaçların sayısı ve sıklığı; Kateterden verilen ilaç sayısı ve sıklığının arttıkça 
venin duvarına yapılan mekanik travma ve kimyasal irritasyonu arttırarak flebit gelişme riskini 
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arttıracağı düşünülmektedir. Yapılan bir çalışmada tekli antibiyotik uygulanan hastalarda 
flebit görülme oranı % 2.6 iken ikili ve daha fazla antibiyotik uygulanan hastalarda flebit 
görülme oranı % 40.6 olarak tespit edilmiştir (Mete ve vd., 2011:179; Cihan Erdoğan ve 
Denat, 2016:8). 

• Kateteri uygulamaya ilişkin bilgi düzeyi ve uygulama becerisi; hemşirelerin bilgi düzeyinin ve 
kateter uygulama becerisinin flebit oluşumunda etkili olduğu belirtilmektedir. (Cihan Erdoğan 
ve Denat, 2016:11). 

Bakteriel flebit nedenleri 
Bakteriyel flebit, ven intimasının bakteriyel enfeksiyonudur. IV kateteri uygularken, IV sıvı/ 

ilaçların hazırlanması ve uygulanması sırasında aseptik tekniğe uyum, venöz girişim öncesi ve 
sonrasında eller hijyenik olarak yıkanması, setlerin değişim sıklığı, kateter ve kateter sabitleme 
materyalinin tipi, kateterin kalış süresi, kateter bölgesinin bakımı gibi faktörlerin bakteriyel flebit 
gelişim oranını etkilediği bildirilmektedir (Cihan Erdoğan ve Denat, 2016:9; Sarı vd., 2016:2907). 
• Set değiştirme sıklığı; İnfüzyon setlerinde 72-96 saatten sonra riskin arttığı belirtilmiştir. 

Mikroorganizmaların çoğalması için uygun olan sıvıların (lipid, kan ve kan ürünleri) verildiği 
sistemlerin daha sık aralıklarla değiştirilmesi, total parenteral sıvı (TPN) verilen setlerin de 24 
saatte bir değiştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

• Kullanılan cilt antiseptiği: bölgenin %70’lik alkol, povidone-iodine ya da %2’lik klorheksidin 
ile temizlenmesi ve antiseptiğin deriye tam olarak temas etmesi ve en az 2 dk hava ile 
kurumasının beklenmesi ve bölgeye dokunulmaması önerilmektedir. 

• Kateter bölgesinin bakımı; Ciltte bulunan mikroorganizmalar kateterin ileri geri hareket etmesi 
ile önce kateter yüzeyine oradan da kan akımına taşınarak enfeksiyona yol açmaktadırlar. 
Bu nedenle kateter damara yerleştirildikten ve iyi sabitlendiğine emin olunduktan sonra 
üzerinin steril bir pansuman materyali ile kapatılması gerekmektedir. Kateter bölgesine 
yerleştirilen malzemenin nemli, yerinden çıkmış yada kirli olması durumunda değiştirilmelidir. 
Antimikrobial direnç gelişmesine yada mantar enfeksiyonuna neden olabileceği için kateter 
giriş alanına topikal merhem yada krem sürülmemesi ve bölgenin kuru tutulması gerektiği 
belirtilmektedir (Cihan Erdoğan ve Denat, 2016:9; Sarı vd., 2016:2909). 

Hastaya ait özellikler 
İmmunsupresyon kullanan, kanser, dolaşım problemi diyabet, ve malnutrisyonu olan 

hastalar ya da sigara içme öyküsü bulunan hastalar flebit gelişim açısından riskli gruplar olup, 
bu hastalarda kateterizasyon bölgesi flebit gelişimi yönünden daha sık gözlemlenmelidir (Sarı 
vd., 2016: 2912). 

Çoğu araştırmada ve uygulamada yaygın olarak kullanılılan İntravenöz Hemşireler Topluluğu 
tarafından hazırlanmış Flebit Skalası; 

Derece 0: Semptom yok 

Derece 1:Kateter giriş yerinde kızarıklık ve/veya ağrı 

Derece 2: Kateter giriş yerinde kızarıklık, ağrı ve/veya ödem 

Derece 3: Kateter giriş yerinde kızarıklık, ağrı, çizgi şeklinde oluşum ve/veya venin kablo 
şeklinde palpe edilmesi 
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Derece 4: Kateter giriş yerinde kızarıklık, ağrı, çizgi şeklinde oluşum, 2.5 cm.’den uzun 
venin kablo şeklinde palpe edilmesi ve/veya pirülan akıntı şeklindedir. 

Sonuç 
Flebit gelişimini önlemek için hemşire, flebite neden olan etkenler ile flebit oluşturma riskinin 

yüksek olduğu IV sıvı ve ilaçları bilmeye gereksinimi vardır. Böylece gerekli önlemleri alarak flebit 
gelişimini önlemek veya erken tanılamak için girişimler planlayabilir. 

Hemşireler, ikili ve daha fazla antibiyotik kullanan hastalarda flebit bulgusunu daha sık 
izlenmelidir (Mete vd., 2011:179; Cihan Erdoğan ve Denat, 2016:10; Sarı vd., 2016:2914). 

Flebiti önlemek, erken dönemde tanılamak ve uygun girişimleri başlatmak amacıyla periferik 
IV kateterizasyon sonrası bölgenin bir skala kullanılarak düzenli aralıklarla değerlendirilmesi, 
kateter çıkarıldıktan sonra bölgenin 24-96 saat süresince değerlendirilmesi ve IV kateterizasyon 
uygulayan sağlık personeline eğitim verilmesi önerilebilir. 
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Intravenous (IV) therapy is a widely used treatment method today. The initiation of infusion 
therapy, follow-up, identification of complications and undertaking initiatives in accordance with 
standards are the tasks of the nurse. Peripheral catheter applications are vascular inflammation, 
which is a complication of phlebitis. Pain at the catheter entry site, sensitivity throughout the 
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vessel, redness and increased temperature may be seen. The catheter material used is the 
patient’s story and condition, the catheter is fixed, the infection is controlled, and the patient’s 
condition is normal. Measures and dressing change are factors that affect the development of 
phlebitis. According to the reason for the formation of phlebitis, the chemical, mechanical and 
infectious sources are separated. Catheter size, area, attachment technique, catheter fixation are 
effective in the development of mechanical phlebitis. Chemical phlebitis occurs when the fluids 
given are very acidic (pH 4.1) or very basic (pH 9) or infusion of hypoosmolar fluids with> 600 
mOsm / liter. Bacterial phlebitis may be associated with catheter insertion or non-compliance 
with care during maintenance. It is important to remove the catheter by early diagnosis of 
phlebitis. Patients with peripheral catheters should be monitored for signs of pain, erythema, 
edema, purulent discharge at least once a day for early detection of phlebitis. Detected findings 
should be recorded using a standard scale. The catheter should be checked for phlebitis 48 
hours after removal. The nurse should know IV fluids and drugs with a high risk of phlebitis 
and factors that cause flighting and plan interventions by taking the necessary precautions. For 
this, it may be suggested to provide training to health personnel who apply IV catheterization. 

Key Words 
Nursing care, 

Phlebitis, 
peripheral venous catheter. 

http://www.uhgsfkongre2017.org/


l. Uluslararası 

Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi 
22 - 26 Kasım 2017 / Antalya 

Kongre Bildiri Kitabı 

www.uhgsfkongre2017.org 39 

 

 

 

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KALİTELİ PROTEİN ALIMINDA HASTA VE 
HASTA YAKINI EĞİTİMİNİN BAŞARISI 

 
 

Aysun ÜNAL1 unalays@hotmail.com 

Filiz ALKİRAZ1 f.alkiraz@gmail.com 

Neşe BAYRAKTAR1  nese.bayraktar@hotmail.com 

Eşref Ertan ÇİÇEK1 eertancicek@gmail.com 

Hülya KÜHEYLAN2  unalays@hotmail.com 

Aysel MOTOR3 aysmotor@gmail.com 

Abdi Metin SARIKAYA1 dr.metinsarikaya@gmail.com 

 
 

g/dlg/dlSerum albumin seviyeleri, kronik böbrek hastalığı (CKD) olan ve olmayan bireylerin 
beslenme durumlarını değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Serum albumin 
seviyeleri genellikle diyet protein alımındaki değişikliklerle korelasyon gösterir [17]. Serum 
albumin seviyeleri, kronik böbrek hastalığı (CKD) olan ve olmayan bireylerin beslenme durumlarını 
değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Serum albumin seviyeleri genellikle diyet 
protein alımındaki değişikliklerle korelasyon gösterir [17]. Serum albumin seviyeleri, kronik 
böbrek hastalığı (CKD) olan ve olmayan bireylerin beslenme durumlarını değerlendirmek için 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Serum albumin seviyeleri genellikle diyet protein alımındaki 
değişikliklerle korelasyon gösterir [17]. 

Giriş: Protein enerji malnutrisyonu son  dönem  böbrek  yetmezliği  olan  hastalarda 
sık saptanmaktadır. Schribner ve ark. 1960da kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda 
malnutrisyonun problem olabileceğini belirtmişlerdir. Çalışmalarda Hemodiyaliz (HD) hastalarında 
malnütrisyon yüksek oranda görüldüğü, mortalite ve morbidite için önemli bir risk faktörü 
olduğu gösterilmiştir. Lowrie ve ark. HD de yaptığı çalışmada düşükBUNve albumin düzeyi olan 
hastalarda diğer diyaliz hastalarına göre daha yüksek oranda mortalite ve morbidite olasılığının 
olduğu vurgulanmıştır. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda beslenmeyi etkileyen başlıca 
faktörler içinde;metabolik asidoz, yetersiz diyaliz, diyaliz sırasında olan kayıplar, biyouyumsuzluk, 
hormonal değişiklikler ve anemi sayılmaktadır. Ayrıca diğer etkenler;yetersiz diyet, gastropati, 
psikososyal ve sosyoekonomik faktörler kabul edilmektedir. Dengeli bir beslenme sağlamanın 
esası, ihtiyacı karşılayacak değerde protein ve kalori alımıdır. Yetersiz protein alımı, diyalizerden 
diyalizata olan aminoasit ve protein kaybı hasta için tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Hemodiyaliz 
hastalarında, her seansta 5-8 gr serbest aminoasit, 4-5 gr kadar peptitlere bağlı olmak üzere 
yaklaşık 13 gr kadar kayıp vardır. Sağlıklı bir yetişkin için günde en az 0. 75gr/kgprotein alımı 
gereklidir. Bu değer nitrojen denge çalışmaları sonucunda, hemodiyaliz hastaları için1. 2 gr/ 
kgolarak önerilmektedir. Bunun altındaki miktarlarda protein alımının negatif azot dengesine 
yol açtığı gösterilmiştir. Alınan proteinin özellikle biyolojik değeri yüksek olan hayvansal kökenli 
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proteinlerden olması gerekmektedir. Ancak alınan proteinin glukoneogenezis ile enerji kaynağı 
olarak kullanılmasını önlemek için yeterli kalori alımının sağlanması gereklidir. Aksi takdirde 
yüksek protein alımına rağmen pozitif azot dengesi sağlamak mümkün olamaz. (tsn. org. tr) 

Serum albumin seviyeleri, kronik böbrek hastalığı (CKD) olan ve olmayan bireylerin beslenme 
durumlarını değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Serum albumin seviyeleri 
genellikle diyet protein alımındaki değişikliklerle korelasyon gösterir. (Anahtarlar ABJ, Henschel 
A, Mickelsen O, Taylor HL. İnsan Açlığının Biyolojisi, Minnesota Üniversitesi, Minneapolis 1950.) 

Düşük diyetsel protein alımı hemodiyaliz hastalarında artmış ölüm riski ile ilişkilendirilebilir. 
Kaysen GA, Chertow GM, Adhikarla R, et al. Hemodiyaliz hastalarında iltihaplanma ve beslenme 
protein alımı, serum albumin ve kreatinin üzerine rakip etkiler göstermektedir. Böbrek Int 2001; 
60: 333. 

Kim Y, Molnar MZ, Rattanasompattikul M ve diğerleri. Bakım hemodiyalizinde hastalarda 
inflamasyonun ve yetersiz protein alımının hipoalbüminemiye göreceli katkıları. Int Urol Nephrol 
2013; 45: 215. 

Diyaliz yetersizliğinden kaynaklanan üremi iştahı azaltır. Bossola M, Tazza L, Giungi S, 
Luciani G. Anorexia in hemodialysis patients: an update. Kidney Int 2006; 70:417. 

Yetersiz beslenen hastalarda, özellikle hipoalbüminemi hastalarında daha büyük tıbbi risk 
ve mortalite artışı vardır. Bu gözlemler öncelikli olarak hemodiyaliz tedavisinde olan hastalarda 
yapıldığı halde ve diyaliz dozuyla ilişkili olsa da (“Malnütrisyon”) diyaliz başlangıcından önce 
malnütrisyon varlığı, diyaliz başlangıcında artmış mortaliteyi güçlü bir şekilde öngörmektedir. 
Chung SH, Lindholm B, Lee HB. Influence of initial nutritional status on continuous ambulatory 
peritoneal dialysis patient survival. Perit Dial Int 2000; 20:19. 

Çalışmalar, hipoalbüminemi ve düşük üre azotu ve kreatinin düzeyleri diyaliz yoğunluğundan 
beklenenden daha düşük olan, yetersiz beslenen ve küçük diyaliz hastalarında (vücut kütle 
endeksi [BKİ] azaldıkça) daha fazla tıbbi risk ve artmış mortalite gösterdi [Owen WF Jr, Lew NL, 
Liu Y, et al. The urea reduction ratio and serum albumin concentration as predictors of mortality 
in patients undergoing hemodialysis. N Engl J Med 1993; 329:1001. 

Metod: Hastanemiz HD ünitesinde tedavi görmekte olan 26k 44e t:70 hasta çalışmaya 
alınmıştır. Çalışmadaki hastaların tamamı yeşilkartlı olup sosyoekonomik seviyeleri düşüktür. 
Hastalara 2015 yılından itibaren düzenli olarak hemodiyaliz seans günlerinde kaliteli proteinden 
zengin öğün desteği verilmiştir. Hemodiyaliz sırasında verilen beslenme desteği hastane yöne- 
timinin onayı ile diyetisyen kontrolünde sağlandı. Destek kapsamında kahvaltıda iki haşlanmış 
yumurta (hastalar özellikle iki yumurta beyazını yeme konusunda her seans ikna edilmiştir)diğer 
kahvaltı ürünleri, öğle yemeğinde et içeren yemek, yumurta akı ve şekerden yapılan beze hasta- 
lara verildi. Hastaların böylece evlerinde tüketme şansı bulamadıkları kaliteli proteinden zengin 
gıdaları hemodiyaliz esnasında haftada 3 gün alması sağlanmıştır. Özellikle bezede yumurta 
akından dolayı biyolojik değeri yüksek olan hayvansal protein alımı sağlanmış içeriğindeki şeker- 
lede eş zamanlı olarak kalori ihtiyacı giderilerek verilen proteinin enerji kaynağı olarak kullanıl- 
ması önlenmiş olup pozitif azot dengesi sağlanmıştır. 

Sonuç: 2014 yılı ile 2015-2016 ortalama alb, tp, hgb, Kt/v eşleştirilmiş iki grup t testi ile 
karşılaştırıldı. AlB 3, 6 g/dl -3, 7 g/dl ye, TP 6, 56 g/dl -6, 88 g/dl , Kt/v değeri1, 46-1, 58 yük- 
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selmiş olup bu değerlerdeki yükselme anlamlı bulunmuştur. Hgb11, 01 g/dl den ; 11, 23 g/ 
dl e yükselmiş ancak fark anlamlı değilidir (p﹤0, 05)Hastalarımıza önerdiğimiz ve hemodiyaliz 
seansında verdiğimiz ikramın adı ve miktarı değil kaliteli protein içermesi önemlidir ve hastanın 
yaşam kalitesini anlamlı olarak arttırmıştır. Dolayısı ile hasta ilaç kullanım oranları ve maliyetleri 
düşmüştür. Hasta ve hasta yakınına verilen eğitimin sürekliliği hem diyete uyumun kontrolünü 
kolaylaştırmaktadır hemde mortalite ve morbidite oranı düşmektedir. 
anahtar kelimeler, kby, protein, diyaliz yeterliliği 

Kaynak:www. tsn.org.tr 
http://www. uptodate.com/contents/patient-survival. . . 

Instructing Haemodialysis Patients and Their Relatives Leads to Elevated Quality Protein Intake 

Introduction: Protein energy malnutrition is often observed in patients with end-stage renal 
disease. In 1960, Scribner et al. reported that malnutrition could lead to complications in 
patients suffering from chronic kidney disease. Studies have shown that malnutrition is common 
in haemodialysis (HD) patients and that malnutrition is a major risk factor for mortality and 
morbidity. Lowrie et al. have found that mortality and morbidity rates of dialysis patients with 
lower levels of blood urea nitrogen and albumin (ALB) are higher compared to those with 
higher levels. Metabolic acidosis, insufficient dialysis, losses during dialysis, bioincompatibility, 
hormonal changes and anaemia are among the main factors effecting nutrition in patients with 
chronic kidney disease. Other such factors are poor diet, gastropathy, and psychosocial and 
socioeconomic factors. The essence of a balanced diet is the intake of as much protein and 
calories as needed. Insufficient protein intake, combined with the loss of amino acids and proteins 
into the dialysate could have detrimental effects on patients. HD patients lose approximately 13 
g of protein in the form of 5-8 g of free amino acids and 4-5 g of peptides during each dialysis 
session. A healthy adult needs to consume a minimum of 0. 75 g/kg of protein daily. Nitrogen 
balance studies indicate that this value should be 1. 2 g/kg for HD patients. It has been shown 
that protein intake values lower than this figure lead to a negative balance of nitrogen. The 
protein intake should be in the form of animal protein high in biological quality. Furthermore, 
sufficient calorie intake is also essential in order to prevent the use of protein intake as energy 
source via gluconeogenesis. Otherwise, positive nitrogen balance cannot be achieved despite 
high protein intake. 
Serum albumin levels are commonly used to assess nutritional status of individuals with and 
without chronic kidney disease (CKD). Serum albumin levels generally correlate with changes 
in diet protein intake. (Anahtarlar ABJ, Henschel A, Mickelsen O, Taylor HL. İnsan Açlığının 
Biyolojisi, Minnesota Üniversitesi, Minneapolis 1950.) 

Low dietary protein intake may be associated with increased risk of death in hemodialysis 
patients. Kaysen GA, Chertow GM, Adhikarla R, et al. Inflammation and nutrient protein intake 
in hemodialysis patients, rival effects on serum albumin and creatinine. Böbrek Int 2001; 60: 
333. 

Kim Y, Molnar MZ, Rattanasompattikul M and others. Relative contribution of inflammation 
and inadequate protein intake to hypoalbuminemia in patients undergoing maintenance 
hemodialysis. Int Urol Nephrol 2013; 45: 215. 

The uremia appetite resulting from inadequate dialysis is reduced. Bossola M, Tazza L, Giungi S, 
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Luciani G. Anorexia in hemodialysis patients: an update. Kidney Int 2006; 70:417. 

There is a greater medical risk and mortality increase in malnourished patients, especially 
in hypoalbuminemia patients. Although these observations are primarily made in patients 
undergoing hemodialysis treatment and are associated with a dialysis dose (“Malnutrition”), 
the presence of malnutrition before the onset of dialysis strongly predicts increased mortality 
at the onset of dialysis. Chung SH, Lindholm B, Lee HB. Influence of initial nutritional status on 
continuous ambulatory peritoneal dialysis patient survival. Perit Dial Int 2000; 20:19 
Studies showed that hypoalbuminemia and low urea nitrogen and creatinine levels had higher 
medical risk and increased mortality in malnourished and small dialysis patients (body mass 
index [BMI] decreased), which were lower than expected in dialysis intensities[ Owen WF Jr, 
Lew NL, Liu Y, et al. The urea reduction ratio and serum albumin concentration as predictors of 
mortality in patients undergoing hemodialysis. N Engl J Med 1993; 329:1001. 

Methods: 26 male and 44 female (n=70) HD patients in treatment at the dialysis unit of Antalya 
Training and Research Hospital were included in this study. All the patients were low on the 
socioeconomic ladder and possessed green cards (a non-contributory health insurance scheme 
in Turkey). In 2015, the patients were given diet supplements high in quality protein on the days 
of dialysis sessions. The diet supplements were administered under dietician supervision, with 
approval from hospital administration. The supplements consisted of two hard-boiled eggs in 
the morning (the patients were persuaded to eat at least the whites of two eggs in every session), 
other breakfast foods, meals containing meat at lunch, and meringues (baked egg white and 
sugar). Consequently, the patients were able to consume foods rich in quality protein during 
HD sessions, which they could not otherwise consume at home. Meringues were especially 
instrumental in achieving positive nitrogen balance owing to the presence of biologically high- 
quality animal protein in egg whites and coexistent sugar that provides necessary calories, 
thereby preventing the use of proteins as energy source. 
Results: Mean levels of ALB, total protein (TP) and haemoglobin (Hgb), and mean Kt/V values 
of patients in 2014 and 2015-2016 were compared using paired t-tests. The increases in the 
levels of ALB (from 3. 6 to 3. 7 g/dL) and TP (from 6. 56 to 6. 88 g/dL), and in the values of 
Kt/V (from 1. 46 to 1. 58) were statistically significant (p﹤0. 05). The levels of Hgb showed an 
increase from 11. 01 to 11. 23 g/dL, but this difference was not statistically significant. We 
conclude that the crucial element of the diet supplements that we recommend and serve to 
patients during HD sessions is not the quantity, but the presence of high quality protein, which 
improved the patients’ quality of life considerably. Regularly instructing HD patients and their 
relatives allows monitoring of compliance with diet, as well as reduces the rate of mortality and 
morbidity. 
Key Words: protein, Chronic renal failure, dialysis adequacy 

Kaynak, www. tsn. org. tr 
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Daha iyi sağlık hizmeti daha iyi sağlık çıktıları üretir. 
Berwick ve Knapp, 1987, s. 51. 

Giriş: Sürdürülebilirlik, finansal göstergelerde iyileşme sağlama, daha iyi kalitede sağlık 
hizmeti sunma vb. faktörler sağlık sistemi içerisindeki karar vericileri işbirliği yapma yönünde 
harekete geçirmiştir. Bu doğrultuda 18 Şubat 2011 tarihinde yayınlanan Afiliasyon Yönetmeliği 
oldukça önemli bir gelişmedir. Yönetmelik, Bakanlık sağlık kurum ve kuruluşları ve/veya 
üniversiteye ait birimlerin kaynaklarının, sağlık hizmet sunumu, eğitim ve araştırma hizmetleri 
veya sair ortak gaye ve menfaatlerin gerçekleştirilmesi için imzalanacak protokol çerçevesinde 
birlikte kullanılmasını ifade etmektedir. Kalite ise özellikle 1950’li ve 60’lı yıllarda Philip Crosby, 
Edward Demings, Armond Feigenbaum, Joseph Juran ve Kaoru Ishıkawa gibi bilim insanları başta 
olmak üzere çeşitli araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarla işletme faaliyetlerine rehberlik 
eden bir kavram haline gelmiştir (Koçel, 2015: 438-439). Kalite, müşterilerin beklentilerinin 
karşılanması veya beklentilerin üzerinde hizmet verilmesidir (Mosadeghrad, 2014: 77). 
Donabedian, sağlık hizmeti kalitesini “tanımlanması oldukça güç bir nosyon” olarak belirtmiştir 
ve hayatının çoğunu kaliteye ve kalitenin nasıl ölçüleceğine ilişkin yolları keşfetmekle geçirmiştir 
(Spath, 2009: 6). Donabedian (1980), sağlık hizmeti kalitesini, tıbbi bilim ve teknolojinin riski 
arttırmadan sağlığa faydayı maksimum kılacak şekilde kullanımı olarak ifade etmiştir. Amerika 
Tıp Enstitüsü (1990) sağlık hizmeti kalitesini “bireylere ve topluma sunulan sağlık hizmetlerinin, 
arzulanan sağlık sonuçlarına ulaşma olasılığını artırma ve şimdiki profesyonel bilgiyle tutarlı 
olma derecesi” olarak tanımlamıştır. Literatürde afiliasyonun farklı yönlerini ele alan çalışmalar 
bulunmaktadır. Afiliasyonun hizmet kalitesi üzerine etkisini araştıran (Frush vd. 2017), afiliasyonun 
hastanelerin kaynak kullanımı yoğunluğu üzerine etkisini ele alan (Ohio Hospital Association, 
2015), afiliasyonun hastane performansı üzerine etkisini araştıran (Graddy, 2008), afiliasyonun 
üniversite hastaneleri üzerine etkisini ele alan (Sağlık-Sen, 2014), afiliye olan hastanelerde çalışan 
tatminini inceleyen (Ülger vd. 2015), afiliasyonun mali yönetim üzerine etkisini araştıran (Songur 
ve Babacan, 2016) çalışmalar buna örnek olarak gösterilebilir. Buna karşın, Türkiye’de afiliasyon 
ağlarının sağlık hizmeti kalitesi üzerine etkisini ele alan çalışma bulunmamaktadır. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki afiliasyon ağlarının sağlık hizmeti kalitesi üzerine 
etkisini araştırmaktır. Çalışmanın bu yönüyle yapılacak daha kapsamlı ve ampirik çalışmalara yol 
gösterici nitelikte olduğu düşünülmektedir. 

Yöntem: Araştırma literatür incelemesi olarak tasarlanmıştır. 

Bulgular: Sağlık kurum ve kuruluşları, diğer tüm kurum ve kuruluşlara oranla daha çok 
kalite ve insan odaklı olmak durumundadır. Sağlık kurumlarında insan ve kalite odaklı olmak, 
1 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara/Türkiye 
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hizmet talep edenlerin memnuniyetini de hedefleyen, insan sağlığına yönelik planlı, dengeli, 
kaliteli, hızlı ve sıfır hatalı hizmet demektir. Stratejik bir birliktelik olarak değerlendirilebilecek 
olan afiliasyon ağları ile hastalara daha yüksek kalitede hizmet sunumunun mümkün olabileceği 
söylenebilir. 

Kalitenin iyileştirilmesine yönelik oldukça önemli gelişmeler bulunmasına rağmen hastaneler 
arasında kaliteye yönelik varyasyonların bulunmaktadır (Davis vd. 2014). Afiliasyon uygulamasının 
hedeflerinden biri de ortaya çıkan bu farklılıkları minimize etmektir ki yönetmeliğin 9. maddesinin 
3. bendinde,“Birlikte kullanılan sağlık tesisleri ve ilgili birimlerde görevli personeller, öğretim 
elemanları ile eğitim görevlileri dâhil tüm tabipler eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanında, 
ilgili mevzuatında öngörülen nöbetler dâhil, sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürekli bir şekilde 
yürütülmesine yönelik çalışmaları yerine getirmekle yükümlüdürler” ifadesi yer almaktadır. Bu 
maddeyle, ortak kullanılan tesislerde görevli çalışanların tümüne sağlık hizmetlerinin aksatılmadan 
sürekli olarak yürütülmesi için sorumluluk yüklenmiştir. Diğer yandan, tüm tabiplerin aynı misyona 
ulaşma amacıyla bir araya getirilmek istenmesi ulaşılmak istenenler hakkında oldukça fikir 
vermektedir. Öğretim elemanları ve uzman hekimlerin işbirliğine olanak sağlayan bu gelişme daha 
etkili ve kaliteli sağlık hizmeti sunumuna katkı sağlayabilir. Bilimsel ve uygulama kalitesi olarak 
ifade edilebilecek hizmet kalitesinde önemli olan sağlık personelinin güçlü bilimsel yeterliliğe sahip 
olmasıdır (Kavuncubaşı ve Yıldırım, 2012: 352). Sağlık hizmetlerindeki kalitenin başarılmasında 
değişim ve gelişime açık, tıpta ve teknolojide yaşanan değişim ve gelişmeleri yakından takip eden 
ve bunlara uyum sağlayan ve kullanabilen sağlık çalışanlarının önemi açıktır. Ülkenin en önemli 
eğitim ve araştırma kurumları olan üniversite hastanelerinde görev yapan öğretim üyelerinin 
afiliasyon uygulaması ile birlikte Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışmaya başlamasının 
sağlık hizmeti kalitesine bu yönüyle katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Diğer yandan, afiliye 
olmuş hastanelerin kalite süreçlerinin iyileştirilme düzeyinin bağımsız diğer hastanelere göre daha 
iyi olduğunu ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır (Henke vd. 2014: 15). 

Sonuç: Kurum/kuruluşlar arasında hayata geçirilen işbirlikleri istenebilir ve gereklidir, ancak 
araştırma kanıtları, bunun kolay olmadığını göstermektedir. Zira kurumlar arası işbirliği, üzerinde 
çalıştıkları sorunların tümünü çözememekte olup bazılarını kötü bir şekilde çözmektedir ve 
birtakım çözümler ise problem çözmekten ziyade problem yaratmaktadır (Bryson, Crosby, / 
Stone, 2006, p. 44). Sağlık-Sen’in 2014 yılındaki raporunda bu durum dile getirilerek afiliasyon 
uygulaması ile üniversite hastanelerinin eğitim ve araştırma hizmetleri yerine birinci basamak 
sağlık hizmeti sunma gibi bir rolü üstlendiği ve durumun düzeltilmesi gerekliliği belirtilmiştir. 
Makic ve Vald (2017), çalışmalarında profesyonel takımlar arasında işbirliğinin hizmet kalitesinin 
başarılmasında oldukça önemli olduğunu belirtmişlerdir. Afiliasyon uygulaması da üniversite 
hastanesi ve ikinci basamak sağlık kurumlarında çalışan sağlık profesyonellerini bir araya 
getirmekte olup beraber çalışmalarına olanak sağlamaktadır. Yapılacak işbirliği, dayanışma, bilgi- 
alışverişi sağlık hizmeti kalitesini olumlu yönde etkileyebilecektir. Akademik tıp merkezleri ve 
Sağlık Bakanlığı hastaneleri arasında kurulan bu ağın hizmet sunumunda oldukça etkili olduğu 
söylenebilir. Bu duruma Duke Üniversitesi sağlık sistemi önemli bir örnek olarak gösterilebilir. 
Duke Üniversitesi, sağlık hizmetlerinin dağıtımında mükemmel olarak ifade edilmektedir. 
Sağlığı birlikte geliştirmek misyonu ile yola çıkan Duke Üniversitesi uzmanları, yarının sağlık 
hizmetini bugünden sunmayı hedeflemektedir. Uzmanlar daha kaliteli hizmet sunumu için 
sürekli olarak araştırmalar yapmakta ve elde edilen bulguları ülkenin tamamına yaymak için 
çaba sarf etmektedir. Böylece klinik hizmet kalitesi her geçen gün artmaktadır (Frush vd. 2017: 
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244). Duke, sağlık tesisleri arasında kurmuş olduğu etkin işbirliği ağı ile uzmanları bir araya 
getirmekte bunun sonucunda ise kanıta dayalı uygulamalar ile hizmet kalitesini sürekli olarak 
geliştirmektedir. Türkiye’deki afiliasyon ağlarında etkin işbirliği geliştirmenin önemi üzerinde 
durulmalıdır. İşbirliğinin tüm aşamalarında ise profesyonellerin rolü göz ardı edilmemelidir. 
Clarke ve Hill (2015), çalışan refahı ve hizmet kalitesi arasındaki ilişkiyi ele aldıkları çalışmalarında, 
çalışan refahının hizmet çıktısı ve iş performansı ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtmiş olup 
insan kaynakları yönetimi uygulamalarının (öğrenme, geliştirme, çalışanların sesi, katılım, iş yeri 
sağlığı ve güvenliği vb.) çalışanların refahında önemli rol oynadığını ortaya koymuşlardır. Birlikte 
kullanılan tesislerde çalışanların öğrenmeleri ve gelişmelerine olanak sağlayan çalışma ortamının 
yönetim tarafından oluşturulması ve sürdürülmesinin kaliteli sağlık hizmeti üretiminde gerekli 
olduğu söylenebilir. Afiliasyon ağları ile ilgili paydaşların görüş ve değerlendirmeleri ile daha 
etkili bulgular elde edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Afiliasyon ağları, Sağlık hizmeti kalitesi, sağlık sistemi 
 

HOW AFFILIATION NETWORKS IN TURKEY EFFECT THE QUALITY OF HEALTHCARE? 

ABSTRACT 
Aim: Turkey’s health system has been experiencing change and transformation with the 2000s. 
To improve and strengthen health system, lots of implementations were carried out in the field 
of health as well as affiliation networks, which may be a significant development among them, 
had been implemented in the year of 2011 in Turkey. Affiliation networks suggest the use of 
resources among Ministry of Health and universities. Resources are workforce, financial resource, 
physical equipment, structure, medical device, and others. Principals about using resource have 
been designed based on protocol signed by sides. Affiliation networks that aim effectiveness 
and efficiency of education, research and healthcare providing is going to affect the quality of 
healthcare. It is significant that research how and what the way of effect in question. In this 
study, how affiliation networks will affect the quality of healthcare was researched. 
Method: This study was designed as a literature review. 

Results: In the result of the study, features of affiliation networks that open to an improvement 
were stated and provided a set of suggestions to decision makers based on acquisitions. 

Conclusion: It is evaluated that this study may be a guide for the comprehensive and empirical 
study that will be carried in the future. 

Key Words: Affiliation networks, Health service quality, Health system 
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Giriş: Sağlık hizmet sunucularının finansal takibi, kaynakların etkili ve verimli kullanılması, 
hesap verilebilirlik, sürdürülebilirlik ve hasta güvenliği açısından önemli bir konudur. Sağlık 
hizmet sunumunda, sunulan hizmetin niteliğinin artırılarak, çeşitlendirilmesine paralel olarak 
hasta güvenliği konusunda ciddi atılımlar yapılmıştır. Güvenli hasta gerçekliği beraberinde 
güvenli sağlık sistemini getirmektedir. Bununla birlikte, beklenti düzeyinin artması, rekabet, 
sağlık okuryazarlığındaki artış ve hatalı tedavi uygulamaları nedeni ile sağlık harcamaları da 
artmaktadır. Son çeyrek asırda sağlık harcamalarındaki artış, sağlıkta sürdürülebilirlik tartışmalarını 
gündeme getirmiştir. Diğer taraftan, ulusal öncelik olan sağlık hizmeti konusunda hükümetlerin 
sorumluluğu bu hizmetin kalıcı ve sürekli olmasını temin etmenin yanında hizmet alanların tam 
güvenli ve koruma altında olmasını gerektirmektedir. Bu bakımdan sağlık hizmetlerinin verildiği 
sağlık tesislerinin nasıl işlediği, sorumlu tutulduğu hedefleri nasıl başardığını önemlidir. İyi veya 
kötü performansın ardında yatan nedenleri açıklamak için sağlık sisteminin hizmet sunumu, 
kaynak temini, finansman ve farkındalık gibi pek çok görevi nasıl yerine getirdiğine bakmak 
gerekir. Bu noktadan hareketle sağlık otoritelerinin bir yönetişim aracı olarak kullandığı finansal 
değerlendirmeye olan ilginin son yıllarda arttığı gözlemlenmektedir. Özellikle yeni kamu yönetim 
anlayışı ile sağlık tesislerinin finansal performanslarını, zaman içerisinde farklı sağlık tesisleri 
arasında karşılaştırma yapmasına imkan verecek şekilde izlemek amacıyla modern finansal 
takip modellerinin geliştirilmesi yoluna gidildiği görülmektedir. Finansal takibin amacı, politika 
ve sistem geliştirmek için güvenilir bilgiler sağlayarak karar vericileri güçlendirmek ve sağlık 
hizmet sunucularının mali sürdürülebilirlikleri hakkında bilgilendirerek farkındalık oluşturmaktır. 
Sağlıkta sürdürülebilirlik kavramını, hasta güvenliği konusu olarak değerlendirilen çalışmalara yer 
verilmesini gerekli kılmaktadır. Hasta güvenliğini, tıbbi uygulama hatası riski dışında finanansal 
risk olarak da ortaya koyan bu çalışma, sağlık hizmet sunucularının finansal olarak takip edilmesi 
yönünde model önermektedir. Finansal ölçütler ve indikatörler üzerinden sağlık tesislerinin takip 
edilmesi yönünde ölçme ve değerlendirme imkanı veren model ile hizmeti sunucularının finansal 
riski ortaya konulmaktadır. Finansal riski olan hizmet sunucularının hasta güvenliğini tehdit 
ettiği, risksiz olanların ise hasta güvenliğini sağladığı modelde ortaya konulmuştur. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; politika ve sistem geliştirmek için karar vericileri hasta ve sağlık 
sistemi güvenliği konusunda güçlendirmektir. Finansal takip ve değerlendirme, ülkemizin sağlık 
politikalarına ait bir süreç olduğu kadar sağlığın sürdürülebilirliğinin takibi ile hasta güvenliğinin 
takibini de içermesi gerekmektedir. Sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik önceliklere dair 
ortak vizyon oluşturmak, sağlık programları geri ödeme kurumları ve sağlık tesisleri arasında diyalog 
platformu sağlamak ve ortak eylemlerin sonuçları nasıl etkilediğini anlamak ve hasta güvenliğine 
bir de finansal açıdan bakmak bu çalışmanın amaçlarındandır. Sınırlılıklar: Bu çalışma, bir model 
önerisi niteliğinde tanımlayıcı bir çalışmadır. Dolayısı ile geliştirilmesi mümkün yönleri olabilir. Bu 

 

1 Sağlık Bakanlığı, Kırıkkale Mali Hizmetler Başkanı, Hastane İşletmeciliği Uzmanı, Ankara/Türkiye 
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çalışmanın önceliği kamu sağlık hizmeti üreten sağlık tesisleri olduğu için tüm sağlık sistemini 
değerlendirememektedir. Diğer taraftan, verilere ulaşılamadığından bazı değerlendirmeler analiz 
uzman muhakemelerini içerdiğinden kesin bir değerlendirme olmadığını hatırlamak önemlidir. 
Ölçütlerin tek başına görülmesinden ziyade bir örüntü olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 
Çalışmada kullanılan ölçütler ve bu ölçütlere etki eden indikatörlerin sayısı, puanlaması bu 
modelin sınırları içinde geçerlidir. Bu çalışmada, sürdürülebilir sağlık hizmetinin güvenli hasta 
ortamı yaratabileceği perspektifinden bakılmakta ve bunun için finansal takibin gerekliği ve 
yöntemi konusunda önerilen model tartışılmakladır. Ayrıca bu çalışmada hizmet sunucularının 
değerlendirilmesinde rol değerin hasta güvenliği sağladığı varsayımına dayanmaktadır. Yöntem: 
Bu çalışmada, hasta güvenliği için sağlık hizmetlerini değerlendirebilmek için özel bir teorik analiz 
çerçevesi oluşturmuştur. Bu analiz çerçevesinde, 4 ölçüt ve 32 indikatörden yararlanılmıştır. Bu 
çerçevede, sağlık ekonomisi ve sağlık politikası yazınında sıkça kullanılan tüm nüfusa sağlık güvencesi 
sağlanması ve sağlık hizmetlerine ulaşım, sağlık finansmanında adalet, sağlık finansmanında 
verimlilik ve sağlık finansmanının sürdürülebilirliği konuları hasta güvenliği çerçevesinde 
incelenmiştir. Çalışmada tanımlayıcı bir yöntem kullanılmıştır. Buna göre öncelikle finansal takip 
kavramı çerçevesi çizilerek hizmet sunumu ve hasta güvenliği için erken uyarı sistemi geliştirilmeye 
çalışılmıştır. Bu çerçevede 2017 yılının güz dönemine kadar olan süre içerisinde basılan akademik 
dergiler, kitaplar, internet kaynakları ile hükümet ve araştırma kuruluşu raporları taranmıştır ve 
araştırmacı tarafından bir model sunulmuştur. Bulgular: Geliştirilen model ile oluşturulan sonuçlar, 
4 ölçütü halinde gruplandırılmış ve 32 indikatör kullanılmıştır. Bu indikatörlerin her birinin bir katsayısı 
bulunmaktadır. Bu katsayılar temel ölçme aracı olan ölçütlerin değerini ortaya koymaktadırlar. 
Bu ölçütlerden her bir 25 katsayısına tekabül ederken, toplamda 100 üzerinden sağlık hizmet 
sunucularının finansal yapısı ve hasta güvenliğini değerlendirmektedir. Çıkan sonuç, 75 ve üzeri 
ise iyi, 50-75 arası orta ve 25-50 arası ise yetersiz olarak belirlenmektedir. Modelde 0-25 arasında 
bir değerin oluşması ancak veri bulunmaması nedeni ile oluşabilecektir. Dolayısı ile finansal takip 
için gerekli verinin olmaması değerlendirme dışı tutulması anlamına gelmektedir. Sonuç: Finansal 
ölçütler ve indikatörler üzerinden sağlık tesislerinin takip edilmesi yönünde ölçme ve değerlendirme 
imkanı veren model ile hizmeti sunucularının finansal riski ortaya konulmaktadır. Finansal riski 
olan hizmet sunucularının hasta güvenliğini tehdit ettiği, risksiz olanların ise hasta güvenliğini 
sağladığı modelde ortaya konulmuştur. Buna göre sağlık hizmet sunucuları, geçmiş dönemleri ve 
rol değerleri ile karşılaştırılarak güvenli sağlık ve hasta için finansal takibine imkan vermektedir. 
Ayrıca çıkan sonuç idare tarafından kabul edilen bir norm ile kıyaslanarak değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, Finansal Takip, Hasta Güvenliği 
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FINANCIAL FOLLOW-UP MODEL SUGGESTION FOR SAFE PATIENT AND HEALTH SYSTEM 
(SHFTM) 

Muzaffer Sarikaya2 

Aim: The purpose of this study is; policy makers and decision-makers to improve the system 
is to strengthen patient and health care system security. To this end, it is the purpose of this 
work to establish a common vision of priorities, to provide a dialogue platform between health 
programs, reimbursement agencies and health facilities, to understand how joint actions affect 
the outcomes and to look at patient safety and financial aspects. 

Method: In this study, a special theoretical analysis framework was created to evaluate health 
services for patient safety. In this framework, 4 benchmarks and 32 indicators were used. In 
the study, a financial follow-up model for the safe patient and the health system was proposed 
using a descriptive method. 

Conclusion: The results produced by the developed model were grouped into 4 criteria and 32 
indicators were used. Each of these indicators has a coefficient. These coefficients indicate the value 
of the criteria that are the basic measurement tool. While each of these criteria corresponds to 25 
coefficients, it evaluates the financial structure and patient safety of the health care providers over 
100 in total. The result is determined as 75 and above, 50-75 intermediate and 25-50 inadequate. 
In the model, a value between 0 and 25 can be formed with the reason that there is no data. 
Key Words: Health Services, Financial Follow-up, Patient Safety. 

 
 
 

2 Ministry of Health Turkey, Kırıkkale Financial Services Head, Hospital Operation Specialist, Ankara/Turkey 
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KİTLERİNİN ENFEKSİYON KONTROLÜ VE HASTA/ÇALIŞAN 

GÜVENLİĞİ VE MALİYETE ETKİSİ 
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Amaç: Diyaliz Ünitelerinde toplu kullanılan tıbbi sarf malzemeleri hastadan hastaya, 

hastadan sağlık çalışanına veya sağlık çalışanından hastaya kan yoluyla bulaşan HCV / HBV / HIV 
gibi virüslerin bulaş riskini arttırmaktadır. Diyalizde tek kullanımlık Giriş-Çıkış kitleri kullanarak 
hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak ve sarf malzeme maliyetini düşürmeyi amaçladık. 

Uygulama; 
Hasta güvenliği; 

I. Diyaliz ünitelerinde kullanılan tıbbi sarf malzemelerinin tek kullanımlık olması hastadan 
hastaya kan yoluyla bulaşan HCV / HBSAG+ / HIV gibi hastalıkların bulaş riskini ortadan 
kaldırmaktadır, 

II. Toplu eldiven kullanımlarında paketten eldiven çekerken kullanım harici zayi oranını 
düşürürdü, 

III. Toplu flasterler hasta sehpalarından yerlere düşmekte ve kirlenmekte ve acil durumlarda 
tüm flaster kan olmaktadır. 

Çalışan güvenliği; 
I. Diyalize hastayı alırkan temiz makinaya setleme yapıldığı için eldiven gereksinimi 

kalmamaktadır.Tek kullanımlık steril pakette diyaliz seansında kullanılacak tüm malzeme vardır. 
çıkış malzemeside ayrı pakette hazırlanmış olup fistül bası bandı, hastanın eline baskı yaparken 
giyeceği eldiven ve hemşire/d.tekn içinde eldiven ayrıca bulunmaktadır. 

Mevcutta kullanılan fistül bası bandının prospektüs kullanımı hastanın kolundan A/Vfistül 
iğnesi çekilirken yapıştırılıp banttaki hemostatik özellik gereği ortaya çıkan basıdan faydalanıyoruz 
ve iğne çıkış yerine hafif baskı uygulayarak hastanın kolundan fistül bantını çıkartmıyoruz. 
Hasta 3-4 saat sonra evde kanama kontrolü yaparak çıkarabilir.Ancak Hemodiyaliz Ünitelerinde 
Arteriyovenöz Fistül iğneleri çıkartılırken spanç kullanılmakta ve kanama durduktan sonra fistül 
bası bandını yapıştırıp hastalar evlerine gönderilmektedir. Fistül bası bant fiyatı ortalama 0,250 
YTL X2 =0,500 YTL + KDV ( Kanama durmadığında en az 2 şer tane daha kullanım) 

 
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hemodiyaliz Ünitesi, ANTALYA, Türkiye 
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hemodiyaliz Ünitesi, Ant, Türkiye 
3 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hemodiyaliz Ünitesi, Antalya, Türkiye 
4 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İdari Mali İşler Müdürlüğü, Antalya, Türkiye 
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Diyaliz giriş –çıkış kitinde fazlaca spanç bulunmakta ve kanama durduktan sonra setin içinde 
bulunan fistül bantları yapıştırılmaktadır. 

Diyaliz Giriş Seti İçeriği ve Maliyeti; 
• 6 (altı) adet nonwovendan dokumasız kumaştan 7-8 * 7-8 cm 

• 2 (iki) adet anti-alerjik yapıda mavi eldiven 

• 1 (bir) adet kol altı örtüsü 50-55 * 50-55 cm. 

• 12 ( oniki ) adet anti-alerjik 1,5-2,0 * 14-15 cm flaster 

• 1 adet klorhexidin. 

Diyaliz Çıkış Seti İçeriği; 
• 6 (altı) nonwovendan dokumasız kumaştan 7-8 * 7-8 cm 

• 2 (iki) adet anti-alerjik yapıda mavi eldiven 

• 1 (bir) adet anti-alerjik yapıda beyaz eldiven (L) 

• 2 (iki) adet 7,5 * 5 cm. Hemostatik Bası Bandı. 

TOPLAM: 2,18 TL + KDV ‘dir 

Malzemelerin Tek Tek Kullanımında; 
Diyaliz Giriş İçeriği ve Maliyeti; 
• 1 adet: spanç;0,073 tl x6 : 0,44 tl 

• 1 adet: 0,072x2: 0,144 tl 

• 1 adet / 6adet : 28,8 tl 

• 1 adet: 3,92 / 4 :0,98 tl (Kanlı eldivenle tutulunca kullanılmaz ve hepsi atılır.) 

• 1 adet: 16,71 / 20 hasta : 0,83tl 

Diyaliz Çıkış İçeriği ve Maliyeti; 
• 1 adet: spanç; 0,073 tl x6 : 0,44 tl 

• 1 adet: 0,072x2:0,144 tl 

• 1 adet: 0,072 tl 

• 1 adet: 0,250x2: 0,50 tl 

TOPLAM: 3,55 TL+ KDV ‘dir (steril kol altı örtüsü dahil edilirse : 4,8TL+KDV’dir.) 

Sonuç: Diyaliz Giriş Çıkış Kiti içerisinde bulunan malzemeler seansta yeterli olmakta 
dolayısıyla toplu malzemelere kontaminasyon önlenmekte ve fazla malzeme kullanımının önüne 
geçilmektedir. Hatta kit içerisinde bulunan spanç genellikle artmakta olup artan spançlar tekrar 
kullanım için biriktirilmektedir. 

Diyaliz kiti: 2,18 TL 

Tek Tek kullanım: 4,8TL 

Diyaliz Kiti kullanımına Hastanemiz Hemodiyaliz Ünitesinde 2016 yılında başlanmış olup 
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Enfeksiyon ve Hasta ve çalışan güvenliği sağlanmış olup aynı zaman da doğru sarf kullanımı ile 
hastanemizin gereksiz mali kaybı önlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Hemodiyaliz,Enfeksiyon,tıbbi sarf malzeme maliyeti 

Kaynaklar 
T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2017/07 nolu enfeksiyon tedbirleri genelgesi 

 
 

Objective: Medical supplies consumed in dialysis units increase the risk of infectious diseases 
such as HCV / HBV / HIV transmitted from the patient to the patient, the healthcare stuff from 
the healthcare worker or the patient to the patient. By using disposable input-output kits in the 
dialysis, to reduce the cost. 

Conclusion: Seansta in the dialysis inlet / outlet kit is sufficient to prevent contamination of 
bulk materials and prevent the use of excess material. The sponge in the kit is usually increased 
and the increased sponges are accumulated for reuse. 

Dialysis kit: 2,18 TL 

Single use: 4,8TL 

The use of Dialysis Kit was started in our Hemodialysis Unit in 2016. Infection and patient and 
employee safety were ensured and at the same time unnecessary financial loss of our hospital 
was prevented by correct consumption. 

Key words: Hemodialysis, Infection, medical supplies cost 

Sources, T.C Ministry of Health General Directorate of Health Services on Infection Precautions 
2017/07 
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Giriş: Hasta güvenliği son yıllarda sağlık bakım kalitesinin geliştirilmesi kapsamında ele 
alınan güncel ve önemli konulardan biridir. Hasta güvenliği, Sağlık bakım hizmetlerinin bireye 
vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışanlar tarafından alınan 
önlemlerin tamamı olarak tanımlanmaktadır. Sağlık sistemi içinde karşılaşılan tıbbi hatalar, ilaç 
uygulamaları, düşmeler, yanlış taraf cerrahisi, hastane enfeksiyonları vb. olarak ele alınmakta ve 
tüm sağlık çalışanlarının olduğu kadar hemşirelerin de bu uygulamalarda önemli sorumlulukları 
bulunmaktadır (İntepeler ve Dursun, 2012:129-130). 

Bununla birlikte düşmeler dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hastane 
ortamında, düşmeler en önemli istenmeyen olay olmayı sürdürmektedir. Yatan hastaların 
yüzde 3-20’si hastaneye yatış sırasında en az bir kez düşmektedir. Hasar prevalans %30-51 
arasında değişmektedir. Bunların % 6-44’ü benzer tip yaralanmalara (örneğin, kırık, subdural 
hematom, aşırı kanama) maruz kalabilir. Ciddi yaralanmalara maruz kalan düşüşler pahalıdır 
ve ilave masraflar ile 27.000 dolardır. Düşme ve düşmeden kaynaklı yaralanmaları önleme 
yönünde yapılan birçok müdahale test edilmiş düşme programı kullanımı ve belirli koşullar için 
multidisipliner bir destek gerekmektedir (IHI, 2012:6). 

Hasta düşmelerinin sıkça karşılaşılan tıbbi hatalar arasında olduğu bildirilmektedir (Currie 
2008; Demir-Zencirci 2010). Amerika Birleşik Devletlerinde 65 yaş ve üzerindeki bireyler de 
ölümcül olmayan yaralanmaların en yaygın nedeni düşmelerdir (Currie 2008). Hastaneye 
kabul edilen hastaların %7’sinde düşme rapor edildiği ve düşme sonucu hastaların üçte birin 
de bir veya daha fazla yaralanma meydana geldiği belirtilmektedir (Terrell at all, 2009). Reid, 
Estacio and Albert (2009) düşmelerin %10 düzeyinde olduğunu ve %3’ünün ölüme yol açtığını 
bildirmektedir. Hastaların düşme sonucu yaralanması, hastanede çalışan hemşirelerin sık 
karşılaştığı şikayet ve dava nedenlerinden biridir (Aştı ve Acaroğlu 2000; Demir-Zencirci 2010). 
Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve güvenli uygulamalar 
yapılması önemlidir (Cebeci vd., 2012:188-195). 
1 Aibü İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalite Verimlilik Birimi, Bolu, Türkiye 
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Düşme; Şiddetli vurma ya da maksatlı hareketlerin dışında, ani, kontrol edilemeyen, istemsiz 
bir şekilde vücudun bir yerden başka bir yere ya da nesnelere doğru hareket etmesi olarak 
tanımlanabilir. Hastanelerde düşme olayına neden olan faktörler; hasta değerlendirme eksikliği, 
iletişim yetersizliği, çevre güvenliğinin yetersizliğidir. Düşmeler özellikle sonuçları ve maliyeti 
açısından önemlidir. 

Düşmede kişisel ve çevresel faktörler etkili olabilir (Connell, Wolf,1997:179-86). 

Düşmelerin; femur ve kalça kırıkları, düşme korkusu ve bağımsız hareket edebilme 
yeteneğinin azalması ve hatta mortalite gibi ağır ve önemli sonuçları olabilmektedir (saglik. 
gov.tr). Bu nedenle düşmelerin izlenmesi ve önlenmesi son derece önemlidir. Düşmelerin 
%30-50’sinde “kaza veya çevresel faktörler” rol oynamaktadır. Uygun yerleştirilmemiş 
eşyalar, eşikler, merdivenler, kaygan zemin (özellikle banyo ve tuvalet), kayabilen halı/kilim, iyi 
aydınlatılmamış ortam, alışık olunmayan mekân ve uygunsuz ayakkabı kullanımı gibi çevresel 
faktörler, yaşlıda düşme nedenleri arasında ön sıralarda yer almaktadırlar (Austin at all, 2007: 
1598-1603, Naharcı ve Doruk 2009:439). Özden ve arkadaşları tarafından 2012 yılında 
yapılan çalışmada hastanede düşme nedenleri arasında ıslak zemin ve tekerlekli sandalyedeki 
arızası%14.3iken, düşmenin gerçekleştiği yer olarak hasta odası %42.9, lavabo %28.6, koridor 
%28.6 yer almaktadır (Özden vd. 2012:85). 

Düşmelerin analizlerine bakıldığında; yetersiz değerlendirme, iletişim hataları, protokollere 
ve güvenlik uygulamalarına uyulmaması, yetersiz personel yönlendirme, etkin olmayan 
denetimler, fiziksel çevre eksiklikleri ve liderlik yetersizliği olduğu belirtilmiştir (Sentinel Event 
Alert 2015,55: 1) 

Ülkemizde özellikle Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığının Sağlıkta 
Kalite Standartlarında (SKS) Sağlık Hizmetleri/Hasta Bakım bölümünde hasta düşmelerine yönelik 
çalışma yapılması, yatan hastaların düşme risk düzeyinin belirlenmesine yönelik risk değerlendirme 
yapılması, tesis kaynaklı düşmeleri engellemek için önlemler alınması yer almaktadır. Bununla 
birlikte düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması hasta güvenliği komitesi görevleri 
arasında yer almaktadır. Aynı zamanda düşmelerin bildirimi Güvenlik Raporlama bölümünde 
yer almaktadır. Hasta ve hasta yakınlarına düşmeler konusunda bilgilendirme yapılması 
istenmektedir. 

Yatan hastaların risk değerlendirmesi amacıyla düşme riski skorlama ölçekleri kullanılmalıdır. 
SKS’de düşmelerin tanımlanması, takibi ve gerçekleşmesi durumunda raporlanmasını 
belirtmektedir. 

Amaç: Bu çalışmada özellikle düşme konusunda yapılan çalışmalarda çevresel faktörlerin 
ne oranda yer aldığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Sınırlılıklar: Çalışma düşme konusunun çevresel faktörler ile sınırlıdır. 

Yöntem: Çalışma bir dal hastanesi ve eğitim araştırma hastanesindeki düşme konusunda 
yapılan uygulamalarda çevresel faktörlerin yer alıp almadığı belirlenmesi amacıyla yapılan 
tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan kontrol listesi ile uygulamalar 
değerlendirilmiştir. Kurumların 2016-2017 yılları arasında düşmeleri önleme uygulamalarında 
çevresel faktörlerin ne oranda yer aldığı gözden geçirilmiştir. Konu ile ilgili talimatlar, formlar, 
hemşirelik bakım planları, eğitim formları/materyalleri, kontrol formları (hemşire hizmet kontrol 
formu, bina turu vb.) incelenmiştir. 
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Bulgular: Servis sorumluları ve birim sorumluları ile yapılan kontrollerde odaların %20 
’sinde tuvalet ve banyolarda tutunma barları eksik/arızalı olduğu, %5’inde aydınlatma 
eksikliği, %15’inde odanın düzensiz ve dağınık olduğu, %20’sinde banyoda sabunlukların 
yere akıttığından kaymaya zemin hazırladığı, %10’unda tesiste kırık ve hasarlı zemin olduğu 
tespit edilmiştir. Literatürde düşmelerde çevresel faktörleri içeren toplamda yirmi adet faktör 
tespit edilmiştir. Kurumlar bu açıdan incelendiğinde 11 adet risk faktörü bakıldığı (%55) tespit 
edilmiştir. Bunların %60 klinik kontrol, %40 tesis kontrolü ile ilgili maddeleri içermektedir. 
Kurumlarda düşme ile ilgili standart uygulamalar yapılmakla birlikte kontrol kısmında ve bakım 
planlarında çevresel faktörlerin tanımlanmasında eksiklikler olduğu görülmüştür. 

Sonuç ve Öneriler: Düşmelerde çevresel faktörlerin klinik kontrol formlarına ve bina ile 
kriterlerinde tesis kontrol formlarına eklenmesi uygun olacaktır. Bununla birlikte ışıklandırma, 
halılar, kapı eşikleri, parmaklıklar ve mobilyalar hakkında elde edilecek bilgi düşmelerin 
önlenmesinde önemli fayda sağlayabilir. Düşmelerin önlenmesi konusunda kullanılan eğitim 
materyallerinde çevre faktörünün daha geniş ele alınması ve sürecin evde bakımı da kapsamı 
açısından yüksek riskli hastaların taburcu eğitimine eklenmesi önerilebilir. Kimlik tanımlayıcı 
bantlara düşme figürü yapıştırılması hastanın bina içinde naklinde görsel olarak bilinmesini 
sağlayacaktır. Hemşireler ve temizlik personelleri hasta odalarını her hangi bir işlem için ziyaret 
ettiklerinde düşme açısından da hızlıca değerlendirmeleri önlem oluşturma açısından önemlidir. 
Düşmelerde yalnızca klinik değil kurumun bütününe çevresel faktörler açısından bakılması 
uygun olacaktır. Sonuçta düşmeler hasta güvenliğinin zararları açısından önemli bir boyutunu 
oluşturmakla birlikte çevresel faktörlerde düşmeler içinde önemli bir yere sahiptir, geniş boyutta 
bakılmalı ve göz ardı edilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Düşme, Çevresel Faktörler 
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EVALUATION OF ENVIRONMENTAL FACTORS IN FALL 

Aim: This study was conducted to emphasize the importance of various environmental factors. 

Limitations: The study is limited to the environmental factors of the fall subject. 

Method: The study will not change according to the public hospital and education research 
hospital fall. The control list and the applications were evaluated by the researchers. If you 
implement fall prevention during the years 2016-2017 of the institutions, you are in the eye of 
what factors in your community are involved. Instructions, forms, nursing care plans, forms of 
supervision (nursing service control form, building tour etc.) were examined. 

Results: I made preparations with 10% prepared for extraordinary enlightenment deficiency 
in 15%, 20% in 20% of the bathroom soaps were going to go around, I made preparations 
broken and damaged floor. 

Conclusions and Recommendations; The environmental factors that may be contributing  
in thought should also be determined. If your fall does not harm one, you have important 
dimensions, you have to be looked at in a large dimension and you are not ignored. 

Keywords: Patient Safety, Falls, Environmental Factors 
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YANIK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN SURİYELİ BİR MÜLTECİ 
ÇOCUĞUN HASTANE DENEYİMİNİN İNCELENMESİ 

 
 

Nazmiye ÇELİK1 nazmiyecelik6@gmail.com 

Emrah ŞENEL2 dremrah2000@yahoo.com 

 
 

Giriş: Dünya genelinde silahlı çatışma, zulüm, ekonomik baskılar ve doğal afetler gibi 
değişen nedenlerle göç etmek zorunda kalan çocuklar ve gençlerin sayısı artmaktadır (Reed vd., 
2012: 250). Bu çocuklar, yerinden edinilmeden önce travmatik yaşantılar ve kişisel kayıplara 
maruz kalmakta, yerinden edinildikten sonra çoğu zaman yeni bir kültüre (yeni dil, gelenek, 
kendi kültürel kimliklerini bırakma) entegre olma stresi gibi farklı deneyimlerle karşılaşmakta 
(Ghumman vd., 2016: 246). Mülteci çocuklar, yaşadıkları deneyimlerin çeşitliliği nedeniyle son 
derece farklı bir gruptur (Reed vd., 2012: 250). Yanık, çocuk yaş grubunda travmaya bağlı 
ölümlerin en sık görülen nedenlerinden biridir (Şenel vd., 2007: 19) Yanık, çocuklarda sadece 
fiziksel bir yaralanmaya neden olmaz bununla birlikte hastaneye yatış, tedavi prosedürleri ve ağrı 
nedeniyle yaşadıkları duygusal travma yaşam boyu fonksiyonel bozulmaya neden olabilmektedir 
(Miller vd., 2010: 648). Mültecilik ve yanık gibi iki majör travmaya maruz kalan bu çocukların 
Türkiye’de yaşadıkları deneyimlerin çocuklar üzerinde etkilerini bilmek ve bunları azaltmaya 
yönelik yöntemler oluşturmak önem taşımaktadır. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, konu ile ilgili hastanın yanık ve mültecilik sürecinde yaşadığı 
deneyimlere yönelik görüşlerini farklı iki yöntem üzerinden ortaya koymaktır. 

Yöntem: Bu araştırmada, benzersiz durum ve resim çizim yöntemi birlikte kullanılmıştır. 
Veriler, çalışmanın amacına uygun belirlenen sorular içeren yarı yapılandırılmış görüşme formu, 
gözlem, belgeler (sağlık kayıtları) ve hastanın resim çizimleri aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme 
verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmış, hastanın görüşleri belirlenen temalar 
doğrultusunda sunulmuş ve doğrudan alıntılarla desteklenerek analiz edilmiştir. Hastaya, 
hastaneye yatışının üçüncü ayında “hastane”, taburcu olmadan bir gün önce “Suriye’ye dönüş” 
deyince aklına gelenleri çizmesi istenmiştir. Hastanın çizdiği resimler, alan uzmanı tarafından 
yorumlanmış, resimlerin içerdiği temalar belirlenmiştir. 

Hasta: On iki yaşında, kız hasta. Suriye’de sınıra yakın bir köyde ısınmak için yakmaya çalıştığı 
mazot sobasının alev alması sonucunda yanan hasta, kendi ülkesindeki sağlık hizmetlerinin 
yetersizliği nedeniyle %39 alev yanığı tanısıyla, babası ve kazada yanan diğer kardeşi ile birlikte 
Türkiye’ye mülteci olarak gelmiş. Kliniğimize gelmeden önce bir ay Türkiye’de başka bir yanık 
merkezinde tedavi görmüş. Kardeşinin tedavisi tamamlanınca kardeşi Suriye’ye gönderilmiş, hasta 
ise tedavisinin tamamlanabilmesi için kliniğimize sevk edildi. Kliniğimizde yatışı sürecinde çocuk 
psikiyatrisi tarafından değerlendirilen hasta post travmatik stres bozukluğu (PTSD) tanısı konuldu. İç 
savaşta annesini kaybeden hastanın hastanede yatış sürecinde babası ziyaretçi olarak bulunuyordu. 
Kliniğimizde 112 gün yatan hastanın tedavisi tamamlanınca babası ile birlikte Suriye’ye döndü. 

 

1 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Hemşire, Ankara, Türkiye 
2 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Doktor, Ankara, Türkiye 
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Bulgular: Görüşme sonucuna göre, hastanın Türkiye’ye gelirken kaygı- endişe, korku, 
üzüntü, ve umut; hastanede kaldığı süre içinde ağrı, ailesine ve ülkesine özlem, mutluluk ve dini 
inanç gereksinimini karşılama isteği temaları tespit edilmiştir. Hastanın “hastane” temalı çizdiği 
resim yorumlandığında, iletişim güçlüğü, kendisine ve çevresine güvensizlik ve yaşama bağlılık 
temaları bulunmuştur. “Suriye’ye dönüş” temalı resim çiziminde karamsarlık, güçsüzlük, beden 
imajında eksiklik temaları belirlenmiştir. 

Tartışma-Sonuç: Yapılan araştırmalar, mülteci çocukların yerinden olmayan çocuklara 
göre kaygı seviyesi skorlarının daha yüksek olduğunu, iç savaş bölgesinde yaşayan çocuklarda 
kronik korku, depresif ruh hali gibi davranışsal bozuklukların yaygın olduğunu göstermektedir 
(Johsi ve Fayyad, 2015: 722; Fazel vd., 2012: 279).Bu çalışmada kaygı-endişe ve korku görüşme 
sonucuna göre, sıklıkla ifade edilen tema olarak belirlenmiştir.Hastanın görüşleri incelendiğinde 
hastaneye yatış ve tedavi sürecine ilişkin bilgi eksikliğinin hastanın kaygı ve korkuları üzerinde 
daha büyük etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bununla beraber ağrı, hastanın yatış sürecinde 
yanık nedeniyle yaşadığı olumsuz deneyimleri arasında yer almaktadır. Hastalar için yeterli ve 
uygun koşullarda tedavi olmak önemlidir. Hastanın Türkiye’de kendi ülkesinden daha iyi bir 
sağlık hizmeti aldığını, tedavi olacağı için kendisini mutlu hissettiğini ifade etmiştir. Yapılan 
araştırmalarda, mültecilerin dini bağlamlarına ilişkin kanıtların karmaşık olduğu görülmektedir 
(Fazel vd., 2012: 277). Bizim çalışmamızda, hasta dini inanç gereksinimini karşılamak istediğini 
açıkça dile getirmektedir. Ülkesine ve ailesine özlem yatış süreci içerisinde hastanın tanımladığı 
diğer duygular olarak bulunmuştur. Yeni bir kültürle, çevreyle ve dille tanışmak mülteci çocuklar 
için stresli deneyimlerdir (Montgomery, 2011: 9), Hastanın çizdiği “hastane” konulu resimde, 
iletişim güçlüğü ve yeni ortamına yönelik güvensizlik temaları mültecilik sürecinin hasta üzerinde 
oluşturduğu stresli deneyimler olarak bulunmuştur. Yanık nedeniyle hastada oluşan fiziksel 
kayıpların hastanın kendisini diğer hastalardan daha başarısız ve özgüvensiz hissetmesine neden 
olduğu belirlenmiştir. Hastanın kendi ülkesinde yaşadığı travmatik deneyimlerin yanı sıra yanığın 
hastaüzerindeoluşturduğufizikselveduygusaletkiler‘’Suriye’yedönüş’’ konuluçizimineyansıdığı 
görülmektedir. Karamsarlık, beden imajında eksiklik, kendisi ve aile bireylerinde özgüvensizlik, 
güçsüzlük bu resmin temalarını oluşturmaktadır. Ayrıca hastanın “Suriye’ye dönüş” konulu 
çiziminde kendi ülkesine döndüğünde mutlu yaşam hayalinin olduğu ancak yaşadığı travmatik 
deneyimlerin bu isteği üzerindeki olumsuz yansımaları görülmektedir. Hastanın yanık ve mültecilik 
sürecine yönelik yaşadığı deneyimlerini tanımlamak amacıyla yapılan bu çalışmada hastanın 
olumsuz deneyimleri üzerinde yanık travmasının mültecilik kadar büyük etkiye sahip olduğu 
belirlenmiştir. Bu süreçte hastanın ifade ettiği tek olumlu deneyimi yeterli ve uygun bir sağlık 
hizmeti alarak tedavi olacağından duyduğu mutluluk olarak belirlenmiştir. Mülteci çocukların 
gereksinimlerini belirlemek, etkili yöntemler oluşturmak için daha büyük örneklemlerde benzer 
çalışmaların yapılması ve kendi ülkelerindeki sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle mülteci 
olan bu çocuklara ev sahipliği yapan ülkelerde verilen tedavi hizmetlerine yönelik tedbir ve 
önlemlerin önemli olduğu öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Çocuk, Yanık 
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EXAMINATION OF THE EXPERIENCE OF A SYRIAN REFUGEE CHILD HOSPITALIZED IN A 
BURN INTENSIVE CARE UNIT 

Aim: This study is to reveal the views on experiences of the relevant patient during the burn and 
refugee status by using two different methods. 

Method: In this research, the unique situation and drawing method were used together. In the 
analysis of interview data, descriptive analysis method was used and the analysis process was 
directly supported by the quotations. The pictures drawn by the patient were interpreted by the 
field expert and the themes included in the pictures were determined. 

Findings: According to the interview, anxiety, fear, sadness, and hope were themes determined 
during her transportation to Turkey. And during hospitalization process; pain, family and country 
longing, happiness and desire to meet the religious belief requirements were determined. 
When the picture drawn by the patient relating to the “hospital” is interpreted, communication 
difficulty, lack of confidence in herself and her environment and commitment to life themes 
were found. But when taking into account her pictures with “Return to Syria” theme, pessimism, 
weakness, lack of body images were determined. 
Result: It is observed from the results that, to determine the needs of refugee children and 
to provide effective methods for similar studies in larger samples is of great importance and it 
must be noted that the measures for treatment services given these children who refuge due to 
the inadequacy of health services in their own countries are also important. 

Keywords: Refugee, Child, Burn 
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Amaç: Siberkondria; bedende hastalık arayışının internet ortamında yapılmasıdır. Sağlıkla 
ilgili yoğun kaygı taşıyan kişiler, herhangi bir rahatsızlıkta kendileri ya da yakınları için büyük endişe 
duyup hemen internette araştırma yapmaktadır. Toplumda artan bu kaygılar sağlık hizmetlerinin 
fazla veya gereksiz kullanılmasına ve ekonomik maliyet artışlarına sebep olmaktadır. Bu çalışma; 
Üniversite Çalışanlarının İnternetten Sağlıkla ilgili bilgi arama davranış düzeyleri ve bu davranış/ 
endişeleri ile İlişkili Faktörler, nedenleri ile araştırılması, ek bir eğitime ya da müfredat değişimine 
olan ihtiyacın belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. 

Materyal Metot: Çalışmaya katılan toplam 199 Sakarya Üniversitesi sağlıkçı olmayan idari 
çalışanının internetten sağlık bilgisi arama düzeyleri ve bu düzeylerle ilişkili faktörler hakkındaki 
bilgilerinin derlenmesi amacıyla 49 soruluk bir internet anketi uygulanmış ve alınan yanıtlar SPSS 
yöntemi ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Anket verilerine göre 199 katılımcının yaş ortalaması 39 yıl olup 78’i (%39.2) kadın, 
% 68.3’ü evli ve %38.2’sinin çocuk sahibi olmadığı belirlenmiştir. Katılımcıların dörtte üçünün 
lisans ve lisansüstü eğitimli oldukları gözlemlenmiştir. “Bir hekim tarafından tanı konulmuş, 
geçmeyen, sürekli devam eden kronik bir hastalığı olduğunu” ifade edenlerin oranı %37.2, 
düzenli olarak ilaç kullandığını belirtenlerin oranı ise %26.6’dır. Katılımcılar yılda ortalama 3-4 
kez hekime başvuru yaptıklarını ifade etmişler, “Kendiniz için son bir yılda, kaç kez hekim önerisi 
dışında ilaç kullandığınız?” sorusuna ortalama 1.5 kez şeklinde yanıt vermişlerdir. Çalışmaya 
dahil olan kişilerin internette geçirdikleri toplam süre ortalaması 4.7 saat olarak hesaplanmış; 
%68.3’ü evde, %75.4’ü iş yerinde, %80.9’u ise mobil olarak internete ulaşabildiklerini 
belirtirken, interneti sağlık ile ilgili konular için kullanma sıklığına %71.4’ü nadiren ve bazen 
seçeneğini işaretleyerek yanıt vermişlerdir. Çalışanların %94’ü İnternetten edindiği bilgiler 
nedeniyle doktorun uyguladığı tedaviyi yarıda bırakmadığını belirtmiştir. Yine deneklerin %60’ı 
sosyal ağ ve forum web sitelerindeki sağlık bilgilerine güvenmediğini belirtmiş, %67.3’ü Aile 
hekiminin/uzman doktorun görüşünü, internette yaptığı araştırmalardan daha fazla ciddiye 
aldığını, %49.2’si Aile hekiminin/uzman doktorun koyduğu tanıya, internette kendi kendine 
koyduğu tanıdan daha fazla güvendiğini, %59.8’inin İnternette okuduğu ilaçlara veya ileri tıbbi 
girişimlere (laboratuar tahlili, röntgen, biyopsi, cerrahi girişim vb. gibi) ihtiyacı olduğu yönünde 
doktora telkin / ısrarda bulunmadığını, %85.4’ü internette edindiği bilgiler sayesinde rahatsızlığı 
ile ilgili kendine hastalık tanısı koyup ilaç başlamadığını belirtmiştir. 

Sonuç: Araştırma ile çalışanların internette yoğun vakit geçirmelerine rağmen sağlıkla ilgili 
bilgi arama sıklıkları az bulunmuştur. İnsanlar sağlık durumu ve hastalıklarına göre internette 
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sağlık bilgisi araması yapmaktadırlar, hatta ilk başvurulan kaynaktır, ancak nihai kararı halen 
sağlık profesyonellerine bıraktıkları gözlemlenmiştir. 

Objective: Cyberchondria is the groundless and excessive concerns regarding the state of 
one’s health generated by search for symptoms of diseases online. These increasing concerns 
in society lead to excessive or unnecessary use of health care services and to economic loss. 
The aim of this study is to investigate the level of universityemployees’ online health-related 
information-seeking behaviors and factors associated with those behaviors/concerns together 
with their causes, and to determine whether there is a need for additional training or curriculum 
change. 
Material and Method: A total of 199 non-health administrative staff of Sakarya University 
were included in the study. Participants were administered a 49-question survey to collect 
information on their health-related information-seeking behaviors and factors associated with 
those behaviors, and data were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 

Result: The mean age of participants is 39 years, 78 (39.2%) are women, 136 (68.3%) are 
married and 76 (38.2%) do not have children. Participants state that they seek medical advice 
3-4 times a year on average. To the question “How many times have you taken medicine 
in the recent year without receiving a physician’s recommendation?” they reply “1.5 times” 
on average. Participants spend 4.7 hours on the internet on average. 71.4% state that they 
rarely or sometimes use the internet for health-related topics. 67.3% take family doctor’s or 
physician’s opinion more seriously than information on the internet. 49.2% trust family doctor’s 
or physician’s diagnosis more than self-diagnosis based on information online. 
Conclusion: People search health information online depending on their health status and 
diseases. In fact, the Internet is the first source of information people turn to. However, the final 
decision is still left to health professionals. 
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Giriş: Herkes tarafından bilinmesi ve gerekli durumlarda uygulaması gereken ilk yardım, 
yaşamın tehlikede olduğu bir durumda sağlık görevlileri yardıma ulaşıncaya kadar hayatın 
kurtarılması ya da daha kötüye gitmesinin önlenmesi için yapılanlardır. Bu çalışmada üniversite 
öğrencilerinde ilk yardım bilgi düzeylerinin ve bunu etkileyen bazı değişkenlerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Etik Kurulundan alınan 
onayın ardından 15-30 Mart 2017 tarihleri arasında yapılan ve evrenini Sakarya Üniversitesinde 
öğrenim görüp ilk yardım dersi almayan meslek yüksekokulu öğrencilerinin oluşturduğu 
çalışmada öğrencilerden 1167’sine ulaşılmıştır. Kesitsel tipteki araştırmada, demografik 
özellikleri belirlemeye ve ilk yardım bilgi düzeyini ölçmeye yönelik 40 sorudan oluşan anket 
uygulanarak veri elde edilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler (ortalama, ortanca) SPSS 20 istatistik 
programı kullanılarak yapılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro– 
Wilks testi kullanılarak denetlenmiş, ki kare analizi yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık p0,05 olarak 
kabul edilmiştir. 

Bulgular: Katılımcıların 539’u (%46,1) kadın, 629’u (% 53,9) erkek olup yaş ortalaması 
20,232,48 sı bulunmuştur. Katılımcıların 158’i (%13,5) daha önce ilk yardım müdahalesi 
yapmak zorunda kaldığını ancak 87’si (%7,5) ilk yardım konusunda yeterli bilgiye sahip 
olduğunu belirtmiştir. İlk yardım konusunda bilgiye erişim yolu olarak 151 (%12,9) kişinin TV, 
radyo, internet kullandığı; 146 (%12,5) kişi eğitim/kurstan bilgi aldığı saptanmıştır. Acil sağlık 
durumunda aranması gereken telefon numarasını 30 (%2,6) kişi yanlış bilirken, baygın bir 
kişiye ilk müdahaleyi 797 (%68,3), bilinci kapalı hastaya ilk müdahale sırasını 600 (%51,4) kişi, 
yetişkinde göğüs kompresyonu-suni solunum oranını 167 (%14,3) kişi, önerilen göğüs bası 
hızını 848 (%72,7) kişi doğru bilmiştir. Kalp masajının yapılacağı yeri 651 (%55,8) kişi yanlış 
yanıtlanmıştır. 

Bilgi sorularının tamamını doğru yanıt verenin olmadığı araştırmada, ‘Epilepsi nöbeti geçiren 
kişiye nöbetinin sonlanması için soğan koklatılır’ ifadesine 312 (%26,7) kişi doğru diyerek yanlış 
cevap vermiştir. ‘Asit veya petrol ürünü maddeleri (gaz yağı, benzin…) yanlışlıkla içen bir kişi 
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derhal kusturulmalıdır’ ifadesine 209 (%17,9) kişi yanlış diyerek doğru cevap vermiştir. ‘Epilepsi 
nöbeti geçiren bir kişinin çenesi kilitlenmiş ise ağzına çatal, kaşık gibi cisimler konularak açılmaya 
çalışılmalıdır’ ifadesine 367 (%31,4) kişi doğru, 339 (%29,0) kişi fikrim yok diyerek doğru cevabı 
bilememiştir. Kadınlarla erkekler arasında bugüne kadar ilk yardım müdahalesi yapmak zorunda 
kalmaları yönünden anlamlı fark saptanmış, kadınların %10,4’ü erkeklerin % 16,2’si müdahale 
yapmak zorunda kalmışlardır (p=0,004). Kadınlarla erkeklerin acil sağlık durumunda aranması 
gereken numarayı bilme durumları arasında anlamlı fark vardır, erkeklerin yanlış bilme oranı 
(%3,9) kadınlardan (2,6) yüksek bulunmuştur (p=0,008). İlk yardım konusunda yeterli bilgiye 
sahip olduğunu düşünenlerle düşünmeyenler arasında göğüs kompresyon oranını bilme açısından 
anlamlı fark olup yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünenlerin %64,4’ü düşünmeyenlerin 87,4’ü 
oranı yanlış bilmiştir (p=0,000). 

Sonuç: İlk yardım konusunda eğitim almış olmak önemlidir. Bununla birlikte çalışmamızda 
bu konuda eğitim alanların oranı %12.5 gibi düşük bir oranda saptanmıştır. Riskli meslek 
gruplarında çalışacak olan öğrencilere verilen ilk yardım eğitiminin yeterli düzeyde olmadığı 
görülmektedir. Yapılan literatür taramasında da görüldüğü üzere ilk yardım konusundaki bazı 
uygulamalar zaman içerisinde değişebildiğinden eğitim almış olan öğrencilerin dahi bilgilerinin 
güncellenmesi gerekmektedir. 

 
Objective: The present study aims to assess first aid knowledge level of university students and 
identify some of the variables that influence first aid knowledge. 

Material and Method: The study was conducted between 15-30 March 2017 on students of 
the vocational high school, who attended Sakarya University but did not take any prior lesson 
on first aid. Totally 1167 students were included in the study. In this cross-sectional study, data 
collection was performed with a questionnaire comprised of 40 items aimed at assessment of 
demographical properties and first aid knowledge level. Statistical analyses were carried out 
with SPSS 20 statistics software. 
Results: None of the subjects could answer all first aid knowledge questions correctly. 30 
subjects (2.6%) did not know the correct emergency call number. 797 subjects (68.3%) gave 
a correct answer regarding the first aid in an unconscious person, and 600 (51.4%) subjects 
correctly identified the order of first aid in a case having loss of consciousness. 167 subjects 
(14.3%) gave a correct answer regarding the chest compression-artificial ventilation ratio in 
an adult; whereas 848 subjects (72.7%) knew the speed of chest compression. 651 subjects 
(55.8%) gave false answers regarding the site of cardiac massage. 
There was a significant difference between the sexes regarding whether they knew the 
emergency call number; males were more prominent to give false answers (3.9%) than females 
(2.6%) (p=0.008). There was also a significant difference between subjects who thought 
they had adequate knowledge on first aid and those who thought their knowledge level was 
inadequate regarding whether they had correct knowledge on the ratio of chest compression 
(p=0.000). 
Conclusion: It is apparent that first aid training instructed to the students, who will work in 
high-risk occupations, is inadequate. As it is previously stated in the related literature, even the 
knowledge of students who have been trained before should be updated, since some first aid 
applications can be modified over time. 
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Giriş: Sağlık hizmetiyle ilişkili infeksiyonlar hastane bakımı kaynaklı en yaygın 
komplikasyonlardan biridir (Klevens vd., 2007:160-166; Tripathi, 2014:715;Dönmez vd., 
2012:202-211; Mehta vd.,2014:149-163). Nozokomiyal enfeksiyonlar hastaneye yatırılan 
bireyler için sürekli tehdit oluşturmakta, ciddi mortalite, morbidite nedeni olmakla birlikte, 
hastane masraflarının da büyük oranda artmasına sebep olmaktadır (Klevens vd.,2007:160- 
166; Tripathi, 2014:715; Saxenav vd., 2014:125-126; Mehta vd., 2014:149-163). Literatürde 
sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik pek çok kanıta dayalı uygulama 
kılavuzları bulunmaktadır(Tablan vd., 2004:1-36). Ancak tüm bunlara rağmen sağlık hizmetiyle 
ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde beklenen etkinliğin sağlanamamış olduğu görülmektedir 
(Gebhardt vd., 2013:119-124; Şanlı vd., 2016:163-187). Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda sağlık 
hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde etkinliği kanıtlanmış bir tek girişim yerine, tüm 
girişimlerin bir paket halinde uygulanması ile ‘sıfır enfeksiyon’ hedefine ulaşılması amaçlanmıştır 
(Şanlı vd, 2016). Bu nedenle hasta bakımında istenilen sonuçlara ulaşmak ve her zaman aynı 
şekilde uygulanması gereken işlemlere uyumu artırmak amacıyla 2001 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri’nde bulunan Sağlık Bakımı İyileştirme Enstitüsü tarafından “Bakım Paketi/Demet/ 
Bundle” kavramı gündeme getirilmiştir (Alcan ve Korkmaz, 2015:38-47). 

Önlem ve bakım paketi (care bundle) /Demet/Bundle yaklaşımı; teker teker uygulanmaları 
halinde hastanın iyileşme surecine ve sonuçlarına olumlu yönde katkı sağladığı bilimsel olarak 
kanıtlanmış bazı girişim ve müdahalelerin, ayrı ayrı uygulanmalarına oranla daha iyi sonuçlar 
elde etmek için bir paket halinde, eş zamanlı ve eksiksiz uygulanmasıdır (Polat vd., 2014:86-93; 
İlçe vd. 2012; Kurutkan, 2014:83-88). 

Enfeksiyon kontrolü hasta güvenliğini yakından ilgilendiren kritik bir konudur. Hiçbir 
müdahalenin tek başına hastane enfeksiyonlarını önlemesi mümkün değildir (Kurutkan, 2014:83- 
88). Son on yılda yapılan çeşitli sistematik incelemeler, etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış 
önlemlerin eş zamanlı olarak uygulamaya konulması ile çoğu hastane enfeksiyonunun 
önlenmesinin mümkün olduğunu göstermiştir (Şanlı vd.,2016:163-187; Polat vd., 2014:86-93; 
Saxenav vd., 2014125-126; Rodríguez-Baño vd., 2009:715-722). 

Avustralya’da kolorektal cerrahi enfeksiyonları azaltmak için bir bakım paketi hazırlanarak 
uygulanmış, sonrasında ise enfeksiyon hızının %15’den %7’ye gerilediği bildirilmiştir (Venkatram 
vd. 2010:11). Elizabeth Robb ve arkadaşlarının (2010) hastanedeki mortaliteyi azaltmak için 
Demet/Bundle/Bakım paketlerinin kullanılmasına ilişkin yaptıkları bir araştırmada ise; bakım 
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paketleri kullanıldığında ölüm oranının %14,5 azaldığı görülmüştür (Robb vd. 2010: 861-863). 

Bakım Paketi / Demet / Bundle, bazı tedbirlerin önceliklendirilmesiyle uygulanmasını 
kolaylaştırmak için geliştirilmiş, kanıta dayalı 3-5 temel müdahale içerir. Kateter ilişkili üriner 
sistem infeksiyonu, santral venöz kateterle ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarını ve ventilasyonla 
ilişkili pnömoniyi azaltmak için uygulayıcıların sıkı uyumu ile başarılı bir şekilde uygulandığında, 
enfeksiyonları azaltmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle doğru uygulama stratejisi önemlidir. 
Bu doğru planlama, sorumlulukların yerine getirilmesi, eğitim, uyum ve enfeksiyon sürveyansı 
anlamına gelmektedir (Gebhardt vd. 2013: 119-24). Sağlık bakımı ve tabii sağlık hizmetiyle ilişkili 
infeksiyonların önlenmesi multidisipliner ekip anlayışı gerektirir. Hemşireler, bakım ve tedavi 
süreci içinde hasta ile sürekli birlikte olduğundan, nozokomiyal enfeksiyonlara ilişkin önlemlerin 
alınması ve uygulanması sürecinde anahtar sağlık personeli konumundadır. 

Amaç: Bu çalışmada yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin bakım paketi/demet/ 
bundle uygulamaları hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Sınırlılıklar: Çalışma 3. seviye yoğun bakımlarla sınırlandırılmıştır. 

Yöntem: Çalışmada veri toplama aracı olarak çalışanların bundle/paket uygulamaları 
konusunda görüşlerini belirlemeye yönelik araştırmacılar tarafından 11 ifadeden oluşturulan 
anket form kullanılmıştır. Tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Çalışma 25 Eylül-10 Ekim 2017 tarihleri 
arasında yapılmıştır. Veri toplama formunun birinci bölümünde; katılımcıların yaş, cinsiyet, 
öğrenim durumu, çalıştığı birim, meslekteki toplam çalışma yılı ile ilgili hazırlanan sorular, ikinci 
bölümünde ise; hemşirelerin, bakım paketi/demet/bundle uygulamaları hakkındaki görüşlerinin 
belirlenmesi amacı ile oluşturulan sorular yer almaktadır. Araştırmanın amacı, soru formunu 
doldurma süresi, bilgilerinin gizliliğin korunmasına yönelik açıklamalar yapılıp, araştırmaya 
katılmayı kabul edenlerin sözel onamları alındıktan sonra yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak 
veriler toplanmıştır. Bir görüşme 5 dk sürmüştür. Araştırmaya başlamadan önce Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi İlaç Dışı Araştırmalar Etik Komitesi’nden onay alınmıştır. Çalışmaya 3. seviye 
yoğun bakımda çalışan, izinli ve raporlu olmayan 29 hemşire katılmıştır. Veriler toplandıktan 
sonra ilk olarak güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapılmıştır. Güvenilirlik analizi için cronbach 
alpha katsayısı 0,78 bulunmuştur. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, Mann 
Whitney U testi ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, bağımsız örneklerde 
tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmada elde edilen bulgulara göre; çalışanların % 44.8’i 23-27 yaş grubunda 
yer alan genç bir grup olduğu söylenebilir. Grubun %65’i erkektir. Çalışmaya katılanların % 
55.2’si 2-5 yıl mesleki deneyime sahip, % 69’u lisans mezunudur. Çalışmaya katılanların % 
72.4’ü “Bundle/Demet” yoğunbakımlarda tedavi gören hastalar için en iyi bakımın sunulmasını 
sağladığı, %75.9’u “Bundle/Demet” bakım ve hasta süreçlerinin iyileştirilmesinde kullanılan 
etkin bir yol olduğu, % 93.1’i başarılı bir uygulama için tüm adımlar sırasıyla uygulanması 
gerektiğini belirtmişlerdir. Hemşirelerin % 24’ü “Bundle/Demet” bakımın ne yapılması gerektiği 
değil, en iyi bakımın nasıl sağlanacağı üzerine odaklanır” konusunda ve % 37.9’u “Bundle/ 
Demet” bir kontrol listesi değil net parametreler içeren belirli bir araç olduğu” konusunda 
kararsız kalmışlardır. Çalışmaya katılanların % 79.3’ü “Bundle/Demet” infeksiyonları önlemek 
için mutlaka gerekli”, %69’u “Bundle/Demet güvenli sağlık hizmetinin multidisipliner bir 
yaklaşımla sunulması için önemli bir fırsat olduğunu” belirtmişlerdir. “Bundle/Demet” lerin takibi 
“ya hep ya hiç” mantığıyla yapıldığı konusunda %51’i ve % 31’i de “Bundle/Demet içinde yer 
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alan elemanlar/unsurlar kanıta dayalı, kolay uygulanabilirliğinde” kararsız kalmıştır. Hemşirelerin 
%93.1’i“Bundle/Demet” uygulamada geri bildirim önemli olduğunu belirtmekle birlikte %41.4’ü 
“Bundle/Demet” kullanımı hemşirenin iş yükünü artırmadığını görüşündedirler. Hemşirelerin 
mezuniyet durumlarına göre “Bundle/Demet” uygulaması ile ilgili görüşlerinin ortalama puanları 
karşılaştırıldığında, en yüksek ortalamanın lise mezunu grubuna dahil hemşirelerde (X=1,681) 
olduğu görülmektedir. Hemşirelerin “Bundle/Demet” uygulaması ile ilgili görüşlerinin ortalama 
puanlarının mezuniyet durumlarına gore anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını test 
etmek amacıyla istatistiksel testlerden tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizi 
sonucunda istatistiksel anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (P=0.295 (p>0.05)). Analiz sonuçlarına 
göre hemşirelerin çalıştıkları birimlere gore “Bundle/Demet” uygulaması ile ilgili görüşlerinin 
ortalama puanları karşılaştırıldığında, en yüksek ortalamanın kalp damar cerrahi yoğunbakım 
ünitesi’ne ait hemşireler (X=1,602) grubunda olduğu saptanmıştır. Varyans analizi sonucunda 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (P=0,903 - P>0,05). Hemşirelerin meslekte toplam 
çalışma sürelerine göre “Bundle/Demet” uygulaması ile ilgili görüşlerinin ortalama puanları 
karşılaştırıldığında, en yüksek ortalamanın 16-20 yıl grubuna dahil hemşirelerde (X=1,818) 
olduğu saptanmıştır. Varyans analizi sonucunda ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
görülmemektedir (P=0.933 - P>0.05). 

Sonuç: Hasta güvenliğinde sağlık bakım ilişkili enfeksiyonlar son derece önemli bir yere 
sahiptir.Enfeksiyonları azaltmaya yönelik uygulamalar içerisinde bundle/paket uygulamaları 
önemlidir. Son yıllarda yeni bir kavram olarak karşımıza çıkan konu hakkında uygulamaları 
yapan meslek grubunun görüşleri, iyileştirmeler açısından son derece önemlidir. Çalışmamızda 
hemşirelerin genel olarak uygulamaya olumlu baktıkları ve konuyu önemsedikleri görülmekle 
birlikte kararsız kalınan konuların tekrar gözden geçirilmesi faydalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bundle, Hemşire, Sağlık Hizmetiyle İlişkili İnfeksiyonlar, Yoğun Bakım 
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OPINIONS ABOUT NURSES’ CARE PACKAGE / BUNDLE / BUNDLE PRACTICES 

Aim: In this study, it was aimed to determine the opinions of nurses working in intensive care 
unit about maintenance package / bundle / bundle applications. 

Method: In order to determine the opinions of the employees about the bundle / package 
applications as the data collection tool in the study, 11 questionnaires formed by the researchers 
were used. 29 nurses participated in the study. The Ethics Committee and related permits were 
received. The data were evaluated using descriptive statistics. 

Results: According to findings obtained in the study; 44.8% of the employees are in the 23- 
27 age group, 65% are male, 55.2% have 2-5 years professional experience and 69% are 
undergraduate. It was found that 72.4% of the participants gave the best care for patients 
treated in intensive care units, 75.9% said that “Bundle / Demet” was an effective way to 
improve care and patient processes, 93.1% all steps should be applied in order. 51% and 
31% of the “Bundle / Demet” followers were “completely or completely” mentally unstable in 
“evidence-based, easy applicability” of the elements in the Bundle. 
Conclusion: Healthcare-Associated Infections have a very important role in patient safety. 
Bundle / package applications are important for applications to reduce infections. In recent 
years, the opinions of the profession group, who have applied on a topic that has emerged as a 
new concept, are of utmost importance in terms of improvements. In our study, it is seen that 
the nurses generally looked at the application positively. 

Key words: Bundle, Nurse, Healthcare-Associated Infections, Intensive Care 
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Giriş: Hastane kaynaklı enfeksiyon hastalıklarına ilişkin çok sayıda çalışma olmasına 
rağmen, hastane öncesi acil bakımın uygulandığı ambulanslarda bulunabilecek enfeksiyöz 
ajanlar ve hijyen gözden kaçmaktadır. Ambulans personelinin ve taşınan hastanın herhangi bir 
sağlık uygulaması sırasında her türlü enfeksiyon etkeni ile karşılaşma olasılığı vardır. Alanında 
ilklerden olan bu araştırma ile, Sakarya il merkezi ve ilçelerinde acil hizmeti veren ambulanslarda 
ve acil müdahaleler sırasında kullanılan aletlerde, enfeksiyon kaynağı olabilecek MRSA ve 
Karbapenemaz dirençli Enterobacteriae varlığının araştırılması ve bu ambulanslarda görevli 
personelin, ambulans hizmeti sırasında ve sonrasındaki hijyen uygulamalarına yönelik bilgi, 
tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Materyal Metot: Çalışmaya Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’nun 15.10.2015 
tarih ve 12798 sayılı kararı ile onay alınarak başlanmıştır. Sakarya Bölgesinde acil hizmeti veren 25 
ambulans ve 104 ambulans çalışanı araştırmaya dahil edilmiştir. Katılımcılara 30 sorudan oluşan 
ve bazı demografik bilgileri, enfeksiyon hastalıklarından korunmaya yönelik katılımcıların aldıkları 
önlemleri, hizmet sırasında ve sonrasında hem ambulans hem de kendi hijyenlerine yönelik yaptıkları 
uygulamalar ve farkındalıklarını ölçmeye yönelik anket yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. 

Ambulanslarınmikrobiyolojikkontaminasyonaçısındanmevcutdurumunundeğerlendirilmesi 
için, ambulansla ve ambulans içerisinde kullanılan tıbbi malzemelerle, hastaların ve sağlık 
personelinin en çok temas edebileceği, kontaminasyon açısından en riskli olarak değerlendirilen 
riskli bölgelerden sürüntü örnekleri alınarak, tarama kültürlerinde, hastaların ve ambulans 
personelinin maruz kalabileceği etkenler değerlendirilmiştir. Örnekler Kanlı Agar, Eozin Metilen 
Blue, Çikolata Agar ve Saboraud Dextroz Agar besiyerlerine ekilerek 35-37°C’de inkübe edilmiştir. 
Üreyen bakterilerin tanımlanması ve antimikrobiyal duyarlılıkları otomatize sistem ile yapılmıştır. 
Karbapenemlerden herhangi birine dirençli olan Enterobacteriacea izolatlarında, karbapenemaz 
varlığının fenotipik olarak araştırılması için, Modifiye Hodge Testi (2009 (CLSI standartalrına 
uygun) ve Carba-NP testleri kullanılmıştır. Karbapenem direnci şüphesi olan Enterobacteriacea 
izolatlarında ve metisilin direnci saptanan stafilokoklarda, moleküler testler kullanılarak, NDM- 
1, OXA-48 ve KPC genlerinin varlığı araştırılmıştır. 

Sonuçlar SPSS 20.0 analiz programıyla istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 
 

1 Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, İlk ve Acil Yardım Bölümü, Sakarya, Türkiye 
2 Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi , Sağlık Yönetimi Bölümü, Sakarya, Türkiye 
3 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi , Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye 
4 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi , Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye 
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Bulgular: Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde, katılımcıların 54’ünün (%51.9) son 5 
yıl içerisinde en az bir kez delici kesici alet yaralanmasına maruz kaldığı görülmüştür. Bulaşıcı 
enfeksiyon hastalıklarına karşı aşı ile korunma yönünden değerlendirildiğinde hepatit B aşısı 
olanlar %82.7, tetanoz aşısı olanlar %47.1, grip aşısı olanlar %10.6, pnömokok aşısı olanlar 
%1.9 ve meningokok aşısı olanlar ise %1.0 olarak tespit edilmiştir. Ambulans çalışanlarından 
83’ü (%79.8) tıbbi atık eğitimi aldığını ifade ederken, sadece 54’ü (% 51.9) arkadaşlarının el 
hijyenine dikkat ettiğini belirtmişlerdir. Katılımcıların pek çoğu kesici delici aletleri özel kaplara, 
kesici delici olmayanları da kırmızı tıbbi atık poşetine attıklarını ifade etmişlerdir. Kullanılan tıbbi 
aletlerin her uygulama sonrası temizlendiği vurgusu; laringoskop gibi yüksek düzey dezenfeksiyon 
gerektiren aletler için %75, tansiyon aleti gibi düşük düzey dezenfeksiyon gerektiren aletler 
için %28.8 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların % 39.4’ü aynı kabin içerisinde vaka-vaka bulaş 
riskine ortam sağlayan bir duruma, %15.4’ü ise vaka-personel bulaşına şahit olduklarını beyan 
etmişlerdir. Ambulansın hasta kabini temizliğini, her vaka sonrası yapabildiklerini bildirenlerin 
oranı %29.8 iken günlük olarak yapıldığını beyan edenlerin oranı ise % 49 olarak belirlenmiştir. 
Çalışanların %36.5’i ambulans hijyeni konusunda ek bir eğitim organizasyonuna gereksinim 
duyduğunu belirtmişlerdir. 

Sürüntü örnekleri değerlendirildiğinde ise, 20 örnekte Sphingomonas paucimobilis (S. 
paucimobilis), 2 örnekte Acinetobacter Iwoffii (A. Iwoffii), 2 örnekte S. aureus, 2 örnekte 
Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae), 20 örnekte Koagulaz negatif stafilokok (KNS) 
saptanmıştır. İki S. aureus izolatından birinde ve 20 KNS izolatının 9’unda, metisilin direnci 
saptanmıştır. Moleküler incelemede metisilin direnci saptanan bir adet S. aureus izolatında, 
mecA geni varlığı gösterilmiştir. İki karbapenem dirençli Klebsiella izolatında da, karbapenemaz 
varlığı fenotipik olarak gösterilirken, moleküler yöntem ile araştırılan, NDM-1 (New Delhi Metallo- 
betalactamase-1), OXA-48 (Oxacillinne-48) ve KPC (Klebsiella Pneumoniae Karbapenemaz) 
genlerinden herhangi biri tespit edilememiştir. 

Sonuç: Çalışmamız sonucunda; ambulans çalışanlarının, hem kendilerini ve hastaları 
bulaşıcı enfeksiyon hastalıklarına karşı koruma konusunda hem de ambulans hijyeni konusunda 
farkındalıklarının artırılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Katılımcıların, ambulans hijyeni 
konusunda ek eğitime ihtiyaç duyduğu da göz önüne alındığında, bu yönde eğitimler 
planlanması, mevcut eksikliklerin azaltılması ve farkındalığın artırılması konusu, ilk basamak 
olarak düşünülebilir. Ambulanslarda kontaminasyonun önlenmesi için daha sıkı enfeksiyon 
kontrolü ve izleme protokolleri uygulanmalı, eksikliklerin giderilmesi ve farkındalık oluşumuna 
yönelik eğitimler düzenlenmelidir. Araştırmamız, ülkemizde ambulans hijyeni konusunda 
yapılmış az sayıda çalışmadan biri olma özelliğini taşımaktadır. Daha çok sayıda ambulans ve 
daha geniş kapsamlı mikroorganizmaların araştırıldığı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

*Bu çalışma, Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından, 2016- 
40-01-002 numaralı proje olarak desteklenmiştir. 

Objective: Ambulance personel and the patient being transporte dare likely to be exposed 
to any kind of infection during any medical practice. This research, which is the first in its 
field, aims to investigate the presence of MRSA and carbapenemase resistant Enterobacteriae, 
which may be an infection source, in the ambulances serving emergency services in Sakarya 
province center and its districts and the knowledge attitudes and attitudes towards the hygiene 
applications during and after the ambulance service behaviors. 
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Material and Methods: 25 ambulances and 104 ambulance workers were included in the 
survey to provide emergency services in the Sakarya region .A questionnaire consisting of 30 
questions was applied to the participants and swab specimens were taken from the identified 
risk areas and the factors that may be exposed to the patientS and ambulance personnel in the 
screening cultures were evaluated. Samples were incubated at 35-37°C on Bloed Agar, Eosin 
Methylene Blue, Chocolate Agar and Sabouraud Dextroz Agar media. Identification of the 
breeding bacteria and their antimicrobial susceptibilities were carried out in an automated system. 
The presence of carbapenemase has been in vestigated by phenotypical and moleculartests, 
and isolated staphylococci were investigate dusing molecular commercial tests. 
Results: In the study, methicillin resistant staphylococci, phenobarbital resistant Klebsiella spp., 
Which phenotypically produces carbapenemase, and Sphingomonas paucimobilis, Which can 
cause gastrointestinal infections, have been isolated. As a result of the survey, it was determined 
that 36.5% of ambulance worker sneed training on ambulance hygiene. 

Conclusion: In ambulances, infection control and monitoring protocols should be applied to 
prevent contamination, training should be held to eliminated eficiencies and torais awareness. 

*This study was supported by the Scientific Research Projects Commission of Sakarya University 
as project number 2016-40-01-002. 
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HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ KULLANIMI 
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Giriş: Günümüzde her sektörde olduğu gibi sağlık kurumlarında bilgisayar kullanımı 
oldukça artmıştır. Verinin kullanımı ve bilgiye dönüştürülmesi amaçlanmakla birlikte zamanla 
karar destek sistemleri kullanımı söz konusu olmuştur. Özellikle hemşirelik uygulamalarının kayıt 
altına alınmasında, planlanmasında ve izlem sürecinde bilgisayar kullanımı son derece yaygındır. 
Hemşirelik uygulamalı bir disiplindir. Sağlık hizmet sunucuları arasında önemli bir yere sahip olan 
hemşirelerin elektronik sağlık kayıtlarını kullanımları kaçınılmazdır. Bilişim teknolojileri, hemşirelik 
verilerinin ve bilgi birikiminin yayınlanmasını, paylaşılmasını ve bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmakta, 
klinik karar verme aşamalarında hemşirelere destekler sağlamaktadır. 

Sağlık bakım disiplinlerinde, kalitenin sağlık hizmetlerine yansıması açısından hemşirelik 
kayıtları oldukça önemlidir. Kayıtlar hemşirelik bilgisinin gelişimini sağlayan veri tabanını oluşturur 
ve hemşirelik eğitimi ile klinik uygulama standartlarının gelişimi için değerlendirme ölçütlerini 
oluşturmaya yardım eder. Bireyin bakım ve tedavisinin kayıt altına alınması, hasta durumundaki 
değişimlerin izlemi, bakım sonuçlarının istatistiksel olarak izlenmesi ve sonucun değerlendirilerek 
diğer sağlık çalışanlarıyla paylaşılması bilişim teknolojilerinin hemşirelik bakım uygulamalarındaki 
en temel yararlarıdır. Hemşirelik mesleğinin, sağlığın geliştirilmesi, korunması ve hastalıkların 
önlenmesi üzerine odaklandığı göz önüne alınırsa hemşireler, sağlık bakım sunumu içerisinde 
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uygulamada anahtar pozisyonda rol oynarlar. 

Sağlık kurumlarında verilerin kullanımı ve bilgiye dönüştürülmesinde günümüzde yoğun 
olarak bilgisayar teknolojisinden yararlanılmaktadır (Esatoğlu ve Köksal, 2002: 30). 

Sağlık kurumlarında bilgisayar otomasyonu, tıbbi ve finansal hizmetle ilgili çok miktardaki 
verinin bilgisayara dayalı bir enformasyon sistemiyle kayıt altına alınıp işlenmiş bilgiye 
dönüştürüldüğü ve yine yönetim karar desteği ile tıbbi hizmetler için kullanılan bir hastane 
enformasyon sistemini kapsamaktadır (Oben, 1998:15; Esatoğlu ve Köksal, 2002: 29). 

Bilişim, bilginin işlenmesi, depolanarak saklanması, teknik araçlarla en hızlı ve en kolay yoldan 
iletilerek bilgi akışının sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Hasta güvenliği ve memnuniyeti, 
sağlık hizmetlerinde kalite geliştirme, klinik hataların azaltılması, erken teşhis, uygun tedavi ve 
sağlık hizmetlerinin artan maliyetinin azaltılması gibi gereklilikler bilişim teknolojilerinin sağlık 
alanında kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir (Mutluay ve Özdemir, 2014:180). 
1 Aibü İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalite Ve Verimlilik Birimi, Bolu, Türkiye 
2 Antalya Kamu Hastaneleri Birliği, Uzman, Antalya, Türkiye 
3 Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Verimlilik Ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığı, Ankara, Türkiye 
4 Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği, Uzman, Çanakkale, Türkiye 
5 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalite Verimlilik Birimi, Bolu, Türkiye 
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Bununla birlikte tanımlama ve hatırlatmalar ile sistemlerin gelişimi sağlanmaktadır. Klinik 
bilgi sistemlerinin bileşenleri, elektronik sağlık kayıtları, hastane bilgi yönetim sistemleri, tele-tıp, 
tıbbi görüntüleme ve görüntü depolama sistemleri ve klinik karar destek sistemleridir (Güleş vd., 
2004:11). Elektronik sağlık kayıtları; kişisel sağlık kayıtları, test sonuçları, anamnez, muayene, 
doktor istemi, bakım planı ve epikriz gibi tıbbi bilgilerin yanı sıra hastaya ilişkin kullanılan fatura 
ve malzemeler gibi tıbbi olmayan verileri de içermektedir (Ay 2012:131-136; Blobel 2004:251). 

Hemşirelik bilişimi uygulama standartları hemşirelik sürecinin aşamaları göz önüne alınarak 
düzenlenmiştir. Uygulama standartları; durum belirleme, hastayla ilgili konu ve sorunların 
saptanması ile sonuçların tanımlanması, hemşirelik uygulamalarının planlanması, uygulama, 
uygulamanın hasta sonuçlarına etkisinin değerlendirilmesi gibi hemşirelik sürecinin bileşenleri 
ile birlikte, eğitim, mesleki uygulamaların değerlendirilmesi, uygulamanın niteliği, işbirliği, etik, 
araştırma, kaynak kullanımı, savunuculuk ve liderlik gibi başlıkları da içermektedir (Mutluay ve 
Özdemir, 2014:181). 

Bununla birlikte “Karar Destek Sistemleri” (KDS), yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış 
durumlarda veya ne yönde bir karar verilmesinin tam olarak kestirilemediği hallerde, karar 
vericilere modeller, bilgiler ve veri yönetme araçları sunan interaktif bilgi sistemleri olup, karar 
vermenin yeterliliğini geliştirmekten çok, etkinliğini geliştirmeyi etkinliğini geliştirmeyi hedeflerler 
(Alter 1999: 173; Özata ve Aslan 2004:11). Diğer bir deyişle sağlık personelinin alacağı kararlarda 
destek sağlayan hatırlatan bilgisayar programlarıdır. 

Tıbbi görüntüleme ve görüntü depolama sistemleri, hasta demografik ve fatura bilgilerinin 
yönetimini, hasta randevularının düzenlenmesini, dijital görüntülerin ayırıcı tanı, raporlama, 
konsültasyon amaçlı incelenmesini sağlayan merkezi sistemlerdir (Güleş ve Özata 2005). Klinik 
karar destek sistemleri ise; hekimlere, hemşirelere ve diğer sağlık personeline tanıya ve tedaviye 
yönelik klinik karar süreçlerinde destek sağlayan bilgisayar programlarıdır (Kawamoto vd., 
2005:765). Sistemin özünde hatırlatma ve uyarı mekanizmaları yer almaktadır. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı bir devlet ve bir eğitim araştırma hastanesinde kullanılan 
hemşirelik bilişim uygulamaları ve hemşirelik karar destek sistemi kullanımını ortaya koymaktır. 

Sınırlılıklar: Çalışma hemşirelik uygulamaları ile sınırlı tutulmuştur. 
Yöntem: Çalışma, bir devlet hastanesi ve bir eğitim araştırma hastanesinde kullanılan 

hemşirelik bilişim uygulamaları ve hemşirelik karar destek sistemi üzerine tanımlayıcı tipte 
planlanmıştır. 

Bulgular: Sistemde hemşirelik anamnez formu, sıvı takibi, aldığı çıkardığı takibi, hemşirelik 
süreci bakım planı dahilinde planlama, uygulama, değerlendirme bölümleri oluşturulmuş, 
düşme riski tanımlanması, kan şekeri takip sistemi, ağrı tanımlaması, bası yarası/cilt bütünlüğü 
bozulması risk analizi, beslenme risk değerlendirmesi, bilinç durumu değerlendirmesi, oral 
mukoza değerlendirme, basınç ülseri tanımlama ve takip sistemi, izolasyon tanımlaması ve 
uyarıcı semboller kullanımı devreye girmiştir. İlaç uygulamalarında etkileşim listeleri (ilaç-besin 
ve ilaç- ilaç, ilaç alerji), hastaya özgü bireysel hatırlatmalar (kalp pili, metal implant vb. bulunana 
hastalarda) saklama, muhafaza koşulları hatırlatmaları devreye girmiştir. 

Sonuç: Yapılan bu çalışmada; karar destek sistemleri gelişime ve uygulamaya açık sistemler 
olduğu görülmüştür. Bakımın sürekliliği, kalitesi, yönetimi için hemşirelik bakım planları sisteme 
kaydedilmiştir. Bakım planlarının sistemde olması bilgilerin güvenliğini, hızlı kayıt sistemini ve 
çalışanların zamanı iyi yönetmesini sağlanmıştır. Ayrıca hastanelerde kullanılan otomasyon 

http://www.uhgsfkongre2017.org/


l. Uluslararası 

Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi 
22 - 26 Kasım 2017 / Antalya 

Kongre Bildiri Kitabı 

www.uhgsfkongre2017.org 73 

 

 

 

sistemlerinin birimler arasında bilgi akışı, kayıt sorgulama, bilgilerin analizi, hastanın tanılanması, 
tedavi edilmesi ve bakımı konusunda tüm sağlık meslek üyelerinin görevlerine uygun, hastaya 
ait değişimleri yansıtabilecek esnekliğe sahip olduğu görülmüştür. Hemşirelik uygulamaları 
hasta güvenliği ve bilgi güvenliğinin önemli bir argümanı olmakla birlikte kayıtlar hukuksal 
olarak ta çalışanı koruduğundan çalışan güvenliği açısından da önemlidir. Bununla birlikte bu 
uygulamaları kullanan kurumlar Sağlıkta Kalite Standartlarının “Hasta Bakım” standartlarını da 
karşılamış olacaklardır. 

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Hemşirelikte Bilişim, Karar Destek Sistemi, 
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USE OF NURSING INFORMATICS AND DECISION SUPPORT SYSTEM 

Aim: The aim of this study is to demonstrate the use of nursing information practices and 
nursing decision support systems in an intended state and an educational research hospital. 

Method: The study was planned as a descriptive type on nursing information applications and 
nursing decision support system used in a state hospital and an educational research hospital. 

Result: Planning, application and evaluation departments were formed within the nursing 
process maintenance plan, definition of fall risk, blood glucose monitoring system, pain 
definition, pressure wounds/skin integrity deterioration risk analysis, nutrition risk evaluation 
of consciousness status, evaluation of oral mucosa, definition of pressure ulcer and follow-up 
system, use of isolation and warning symbols have been put into use. In drug applications, 
interaction lists (drug-nutrient and drug-drug, drug allergy), patient-specific reminders (in 
patients with heart pills, metal implants, etc.) 
Conclusion: Decision support systems are systems that are open to development and 
implementation. It is important to plan and record nursing practices to ensure continuity of 
care, improve quality and manage care. Nursing practices are important in terms of employee 
safety since records are legally protected by the worker as well as being an important argument 
for patient safety and information security. However, institutions that use these practices will 
also meet the “Patient Care” standards of Health Quality Standards. 
Keywords: Nurse, Nursing Informatics, Decision Support System, 
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GÜNÜMÜZDE KALİTE NEDEN DAHA ÖNEMLİ HALE GELMİŞTİR? SAĞLIK 
UYGULAMA TEBLİĞİ’NDEKİ (SUT) HATALAR VE ÇÖZÜM YOLLARI 
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Giriş: Kalite “bir mal veya hizmetin müşteri beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilme 
yeteneği” olarak tarif edilebilir. Bir ameliyatın başarısını hasta kaynaklı nedenler dışında, cerrahın 
bilgi ve becerisi ve kullanılan tıbbi malzemelerin kalitesi de belirler. Son zamanlarda kullanılan 
tıbbi malzemelerin kaliteleri sorgulanır hale gelmiştir. Bunun çok çeşitli nedenleri vardır. 

Amaç: Bir Ortopedi Uzmanı gözüyle Ortopedi ameliyatlarında kullanılan tıbbi malzemelerin 
son zamanlardaki kalitesindeki azalma nedenleri ve kaliteyi artırmaya yönelik neler yapılabilir 
sorularına cevap aranacak, Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki her SUT koduna tek fiyat vermesinin 
getirdiği sorunlara vurgu yapılacaktır. 

Yöntem ve Bulgular: Bir ameliyatın başarısında kullanılan tıbbi malzemenin kalitesi önemli 
yer tutar. Kullanılacak olan bir tıbbi malzemenin kalitesi TSE, CE, ISO gibi güvenilir ve tarafsız 
kuruluşlarca belgelendirilmelidir. Ancak bu kuruluşlarca verilen sertifikasyon belgeleri; bu tıbbi 
malzemelerin standarda uygun asgari özellikleri içerdiğini gösterir, kalitesinin yüksek olduğu 
anlamına gelmez. 

Ülkemizde Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki (SUT) bazı uygulama hataları nedeniyle düşük 
kalite tıbbi malzemelerin kullanımı artmaktadır. SUT; her bir tıbbi malzemenin bir SUT koduna 
eşleştirilmesini istemekte ve her SUT koduna da kalite ayrımı yapmaksızın tek bir fiyat vermektedir. 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun SUT’u bu şekilde yayınlamasındaki temel amaç; benzer tıbbi 
malzemeleri aynı kodlar etrafında toplayarak, faturalandırmayı daha basite indirgemek ve 
kullanıcı hekimleri SUT fiyatını aşmayacak şekilde tıbbi malzeme kullanımlarında özgür bırakmak 
gibi görünmektedir. Hastane Satınalma birimleri; bu tıbbi malzemeleri alırken firma ile ister açık, 
ister çerçeve, ister doğrudan alım şeklinde olsun pazarlık ederek SUT fiyatı üzerinden iskonto 
yaptırmaya çalışmaktadır. Ancak Satınalma Birimlerinde çalışan görevlilerin tıbbi malzemeleri 
bilmemesi, firmaların kendi ürünlerini yüksek kalitelilerle eş görmesi, bu ürünlerin tamamının 
benzer iskonto oranlarıyla temin edilmesine neden olmaktadır. Teorik olarak bu sistem doğru 
gibi gözükse de pratik hayatta beraberinde çok ciddi yanlışlıkları getirmektedir. Bu sistem 
yanlışlığından en çok devletimiz ile birlikte, çeşitli nedenlerle düşük kalite malzeme kullanılan 
hasta zarar görmektedir. Maalesef kullanıcı bazı hekimlerimiz de bir kısmı bilmeden bir kısmı 
ise bilerek bu düşük kalite tıbbi malzemeleri hastalarına kullanmaktadırlar. Oysaki; tüm dünya 
tarafından kabul görmüş, uzun dönem sonuçları olan, biyomekanik sonuçları belli yüksek kaliteli 
ürünlerle, bu düşük kalite malzemelerin fiyatı SGK tarafından eşit olarak ödenmektedir. 

Ülkemizde maalesef kullanılan tıbbi malzemelerin kalitesini inceleyen Kalite Kontrol 
Laboratuarları mevcut değildir. Bu laboratuarlarda tıbbi malzemelerin çeşitli ölçü ve test 
aletlerinden geçirilerek biyomekanik inceleme sonucu kalitesinin belirlenmesi gerekir. Normalde 
yüksek kaliteli bir tıbbi malzemenin üretiminde hammaddeden sterilizasyon koşullarına, etiketten 
1 SBÜ Keçiören SUAM, Ortopedi ve Travmatoloji, Ankara, Türkiye 
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taşıma koşullarına, klinik araştırma ve biyomekanik çalışmalardan toksik duyarlılığa kadar tüm 
standartlara dikkat edilir. Ancak atölye tarzı yerlerde üretilen ve asgari özellikleri sağlayarak 
CE belgesi alan düşük kalite tıbbi malzemeler; SUT’ta kalitesi yüksek ürünlerle eş tutulmakta 
ve aynı fiyatı almaktadır, üretim maliyetini artırıcı işlemlerden kaçınılmaktadır. Sonuç olarak 
kısa dönemde gevşeyerek revizyona giden, ameliyat esnasında yada tedavi süresince kırılan, 
uygulama setleri kalitesiz implantlarla yapılan ameliyatların sayıları sürekli artış göstermektedir. 
Komplikasyonlar, iyileşme sürecini uzatarak uzun hastane kalım süresi, enfeksiyonlar, fizyoterapi 
ve yeniden implant kullanımı gibi tedavi maliyetlerini ciddi oranda artırmaktadır. 

Öncü firmaların tasarımlarını taklit ederek piyasaya giren firmalar, SGK’nın SUT fiyat politikası 
sonucunda, kopyaladıkları firmalarla eşit fiyat aldıkları için pazarda ciddi pay almaktadırlar. Düşük 
maliyetle, düşük kalitede ürettikleri ürünlerle, ARGE’ye, eğitime, yeni teknolojileri geliştirmek 
için kaynak ayıran firmalar karşısında avantajlı duruma geçmektedirler. 

Yeni teknolojik ürünler SUT’un bu eşit fiyat politikası sonrasında ya pazardan çekilmiş ya 
da pazara sürülmekten vazgeçilmiştir. Kaliteli kabul edilen markalar dahi yeni jenerasyon değil 
önceki jenerasyon ürünleri piyasaya arz etmektedirler. Son beş yıldır yeni bir ürün piyasaya 
sürülmemiştir. Ülkemizde direkt faaliyet gösteren üst kalite firmaların pazar paylarının giderek 
azaldığı dikkat çekmektedir. 

Ülkemizde mutlaka yerli üretimin desteklenmesi gerekir. Ancak günümüzde yerli 
üreticilerimizin çoğu kolay yoldan zengin olmaya çalışmaktadır: Yerli Üreticiler; patentli özgün 
tasarımlar geliştirmek yerine kopya tasarımlar üretmeye, AR-GE çalışmalarını Auto-CAD yüklü 
bir bilgisayar ve başında bir teknisyen bulundurmak olarak algılamakta, kar marjını korumak 
amacıyla kendi üretim maliyetlerinden daha düşük tutarlı firmalardan ürün alıp kendi adıyla 
etiketleme yapmaktadırlar. Bu şekilde yerli üretimimizin gelişmesi mümkün değildir. 

Sonuç: Ülkemizde düşük kalite tıbbi malzemelerin kullanımlarının sürekli artma nedenlerini 
şu başlıklar altında toplayabiliriz: 

1. SGK’nın her SUT koduna kalite ayrımı yapmaksızın sabit - tek fiyat politikası 

2. Fiyatların güncellenmemesi ve buna bağlı olarak yeni teknolojik ürünlerin getirilememesi 

3. CE ve ISO belgelerinin yeterli olduğunun düşünülmesi, ancak bunların kalite göstergesi 
olmaması 

4. İhale sistemininin yanlış uygulanması, Satın alma birimlerinin yeterli bilgiye sahip 
olmaması 

5. Eşleştirme hataları 

6. SGK’nın denetim / gözetim görevinini yerine getirememesi 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
1. Ürünler mutlaka bir kalite sınıflandırmasına tabi tutulmalı ve SGK tarafından 

fiyatlandırması kaliteye göre yapılmalı. Yüksek Kalite sınıfında olabilmek için; 

i. Ürünün patentli tasarım olması, 

ii. ABD, Batı Avrupa ve Japonya gibi standartları yüksek ülkelerde satışının yapılıyor 
olması, 
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iii. SCI/Pubmed’deki bilimsel dergilerde yayımlanmış kısa-orta-uzun dönem sonuçları 
içeren çalışmaları olması, 

iv. Sadece CE belgesi değil, beraberinde biyomekanik çalışmaları da içeren dosyanın 
kurulacak olan bilimsel komisyon tarafından değerlendirilmesi 

2. Üniversitelerimizin Tıp, Biyomekanik, Makine Mühendisliği, Metalurji gibi bölümleri ile 
TİTCK ve sektör STK’larının biraraya gelerek milli kalite standardımızı oluşturması ve 
bu standarda göre Piyasa Denetim ve Gözetimi sağlanarak kaliteli tıbbi malzemelerin 
kullanımının sağlanması. 

Bu sorunların çözümü yolunda girişimlere başlamazsak şayet yakın zamanda 
komplikasyonların çok artması nedeniyle maliyetlerimizin çok daha arttığını görmek zorunda 
kalacağız. 

Anahtar Kelimeler: Kalite, Sağlık Uygulama Tebliği, Hatalar, Çözüm Yolları 
 

WHY QUALITY HAS BECOME SIGNIFICANT TODAY? ERRORS AND SOLUTIONS IN 
HEALTH PRACTICE STATEMENT (SUT) 

Besides patient-induced causes, the success of an operation is defined by the knowledge and 
skill of the surgeon and the quality of the medical supplies used. Recently, the quality of the 
medical supplies used has become questionable. With regard to an orthopaedic specialist, the 
aims of this report are to assess reasons of decline in the quality of medical supplies used in 
Orthopedic Surgery through some application errors in the Health Practice Statement (SUT) and 
to find out what answers can be made to improve quality. 
Key Words: Quality, Health Practice Statement, Errors, Solutions 
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ORTOPEDİ BİLİMSEL DANIŞMA KOMİSYONU’NUN GÖREVLERİ 
VE ÜLKE EKONOMİSİ’NE KATKISI 

 
 

Murat ALTAY1 muraltay@yahoo.com 

 
 

Giriş: Ortopedi Bilimsel Danışma Komisyonu (OBDK); 25.03.2013 tarihli açıklanan Sağlık 
Uygulama Tebliği (SUT) gereğince Sağlık Bakanlığı nezdinde kuruldu. Bu komisyonun görevi; 
SUT’ta belirtilmiş olan ilgili tıbbi malzemelerin kullanımlarının bilimsel bilgiler ışığı altında 
değerlendirilerek uygunluğuna karar vermektir. Kurulduğu günden itibaren meslektaşları 
tarafından ciddi eleştiriler almaktadır. Nasıl bir tıbbi malzeme ile ameliyat edeceğine karar 
verilen bir hastanın ayrıca bir bilimsel komisyon tarafından değerlendirilmesi ve uygunluğuna 
karar verilmesi itiraz nedeni olmaktadır. 

Amaç: Ortopedi Bilimsel Danışma Komisyonu Sağlık Uygulama Tebliği gereğince kendisine 
verilen “Endikasyon doğrulama” görevini yaparken meslektaşları tarafından aldığı eleştirileri 
hak etmekte midir? Böyle bir komisyonun varlığı neden hekimleri rahatsız etmektedir? Ortopedi 
ve Travmatoloji branşı dışındaki Kardiyoloji, Kalp Damar Cerrahisi, Beyin Cerrahisi, Romatoloji, 
Girişimsel Radyoloji gibi klinikler için de bu tür bir komisyona ihtiyaç var mıdır? sorularına yanıt 
aranacak ve OBDK’nın günümüze kadar almış olduğu kararlar üzerinden ülke ekonomisine 
katkısı vurgulanacaktır. 

Yöntem ve Bulgular: OBDK; ilgili konulara hakim ve tecrübeli yedi kişiden oluşan bir 
akademik kadro ve sekreteryayı yapan iki bakanlık görevlisinden oluşmaktadır. Kararlar çoğunluk 
esasına göre alınmaktadır. Bu komisyonun amacı; fiyatı yüksek ve endikasyon açısından dikkatli 
olunması gereken ameliyatlar öncesinde ilgili hekime yol gösterebilmek ve bu tıbbi malzemelerin 
kullanılmasının uygunluğuna karar vermektir. Bu ameliyatların uygunluk aldıktan sonra sadece 
Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme yetkisi olan klinik) yapılmasına izin 
verilmektedir (1): 

1. Kişiye özel tasarımlı üretilen protezler, 

2. Tümör dışı endikasyonlarda kullanılan tümör rezeksiyon protezleri, interkalar segmentler 
ve artrodez aparatları, 

3. Manyetik/Mekanik olarak uzatılabilen tümör rezeksiyon protezleri, 

4. Kıkırdak hücre kültürleri. (TİTCK) 

5. Takvim yaşı 11 ve/veya üzerinde olan skolyoz olgularında uzayabilen rod 

Başvuru esnasında ilgili hekimden aşağıdaki belgeler eksiksiz olarak istenerek bilimsel 
komisyonun hasta hakkında geniş bilgi alması sağlanmaktadır. Bu belgeler; 

1. Başhekimlik veya Dekanlık tarafından Bakanlığa hitaben gönderilecek üst yazı, 

2. Hastaya ait nüfus cüzdanı örneği, 
 

1 SBÜ Keçiören SUAM, Ortopedi ve Travmatoloji, Ankara, Türkiye 
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3. Ayrıntılı epikriz ve kullanılması planlanan protezin özellikleri hakkında doktor beyanı, 

4. Hasta onam formu 

5. Uzayabilen ve custom-made rezeksiyon protezi yapılması gereken durumlarda, metastaz 
değerlendirmesi amaçlı hastalarda, Poziton Emisyon Tomografisi, toraks tomografisi, 
tüm vücut kemik sintigrafisi, patoloji raporu, lokal Magnetik Rezonans vb. tetkiklerin 
ilgili uzmanlar tarafından onaylanmış şekli, 

6. Hastanın direkt grafilerinin orjinalleri veya elektronik ortamda değerlendirilebilecek 
şekilde görüntüleri, 

7. Yakın tarihli (son 30 gün) sedimantasyon ve C Reaktif Protein (CRP) belirteçleri’nden 
oluşmaktadır. 

İlk toplantı 24.07.2013 tarihinde yapıldıktan sonra her üç haftada bir düzenli olarak 
toplantılara devam edilmektedir. Gelen dosya sayısı 12-25’dir. Acil durumlarda hastanın 
tedavisinin gecikmemesi nedeniyle elektronik ortamda haberleşme sağlanmaktadır. Kararlar oy 
çokluğu – oy birliği ile” Uygun – Red – Şartlı Uygun” şeklinde alınmaktadır. Şartlı uygun kararı 
alındığında ameliyat sırasında uygunluğu belgelendirilmek kaydıyla (video yada foto ile) karar 
tedaviyi üstlenen hekime bırakılmaktadır. Red kararı verilen hastalarda mutlaka bunun gerekçesi 
ilgili hekime bildirilmektedir. Alternatif çözüm önerileri ilgili hekime sunulmaktadır. 

Sıklıkla verilen red gerekçeleri şunlardır: 
1. Dosya bilgilerinin eksik gönderilmesi 

2. Bilgilerin (klinik – radyolojik) güncel olmaması 

3. Komisyonun görevi dışındaki dosyaların gelmesi (trabeküler metal vb.) 

4. Alternatif yöntemlerle tedavinin mümkün olması 

5. Hastanın enfeksiyon değerlerinin kabul edilebilir sınırlarda olmaması 

6. Çoklu metastaz varlığı 

7. OBDK’ya 24.07.2013 – 14.06.2017 tarihleri arasında 653 dosya başvurusu oldu. Bu 
başvuruların 393’ine (%60) uygun, 241’ine red (%37), 19’una (%3) şartlı uygun kararı 
verildi (2). En sık başvuru nedeni; başarısız protez ameliyatları nedeniyle yapılmak 
istenilen tümör rezeksiyon protezi içindi. 

Sınırlılıklar: Bu çalışmanın iki sınırlılığı mevcuttur. Ameliyat sırasında kullanılan tıbbi 
malzemelerin ve ameliyat bölgelerinin değişken olması nedeniyle kesin bir maliyet analizi verilerine 
ulaşılamadı. İkinci bir sınırlılık ise; Bilimsel Komisyon tarafından red verileceği düşünüldüğü için 
Komisyona gönderilmeyen hastaların sayısının bilinememesi idi. Kayıt sisteminin henüz bu 
ameliyatlar için kurulmamış olması geçmiş verilere ulaşılamamasının temel sebebi idi. 

Sonuç: OBDK sayesinde; hasta mağduriyeti oluşturulmadan tam tersi bilimsel bilgiler 
ışığında hastaların gereksiz tıbbi malzemelerle ameliyatları engellendi, endikasyonu olan daha 
doğru ameliyatlara yönlendirildi. OBDK bu çalışmaları ve hem hasta mağduriyetini engelleyerek 
gereksiz ameliyattan kurtarma ve de ülke ekonomisine sağladığı katkılar nedeniyle övgüyü hak 
etmektedir. Diğer branşlar için de böyle bir komisyonun kurulması zaruret gibi görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bilimsel Komisyon, Görevleri, Eleştiriler 
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Kaynaklar 
3.3.9 –Ortopedi ve travmatoloji branşı ile ilgili ameliyatlarda kullanılan bazı tıbbi malzemelerin ödemeye esas teşkil edecek usul 

ve esasları. Sağlık Uygulama Tebliği 08.06.2017, 69. 
T.C. Sağlık Bakanlığı Teşhis İlişkiler daire Başkanlığı Ortopedi Bilimsel Danışma Komisyonu Verileri 

 

DUTIES OF THE ORTHOPEDIC SCIENTIFIC ADVISORY COMMISSION AND CONTRIBUTION 
TO THE NATIONAL ECONOMY 

Orthopedic Scientific Advisory Commission (OBDK) was established by the Ministry of Health 
according to the declaration of Health Practice Statement (SUT) dated at 25.03.2013. Since the 
day it was founded, our colleagues have seriously criticized it. The main purpose of this report 
is whether this scientific commission, which has been seriously criticized by our colleagues 
deserves this criticism or not. Second, to find out how successful it is. Third, to evaluate why 
the existence of such a commission bothers our colleagues. Finally, as for orthopaedics, to 
explore whether such a commission for Cardiology, Cardiovascular Surgery, Neurosurgery, 
Rheumatology, Interventional Radiology Clinics require a similar commission or not. 
Between 24.07.2013 and 14.06.2017, 653 referrals have been done to the OBDK. Of them, 393 
(%60) were eligible, 241 were rejected (%37) and 19 (%3) were given conditional acceptance. 
The most common reason for referral was the tumor resection prosthesis that was intended for 
revision of failed prosthetic operations. 

In conclusion, in light of scientific information, patients were prevented from unnecessary 
medical supplies, and they were guided to a more preferable procedure without any patient 
victimization. The OBDK deserves praise for these efforts and for its contributions to the national 
economy, as well as avoiding unnecessary surgeries by preventing patient victimization. It seems 
mandatory to establish such a commission for other branches as well. 

Key Words: Scientific Commission, Duties, Criticism 
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KALİTE UYGULAMALARI BAĞLAMINDA TIBBİ HATA RAPORLAMA: 
BİR ARAŞTIRMA 

 
 

Selma ALTINDİŞ1 altindis@sakarya.edu.tr 

Emin AKSAN1 selmaaltindis@gmail.com 

 
 

Giriş: Son dönemde, sağlık bakım kalitesinin artırılması kapsamında güncel ve önemli 
konulardan birisi de hasta güvenliğidir. Sağlık bakım hizmetlerinin kişiye vereceği zararı önlemek 
amacıyla sağlık kurumları ve bu kurumlarda çalışan personel tarafından alınan önlemlerin 
tamamı, hasta güvenliği olarak ifade edilmektedir. Sağlık hizmeti sunulurken hasta güvenliğinin 
sağlanmasında tıbbi hataların önlenmesi temel uygulamalar arasındadır. Tüm hataların insan 
sağlığını tehdit etmeden tespit edilerek bildirimlerinin yapılması ile tekrarlanmalarının önlenmesi 
ve çözümler üretilmesi gerekmektedir (1, 2). 

Tıbbi hata bildirimleri sağlık kuruluşlarında tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiren önemli bir 
konudur. Günümüzde sağlık hizmetlerinde tıbbi hataların artması nedeniyle ortaya çıkan tıbbi 
hata kaynaklı ölümlerin ekonomik ve sosyal boyutu, tüm dünyada ilgili kişileri hataları önlemeye 
ve nedenlerini araştırmaya yöneltmektedir. Sağlık kurumları gerek problemleri belirleyebilmek, 
gerekse de çözüm üretebilmek ve hatalardan öğrenmeyi kolaylaştırmak için tıbbi hata raporlama 
sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca örgütlerde kalite uygulamaları bağlamında riskli süreç 
ve uygulamaların belirlenmesi ve hasta güvenliğinin gelişmesinde olay raporlama sistemlerinin 
kurulması ve etkin olarak çalıştırılması belirleyici bir role sahiptir. Bu nedenle raporlama önündeki 
engellerin belirlenerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi, raporlama bildirim sistemlerinin etkin 
kullanımına katkı sağlayacaktır (3, 4). 

Bu bilgiler ışığında araştırmada, sağlık hizmetlerinde çalışanların tıbbi hataların 
raporlamasındaki engellere ilişkin görüş ve tutumlarının değerlenmesi amaçlanmıştır. Buna ek 
olarak, bu araştırmanın sağlık çalışanlarının çalışmada kullanılan anketteki maddelere verdikleri 
yanıtların bazı değişkenlere (cinsiyet, eğitim düzeyi, görev, meslekte toplam çalışma yılı, hata 
raporlama durumu ve çalışılan hastane türü) göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Bu 
yönüyle çalışma ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. 

Yöntem: Araştırma, literatür taraması sonrasında hazırlanmış olan, katılımcıların demografik 
bilgileri ve tıbbi hata raporlamaya ilişkin sorular içeren anket uygulanması şeklinde yapıldı. 
Çalışmaya Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan sağlık 
çalışanları dahil edildi. Katılımcılara araştırma hakkında yeterli bilgi verildikten sonra, araştırmaya 
katılmayı kabul edenlere katılımcı bilgilendirme ve gönüllü onay formu imzalatılarak yüz yüze 
görüşme ile anket formlarını doldurmaları istendi ve 189 geçerli anket çalışmaya dahil edildi. 
Anket formlarından elde edilen veriler SPSS yöntemi ile istatistiksel olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Ankete cevap verenlerin % 74.6’sı kadın olup yaş ortalamaları 33’dür. Katılımcıların 
45’i (%23.8) lise, 52’si (%27.5) ön lisans ve 92’si (%48) lisans/lisansüstü eğitimi almış; çalışanların 
%56’sı ebe/hemşire, %25.41’i teknisyen/tekniker ve %17.9’u hekim olup mesleki deneyimleri 
1 Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi , Sağlık Yönetimi Bölümü, Sakarya, Türkiye 
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bir ay ile 40 yıl arasında değişmektedir. Katılımcıların %33’ü tıbbi hataların en çok hekim ve sağlık 
çalışanı hatasından, %37.8’i sağlık sisteminin yetersizliğinden ve %17.8’i de hastaların tutum 
ve davranışlarından kaynaklandığını düşünmektedir. Tıbbi hataların azaltılmasında etkili olacak 
faktörlerin; çalışanların konu hakkındaki bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılması %79.9, sağlık 
koşullarının iyileştirilmesi %81, çalışanların etik duyarlılıklarının arttırılması %41.3, toplumun, 
hastalıkların tedavisi konusunda bilgi ve duyarlılıklarının arttırılması %20.1 olduğu belirtilmiştir. 

Çalışmamızda sağlık çalışanlarının hangi durumlarda hataları raporladıklarına ilişkin 
verdikleri yanıtlar incelendiğinde, en yüksek ortalamaya (X=4.04) “Hastaya yanlış ilaç 
uygulandığı durumlarda olay bildirimi yaparım” ifadesinin sahip olduğu görülmektedir. Daha 
sonra İfade 2 “Bir transfüzyon uygulamasında hastada alerjik reaksiyon geliştiğinde olay 
bildirimi yaparım” (X=3.96) ve İfade 3 “Hastaya yanlış ilaç istemi yapıldığında olay bildirimi 
yaparım” (X=3.92)’ün en fazla puan aldığı görülmüştür. Literatür bildirimlerinin aksine sağlık 
çalışanlarının hastanın sağlığını önemsediği, en fazla yanlış ilaç uygulama karşısında bildirim 
yapabileceklerini ifade etmelerinin önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu davranışın devam etmesi 
için bildirimleri engelleyen faktörlerin giderilmesi hata raporlarının daha düzenli yapılabileceğini 
göstermektedir. Diğer yandan sağlık çalışanlarının hangi durumlarda hataları raporladıklarına 
ilişkin verdikleri yanıtların içinde en düşük ortalamaya ( X=3.79) sahip ifadenin ise altıncı ifade 
olan “Güvenli cerrahi kontrol listesi uygun doldurulmadığında olay bildirimi yaparım” maddesi 
olduğu görülmektedir. 

Sağlık çalışanlarının hataların sıklığı konusunda verdikleri yanıtlar incelendiğinde, en yüksek 
ortalamaya (X=3.75) üçüncü ifade olan “Bir hata gerçekleştiğinde, hastaya zarar verebilecek 
düzeyde olmasına rağmen, zarar vermeden atlatılmışsa” ifadesinin sahip olduğu görülmektedir. 
En düşük ortalamaya (X=3,12) sahip ifade ise “Bir hata gerçekleştiğinde, fakat hastayı 
etkilemeden önce fark edilip düzeltildiğinde” maddesi olduğu görülmektedir. 

Sonuç: Hata raporlama sistemlerinin varlığı sağlık hizmetlerinde oldukça önemlidir. Araştırma 
sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının hata raporlamalarını engelleyen faktörlere ilişkin algılarının 
eğitim düzeyine, göreve, tıbbi hata raporlama durumuna ve hastane türüne göre anlamlı fark 
göstermediği belirlenmiştir. Hata raporlamalarını engelleyen faktörler içerisinde “raporlamanın 
bakım kalitesinin iyileştirilmesi için çok az katkısı olduğu düşünülüyor” ifadesinin en yüksek 
ortalamaya (X=3.18) sahip olduğu görülmüştür. Sağlık çalışanları tıbbi hata, hata raporlama ve 
hasta güvenliği hakkında bilgilendirilmeli, hata raporlama için pratik ve etkili bildirim sistemleri 
geliştirilmeli, hata raporlama desteklenmeli ve teşvik edilmeli ve sistem için iyileştirme çabaları 
gösterilmelidir. Bununla birlikte çalışanların kendi hatalarını dahi bildirimde bulunduklarında 
güvende hissedecekleri sistemlerin geliştirilmesi da hata raporlama sistemlerini güçlendirecektir. 
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Introduction 

Today, the economic and social dimension of medical errors caused by the increase of medical 
errors in health services leads the investigators to investigate the causes and causes of the related 
persons all over the world. Healthcare institutions need medical error reporting systems to 
facilitate learning from errors. For this reason, the effective use of reporting notification systems 
will contribute to the determining the obstacles in front of the report and developing solution 
proposals. It is aimed to evaluate the opinions and attitudes of health care workers regarding 
the reporting of medical errors in the light of this information. 74.6% of the respondents are 
women and their average age is 33.45 of the participants (23.8%) were in high school, 52 
(27.5%) were undergraduate and 92 (48%) were undergraduates / graduate students. 56% 
of employees are midwives / nurses, 25.41% are technicians / technicians and 17.9% are 
physicians and their professional experience ranges from one month to 40 years. 
Material and Method 

Questionnaires were administered to the health care workers participating in the study, 
including questions about some demographic data, probable causes of medical errors, and lack 
of reporting. 189 valid questionnaire data were statistically evaluated by SPSS method. 
Results 

Thirty-three percent of participants thought that medical mistakes were caused mostly by 
physician and health worker mistakes, 37.8% by inadequate health system and 17.8% by 
patients’ attitudes and behaviors. Factors that will be effective in reducing medical errors; it was 
stated that the increase of the level of knowledge and skills of employees about the subject 
was 79.9%, the improvement of health conditions 81%, the increase of ethical sensitivity of 
employees 41,3%, the increase of knowledge and sensitivity about the treatment of diseases, 
20.1%. When responding to the health workers reporting on their misdirection, we report (X 
= 4.04) “When the wrong drug is applied to the patient, I make an incident report”; “In the 
case of a transfusion application, it was observed that the statements of the patients when the 
allergic reaction developed in the patient (X = 3.96) and the statements of the patients” (X = 
3.92) were the highest scores. 
Conclusion 

After all; health workers should be informed about medical errors, error reporting and patient 
safety, practical and effective reporting systems for error reporting should be developed, error 
reporting should be supported and encouraged and efforts should be made to improve the 
system. 
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HASTA GÜVENLİĞİ VE SİMÜLASYONA DAYALI EBELİK EĞİTİMİ 
 
 

Nazan TUNA ORAN1 nazanoran@gmail.com 

Nurten ALAN2 nurten.alan@deu.edu.tr 

Akgül KURU OKTAY3 akgulkuru@gmail.com 

 
 

Giriş: 21. yüzyılda ileri düzeyde teknolojik gelişmelerin yaşanması, bilginin hızla artması ve 
bilgiye ulaşımın kolaylaşması, küresel düzeyde sınırların ortadan kalkması sonucu ülkemizde de 
birtakım değişimler olmuştur. Bu değişimlerden sağlık politikaları, sosyal, ekonomik ve kültürel 
yapı etkilenmiş, sağlık turizmi yeni bir sektör haline delmiş, koruyucu sağlık hizmetleri yerini daha 
çok tedavi edici hizmetlere bırakmış, uzmanlaşma ve statü önem kazanmıştır. Yanı sıra eğitim 
kurumlarında öğrenci sayıları artmış, birçok yeni üniversite açılmış, hastaların hastanelerde kalış 
süresi kısalmış, hatalı tıbbi uygulamaya bağlı davalar artması nedeni ile öğrenci hasta teması 
azalmış ve sonuç olarak sağlık profesyonellerinin eğitiminin güncellenmesi kaçınılmaz olmuştur 
(Sayek vd., 2010:7-9). 

Amaç: Sağlık alanında çalışacak tüm adayların, kliniğe çıkmadan ve gerçek hasta ile 
karşılaşmadan önce mesleki beceri ve davranışlarını öncelikle simülasyon destekli laboratuvarlarda 
kazanması, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve hastaların zarar görmesinin önüne 
geçilmesi açısından son derece önemlidir. Bu derlemenin amacı, hasta güvenliği kapsamında 
ebelikte simülasyona dayalı klinik beceri eğitiminin gerekliliği ortaya koymaktır. 

Bulgular: Ebelik eğitiminin en kritik yönünü, teorik bilgi ve uygulama becerilerinin 
entegrasyonu oluşturmaktadır. Ancak öğrencilere, öğrendiklerini nasıl pratiğe aktaracakları 
konusunun yeterince kavratılamaması, mesleki beceri laboratuvarlarının gerçek klinik ortamı tam 
olarak yansıtmaması ve klinikte staj yapan öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle beceri geliştirecek 
kadar uygulama yapma fırsatını bulamaması sonucu teorik bilgi-uygulama beceri entegrasyonu 
sınırlı kalmaktadır. 

Son yıllarda değişen sağlık ve eğitim politikaları, eğitimde akreditasyon, yeterliliklerin sınanması, 
hasta güvenliği ve hasta hakları konusunda hassasiyetin artması sonucu ebelik öğrencilerinin klinik 
beceri ve deneyimlerini arttırmaya yönelik birtakım arayışlar içine girilmiştir. 

Becerilerin tekrarına izin veren, hataları fark ederek doğruyu öğrenme imkanı sunan, 
uygulayaraköğrenmeyoluilebecerideyetkinliğiartırırkenhastayazararvermekorkusuyaşatmayan, 
hasta güvenliğini önemseyen bir eğitim modeli ile öğrencilerin mesleki beceri kazanmasına 
konusunda yetkinliklerinin artırılması hedeflenmiştir. Bu becerilerin kazandırılmasında en 
etkili yöntemlerden biri öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlayan interaktif 
yöntemlerdir (Coffey, 2015:31-31). Bu yöntemlerden biri de “gerçekte var olan görevlerin, 
ilişkilerin, fenomenlerin, ekipmanların, davranışların ya da bazı bilişsel aktivitelerin taklit edilmesi 
olarak tanımlanan” simülasyona dayalı beceri eğitimidir (Mıdık ve Kartal, 2010:390). 
1 Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İzmir, Türkiye 
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi , Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı , İzmir, Türkiye 
3 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye 
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Bu eğitim modelini önemli kılan bazı hususlar vardır: Bunlardan ilki, son yıllarda sağlık 
bilimlerinde öğrenci kontenjanlarının arttırılması ve öğrenciler tarafından da tercih edilmesi 
sonucu öğrenci sayısında yoğunluk yaşanmasıdır. Bu durum, klinik uygulama alanlarındaki 
öğrenci sayısının artmasına, öğrencilerin stajlarda klinik becerileri yaparak öğrenme imkanlarının 
kısıtlanmasına, her eğiticiye düşen öğrenci sayısının artmasına bağlı olarak eğiticinin öğrencileri ile 
birebir çalışma durumlarını sınırlanmasına ve mezunların beceri düzeylerinin de bundan olumsuz 
etkilenmesine yol açmıştır (sbfhem.ikc.edu.tr, 2017). İkinci önemli husus, sağlık çalışanlarının 
iş yüklerinin ve streslerinin artması, kliniklerde öğrenci sayısının fazla olması, klinisyenlerin 
danışmanlık ve eğitici rollerini etkin olarak sürdürmelerine engelleyerek öğrencilerin öğrenme 
fırsatlarını sınırlandırmaktadır. Dolayısıyla klinik öğrenim, öğrencinin staj süresince bulunduğu 
ortamın durumuna göre değişmek üzere uygulamanın nitelik ve niceliğine, öğrencinin bireysel 
çabasına göre farklılık göstermektedir (Taşkın vd., 2010:53,57). Üçüncü faktör, kitle iletişim 
araçları ile bilgiye kolay ulaşılması ve bu araçlarla servis edilen her türlü bilgiye toplumun 
inanmasıdır. Bu mecrada sağlığın korunması, hastalığın tanılanması ve tedavi edilmesine ilişkin 
kimi zaman doğru bazen de yanlı bilgilere rastlanmaktadır. Günümüz hastasının kendi sağlığı 
konusunda daha bilinçli olması ise sağlık çalışanlarından beklentileri yükseltmektedir. Ayrıca 
hastalar işini bilen ve ne yaptığının farkında olan profesyonellerden hizmet almayı istemekte, 
dolayısıyla bu grup hastalar öğrenciden bakım hizmeti almaya sıcak bakmamakta, herhangi bir 
uygulama yapılmasına tereddütle yaklaşmakta ve hatta zaman zaman izin vermemektedir (Ziv 
vd., 2000:492-493). Simülasyona dayalı eğitime daha çok yer verilmesinin önünü açan bir diğer 
faktör, hastaların sağlık profesyonellerinde yetkinlik araması fakat hastanede eğitim nesnesi 
olmayı istememesidir. Klinik beceriler konusunda yetkinliğe ulaşmadan mezun olma durumunda 
ise sağlık çalışanlarının acemiliğine ve deneyim eksikliğine bağlı yetersizlik duygusu yaşaması 
sonucu oluşan stres, kaygı, gerginlik durumu, hasta güvenliğini tehlikeye sokmaktadır (Bradley 
ve Postlethwaite, 2003:9,11). Öğrencinin teori ile uygulamayı birleştirebilmesi ve klinik ortama 
iyi hazırlanabilmesi için klinik beceri eğitimlerinin öneminin vurgulandığı noktalardan belki de 
en önemlisi, hasta güvenliği konusudur. ABD ve İngiltere’de sağlık alanında açılan davaların 
%50’si doğum ve jinekolojiden kaynaklanmaktadır. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’nin dava 
faturası 400 milyon sterlindir. Hasta güvenliğini geliştirmek için yayınlanan raporda; bu sorunun 
çözümünde gerçek hasta üzerinde uygulama yapmadan önce, öğrencilerin üst düzeyde beceri 
kazanmaları için simülasyona dayalı beceri eğitimi ve ekip çalışmasına önem verilmesi önerilmiş; 
acil obstetrik bakımın iyi bir el manipülasyonu, etkili iletişim, hızlı acil durum yönetimi ve klinik 
karar verme becerilerini gerektirdiği vurgulanmıştır (Johannsson vd., 2005:557). Yapılan bir 
çalışmada, simülasyona dayalı beceri eğitimi sonrasında, omuz distosisinde doğru manevraların 
uygulanması önemli oranda artmış, bebekte meydana gelen yaralanma/hasar oranının %9.3’ 
ten %2.3’e düştüğü belirtilmiştir (Draycott vd., 2008:18). Klinik beceri laboratuvarlarının 
gerekliliğini arttıran en önemli nedenlerden biri de hastaya yapılan uygulama ve müdahalelerde 
öğrencilerin sağlık ve güvenlikleri konusundaki olası risklerdir. Hastaya girişimde bulunmak 
belirli bir düzeyde psikomotor beceri gerektirmektedir. Bu beceri eksikliği, öğrenciyi HIV, hepatit 
B ve C, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi biyolojik kaynaklı mesleki tehlikelere karşı daha açık 
konuma getirmektedir. Öğrencilerin, hasta üzerinde uygulama yapmadan önce psikomotor 
yeterlilik kazanmaları, hastalık prevalansının yüksek olduğu bölge veya ülkelerde bu nedenle 
daha da önemlidir (Adinma,2016:78). 

Sonuç: Sağlık bakım ve tedavi hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesinde hasta güvenliğini 
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son derece önemsenen konulardan biridir. Diğer taraftan hatalı tıbbi uygulama riski, yasal 
yaptırımlar, hasta hakları ve diğer etik konular, sağlık eğitiminde gerçek hastalar üzerinde birçok 
becerinin kazandırılmasını sınırlamıştır. Bu nedenle gebelik öncesi, gebelik, doğum süreci, 
doğum sonrası hem kadına hem de yenidoğana bakım hizmeti vermek üzere yetiştirilen ebe 
adaylarının eğitiminde çalışma alanlarına benzer ortamların hazırlanması ve simülasyona dayalı 
beceri geliştirme tekniklerinin kullanılması önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: hasta güvenliği, simülasyon, ebelik, eğitim 
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PATIENT SAFETY AND SIMULATION-BASED MIDWIFERY EDUCATION 

The primary goal of health professionals should be the provision of the best possible quality 
care to patients. Health education provides a critical means for achieving this goal by helping 
practitioners develop an appropriate range of skills, knowledge, and attitudes. Health 
professionals and educators recognize that Simulation Based Health Education (SBHE) can 
contribute considerably to improving medical care by boosting health professionals’ performance 
and enhancing patient safety. Simulation is defined as the imitating of tasks, relationships, 
phenomenon, equipment, behavior or some cognitive activities that are actually present in 
reality. A central characteristic of SBHE is its unique approach to making (and learning from) 
mistakes, which is regarded as a powerful educational experience and as an opportunity for 
professional improvement. Simulation Based Health Education has been advocated by many 
and range from text books on midwifery scenarios, to obstetrics and gynecology simulation 
papers, and critical event simulation training. 
Key Words: patient safety, simulation, midwifery, education 
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Giriş: Son yıllarda hastaneler gerek personel sayı ve çeşitliliği gerekse de tıbbi cihaz ve 
donanım bakımından zengin duruma sahip olmuşlardır. Özellikle şehir hastaneleri projesinin 
gün geçtikçe hayata geçmesi ile hastaneler kompleks ve geniş alanları kapsayan yerleşkeler halini 
almaktadır. Bu geniş alanlarda çalışan/hasta ve yakınlarının yaşamsal risk taşıyan istenmeyen 
olaylarla (Kardiyopulmoner/Solunum Arrest) karşılaşma ya da yaşama olasılığı her zaman 
olacaktır. Bu durum hastane yönetimine ciddi görev ve sorumluklar yüklemekte olup çalışan/ 
hasta ve yakınlarının maruz kaldıkları yaşamsal risk taşıyan durumlara en kısa sürede müdahale 
etmek önem arz etmektedir. Hastaya yapılması gereken müdahalenin uzman kişilerce zamanında 
yapılması hastanın hayatta kalma şansını doğrudan ilgilendiren bir durumdur. Hastaneler böylesi 
önem arz eden bu durum karşısında, özel bir müdahale ekibinin olduğu ve iyi kurgulanmış bir 
olay bildirim sisteminin olduğu bir organizasyonu uygulamaya çalışmışlardır. Günümüzde bu 
organizasyon farklı isimler adı altında uygulansa da bugün tüm dünyada aynı acil durum için 
aynı rengin kullanıldığı “Mavi Kod” olarak adlandırılan tek renkli kod uygulanmaktadır. 

Amaç: Bu çalışma da amaç, Seydişehir Devlet Hastanesi (SDH) mavi kod birimine yapılan 
çağrıların analiz edilerek mavi kod uygulamasına dikkat çekmek ve uygulamanın hasta güvenliği 
açısından önemini vurgulamaktır. Yöntem: Bu çalışmada veri kaynağı olarak Ocak 2016-Eylül 
2017 tarihleri arasında tutulan 58 mavi kod bildirimine ait kayıtlar kullanıldı. Mavi kod bildirim 
kayıtlarından, hastanın yaşı, cinsiyeti, çağrının verildiği birim, çağrı şekli, çağrıyı yapan, ekibin 
ulaşma zamanı, yapılmış müdahale, tansiyon, nabız, kan şekeri, satürasyon, yapılan müdahale 
ve sevk durumu bilgilerine ulaşıldı. Toplanan veriler SPSS 16 istatistik programında (Statistical 
Package for Social Science) frekans, standart sapma, ortalama ve yüzdelik analizleri yapıldı. 

Sınırlılıklar: Araştırma SDH mavi kod bildirim kayıtları ile sınırlı tutulmuştur. Bulguların ve 
elde edilen sonuçların SDH ile sınırlı olması bu araştırmanın sonuçlarına dayanarak tüm Türkiye 
geneli için yapılacak genellemelerin doğruluk derecesini de sınırlı tutacaktır. 

Bulgular: Çalışmada şu bulgulara ulaşılmıştır. Ocak 2016-Eylül 2017 tarihleri arasında 19’ 
u (%32,7) kadın ve 39’u (%67,3) erkek olmak üzere toplam 58 mavi kod bildirimi yapılmıştır. 
Hastaların yaş ortalaması 58,46±20,81 olduğu, en küçüğünün 16, en büyüğünün ise 95 yaşında 
olduğu belirlenmiştir. Mavi kod müdahale ekibinin olay yerine ulaşma süresi en çabuk 20 saniye 
en geç ise 3 dakika olarak tespit edilmiştir. Ortalama ulaşma süresi ise 40,77±25,69 saniye 
olarak belirlenmiş olup, vakaların %93.1’ine 3 dakikadan daha kısa bir süre içinde ulaşılmıştır. 
Bildirimlerin %82,8’ipager sistemi, %10,3 telefon, % 6,9’u ise her iki bildirim mekanizması 
kullanılarak  yapılmıştır.  Bildirimlerinin  %29,3’ü  polikliniklerden,  %17,2’si  acil   servisten, 
%15,5’i yoğun bakımdan, %10,3’ü cerrahi servisinden, %1,7’si dâhiliye servisinde,  %1,7’si 
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doğumhaneden ve %24,1’i diğer birimlerden(emzirme odası, gişeler, röntgen, başhekimlik) 
yapılmıştır. Kod ekibi olay yerine ulaşmadan önce hastaların %48,3’üne herhangi bir müdahale 
yapılmadığı, %22,4’üne yatar pozisyon verildiği, %15,5’inin oturtulmuş olduğu, %10,3’üne 
kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) yapıldığı yada yapılmaya başlandığı, %3,4’üne ise oksijen 
verildiği tespit edilmiştir. Kod ekibi olay yerinde hastaların %20,7’sine CPR uyguladığı, % 
36,2’sine tansiyon, nabız ve satürasyon işlemlerini yaparak müdahale ettiği, %20,7’sine damar 
yolu açtığı ve %24,4’üne ise herhangi bir müdahalede bulunmadığı tespit edilmiştir. Yapılan 
bildirimlerin %20,7’sine KPR uygulandığı, hastaların %58,6’sı kurum acil servisine, %12,1’i 
ise kurum dışına sevk edildiği, %12,2’sinin yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği, 
%17,2’sine herhangi bir müdahalede bulunulmadan taburcu edildiği ve sağ kalım oranı ise 
%58,4 olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre mavi kod müdahale ekibinin olay yerine ortalama 
ulaşmasüresinin 40 saniye olduğu, bildirimlerin %93,1’ine 120 saniyenin de altında ulaşıldığı, 
bildirimlerin %82,8’inin pager sistemi aracılığı ile müdahale ekibine ulaştırıldığı, bildirimlerin 
sıklıkla polikliniklerden yapıldığı, mavi kod müdahale ekibi, hastaların %20,7’sine KPR uyguladığı, 
hastaların sıklıkla müdahale sonrası acil servise sevk işleminin yapıldığı ve sağ kalım oranı 
%58,4olarak belirlendi. Bu sonuçlar ışığında, SDH’nde uygulanan mavi kod bildirim sistemininetkin 
olarak çalıştığı vebildirim sistemi çıktılarının literatürle uyumlu olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Mavi Kod, Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Sağ Kalım 
 

RETURN TO LIFE IS “BLUE CODE” RETROSPECTIVE EVALUATION OF NOTIFICATION 
REPORTS OF BLUE CODE SECTION BY SEYDISEHIR STATE HOSPITAL 

Aim: The aim of this study is to emphasize the importance of drawing attention to blue code 
application by analyzing calls made to Seydişehir State Hospital (SSH) blue code unit and 
implementing it in terms of patient safety. 
Method: In this study, records of 58 blue code statements held between January 2016  
and September 2017 were used as data sources. Frequency, standard deviation, mean and 
percentage analyzes were performed in the SPSS 16 statistical package (Statistical Package for 
Social Science). 
Results: Between January 2016 and September 2017, 19 (% 32,7) women and 39 (% 67,3), 
mean age of the patients was 58.46 ± 20.81, average time of arrival was 40.77 ± 25.69 seconds 
and 93.1% of the cases were reached in less than 3 minutes. 82.8% of the notifications were 
paid by the pager system, of the notifications, 29.3%, the code staff reported that 20.7% of 
the patients had applied CPR at the scene. 

Conclusion: According to the results of the study, it was found that the blue code intervention 
team had an average reach of 40 seconds, 93.1% of the notifications reached below 120 
seconds, 82.8% of the notifications were delivered to the intervention team via pager system, 
intervention team, 20,7% of patients applied CPR, patients were frequently referred to 
emergency services after intervention and the survival rate was determined as 58,4%. These 
results show that the system operates as a blue code reporting system applied in SSH and that 
the output of the reporting system is compatible with the literature. 
Key Words: Patient’s Safety, Code Blue, Cardiopulmonary Resuscitation, Survival 
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BİR KAMU HASTANESİ GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ VERİLERİNİN 
İNCELENMESİ: RETROSPEKTİF BİR ARAŞTIRMA 

 
 

Emrullah İNCESU1 emrinc@hotmail.com 

 
 

Giriş: Hastaneler, doğası gereği birçok iş sürecin beraber sorunsuzca çalışması gereken 
karmaşık organizasyonlardır. Tüm sektörlerde olduğu gibi hastanelerde gerek çalışanlar gerekse 
de hasta ve yakınları verilen hizmetin doğası gereği istenmeyen birçok hata, tehlikeli durum 
ve risklerle karşılaşabilmektedirler. Sağlık işletmelerinin istenmeyen olayları olabildiğince az ya 
da hiç yaşamamaları, yaşanan olayların belirli bir prosedür çerçevesinde çalışanlar tarafından 
bildirilmesi yapılan hataların tekrarlanmasını engellemek adına ciddi önem arz etmektedir. 
Günümüz dünyasında yatarak tedavi olan her on hastadan biri aldığı hizmete bağlı olarak bir 
tıbbi hataya maruz kaldığı ön görülmektedir. Bu durum hey yıl milyonlara ulaşan hastanın tıbbi 
hatlara maruz kalarak zarar görmesine ve büyük rakamlara ulaşan ekonomik zarara neden 
olmaktadır. Tıbbi hataların önlenmesi için ilk önce bu hataların tanımlanarak belirlenmesi ve 
ders çıkarılması gerekmektedir. Bu bağlamda güvenli sağlık hizmeti sunumunda hataları objektif 
olarak belirleyebilecek ve raporlayabilecek bir organizasyonun varlığı, yaşanacak olayların 
engellenmesini şüphesiz kolaylaştıracaktır. Böylesi bir organizasyonun işlevsel ve süreklik arz 
edebilmesinde çalışanlarda bir raporlama kültürü olmasını gerek kılmaktadır. Bu kültür hastanede 
etkin çalışan, çalışanların bildirim yapmasını kolaylaştırıcı ve yaygın kullanım olanağı sağlayan 
bir raporlama sistemi ile gerçekleştirilebilecektir. Hataları raporlamak, hasat/çalışan güvenliğini 
sağlamada ve hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilme sürecine önemli katkılar sağlayacaktır. 

Amaç: Bu çalışma, Konya Seydişehir Devlet Hastanesi (SDH) Güvenlik Raporlama Sistemi 
(GRS) bildirimlerinin retrospektif olarak analizinin yapılarak kurumsal güvenlik raporlama kültürü 
varlığını belirlemek ve GRS’nin önemini vurgulamak amacı ile yapıldı. 

Araştırmanın Kısıtları: Araştırma SDH Güvenlik Raporlama Sistemi Sistemine yapılan 
bildirim kayıtları ile sınırlı tutulmuştur. Araştırma bulgularının temel olarak SDH ile sınırlandırılmış 
olması bu araştırmanın sonuçlarına dayanarak tüm Türkiye için yapılacak genellemelerin doğruluk 
derecesi sınırlı kılacaktır. 

Yöntem: Kesitsel ve retrospektif bir çalışma olan bu çalışma için 01.01.2016-01.10.2017 
tarihleri arasında çalışanların birimlerindeki bilgisayarlardan çıktı alarak doldurdukları basılı form 
ve Hastane Bilgi Yönetin Sitemine (HBYS) entegre edilmiş olan GRS linkine aracılığı ile kayıt altına 
alınan (N=30) bildirimlere ait veriler kullanıldı. Ayrıca hekim dışı sağlık çalışanların araştırmacı 
tarafından oluşturulan GRS hakkında görüş ve önerilerini belirlemeye yönelik çalışanlara soru 
seti uygulandı. Araştırma verileri, bilgisayar ortamına aktarılarak SPSS 16,0 paket programında 
frekans ve yüzdelik analizleri yapıldı. Çalışmanın uygulanabilmesi için Konya Seydişehir Devlet 
Hastanesi Üst Yönetiminden yazılı izin alındı. 

Bulgular: 01.01.2016-01.10.2017 tarihleri arasında toplam 30 bildirimin gerçekleştiği, bu 
bildirimlerden 12’sinin çalışan güvenliğini, 18’inin ise hasta güvenliğini ilgilendirdiği, bildirimlerin 
1 Konya Seydişehir Devlet Hastanesi, Kurum Kalite Yönetim Birimi, Konya Seydişehir, Türkiye 
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22’sinindijitalolarakintranetten, 8’ininiseyazılıformçıktısıileyapıldığı, bildirimlerin 4’ünedüzeltici 
önleyici faaliyet düzenlendiği, 1’ine kök neden analizi yapıldığı, 11’inin ise değerlendirmeye 
alınmadığı tespit edildi. Çalışanların %70.2’sinin hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden olayları 
intraneti kullanarak bildirim yaptığı, %93,8’inin GRS hakkında eğitim aldığı, %91,2,’sinin GRS’ni 
hasta ve çalışan güvenliğini sağlama da etkili bir yöntem olarak değerlendirdikleri belirlendi. 
Sonuç: Hastaneler hizmet sektörü için de gerek çalışan sayısı ve farklı çalışma alanlarını içinde 
barındırması onu diğer sektörlerden ayıran özelliklerin başında gelmektedir. Hastaneler 7/24 
hizmet veren dinamik mekânlar olması nedeni ile hasta/çalışan güvenliğini tehdit eden çok 
sayıda istenmeyen olaylara (hatalar) meydana gelmektedir. Bu hataların minize edilmesi ile hasat/ 
çalışan güvenliğinin sağlanmasında ciddi katkı sağlamaktadır. Hataların minimize edilmesi hizmet 
sürecinde yaşanan ya da yaşanması olası hataların çalışanlar tarafından belirlenmesi, tanımlaması 
ve raporlanması gerekmektedir. Kurumsal anlamda çalışanların etkin katılımına bağlı olarak bir 
GRS’nin kurulması gerekmektedir. GRS’nin amacı hataları belirleyerek onlardan ders çıkartıp bir 
daha yaşanması engellemektir. Çalışanların cezalandırma korkusu duymadan öz güven ile etkin 
raporlama yapılması için gereken ortam ve şartların sağlanması GRS’nin optimum çalışması için 
önem arz etmektedir. Bu bağlamda kurumsal olarak GRS’nin kullanımını teşvik edici duyurular 
ve eğitimlerin yapılması GRS’nin etkin çalışması için faydalı olacağı düşünülmektedir. Kurumsal 
anlamda bir raporlama kültürünün oluşturulması kısa zamanda gerçekleşecek bir durum 
değildir. Kurumsal anlamda raporlama kültürünün yerleşme ve olgunlaşması, çalışma hayatında 
yaşanan istenmeyen olayların, tehlikelerin ve bunların sonucu yaşanan birçok olumsuzlukların 
giderilmesinde proaktif bir yaklaşım sağlayacaktır. Sonuç olarak SDH çalışanlarının sıklıkla hasta 
ve çalışan güvenliğini tehdit eden olayları GRS’ni kullanarak bildirim yapacaklarını bildikleri, GRS 
hakkında bilgilerinin olduğu ve eğitim aldıkları ancak kurumda GRS bildirim sayısının Türkiye 
ortalasın altım olması nedeniyle kurumsal bir güvenlik raporlama kültürünün yerleşmediği 
görülmüştür 

Anahtar Sözcükler: Tıbbi Hata,Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği, Güvenlik Raporlama, 
Güvenlik Raporlama Sistemi. 

 
AN ANALYSIS OF SECURITY REPORTING SYSTEM DATA IN A PUBLIC HOSPITAL:  
A RETROSPECTIVE RESEARCH 

Abstract 
Objective: This study was carried out with the aim of determining the existence of corporate 
security reporting culture and emphasizing the importance of SRS by conducting a retrospective 
analysis of the reports of Konya Seydişehir State Hospital (SSH) Security Reporting System (SRS). 

Method: For this cross-sectional and retrospective study, data belonging to the notifications 
(N = 30) recorded by SRS between 01.01.2016 and 01.10.2017 were used. In addition, a 
survey was conducted to determine the opinions and suggestions of employees about SRS. The 
obtained data were analyzed by frequency and percentage tables in SPSS 16.0 program. 

Result: A total of 30 notifications were made between 01.01.2016 - 01.10.2017, of which 
12 were related to employee security, 18 were related to patient safety, 22 were digitally 
intranetted and 8 were written out form 4, corrective preventive action was organized, root 
cause analysis was performed on 1, and 11 was not evaluated. It was determined that 70.2% 
of the employees reported using intranet events that threatened patient and employee safety, 
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93.8 % were trained about SRS, 91.2% of them considered SRS as an effective method of 
providing patient and employee safety. 

Conclusion: For quality and safe health care, both healthcare professionals and patients and 
their relatives need to be in a safe environment. In order to provide such an environment, 
security threats must be removed or minimized. Nowadays, it is the most effective method to 
provide patient / employee security by means of a reporting system designed to prevent the 
threats to patient / employee safety. The data obtained in this study suggest that SSH employees 
are often informed about events that threaten patient and employee safety using SRS, that they 
have information about SRS and that they are trained in this issue, but because the number of 
SRS notifications is low, hesitations and hesitations. 
Key Words: Medıcal Error, Patient Safety, Employee Safety, Security Reporting, Security 
Reporting System, 
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TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ VE HEMOVİJİLANS KONUSUNDA MEVCUT 
DURUMUN BELİRLENMESİ 
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Ferhat Gürkan ASLAN2 ferhatgurkan33@hotmail.com 

Merve PİLAVCI ADIGÜL1 mrvpilavci@gmail.com 

Selma ALTINDİŞ3 altindis@sakarya.edu.tr 

 
 

Giriş: Tıp pratiğinde kan transfüzyonu yaşam kurtaran bir tedavidir. Bununla birlikte 
hastayı transfüzyonla ilişkili birçok riske de sokar. Dünya Sağlık Örgütü güvenli kanı, “Kişiye 
verildiğinde, alıcıda herhangi bir tehlike ya da hastalığa neden olmayan, enfeksiyon etkenlerini 
veya zararlı yabancı maddeleri içermeyen kan” olarak tanımlamıştır. Transfüzyon güvenliği; 
bağışçı organizasyonu, bağışçı tarama, kan toplama ve hazırlama, enfeksiyöz hastalık testleri, 
transfüzyon öncesi testler, transfüzyon endikasyonları, kan çıkışı ve taşıma, kan transfüzyonu, 
izlem-değerlendirme aşamalarını kapsamaktadır (1, 2). 

Hemovijilans; kan ve kan bileşenlerinin toplanmasından alıcıların takibine kadar tüm 
transfüzyon zincirini kapsayan, kan ve kan bileşenlerinin toplanmasından ve klinik kullanımından 
kaynaklanan beklenmeyen veya istenmeyen durumlar hakkında bilgi toplamak, değerlendirmek 
ve bunların oluşumunu veya tekrarlanmasını önlemek amacıyla yürütülen bir dizi izleme 
prosedürleridir. Ülkemizde hemovijilans ve hemovijilans hemşireliği kavramları yapılan çalışmalarla 
giderek önem kazanmaktadır (3, 4). 

Bu çalışmada, sağlık çalışanlarında hemovijilans bilgi düzeylerini belirlemek, hemovijians 
hemşireliğinin önemine dikkat çekmek ve gerekliliğini çalışmalarla ortaya koymak, elde edilen 
sonuca yönelik eğitim, iyileştirme için önerilerin sunulması amaçlamaktadır. 

Yöntem: Çalışmada Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına 
(teknisyen, hemşire, intern, asistan, klinik sorumlusu ve çalışan doktorlar) ulaşım hedeflenerek, 
belirlenen konularda (transfüzyon güvenliği, transfüzyon reaksiyonları, hemovijilans) mevcut bilgi 
düzeyleri ve farkındalıklarının değerlendirilmesine yönelik sorular içeren anket hazırlanmıştır. 
Katılımcılara anketler ve konu hakkında bilgi verilerek yüz yüze anket uygulaması yöntemiyle 
veriler toplanarak, geçerli 51 anket verisi SPSS yöntemi ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Katılımcıların %64.7’si “hemovijilansı”, eksik tanımlayarak, sadece kan 
transfüzyonu sırasında beklenmeyen ya da istenmeyen etkiler hakkında bilgi toplanması 
olduğunu belirtmişlerdir. Kan istem formunda mutlaka bulunması gereken dört bilgi 
sorgulandığında en çok yazılanlar sırasıyla “hasta kan grubu”, “hasta adı soyadı”, “hangi ürün 
olduğu” ve “hasta bilgileri” şeklinde olmuştur. Kan istem formunun yasal saklama süresi için 
en çok %52.9 ile “1 yıl” seçeneği işaretlenmiştir. Kan bağışı için donör yaşının en az 18 olması 
gerektiğini bildirenlerin oranı %90.2, donör kanlarında yapılması zorunlu olmayan testin Anti- 
1 Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya, 

Türkiye 
2 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye 
3 Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sakarya, Türkiye 
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HTLV olduğunu seçenlerin oranı %76.5 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların %45.1’i cross-match 
yapılırken hasta kanının serum kısmının kullanıldığını, %41.2’si cross-match için gönderilen 
hasta kan örneklerinin en fazla 3 gün kullanılabileceğini, %9.8’i A Rh+ hastaya 0 Rh- TDP 
verilemeyeceğini, %39.2’si acil durumlarda aranılan kan grubundan TDP temin edilemediğinde 
hastaya AB Rh- TDP verilebileceğini işaretlemişlerdir. Bir ünite SAGM eritrosit süspansiyonunun 
400-450 ml olduğu cevabını verenlerin oranı %47.1, eritrositler filtre edildiğinde uzaklaştırılanın 
lökositler olduğunu belirtenlerin oranı %43.1, trombosit süspansiyonu saklama derecesinin +20 
°C olduğunu bilenlerin oranı %60.8, kan kompenentlerinin ışınlanma nedeninin lenfositleri 
etkisizleştirmek olduğunu işaretleyenlerin oranı ise %51.0 olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların 
%52.9’u trombosit transfüzyonu etkinliğinin trombosit sayımı ile tespit edilebileceğini, %47.1’i 
eritrosit süspansiyonu kararının hastanın hemoglobin düzeyi ve klinik durumuna göre verileceğini, 
%94.1’i eritrosit süspansiyonunun en geç 4 saatte verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. TDP 
saklama derecesini -40 °C olarak belirtenlerin oranı %49.0, transfüzyon sırasında %0.9 NaCl’nin 
aynı damardan verilebileceğini işaretleyenlerin oranı ise %98 olarak tespit edilmiştir. 

Sonuç: Güvenli transfüzyon başarısı tedaviye katılan sağlık çalışanlarının bu konudaki 
bilgi ve davranışları ile yakından ilişkilidir. Çalışmamızda katılımcıların sorulara doğru yanıt 
verme oranlarının yüksek olmakla birlikte beklenen düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Hayati 
önem taşıyan ve multidisipliner bir çalışma gerektiren kan transfüzyonu ve uygulamalarında 
olası risklerin en aza indirilmesi için sağlık personelinin bu konudaki bilgisi ve farkındalığını 
artıracak, yeni gelişmeleri takip etmelerine olanak verecek eğitimler büyük önem taşımaktadır. 
Bu konuda hastane yöneticilerinin kan transfüzyonu uygulamalarına yönelik hizmet içi eğitimler 
düzenlemesi önerilebilir. 

Kaynaklar 
1. Göktaş Baltacı S, Yıldız T, Koşucu SN, Urcanoğlu ÖB. Kan transfüzyonunda hemşirelik uygulamalarının değerlendirilmesi. 

IAAOJ, HealthScience. 2015; 3(2): 10-20. 
2. Pehlivanoğlu F, Kart Yaşar K, Işık ME, Özkan H, Çiçek G, Canatan G, Yıldırım S, Çetin D, Şengöz G. Kan transfüzyonu 

Uygulamaları Hemşire Abketi; Doğrular, Doğru Bilinenler, Değişenler, Hatalar. Haseki Tıp Bülteni. 2011; 49: 145-149. 
3. Atilla E, Arslan Ö. Hemovijilans. Türkiye Klinikleri J Hematol-Special Topics. 2013; 6(3): 7-15. 
4. Uluhan R. Güvenli Kan. ANKEM Derg. 2007; 21(Ek 2): 142-145. 

 

Introduction: In medical practice, blood transfusion is a life-saving treatment, which, however, 
also brings with it many transfusion-related risks. The World Health Organization defines safe 
blood as “blood that does not contain any infectious agents or harmful foreign substances that, 
when administered to a person, cause any danger or illness in the recipient.” Blood transfusion 
safety involves the steps of blood donor management, donor screening, blood collection and 
preparation, infectious disease testing, pre-transfusion testing, indications for transfusion, 
blood storage and transport, blood transfusion, and monitoring and evaluation (1, 2). 
Comprising the entire transfusion chain from collection of blood and blood components to 
follow-up of recipients, hemovigilance is a series of monitoring procedures that are conducted 
to collect and evaluate data on unexpected or undesirable situations arising from the collection 
and use of blood and blood components and to prevent the occurrence or recurrence of those 
situations. As a result of the increasing number of studies, the concepts of hemovigilance and 
hemovigilance nursing are becoming more and more important in Turkey (3, 4). 
The aim of this study is to determine the level of hemovigilance knowledge in health workers, 
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to draw attention to the importance and necessity of hemovigilance nursing, and to make 
training and improvement suggestions. 
Material and Method: The target sample of the study is the employees of Sakarya University 
Training and Research Hospital (technicians, nurses, interns, assistants, clinical officers and 
doctors). A survey containing questions about transfusion safety, transfusion reactions and 
hemovigilance was prepared to measure the current knowledge and awareness levels of 
employees. Participants were informed about the content of the survey and the purpose of 
the research. Data were collected using face-to-face questionnaire technique. Data from 51 
questionnaires were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 
Results: 64.7% of participants stated that hemovigilance is only about collecting information 
on unexpected or undesirable effects during blood transfusion. To the question on what the 
four pieces of information that a blood request form should contain, participants answered 
most “patient’s blood type,” “patient’ first name and last surname,” “which blood product” 
and “patient’s information,” respectively. 52.9% of participants marked “1 year” for the legal 
statutory retention period of a blood request form. 90.2% of participants reported that a donor 
should be at least 18 years old. 76.5% of participants chose anti-HTLV as the non-mandatory 
test on donor blood. 45.1 % of participants marked the item stating that blood erythrocytes are 
used upon cross-matching. 41.2% chose the item stating that patient blood samples sent for 
cross-matching can be used for up to 3 days and 39.2% chose the item stating that in case fresh 
frozen plasma (FFP) of blood group sought is not available in an emergency, 0 Rh + FFP can be 
administered. 47.1% chose the answer stating that one unit of SAGM erythrocyte suspension 
ranges from 400 to 450 ml. 43.1% stated that what is removed when erythrocytes are filtered 
is leukocytes. 60.8% knew that platelet suspension is kept at +20 oC. 51.0% marked the item 
stating that blood components are irradiated to inactivate lymphocytes. 52.9% stated that 
platelet transfusion activity can be determined by platelet count. 47.1% stated that erythrocyte 
suspension decision is based on patient’s hemoglobin level and clinical status. 94.1% stated 
that erythrocyte suspension should be administered within 4 hours at the latest. 49.1% stated 
that FFP is kept at -40 oC. 98% marked the item stating that the same vein can be used for 
0.9% NaCl administration during transfusion. 
Conclusion: The success of safe transfusion is closely related to the knowledge and attitudes of 
healthcare personnel involved in treatment. Participants’ response rates are high, however, not 
at the expected level. Training is crucial to enable healthcare personnel to develop awareness 
and knowledge of this issue and to follow new developments in order to minimize the potential 
risks of blood transfusion and of its applications, which require a vital multidisciplinary study. 
In this respect, it is recommended that hospital administrators provide in-service trainings on 
blood transfusion applications. 
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Giriş: Hızla gelişmekte olan dünyamızın kırılma noktalarından biri olan Sanayi devriminin 
ardındanüretimvehizmetsektöründeköklüdeğişiklilermeydanagelmişvestandartlaşmayolunda 
ilk adımlar atılmıştır. Belli bir standartta ve kalitede ürün ve hizmet üretmek için başlatılan bu süreç 
daha sonrasında Toplam Kalite Yönetimi adını almıştır. Son yıllarda gelişen sağlık teknolojileri 
ve artan tedavi olanaklarıyla, doğumda beklenen yaşam süresinin artması, vatandaşların sağlık 
hizmetlerinden beklentilerinin yükselmesi ve sağlık hizmetlerinde kalite kavramı vazgeçilmez bir 
unsur haline gelmiştir. Bu nedenle kalite yönetim sistemleri sağlık sektöründeki kuruluşlarda da 
uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde ilk defa sağlık hizmetlerinde resmi olarak 2001 yılında 
Yataklı Tedavi Kurumları Kalite Yönetimi Hizmet Yönergesinin yayınlanmasıyla sürekli kalite 
iyileştirme ve toplam kalite yönetime geçiş gerçekleşmiştir. Herhangi bir sağlık kuruluşunun belirli 
bir standartta ve kalitede hizmet verdiğinin temel göstergesi ise akredite olmasıdır. Akreditasyon 
bir kalite altyapısı olup, değerlendirmeye alınan kuruluşun üçüncü bir taraf tarafından belirlenen 
teknik kriterlere göre çalıştığının uygunluk belgeleri verilerek teyit edilmesidir. Sağlık hizmeti 
veren kurumlarda çalışan güvenliği ve sürekli kalite iyileştirmelerini sağlamak amacıyla yapılan 
akreditasyon çalışmalarının stratejik önemi birçok çalışmada vurgulanmaktadır. Günümüzde 
sağlık hizmeti sunan kurumlarda sık olarak kullanılan bir terim olan akreditasyonun, sağlık 
hizmet kalitesine ve çalışan güvenliğine etkileri ise yeterince tartışılmamıştır. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sağlık hizmetinde kalite ve çalışan güvenliğinin sağlanmasında 
akreditasyon çalışmalarının öneminin ortaya konmasıdır. Sağlık sektörü genel olarak ele alınacak 
ve tıbbi laboratuvarlara vurgu yapılacaktır. Çalışma ikincil kaynakların araştırılmasına ve literatür 
taramasına bağlı olarak ele alınacaktır. Değerlendirilen yayınlarla konuya ilişkin kavramsal bir 
çerçeve çizilecek ve daha sonra yapılacak çalışmalara kuramsal bir alt yapı oluşturulacaktır. 

Bulgular: Sağlık sektöründe uluslararası çapta akreditasyonun sağlaması için ilk adımlar 
1951 yılında Sağlık Kurumları Akreditasyon Komitesi (Joint Commission on Accreditation 
Healthcare Organization-JCAHO) kurulmasıyla atılmıştır. Komitenin kuruluşu sonrası, dünyada 
akredite olmak isteyen kuruluşlarının sayısı artış göstermiştir. Amerika dışından gelen 
akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi amacı ile 1998 yılında Joint Commission International 
(JCI) kurulmuştur. Günümüzde sağlık hizmeti veren kurumların akreditasyonu yaygın olarak JCI 
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tarafından yapılmaktadır. JCI, hasta güvenliği, tesis güvenliği, enfeksiyonların önlenmesi, yanlış 
uygulamaların önlenmesi, hasta ve yakınlarının korunması ve bilgilendirilmesi, kişisel hak ve 
gizliliklerin korunması, olumsuz olayların kayıt altına alınması ve sürekli izlenerek düzeltilmesi gibi 
konularda standartlar geliştirmekte ve sağlık kuruluşlarının bu standartlara uyumunu denetleyip 
başarılı olanları akredite etmektir. Çalışan sağlığı için güvenliğin ve standardizasyonun kritik bir 
önemi olduğu tıbbi laboratuvarlarda akreditasyon konusunda üç önemli birlik öne çıkmaktadır: 
Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), Amerikan Patologlar Birliği (CAP), Sağlık Kurumları 
Akreditasyon Komitesi (JCAHO). Klinik laboratuvarların akreditasyonu için Uluslararası Standart 
Organizasyonu (ISO) tarafından ISO/EN 17025 ve ISO/EN15189 olmak üzere iki uluslararası 
standart yayınlanmıştır. Klinik laboratuvarların akreditasyonu için büyük bir öneme sahip olan 
ISO 15189 uluslararası standardı, teknik süreçler ile birlikte hizmet süreçlerini içermektedir. CAP 
tarafından gerçekleştiren akreditasyonun en önemli amacı ise gönüllü katılım esasına dayanılarak 
eğitim ve hizmet standartlarına uyum sağlanması, laboratuvar hizmetlerinde kalitenin arttırılması 
ve hasta bakımı için klinik laboratuvarların iyileştirilmesidir. Bunun yanı sıra dünya da pek çok 
akreditasyon birlikleri ve programları mevcuttur. Dünyadaki laboratuvar akreditasyonu ile ilgili 
görev yapan birliklere: Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Pasifik Akreditasyon Birliği (PAC), Amerika 
Akreditasyon Birliği (LAAC) örnekleri de verilebilir. Ülkemizde sağlık hizmetlerinde ilk defa resmi 
olarak 2001 yılında Yataklı Tedavi Kurumları Kalite Yönetimi Hizmet Yönergesinin yayınlanmasıyla 
sürekli kalite iyileştirme ve toplam kalite yönetimine geçiş gerçekleşmiştir. 2005 yılında “Sağlık 
Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme 
Yönergesi” ve 2013 yılında ise “Sağlık Hizmetleri Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine 
Dair Yönetmelik” yayınlanarak yürürlüğe konmuştur. Yönerge ve yönetmeliğin ilgili maddeleri 
zaman içerisinde revize edilerek “Sağlık Hizmet Kalite Standartları (SHKS) adını almıştır. Kalite 
yönetim sistemlerinin bir parçası olan akreditasyonun ülkemiz de ilk gelişimi 1999 yılında 
4457 sayılı kanunla, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’nun kurulmasıyla gerçekleşmiştir. 
Türkiye’de tıbbi sektörde faaliyet gösteren laboratuvarların akreditasyonu TURKAK tarafından 
TS EN ISO 15189 standardına göre gerçekleştirilmektedir. Tıbbi laboratuvarların yaptığı her türlü 
analiz, tanı, tedavi ve takipte büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda akredite olarak hizmet 
veren tıbbi laboratuvarlar ile laboratuvar hizmetlerindeki uygunsuzluklar ve bunlar sonucunda 
gerçekleşen yanlış tıbbi uygulamalarının önüne geçilecek ve dolayısıyla hasta sağlığı ve güvenliği 
artacaktır. Ülkemizde 2017 yılı itibariyle TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve aktif olarak 
hizmet veren 24 tıbbi laboratuvar bulunmaktadır. 

Sonuç: Alanda kabul görmüş uluslararası standartlar doğrultusunda verilen sağlık 
hizmetleri, hem hasta ve çalışan güvenliği hem de hizmet kalitesi bakımından ciddi bir öneme 
sahiptir. Bu nedenle sağlık hizmetleri kalitesindeki gelişmeyi en iyi tanımlayan, takip eden ve 
teşvik eden bir sistem olarak akreditasyonun önemi her geçen gün artmaktadır. Sürekli kalite 
iyileştirme, akreditasyon ve denetim faaliyetleri sonucunda sağlık hizmeti sunumunda sağlanan 
iyileşmeler alınan hizmetten doğan memnuniyeti ve hastanın hizmete olan güvenini artırdığı 
gibi hizmeti sağlayan sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği şartlarını da iyileştirmekte olduğu 
görülmektedir. Özellikle tıbbi laboratuvarlarda kalite sisteminin oluşturulması ve akreditasyonun 
sağlanması tıbbi hataların azalmasını sağlayacağı ve hem hasta hem de çalışan güvenliğini pozitif 
yönde etkileyeceği açıktır. Ülkemizde faaliyet gösteren tıbbi laboratuvar sayısı düşünüldüğünde, 
akredite olmuş 24 aktif tıbbi laboratuvarın olması bu alanda akreditasyon çalışmalarında daha 
hızlı ilerleme sağlanması ve akredite laboratuvar sayısının arttırılması gerektiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kalite, Sağlık Hizmetleri, Akreditasyon, Klinik Laboratuvar 
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DEVELOPMENT OF ACCREDITATION PROCESS IN MEDICAL LABORATORY AND 
EVALUATION OF THE EFFECTS OF EMPLOYEE SAFETY WITH QUALITY OF SERVICE 

Aim: This study is to evaluate the importance of accreditation in the provision of quality and 
employee safety in healthcare. The healthcare sector will be covered in general and medical 
laboratories will be emphasized. The study is based on the investigation of secondary sources 
and the literature review. 

Results: The first steps for international accreditation in the healthcare sector were taken in 1951 
with the establishment of the Joint Commission on Accreditation Healthcare Organization. After 
the committee’s establishment, the number of organizations that wanted to be accredited in 
the world increased. Joint Commission International (JCI) was established in 1998 with the aim 
of meeting the accreditation requests from outside the United States. Today, the accreditation 
of healthcare providers is widely carried out by JCI. Accreditation, which is part of quality 
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management systems, was also developed in Turkey in 1999 with the establishment of the 
Turkish Accreditation Agency (TURKAK) in accordance with Law No. 4457. The accreditation of 
the laboratories operating in the healthcare sector in Turkey is carried out by TURKAK according 
to TS EN ISO 15189 standard. In 2017, there are 24 active clinical laboratories in Turkey which 
are accredited by TURKAK. 

Conclusion: Establishing a quality system and accreditation is likely to reduce medical errors and 
affect both patient and employee safety positively especially in clinical laboratories. Considering 
the number of laboratories operating in our country, the presence of 24 accredited clinical 
laboratories demonstrates that faster progress can be made in accreditation process in this area 
and the number of accredited laboratories needs to be increased. 

Key Words: Quality, Healthcare Services, Accreditation, Clinical Laboratory 
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HASTA DÜŞMELERİNİN HASTANE MALİYETLERİ VE SAĞLIK EKONOMİSİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ 
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Giriş: Ekonominin artan tıbbi bakım maliyetlerini karşılamada zorlanması, ülkeleri sağlık 
harcamalarını daha detaylı bir şekilde ele almaya ve harcama yapılan bölümleri incelemeye 
zorlamıştır. Sağlık sektöründeki ekonomik ölçümlerde en fazla üzerinde durulan konu sağlık 
harcamalarında yapılan israflardır (Aaron, 2008:1865). Hastanelerde israfa yol açan olaylar 
arasında öncelikle ele alınan konu ise tıbbi hatalardır (Fuller vd., 2009:17). Tıbbi hatalar önlenebilir 
olaylar oldukları için yapılan etkili önleyici faaliyetler ile bu hataların hastalar üzerinde yol açtığı 
olumsuz etkilerinin önüne geçilmesinin yanı sıra neden oldukları ekonomik kayıpların da sağlık 
ekonomisine geri kazandırılması mümkün olabilecektir. Kısaca ‘hastada yaralanmaya neden olan 
ya da olmayan plansızca yere iniş’ olarak tanımlanan düşmeler Uluslararası Birleşik Komisyon 
(Joint Commission International-JCI)’un raporuna göre 2016 yılında en sık gerçekleşen 3. sentinel 
olay, 2017 yılının 2. çeyreğinde ise en fazla gerçekleşen sentinel olay olarak belirlenmiştir (JCI, 
2017). Hastanede gerçekleşen düşmeler kalça ve pelvis kırıkları, üst ekstremite kırık ve çıkıkları, 
kafa ve omurga yaralanmaları gibi sağlık bakım hizmeti ihtiyacını arttıran ciddi yaralanmalara 
neden olabilmektedir (Dunne vd., 2014:398; Zecevic vd., 2012:142). Düşmelerin neden 
olduğu yaralanmalar ise sağlık bakım ihtiyacının artmasına ve dolayısı ile hastane maliyetlerinin 
yükselmesine yol açmaktadır. 

Yöntem: Çalışma kapsamında hasta düşmelerinin neden olduğu maliyet artışı ile ilgili 
ulusal ve uluslararası literatürü detaylı bir şekilde değerlendirebilmek için ‘Düşmeler (falls)’, 
‘Hasta Düşmeleri (inpatient falls)’, ‘Tıbbi Hata (medical error)’ anahtar sözcüklerinin ‘Maliyet 
(cost)’, ‘Maliyet Analizi (cost analysis)’, ‘Ekonomik Yük (economic burden)’ anahtar sözcükleri 
ile kombinasyonlarının Türkçe ve İngilizce karşılıkları kullanılarak PubMed, EBSCOhost, 
ScienceDirect, Google Akademik ve YÖK Tez veri tabanları taranmıştır. Tarama sırasında 
herhangi bir yıl aralığı belirlenmemiştir. Bununla birlikte daha fazla çalışmaya ulaşabilmek için 
araştırmaya dahil edilen makalelerin kaynakçaları da incelenmiştir. 

Dahil edilme kriterleri: Çalışma kapsamına alınacak makalelerin seçiminde temel alınan 
kriterler; (1) araştırma dilinin Türkçe ya da İngilizce olması, (2) araştırmanın tam metnine 
ulaşılabiliyor olması, (3) araştırmanın hasta düşmelerinin neden olduğu maliyet artışı ile ilgili 
kantitatif sonuçlar sunuyor olması, (4) araştırmanın hastanede gerçekleşen hasta düşmelerini 
inceliyor olması şeklindedir. 

Dışlama kriterleri: Araştırmada düşmelerin önlenmesi ile ilgili herhangi bir girişim 
uygulanıyor olması (Girişim araştırmalarında hasta düşmelerinin maliyeti yerine, girişimin 
uygulandığı vaka grubu ile kontrol grubu arasındaki maliyet farkına odaklanılmaktadır. Bu 
nedenle hasta düşmelerinin neden olduğu maliyet artışı ile ilgili nitelikli bir veriye ulaşılmamaktadır. 
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Literatürde de bu nedenle girişim uygulanan maliyet araştırmaları sistematik/literatür inceleme 
kapsamına alınmamaktadır) (Heinrich vd., 2010:892). 

Bulgular: Yapılan literatür taramasında makalelerin başlık ve özet kısımları okunmuş 
ve literatür inceleme ile ilgili olabilecek toplam 41 araştırma makalesine ulaşılmıştır. Bulunan 
makalelerin tam metinleri dahil edilme kriterlerine göre tekrar incelenmiştir. Yapılan inceleme 
sonrasında; iki makalenin dili İngilizce ya da Türkçe dışında olduğundan, üç makale derleme 
ya da editöre mektup olduğu için, beş makale hasta düşmelerinin maliyeti ile ilgili kantitatif 
veriler sunmadığından, sekiz makalede hastanede gerçekleşen düşmeler incelenmediğinden, 13 
makalede girişim uygulandığından, iki makalede sadece tek bir maliyet türüne odaklanıldığından 
(görüntüleme vb.), bir makalede ise başka bir araştırmanın maliyet verileri farklı analizler ile 
sunulduğundan çalışma kapsamına alınmamıştır. Buna göre dahil edilme kriterlerine uyan 
toplam yedi makale araştırmada değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamına alınan makalelerin 
özellikleri ve maliyet verileri Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Araştırmaların Özellikleri ve Maliyet Verileri 
Araştırma (Yılı) Ülke Araştırmanın 

Yeri 
Araştırmanın Evreni Düşmenin 

Türü* 
Maliyet 
Miktarı 

Barış ve 
arkadaşları 
(2016) 

Türkiye 28 Hastanenin 
tüm yataklı 
klinikleri 

2010-2015 yılları arasında 
yatarak tedavi gören tüm 
hastalar 

Ciddi yaralanma 
ile sonuçlanan 
düşmeler 

8726,94 TL 
/$3,302.60 

Morello ve 
arkadaşları 
(2015) 

Avustralya Altı hastanedeki 
toplam 12 dahili 
ve cerrahi klinikler 

2011-2013 yılları arasında 
yatarak tedavi gören tüm 
hastalar 

Tüm düşmeler $6669 

Hirose ve 
arkadaşları 
(2015) 

Japonya İki hastanenin 
tüm yataklı 
klinikleri 

2007-2009 yılları arasında 
yatarak tedavi gören tüm 
hastalar 

Hafif yaralanma 
ile sonuçlanan 
düşmeler 

1. Hastane: 
$364 
 
2. Hastane: 
$114 

Ciddi yaralanma 
ile sonuçlanan 
düşmeler 

1. Hastane: 
$4336 
 
2. Hastane: 
$2267 

    

Zecevic ve 
arkadaşları 
(2012) 

Kanada Bir hastanenin 
tüm yataklı 
klinikleri 

2005-2007 yılları arasında 
yatarak tedavi gören tüm 
hastalar 

Ciddi yaralanma 
ile sonuçlanan 
düşmeler 

$30,696 

Wong ve 
arkadaşları 
(2011) 

Amerika 
Birleşik 
Devletleri 

Üç hastanenin 
tüm yataklı 
klinikleri 

2004-2006 yılları arasında 
yatarak tedavi gören tüm 
hastalar 

Ciddi yaralanma 
ile sonuçlanan 
düşmeler 

$13,316 

Pappas (2008) Amerika 
Birleşik 
Devletleri 

İki hastanedeki iki 
dahili, iki cerrahi 
ve iki ortopedi 
klinikleri 

2006-2008 yılları arasında 
yatarak tedavi gören tüm 
hastalar 

Tüm düşmeler Dahili birim: 
$648 
 
Cerrahi 
birim: $328 

Bates ve 
arkadaşları 
(1995) 

Amerika 
Birleşik 
Devletleri 

Bir hastanenin 
tüm yataklı 
klinikleri 

1987-1991 yılları arasında 
yatarak tedavi gören tüm 
hastalar 

Ciddi yaralanma 
ile sonuçlanan 
düşmeler 

$4,233 

* Düşmenin neden olduğu yaralanma derecesine göre sınıflandırılmıştır. 
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Yapılan araştırmalara göre düşmelerin neden olduğu maliyet artışı $114 ile $30,696 
arasında değişmektedir. Düşmeler türlerine göre incelendiğinde, ciddi yaralanma ile sonuçlanan 
düşmelerin maliyeti $2267 ile $30,696 arasında değişirken; hafif yaralanma ile sonuçlanan 
düşmelerin maliyeti $114 ile $364 arasında değişmektedir. Düşmeler sonucunda oluşan ciddi 
yaralanmalar hastalarda tedavi ve bakım gereksinimlerinin artmasına neden olmaktadır. Artan 
tedavi ve bakım gereksiniminin sonucu olarak da hastalara uygulanan tanı ve görüntüleme 
işlemleri, ciddi düşmelerin neden olduğu yaralanmalara yönelik ameliyat, ilaç tedavisi, fizik tedavi 
gibi tedavi süreçleri, konsültasyonlar, hemşirelik bakımı, hasta için kullanılan sarf malzemeler ve 
yatış süresinde uzamalar hastaların hastane yatış maliyetlerini artırmaktadır. Bununla birlikte 
Pappas (2008) ise düşmelerin neden olduğu yaralanma derecesini dikkate almayarak tüm düşme 
vakalarını incelediği araştırmasında; dahili birimlerdeki düşmelerin $648, cerrahi birimlerdeki 
düşmelerin ise $328 hastane maliyetini artırdığını saptamıştır. Dahili birimlerdeki düşmelerin 
daha fazla maliyet artışına yol açmasının nedeni hastanelerde dahili kliniklerin daha fazla olması, 
bu birimlerde yatan hastaların düşme riskinin yüksek olması ve dahili kliniklerdeki hastaların 
daha fazla düşme deneyimi yaşıyor olması olarak düşünülebilir. 

Sonuç: Sonuç olarak hastanede gerçekleşen hasta düşmeleri hastane maliyetlerinin 
artmasına neden olmakta, maliyet artışı düşmelerin sonucunda gelişen yaralanmalar ve 
düşmelerin gerçekleştiği birimlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Önlenebilir olaylar olan 
düşmelerin hastalar üzerindeki etkileri ve yol açtığı ekonomik kayıplar da göz önüne alındığında, 
hastane yöneticilerine kanıta dayalı düşme önleyici uygulamaların maliyet etkililik analizlerinin 
yapılması, düşmeleri en fazla önleyen ve en maliyet etkili uygulamaların hayata geçirilmesi 
önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Düşmeleri, Hastane Maliyeti, Sağlık Ekonomisi 
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THE IMPACT OF PATIENT FALLS ON HOSPITAL COSTS AND HEALTH ECONOMICS: 
LITERATURE REVIEW 

Aim: The purpose of this literature review is to examine the impact of the incremental costs 
on the healthcare economy caused by inpatient falls in hospitals. Method: In this review, 
PubMed, EBSCOhost, ScienceDirect, Google Scholar and YOK Thesis databases were searching 
using Turkish and English equivalents of the the combinations of the ‘Cost’, ‘Cost Analysis’, 
‘Economical Load’ keywords ‘Falling’, ‘Patient Falls’, ‘Medical Error’ keywords to evaluate the 
national and international literature related to the cost increase caused by patient falls. 
Findings: In the literature search, titles and abstracts of the articles were read and a total of 
41 articles related to the research were reached. A total of seven articles were included in the 
study after reading the full texts of the articles. The cost increase caused by the falls is between 
$ 114 and $ 30,696. When examined according to the types of falls, the cost of falls resulting 
in serious injuries ranges from $ 2267 to $ 30,696, while the cost of falls resulting in minor 
injuries ranges from $ 114 to $ 364. Conclusion: As a result, inpatient falls leads to an increase 
in hospital costs, and cost increases can vary according to the injuries that occur as a result of 
falls and the units in which the falls occur. 

Key Words: Patient Falls, Hospital Cost, Health Economics 
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Giriş: Mesleki stres, sağlık çalışanları için rahatsızlık yaratan istenmeyen bir faktördür. İşteki 
stresörler memnuniyetsizliğe neden olabilir ve bu durum hasta bakımını olumsuz etkileyebilir. 
Bu çalışmanın amacı, çeşitli tıbbi uzmanlık alanlarında gece vardiyalarında çalışan asistan ve 
uzman hekimler arasındaki mesleki stresin değerlendirilmesidir. 

Yöntemler: Acil servis, dahili servisler ve cerrahi servislerdeki gece vardiyasında çalışan 
asistan ve uzman hekimler, İsveç Talep, Kontrol ve Sosyal-Destek Modeli Anketi (Swedish 
Demand Control Support Questionnaire) ile sorgulandı. Ayrıca, sosyal hayattan veya çalışmadan 
kaynaklanan çeşitli faktörler (uzmanlık branşı, evlilik durumu, cinsiyet, tipik bir vardiyada 
hasta sayısı, bir ayda gece vardiyası sayısı, bu uzmanlık alanında kariyer yapma kararı, kronik 
hastalık ve/veya uyku problemi) ve talep, iş kontrolü ve sosyal destek açısından iş stresi modelini 
etkileyebilecek diğer koşullar araştırıldı. 

Bulgular: 108 katılımcının yaş ortalaması 31 ± 6, % 40.7’si kadın ve 78.7’ si asistan hekim idi. İş 
gücü üç hekim grubu (acil servis, dahili branşlar, cerrahi branşlar) arasında benzerdi (p> 0.05). Asistan 
hekimlerde iş kontrolü ve sosyal destek az bulunarak iş stresinin daha yüksek olduğu belirlendi. 
60’dan fazla hastadan sorumlu olan ve kronik bir hastalığı olan asistan hekimlerde sosyal destek 
puanları daha düşüktü. İş talebi puanları, ayda 1 ila 4 gece nöbetinde çalışan uzman hekimlerinde 
daha düşüktü. Asistan hekimlerde uzman hekimlerine göre iş stresi daha ağır bulundu. 

Tartışma: Stres ve psikososyal risk faktörleri mesleki sağlık alanında kritik ve önemi yüksek 
konular olarak kabul edilmektedir. İş yükü ve iş stresinin çalışan sağlığını, üretkenliğini ve 
motivasyonunu öngörmede etkili olduğu belirtilmektedir. Gecede bakılan hasta sayısı ve kronik 
hastalık varlığı gece vardiyasında çalışan hekimlerde önemli stres etmeni olarak belirlendi. Bu 
açıdan özellikle asistan hekimlerde iş stresi daha yüksek bulundu. İş tecrübesi bakımından uzman 
hekimlere göre zayıf olmaları bu sonucu doğrulamaktadır. 

Sonuç: İş stresinin asistan hekimlerde (asistan katılımının çoğunlukta olduğu dikkate 
alınmalı) uzman hekimlere göre daha yüksek olduğu tespit edildi. Gece nöbeti sayısı ve bakılan 
hasta sayısı bunu etkilemektedir. Beklenmedik şekilde, acil tıp hekimlerinin iş stresi diğer 
uzmanlık hekimlerinden önemli ölçüde farklı değildi. Bu durum gece nöbetinin kendisinin en 
önemli stres faktörü olduğu şüphesini doğurmaktadır. 

Anahtar kelimeler: İş sağlığı, iş stresi, hekim, uzmanlık, gece nöbeti 
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OCCUPATIONAL STRESS EXPERIENCED BY RESIDENTS AND FACULTY PHYSICIANS ON 
NIGHT SHIFTS 

Background: Occupational stress is an undesired factor causing discomfort for healthcare 
workers. Stressors in work can lead to dissatisfaction and in turn, this may affect patient care 
adversely. The aim of this study was to evaluate the occupational stress among residents and 
faculty physicians of various medical specialties working night shifts. 

Methods: Residents and faculty physicians working night shifts in the emergency departments, 
medical and surgical wards were questioned with Swedish Demand Control Support 
Questionnaire. Also, various factors (specialty, marital status, sex, number of patients during a 
typical shift, number of night shifts per month, decision about career making in that specialty, 
having chronic disease and/or sleep problem) originated from social life or working conditions 
were investigated that could affect the demand, job-control and job strain model. 
Results: Of the 108 participants, the mean age was 31 ± 6 years, 40.7 % were female, and 
78.7 % were residents. Job strain was similar among the three physician groups (p > 0.05). Job 
control and social support was found to be lower among residents while job stress was higher. 
The social support-scores were lower in residents, who were responsible for more than 60 
patients, and who had a chronic disease. The demand-scores were lower in faculty physicians 
who worked 1 to 4 night shifts per month. Job strain was higher in residents with respect to 
faculty physicians. 
Discussion: Stress and psychosocial risk factors are considered critical issues in the field of 
occupational health. Workload and job stress are stated as predictors of workers’ health, 
productivity, and motivation. We found a few job stressors by physician working night shifts 
such as number of taken care of patient, having chronic disease. But, these physicians were 
significantly residents, due to their high workload sense. Job stress was not more by emergency 
physicians than others. 
Conclusions: Job strain was found to be higher among the residents as compared to the 
faculty physicians. Job strain was not significantly different among the physicians of emergency 
medicine than the physicians of the other specialties working night shifts. 

Biography: Dr. Feriyde Caliskan was born in West Germany and graduated from Ondokuzmayıs 
University Faculty of Medicine/Turkey (1988). She received her specialty from Department 
of Emergency Medicine, Akdeniz University/Turkey (2003). In addition to emergency, she is 
interested in pain therapy, obesity and integrative medicine, and visited the school of Acupuncture 
Therapy Certificate Program in Yeditepe University Akupuncture Training Center, in Istanbul 
(2007-2008). In the same period she studied AUCH technique on hypnosis. Currently, Dr. Tur 
is managing her patients in emergency medicine, hypnose and acupuncture therapy clinics and 
provides a unique contribution to the literature on her expertises. Today, she is graduated in 
clinical toxicology doctorate program in Dokuzeylül Üniversity, İzmir Turkey and is at the and of 
her thesis, behind her clinical acupuncture and emergency medicine practices. 
Keywords: Occupational health, Physician, Physician’s specialty, Night shift work, Job stres 
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Giriş: Hasta güvenliği kavramı sağlık bakım hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek 

amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamını 
içermektedir. 

Sağlık hizmetlerinin sunumunda tüm personel, bir şekilde hatalarla karşı karşıya 
gelebilmektedir. Bu nedenle hasta güvenliği kurumsal kültürün en önemli parçalarından biridir. 
Bunu sağlayabilmek için, sağlık kuruluşları yüksek riskli aktiviteleri belirlemeli, tıbbi hataların 
korkusuzca ve çekinmeden bildirilebildiği ve cezalandırılmadığı bir ortam yaratmalı ve hasta 
güvenliği için yeterli kaynak ayırmalıdır. Hasta güvenliğine ilişkin ortaya çıkan sorunların 
kaynaklarını ve nedenlerini tam ve açık olarak tanımlama, riskli süreç ve uygulamaları belirleme, 
hasta güvenliğinin gelişmesi için gereklidir. Bu kaynaklar arasında nitelikli sağlık personelinin 
varlığı önemli bir yere sahiptir. Nitelikli sağlık personeli içerisinde tüm sağlık ekip üyeleri yer 
almaktadır. 

Hasta güvenliği, tüm sağlık ekip üyelerinde olduğu gibi temel hemşirelik bakımının da 
unsurlarındandır. ICN (İnternational Council of Nurses)/Uluslararası Hemşireler Birliği, hasta 
güvenliğinin arttırılması için profesyonel sağlık bakım personelinin işe alınması, eğitimi ve 
meslekte tutulması, performanslarının iyileştirilmesi, enfeksiyonla mücadele, ilaçların güvenli 
kullanımı, cihaz emniyeti, sağlıklı klinik uygulamalar, sağlıklı bakım ortamı da dahil olmak 
üzere çevre güvenliği ve risk yönetimi alanlarında geniş kapsamlı önlemler alınması gerektiğini 
savunmaktadır. Ayrıca hasta güvenliği üzerinde odaklanmış bilimsel bilgi ile bunun gelişmesine 
destek sağlayacak altyapının ayrılmaz bir bütün halinde birleştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. 

Hemşireler, bakımın her alanında hasta güvenliği ile iç içedirler. Hastaların ve diğer 
ilgililerin risk ve riskin azaltılması konusunda bilgilendirilmesi, hasta güvenliğinin savunulması ve 
istenmeyen olayların rapor edilmesi de hemşirenin görevleri arasındadır. Riskin erken aşamada 
tespit edilmesi hasta yaralanmalarının önlenmesinde son derece önemli olup güven, dürüstlük, 
birlik, beraberlik ve hastalar ile sağlık bakım sistemindeki hizmet sağlayıcılar arasında açık iletişim 
kurulmasına bağlıdır. Bu bağlamda hemşirelik hizmetlerindeki hasta güvenliği uygulamaları 
bakımın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 
1 Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kayseri, Türkiye 
2 Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kayseri, Türkiye 
3 Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Amasya, Türkiye 
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Amaç: Bu çalışma, lisans eğitimleri klinik uygulama ile paralel yürütülen hemşirelik 
öğrencilerinde hasta güvenliği ve mesleki hata algıları konularında farkındalık sağlamak, 
hemşirelik öğrencilerinin bu konudaki bilgi ve görüşlerini belirlemek amacıyla planlandı. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini bir üniversitenin Sağlık Bilimleri 
Fakültesi hemşirelik bölümünde okuyan ve klinik uygulama deneyimi olan ikinci, üçüncü ve 
dördüncü sınıf öğrencilerinin tamamı oluşturdu. Örneklem seçiminde evrenin tamamına 
ulaşılması hedeflendi. Evrenin %79’una ulaşıldı. Araştırmanın örneklemini bir üniversitenin 
Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümünde okuyan ve klinik uygulama deneyimi olan ikinci, 
üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinden çalışmaya katılmak isteyen 551 kişi oluşturdu. 

Veriler; hemşirelik öğrencilerinin hasta güvenliği konusundaki bilgi ve görüşlerini sorgulayan 
anket formu ile toplandı. Konu ile ilgili literatür ve çalışmalar incelenerek araştırmacılar 
tarafından hazırlanan anket formunda hemşirelik öğrencilerinin hasta güvenliği konusunda bilgi 
ve görüşlerini içeren 34 soru bulunmaktadır. 

Etik kurul onayı, kurum izni ve bireylerden yazılı bilgilendirilmiş gönüllü olur alındı. Veriler 
IBM SPSS Statistics for Windows 22.0 programı ile değerlendirildi. Veriler sayı ve yüzde olarak 
değerlendirildi. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ki- kare testi kullanıldı. 

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %85’inin kadın, %15’inin erkek olduğu, %60’ının 
ikinci sınıfta, %24’ünün üçüncü sınıfta, %16’sının dördüncü sınıfta okuduğu tespit edildi. 
Öğrencilerin %80’ inin hasta güvenliği konusunda bilgisinin olduğunu belirttiği, bilgisi olanların 
çoğunun (%62) ise yetersiz düzeyde bilgi sahibi olduğunu ifade ettiği saptandı. Çalışmaya 
katılan öğrencilerin çoğunun (%92) lisans eğitiminde konuyla ilgili eğitim verilmesi gerektiğini 
düşündüğü tespit edildi. 

Çalışmaya katılanların kendi ya da yakınlarının karşılaştığı meslek hatalarının çoğunlukla 
yanlış ilaç uygulaması (%42), teknik uygulama hatası (%21), yanlış tıbbi müdahale (%15) 
olduğu saptandı. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin klinik uygulama sırasında sıklıkla hastane enfeksiyonları 
risk uygulamaları (%63) ve ilaç uygulama hatası (%56) ile karşılaştıklarını ve hatanın hiçbir 
yere bildirilmediğini ifade ettikleri (%62) belirlendi. Meslek hatası ile karşılaşıldığında izlenmesi 
gereken yolun ne olması gerektiği ile ilgili olarak %45’inin bir fikri olmadığı, %37’sinin hatanın 
bildirilmesi gerektiği, %37’sinin komplikasyonların gözlenmesi gerektiği ve %37’sinin rapor 
tutulması gerektiği şeklinde ifade ettikleri belirlendi. 

Katılanların çoğu meslek hatasının hasta ya da yakınına açıklanmasının (%64) ve hatayı 
yapan kişinin cezalandırılmasının (%67) doğru olduğunu belirttikleri saptandı. 

Meslek hatalarını önlemeye yönelik uygulamalar konusunda çoğunluğun (%60) bir fikri 
olmadığı, %24’ ünün eğitim verilmesi ve %16’ sının çalışma koşulların düzenlenmesi önerilerinde 
bulundukları tespit edildi. 

Çalışamaya katılanların %89’unun hasta güvenliğinde hemşirenin rolünün hasta güvenliğine 
ait riskleri belirleme, önlemeye yönelik uygulamalarını planlama, uygulama ve değerlendirme 
olduğunu, %25’ inin hasta güvenliğinde hemşirenin rolünün oluşturulmuş hasta güvenliği 
uygulamalarının gerçekleştirilmesine destek olma olduğunu ifade ettikleri belirlendi. 

Hasta güvenliği ile ilgili hemşirelik uygulamalarının; hasta düşmelerini önleme (%90), ilaç 
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hatalarını önleme (%92), hastane enfeksiyonlarını önleme (%89), hasta kimlik hatalarını önleme 
(%79), yanlış taraf cerrahisini (%64) önleme ve hata olaylarını raporla bildirme (%70) olduğunu 
belirttikleri saptandı. 

Öğrencilerin meslek hatalarının oluşumunda çok önemli buldukları nedenlerin ise; 
çoğunlukla aşırı iş yükü ve iş yükü zorlanması (%70), sağlık çalışanlarının eğitimlerinin yetersizliği 
(%61), kurumda hasta yükünün çok olması (%53), hemşire sayısının az olması (%52), hekim/ 
hemşirelerin hastalarına ayırdıkları sürenin yetersizliği (%50), hataların rapor edilmesinin hiçbir 
şeyi değiştirmeyeceği algısı (%50) olduğu tespit edildi. 

Hasta güvenliği konusunda bilgisi olduğunu ifade eden öğrencilerin cinsiyet (X2:11.379, p: 
0.001) ve sınıflara (X2: 14.768, p: 0.001) göre bilgi düzeyleri bakımından anlamlı fark olduğu 
saptandı. 

Sonuç: Çalışma sonuçlarına göre, çalışmaya katılan öğrencilerin çoğunun hasta güvenliği 
konusunda sınırlı bilgiye sahip olduklarını bildirdikleri, meslek hatalarını önlemeye yönelik 
uygulamalar ve meslek hatası ile karşılaşıldığında izlenmesi gereken yol konusunda bilgi 
gereksinimleri olduğu saptandı. Öğrencilerin çoğunun meslek hatalarının oluşum nedeni 
olarak aşırı iş yükü ve iş yükü zorlanmasını çok önemli buldukları belirlendi. Öğrencilerin hasta 
güvenliğinde hemşirenin rolü konusunda daha fazla bilgi gereksinimleri olduğu söylenebilir. 
Öğrencilerin lisans eğitiminin ilk yıllarından itibaren konu ile ilgili bilgilendirilmeleri ve farkındalık 
kazanmaları için müfredatın gözden geçirilmesi önerilebilir. 

Anahtar Sözcükler: Hasta güvenliği, hemşirelik öğrencileri, mesleki hata 
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NURSING STUDENTS’ OPINIONS ON PATIENT SAFETY 

Aim: This study was planned to determine the knowledge and opinions of nursing students 
about patient safety and professional error. 

Method: The sample of the descriptive study consisted of 551 students who attended a nursing 
department of a health science faculty of a university. The data was collected by a questionnaire. 
Ethics committee approval, institutional permission and written informed volunteer were taken. 
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The data was evaluated using the IBM SPSS program. 

Results: It was found that 80% of the students who participated in the study stated that 
they had knowledge about patient safety, the majority of the students (62%) had insufficient 
knowledge about patient safety. It has been found that most students do not have any ideas 
about preventing malpractice (60%), and most of the students do not have any idea on the 
way to be followed whenmedical error is encountered (45%). Most participants (89%) stated 
that identifying risks to patient safety, to plan, implement and evaluate preventive practices 
are a nursing role. 25% of the students expressed that it is the role of nursing to support 
the implementation of established patient safety practices. It was found that the reasons they 
found very important in the formation of medical error were mostly excessive workload and 
work load constraints (70%). 
Conclusion: It can be concluded that most of the students reported having insufficient 
knowledge about patient safety. The curriculum can be revised to provide information and gain 
awareness in undergraduate study. 

Key Words: Patient safety, nursing students, medical error. 
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ÖZET 
Giriş: Güvenlik raporlama sistemi, hasta ve çalışanların güvenliğinin sağlanması için 

yapılan bildirimleri temel alan bir güvenlik sistemidir (1). Güvenlik raporlama sisteminde bildirim 
yapılması gereken konu başlıkları; laboratuar güvenliği, ilaç güvenliği, cerrahi güvenlik, hasta 
güvenliği ve çalışan güvenliğidir (2). Sağlık Bakanlığı, güvenlik raporlama sisteminin ülkemizdeki 
tüm hastanelerde etkin olarak kullanımının sağlanabilmesi için 2014 yılında Hata Sınıflandırma 
Sistemlerini hayata geçirmiştir (3). Sağlık hizmetlerinde en fazla karşılaşılan insan kaynaklı hatalar, 
ilaç yönetimi, ameliyathanede cerrahi müdahaleler sırasında yapılan hatalar, hatalı ve kusurlu araç 
gereçlerin kullanılması, hastane enfeksiyonu taşıyan malzeme kullanımı, hasta kimliğinin hatalı 
kaydıdır. Bu hatalar en fazla, hastanenin en yoğun olduğu zamanlarda, sabah 08.00 ile 11.00 
arasında meydana gelmektedir (4). Hekim ve hemşireler, tedavi ve bakım hizmetleri sırasında 
hasta güvenliğinin sağlanmasında, hastaların bilgilendirilmesi, hasta güvenliğinin savunulması 
ve risk taşıyan olayların rapor edilmesinden sorumludurlar (5). Hasta güvenliğinin sağlanması 
amacıyla oluşturulan güvenlik raporlama sisteminin etkin bir biçimde işlemesini sağlamak için 
hastanelerde cezalandırılma korkusu olmadan olayların tartışılabildiği bir ortam yaratılmalı, 
sağlık yöneticileri, sağlık çalışanlarını, yapılan hataların vakit kaybetmeden bildirilmesine teşvik 
etmelidir (6). 

Amaç: Bu araştırmanın amacı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ nde görev yapmakta olan 
hekim ve hemşirelerin güvenlik raporlama sistemine katılımının değerlendirilerek; bildirimlerin 
arttırılabilmesi için uygulanacak düzeltici faaliyetlerde yol göstermesi amaçlanmaktadır. 

Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı ve kesitsel tipte olup, 10 Ağustos- 10 Eylül 2017 
tarihleri arasında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni 
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde görev yapan hekim ve hemşireler olarak belirlenmiştir. 
Araştırmanın örneklemini belirtilen tarihlerde araştırmaya katılmayı kabul eden 100 hekim ve 
400 hemşire oluşturmuştur. Veriler yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Veri toplama aracı 
1 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Birimi, Afyonkarahisar. 
2 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Afyonkarahisar. 
3 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Afyonkarahisar. 
4 Afyonkarahisar Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri, Afyonkarahisar. 
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olarak, tanımlayıcı bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak 
hazırlanan ve uzman görüşleri doğrultusunda tekrar düzenlenen anket formu hazırlanırken hasta 
güvenliği iklimi anketinden (AHRQ -The Safety Climate Survey) ve Acil Bakım Araştırma Enstitüsü 
(ECRI) tarafından geliştirilmiş olan Self-Assessment Questionnaire anketinden yararlanılmıştır. 
Tanımlayıcı bilgi formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kurumdaki güvenlik 
raporlama sistemi varlığı ve algısı, kişinin güvenlik raporlama sistemine katılımı ölçülmüştür ve 
anket 15 sorudan oluşmaktadır. Tanımlayıcı bilgi formunun ikinci bölümünde ise katılımcıların 
demografik bilgilerine; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, görevi, toplam çalışma yılı, şu an çalışılan 
hastanedeki toplam çalışma yılı ve güvenlik raporlama bildirimi yapma durumu olmak üzere 
10 sorudan oluşmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde; İstatistiksel değerlendirme SPSS 16.0 
programı kullanılmıştır. Veriler “Descriptive Statistics” ve “Ki-kare” testleri ile analiz edilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılanların %20’sini (n=100) hekim ve %80’nini (n=400) hemşireler 
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan hekimlerin %53’ü (n=53), hemşirelerin %94’ü (n=376) 
GRS ile ilgili eğitim aldığını ifade etmişlerdir. Hekimler GRS bildiriminde hiç bulunmaz iken 
hemşirelerin %23’ü (n=92) bildirimde bulunduğu, bildirimlerin %32’sinin (n=24) ilaç güvenliği 
hakkında olduğu saptanmıştır. Hekimlerin kurumumda olay bildirimi yapabileceğim GRS var 
sorusuna %70 (n=70) katılıyorum/kesinlikle katılıyorum, %16 (n=16) kararsızım, %14 (n=14) 
katılmıyorum/kesinlikle katılmıyorum, güvenlik raporlama bildirimleri değerlendirilirken gizlilik 
ilkesinin sağlandığını düşünüyorum sorusuna %60 (n=60) katılıyorum/kesinlikle katılıyorum 
%28 (n=28) kararsızım %12 (n=12) katılmıyorum/kesinlikle katılmıyorum, kurumumda bildirilen 
olaylarla ilgili olayın tekrarlamaması için kök-neden analizi yapıldığını düşünüyorum sorusuna 
%58 (n=58) katılıyorum/kesinlikle katılıyorum %28 (n=28) kararsızım, %14’ü katılmıyorum/ 
kesinlikle katılmıyorum ve GRS bildirimi yaptığımda yönetim tarafından suçlanmayacağımı 
bilsem bildirim yaparım sorusuna %66 (n=66) katılıyorum/kesinlikle katılıyorum %22 (n=22) 
kararsızım, %12’sinin katılmıyorum/ kesinlikle katılmıyorum cevabını verdiği saptanmıştır. 
Hemşirelerin kurumum da olay bildirimi yapabileceğim GRS var sorusuna %90.5 (n=362) 
katılıyorum/kesinlikle katılıyorum %5 (n=20) katılmıyorum/kesinlikle katılmıyorum, Güvenlik 
raporlama bildirimi yaptığımda yönetim tarafından suçlanmayacağımı bilsem güvenlik raporlama 
bildirimi yaparım sorusuna %54.5 (n=218) katılıyorum/kesinlikle katılıyorum %30.5 (n=122) 
katılmıyorum/kesinlikle katılmıyorum, güvenlik raporlama bildirimleri değerlendirilirken gizlilik 
ilkesinin sağlandığını düşünüyorum sorusuna %69.5 (n=278) katılıyorum/kesinlikle katılıyorum 
%15.5 (n=62) katılmıyorum/kesinlikle katılmıyorum, kurumumda bildirilen olaylarla ilgili 
olayın tekrarlamaması için kök-neden analizi yapıldığını düşünüyorum sorusuna %56 (n=260) 
katılıyorum/kesinlikle katılıyorum %15 (n=60) katılmıyorum/kesinlikle katılmıyorum cevabını 
verdiği saptanmıştır. 

Sonuç: Araştırmaya katılan hekimlerin %53’ü (n=53), hemşirelerin %94’ü (n=376) GRS 
ile ilgili eğitim aldığını ifade etmişlerdir. Araştırmamızdahekimlerin hiç bildirimde bulunmadığı 
hemşirelerin %23’ünün bildirimde bulunduğu saptanmıştır. Hekimlerin ve hemşirelerin 
güvenlik raporlama sistemi işleyiş sürecinde gizlilik ilkesinin sağlanması, bildirimlerin etkin 
değerlendirilmesi ve yönetimin bildirime bağlı olarak kendilerini suçlayacağı düşüncelerinin 
mevcut olduğu saptanmıştır. 

Öneriler: 
• Kurumda çalışan tüm personele güvenlik raporlama siteminin işleyişi hakkında uyum ve 
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modül eğitimleri dışında yerinde eğitimler verilmeli ve eğitimde ön test-son test kullanarak 
eğitimin etkinliği ölçülmelidir. 

• Kurum tarafından online eğitim sistemine geçilerek, personelin eğitimlerin tümüne 
katılımları sağlanabilir. 

• Kurumun bilgi sistemi üzerinden düzenli aralıklarla personele uyarı veren hatırlatıcı 
mesajlar gönderilerek mesajı okumadan sisteme girmelerine engel koyularak personelde 
duyarlılık oluşturulabilir. 

• Hasta bilgi yönetim sistemi giriş ekranı arka planına GRS bildirimi ile ilgili hatırlatıcı notlar 
yazılabilir. 

• Kurum için de GRS ile ilgili bilgilendirici posterler ve broşürler hazırlanarak personelin 
görebileceği alanlara asılabilir. 

• Hata bildirimlerinde birimlere ödüllendirme yapılabilir. 

• GRS bildirim, analiz, değerlendirme ve düzeltici faaliyet çalışmaları hakkında yönetiminde 
katıldığı personele bilgilendirme toplantıları yapılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik Raporlama Sistemi, Hastane, Hemşire, Hekim. 

 
ABSTRACT 
Introduction-aim: An effective SRS (Safety Reporting System) should be established in each 
healthcare institution in order to maintain safety of the patients and employees, to control 
events that threaten safety of patients and the employees and for these events not to happen 
again; and this system should be effectively run. The aim of this study was to evaluate the 
participation of doctors and nurses, who were working in Afyonkarahisar State Hospital, in SRS. 

Method: The study was descriptive and sectional type; and carried out in Afyonkarahisar State 
Hospital between August 10 – September 10, 2017. The sample of the study was composed 
of 100 physicians and 400 nurses who approved to participate in the study. Descriptive 
information form was used as the data collection tool. Data were collected by face-to-face 
interview technique. Statistical analyses were used to assess data. 

Results: 20% (n=100) of the participants in the study were doctors and 80% (n=400) were 
nurses. It was found that 53% (n=53) of the doctors and 94% (n=376) of the nurses included 
in the study have taken trainings for SRS. While doctors never had a SRS notification, 23% 
(n=92) of the nurses had notifications and 32% (n=24) of these were about drug safety. 

Conclusion: During the operational period of safety reporting system by the doctors and nurses, 
it was observed that they had thoughts of self-blaming depending on the provision of privacy 
policy, effective evaluation of the notifications and management’s notification. Healthcare 
institutions should perform proactive system analysis, develop risk reduction strategies, 
standardize hospital equipments, support effective communication and arrange trainings about 
patient safety for the employees. 
Key Words: Safety Reporting System, Hospital, Nurse, Doctor. 
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Giriş: Hasta güvenliği kültürünün oluşmasında yönetim, çalışanlar ve hizmet alan 
hastaların yaklaşımları, birbirlerini tamamlatıcı olacaktır. Sadece yönetimin hasta güvenliği 
odaklı olması veya sadece çalışanların hasta güvenliğini önemsemeleri bu kültürün oluşması 
için yeterli olmayacaktır. Hizmet alan hastalarında güvenlikleri konusunda hastane çalışanlarına 
destek olmaları gerekmektedir. Çalışanların hasta güvenliğini benimsemeleri için en kolay yol, 
eğitim çalışmalarıdır. Yönetim tarafından planlanan hizmet içi eğitim programlarına, hasta 
güvenliği de dahil edilmelidir. Hastanede yeni göreve başlayacak olan çalışanların verilecek 
oryantasyon eğitimlerinin içeriğinde de hastanenin hasta güvenliği hedefleri ve uygulamaları 
yer almaktadır. Böylelikle hastaların emanet edileceği bu çalışanların, hastalarla ilk temasının 
olduğu dönemlerde hasta güvenliğinin önemini kavramaları güvenlik kültürünün oluşmasını 
kolaylaştıracaktır. Hasta güvenliği tüm sağlık üyelerinde olduğu gibi, bakımın her alanında 
temel hemşirelik uygulamalarının en önemli unsurlarındandır. Sağlık hizmetleri geliştikçe ve 
hastalar haklarını öğrendikçe, sağlık hizmeti sunumunda kalite unsuru giderek öne çıkmaktadır. 
Tıbbi hatalar ve hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle hasta 
güvenliği kurumsal kültürün en önemli parçalarından biridir. Nitelikli sağlık personelinin eğitimi, 
performanslarının iyileştirilmesi, infeksiyon ile mücadele, ilaç güvenliği, cihaz emniyeti, çevre 
güvenliği ve risk yönetimi alanlarında, hasta güvenliği üzerinde odaklanmış bilimsel kanıta dayalı 
verilerden oluşmalıdır. ABD deki araştırmalar tıbbi hataların 5. Ölüm nedeni olabileceğini ortaya 
koymaktadır. Hasta güvenliğini tehdit eden risklerin erken aşamada tespit edilmesi son derece 
önemliolup, hastalar ile sağlık çalışanları arasındakiacıkiletişimkurulmasınabağlıdır. Bubağlamda 
hemşirelik hizmetlerindeki hasta güvenliği, bakımın en önemli parçasını oluşturmaktadır. 

Amaç: Günümüzün en karmaşık yapıdaki işletmelerinden biri olan hastanelerde sunulan 
sağlık hizmetleri, bir yandan çağdaş toplumlarda bireylerin doğuştan elde ettikleri bir hak 
olması yanında diğer yandan da o ülkenin gelişmişlik ve kalkınma düzeyini yansıtan bir ölçüt 
durumundadır. Sağlık sektöründe sunulan hizmet yüksek güvenilirliğe sahip olmalıdır. Bu sektörde 
sunulan hizmetin diğer hizmetlere oranla daha yüksek kalite olması gerekmektedir. Çalışanlar 
tarafından yapılacak en küçük hata, bazen öldürücü olabilen sonuçlara yol açabilmektedir. 
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Bu nedenle bu sektörde 3 hedefin başarı düzeyi ‘sıfır hata’ olmalıdır. Medicalpark İzmir 
hastanesi SKS (Sağlıkta kalite standartları) nin belirlediği hasta güvenlik hedeflerinin, hemşirelik 
hizmetlerinde çalışan bütün hemşirelerin hasta güvenlik hedefleri hakkındaki bilgi düzeylerini 
ölçmek ve yetersiz oldukları konularda eğitimleri tekrarlamak amacı ile planlanmıştır. Ayrıca 
çalışmamız hemşirelik hizmetlerinde güvenlik kültürü programımızın önemini vurgulamak 
amacı ile yapılmıştır. Hasta güvenlik hedeflerinin mesleki açıdan ne kadar önemli olduğunun 
farkındalığını yaratmak temel amaçlarımız arasındadır. Güvenlik kültürü kontrol ekibi kurarak 
sahada güvenlik kültürü etkinliğinin denetimini sağlamak. 

Yöntem- bulgular: Çalışmaya Medicalpark İzmir hastanesinde 1 ocak – 1 eylül 2017 Tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini yatan hasta klinikleri, yoğun bakım, poliklinik, 
ameliyathane de çalışan toplam 200 hemşire oluşturmuştur. Hasta güvenliği uygulamalarının 
etkinliğini ölçmek amacı ile 21 ana başlıklı 77 sorudan oluşan “güvenlik kültürü kontrol 
listesi” eğitim hemşiresi tarafından hazırlanmış olup,4 lü likert tipi ölçme aracı kullanılmıştır. 
(uygun, uygun değil, kısmen, kapsam dışı). Hasta güvenlik eğitimleri, haftalık eğitim programı 
kapsamında verilmiştir. Eğitimler bittikten sonra 21 adet sorulu “güvenlik kültürü kontrol listesi” 
ile toplam 200 Hemşireye bire bir soru cevap şeklinde güvenlik kontrol viziteleri yapılmıştır. 
Toplam 200 hemşireye 15.400 soru sorulmuştur. Sorulan sorulardan 13.860 tanesine uygun, 
1.168 tanesine uygun değil, 301 tanesine kısmen, 71 tanesine kapsam dışı cevabı verilmiştir. 
Bu bilgilerin ışığında hemşirelerimizin % 90 ı (uygun cevabı) eğitim sonrasında hasta güvenlik 
hedeflerine tam anlamı ile hakim olurken %10 luk kısmının (uygun değil, kısmen, kapsam dışı) 
eğitim ihtiyacı doğmuştur. 

Sonuç: Sağlık hizmetlerinin insan hayatını doğrudan etkilemesi, bu hizmeti sunan 
kuruluşların, diğer sektörlerdeki kuruluşlara göre daha çok tartışılmasına neden olmaktadır. 
Bu yüzden sürekli göz önünde bulundurulan bu işletmelerde hizmetin girdi ve çıktılarının 
insan sağlığı olması nedeniyle, ilk defada hatasız sunulması gerekmektedir. Hastanelerde 
sunulan hizmetin kalite göstergelerinde bir tanesi, hasta güvenliğidir. Hasta güvenliği, sağlık 
hizmetlerinin sunumu sırasında kişilerin maruz kalabileceği zararları önlemek amacıyla, hizmeti 
sunan kuruluşlar tarafından alınan önlemleri içermektedir. Hasta güvenliğinin temelinin tıbbi 
hatalar oluşturmaktadır. Sağlık hizmetlerinin sunulduğu anda tüketilmesi özelliği nedeni ile 
yapılan hataların düzeltilmesi mümkün olmamaktadır. Tüm bu bilgilerin ışığında Medicalpark 
İzmir hastanesinde hasta güvenliği için çalışanların bilgi düzeylerinin ölçüldüğü ‘güvenlik 
kültürü kontrol vizitesi’ oluşturulmuştur. Güvenlik kültürü kontrol vizitelerin periyodik aralıklarla 
yapılması gerektiği ve hemşirelerin hasta güvenlik hedefleri için eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi 
ve güvenlik kültürü kontrol listesi ile 6 ayda bir değerlendirmeler yapılması gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. 

Anahtar Kelime: hasta güvenliği, güvenlik kontrol viziteleri, güvenlik kültürü 
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In the frame of the Quality Standarts in Health, our aim is to evaluate and repeat the trainings 
if necessary about patient security targets for all the nurses who work in Medicalpark İzmir 
Nursing Services. Beside that we are aiming to increase awarness about the importance of 
patient security targets from professional point of view. We will establish a security culture 
control team to ensure the safety of the safety culture in the field. Within the scope of the 
study, patient security trainings were included in the weekly training program of a total of 250 
nurses who work in the service, intensive care, outpatient clinic and operating room. After the 
trainings were finished,”safety culture checklist” with 21 questions were prepared and security 
check visits were made with 200 nurses as one-to-one meetings with question and answer 
session. While 10% of the part has increased the need for training, 90% of our nurses are fully 
aware of patient safety goals after training. As a result, safety culture control visits need to be 
carried out at periodic intervals, and nurses need to determine training needs for patient safety 
goals and make safety assessments every 6 months with the safety culture checklist. 
Keyword: Patient Security, Security Control Visits, Safety Culture 
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Giriş: Hemşirelerin karşılaştıkları problemleri çözebilmesi için bilimsel problem çözme ile 
benzerlik gösteren hemşirelik bakım planı sürecini kullanmalıdırlar. Hemşirelik süreci hemşirelik 
bakımının sunulmasında bireyin sağlığını yada yaşamını tehdit eden soruna bilimsel yaklaşımlara 
dayalı, çözüm bulan, problemlerin çözümünde kullanılan bir yöntemdir. Hemşirelik süreci 
aşamaları; verilerin toplanması, hemşirelik girişimlerinin planlanması, sorunun belirlenmesi, 
girişimlerin uygulanması Sonuçların değerlendirilmesi, ile meydana gelmektedir. SKS (Sağlıkta 
kalite standartları) nı uygularken hemşirelik bakım planları da bize yol gösterici olmaktadır. Hataları 
minimalize etmemiz de biz hemşirelere kılavuz rolü göstermektedir. Bireye özgü ve bütüncül 
uygulamalarını değerlendirmek ancak standart bir dil kullanımı ile mümkün olabilmektedir.Bu 
nedenle hemşirelik bakımında ortak ve profesyonel bir dil kullanmak önemlidir. (Karadakovan 
ve Usta Yeşilbakan 2004, Eşer, Dereli 1997). Yani hemşirelik süreci bireyin ve grupların 
sağlık durumlarında değişim olduğunda, insana özgü tepkilere yeterli, sistemli ve organize 
biçimde verilen hemşirelik bakımıdır. (Birol 1997; Kaya, Kaya, Babadağ 2004; Bayat 2005) 
Amaç; Hemşirelerin yaptıkları bakım planlarının hastanın tanısı ile uyumlu olduğunda hasta 
bakım takibinin ve hasta güvenlik hedeflerinin kalitesinin arttırılmasında etkin rol olduğunun 
araştırılmasıdır. Hemşire hasta bakım planını etkin etkin olarak yapabilme, hemşirelik sürecini 
kullanabilme ve hemşirelik tanısını doğru koyabilmek için yeterli eğitimi almış olmalıdır. Almış 
olduğu eğitim doğrultusunda hasta bakım planına doğru ve etkin uygulayabilmelidir. 

Yöntem-bulgular: Çalışmaya Medicalpark İzmir Hastanesinde çalışan servis ve yoğun 
bakım hemşirelerinin toplam 150 hastasında bakım planlarının kontrolleri, kayıtların etkin 
tutulması ve planlanması. Yapılan bakımların hastalara uygulanıp uygulanmadığı olası 
problemler ve hedefler belirlenmesi NANDA bakım planlarınagöre takip edilmiştir. Araştırmada 
eğitim hemşiresi tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan veri toplama formu kullanıldı. 
Veri toplama formunda hemşirelik sürecinin aşamaları olan; bakım planları yapılmış mı?, 
hastanın tanısına uygun mu?, olası problemler ve hedefler belirlenmiş mi?, planlaması yapılan 
bakımlar hastaya uygulanıyor mu?, hemşire izlem formunda belirtilmiş mi? Soruları üzerinden 
değerlendirilerek yapılmıştır. Hasta güvenliği kapsamında planlaması yapılan bakım planları 
Medicalpark İzmir hastanesinde kontrol edildiğinde hemşire tarafından %96(144) hastada 
yapılmış, hastanın tanısına %86(129) uyum gösterilmiş, olası problemler ve hedefler %82(123) 
belirlenmiş, planlama yapılan bakımlar %77.3(116) uygulanmış ve hemşire gözlem notlarına 
%59.3(89) kaydedilmiştir. Planlama yapılan bakımlar %16(24) kısmen uygulandığı %5.3(10) lik 
bir oranda hiç uygulanmadığı gözlemlenmiştir. Bakım planı hasta tanısına uyumlu yapılıp plan 
doğrultusunda devam eder ise hasta güvenlik hedeflerinin farkındalığının arttırılmasında önemli 
bir rol oynamaktadır. 

Sonuç: Hemşirelerin bakım planları ile ilgili farkındalıklarının arttırılmasına yönelik eğitimler 
1 Medicalpark Izmir Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, Izmir, Türkiye 
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düzenlenerek (sözel, görsel vs.) bakım planlarının kullanımının önemi, hasta yatış tanılarının 
bakım planları ile uyumlu olması, problem ve hedeflerin doğru tespit edilmiş olması ve planlanan 
bakımların eksiksiz bir şekilde hasta güvenlik hedeflerine uyum göstererek uygulanması hasta 
bakım kalitesini arttırmaktadır. Bu parametreler doğrultusunda bakım planı etkin kullanımı 
hakkında ve hasta güvenliği programı hakkında hemşireler doğru ve yeterli eğitimi alarak kaliteli 
hemşirelik bakımı sağlayabilir durumda olacaklardır. 

Anahtar Kelime: Bakım planı, hasta güvenlik hedefleri, eğitim 
 

CONTRIBUTIONS OF PATIENT CARE PLANS APPLYING PATIENT SAFETY TARGETS 

Medicalpark İzmir hospital services and intensive care units are investigated that the care plans 
of İzmir Nurses are effective in increasing the quality of follow-up of patient care and patient 
safety goals when they are compatible with the patient’s diagnosis. 

This search; is the control and planning of the care plans, keeping records effective in a total 
of 150 patients of the service and intensive care nurses working in Medicalpark İzmir Hospital. 
Identification of possible problems and targets for the implementation of the treatments was 
followed according to the NANDA patient care plans. The care plans that were planned in the 
context of patient safety were checked by the nurse in 96% (144) patients and 86% (129) were 
met by the nurse when they were checked in the Medicalpark İzmir hospital. Possible problems 
and targets were determined as 82 (123) ) and 59.3% (89) were recorded in nurse observation 
notes. It was observed that the planned patient care was not applied at all in 16% (24) and in 
5.3% (10), which was partially applied. The patient have an important role in raising awareness 
of safety objectives if the care plan is consistent with the patient’s diagnosis and continues in 
accordance with the plan. The importance of using care plans by organizing trainings to increase 
awareness of nurses about care plans (verbal, visual etc.), compliance of patient diagnosis with 
care plans, correctness of problems and targets and application of planned care in compliance 
with patient safety goals increasing the quality of patient care. Nurses will be able to provide 
quality nursing care with proper and adequate training about the effective use of the care plan 
in line with these parameters and about the patient safety program. 
Keyword: Care plan, Patient safety goals, education 
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ TAŞINIR MAL SÜREÇ 
YÖNETİMİNDE KULLANILAN ANAHTAR BAŞARI GÖSTERGELERİNİN 

SİSTEME ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
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Dr. Yılmaz KESKİNDEMİRCİ1 yilmaz.keskindemirci@isuzem.com 

Prf. Dr. Alper CİHAN2 alpercihan@yahoo.com 

 
 

Giriş: Günümüzde toplumlara çeşitli sağlık hizmetleri sunan hastaneler, sağlık sisteminin 
en önemli kuruluşlarıdır. Hastane işletmelerinde malzeme giderleri önemli yer tutmaktadır. Bu 
nedenle sağlık işletmelerinin başarılı olabilmeleri için malzeme yönetimini çok iyi yapmaları 
gerekir. 

Sağlık hizmetleri gibi asimetrik bilgilenmenin esas olduğu çok fonksiyonlu sistemlerde; 
sektörde atılan her adımı, uygulanan her hizmeti, yapılan her işi, kullanılan her kaynağı, üretilen 
tüm verileri doğruluğu ispatlanmış modeller ve formüller ile ölçmek bir zorunluluktur. Bir 
malzeme hareketi veya bir veri giriş eylemini, kimin yapacağına, nasıl yapacağına ve ne sonuç 
üreteceğine kadar sisteme işlenmekte ve fonksiyonel kurgusu yapılmaktadır. Her süreç ve alt 
süreçler için anahtar performans göstergeleri (KPI) belirlenmiş ve sürekli ölçülür hale getirilmiştir. 

KPI: Key Performance Indicator’ın kısaltılmışıdır. KPI, Türkçe’de Anahtar Performans 
Göstergesi olarak kullanılır. Adından da anlaşılacağı üzere hedefe göre nerede olduğumuzu 
değerlendirmek için bir anahtardır. Bu sayede sürekli iyileştirme ve reorganizasyon çalışmaları 
yapılmaktadır. Planlanan her türlü eylemin anlık performansları çıkarılabilmekte ve veri 
geçerlilikleri fonksiyonel olarak sınanabilmektedir. 

Malzeme yönetimi olmadan hiçbir sağlık programı çalışamaz. İyi bir malzeme yönetimi, elde 
var olan kısıtlı kaynağın optimum kullanımını ve böylece eksiklik veya bozulmaların yarattığı 
olumsuz sonuçların en aza indirilmesini sağlar. Malzeme Yönetimi iyi yapılmadığı zaman sonuç, 
ya fazla stoklama, çalma ve bozulma sonucu artan kayıplara neden olur, ya da az stoklama ile 
eksiklik ve sıkıntıya neden olur. 

Amaç: Bu araştırmanın amacı; İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde yapılan 
çalışmalarla malzeme yönetimini ölçmemizi, varsa hedeflerimize yaklaşmak, yeni hedefler 
geliştirmek, malzeme yönetiminin kalitesinin yükselmesine ve kısıtlı olan kaynaklardan maksimum 
fayda sağlanmasına katkıda bulunmaktır. 

Yöntem: Araştırma kapsamına alınan İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Taşınır Mal 
Sürecinden toplanan KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR) veriler Excel’e aktarılmıştır. 

Yapılan araştırmamın birinci bölümünde lojistik ve hastane lojistiği ile ilgili genel bilgilere yer 
verilmiş olup hastanelerdeki malzeme yönetimine değinilmiş, malzeme yönetiminin tanımından 
amacından ve sağlık hizmetlerindeki hedeflerinden, malzeme yönetiminin temel ilkeleri, sağlık 
1 İstanbul Üniveristesi, Hastaneler Genel Direktörlüğü, İstanbul, Türkiye 
2 İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimler Fakültesi, İstanbul, Türkiye 
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işletmelerinde malzeme yönetiminin kapsamına ve dayanağına değinilmiştir. 

İkinci bölümde hastanelerde malzeme yönetiminin bileşenlerini açıklanmış olup malzemelerin 
ihtiyaç, talep ve satınalma işlemleri ve hastanelerde malzemelerin stok yönetiminden 
bahsedilmiştir. 

Üçüncü bölümde Taşınır mal yönetim sürecine değinilmiş ve hastanelerdeki taşınır yönetim 
sürecinin tanımı, taşınır sürecinin içeriği ve süreç akışı açıklanmıştır. 

Bulgular: Analizlerden elde edilen grafiklerle özetlenmiş ve İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji 
Enstitüsünde yapılan çalışmalarla taşınır mal yönetiminde hedeflere ulaşmak için geliştirilen 
Anahtar Başarı Göstergeleri sisteminin iş başarısına etkili olup olmadığını yorumlanmıştır. 

KPI verilerinin maliyeti azaltma üzerine etkisine bakıldığında; başlangıçta % 70’ de seyreden 
değer, en düşük seviyeye % 61 ile Temmuz 2011’ de en yüksek seviyesine % 90 ile Ocak 2012’ 
de ulaşmıştır. Ortalamaya bakıldığında % 66’ da başlayan seviye 18 aylık dönem boyunca % 87 
seviyesine yükselmiş ve gelişme gösterdiği tespit edilmiştir. 

KPI verilerinin üretimin devamlılığını sağlamadaki etkisine bakıldığında başlangıçta % 75’ 
de seyreden değer en düşük seviyesine % 53 ile Mayıs 2012’ de, en yüksek seviyesine ise % 84 
ile Ağustos 2012’ de ulaştığı tespit edilmiştir. 

KPI verilerinin düşük stok seviyesi etkisine bakıldığında değerlendirmeye alınan ilk ayda % 
86 olan değer, en yüksek seviyesine Ocak 2012’ de % 87 ile ulaşmış olduğu tespit edilmiştir. 

KPI verilerinin yüksek stok devir hızı etkisine bakıldığında % 49 ile başlayan değerlendirme, 
en düşük seviye Temmuz 2011’de % 31 iken, en yüksek seviyeye ise Ocak 2012’ de % 91’e 
ulaştığı tespit edilmiştir. 

KPI verilerinin ihtiyaç anında teslim etkisine bakıldığında % 80 seviyesinde başlayan 
değerlendirme en düşük değeri Kasım 2011’de % 46’ dır. En yüksek Ağustos 2012’ de % 86 
seviyesine ulaşmış olduğu tespit edilmektedir. 

KPI verilerinin kaliteli malzeme sağlama etkisine bakıldığında % 52 ile başlamış ve en düşük 
değerlendirmeyi % 51 ile Ağustos 2011’de almıştır, en yüksek seviye Aralık 2011 ve Ocak 2012’ 
de % 100’ e ulaşmış olduğu tespit edilmiştir. 

KPI verilerinin kullanıcının isteğine uygun malzeme sağlama etkisine bakıldığında % 80’ de 
başlayan değerlendirme, en düşük değeri Mayıs 2012’de % 51 ile almıştır. En yüksek seviyeye 
Ocak 2011’de % 85 seviyesine ulaşmış olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç: Yapılan analizler neticesinde, kurum içinde ilgili süreçte malzeme ve stok üzerinde 
yapılan kontrollü alım, dağıtım ve düşüşler sonucunda 18 aylık dönemde taşınır mal sürecinde 
maliyeti azalmada etkili olduğu tespit edilmiştir. Alımların doğru tekniklerle, doğru miktarlarda, 
doğru teknik şartname hazırlanması ve satın alma sürecinin planlı bir şekilde yapılmasıyla 
doğrudan etkisinin olduğu görülmektedir. 

İhtiyaçların planlamasının hedeflenen düzeyde olmaması malzeme alımlarında yaşanan 
aksaklıklardan kaynaklanmaktadır. Alımların zamanında yapılamaması ve teknik şartnamelerin 
uygunsuz hazırlanması gibi nedenler üretimin devamlılığını sağlamada karşımıza çıkan en önemli 
risk etkenleri olduğu görülmektedir. 

Alım planlarının yapılması, malzeme eksikliklerinin saptanmasında yapılan çalışmalar, teknik 
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şartnamelerin kurallara göre hazırlanması ve ihtiyaca göre malzeme alınması ile kaynak israfının 
önüne geçilmesi ve düşük stok seviyesi yakalanmasında önemli katkısının olduğu görülmektedir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda taşınır mal sürecinin yüksek stok devir hızında gelişme 
sağladığı görülmektedir. İyileşmedeki faktörler birimlere malzemelerin zamanında çıkılması, 
ambar miad kontrolünün zamanında yapılarak, malzeme düşümlerinin sistemden çıkılması, 
uygun depo koşullarının sağlanması ve stok kontrolünün yapılması olduğu görülmektedir. 

İhtiyaç anında teslimat ve kaliteli malzeme sağlamak hususunda kurumların depolama 
koşullarını uygun hale getirmeleri ve ambar miad kontrollerindeki eksiklikleri gidermelerinin 
olumlu etki sağlayacağı düşünülmektedir. 

Talep edilen malzemelerin teknik şartname uygunluğunu ölçmek, alım yöntemlerinin 
doğruluğunu saptamak ve hangi yöntemlerin tercih edildiğini görerek, satın alma süresini 
belirlemek, kullanıcının isteğine uygun malzeme sağlamadaki amaçtır. Bu nedenle kullanıcıların 
talep etmede belirlenen kurallara uygun davranması, depo ile irtibat halinde olması, teknik 
şartnameyi tam ve eksiksiz hazırlaması, talep dosyasının zamanında teslim edilmesi ve malzeme 
alımında aksaklıkların giderilmesiyle kullanıcının isteğine uygun malzeme sağlaması hususunda 
olumlu katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 

Yapılan çalışma neticesinde elde edilen sonuçlar çercevesinde malzeme yönetiminin 
ölçümünde karşılaşılan sorunlara yönelik tespitler saptanmış olup çalışmanın uygulanması 
kurumların taşınır mal süreçlerindeki başarı göstergelerindeki değişimlerin olumlu yönde 
seyrininin sistemsel olumlu etkiler yatattığı gözlenmiştir. 

Sağlık işletmelerinin malzeme yönetimini ölçebilmesi, varsa hedeflerimize yaklaşması, yeni 
hedefler geliştirmesi, malzeme yönetiminin kalitesinin yükselmesine ve kısıtlı olan kaynaklardan 
maksimum fayda sağlanmasına katkıda bulunacak bu sistemi kullanması olumlu etki sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: 1) Anahtar Performans Belirleme 2) Tıbbi Malzeme Yönetimi 3) Tıbbi 
Tedarik Zinciri 

Kaynaklar 
Akman, Mustafa: Hastanelerde Lojistik Yönetim, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2003, 
Alkan, Erhan:“Barkod Teknolojisini Kullanarak Hastanelerde Sarf Malzemeleri Stok Yönetimi Uygulaması”, Maramara 

Üniversitesi, 2006 
Tengilimoğlu, Dilaver:Hastanelerde Malzeme Yönetim Teknikleri, SADER Yayını, Ankara, 1996 
http://www.haged.istanbul.edu.tr/wpcontent/uploads/.../hastane_surec_yonetimi.ppt/ 

 
Hospitals, offering a wide variety of treatment methods, play the biggest role in healthcare. 
Since supply expenses have an important place in management, hospitals and other healthcare 
providing facilities should be able to handle supply management carefully. 

Aim: The purpose of this research is to; measure supply chain management system in Istanbul 
University Cardiology Institution, getting closer to our goals, if there is any, come up with new 
goals, enhance the supply management process quality and to promote it to benefit the most 
from limited resources. 

In the first part of my research general information regarding logistics and hospital logistics will be 
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provided; supply management will be mentioned briefly; the definition of supply management, 
its purpose and what is targeted in regards to healthcare system will be explained as well as its 
foundation of supply management, its content and its basis. 

In the second part, the components of supply management in hospitals will be clarified and the 
process of requisition, demand and purchase order will be mentioned in addition to inventory 
management in hospitals. 

Method: In the third part, movable property management process will be referred to and the 
definition of movable property management process in hospitals, its content and the workflow 
will be explained 

In Chapter 4, the KPI assembled from Istanbul University Department of Cardiology Moveable 
Property Process which recently has been included in the research scope, has been transffered 
to Excel.The data recieved from the analysis are summarized on the graphics and outlined to 
see if the KPI system is effective on work performance. 

Conclusion: The system is developed to achieve the targets at the moveable property process 
management by the studies carried out at Istanbul University Cardiology Institute.Results from 
relevant studies were listed and an improvement was confirmed on the measurement system 
of material management. 

Results: Considering this result, implementation of this study is suggested. 

Keywords: Key Performance Indicator, Medical Equipment Management, Medical Supply 
Chain 
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HATASIZ KUL OLMAZ PROJESİ 
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Giriş: Hasta bakım kalitesinin ve güvenliğinin sürekli iyileştirilmesi için süreçlerdeki 
eksiklikleri analiz etmek ve eksik olan yönleri iyileştirmek amacıyla Güvenlik Raporlama Sistemi 
kullanılmaktadır. Güvenlik Raporlama Sistemi; hastanede sağlık hizmeti alan (ayaktan/yatan) 
ve tedavi gören tüm hastaların, beklenmeyen ve olası hatalara maruz kalmasını engelleme, 
oluşan veya oluşabilecek hataların raporlanmasını sağlama, hataların ve olası hataların bir 
daha gerçekleşmemesi için izlenecek yol ve iyileştirme faaliyetlerini tanımlamayı kapsar. Buna 
bağlı olarak Medicalpark İzmir Hastanesi’nde “Hatasız Kul Olmaz” projesi başlatılmıştır. Etkin 
yetişkin eğitimi için de gerekli olan; kendi kendini yönlendirme gereksinimi, içeriğin ihtiyaçlar ile 
ilişkili olması, risk içermeyen bir ortamda ve eğitimden hemen sonra klinikte uygulanması gibi 
basamaklar ile Hatasız Kul Olmaz eğitiminin de çıkış noktasını oluşturmakta ve sürece sebep 
olan kişi ve ekipte kalıcı davranış değişikliğini sağlamaktadır. 

Amaç: “Hatasız Kul Olmaz” projesiyle Medicalpark İzmir Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri 
Müdürlüğü’ne bağlı çalışanların, Güvenlik Raporlama Sistemi ile bildirilen uygunsuzluklarının 
düzeltilmesi veya önlenmesi amaçlanmıştır. İhtiyaç belirlenen konuya yönelik, hatayı yapan 
çalışanın eğitimi hazırlaması sağlanarak klinik içindeki tüm ekip üyelerine eğitim vermesi ve 
tüm çalışanların farkındalıklarının arttırılması hedeflenmektedir. Hata yapan çalışan, sorumlu 
hemşiresi ile eğitim hemşiresi gözetim ve denetiminde “Hatasız kul olmaz” eğitimini verir. Bu 
eğitim modülü özellikle hatayı yapan kişi olmak üzere birlikte çalıştığı ekibinin tamamında; 
hasta güvenliği hedeflerini, konu ile ilgili farkındalığı, ilgili prosedür ve talimatlara bağlı çalışma 
performansını arttırmaktadır. 2016 yılının ikinci yarısında başlayan bu çalışmada güvenlik 
raporlama süreci hakkında hemşirelerimize tekrar eğitim verilerek, güvenlik raporlama sisteminin 
amacının hatayı yapan kişiyi cezalandırmak olmadığı; sistemin aksayan yönlerini ve kurumun 
zayıf noktalarını anlayıp ortadan kaldırmak olduğunun önemi vurgulanmıştır. 

Yöntem: Hastanemiz bünyesinde var olan ve Bilgi Yönetim sisteminden bağımsız 
çalışan Kalite Yönetim Sistemine çalışan geribildirimleri, hasta ve hasta yakını geribildirimleri, 

 
1 Medicalpark İzmir Hastanesi, Enfeksiyon Hemşiresi, İzmir, Türkiye 
2 Medicalpark İzmir Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, İzmir, Türkiye 
3 Medicalpark İzmir Hastanesi, Hemovijilans Hemşiresi, İzmir, Türkiye 
4 Medicalpark İzmir Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, İzmir, Türkiye 
5 Medicalpark İzmir Hastanesi, Başhekim Yardımcısı, İzmir, Türkiye 
6 Medicalpark İzmir Hastanesi, Başhekim Yardımcısı, İz, Türkiye 
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öz değerlendirmeler sırasında gözlenen hatalar, risk analiz çalışmaları sırasında tespit edilen 
hatalar, bina turları sırasındaki gözlemler gibi pek çok kanaldan veri akışı sağlanmaktadır. Bu 
verilerden hasta güvenliğinin 12 hedefini ilgilendiren bildirimler Hatasız Kul Olmaz projesine 
dâhil edilmiştir. İlgili geribildirimler Kalite Geliştirme Ve İyileştirme Müdürlüğü tarafından 
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirilmektedir. Müdürlük bildirim yapılan kliniğin sorumlu 
hemşiresine olay bildirimi iletir. Klinik Sorumlu hemşiresi olayı yaşayan kişiye düzeltici faaliyet 
olarak eğitim verilmesi planlıyor ise Eğitim Hemşireliği ile koordine olarak Hatasız Kul Olmaz 
etkinliğini başlatır. Eğitim etkinliği ve dinamizmi eğitim hemşiresi tarafından sağlanır. Olay ne 
idi? Olay nasıl oldu? Olay neden oldu? Olayın telafisi mümkün müdür? Olayın olması önlenebilir 
miydi? Kim-Kimler bundan sonra olayın tekrarlanmaması için ne yapmalı? gibi konu başlıkları ile 
olayla ilgili eğitim içeriği hazırlanmaktadır. 

Bulgular: Medicalpark İzmir Hastanesinde 01 Eylül 2016 ile 01 Eylül 2017 tarihleri arasında 
çalışan 300 hemşiremiz projeye dâhil olmuştur. Güvenlik raporlama sistemi ile 602 adet bildirim 
yapılmıştır. Bu bildirimler 2016 yılında az iken (toplam 31), 2017 yılında hasta güvenliği ile 
ilgili güvenlik raporlama sayısında artış (toplam 571) olmuştur. Özellikle güvenlik raporlama 
sisteminin hedeflerinin tekrar vurgulanması amacı ile 2017 Ocak ayı içerisinde tekrar yapılan 
eğitimlerin bildirim sayısını arttırdığı görülmüştür. Toplam bir yıllık süre içerisinde 803 hemşireye 
Hatasız Kul Olmaz eğitimi verilmiştir. Güvenlik Raporlama Sistemi konularına bakıldığında en 
sık karşılaşılan beş konu bulunmaktadır. Bunlar kimlik doğrulama hatası, ilaç güvenliği hataları, 
kesici ve delici alet yaralanmaları(iş kazaları), nöbet teslim süreci hataları, hasta dosyasında 
doldurulması gereken formların eksik olmasından kaynaklı olan hatalar. 

Sınırlılıklar: Güvenlik raporlama Sisteminde bildirim sayısının artmasına rağmen yapılmayan 
bildirimlerin varlığı bilinmemektedir. Güvenlik raporlama sisteminden bildiri yapıldıktan sonra 
klinik sorumlu hemşiresi Hatasız Kul olmaz projesine dahil olarak bir eğitim düzenlemeyebilir, 
kendisi konuyu anlatıp hatasız kul olmaz projesine dahil olmayabilir. 

Sonuç: Değişik eğitim teknikleri ve yöntemleri kullanılarak öğrenme kolaylaştırabilir. 
Öğrenme ortamıgerçeğe ne kadar yakın olursa, öğrenme de o kadar etkili olur. Konunun 
hassasiyeti ve önemi her çalışan hemşiremiz için fark yaratmış ve uygulanabilir duruma 
getirilmiştir. ”Hatasız kul olmaz” eğitimleri sayesinde, İzmir Medicalpark Hastanesi çalışan 
hemşirelerinde fark yaratmıştır. Bu proje ilk defa Medicalpark İzmir Hastanesinde uygulanmakta 
ve ilk defa Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışanlara yapılmaktadır. Projenin diğer 
müdürlüklere de yaygınlaştırılması için çalışma başlatılmıştır. Konu diğer müdürlüklere anlatılmış, 
uygulamalar hakkında bilgi verilmiş ve Güvenlik raporlama sisteminin aktif hale getirilmesi diğer 
müdürlüklerde de hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelime: Hasta güvenliği, hatasız kul olmaz projesi, güvenlik raporlama sistemi 

Kaynaklar 
Güvenlik Raporlama Sistemi, Sağlıkta Kalite Standartları - Hastane; Syf 91-95. 2. Baskı, Versiyon 5, Revizyon 1; Ankara, 2016; 

ISBN: 978-975-590-558-7 
Council of Europe Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Erişkin Eğitim Modülü. http://www.edchreturkey-eu.coe. 
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TO ERR IS HUMAN PROJECT 

Introduction: The Security Reporting System is used to analyze shortcomings in the process and 
to improve the missing aspects in order to continuously improve patient care quality and safety. 
Security Reporting System; preventing the unexpected and possible accidental exposure of all 
patients receiving medical care (inpatient / outpatient) in the hospital and providing treatment, 
reporting errors that may occur or occurring, and identifying the path and remedial actions to 
be followed so that mistakes and possible errors do not occur again. As a result, the “to err is 
human” project was launched at the Medicalpark İzmir Hospital. Also necessary for effective 
adult education; the need for self-direction, the need for content, the risk-free environment 
and the application of the clinic immediately after the training, as well as establishing the 
starting point of the training without error and ensuring permanent behavioral change in the 
person and team that caused the process. 
Aim: It is aimed to correct or prevent the incompatibilities reported by the Security Reporting 
System of the employees affiliated to the Medicalpark İzmir Hospital Nursing Services Directorate 
with the project “To err is human”. It is aimed to educate all the team members in the clinic 
and increase the awareness of all the employees by providing the training of the employee 
who made the mistake in relation to the determined subject. The employee who made the 
mistake is given the “to err is human” in the supervision and supervision of the responsible 
nurse and the education nurse. This training module is specifically for the team that worked 
together, especially the person who made the mistake; This study, which started in the second 
half of the year of 2016, provided the nurses with re-training on the safety reporting process 
so that the purpose of the safety reporting system was not to punish the person who made the 
mistake; it is emphasized that it is to understand the weaknesses of the system and to remove 
the weak points of the system. Method: Data flow from many channels such as feedbacks 
about patient’s and patient’s complaints, mistakes observed during self-evaluations, mistakes 
detected during risk analysis studies, observations during the hospital tours are provided to the 
Quality Management System which operates independently from the Knowledge Management 
System. Notifications that concern the 12 targets of patient safety from these data have been 
included in the to err is human project. Relevant feedbacks are reported to the Nursing Services 
Directorate by the Quality Improvement and Improvement Directorate. The Directorate sends 
the event notification to the responsible nurse of the clinic where the notification is made. 
Clinical Responsible nurse initiates the activity of to err is human in coordination with Education 
Nursing if it plans to provide training as a corrective activity to the living person. Training 
effectiveness and dynamism are provided by the training nurse. What was the matter? How was 
the event? Why did it happen? Is it possible to compensate the event? Could it be prevented 
from happening? What should do to prevent the event from happening again? and the content 
of the training about the event is prepared. 
Findings: In İzmir Hospital Medicalpark; 300 nurses who worked between 01 September 2016 
and 01 September 2017 were involved in the project. 602 reports have been made with the 
security reporting system. While these notifications were low in 2016 (31 in total), the number 
of safety reporting related to patient safety increased in 2017 (571 in total). It was seen that the 
aim of re-emphasizing the targets of the safety reporting system in particular was to increase 
the number of notifications of the repetitive trainings in January 2017. In total, 803 nurses were 
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trained without errors. There are five most common issues in the Security Reporting System. 
These are mistakes caused by authentication faults, drug safety faults, stab injuries (working 
accidents), shift change process faults, faults of forms to be filled in patient file. 

Limitations: Security reporting Although the number of notifications in the system increases, 
the existence of notifications is not known. After reporting from the safety reporting system, 
the clinically responsible nurse may not be able to arrange an education, including in the to err 
is human project, which may not be included in the project. 

Conclusion: Learning can be facilitated by using different teaching techniques and methods. 
The closer the learning environment is to reality, the more effective the learning will be. The 
sensitivity and importance of the matter has made a difference for every working nurse and has 
been put into practice. İzmir Medicalpark Hospital has made a difference in working nurses and 
to their training that they will not be mistaken. This project is implemented for the first time in 
Medicalpark İzmir Hospital and it is done for the first time to the employees connected to the 
Nursing Services Directorate. Work has been initiated to spread the project to other directorates. 
The subject was explained to other directors, information was given about the applications and 
the activation of the security reporting system was targeted at other directorships. 
Keyword: Patient safety, error free project, security reporting system 

Resources 
Safety Reporting System, Health Quality Standards - Hospital; page 91-95. 2nd Edition, Version 5, Revision 1; Ankara, 2016; 

ISBN: 978-975-590-558-7 
Council of Europe Democratic Citizenship and Human Rights Education, Adult Education Module. http://www.edchreturkey 
eu.coe.int/Source/Resources/Trainingset/Module9_Adult_Education_en.pdf was reached on 27/10/2017. 
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Giriş: Dikili Devlet Hastanesi 25 yataklı turistik bir ilçe hastanesidir. Coğrafi konum gereği 
yaz nüfusu kış nüfusunun ortalama 10 katıdır. Bu nüfus artışı özellikle haziran temmuz ağustos 
ve eylül aylarındadır. Atığını Yönet Geleceğini Gülümset Projesi ile Hastane Temizlik Personeline; 
hastane bünyesinde oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılması, toplanması, taşınması ve 
depolanması konusunda verilen eğitimlerle atık yönetim sürecine katkısının değerlendirilmesidir. 
Hastane Temizlik Personelinin Atık Yönetimi İle İlgili Farkındalık projesi; hastanemiz Temizlik 
Personeline, Atık Yönetimi ile ilgili farkındalığının oluşturulması, kurum işleyişinde Atık Yönetimi 
ile ilgili yükümlülüklere yönelik uygun çalışmanın sağlanması ve tıbbı atık miktarında iyileştirmenin 
sağlanması için yapılmaktadır. 

Amaç: Atığını Yönet Geleceğini Gülümset Projesinin amacı; hastane bünyesinde oluşan 
atıkların doğru ve yükümlülüklere uygun olarak yönetiminin sağlanmasıdır. Bu amaçla verilecek 
eğitimin etkililiğini ölçmektir. Sınırlılıklar: Araştırma Dikili Devlet hastanesi temizlik personellerini 
kapsamaktadır. Yöntem: 02.05.2016 tarihinde hastane temizlik personeliyle başlatılan proje 
için evren 12 temizlik personeli olup çalışmaya evrenin tamamı alınarak tam sayım yöntemi 
uygulanıp evrenin tamamına ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak temizlik personelinin tıbbı 
atıkların yönetimi ile ilgili bilgi düzeylerini ölçmek için anket uygulanmıştır. Konu ile ilgili olarak 
temizlik personelleri ile yüz yüze görüşme yöntemi ile Anketler uygulanmıştır. Temizlik personeline 
2 kez anket uygulanmıştır. 1.si Ön test uygulama anketi, anket uygulama sonrasında Eğitim 
verilmiştir. Eğitim sonrasında 2. Anket Son Test Uygulama yapıldı. Katılımcılara, 3 demografik 
5 uygulama sürecinden oluşan ön test ve son test anket çalışması yapıldı. Daha sonrasında atık 
yönetim süreci ve hastanemizdeki uygulamalar ve eksilikler hakkında bilgi verilerek konu sunum 
ile anlatıldı. Sonrasında yine aynı sorular üzerinden son test uygulandı.10 Gün Sonra Etkinlik 
Ölçümü; 3 kişi ile 3 soru üzerinden eğitim etkinlik ölçümleri yapıldı. 

Bulgular: Analiz kısmında demografik verilerine, anket çalışmasının soru bazlı 
değerlendirilmesine ve proje başlamadan önceki 2016 yılı İlk 5aylık Tıbbı Atık Miktarının 2017 
yılı ilk 5 ayının kıyaslaması yapılmıştır. Demografik veriler değerlendirildiğinde; temizlik personeli 
olarak çalışanların % 42’sinin ilkokul mezunu olduğu, %58’inin kadın olduğu ve %58’inin  
de yaş aralığının 35-44 arasında olduğu görüldü. Temizlik Personelinin Atık Yönetimi ile ilgili 
sorular, Tıbbı Atık toplamada görevli personel….renkli iş tulumu giyer, atıkları toplamaya başlar 
ön-test başarı oranı %83.33 iken son-test başarı oranı %100’e yükselmiş olup farkındalıkta 
artış %20 olarak saptanmıştır. Tehlikeli ve Tıbbı atığı ayırmaya gerek yoktur, kırmızı kova 
veya kırmızı poşete atabiliriz. D( ) Y( ) sorusunda ise; ön-test başarı oranı %91.6 iken son- 
1 Dikili Devlet Hastanesi, Kalite Yönetim Direktörü, İzmir, Türkiye 
2 Dikili Devlet Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü , İZMİR, Türkiye 
3 Dikili Devlet Hastanesi, İstatistik Birimi, İzmir, Türkiye 
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test başarı oranı %100’e yükselmiş olup farkındalıkta artış %9 olarak saptanmıştır. Tehlikeli 
atık …..renkli bidona; tıbbı atık …renkli kutuya; ambalaj atık ….renkli kutuya ,evsel atıklar ise 
…renkli kutuya atılmalıdır, sorusunda, en düşük ön-test başarı oranı %33.33 iken son-test 
başarı oranı %83.33’e yükselmiş olup farkındalıkta artışı en yüksek %150 olarak saptanmıştır. 
Atık toplama işlemi sırasında mavi veya siyah bir çöp poşetinin içinde tıbbı atık bulunduğunun 
görülmesi durumunda temizlik personeli o poşetin içinden tıbbı atığı alır ve tıbbı atık kutusuna 
atar, sorusunda ön-test başarı oranı %75 iken son-test başarı oranı %100’e yükselmiş olup 
farkındalıkta artış %33 olarak saptanmıştır. En son soru olan Eldiven giyen personel işi bittikten 
sonra eldivenini çıkarıp tıbbı atık kovasına atar, ellerinin yıkanmasına gerek kalmaz ön-test 
başarı oranı %91.6 iken son-test başarı oranı %100’e yükselmiş olup farkındalıkta artış %9 
olarak saptanmıştır.10 gün sonra yapılan katılımcılardan 3 kişiye 3 soru üzerinden yapılan eğitim 
etkinlik değerlendirmesinde Atığını Yönet Geleceğini Gülümset Projesinin %100 etkin olduğu 
tespit edildi. Etkinlik ve farkındalık artışına paralel olarak. 2016 yılı ilk 5 ayında toplam tıbbı atık 
miktarı 3875 kg iken hasta başına düşen tıbbı atık miktarı 113.9 gr.dır. 2017 yılı ilk 5 ayının 
tıbbı atık miktarı ise 1853 kg iken hasta başına düşen tıbbı atık miktarında %19 oranında 
iyileşme sağlanarak 92.7 gr düşmüştür. Eğitim alan temizlik personeli atık yönetim sürecinin 
önemini, kaynağında ayrıştırmanın doğruluğu, birim ayrıştırmasının gereği, ölçümlerin önemi, 
atıkların taşınması, uygun depolanması ve tüm bu süreçte uygunsuz durumla karşılaşıldığında 
olay bildirim sisteminin işletilmesinin önemi kavrandı. 2016 yılı ilk beş ayında verilen eğitime 
kadar atık ile ilgili herhangi bir olay bildirimi yapılmamıştı. Eğitim sonrasında ise atık ile ilgili olay 
bildirim süreci başlandığı görülmektedir. 2017 yılı ilk beş ayında ise olay bildirim sayısında 6 kat 
oranında artış olduğu tespit edildi. 

Sonuç: Atığını Yönet Geleceğini Gülümset Projesi sonucunda ön-test genel başarı oranı 
%75 iken son-test başarı oranı %97’e yükselmiş olup farkındalıkta artış %29.33 olarak 
saptanmıştır. 10 gün sonra 3 soru üzerinden yapılan etkinlik ölçümü ile eğitimin %100 etkin 
olduğu tespit edildi. 2016 yılı ilk beş ayında verilen eğitime kadar atık ile ilgili herhangi bir 
olay bildirimi yapılmamıştır. Eğitim sonrasında ise atık ile ilgili olay bildirim süreci başlamıştır. 
Çalışanların sürekli iyileştirmeye teşvik edilmesi ile 2017 yılı ilk beş ayında ise olay bildirim 
sayısında 6 kat artış sağlandı.2016 yılı ilk beş ay toplam 3785 kg tıbbı atık miktarı olup,2017 
yılı ilk beş ay toplam tıbbı atık miktarı ise 1853 kg’ dir.% 48 oranında iyileşme sağlandı. Hasta 
başına düşen tıbbı atık miktarına bakıldığında ise;2016 yılı ilk 5 ayda 113.9 gr düşmekte iken 
2017 yılı ilk 5 ayda 92.7 grama düşerek %19 seviyelerinde iyileşme sağlandı. Ekibi oluşturan 
bireyler zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır ve bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. 
Yapılan çalışma ile temizlik personeli başta olmak üzere tüm hastane çalışanlarımızda yapılan 
her işin önemli ve değerli olduğu görüşü benimsendi. Hataları azaltarak kalitenin artırılması, 
iletişimin iyileştirilmesi, çalışanların ait olma ve özgüven duygularının geliştirilmesi sağlandı. Atık 
yönetimi sürecimiz devam etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Atık Yönetimi, Eğitim, Temizlik Personelleri 

Kaynaklar 
Atık Yönetimi Yönetmeliği Resmi Gazete-2015 
Atık Yönetimi Yönetmeliği Resmi Gazete-2017 
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MANAGE YOUR FUTURE SMİLE PROJECT 

Aim: Manage the Future Future of Gülümset Project; Providing the cleaning staff in the Dikili 
State Hospital to manage the wastes generated in the hospital in accordance with the correct 
and obligations. 

Method: The universe has 12 cleaning staffs. 

Results:meetings were held with the cleaning staff, preliminary test consisting of 3 demographic 
and 5 application process questions at the beginning of the training; presentation, post-test 
and 10-day post-training activity test. The project was implemented by measuring the results 
afterwards. In the results obtained, the pre-test success rate of the cleaning staff regarding waste 
management is 80.44%; the success rate of the post-test was 91.72% and the success rate of 
the activity questionnaire after 10 days was 100%.There were no reports of waste related to 
the training given in the first five months of 2016. After the training event notification process 
started.In the first five months of 2017, it was observed that the number of event notifications 
increased by 6 times. 
Conclusion: With the study we have adopted the view that all the work done in our hospital 
staff, especially the cleaning staff, is important and valuable. Improving quality by improving 
mistakes, improving communication, improving employees’ ownership and self-confidence. 
Waste management is ongoing 

Key words: Waste Management, Training, Cleaning Personnel 
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PAPATYA (ÇALIŞAN HAKLARI) PROJESİ 
 
 

Seher SALMAN1 sehersalman76@gmail.com 

Ayşegül ÖZMENAY2 aysemes_55@hotmail.com 

Türkan TÜRKER3 trkntrkr34@gmail.com 

İlyas AYDIN4 ilyasaydin7@hotmail.com 

 
 

Giriş: Çalışan hakları, insan haklarının; insan olarak saygı görme, kendi yaşamını 
belirleme, güvenli bir yaşam sürdürme gibi ilkeler ile hakların temelini oluşturmaktadır. “Hasta 
ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda; çalışan güvenliği 
komitesinin kurulması, çalışan güvenliği programının hazırlanması, engelli çalışanlara yönelik 
düzenlemelerin yapılması, çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması, çalışanların kişisel 
koruyucu önlemleri almasının sağlanması, çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi için düzenleme 
yapılması, enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik program hazırlanması, beyaz kod 
uygulamasına geçilmesi, tüm çalışanlara çalışan güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi, 
risk değerlendirmesi yapılarak gerekli tedbirlerin alınması, acil servisler başta olmak üzere riskli 
alanlarda güvenlik tedbirleri artırılarak, genel kolluk ve özel güvenlik personeliyle güvenlik 
kamerası bulundurulmasının sağlanması gereklidir 

Amaç: Papatya (Çalışan Hakları) projesi; çalışan hakları konusunda sağlık alanındaki 
çalışanların bilgi düzeyini ölçüp eğitim verilerek hangi konuda bilgilerinin az olduğunu saptayarak 
eksik konu ile ilgili bilgilendirme yapıp farkındalık oluşması amacıyla oluşturuldu. Tüm hastane 
çalışanlarının çalışan haklarına yönelik bilgi düzeyinde iyileştirme yapılması amacıyla 2017 yılı 
Ocak ayında Çalışan Hakları ve Güvenliği Komitesi toplantısında alınan karar ile oluşturulan 
ekiple projeye başlandı. 

Sınırlılıklar: Dikili Devlet Hastanesi tüm aktif çalışanları kapsamaktadır. 

Yöntem: Evren 119 kişi olup örneklem 97 kişidir. %81.51 oranında projeye katılım 
sağlandı. 2017 yılında hastanemiz sağlık hizmeti veren birimlerde ilgili gruplardan (Hekim, 
Hemşire/Ebe-Sağlık Personeli, Personeli, Laboratuvar-Röntgen Personeli, Memur-Tıbbı Sekreter 
ve Şoför Personeli ve Hizmet Alımı Grubu) gönüllü katılan çalışanlar ile ocak ayından itibaren 
toplantılar düzenlenip 3 demografik 3 uygulama süreci sorularından oluşan ‘Çalışan Hakları 
Etkinlik Anketi’ Proje ekibi tarafından oluşturuldu. Ön-test, konu anlatımı, son test ve 10 gün 
sonra eğitim etkinlik ölçümleri ve analizleri yapılarak Papatya (Çalışan Hakları) projesi uygulandı. 

Bulgular: Hemşire-ebe-sağlık personeli grubu; yapılan 3 demografik 3 uygulama süreci 
sorularından oluşan ‘Çalışan Hakları Etkinlik Anketi’ analiz sonuçlarına göre; 33 kişiye uygulanmış 
olup, ön-test başarı oranı %69 iken son test başarı oranı %92 olup %33 farkındalıkta artış 
sağlandı.10 gün sonra yapılan etkinlik ölçümü ile eğitimin % 96.29 etkin olduğu görüldü. 
1 Dikili Devlet Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri, İzmir, Türkiye 
2 Dikili Devlet Hastanesi, Kalite Yönetim Direktörü, İzmir, Türkiye 
3 Dikili Devlet Hastanesi, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi, İzmir, Türkiye 
4 Dikili Devlet Hastanesi, Bilgi İşlem , İzmir, Türkiye 
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Hizmet alım personeli grubu: 30 kişiye uygulanmış olup, ön-test başarı oranı % 51.11 iken son 
test başarı oranı %80 olup % 56.9 farkındalıkta artış sağlandı. Eğitimin %100 etkin olduğu 
görüldü. Hekim grubu:10 kişiye uygulanmış olup ön-test başarı oranı % 62.2 iken son test 
başarı oranı % 95.6 olup %53.7 farkındalıkta artış sağlandı. Eğitimin %96.29 etkin olduğu 
görüldü. Laboratuvar-röntgen personel grubu: 8 kişiye uygulanmış olup ön-test başarı oranı % 
71,1 iken son test başarı oranı %86.6 olup %22 farkındalıkta artış sağlandı. Eğitimin %88.88 
etkin olduğu görüldü. Memur-tıbbı sekreter ve şoför personel grubu:8 kişiye uygulanmış olup 
ön-test başarı oranı % 64.4 iken son test başarı oranı %96 olup %49.1 farkındalıkta artış 
sağlandı. Eğitimin %95.26 etkin olduğu görüldü. Ön test dağılımına bakıldığında;1.soruya 
“Çalışan haklarının neler olduğunu biliyor musunuz?” meslek gruplarında bakıldığında en düşük 
oranda %74.9 doğru cevap veren grubun hizmet alımı olduğu görülmekte iken, laboratuvar ve 
röntgen çalışan grubun %100 doğru cevap verdiği görüldü. 2.soruya “Çalışan haklarından en 
az 3 tane sayar mısınız?” meslek gruplarında bakıldığında en düşük oranda %37,5 doğru cevap 
veren grubun laboratuvar ve röntgen çalışan grubun olduğu görülmekte iken, hemşire-ebe 
sağlık personeli grubunun %52,61 oranında doğru cevap verdiği görüldü. 3.soruya” Çalışan 
Hakları ihlalinde hangi kanallara başvurursunuz?” Sorusuna meslek gruplarında bakıldığında en 
düşük oranda %53.3 doğru cevap veren grubun hekim olduğu görülmekte iken, laboratuvar ve 
röntgen çalışan grubun %75 doğru cevap verdiği görüldü. Son test dağılımına bakıldığında; 1. 
soruya” Çalışan haklarının neler olduğunu biliyor musunuz?” meslek gruplarında bakıldığında 
%99.4 oranında cevap veren grubun hemşire-ebe olduğu, 2.soruya “Çalışan haklarından en az 
3 tane sayar mısınız?” meslek gruplarında bakıldığında %70,83 oranında doğru cevap veren 
grubun laboratuvar ve röntgen çalışan grubun olduğu, 3.soruya” Çalışan Hakları ihlalinde 
hangi kanallara başvurursunuz?” meslek gruplarında bakıldığında ise; %89.52oranında doğru 
cevap veren grubun hemşire-ebe olduğu görüldü. Her meslek grubunda 1.soru olan “Çalışan 
haklarının neler olduğunu biliyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtın evet oranının yüksek 
olmasına rağmen diğer ikinci ve üçüncü sorularda aslında hekimlerin dahil net bir bilgiye sahip 
olmadıkları görüldü. Elde edilen sonuçlarda çalışanların çalışan hakları ile ilgili ön-test genel 
başarı oranı %65.2 son test genel başarı oranı %91 ve 10 gün sonra yapılan etkinlik anketi 
genel başarı oranı ise %95.34 olarak saptandı. Demografik veriler ise; 59 kişinin kadın çalışanı 
olduğu, 38 kişinin de erkek olduğu, 63 katılımcının üniversite mezunu olduğu, 21 kişinin lise, 
5 kişinin ortaokul ve 8 kişinin ilkokul mezunu olduğu görüldü. 50-59 yaş aralığında 9 kişinin, 
40-49 da 43 kişinin, 30-39 da 38 kişinin, 20-29 da 7 kişinin olduğu görüldü. Sonuç: 2017 
Papatya (Çalışan Hakları) projesi sonucunda; toplam 119 aktif çalışandan, 97 gönüllü çalışana 
ulaşılarak % 81.51 oranında projeye katılım sağlandı. ‘Çalışan Hakları Etkinlik Anket’ verilerine 
genel olarak bakıldığında ise; Hekim grubu ;ön test % 62,2 iken son test başarı oranı % 95,6 
olup % 53,7 farkındalıkta artış sağlandı. Hemşire-Ebe-Sağlık personeli grubu; %69 iken son 
test başarı oranı %92 olup %33,33 farkındalıkta artış sağlandı. Laboratuvar-Röntgen personel 
grubu; % 71,1 iken son test başarı oranı % 86,6 olup % 22 farkındalıkta artış sağlandı Memur- 
Tıbbı Sekreter ve Şoför personel grubu; % 64,4 iken son test başarı oranı % 96 olup % 49,17 
farkındalıkta artış sağlandı. Hizmet Alımı personeli grubu; % 59.5 iken son test başarı oranı 
%85.7 olup % 44 farkındalıkta artış sağlandı. Tüm çalışanlarımızın ön test genel başarı oranı 
% 65.2 iken son test başarı oranı % 91 olup ve % 40,4 farkındalıkta artış sağlandı. Yapılan 
eğitimlerin etkinliğinde ise; %95.3 başarı sağlanarak eğitimin etkin olduğu görüldü. Sağlık 
çalışanlarının Çalışan Hakları konusundaki eksiklikleri belirlenip, bilgilendirmeler ile farkındalık 
yaratıldı. Çalışan Haklarını bilerek sağlık hizmetinin kalitesinin artmasını ve sağlık çalışanlarının 
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olumsuz yargılarının giderilmesi sağlandı. Hastane işletmelerinde hekimlerle beraber hastayla 
doğrudan iletişime giren ve hastanın bakım ve tedavisine katkıda bulunan Hemşire-ebe- 
sağlık personeli, hizmet alım( temizlik, bilgi işlem, güvenlik ve yemekhane) personeli, hekim 
ve laboratuvar-röntgen personellerinin çalışan haklarına yönelik tutumlarının incelendiği bu 
çalışmada, genel olarak çalışanların tutum düzeylerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır. 
Araştırma grubumuzdaki sağlık çalışanları; Hastanelerde Çalışan şikâyetleri için özel birimler 
olması gerektiği; Çalışan hakları konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç olduğu; görünmektedir. 
Sağlık çalışanlarının eğitim düzeyinin, yaşının ve bilgi düzeyinin, çalışan hakları konusundaki 
tutumlarını olumlu etkilemesi gelecek acısından ümit verici kabul edilebilir. 

Anahtar Kelime: Çalışan Hakları ve Sorumlulukları, Bilgi Düzeyi , Sağlık Çalışanı 

Kaynak 
Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik; Çalışan Güvenliği Genelgesi (14.05.2012) 

 

DAİSY (EMPLOYEE RİGHTS) PROJECT 

Aim: Daisy(Employee Rights) Project; Employee Rights To measure the level of knowledge of 
employees in the field of expertise, information is provided about incomplete information and 
information is used to raise awareness 

Method: The universe is 119 people and the sample is 97 people. Pre-test, post-test, and 10- 
day training activity measurement consisting of 3 demographic 3 application process questions 
were measured. 

Results: The pre-test overall success rate for employees’ results was 65.2% for the final test, 
91% for the employee’s rights, and 95.34% for the efficiency questionnaire after 10 days. 
Demographic data are; 59 were female, 38 were male, 63 were college, 21 were high school, 
5 were middle school and 8 were primary school graduates. 9 in the age range 50-59, 43 in 
40-49, 38 in 30-39, and 7 in 20-29 

Conclusion: Awareness has been created through the identification and informing of the 
shortcomings of the health workers regarding the Employee Rights Knowing the Rights of 
Employees has increased the quality of health care and eliminated the negative judgments 
of health workers. This study examines the attitudes of the nurses-midwife-health personnel, 
cleaning personnel, IT personnel, security personnel, physicians and laboratory-radiographers 
to the employee rights, who have direct communication with the physician in the hospitals and 
who contribute to the care and treatment of the patient, levels were found to be moderate. 
There are special units for complaints working in hospitals; It has been seen that in-service 
training is needed for employee rights. Positive effect of the level of education, age and level 
of knowledge of health workers and their attitudes towards employee rights can be considered 
promising in the future. 
Keyword: Employee Rights and Responsibilities, Knowledge Level, Health employee 
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PAPATYA (SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÇALIŞAN HAKLARI) PROJESİ 
 
 

Seher SALMAN1 Sehersalman76@gmail.com 

Ayşegül ÖZMENAY2 aysemes_55@hotmail.com 

Yaşar GÜRER3 yasar_as27@hotmail.com 

İlyas AYDIN4 ilyasaydin7@hotmail.com 

 
 

Giriş: Papatya (Sağlık Çalışanları Çalışan Hakları Projesi; Çalışan hakları, insan haklarının; 
insan olarak saygı görme, kendi yaşamını belirleme, güvenli bir yaşam sürdürme gibi ilkeler ile 
hakların temelini oluşturmaktadır. Papatya (Sağlık Çalışanları Çalışan Hakları) projesi; Çalışan 
Hakları konusunda sağlık çalışanlarının bilgi düzeyini ölçüp eğitim verilerek hangi konuda 
bilgilerinin az olduğunu saptayarak eksik konu ile ilgili bilgilendirme yapıp farkındalık oluşması 
amacıyla oluşturulmuştur. Çalışan hakları, çalışanlar için karşılanması gereken gereksinimleri 
ifade eder. Sağlık çalışanlarının çalışan haklarına yönelik genel tutumlarının olumluluk düzeyinin 
uygulama alanlarına inildiğinde yargılarının değişebildiği görülmektedir. Sağlık çalışanlarını 
çalışan haklarına yönelik bilgi düzeyinde iyileştirme amacıyla 2017 yılı Ocak ayında Çalışan 
Hakları ve Güvenliği Komitesi toplantısında alınan karar ile oluşturulan ekip projeye başlanmıştır. 

Amaç: 2017 yılında hastanemiz sağlık hizmeti veren birimlerde ilgili birimlerin (Hemşire/ 
Ebe-Sağlık personeline, Hekim ve Laboratuvar-Röntgen Personeli) tüm sağlık çalışanlarının 
projeye katılımının özendirilmesi, sağlık çalışanlarının çalışan hakları konusundaki bilgi 
düzeylerinin tespit edilmesi, meslek gruplarına göre farkındalık analizinin yapılması, Çalışan 
hakları konusundaki eksiklerin tamamlanması ve süreçte devamlılığın sağlanması ve Çalışan 
Hakları kültürü oluşturulması projenin temelini oluşturan faktörlerdir. 

Sınırlılıklar: Papatya (Sağlık Çalışanları Çalışan Hakları) Projesi Dikili Devlet Hastanesinde 
aktif olarak çalışan tüm sağlık personelini kapsamaktadır. 

Yöntem: Dikili Devlet Hastanesindeki sağlık personeli ile yapılan çalışmada evren 66 kişi 
olup örneklem 51 kişidir. Hekim grubu 14 kişi iken 10 gönüllü ,hemşire-ebe-sağlık personeli 
grubundan 42 kişi iken 33gönüllü,laboratuvar-rönetgen personel grubundan 10kişi iken 8 
gönüllü çalışanla yapıldı. Konu ile ilgili olarak her meslek grubuyla planlanan günlerde yüz yüz 
görüşme , Anket 1 Ön test uygulama , Eğitim ve Sunumlar ile Anlatma, Anket 2 Son Test Uygulama 
yapıldı. Katılımcılara,3 demografik 3 uygulama sürecinden oluşan ön test ve son test anket 
çalışması yapıldı. Anket sorularımız; Çalışan haklarının neler olduğunu biliyor musunuz? Çalışan 
haklarından en az 3 tane sayar mısınız? Çalışan Hakları ihlalinde hangi kanallara başvurursunuz? 
gibi Çalışan Hakları ile ilgili bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik sorulardır. Her gruba süreç ile ilgili 
bilgilendirmeler yapılarak sunum üzerinden görseller ile konu pekiştirilmeye çalışıldı. 10 gün 
sonra her meslek grubundan 3 kişi ile eğitim etkinlik ölçümleri yapıldı. Analizinde ise demografik 

 

1 Dikili Devlet Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri, İzmir, Türkiye 
2 Dikili Devlet Hastanesi, Kalite Yönetim Direktörü, İzmir, Türkiye 
3 Dikili Devlet Hastanesi, İstatistik Birimi, İzmir, Türkiye 
4 Dikili Devlet Hastanesi, Bilgi İşlem, İzmir, Türkiye 
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verilere ,meslek gruplarına göre anket başarı oranına, soru bazlı değerlendirilmesine ve Papatya 
(Sağlık Çalışanları Çalışan Hakları) Projesinin genel başarı oranları değerlendirildi. Bulgular: 
Demografik verilere bakıldığında; katılımcılardan 38kişinin kadın olduğu ve 13kişinin erkek 
olduğu görülmektedir. 27 kişinin 40-49 yaş aralığında olduğu,16 kişinin 30-39 yaş aralığında 
olduğu, 50-59 yaş aralığında 6 kişinin olduğu ve 2kişinin de 20-29 yaş aralığında olduğu 
görülmektedir. 44 kişinin de üniversite mezunu iken 7 kişinin lise mezunu olduğu görülmektedir. 
Meslek Gruplarına göre anket başarı oranına bakıldığında; hekim grubunun ön test başarı oranı 
en düşük %62.2 iken, son test başarı oranı yine en yüksek %95.6 hekim grubunda görüldü.10 
gün sonra yapılan etkinlik değerlendirmesinden en düşük %88.8 oranında laboratuvar-röntgen 
grubunda görülmektedir. Meslek gruplarının soru bazlı değerlendirilmesine bakıldığında; Çalışan 
haklarının neler olduğunu biliyor musunuz? Sorusuna hekim grubu ön testte % 86.6 alırken son 
test tam puan almıştır. Hemşire-ebe personel grubunda ise ön testte % 90.4 alırken son test 
99.4 puan almıştır. Laboratuvar-röntgen grubu ön testte ve son testte tam puan almıştır. Çalışan 
haklarından en az 3 tane sayar mısınız? Sorusunda ise hekim grubu ön testte % 46.6 alırken 
son testte %90 almıştır. Hemşire-ebe personel grubunda ise ön testte %52.6 alırken son testte 
86.1 puan almıştır. Laboratuvar-röntgen grubu ön testte %37.5 ve son testte %70.8 puan 
almıştır. Çalışan Hakları ihlalinde hangi kanallara başvurursunuz? Sorusunda ise hekim grubu ön 
testte % 53.3 alırken son testte %96.6 almıştır. Hemşire-ebe personel grubunda ise ön testte 
%64.6 alırken son testte 89.5 puan almıştır. Laboratuvar-röntgen grubu ön testte %75 ve 
son testte %91.6 puan almıştır. Papatya Projesi (Sağlık Çalışanları Çalışan Hakları) genel anket 
başarı oranına bakıldığında; Ön test genel başarı oranı %67,4 iken son testte genel başarı oranı 
%81,4 yükselmiş olup, farkındalık artışının %36,3 olduğu görülmektedir. Eğitimden sonraki 
10 gün sonra yapılan eğitim etkinliğinde ise; hekim grubunda eğitim etkinliği %96.2, Hemşire- 
Ebe-Sağlık Personeli grubu eğitim etkinliği %96.2, Laboratuvar-Röntgen Personel Grubu eğitim 
etkinliği %88.8 olarak tespit edildi. Sonuç: 2017 Papatya (Sağlık Çalışanları Çalışan Hakları) 
projesi sonucunda; toplam 66 aktif çalışandan, 51 gönüllü çalışana ulaşılarak % 77.2 oranında 
projeye katılım sağlandı. Çalışan Hakları Etkinlik Anket’ verilerinde Hekim Grubu; ön test % 62,2 
iken son test başarı oranı % 95,6 olup % 53,7 farkındalıkta artış sağlandı. Hemşire-Ebe-Sağlık 
Personeli grubu; %69 iken son test başarı oranı %92 olup %33,33 farkındalıkta artış sağlandı. 
Laboratuvar-Röntgen Personel Grubu; % 71,1 iken son test başarı oranı % 86,6 olup % 22 
farkındalıkta artış sağlandı. Hekim grubunun diğer sağlık çalışanlarına oranla ön test başarı 
oranı daha düşük olmasına rağmen son test başarı oranı daha yüksektir. Dolayısıyla farkındalıkta 
en yüksek artış oranı hekim grubundadır. Sağlık çalışanlarının Çalışan Hakları konusundaki 
eksiklikler belirlenerek bilgilendirmede farkındalık yaratıldı. 

Anahtar Kelime: Çalışan Hakları ve Sorumlulukları, Bilgi Düzeyi, Sağlık Çalışanı 

Kaynak 
Hasta Ve Çalişan Güvenliğinin Sağlanmasina Dair Yönetmelik; Çalışan Güvenliği Genelgesi (14.05.2012) 

 
 

DAİSY (HEALTH WORKERS EMPLOYEE RİGHTS) PROJECT 

Aim: Daisy (Health Workers Employee Rights) Project; Encouraging participation of all health 
professionals in the project in units providing health care services (Nurse/Midwife-Health 
personnel, Physician and Laboratory-X-ray Personnel), determining the level of knowledge 
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about the employee rights of health workers, determining the level of knowledge about the 
employee rights of health workers, conducting awareness analysis according to occupational 
groups, Completion of the shortcomings in the field of employee rights and ensuring continuity 
in the process and culture of employee rights are the factors that underpin the project. Method: 
In the study conducted with the health personnel in the Dikili State Hospital, the universe  
is 66 persons and the sample is 51 persons Questionnaire 1 Pre-test application, Lecture 
with Presentations and Presentations, Questionnaire 2 Final Test Application. After 10 days, 
each group training activity measurement was done. Participants were pre-test and post-test 
questionnaire consisting of 3 demographic and 3 application processes Results: When looking 
at demographic data; it was seen that 38 participants were women and 13 men were men, 
It is seen that 27 people are in the age range of 40-49 years, 16 people are in the age range 
of 30-39 years, in the age range of 50-59 years, 6 people and 2 people are in the age range 
of 20-29 years. 44 of them are university graduates and 7 of them are high school graduates. 
The pre-test overall success rate was 67.4%, while the overall success rate was 81.4% and the 
awareness increase was 36.3%. If the training event is held 10 days after the training; 96.2% 
in the physician group, 96.2% in the nurse-midwife-health personnel group and 88.8% in the 
laboratory-X-ray personnel group. Conclusion: Although the physician group has a lower pre- 
test success rate than other health care workers, the post-test success rate is higher. Therefore, 
the highest rate of increase in awareness is in the physician group. Awareness was created by 
noting the shortcomings of health workers’ working rights. 
Keyword: Employee Rights and Responsibilities, Knowledge Level, Health employee 
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Giriş: Papatya (Çalışan Hakları Hizmet Alımı) Projesi; Çalışan hakları, insan haklarının; insan 
olarak saygı görme, kendi yaşamını belirleme, güvenli bir yaşam sürdürme gibi ilkeler ile hakların 
temelini oluşturmaktadır. “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” 
doğrultusunda proje başlatılmıştır. Bu ilkeler sadece sağlık çalışanlarını değil diğer tüm birim 
çalışanlarını da kapsar. 

Papatya (Çalışan Hakları Hizmet Alımı) projesi; Çalışan Hakları konusunda sağlık alanındaki 
hizmet alımı çalışanlarının bilgi düzeyini ölçüp eğitim verilerek hangi konuda bilgilerinin az 
olduğunu saptayarak eksik konu ile ilgili bilgilendirme yapıp farkındalık oluşması amacıyla 
başlatılmıştır. Sağlık alanlarındaki hizmet alımı çalışanlarının çalışan haklarına yönelik genel 
tutumlarının olumluluk düzeyinin uygulama alanlarına inildiğinde yargılarının değişebildiği 
görülmektedir. Sağlık alanlarındaki hizmet alımı çalışanlarının çalışan haklarına yönelik bilgi 
düzeyinde iyileştirme amacıyla 2017 yılı Ocak ayında Çalışan Hakları ve Güvenliği Komitesi 
toplantısında alınan karar ile oluşturulan ekip ile proje başlamıştır.2017 yılında hastanemiz 
sağlık hizmeti veren birimlerde ilgili birimlerin (Temizlik Personeli, Bilgi İşlem Personeli, Güvenlik 
Personeli, Yemekhane Personeli)gönüllü katılan çalışanlar ile Ocak ayından itibaren toplantılar 
düzenlenip ön-test, konu anlatımı, son test ve eğitim etkinlik ölçümleri yapılarak Papatya (Çalışan 
Hakları Hizmet Alımı) projesi uygulanmıştır. Projenin hedefleri; Tüm hizmet alımı çalışanların 
projeye katılımının özendirilmesi, Hizmet alımı çalışanlarının çalışan hakları konusundaki bilgi 
düzeylerinin tespit edilmesi, Çalışan Hakları uygulamaları konusunda bilgilendirilmesi, Çalışan 
hakları konusundaki eksiklerin tamamlanması ve süreçte devamlılığın sağlanması, Çalışan 
Hakları kültürü oluşturulmasıdır. Proje kapsamında Çalışan hakları ile ilgili Yapılan 3 demografik 
3 uygulama süreci sorularından oluşan ‘Çalışan Hakları Etkinlik Anketi’ analiz sonuçlarına göre; 
toplam aktif 35 çalışandan gönüllü 30 kişiye uygulanmış olup, ön-test başarı oranı % 59.5 iken 
son test başarı oranı %85.7 olup % 44 farkındalıkta artış sağlandı.10 gün sonra yapılan etkinlik 
ölçümü ile eğitimin %100 etkin olduğu görüldü. Sorulan sorular ise ilk soru Çalışan haklarının 
neler olduğunu biliyor musunuz? İkinci soru: Çalışan haklarından en az 3tane sayar mısınız? Ve 
üçüncü son soru Çalışan Hakları ihlalinde hangi kanallara başvurursunuz? Olarak soruldu. 

Amaç: Papatya( Çalışan Hakla Hizmet alımı) projesinin amacı; Çalışan hakları ihlalleri ile 
bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, Sağlık alanında sağlıkçı olmayan çalışanlarımızın 
da güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması amacıyla hastane 
çalışanlarının Çalışan Hakları ve Sorumlulukları konularında eğitilerek hakları ve uygulama süreci 
konularında bilgi düzeylerinde farkındalık sağlamaktır. 
1 Dikili Devlet Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri, İzmir, Türkiye 
2 Dikili Devlet Hastanesi, Kalite Yönetim Direktörü, İzmir, Türkiye 
3 Dikili Devlet Hastanesi, İstatistik Birimi, İzmir, Türkiye 
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Sınırlılıklar: Dikili Devlet Hastanesi Hizmet alımı personeliyle sınırlandırılmıştır. 

Yöntem: Evren 35 Kişi Olup Örneklem 30 Kişidir. Yemekhane personeli 5 kişi tamamına, 
Güvenlik Personeli 7 Kişinin tamamına, Bilgi İşlem Personeli 12 Kişinin 8 Kişisine, Temizlik 
Personeli 11 Kişinin 10 Kişisine ulaşıldı. Yapılan 3 demografik 3 uygulama süreci sorularından 
oluşan ‘Çalışan Hakları Etkinlik Anketi’ Proje ekibi tarafından hazırlandı. Analizleri yapıldı. 

Bulgular: Çalışan Hakları Etkinlik Anketi’ analiz sonuçlarına göre; 30 kişiye uygulanmış olup, 
ön-test genel başarı oranı % 59.5 iken son test genel başarı oranı %85,7 olup % 44 genel 
farkındalıkta artış sağlandı.10 gün sonra yapılan etkinlik ölçümü ile eğitimin %100 etkin olduğu 
görüldü. Birim bazlı başarı oranlarına bakıldığında; Yemekhane Personeli ön test başarı oranı 
%53.3, son test %84.4 ile artış %71.1 dir. Temizlik Personelinde ön test başarı oranı %45.8 
ve son test %93 ile artış oranı %102.7dir.Bilgi İşlem Personeli ön test başarı oranı %64.4 son 
test %95.5 ile artış oranı %49.6 dır. Güvenlik Personelinde ise ön test başarı oranı %74.6 iken 
son test %96.8 ile farkındalıkta artış oranı %66.5 dir. Soru bazlı değerlendirdiğimizde ise; Birinci 
soruda Çalışan haklarının neler olduğunu biliyor musunuz? Ön test başarı oranları Yemekhane 
Personeli%73.3 ,Temizlik Personeli %50, Bilgi İşlem Personeli%76.6 , Güvenlik Personeli %100 
olduğu görüldü. Son test başarı oranları ise tüm hizmet alımı çalışanlarında % 100’dür. İkinci 
soru olan Çalışan haklarından en az 3tane sayar mısınız ? Ön test başarı oranları Yemekhane 
Personeli%53.3 ,Temizlik Personeli %41.6 Bilgi İşlem Personeli%58.3 , Güvenlik Personeli %42 
olduğu görüldü. Son test başarı oranları ise; Yemekhane Personeli %73.3, Temizlik Personeli 
%99.2Bilgi İşlem Personeli %90, GüvenlikPersoneli%90.4 olduğu görüldü. Üçüncü soru Çalışan 
Hakları ihlalinde hangi kanallara başvurursunuz ? sorusunda ise Ön test başarı oranları Yemekhane 
Personeli%33.3, Temizlik Personeli %45.8 Bilgi İşlem Personeli %58.3 , Güvenlik Personeli %80.9 
olduğu görüldü. Son test başarı oranları ise; Yemekhane Personeli%80, Temizlik Personeli %95.8 
Bilgi İşlem Personeli %96.6, Güvenlik Personeli%100 olduğu görüldü. Katılıcıların demografik 
verilerine baktığımızda;17 kadın, 13 erkek olduğu; yaş dağılımında 30-39 yaş aralığında en 18 
kişinin en yüksek olduğu; öğrenim durumunda üniversitenin 12 ile en yüksek olduğu; meslek 
gruplarında ise, yemekhane ve güvenlik personellerinin tam katılımı sağlandığı görüldü. 

Sonuç: Papatya (Çalışan Hakları Hizmet Alımı) projesi sonucunda; Çalışan Hakları Etkinlik 
Anketi’ analiz sonuçlarına göre; toplam aktif 35 çalışandan gönüllü 30 kişiye uygulanmış olup, ön- 
test başarı oranı % 59.5 iken son test başarı oranı %85.7 olup % 44 farkındalıkta artış sağlandı.10 
gün sonra yapılan etkinlik ölçümü ile eğitimin %100 etkin olduğu görüldü. Bütün kod ekiplerinde 
görevli olan güvenlik personellerinde ön test başarı oranı, son test başarı oranı daha yüksek 
olduğu görülmüştür. Hasta kayıt, yatış ,danışma yönlendirme hizmetlerinde görevli bilgi işlem 
çalışanlarında ön testte farkındalığın yemekhane ve temizlik personellerine oranla daha yüksek 
olduğu görüldü. Ön test başarı oranı düşük olan yemekhane ve temizlik personellerinde ise buna 
paralel farkındalık artış oranında yükseklik tespit edildi. Sağlık alanında hizmet alımı çalışanlarının 
Çalışan Hakları konusundaki eksiklikleri belirlenip, bilgilendirmelerde farkındalık yaratıldı. 

Anahtar Kelime: Çalışan Hakları, Hizmet Alımı Personeli, Farkındalık 

Kaynak 
Hasta Ve Çalişan Güvenliğinin Sağlanmasina Dair Yönetmelik ; Çalışan Güvenliği Genelgesi (14.05.2012) 
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DAİSY (SERVICE PURCHASING OF WORKING RIGHTS) PROJECT 

Aim: The aim of Dikili State Hospital Daisy (Employee Rights Service) project is; Prevention of 
employee rights violations and related problems, To educate non-health care workers in the 
field of health in safe environments and with high motivation, to educate them about employee 
rights and responsibilities of hospitals and to raise their level of knowledge in the rights and 
implementation process. 

Method: The universe is 35 people and the sample is 30 people. Pre-test, post-test and education 
activity measurement after 10 days of 3 demographic 3 application process questions 

Results: According to the results of the ‘Employee Rights Activity Survey’ analysis; The overall 
success rate of the pre-test was 59.5%, while the overall success rate of the post-test was 
85.7% and the overall awareness was increased by 44%. After 10 days, the training was 100% 
effective. When we look at the demographic data of participants, there are 17 women and 13 
men; the highest in age range of 30 to 39 years; in the case of education, the university was 
the highest with 12, while occupational groups were found to have full participation of the 
cafeteria and security personnel. 
Conclusion: The security staff in all code teams were found to have higher pre-test success 
rate and post-test success rate. It was observed that the information processing staff working 
in patient registration, admission and counseling guidance services had a higher pre-test 
awareness than the cafeteria and cleaning staff. In the cafeteria and cleaning staff, where 
the pre-test success rate was low, there was a high level of awareness increase in parallel. 
Awareness has been created in informing employees about the lack of employee rights in the 
field of employee rights. 
Keyword: Employee Rights, Service Reception Staff, Awareness 
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Giriş: Kan; her biri ayrı bir fonksiyona sahip son derece spesifik yapılardan oluşmuş, canlı 
bir doku, kan transfüzyonu ise; kan ya da kan ürünlerinin tedavi amacıyla dolaşıma verilmesi 
olarak tanımlanmaktadır. (Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, 2011: 43). Kan 
transfüzyonu uygulamalarında yaşamsal risk taşımayan komplikasyonlar olabildiği gibi ölüme 
neden olabilecek kadar ciddi durumlar da söz konusu olabileceği ve transfüzyon hatalarının 
daha çok klinik uygulama sırasında meydana geldiği belirtilmektedir. (Ulusoy ve Görgülü 1995: 
128; Atterbury and Wilkinson, 2000: 47; Watson and Hearnshown, 2010; 47; WHO, 2010: 1). 
Kanın insandan elde edilen kaynağı yetersiz ve değerli bir ürün olması bir de gereksiz kullanımı 
ile ölümcül olabilen reaksiyonların varlığı konularının önemini arttırmak, kanın hayati doku 
olduğunu farkındalığını oluşturmaktır.Başta transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlar olmak üzere 
pek çok istenmeyen yan etki ve reaksiyonların bildirilmesi ve sansasyonel haberlerin ortaya çıkması 
güvenli kan ve güvenli kan transfüzyonları kavramlarını ortaya çıkarmıştır.Hemovijilans kan ve 
kan bileşenlerinin toplanmasından alıcıların takibine kadar tüm transfüzyon zincirini kapsar. 
Kan ve kan bileşenlerinin toplanmasından ve klinik kullanımındaki kaynaklanan beklenmeyen 
veya istenmeyen durumlar hakkında bilgi toplar, değerlendirir ve bunların oluşumunu veya 
tekrarlanmasını önlemek amacıyla izleme prosedürü dizisi uygular.Bu bağlamda hemovijilans 
hemşiresi; hastanede gerçekleştirilen tüm transfüzyonların, Transfüzyon İzlem Formu ile 
izlemlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği takip eder. Bu konuda periyodik eğitimler 
düzenler.Uygunsuzlukları, transfüzyon komitesine bildirir. Düzenleyici önleyici faaliyetlerin ilgili 
klinik tarafından başlatıldığından emin olur. Bu konulardaki kayıtları ve dokümanları tutar. 
(Hemovijilans Rehberi, 2016: 44) 

Amaç: Hemovijilansın ana hedefi,istenmeyen reaksiyon ve olayların tekrarını engelleyerek 
kan bağışçısının ve alıcının (hastanın) güvenliğini arttırmaktır. Medicalpark İzmir hastanesinde 
hekim-hasta-donör üçgen trafiğinin takibi, hemovijilans hemşiresi tarafından yürütüldüğünden, 
kilit rolü üstlenmiştir. Hemovijilans hemşiresi, pratik ve teorik bilgi düzeyi ile tüm bu görevleri 
yaparken, transfüzyon güvenliğinin kontrolünü de sağlamaktadır. Yapılan çalışma hemovijilans 
hemşiresinin verdiği ‘nokta eğitimlerin’ hasta güvenliği açısından öneminin ve etkinliğinin 
1 Medicalpark İzmir Hastanesi, Hemovijilans Hemşiresi, İzmir, Türkiye 
2 Medicalpark İzmir Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, İzmir, Türkiye 
3 Medicalpark İzmir Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, İzmir, Türkiye 
4 Medicalpark İzmir Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, İzmir, Türkiye 
5 Medicalpark İzmir Hastanesi, Başhekim Yardımcısı, İzmir, Türkiye 
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araştırılmasıdır.(Hemovijilans Rehberi, 2016: 18)İlgili literatür incelendiğinde, hemşirelerin kan 
transfüzyonuna ilişkin bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu belirtilmektedir. Bu durumun eğitimlerle 
desteklenmesi ve standartlaştırılması bununda nokta eğitimlerle olabileceğinin gerektiği önemle 
vurgulanmaktadır. Bu açıklamalar ışığında araştırma yapılmasına karar verilmiştir. Araştırmanın 
bu gereksinime yanıt vereceği, ilgili literatüre katkı sağlayacağı ve hasta güvenliği uygulamalarına 
olumlu yönde yansıyacağı düşünülmektedir. (Benli, 1996: 42; Bayraktar ve Erdil, 2000: 314; 
Şahin, 2006: 45; Kaya ve Bülbül, 2009: 2; Pehlivanoğlu ve ark., 2011: 148; Yakut, 2011: 56 
Hijji vd., 2 012: 2537). 

Sınırlılıklar: Bu çalışma zaman Medicalpark İzmir hastanesinde görev yapan sağlık personeli 
ile sınırlandırışmıştır. 

Yöntem: Araştırma, hemşirelerin kan ve kan ürünleri transfüzyonuna ilişkin aldıkları 
oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerimlerin verimliliğini değerlendirmek amacıyla yapılan bir 
çalışmadır. Araştırmanın evreni, Medical Park İzmir Hastanesi de çalışan 416 hemşire, ebe, sağlık 
memuru ve ATT oluşturmaktadır. Araştırmada örneklemin tamamına ulaşılması hedeflenmiş 
olup, hemşirelerin gönüllü katılımı esas alınmıştır. Araştırma 38 hemşirenin raporlu veya izinli 
olması, araştırmaya katılmak istememesi veya işten ayrılması gibi nedenlerle 416 hemşire ile 
gerçekleştişmiştir.Veri toplama aracı olarak, HEMOVİJİLANS REHBERİ 2016’da yer alan Trasfüzyon 
Kontrol Formun daki sorular kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırma, hemşirelerin kan ve kan ürünleri transfüzyonuna ilişkin aldıkları 
oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerimlerin verimliliğini değerlendirmek amacıyla planlanan, 
tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte bir çalışma olarak gerçekleşmiştir. Elde edilen bulgular 
hemşirelerin işe başladıklarında kan ve kan ürünleri transfüzyonuna ilişkin oryantasyon eğitim 
alıp almadıkları, kan ve kan ürünleri transfüzyonuna yönelik yapılan oryantasyonların verimliliği 
ne yönde etkilediğini, kan ve kan ürünleri transfüzyonuna yönelik yapılan nokta eğitimlerin 
verimliliği ne yönde etkilediğini içeren bilgiler sunulmuştur. Ocak-şubat-mart aylarında 191 
kişiye genel oryantasyonda ve hizmet içi eğitimlerde kan transfüzyonu eğitimi verilmiştir. 
Eğitimin verimliliğini ölçmek için nisan ayında takılan 929 kan ürününden 500 tanesi saha 
turunda ve dosyalardan kontrol edilmiştir. (Transfüzyon Kontrol Formu ile) Kontrol edilen 500 
kan ürününden 368 inde eksik yada uygunsuz yapılan uygulamaların tespit edildiği görülmüştür 
ve verimli olmadığı gözlemlenmiştir. Oryantasyon ve hizmet içi eğitim sonrası başarı oranı 
%26.4 olarak saptanmıştır. Oryantasyon eğitimi sonrasında alanda kan transfüzyonu ile ilgili 
uygunsuzlukların devam etmesi sonucu verimli olmadığı görülmüştür. Verimliliği arttırmak için, 
mayıs-haziran-temmuz aylarında alanlarda 225 kişiye birebir yani ‘nokta (birebir) eğitimi’ olarak 
kan transfüzyonları eğitimine devam edilmiştir. Nokta (birebir) eğitimlerin verimliliğini görmek 
için ağustos ayında takılan 1268 kan ürününden 500 tanesine saha turu ve dosya kontrolü 
yapılmıştır. (Transfüzyon Kontrol Formu ile)Kontrol edilen bu 500 kan ürününden 56 tanesinde 
eksik yada uygunsuzluk tespit edilmiştir.Nokta eğitim sonrası başarı oranı %88.8 olarak 
saptanmıştır. Sonuç olarak çalışanlara kan ve kan ürünleri transfüzyonuna yönelik eğitimlerini 
genel oryantasyonu aldıktan sonra hizmet içi eğitimlerinin birebir alanda verilmesi, uygunsuzluk 
tespiti halinde nokta (birebir) eğitimi olarak verilmesi sonucu çıkmıştır.Bu doğrultusunda 
hastanede hemovijilans birimi hemşireliğinin aktif yürütülmesi, hemovijilans hemşirelerininde 
transfüzyon esnasında alanda bulunarak tespit edilen uygunsuzluklara aynı anda nokta (birebir) 
eğitimi verilmesi sonucu çıkmıştır. 
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Anahtar kelimeler: Hemovijilans Hemşireliği, Kan ve kan ürünleri Transfüzyonu, Nokta 
Eğitim 

 
THE IMPORTANCE AND ROLE OF HEMOVIGILANCE NURSING FOR PATIENT SAFETY 

The surveillance of the physician-patient-donor triangle traffic is carried out by the hemovigilance 
nurse and has a key role. The hemovigilance nurse, while performing all these tasks with whose 
a practical and theoretical level of knowledge, also provides control of transfusion safety. This 
study is to investigate the effect and importance of ‘spot education’ given by the hemovigilance 
nurse in terms of patient safety. This study was conducted on 416 nurses and 1000 patients 
blood transfused in the Medicalpark İzmir hospital in the first nine months of 2017. Orientation 
education and in-service education on blood and blood products transfusion were provided to 
191 people. At the end of the education period of 3 months it was seen an achievement with 
a rate of 26.4% on total of 500 files of patient on whom performed blood transfusions. Then a 
total of 225 spot education were given by the hemovigilance nurses. After 3 months of training, 
it was noticed that the success reached 88.8%. Studies to the employees to improve blood and 
blood product transfusion have been initiated like to been laboring to a newborn baby. As a 
result, after collecting the blood and blood products for transfusion, it is increasing the success 
of spot education given by hemovigilance nurses in clinics when necessary. With this study, the 
importance and role of Hemovigilance nursing in patient safety has been understood. 
Keyword: Homovigilance nursing, blood and blood products transfusion, spot education 
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Giriş: Günümüz toplumlarının sosyo-ekonomik gelişme düzeylerinin en önemli 

göstergelerinden birisi de sağlık hizmetlerinin sunumudur. Risk faktörünün yüksek olması nedeni 
ile, hasta güvenliği kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, sağlık hizmeti veren kurumların 
başında önemli bir yer tutmaktadır. Güçlü güvenlik kültürleri, bireylere zarar verebilecek hataların 
önlenmesinde kurum kültürü ile birbirini tamamlayıcı birer unsurdur. Hastanelerde sunulan sağlık 
hizmetinin kalite göstergelerinden en önemlisi hasta güvenliğidir. Hasta güvenliği ile ilgili teorik 
bilgilerin uygulamadaki şekillerinin gösterilmesi için eğitim konularının videolarla desteklenmesi 
düşünülmüştür. Burada dikkat edilmelidir ki videodan kastedilen şey görüntülü ve sesli filmlerdir. 
Video, hem bir bilgi deposu hem de iyi bir gösteri aracıdır. Gerçek hayatın en iyi şekilde sergilenmesini 
sağlar. Video filminin kısa bir sahnesinde pek çok mesaj bulunabilir. 3-5 dakika süren kısa bir 
programa bir saatlik eğitim sığdırılabilir). Videoda ses ve görüntü bir bütün halinde verilir. Böylelikle 
iki önemli duyu organı harekete geçirilerek konunun daha kolay anlaşılması sağlanır. Sağlık 
çalışanlarının video yardımıyla hasta güvenliği hedeflerine teorikte gördüğü bir diyalogun gerçek 
yaşamda nasıl uygulandığını görmesi, duyması o güvenlik hedefinin yapısını kavraması açısından 
önem arz etmektedir. Video ile yapılan hasta güvenliği eğitimleri daha ilgili, pratik, sürekli ve kalıcı 
olacağı düşünülmektedir. Hata yapmak insanın doğasının gereğidir ve bu değiştirilemez. Ancak 
insanların çalıştığı koşullar değiştirilebilir ve geliştirilebilir. Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ve Joint 
Comission İnternational (JCI) akreditasyon standartlarının en önemlilerinden biri de hasta güvenliği 
hedefleridir. Hasta güvenliği; sağlık hizmetinin sunumu sırasında kişilerin maruz kalacağı zararları 
önlemek amacı ile hizmeti sunan kuruluşlar ve kişiler tarafından alınan önlemleri içermektedir. 
Medicalpark İzmir hastanesinde çalışan sağlık personelleri farklı kuşaklardandır (X,Y,Z). Bunun 
%70 ini Y kuşağı oluşturmuştur. Kuşaklar arası farkındalığın en çok hissedildiği nesil olan Y kuşağı, 
internet ve mobil teknolojileri aktif kullanmaktadır. 

Amaç: Bu çalışma Medicalpark İzmir Hastanesi hemşirelik hizmetleri müdürlüğüne bağlı 
sağlık çalışanları ile hasta güvenliği hedefleri doğrultusunda, sağlık personelinin video çekimi 
yaparak görsel anlamda yetişkin eğitimlerinin desteklemek ve hasta güvenliği hedeflerinde 
farkındalığı arttırmak amaçlanmıştır. 
1 Medicalpark İzmir Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, İzmir, Türkiye 
2 Medicalpark İzmir Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, İzmir, Türkiye 
3 Med, Enfeksi, İzmir, Türkiye 
4 Medi, Hemovijilans Hemşiresi, İzmir, Türkiye 
5 Medicalpark İzmir Hastanesi, Başhekim Yardımcısı, İzmir, Türkiye 
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Hedef-bulgular: Medicalpark İzmir hastanesi hemşirelik hizmetleri müdürlüğü tarafından, 
hasta güvenliği hedefleri için temel sorunlar ve bunların çözümünde yararlı araç olarak video 
çekimi, yetişkin eğitimde de kullanıldı. Buna bağlı olarak Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ve 
Joint Comission İnternational (JCI) akreditasyon standartlarının 12 adet hasta güvenlik hedefleri 
klinik branşlara göre ayrılarak sorumlu hemşirelere iletildi. Klinik içerisinde ve klinikler arasında 
iş birliği yapılarak ekipler oluşturuldu. Her ekip hasta güvenliği konu başlıklarına göre senaryolar 
belirledi. Senaryolar üzerinden hasta güvenliğini tehdit eden doğru ve yanlış uygulamalar ile 
ilgili video çekimi yapıldı. Çekilen videoların düzenlenmesi yapılarak, hemşirelik hizmetleri 
müdürlüğüne video çekimleri teslim edildi. Üst yönetim ve kalite müdürlüğü tarafından 
oluşturulan kurulda video çekimleri seyredilerek en iyi hasta güvenliği videosu 1. seçildi. 1. 
seçilen hasta güvenlik videosu ödülü, üst yönetim tarafından motivasyon amaçlı video çekimi 
yapan ekibe verilmiştir. Daha sonrasında hastane bilgisayarların da masa üstünde ortak bir link 
(eğitim videoları) oluşturularak tüm çalışanların erişimi sağlanmıştır. Hastanemizin hemşirelik 
hizmetleri müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarına mail yolu ile iletilmiştir. Her sağlık çalışanı 
bu uygulamaya istediği saat diliminde ulaşabilmektedir. Medicalpark İzmir hastanesinde eğitim 
videoları sadece hasta güvenlik hedefleri için değil, diğer uzmanlık alanlarında da (Kardiyoloji- 
kalp damar cerrahisi-kadın doğum servisi- biyomedical) kullanılmaktadır. Bu çalışma 1 nisan – 1 
temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışma yatan hasta klinikleri, ameliyathane, 
yoğun bakımlar, polikliniklerde çalışan 210 hemşireleri ile yapılmıştır. Video çekimli eğitimlerin 
eğitim etkinliği değerlendirme anketi soruları eğitim hemşiresi tarafından hazırlanmıştır. Ölçme 
amacı ile 6 sorudan oluşan 3 lü likert tipi ölçme aracı kullanılmıştır. Çalışanların videoları 
seyretmeleri klinik sorumlu hemşireleri tarafından sağlanmıştır. Eğitim etkinliği eğitim hemşiresi 
tarafından değerlendirilmiştir. 210 hemşireye 1.260 adet soru yöneltilmiş % 95.4 katılıyorum, 
%3.4 katılmıyorum, %1.2 karasızım cevabı verilmiştir. Video ile yapılan eğitimlerin % 95.4 
oranında başarılı olduğu saptanmıştır. Çağımızda meydana gelen hızlı değişim, farklı eğitim 
modellerini kullanmamızı gerektirmektedir. 

Sonuç: Sağlık hizmetlerinde hasta güvenliğinin sağlanması, ülkelerin gelişmişlik düzeyine 
bakılmaksızın her ülkenin önemle üzerinde durması gerekli bir konudur. Sağlık sektöründe her 
yıl yüzbinlerce insan, insan hatalarının başrol oynadığı hatalar nedeniyle hayatını kaybetmekte ya 
da telafisi mümkün olmaya kalıcı hastalıklara yakalanmaktadır. Gerek maddi gerekse de manevi 
anlamda önemli kayıplara neden olan böyle bir sorunun çözümü ise sağlık organizasyonlarında 
her düzeyde etkin olan bir hasta güvenliği kültürünün oluşmasına bağlıdır. Hasta güvenliği 
hastanede görev yapan tüm bireylerin sorumluluğundadır. Medicalpark İzmir hastanesi 
hemşirelik hizmetleri müdürlüğüne bağlı sağlık çalışanları, özellikle Y kuşağının hasta güvenliği 
uygulama ve çalışmalarının bu yönde yaklaşımlarını olumlu etkilediği saptanmıştır. Video çekimi 
ile gerçekleştirilen hasta güvenliği uygulamaları konusunda farkındalıklılarının bulunduğu, hasta 
güvenlik uygulamaları, güvenlik rollerini sıralayabildikleri, uygulamalarda aktif olarak bu video 
çekimleri hastanede çalışan hemşirelerimizin, hasta güvenlik hedeflerinde doğru uygulamaların 
etkin olarak nitelendirdikleri saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda video çekimi ile yapılan bu 
eğitimlerin hasta güvenliği uygulamaları ve çalışmalarının, hemşirelerin bu konudaki yaklaşım ve 
bakış açılarına olumlu yönde katkı sağlamıştır. Bu çalışmalarda hemşirelerin aktif rol oynaması, 
düzenli eğitimlerin vurgulanması, eğitim etkinliğinin düzenli olarak değerlendirilmesi, tüm 
kurum çalışanlarının tamamının bu konuyu sahiplenmesinin sağlanması, görsel olarak daha net 
kavramalarını sağlayarak hastane içerisinde farkındalık yaratmıştır. 
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Anahtar kelime: video, yetişkin eğitimi, hasta güvenlik hedefleri, 

Kaynaklar 
Yabancı dil öğretimi ilkeler yöntemler teknikler. Ankara usem yayınları (Demirel 1993b: 97). 
Organizational accidents. Aldershot: Ashgate. Reason, J. (2000. Human error: Models and Management. British Medical 

Journal, 320 (7237), 768-770. (Reasen 2000) 
Sağlıkta Kalite Standartları - Hastane; Syf 91-95. 2. Baskı, Versiyon 5, Revizyon 1; Ankara, 2016; ISBN: 978-975-590-558-7 
AKALIN E.H., (2004b), “Hasta Güvenliği Kültürü: Nasıl Geliştirebiliriz”, ANKEM Dergisi, No:18, (Ek.2) s.12-13 

 
PROJECT “SAFETY OF PATIENT STARTS WITH ME” 

Supporting visual training of adult subjects and increasing awareness of patient safety targets 
by videotaping the healthcare personnel by cooperating with nurses and porters working at 
intensive care units, inpatient clinics, operating theaters, outpatient clinics and nursing care 
department of Izmir Medical Hospital. 

The rapid changes in our era require use of varying training and education models. In this end, 
video shoot is used by nursing care department of Medicalpark İzmir Hospital as a useful tool 
to train and educate adults on basic problems in patient safety targets and solution means. 
Accordingly, 12 patient safety targets are sorted by clinical branches and notified to nurses 
in charge; teams are created based on intra- and inter-clinical cooperation and scenarios are 
written according to topics of patient safety. Correct procedures and wrong processes that 
threat safety of patient are videotaped and instructed over scenarios and video shoots are 
edited and delivered to nursing care department. Senior management and quality department 
watched video shoot and the best video shoot on patient safety is selected. The team that 
videotaped the best video shoot was given the best patient safety video prize by the senior 
management in order to boost the motivation. The videotaping process increased awareness in 
our hospital by ensuring better understanding of procedures that are oriented to patient safety 
targets by or nurses. 
Awareness of our employees on patient safety is maximized using audiovisual materials. 
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HASTA GÜVENLİĞİNDE LİDERLİK KONUSUNDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 
GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
 

Songül YORGUN1 Syorgun58@hotmail.com 

Ahmet ATASOY2 aatasoy15@gmail.com 

Veysel YAŞAR3 veyselyasar77@hotmail.com 

Seven KAZAN4 sevenkazan@hotmail.com 

Sevinç ÇAPA5 sevinccapa2@hotmail.com 

Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK6 acopurcicek@gmail.com 

Mehmet Akif ZALOĞLU7 drzaloglu@msn.com 

Mehmet KAYHAN8 dr.mehmetkayhan@gmail.com 

 
 

Giriş: Son yıllarda sağlıkta yaşanan değişim ve gelişim hasta güvenliği kavramı kalite ve 
akreditasyon çalışmaları ile ön plana çıkarmıştır. Sağlık bakım hizmetlerinin bireye vereceği zararı 
önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışanlar tarafından alınan önlemlerin 
tamamı olarak tanımlanan hasta güvenliği kavramı zamanla hasta güvenliği kültür oluşturulmasını 
gerekli kılmıştır. Bir sağlık kuruluşunda, hasta güvenliği iklimini en baştan oluşturmak veya var 
olan kültürü geliştirmek için en önemli basamak hastane yönetim desteği olup, bunun yanında 
güvenlik algısı ve birimler içindeki takım çalışması da güvenlik kültüründe en önemli belirleyicileri 
arasındadır (Birgili, 2010: 70). Ayrıca hasta güvenliği kültürü, liderlik, takım çalışması, iletişim, 
öğrenme ve hastayı merkeze alan bir kavramdır (Sammer, 2010: 157).Bununla birlikte örgütsel 
temelli hasta güvenliğin oluşumuna etki eden diğer faktörler ise yüksek düzeyde bağımsızlık 
ve beraber çalışma kültürü, birbirine bağımlı çalışan takımlar ve kültürler bütünü, kendini 
geliştirme eğilimi, yüksek risk durumlarında işbirlikçi yaklaşımıdır (Claridge, 2007: 20). Hasta 
güvenliğinin kurum için gerekliliği ve önemi vurgulanarak, güvenlik standartları belirlenmeli, 
kurumun tüm çalışanları bilinçlendirilmeli, kurumun çalışanlarla, çalışanlarında hasta ve hasta 
yakınlarıyla iletişim kuvvetlendirilmelidir. En başta kurum yöneticilerinin bu konulara gerekli 
önemi vermesi ve personelini yönlendirmesi, kültürün gelişmesi ve yerleşmesi için gereklidir. 
Sağlık kuruluşlarının üzerine düşen görev, yüksek riskli müdahaleleri belirlemek ve müdahale 
sırasında oluşabilecek tıbbi hataların korkusuzca bildirildiği bir ortam yaratmak ve bu çalışmalara 
yeterli kaynak ayırmaktır(Özmen, 2010: 96). Adıgüzel (2010: 167) tarafından yapılan çalışmada 
araştırmada bağımsız değişkenler olarak belirlenen hasta güvenliğinde yönetici kültürü, hasta 
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güvenliğinde iletişim ve hasta güvenliğinde raporlanan olayların sıklığı ile hasta güvenliği ve 
kültürü uygulamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Buna göre sağlık 
çalışanlarının hasta güvenliği ve uygulamalarını gerçekleştirmelerinde en önemli etken yönetici 
kültürüdür. 

Hasta güvenliği uygulamalarında liderlik son derece kritik unsurdur. Liderler sağlık 
bakım organizasyonlarında hasta güvenliği kültürünün gelişmesine yön verebilirler. Liderliğin 
rolü organizasyonda değer sistemini kurmak ve üstlenilecek faaliyetler için stratejik hedefler 
belirlemektir. Hedeflerin gerçekleştirilmesi için etkili sistemlerin oluşturulması, yayılması ve 
sürdürülebilirliği için kaynak sağlanması, klinisyenler ve personel için iyileştirmelerin önündeki 
engellerin kaldırılmasını gerektirir. Liderler hataları ve başarısızlığa verdikleri cevapları 
değiştirdiklerinde, hatayı kimin yaptığı yerine sistemi sorguladığında, sağlık kurumlarındaki 
kültürler değişmeye başlayacaktır. Organizasyon liderleri kendi kurumlarında meydana gelen 
hastalara yönelik zarar unsurlarını araştırmaya, zararın nasıl olduğunu anlamaya ve iyileştirme 
için yaşanmış hikayeleri kullanmaya teşvik edilmektedir. Kurumda öncelikle güvenliğe odaklanan 
liderler, onları bütçeler ve hasta memnuniyeti gibi çeşitli konuları tartışmak için kullananlara 
kıyasla bir güvenlik kültürü oluşturmada daha başarılıdır (Botwinick vd. 2006:8) 

Liderlerin kurumda hasta güvenliği ve yüksek güvenirlik sağlamak için izleyecekleri 
sekiz adım önerilmektedir (Botwinick vd.2006: 8-29) Bunlar; stratejik öncelikler, kültür ve 
altyapıyı ele almak(hasta güvenliğinin stratejik öncelik olarak belirlenmesi, kurum kültürünün 
değerlendirilmesi, hasta güvenliği ve iyileştirme yöntemleri hakkında bilgi edinilmesi) temel 
paydaşların katılımı (yönetim, hekim, personel, hasta ve aileleri), iletişim ve farkındalık yaratma 
(güvenlik brifingleri, iletişimin güçlendirilmesi), sistemin kurulması (amaçların oluşturulması, 
yönetilmesi), performansın denetlenmesi ve izlenmesi (olumsuz olayların analizlerinin ve olay 
raporlama mekanizmalarının geliştirilmesi), tıbbi hata ile etkilenen personel, hasta, hasta 
yakınları ile görüşmeler ve personel güvenliğinin sağlanması, sistemin yaygınlaştırılması ve teşvik 
edilmesi, sistemin işlerliğinin tekrar gözden geçirilmesi. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı çalışanların hasta güvenliği ve liderlik konusundaki görüşlerinin 
belirlenmesidir. Çalışma üç devlet hastanesindeki çalışanların hasta güvenliği ve liderlik 
konusundaki görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Çalışma 
4-14 Ekim 2017 tarihleri arasında izinli, raporlu olmayan ve çalışmaya katılmak isteyen 266 
personel ile yapılmıştır. 

Sınırlılıklar: Çalışma hasta güvenliği kültürünün liderlik bölümü ile sınırlı tutulmuştur. 

Yöntem: Sağlık personelinin hasta güvenliğindeki liderliğe ilişkin görüşleri anket yöntemiyle 
değerlendirilmiştir. Anket iki bölümde hazırlanmıştır. Birinci bölümde katılımcıların demografik 
bilgileri, ikinci bölümde, çalışanların hasta güvenliğinde liderlik görüşlerini ortaya koymak için 
Yorgun ve Atasoy tarafından literatür taranarak geliştirilen toplam 15 maddeden oluşan ve 5’li Likert 
Ölçeği çerçevesinde düzenlenmiş olan (1=kesinlikle katılmıyorum 5=kesinlikle katılıyorum) sorular 
bulunmaktadır. 15 ifadeden oluşan anket formuna varimax rotasyonu ile faktör analizi uygulanmış, 
analiz sonucunda ifadeler tek faktör altında toplanmıştır. Soru kâğıdındaki ifadeler  varyansın 
%57,62’ ini açıklamaktadır. Soru formunun, veri tabanına betimleyici faktör analizi uygulayabilme 
koşulunu ifade eden Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterlilik ölçütü, 937 ve veri tabanından anlamlı 
faktörler çıkarılabileceğini ifade eden küresellik testi oranı (Barlett Test of Sphericity) p﹤,000 dır. 
Güvenilirlik analizi için cronbach alpha katsayısı 0,94 bulunmuştur. Çalışmanın örneklemini ise 
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basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 266 personeli oluşturmaktadır. Verilerin analizinde 
frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, 
bağımsız örneklerde t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya katılanların % 67,7’si hemşire ve % 36,8’i cerrahi kliniklerde 
çalışmaktadır. Çalışanların % 11,3’ü lise, %39,1’i ön lisans, % 54,1’i lisans, % 6,8’i yüksek lisans 
düzeyinde eğitim almışlardır. Çalışanların % 45,9’unun yaşı 30-39 yaş aralığındadır. Çalışmaya 
katılanların %83’ü tüm süreçlerde bakımın değerlendirilmesinde hasta güvenliği dikkate 
alındığını, %82.6’sı üst yönetimin, çalışma ortamında hasta güvenliği sağlanmasına önem 
verildiğini belirtmekle birlikte yöneticiye güven konusunda %14’ü kararsız kalmışlardır. Hasta 
güvenliğinde liderlik algılama puanları unvan değişkenine göre incelendiğinde hemşirelerde 
(3,98±0,75), hekimlerde (4,08±0,63), sağlık teknisyenlerinde ( 4,20± 0,53) ve tıbbi sekreterlerde 
(4,05±0,68) dir. 

Unvan değişkenine göre liderlik algılamasında istatistiksel olarak anlamı bir farklılık 
saptanmamıştır (F= 1.313, p= 0,270). 

Hasta güvenliğinde liderlik algılama puanları eğitim değişkenine göre incelendiğinde lise 
mezunu olanlarda (3,79±0,79), ön lisans mezunu olanlarda (4,09±0,59) lisans mezunu olanlarda 
(4,04±0,74) yüksek lisans mezunu olanlarda ise (4,16±0,65) dır. 

Eğitim değişkenine göre liderlik algılamasında istatistiksel olarak anlamı bir farklılık 
saptanmamıştır ( F= 1.528, p= 0,207). 

Hasta güvenliğinde liderlik algılama puanları çalışılan üniteye göre incelendiğinde cerrahi 
bölümlerde çalışanlarda (4,04±0,62), dahili bölümler çalışanlarda (3,91±0,76), laboratuvarda 
çalışanlarda (4,39±0,60), idari bölümlerde çalışanlarda (4,40±0,59) ve görüntüleme bölümlerinde 
çalışanlarda ise (4,14±0,74) dür. 

Çalışılan ünite değişkenine göre liderlik algılamasında istatistiksel olarak anlamı bir farklılık 
saptanmıştır (F= 3,452, p= 0,009). Farklılık cerrahi bölümde çalışanlar ile idari bölüm çalışanlar 
arasındadır. Hasta güvenliğinde liderlik algılama puanları yaş değişkenine göre incelendiğinde; 
Yaşı 20-29 yaş aralığında olanlarda (3,74±0,77) , 30-39 yaş aralığında olanlarda (4,07±0,71) ve 
40-49 yaş aralığında olanlarda ise (4,13±0,63) dür. 

Yaş değişkenine göre liderlik algılamasında istatistiksel olarak anlamı bir farklılık saptanmıştır 
(F= 4,945, p= 0,008). Farklılık 20-29 yaş grubu ile 30-39 yaş grubu ve 20-29 yaş grubu ile 40-49 
yaş grubu arasındadır. 

Hasta güvenliğinde liderlik algılama puanları kuruda çalışma yılı değişkenine göre 
incelendiğinde kurumda 1-5 yıl çalışanlarda (3,94±0,75), 6-10 yıl çalışanlarda (4,10±0,65), 11- 
15 yıl aralığında çalışanlarda (3,78±0,68), 16 – 20 yıl aralığında çalışanlarda (4,31 ±0,52) ve 21 
yıl ve üzerinde çalışanlarda ise (4,01±0,81)dır. 

Kurumda çalışma süresi değişkenine göre liderlik algılamasında istatistiksel olarak anlamı 
bir farklılık saptanmıştır (F=2,729,p= 0,030). Farklılık 1-5 yıl çalışanlar ile 16-20 yıl aralığında 
çalışanlar arasındadır. 

Sonuç: Hasta güvenliği uygulamaları hasta ve çalışan açısından son derece önemli olmakla 
birlikte etkin ve iyi bir liderlik, sistemin oluşması ve sürekliliği açısından vazgeçilmezdir. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Liderlik, Hastane 
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DETERMINATION OF HEALTH STAFF OPINIONS ON LEADERSHIP IN PATIENT SAFETY 

Aim: To determine the opinions of employees about patient safety and leadership. The study 
is a descriptive study designed to determine the opinions of patients in three state hospitals on 
patient safety and leadership. The study was conducted with 266 personnel. 

Limitations: The study was limited to the leadership section of patient safety culture. 

Method: The opinions of health personnel on leadership in patient safety were evaluated by 
questionnaire. In the first part demographic information of the participants was used and in the 
second part a total of 15 items and 5 Likert scale developed by Yorgun and Atasoy in order to 
reveal the leadership views of employees in patient safety. 

Result: 67.7% of the participants were nurses and 36.8% were working in surgical clinics. 
While 83% of the participants stated that patient safety was taken into account in the evaluation 
of all the processes, 82.6% stated that senior management emphasized patient safety in the 
working environment and 14% of the managers were unstable about trust. There was no 
statistically significant difference in the leadership perception scores of the patients in terms of 
the leadership perception scores, but there was a significant difference according to the age of 
the working part (F = 3,452, p = 0,009, F = 4,945, p = 0,008). 
Conclusion: Patient safety practices are extremely important in terms of patient and employee, 
but they are indispensable in terms of effective and good leadership, system formation and 
continuity. 

Key words: Patient Safety, Leadership, Hospital 
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Giriş: Sağlık hizmetlerinin giderek karmaşık bir yapıya dönüşmesi, değişen ve gelişen sağlık 
gereksinimleri ve sağlık teknolojisindeki yaşanan hızlı gelişmeler hizmet sunan ve hizmet alanlar 
açısından risk unsurlarını da beraberinde getirmektedir. Hasta güvenliği sağlık hizmetlerinde 
oluşacak tıbbi hatalar nedeniyle kişilerin uğrayacağı zararları önlemek için sağlık kuruluşları ve 
bu kuruluşlarda çalışanlar tarafından alınan önlemlerden oluşmaktadır [1]. Hasta güvenliğinde 
amaç; hastave hasta yakınlarını, hastane çalışanlarını fiziki ve psikolojik olarak pozitif etkileyecek 
bir ortam yaratarak güvenliği sağlamaktır [2]. Sağlık hizmetine bağlı hata (tıbbi hata) hastaya 
verilen sağlık hizmeti esnasında kasıtsız olarak oluşan bir aksamanın sebep olduğu beklenilmeyen 
netice olarak ifade edilmektedir. Sağlık hizmetlerine bağlı oluşan hatalar; uygulama hatası veya 
planlama hatası neticesinde meydana gelmektedir. Tıbbi kusurlar zarar ve yaralanmalara sebep 
olabilir [3]. 

Amaç: Bu araştırma hemşirelerin hasta güvenliği kültürü hakkındaki algılarını belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. 

Materyal ve Metot: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırma 20-28 Şubat 2012 tarihleri arasında 
Ordu ilinde bir kamu hastanesi ve bir özel hastanede çalışan hemşireler üzerinde yürütülmüştür. 
Araştırmada herhangi bir örnekleme yöntemine gidilmeyip, evrenin tümü örneklem olarak 
alınmış ve araştırmaya katılmayı kabul eden 172 hemşire ile çalışma tamamlanmıştır. Araştırmanın 
verileri araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu ve Hasta 
Güvenliği Kültürü Hastane Anketi kullanılarak toplanmıştır. Anketler yüz yüze görüşme tekniği 
ile uygulanmıştır. Veriler SPSS 18.0 istatistik paket programında varyans analizi, ki-kare ve t 
testi ile değerlendirilmiştir. Etik açıdan İl Sağlık Müdürlüğü ile anketlerin uygulandığı hastane 
yöneticiliklerinden yazılı izin ve çalışmaya katılan hemşirelerden sözel onam alınmıştır. 

Bulgular: Araştırma kapsamındaki hemşirelerin %35’inin 35-44 yaş arasında, %72’sinin 
kadın, %44’ünün ön lisans mezunu, %23’ünün 5-9 yıllık deneyime sahip olduğu belirlenmiştir. 
Araştırmada hemşirelerin %97’sinin hastalarla doğrudan ve etkileşimli temas içinde oldukları, 
%53’ünün hasta güvenliğini fazla iş yapmaktan daha öncelikli gördükleri ve %64’ünün hasta 
güvenliğini geliştirmeye aktif olarak katıldıkları bulunmuştur. Hemşirelerin %70’i çalıştıkları 
birimde hasta güvenliği ile ilgili bir problem yaşamadıkları, %36’sı çalıştıkları birimde bir hata 
meydana geldiğinde bilgilendirildiklerini ve %50’si yöneticilerin hasta güvenliğini geliştirmek için 
çalışanlarının önerilerini ciddiye almadığını belirtmiştir. Hemşirelerin %35’i yöneticilerinin karar 
ve eylemlerini sorgulamada kendilerini özgür hissetmediklerini, %29’u hastaya zarar verebilme 
olasılığı olan ancak zarar vermeyen bir hata yapıldığında bunu raporladığını ve %69’u son 12 ayda 
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hiç bir olay raporu yazmadıklarını ifade etmiştir. Hemşirelerin çalıştıkları birimdeki raporlanmış 
olayların sıklığına ilişkin görüşlerinin çalıştıkları hastane türüne göre farklılık gösterdiği, ortalama 
puanlara bakıldığında; özel hastanelerde çalışan hemşirelerin kamu hastanelerinde çalışan 
hemşirelere göre raporlama sıklığının daha fazla olduğunu düşündükleri görülmüştür (p﹤0.05). 
Hemşirelerin çalıştıkları hastane türü ile hastanelerinin hasta güvenliği derecesine ilişkin görüşleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p﹤0.05). 

Sonuç ve Öneriler: Araştırmaya katılan hemşirelerin büyük çoğunluğunun; çalıştıkları 
hastane, birim ve yöneticilerin hasta güvenliği konusuna ciddi bir biçimde önem verdiğini ifade 
ettikleri görülmüştür. Hemşirelerin çalıştıkları ekibin hasta güvenliği ile ilgili uygulamalarını 
olumlu bulurken, hasta güvenliği konusunda yöneticilerin motive edici ve takdir etmede biraz 
daha motivasyonu artırıcı olması gerektiğine inandığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; 
güvenliği tehdit eden durumların raporlandırılmasını sağlamada kurumdaki/birimdeki kalite 
yönetim anlayışına dair algının önemli olduğunun bilinmesi, çalışanların güvenliğe dair algı ve 
davranışlarını değiştirebilmek için hasta güvenliğinin kurumsal bir sorumluluk ve kurum kültürü 
olarak benimsenmesi ve kalite yönetim anlayışı ve süreçlerinin eksiksiz olarak uygulanması 
önerilir. 
Anahtar kelimeler: Sağlık Hizmetleri, Hasta Güvenliği Kültürü, Hemşirelik 
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Introduction: Changing health services into an increasingly complex structure, changing and 
evolving health needs, and rapid developments in health technology are also bringing about 
risks in terms of service providers and service providers. Patient safety consists of measures 
taken by health care institutions and employees to prevent people from suffering medical errors 
due to medical services [1]. The purpose of patient safety; to ensure safety by creating an 
environment that physically and psychologically positively affects patients and their relatives, 
hospital staff [2]. An error due to a health service (medical error) is expressed as an unexpected 
result that is caused by an unintentional interruption during the health service provided to the 
patient. Errors due to health services; application error or planning error. Medical defects can 
cause damage and injury [3]. 
Objective: This study was conducted to determine the perceptions of nurses about the patient 
safety culture. 

Materials and Methods: This descriptive study was conducted on 20-28 February 2012 in 
a public hospital in Ordu and nurses working in a private hospital. In the study, no sampling 
method was used, the entire universe was taken as a sample and the study with 172 nurses 
who agreed to participate in the research was completed. The data of the study were collected 
by the researchers using the questionnaire prepared in the direction of the literature and 
the Patient Safety Culture Questionnaire. The questionnaires were applied with face-to-face 
interview technique. The data were analyzed by variance analysis, chi-square and t-test in SPSS 
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18.0 statistical package program. Ethically, verbal approval was obtained from the nurses who 
participated in the written permission and work of the Provincial Health Directorate and the 
hospital administrations where the questionnaires were applied. 

Results: It was determined that 35% of the nurses in the study were between the ages of 35- 
44, 72% of them were female, 44% of them had an associate degree and 23% of them had 
5-9 years of experience. In the study, it was found that 97% of the nurses were in direct and 
interacting contact with the patients, 53% of them saw the patient safety as more important 
than doing more work, and 64% actively participated in improving the patient’s safety. 70% 
of the nurses stated that they did not have a problem related to patient safety in the unit they 
were working with, 36% were informed when the unit they worked in had a mistake and 
50% said that the managers did not seriously suggest their employees to improve patient 
safety. 35% of the nurses stated that managers did not feel free to question their decisions and 
actions, 29% reported that they were likely to harm the patient but did not make a mistake, 
and 69% said they did not report any events in the last 12 months. When the average scores 
of the nurses’ opinions regarding the frequency of reported events in the unit differ according 
to the type of hospital they are working in, nurses working in private hospitals were more likely 
to report more frequently than public nurses (p ﹤0.05). There was a statistically significant 
relationship between the type of hospital nurses and the opinions of the hospitals about the 
degree of patient safety (p ﹤0.05). 

Conclusion and Recommendations: The vast majority of the nurses participating in the 
research; it is seen that the hospitals, units and administrators they work with are seriously 
concerned about patient safety. It was determined that nurses should be more motivated to 
motivate and appreciate the patient safety when they are positive about the patient safety 
practices of the team they are working with. In line with these results; it is recommended that 
patient safety be adopted as a corporate responsibility and corporate culture and that quality 
management understanding and processes be fully implemented in order to change employees’ 
perceptions and behaviors about safety. 
Key words: Health Services, Patient Safety Culture, Nursing 
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Giriş: Hemodiyaliz tedavisi, son dönem böbrek yetmezliği hastalarında yaygın olarak 
kullanılmakta olan pahalı tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Hemodiyaliz tedavi 
harcamalarının % 10’u teknoloji harcamaları iken; büyük bir kısmını ise sağlık personeli 
harcamaları oluşturmaktadır. (Galleti vd., 2000: 12) Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, üniversite ve 
özel sağlık kurumlarına ait hemodiyaliz merkezlerinde, 1.000.000 kişiye düşen fiilen kullanılan 
hemodiyaliz cihaz sayıları sırası ile 65, 15.5 ve 127.5’dir. (saglikistatistikleri.gov.tr, 2016) İstanbul 
İl’inde ise bu oranlar sırası ile 20, 7.8 ve 155.8’dir. (saglikistatistikleri.gov.tr, 2016) Türkiye’de 
toplam 1.000.000 kişiye düşen fiilen kullanılan hemodiyaliz cihaz sayısı 207.9 iken İstanbul 
İlinde 183.6’dır. (saglikistatistikleri.gov.tr, 2016) Yaşlanan nufüs ile birlikte artan hemodiyaliz 
ihtiyacı ileri teknoloji ve emek yoğun özellikli tedavi hizmeti olan hemodiyalizin verimliliğinin 
takibi ve sorunların erken tespit ve çözümü özel sağlık kurumları açısından olduğu kadar kamu 
sektörü bakımından da oldukça önemlidir. Sağlık sistemlerinde, politika karar vericilerinin 
planlama kararları verebilmesi için verimlilik analizleri ana ölçütlerden biridir. Veri Zarflama 
Analizi (VZA), politika karar vericileri tarafından kullanılabilecek nonparametrik verimlilik analiz 
yöntemlerindendir. VZA, karşılaştırılabilir birimlerin gerçek performanslarına dayalı girdi ve 
çıktıların en uygun kombinasyonunu belirlemek suretiyle uygulanan doğrusal programlama 
tekniğidir. (Kontodimopoulos, 2006: 334) VZA temelleri 1957 yıllında Farrel tarafından tanıtılmış; 
daha sonra Charnes, Cooper ve Rhodes (CCR Model) tarafından geliştirilmiştir. Tanımlandığı 
günden bugüne kadar kar amaçlı olan ve olmayan birçok durum için farklı uygulama alanlarında 
kullanılmıştır. (Cooper vd. 2004: 337) VZA ile ilgili bilimsel literatürde hastaneler (Gonçalves, 2007 
1-4), özellikli sağlık hizmet birimleri (Ye vd. 2009: 489) ve diyaliz merkezleri (Ozgen ve Ozcan 
2002: 711) (Gerard ve Roderick 2003: 533) ile ilgili verimlik değerlendirmeleri bulunmaktadır. 

Amaç: Bu çalışma ile diyaliz merkezi verimlilik analizinde, VZA’nın potansiyel önemini 
göstermek amaçlanmaktadır. 

Sınırlılıklar: Sağlık hizmetindeki gibi karmaşık süreçlerin verimlilikleri değerlendirmek için 
çok sayıda değişkeni değerlendirmek gerekir. Ancak araştırmada 2 girdi ve 1 çıktı kısıtlı sayıda 
değişken ile verimlilik analizi yapılmıştır. 
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Yöntem: Çalışma verileri, Şubat 2017 İstanbul İli hemodiyaliz merkezleri verilerinden 
elde edilmiştir. Çalışma evreni İstanbul İli hemodiyaliz merkezleridir. Analiz edilen verilerin 
elde edildiği Şubat 2017 dönemin’de, 26’sı kamu ve üniversite hastanesi, 62’sı özel hastane 
ve müstakil diyaliz merkezi olmak üzere toplam 88 diyaliz merkezi faaliyet göstermektedir. 
Örneklem yapılmadan tüm hemodiyaliz merkezlerinin verileri analiz edilmiştir. Literatür 
taraması ile hemodiyaliz üniteleri için girdi ve çıktılar belirlenmiştir. Girdiler, diyaliz cihaz sayısı 
ve hekim dışı sağlık personeli sayısı iken; çıktı hemodiyaliz merkezinin aylık seans sayısıdır. 
(Kontodimopoulos, 2005: 199) Çıktı olarak kronik hasta sayısı yerine aylık seans sayısının tercih 
edilme sebebi, müstakil kurumlarda sadece kronik hemodiyaliz hastaları tedavi edilirken; özel 
ve kamu hastanelerine bağlı hemodiyaliz merkezlerinde kronik böbrek yetmezliği hastaları ile 
birlikte akut böbrek yetmezliği hastalarının da tedavi edilmesidir. İstanbul İli, cihaz planlamaları 
gibi planlamaya esas hesaplamalarda kullanılmak üzere bilimsel komisyon tarafından 6 hizmet 
bölgesine ayrılmıştır. Verimlilik analizi, VZA ile her hizmet bölgesinde bulunan kamu ve özel 
sektöre ait tüm diyaliz merkezlerini içerecek şekilde; her hizmet bölgesi için yapılmıştır. VZA 
yöntemi olarak, girdi odaklı değişken ölçekli seçilmiştir. Girdi odaklı VZA’nın amacı mevcut 
çıktıları en az girdi ile elde etmektir. Değişken ölçekli VZA’nde karar verme biriminin etkin olarak 
değerlendirebilmesi için diğer VZA yöntemlerinden farklı olarak sadece teknik etkin olması 
yeterlidir. Etkinlik, kurumun önceden belirlenen standart çıktı odaklı performansına ne ölçüde 
yaklaştığını gösterir. VZA etkinlik skoru 1 olan diyaliz merkezleri, teknik olarak etkin olarak 
tespit edilmiştir. Her hizmet bölgesinde kamu ve özel finansmanlı diyaliz merkezlerinin etkinlik 
skorlarının anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla Mann- 
Whitney U testi uygulanmıştır. Mann-Whitney U testi normal dağılım göstermeyen iki bağımsız 
grubun anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediği tespit etmek amacıyla kullanılan non- 
parametrik istatiksel bir yöntemdir. 

Bulgular: Hizmet bölgelerinde, tabip dışı sağlık personeli başına aylık ortalama seans 
sayıları, 156,11 ile 176,74 arasında değişmekte iken; cihaz başına aylık ortalama seans sayıları 
43,20 ile 50,24 arasında değişmektedir. Hizmet bölgeleri etkinlik skor ortalamaları ise 0,81 ile 
0,93 arasında farklılık göstermektedir. Hizmet bölge gruplarında, etkinlik skoru 0.80’den büyük 
olarak tespit edilen hemodiyaliz merkez yüzdeleri 63,1 ile 93,75 arasında yer almaktadır. Hizmet 
bölgelerinin tümünde Mann-Whitney U testi ile yapılan analizle kamu ve özel finansmanlı diyaliz 
merkezleri arasında etkinlik skoru açısından anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. 

Sonuç: VZA, hemodiyaliz merkezlerinin verimlilik değerlendirme ve iyileştirmelerinde 
kullanılan sistematik bir yöntemdir. Bir hemodiyaliz merkezinin verimsizliği girdilerin etkin 
olarak kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. Hemodiyaliz merkezlerinin etkinlik skorları 
takip edilerek; etkinlik olmayan kurumların tespiti ile verimliliği iyileştirmeye yönelik önlemler 
alınabilir. VZA, politika karar vericiler tarafından planlamaya esas kullanılabileceği gibi, kurum 
yöneticileri tarafından verimlilik analizlerinin güncel takipleri için de kullanılabilir. Bu araştırma 
ile VZA yönteminin diyaliz merkezlerinin verimlilik analizlerinde potansiyel önemine dikkat 
çekilmek istenmektedir. Ancak, verimlilik analizlerinde kullanılacak olan ayrıntılı veri kaynakları 
için ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Veri zarflama analizi, Verimlilik, Hemodiyaliz, İstanbul 
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EVALUATION OF EFFICIENCY WITH DATA ENVELOPMENTAL ANALYSIS (VZA) IN 
ISTANBUL PROVINCE HEMODIALYSIS CENTERS 

Aim: In health systems, efficiency analysis is one of the main criteria for policy decision makers 
to make planning decisions. Data Envelopment Analysis (DEA) is a nonparametric efficiency 
analysis method that can be used by policy decision makers. In this study, it is aimed to show 
the potential importance of DEA in hemodialysis center efficiency analysis. 

Method: The data was obtained from the hemodialysis units in Istanbul. A total of 88 dialysis 
centers, of which 26 are public and university hospitals, 62 are private hospitals and individual 
dialysis centers, operate in the period of February 2017, when the analyzed data is obtained. 
Istanbul province is divided into 6 service areas by scientific commission for use in basic 
calculations such as device planning. The DEA method was chosen with an input-driven variable 
scale. While the input measures are nursing staffs and number of hemodialysis machines, the 
output measure is the number of monthly sessions of the hemodialysis center. The Mann- 
Whitney U test was administered to determine whether the efficacy scores of public and private 
funded dialysis centers differed significantly in each region. 
Results: In the regions , the hemodialysis center percentages, whose efficiency score is greater 
than 0.80, are between 63.1 and 93.75. No statistically significant difference was found 
between the public and private funded hemodialysis centers in terms of efficacy score with the 
Mann-Whitney U test for all regions. 

Conclusion: Detecting efficiency score with DEA method can be used for identify non-efficient 
institutions and improve their productivity. 

Key Words: Data envelopment analysis, Efficiency, Hemodialysis, Istanbul 
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Giriş: Kamu Üniversite Sağlık Kuruluşları ile Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Kuruluşları 
birlikte değerlendirildiğinde sağlık harcamalarının en büyük hacmini kaplamaktadır. Böyle büyük 
bir harcama potansiyelinin yine kamunun belirlediği kurallar doğrultusunda gerçekleştirilmesi 
zorunluluğu göz önüne alındığında uygulanması ve denetlenmesi oldukça güç bir alan 
karşımıza çıkmaktadır. Tedarikçilerin malı alıcıya zamanında vermesi, alıcının da malı ne zaman 
ve ne miktarda alabileceğini net bilmesi, bir işletmenin hizmet kalitesi için ne kadar önemli 
ise, tedarikçinin de bu malın karşılığı olan ödemeyi ne zaman ve ne miktarda alacağını bilmesi 
çok çok önemlidir. Bu ödemenin zamanının ve miktarının bilinmemesi tedarikçi için ciddi  
bir risk maliyeti oluşturmaktadır. Bu riskin kötü yanı sadece tedarikçiye değil alıcıya da risk 
maliyeti olarak mutlaka yansıtılmaktadır. Bu durum tek sebepten dolayı çift taraflı negatif etki 
yaratmaktadır. Bu mal teslim zamanının netliği sözleşmelerin aksatılamaz bir hükmü olması, 
aksi halde yasaklamaya kadar giden cezai yaptırımı olması, bunun ödemesinin de kanun gereği 
bu kesinlikte olmasına rağmen uygulanmaması akla sığan bir gerekçe ile açıklanamamaktadır. 

Bu uygulama ve kontrol güçlüğünü ortadan kaldırabilecek sistem tasarımlarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Tasarlanacak sistemler kamu mali disiplinine uygun olarak geliştirilirken 
diğer taraftan kaynakların etkin ve verimli kullanımının yanı sıra şeffaflık ve objektivitenin de 
sağlanması hassasiyetlerine sahip olmalıdır. Bir yüklenici tedariği sağlamadan önce tahmini 
ödeme süresini yüksek bir netlikte bilme ve güven hakkına sahip iken, ürünü teslim ettiği anda da 
yüzde yüze yakın bir netlikte ödeme zamanını ve miktarını bilme hakkına sahiptir. Bu çalışmada 
İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesine ait tüm birimlerde gerçekleştirilmekte olan 
harcamaların ödeme koşulları ve sıralamasına saydamlık getirilmesi ve objektif koşullara göre 
denetlenebilirliğin sağlanması amaçlanmıştır (Cihan, 2010). Ülkemizin en köklü üniversitesi olan 
İstanbul Üniversitesinde yukarıda bahsedilen gereklilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen 
model ve uygulama araçları sunulmaktadır. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kamuda geri ödemede şeffaflık ve objektivitenin sağlanması 
için model geliştirilmesidir. Elde edilen bilgilerin yardımıyla, süreç iyileştirilmesi yapılarak sistem 
tasarlanmış ve uygulamaya alınmış olup; böyle bir sistemi kamu idarecilerinin ve yüklenici firma 
mensuplarının isteyip istemediği ve yaklaşımları anket çalışması ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Sınırlılıklar: Kamu Kurumlarında hakediş ödemeleri kapsamında model geliştirilmesi 
amaçlandığından sadece kamu kurumları yöneticileri ve kamu kurumları ile sözleşme kapsamında 
iş ilişkisi içinde bulunan özel sektör temsilcileri araştırma kapsamına alınmış olup bu husus 
araştırma sırasında uygulanmak zorunda kalınan tek sınırlılığı oluşturmuştur. 
1 İstanbul Üniversitesi, Hastaneler Genel Direktörlüğü, İstanbul, Türkiye 
2 İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye 
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Yöntem: Bu araştırma nicel bir çalışmadır. Geliştirilen yazılımda satın alma ve hakedişin 
alınması arasındaki bütün süreçler analiz edilerek yazılım diline ve değişkenlerine uygun olarak 
tanımlanmış ve gerçek ortamda yaşanan tün nitel ve nicel istek ve öngörüleri karşılayacak 
bir şekilde algoritma tasarlanmıştır. Algoritma için yaşayan çok paydaşlı ve çok değişkenli 
tüm evrenin dijital yansıması olarak çok değişkenli bir sistem mimarisi geliştirilmiştir. İstanbul 
Üniversitesinde mali saydamlığı sağlama ve hesap verme sorumluluğunu yerine getirme amacı 
ile stratejik planlama kapsamına alınarak İSHOP Finans Sisteminde ödeme sıralama sistemi 
geliştirilmiş ve 2011 yılından itibaren kullanıma başlanmıştır. Bu sistem kullanımı esnasında belli 
bir veri yığını oluşturulmuş ve bunun üzerine gerçekleştirilen araştırmada, kamu yöneticileri 
ve özel sektör temsilcileri için anket de demografik bilgiler ve görevlerine ilişkin tanımlayıcı 
bilgiler, sektörel bazlı kurumlarına ait tanımlayıcı bilgiler ve sistem sayesinde yapılan işlem ve 
değişime ait sorular sorulmuştur. Likert değerlendirme ölçeği kullanılarak hakediş ödemelerinin 
takibinin fiyat tekliflerine etkisi, şeffaflık ve objektivitenin sağlanması, böyle birsistem gereksinim 
olması veya yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmaması gerekliliği hakkındaki değerlendirme soruları 
değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Bu çalışma sonucunda; özel sektör temsilcilerinin %12,7’si kesinlikle hakedişlerinin 
ödenmesini takip edemedikleri, katılımcıların ise; %32,60’ının kamu kurumlarında ödeme 
sıralaması dışında ödemelerin gerçekleştiğini düşündükleri, %84,90’ının hakediş ödemelerinin 
takibinin sağlanması için bir sisteme ihtiyaç duyulduğu, %73,30’unun ödeme sıralama sisteminin 
satın alma işlemlerinde maliyeti azaltıcı bir uygulama olduğunu belirttiği tespit edilmiştir. 
Ödeme sıralama sisteminin ilan edilmesi neticesinde katılımcıların; %90,70’inin kurumsal güven 
artışını sağlayacağı, %83,70’inin objektifliğin sağlanacağı, %83,70’inin de şeffaflığı sağlama 
hususunda etkili olacağını belitmiş oldukları tespit edilmiştir. 

Sonuç: Kamu mali yönetimini belirleyen yasal düzenlemeler ve unsurlar kamu kaynaklarının 
kullanımında temel esas aldığı mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu ve stratejik planlama ile 
performans esaslı bütçelemenin sağlanmasını esas almaktadır. Ayrıca belirtilen temel esasların 
gerçekleştirilmesinde kamu yöneticilerine saydamlık, rekabet, güvenilirlik, eşitlik, gizlilik, şeffaflık, 
ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında temini, kaynakların etkin ve verimli kullanılması 
alanlarında sorumluluklarını yerine getirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu sorumlulukların günümüz 
koşullarında yerine getirilmesi bilişim teknolojilerinin kullanılmadığı bir alt yapı ile mümkün 
gözükmemektedir. Kamu mali sisteminde yer alan veriler daha çok sayısal nitelikte olup orta 
ölçekli bir kamu kurumunda dahi çok büyük boyutlara ulaşmaktadır. Doğru bilgiye ihtiyaç 
duyulduğu anda hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılması büyük önem arz etmektedir. Öncelikle 
verilerin doğru şekilde kayıt altına alınması, kurallar ve belirlenen hedefler doğrultusunda 
işlenmesi ve raporlanması ile doğru ve isabetli yönetsel kararlar mümkün olmaktadır. Kamu 
kaynağı doğrultusunca gerçekleştirilen ödemelerin yapılmasına dair bilgilendirmeler hakediş 
sahiplerine ilan edilmelidir. Kamu hizmetlerinin aksamaması için yüklenici ve istekli firmalara 
şeffaf ve objektif bilgilendirme sağlayacak, hakedişlerine ait ödeme planlarını ödeme sıralama 
mevzuatı gereği ne zaman yapılacağını bildiren bir ödeme sıralama sistemi kullanılmalıdır. 
Kamu kurum yöneticilerinin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planları ile bütçelerini oluşturması 
ve gerçekleşme süreci içerisinde bütçe takibini sağlamaları gerekmektedir. Kamu idarelerinin 
gerçekleştirilen hakediş ödemelerine ait bilgilerin yöneticilere anlık, doğru raporlanabildiği 
ödeme sıralama sistemi tüm kamu kurumlarında kullanılmalıdır. Kamu kurumları, tedarikçileriyle 
olan ilişkilerinde güvenilirlik olgusunu arttıracak işlemleri gerçekleştirmeli, şeffaflığı ve objektifliği 
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sağlamalıdır. Bunun içinde kamu kurumlarında devamlılığı esas alan, kişilerden bağımsız, 
mevzuatlar doğrultusunda geliştirilmeye uygun, süreç yönetim modelince geliştirilip uygulanan 
ödeme sıralama sistemi kullanılmalıdır. Böylelikle hakediş ödemelerinde insan faktöründen 
dolayı oluşabilecek hataların önüne geçilmekte; ödeme sıralaması dışında oluşabilecek herhangi 
bir ödemenin gerçekleştirilmesine de engel olunmaktadır. İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye 
İşletmesine bağlı birimlerde kullanılmakta olan Ödeme Sıralama Sisteminin kullanılmasının kamu 
hakedişlerinin ödenmesinde şeffaflık ve objektivitenin sağlanmasında büyük katkı sağladığı 
görülmektedir. Finansal verilerin kurumlara özel ve gizli bilgi olmasından dolayı ödeme sıralama 
sistemini kullanmadan hakediş ödemelerini yapan kurumların bu sistemi kullanarak hakediş 
ödemelerini yaptığı zaman nasıl bir değişim gerçekleşeceğinin analiz edilerek karşılaştırılması 
gerekmektedir. Bu karşılaştırmanın yapılmasında kurumların finansal bilgilerinin gizli 
olmasından dolayı Bakanlığın kurumsal çalışma düzeyinde bir proje çalışmasını gerçekleştirmesi 
öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Mali Disiplini, Sistem Tasarım, Hakediş, Şeffaflık, Objektivite 
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DEVELOPING A MODEL TO ACHIEVE TRANSPARENCY AND OBJECTIVITY IN PUBLIC 
REIMBURSEMENT 

Aim: Today, health economics has become one of the most important industry in our country 
and in the world with a growing volume. In our country budget allocated for finance of health 
services covers the largest volume in the total budget. Given the fact that budget expense 
transactions to be realized in accordance with public provisions, we come across an area which 
is quite difficult to apply and audit. Therefore, we need a system which will eliminate such 
difficulties. The system should be designed to make sure public expense transactions are in 
accordance with the public fiscal discipline. Besides, it must have the sensitivity to ensure the 
transparency and objectivity besides optimizing the effective and efficient utilization of the 
resources. 
Method: In this study, models and implementation tools developed in accordance with the 
requirements mentioned above are presented at Istanbul University. Having improved the 
processes by using a process management based design in this model, it is aimed to ensure 
transparency and objectivity as well as optimized utilization of resources with the effective and 
efficient outcomes. An information system having approximately 500 users has been designed 
and developed in order to correctly record the time and place of the information produced. The 
requirement for such a system has been justified by conducting a questionnaire to both public 
managers and subcontractor company representatives. 
Results: %90.70 of the participants think that introducing a payment queue system would 
increase the corporate trust, %83.70 thinks it will bring objectivity, %83.70 claims that it will 
have a positive effect on achieving transparency. 

Conclusion: Public institutions should ensure transparency and objectivity in transactions that 
will increase the credibility of relationships with suppliers 

Keywords: Public Fiscal Discipline, System Design, Allowance, Transparency, Objectivity 
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Giriş: Hasta güvenliği; sağlık hizmetine bağlı hata ve hataların neden olduğu hasta 
zararlarının önlenmesi veya azaltılması olarak tanımlanmakta; sağlık süreçlerinden kaynaklanan 
istenmeyen olay/yaralanmalara ilişkin önlem alma ve iyileştirilme çalışmalarını kapsamaktadır. 
Hemşirelerin hizmet sundukları alanlarda olası tehlikelerden hastalarını korumak, uygulanacak 
işlem ve tedavilerin istenmeyen sonuçlarını önlemek veya en aza indirmekten sorumlu oldukları 
kabul edilmektedir. Bu nedenle hemşirelerin hasta güvenliğini etkileyen faktörlere karşı 
dikkatli olmaları, hastalarını değerlendirmeleri ve uygulamalarında hasta güvenliğini koruma 
ve geliştirmeye özen göstermeleri gerektiği ifade edilmektedir. Sağlık kurumlarında yaşanan 
tıbbi hataların azaltılması için etkin bir hasta güvenliği kültürünün oluşturulması önerilmektedir. 
Bunun için öncelikle kurum içinde hata oluşturabilecek aktivitelerin neden ve niçin olduğunun 
belirlenmesi gerekmektedir. Kurum yapılan tıbbi hataların sağlık çalışanları tarafından korkusuzca 
ve çekinmeden bildirilmesi için, kişilerin cezalandırılmadığı uygun bir iletişim ortamı oluşturmalı 
ve hataları bir öğrenme fırsatı olarak kabul etmesi gerekmektedir. Sağlık kurumlarında meydana 
gelen tıbbi hataların çalışanlar tarafından bildirilmesi için bir olay raporlama sistemi oluşturulması 
gerekmektedir. Raporlama sisteminde kişiyi cezalandırıcı bir yaklaşımdan çok olayın gerçek 
nedenini belirlemeye ve sistemi iyileştirmeye yönelik yaklaşım gösterilmeli ve her düzeyde çözüm 
üretilmelidir. Ayrıca kurumun hasta güvenliği konusunda kaynak ayırması önerilmektedir. Hasta 
güvenliği kültürünün yaratılması ve kalıcı olabilmesi için liderlerin konuyu sahiplenmesinin 
önemli olduğu vurgulanmaktadır. Kurum için olumlu bir hasta güvenliği kültüründe sadece 
sağlık çalışanları ve yöneticiler arasında değil, hastalar ve aileleriyle de uygun bir iletişim 
ortamının olması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Sağlık kurumlarının kalite göstergelerinden 
biri olan hasta güvenliğinin iyileştirilmesindeki güvenlik kültürünün oluşturulmasında en önemli 
bariyerlerden biri, hatalara karşı suçlayıcı ve cezalandırıcı bir yaklaşımın gösterilmesidir. Güvenli 
sistemlere geçişteki en önemli değişim, yaşanan hatalar konusunda kişilerin suçlanmasından daha 
çok hatalardan öğrenme ve güvenliği geliştirmek için bunun bir fırsat olduğu inancının kurum 
çalışanları tarafından benimsenmesidir. Sağlık kurumlarında hasta güvenliğinin sağlanmasında 
hemşirelerin önemli katkısı olduğu kabul edilmektedir. Hemşire sayısının artması, hemşirelik 
bakım saatlerinin artmasını sağladığı için, hasta ölümleri gibi istenmeyen hasta sonuçlarının 
ve hastanın hastanede kalış süresinin azaldığını gösteren çalışmalar olduğu gibi bunun aksine 
hemşirelerin iş yükü ve iş stresinin yoğun olduğu hastanelerde istenmeyen olay oranının 
%28 oranında arttığını gösteren çalışmalar vardır. Hasta güvenliği hemşirelik bakımının en 
önemli kalite göstergelerinden biri ve kaliteli hemşirelik bakımı için temel hedef olarak kabul 
edilmektedir. Hemşireler hasta güvenliği kapsamında yer alan ilaç hatalarının, cerrahiye ilişkin 
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hataların, hasta düşmelerinin, hastane enfeksiyonlarının ve bası yaralarının önlenmesi ve malzeme 
güvenliğinin sağlanmasında önemli sorumluluklar üstlenmektedirler. Sağlık organizasyonlarında 
hasta güvenliğinin sağlanması, beraberinde bir davranış ve tutum değişimi gerektirdiğinden 
belli bir süreci gerekli kılmaktadır. Hemşirelik hizmetleri yönetiminin; hasta güvenliği kültürünün 
oluşturulması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve hemşirelik hizmetlerinin sunumuna yansıtılması 
için geliştirebileceği stratejiler ise şu şekilde sıralanmaktadır. Hemşirelik hizmetlerinde hasta 
güvenliğinin sağlanmasında liderlik, hasta güvenliği odaklı süreç tasarımlarının yapılması ve 
güvenirliğin geliştirilmesi, hasta güvenliği bilgilerinin paylaşılması ve farkındalık yaratılması, 
raporlama sistemi ile ilgili çalışanların desteklenmesi, disiplinler arası iletişim, işbirliği, hemşirelik 
bakım süreçlerinin rutin izlenmesidir. Sağlık sistemi içinde hemşireler hastayla birlikte en çok 
zaman geçiren ve iletişim içinde bulunan sağlık profesyonelleri olduğu için, hasta güvenliği 
kültürünün tutum ve davranışa dönüştürülmesinde önemli bir potansiyele sahiptirler. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hasta güvenliği kültürüne hemşirelerin bakış açılarının 
incelenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel olarak yürütülen çalışmanın örneklemini Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma hastanesinden toplam 153 
hemşire oluşturmuştur. Veriler Temmuz-Ağustos 2017 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin 
değerlendirilmesinde sayı/yüzde, aritmetik ortalama, Pearson korelasyon ve çoklu regresyon 
analizleri kullanılmıştır. 

Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği; Türkmen ve arkadaşları tarafından 2011 yılında geliştirilen 
toplam 51 maddeden oluşan ölçek; ‘yönetim ve liderlik’, ‘çalışan davranışı’, ‘beklenmedik olay ve 
hata raporlama’, ‘çalışanların eğitimi’ ve ‘bakım ortamı’ olmak üzere beş alt boyuttan oluşmuştur. 
Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği; dörtlü likert tipindedir. Ölçek puanının hesaplanmasında; alt 
boyutlarda yer alan madde puanları toplanıp elde edilen toplam sayı madde sayısına bölünmekte 
ve 1-4 arasında her bir alt boyutun ortalama puanı elde edilmektedir. Toplam ölçek puanının 
hesaplanmasında 5 alt boyutun ortalama puanı toplanmakta ve 5’e bölünerek 1-4 arasında ölçek 
puanı elde edilmektedir. Ölçek puanının yorumlanmasında ise puan ortalamasının 4’e doğru 
yükselmesi, olumlu hasta güvenliği kültürünü, 1’e doğru azalması, olumsuz hasta güvenliği 
kültürünün varlığını göstermektedir. 

Bulgular: Tanıtıcı özellikler incelendiğinde, çalışmaya 126 (%82,4) kadın olmak üzere 
toplam 153 hemşirenin katılmıştır. Hemşirelerin yaş ortalaması 29,098±6,253 olup; 96 (%62,7) 
lisans mezunudur. Çalışma özellikleri değerlendirildiğinde, katılımcıların 47 (%30,7)’ü cerrahi, 81 
(%52,9)’i dahili, 14 (%9,2)’ü yoğun bakım, 11(%7,2)’i acil serviste çalışmaktadır. Hemşirelerin 
çalışma süresi ortalaması 6,735±5,999 yıldır. Hasta güvenliği kültürü puan ortalaması 3,06 ± 
,400 olarak bulunmuştur. Puan ortalamaları tüm alt boyutlar için 3,04 ile 3,08 arasında değerler 
almıştır. Ölçek alt boyutlarında en düşük puan ‘çalışanların eğitimi’ 3,04±,523, en yüksek 
‘beklenmedik olay ve hata raporlama’ 3,08±,473 alt boyutundan alınmıştır. Bu sonuçlara göre, 
hemşirelerin hasta güvenliği kültürü algıları orta düzeyin üzerindedir. Ölçeğin çalışmamızda 
toplam Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayısı .94 olarak gerçekleşmiş; alt boyutlarıda ise .80-.84 
arasında değiştiği bulunmuştur. 

Sonuç: Hemşirelerin hasta güvenliği kültür algılarının ortalamanın üzerinde olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu doğrultuda sağlık kurumlarında yönetici hemşirelerin, hasta güvenliği kültürünün 
sürdürülmesine yönelik hemşirelik uygulamaları için gerekli desteği sağlamaları, hemşirelerin 
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klinik ortamlarda tıbbi hata yapma olasılıklarının azaltılması ve hata olduğunda bildiriminin 
sağlanması için hasta güvenliği kültürü konusunda bilgilendirilmeleri ve mevcut uygulamaların 
farkında olmalarının sağlanması ve bu konudaki uygulamalarının desteklenmesi, için hizmet içi 
eğitimler verilmesi ve bu eğitimlerin düzenli aralıklarla tekrar edilmesi, önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Hemşire, hasta güvenliği kültürü, ölçek 
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EXAMINATION OF NURSES’ VIEWS ON “PATIENT SAFETY CULTURE” 

Objective: The objective of this study is to research nurses’ views on patient safety culture. 
Material and Method: The sample of this descriptive cross-sectional study is a group of 153 
nurses from Eskişehir Osmangazi University Medical Faculty Application and Research Hospital. 
Data was collected between July-August 2017. Number/percentage, arithmetic average, 
pearson correlation and multiple regression analysis were used in the process of evaluation of 
data. 

Findings: As descriptive features are analyzed, 153 nurses as total, 126 of whom are female, 
(82,4%) have participated in the study. Age average of nurses is 29,098±6,253; 96 (62,7%) 
of them have bachelor degree. If we have a look at the study, 47 (30,7%) of the participants 
work in the department of surgery, 81 (52,9%) in internal diseases, 14 (9,2%) in intensive 
care unit, and 11(7,2%) in emergency. Nurses’ work-hour average is 6,735±5,999 years. Point 
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average of patient safety culture is 3,06 ± ,400. For all sub-dimensions, point averages are 
between 3,04 and 3,08. The lowest point in scale sub-dimensions has been obtained from 
personnel education, 3,04±,523, “the highest unexpected event and trouble ticket” from sub- 
dimension 3,08±,473. According to those results, nurses’ awareness on patient safety culture 
is over intermediate level. 

Result: Nurses’ awareness on patient safety culture is over the average. So, institutions and 
executive nurses are suggested to provide necessary support for nursing applications on 
sustainability of patient safety culture. 

Key words: Nurse, patient safety culture 
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Giriş: Gürültü, aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata 
olarak tanımlanmaktadır (tdk. gov.tr, 2017). Herhangi bir ortamda olan rahatsız edici veya zararlı 
sesler “gürültü kirliliği” olarak adlandırılmaktadır. Gürültünün insanları psikolojik, zihinsel ve 
bedensel olarak olumsuz yönde etkileyen bir çevre kirliliği olduğu da bilinmektedir (Bharathan vd., 
2007:31). Ortamdaki 40 - 50 desibel (dB) ses düzeyini aşan gürültünün “duygusal reaksiyonlara, 
kan basıncında normal olmayan yükselmelere, taşikardiye ve muhtemelen iskemik kalp hastalığına 
neden olduğu bildirilmektedir (Bluhm vd.,2004:43). 55-60 dB’nin üzerindeki bir gürültü seviyesinin, 
sinir sistemini etkilediği, strese ve yaşlı insanlarda bilişsel ve davranışsal rahatsızlıklara neden olduğu 
saptanmıştır (Babisch, 2003:5; Perrson 2001;4; Grumet, 1993:433-437). 

Bovenzi ve Collareta’nın (1984) yaptıkları araştırmada, 40 ila 50 dB (A) arasındaki gürültünün 
normal uyku evrelerine müdahele ettiğini bildirmişlerdir (Bovenzi ve Collareta, 1984:79). İş 
ortamlarındaki bu düzeydeki gürültü, iş performansını olumsuz yönde etkileyebildiği (Belojevic 
ve Jakovijevic, 2001:17) gibi insanlar arasındaki işitme ve konuşma ile sağlanan iletişimin 
bozulmasına ve iş kazalarının artmasına neden olabilmektedir (Şahin, 1995:112;). 

Özellikle kamu hastanelerinde gürültü düzeyinin kaçınılmaz olduğu, gürültüye uzun süreli 
maruz kalınması durumunda, insan sağlığı açısından tehlikeli olduğu kabul edilmektir(Boşat, 
2013:1-2). Bu yönde yapılmış bazı araştırmalarda, gürültü kirliliğinin, insanların psikomotor 
aktivitesinin bozulmasına, hipertansiyon, gastrointestinal sistem rahatsızlıklara , işitme kaybına, 
baş dönmesine(vertigo), kulak çınlamasına(tinnitus), bulantı ve kusmaya neden olabildiğini 
belirtmektedir (Boşat, 2013:1-2; Mazer, 2006:145). 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastanelerdeki gürültü düzeyinin 35 dB (A)’in altında olması 
gerektiğini bildirmektedir. Ancak 1925 yılından 2009 yıla kadar geçen sürede dünya genelinde 
gündüz ortalama hastane ses seviyelerinin 57 dB(A)’den 72 dB(A)’e, gece saatlerinde 42 dB(A)’den 
60 dB(A)’e yükseldiği belirlenmiştir (euro.who.int, 2009). Amerika Birleşik Devletleri’nde, 
gürültünün zararlı etkilerini en aza indirgemek için Çevre Koruma Ajansı (EPA) hastanelerde 
gündüz saatlerindeki gürültü düzeyinin 45 dB (A)’in, gece saatlerinde 35 dB’nin altında olmasını 
önermektedir (Vehid vd., 2011, 409). 

Ülkemizde yapılmış bir araştırmada, hastanedeki tüm kliniklerin ortalama gürültü düzeyinin, 
60,10 dB(A), klinikler arasında en yüksek gürültü düzeyinin ise, 107,70 dB(A) olduğu ölçülmüştür. 
Ölçüm yapılan kliniklerin tüm gün içindeki ortalama gürültü düzeyleri değerlendirildiğinde, en yüksek 
ortalama düzeyinin dahili birimlerin olduğu ortak alanlarda (70, 38 dB(A)) olduğu belirlenmiştir. En 
düşük gürültü düzeyi ise Nöroloji Polikliniğinde 33,10 dB(A) olarak tespit edilmiştir. (Boşat, 2013:47). 
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Bir başka çalışmada bir kliniğin hasta odasındaki gürültü düzeyinin 60-65 dB(A)Leq 
seviyesinde olduğu belirlenmiştir.(Cordova vd., 2012:44-48). Bir diğer çalışmada hastanede 
günün her saatindeki ses basınç düzeyinin fazla (60-65 dB(a)Leq ) olduğu tespit edilmiştir. Aynı 
çalışmada, ses basınç seviyesindeki bu yükseliğin hasta ve hasta yakınlarını olumsuz yönden 
etkilediği ifade edilmektedir (Busch vd., 2005). 

Bir başka araştırmada, İstanbul ilinde bulunan bir hastanenin bazı yerlerinde 9.00 ile 15.00 
saatleri arasında gürültü düzeyi ölçülmüştür. Araştırma sonucunda, hastanenin tüm koğuşlarında 
gözlenen ortalama eşdeğer gürültü seviyelerinin, WHO kılavuzlarında önerilen değerleri aştığı 
tespit edilmiştir. Araştırmada, günlük gürültü kaynaklı ses seviyesinin 45 dBA ile 61 dBA arasında 
değiştiği, gözlenmiştir. Nöroloji ve Kulak Burun Boğaz bölümlerinde sabah saatlerinde gürültü 
düzeyinin diğer birimlerden daha düşük olduğu belirlenmiştir. En yüksek gürültü düzeyinin 
61 dB(a) olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde gözlenmiştir. Sıklıkla şikayet edilen 
gürültü kaynaklarının, “telefon zil sesi“, “telefon konuşmaları“,“koridordaki insan seslerinin“, 
“tuvaletlerden sızan su seslerinin“ olduğu belirlenmiştir (Vehid vd., 2011, 409). 

Hastanelerdeki gürültü kirliliğinin kaynağının çoğunlukla insan kaynaklı olduğu, tıbbi ve 
tıbbi olmayan personelin faaliyetlerini yürütürken ortaya çıktığı tespit edilmiştir.Hastanelerdeki 
gürültü problemini çözmek için, personel eğitimi ve idari kurallara büyük ihtiyaç duyulduğu, 
ulusal düzeyde, gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi ve gürültüyü azaltıcı klavuzların hazırlanması 
önerilmektedir.(Vehid vd., 2011:409-413) 

Amaç: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastanelerde hasta odalarındaki gürültünün gündüz 
saatlerinde 35 dB(A) , gece 35 dB(A) seviyesinde olması gerektiğini belirtmiştir. Bu seviyeden 
fazla gürültünün hem hastane çalışanları hem de hasta ve hasta yakınlarının sağlıkları üzerinde 
üzerinde olumsuz etkileri olduğu, gürültülü ortamlarda çalışanların iş performanslarının azaldığı 
bilinmektedir. Bu araştırmada temel olarak hastanelerdeki gürültü düzeyinin araştırılması 
amaçlanmıştır. Araştırmanın diğer amaçları ise, hastane birimlerindeki gürültü düzeyinin, 
gürültünün nedenlerinin ve gürültünün hem çalışan hem de hasta ve hasta yakınlarının üzerindeki 
etkisinin, gürültünün kaynaklarının ve gürültüyü önleme yöntemlerinin araştırılmasıdır. 

Sınırlılıklar: Araştırmada, zaman ve maddi kısıtlılıklar olması nedeniyle uygulamalı araştırma 
yapılamamıştır. Bu nedenle, günümüze kadar yapılmış bazı uygulamalı çalışmalar araştırmaların 
bulguları ele alınmıştır. 

Yöntem: Araştırma literatür taraması yöntemi ile yapılmıştır. Araştırma verileri konu ile ilgili 
yapılmış yayınlardan, mevzuatlardan ve elektronik ortam verilerinden elde edilmiştir. 

Bulgular: Araştırma sonucunda Türkiye’de bu yönde yapılmış araştırmaların yok denecek 
kadar az olduğu görülmüştür. Yapılmış araştırmalar ile hastanelerdeki gürültü düzeyinin 35-100 
dB(a)Leq ses basınç düzeyinde olduğu ve bununda Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği gürültü 
düzeyinden yüksek olduğu görülmüştür. Dünyada yapılmış araştırmalarda ise hastanelerdeki 
gürültü düzeyinin 60,10 dB(a)Leq ile 107dB (a)Leq ses basınç düzeyinde olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca hastane birimlerinde en yüksek gürültü düzeyinin kliniklerde ve polikliniklerde olduğu ve 
gürültü kaynağının çoğunlukla insan kaynaklı olduğuna ilişkin bulgular elde edilmiştir. Araştırma 
sonucunda hastanedeki ses basınç seviyesindeki bu yüksekliğin çalışanlarda, hasta ve hasta 
yakınlarının fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: Geçmişten günümüze kadar toplumdaki insanların maruz kaldığı çevresel gürültü 
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düzeyinde artış olduğu gibi, hastanelerdeki gürültü düzeyinin de arttığı anlaşılmaktadır. 
Araştırmada, hastanelerdeki gürültü kirliliğinin çoğunlukla insan kaynaklı olduğu ve hastane 
ortam gürültüsünün WHO tarafından önerilen düzeyden (35 dB(A)) yüksek olduğu (35-61 dB(A)), 
hastanelerdeki bu gürültü düzeyinin hasta ve çalışanların sağlıklarını olumsuz yönde etkilediği, 
hastanede çalışan tıbbı ve tıbbi olmayan tüm personelin iş motivasyonu ve performansını olumsuz 
yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Topluma sağlık hizmeti sunan hastanelerde gürültüye bağlı 
sağlık sorunlarının oluşmasını önlemek ve hastane çalışanlarının etkin ve verimli bir şekilde hizmet 
sunmalarının önünündeki engellerden biri olan gürültüyü azaltabilmek için ulusal düzeyde yasal 
faaliyetlerin yürütülmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Hastanelerdeki gürültü düzeyinin 
azaltılabilmesi için ulusal düzeyde gürültü kirliliği ve gürülteye maruziyetin insan yaşamına etkileri 
hakkında toplumsal farkındalığın oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütülebilir. Ayrıca hastane 
teknik alt yapısının ses izolasyonunu sağlayacak şekilde yapılandırılmasının, özellikle kamu 
hastanelerinde bina içi zemin, duvar ve tavan donanımın ortam gürültüsünü en aza indirebilecek 
şekilde organizasyonun sağlanmasının faydalı olabileceği öngörülmektedir. Tüm bu önerilerin 
yanı sıra, ülkemizde hastane gürültülerinin düzeyi ve kaynaklarının tespit edilmesine yönelik 
uygulamalı araştırma sayısının arttırılması, bu araştırmalara destek verilmesinin hastanelerdeki 
gürültü kirliliğinin haritasının çıkarılması açısından faydalı olacağını düşünmekteyiz. Diğer yandan 
ulusal düzeyde uygulanan hastanelerdeki kalite faaliyetlerine, hastane gürültü kirliliğini önleyici 
faaliyetlerin de dahil edilmesinin hem hasta güvenliği, hem de çalışan güvenliği uygulamalarına 
katkı sağlayacabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Hastane, Gürültü Kirliliği, Ses Düzeyi, Sağlık 
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NOISE LEVELS AND HEALTH EFFECTS IN HOSPITALS 

Aim: İt was aimed to investigate the noise level in hospitals in this study. Other objectives of the 
study awere to investigated the noise level in the hospital units, the causes of the noise, and 
the effects of noise on both working and patient and patient relatives, noise sources and noise 
prevention methods. 

Method: The research was conducted by literature review method. Research data was obtained 
from publications related to the subject, from legislation and electronic media. 

Results: As a result of the research, it is seen that the researches conducted are not to be 
enough in this direction in Turkey. It was observed that the noise levels in the hospitals were 
at 35-100 dB (a) sound pressure level and higher than the noise level suggested by the World 
Health Organization. In the studies conducted in the world, it was determined that the noise 
level in the hospitals is 60.10 dB (a) and 107 dB (a) sound pressure level. In the study, it was 
determined that the noise pollution in the hospital had negative effects on the physical and 
mental health of patients and their relatives. 
Conclusion: In the study, it was found that the noise pollution in the hospitals was mostly 
human and the hospital noise was higher than the WHO recommended level (35 dB (A)) (35-61 
dB (A)); this noise level in the hospitals affected the health of patients and employees negatively, 
the work motivation and performance of the staff are affected negatively. For this reason, it is 
thought that it will be useful to carry out legal activities at the national level in order to reduce 
noise. We also think that it would be useful to structure the hospital’s technical infrastructure 
in such a way as to provide sound insulation, and to remove the maps of noise pollution in 
hospitals. On the other hand, we think that the inclusion of activities to prevent noise pollution 
in the quality activities may contribute to both patient safety and employee safety practices. 
Key Words: Hospital, Noise Pollution, Sound Level, Health 
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Giriş: Hasta güvenliği ciddi küresel bir halk sağlığı sorunudur. Sağlık hizmeti sunumunda 
hastaların zarar görmesine yol açabilecek her türlü işlem ve süreçlerle ilgili alınacak tedbir ve 
iyileştirme uygulamalarına yönelik faaliyetler olarak tanımlanan hasta güvenliği, son yıllarda 
sağlık sektöründe akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından yoğun olarak ele alınmaktadır. 
Sağlık hizmetlerinde kalitenin temel ilkelerinden biri olarak kabul edilen hasta güvenliği, örgütün 
güvenlik kültürüne olan bakışı ile yakından ilişkilidir. Hasta güvenliğini tehdit eden, istenmeyen 
tıbbi olaylar hem dolaylı hem de doğrudan ülke ekonomisine ciddi yükler getirmesinin yanında 
yatış süresinin uzamasına, örgütün itibarının düşmesine, hasta memnuniyetinin azalmasına, 
mortalite ve morbiditenin artmasına neden olmaktadır (IOM, 2000; Filiz, 2009; Göras vd.,2013). 

Amaç: Hasta güvenliği çalışmaları konusunda gerek uygulayıcılar gerekse akademisyenlere 
yardımcı olmayı hedefleyen bu çalışmanın amacı, sosyo-demografik özellikler (cinsiyet, medeni 
durum, eğitim, yaş, çalıştığı bölüm, çalışma şekli ve haftalık çalışma süresi, kurumda toplam 
çalışma süresi ve meslekte toplam çalışma süresidir) ile hasta güvenliği kültür algısı arasında fark 
olup olmadığını belirlemektir. 

Yöntem Evren: Çalışma, tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir saha araştırmasıdır. Araştırma, 
23 Temmuz-23 Ağustos 2017 tarihleri arasında S.B.Ü. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
yapılmıştır. İlgili dönemde hastanede görev yapan toplam 789 hemşire/ebe’den (548 hemşire, 
241 ebe), 255’i gönüllülük ilkesi gereği çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Böylece evrenin 
%32’sine ulaşılmıştır. 

Veri Toplama Araçları: Araştırma verilerinin toplanmasında 9 sorudan oluşan “Kişisel Bilgi 
Formu” ile 51 sorudan oluşan “Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği” (HGKÖ) kullanılmıştır. Hasta 
güvenliği kültürünün değerlendirilmesi için Türkmen ve diğerleri (2011) tarafından geliştirilen 
“Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği” kullanılmıştır. HGKÖ; yönetim ve liderlik (17 madde), çalışan 
davranışı (14 madde), olay ve hata raporlama (5 madde), çalışanların eğitimi (7 madde) ve bakım 
ortamı (8 madde) olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Taslak ölçek, dörtlü likert tipi ve 
“1. tamamen katılmıyorum”, “2. katılmıyorum”, “3. katılıyorum”, “4. tamamen katılıyorum” 
şeklindedir. Ölçek puanının hesaplanmasında; alt boyutlarda yer alan madde puanları toplanıp 
elde edilen toplam sayı madde sayısına bölünmekte ve 1-4 arasında her bir alt boyutun ortalama 
puanı elde edilmektedir. Toplam ölçek puanının hesaplanmasında ise 5 alt boyutun ortalama 
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2 S.B.Ü. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hast., Kalite ve Verimlilik Birimi, Elazığ, Türkiye 
3 S.B.Ü. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hast., Sağlık İdaresi, ELAZIĞ, Türkiye 
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puanı toplanmakta ve 5’e bölünerek 1-4 arasında ölçek puanı elde edilmektedir. Ölçek puanının 
yorumlanmasında ise “puan ortalamasının 4’e doğru yükselmesi, olumlu hasta güvenliği 
kültürünü”, “1’e doğru azalması, olumsuz hasta güvenliği kültürü’ nün varlığını göstermektedir 
(Türkmen vd., 2011). Veriler araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. 

Verilerin Analizi: Veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve paket programı ile 
değerlendirilmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni HGKÖ puanı, bağımsız değişkenleri; cinsiyet, 
medeni durum, eğitim, yaş, çalıştığı bölüm, çalışma şekli ve haftalık çalışma süresidir (saat), 
kurumda toplam çalışma süresi ve meslekte toplam çalışma süresidir. Veriler analiz edilirken, 
çalışanların sosyo-demografik özelliklerini değerlendirmek amacıyla frekans ve yüzdelerine, 
hemşirelerin HGKÖ’den aldıkları puanlar hesaplanırken ortalama ve standart sapmalarına 
bakılmıştır. Verilerin özetlenmesinde betimsel istatistikler kullanılmıştır. Tek değişkenli analizlerde 
Student t Testi, ANOVA, Mann Whitney U, Kruskall Wallis kullanıldı. 

 
Bulgular 

Tablo 1. Tanımlayıcı istatistikler ve Cronbach Alpha değeri 
 N Cronbach Alpha Ortalama Standart sapma 
Yönetim ve liderlik 255 .91 2,28 ,618 
Çalışan eğitimi 255 .91 2,38 ,791 
Olay ve hata raporlama 255 .82 2,40 ,735 
Bakım ortamı 255 .85 2,33 ,693 
Çalışan davranışı 255 .93 2,29 ,664 

 
Tablo 1’de gözleneceği üzere hasta güvenliği ortalamaları birbirine yakın düzeydedir. En 

yüksek hasta güvenliği boyutu olay ve hata raporlama çıkarken, en düşük boyutları ise yönetim/ 
liderlik ve çalışan davranışı çıkmıştır. Boyutlara ait Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayıları 0.82 
ile 0.93 arasında bulunmuştur. Yapılan tek değişkenli analiz sonuçlarına göre, hasta güvenliği 
boyutları ile cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, haftalık çalışma süresi, kurumda 
toplam çalışma süresi ve meslekte toplam çalışma süresi arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır 
(p>0.05).Çalıştığı bölüm ile hasta güvenliği boyutlarından yönetim ve liderlik boyutu ile çalışan 
eğitim boyutu arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p﹤0.05). Farkın yataklı servis hemşireleri ile 
özellikli birim hemşireleri (ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz v.b.) arasında olduğu belirlenmiştir. 
Özellikli birim hemşirelerinin yönetim ve liderlik boyutu ile çalışanların eğitimi boyutu konusundaki 
puanları servis hemşirelerinden daha yüksek bulunmuştur. Çalıştığı bölüm ile hasta güvenliğinin 
diğer 3 boyutu arasında ise anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0.05).Çalışma şekli ile hasta güvenliği 
boyutlarından çalışanların eğitimi boyutu arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p﹤0.05). Gündüz 

çalışanlar ile vardiyalı çalışanlar arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p﹤0.05). Vardiyalı çalışanların 
puanları gündüz çalışanlardan daha yüksek bulunmuştur. Çalışma şekli ile hasta güvenliğinin 
diğer 4 boyutu arasında ise anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0.05). 

Sonuç: Gerek maddi gerekse beşeri kaynakları ciddi biçimde etkileyen ve önemli küresel 
bir halk sağlığı sorunu olan hasta güvenliği (WHO, 2014) konusunda yapılan çalışmaların 
artması ülkelerin bu alana verdikleri önemi göstermektedir. Hemşireler ve ebeler, hastane 
organizasyonlarında hasta güvenliği kültürünün iyileştirilmesi için önemlidirler (Top and 
Tekingündüz, 2015).Yapılan bu çalışmada, çalışanların kurumdaki hasta güvenliği ile ilgili 
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konularda ortalamanın üzerinde olumlu görüş bildirdikleri saptanmıştır. Çalışanların özellikle 
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olay ve hata raporlama konusunda olumlu görüş bildirmeleri bu konuda etkin çalışmalar 
yapıldığını göstermektedir. Ancak hasta güvenliği ile ilgili olarak çalışanların davranışları ve 
yönetim/liderlik konusundaki görüşleri diğerlerine göre daha düşük çıkmıştır. Etkin bir hasta 
güvenliği uygulaması için özellikle yönetimin yaklaşımı çok önemlidir. Yönetimin hasta güvenliği 
uygulamalarını desteklemeleri, çalışanların konuyu daha fazla önemsemelerine yol açabilecek, 
kurumda pozitif bir iklimin yaratılmasına imkân sağlayacaktır.Çalışmanın bazı sınırlılıkları 
söz konusudur. Araştırma sadece bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan hemşirelerle 
yapılmıştır. Bu nedenle diğer hastanelerde çalışanlara genellenemez. Diğer bir sınırlılığı, katılmayı 
kabul edenlerle gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Kültürü, Tıbbi Hatalar, Sağlık. 
 

A RESEARCH ON PATİENT SAFETY CULTURE: EDUCATİON AND RESEARCH HOSPİTAL 
EXAMPLE 

Aim: Determine whether there is a difference between socio-demographic characteristics (age, 
sex, marital status, weekly working time etc.) and patient safety culture attitude. 

Method: The study was descriptive and cross-sectional. The research was conducted between 
July 23 and August 23, 2017 at S.B.Ü Elazığ Education and Research Hospital. The research 
group consisted of 255 nurses and midwifes. Frequency, percentage, arithmetic mean, Student 
t-test, Analysis of Variance (ANOVA), Mann Whitney U, and Kruskall Wallis test were used to 
evaluate the data. 

Results: According to the univariate analysis results, there was no relationship between the 
patient safety culture attitude (sub-dimensions) and some socio-demographic characteristics 
(gender, marital status, age, education status, weekly working time, total duration of study 
in institution and total duration of study in profession). There was a significant relationship 
between the patient safety culture attitude and the working unit, and the working style. 

Conclusion: To improve the patient safety level, nurses/midwifes’ perceptions about patient 
safety appear to be essential. Nurses/midwifes are important for the improvement of the patient 
safety culture in health care organizations. 

Keywords: Patient Safety, Patient Safety Culture, Medical Errors, Health. 
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Giriş: Hekim- hastailetişimindepaternalistikyaklaşımyerini, hastaözerkliğiniönplanaçıkaran 
anlayışa bırakma çabası içindedir. Paternalizmde hasta için kararların sağlık profesyonellerince 
alınıp, hastanın bu kararlara uyması beklendiğinden; (Manson ve O’Neill,2007:154-167) 
neredeyse tüm sorumluluğu sağlık profesyonellerinin üstlenmiş olması hastanın kendi geleceğini 
belirleme hakkını temel olarak zedelemektedir. Özerkliğe saygı ilkesi klinik uygulamaya 
“aydınlatılmış onam” süreci ile girmektedir. Bu süreç hastanın durumu ve tedavisi hakkındaki 
bilginin hastaya açıklanması, verilen bilginin hasta tarafından anlaşılması, klinik uygulamanın 
hasta tarafından kabul ya da reddedilmesi unsurlarından oluşmaktadır. Bu durumda amaç, 
hastanın kendisine uygulanacak tanı- tedavi- bakım yöntem ve yaklaşımlarını, söz konusu 
yöntem ve yaklaşımların yarar, zarar ve olası sonuçlarını, farklı yöntem ve yaklaşımları bilmesini 
içermektedir (Badur,2017:52) Aydınlatılmış onam; risk, yarar ve alternatifleri ve onların da risk 
ve yararlarını kapsayan tedavi uygulamasının hekim tarafından yeterli düzeyde ve uygun şekilde 
açıklanmasından ve hasta tarafından hiçbir tereddüte yer kalmayacak şekilde anlaşılmasından 
sonra, tıbbi tedavinin uygulanmasının hasta tarafından “gönüllülükle kabulü”dür. Aydınlatma 
yükümlülüğü hekime aittir. Hastanın kendi geleceğini belirleme hakkı bağlamında hastanın 
yeterliliği hem etik hem de hukuki bağlamda önemli bir kavramdır. Hemşire, hasta savunuculuğu 
rolü ile bilgilendirilmiş onam sürecinin hem yasal hem de etik olarak yerine getirilmesinde 
hastanın tam olarak anlama ve karar vermesini desteklemekle yükümlüdür. 

Amaç-Yöntem: Savunucu rolünde hemşire, hastayı bilgilendirme, onun karar almasına 
yardım etme ve gerektiğinde sözcülüğünü yapma, onu tanı ve tedavi işlemlerinin yan etkilerinden 
ve komplikasyonlardan koruma gibi işlevleri yerine getirmektedir. Bu çalışmada hemşirenin 
bağımsız fonksiyonları içinde onam alma sürecinin yeri ve gerekliliğinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla kritik bir literatür araştırması ve derlemesi yapılmıştır. 

Bulgular: Otonomi; bireyin karar verme ve belirli bir yaşam biçimini seçme özgürlüğü 
olarak tanımlanabilir (Elcioglu ve Duman,2011:99-128). Otonomiye saygı ilkesi ışığında 
hastanın bütünlük, onur ve kırılganlığı açısından hekim-hasta iletişiminde tanı ve tedaviye ilişkin 
diyaloglarda “aydınlatılmış onam” ayrı bir öneme sahip olur (Sayligil,2016:1-26).Otonomi 
yaşamımızı etkileyen seçimler yapma ve kişisel hedeflere dair karar verme özgürlüğümüzü 
kapsamaktadır. Tedavi ortamında otonomiyi etkileyebilecek faktörler: (Burkhardt ve 
Nathaniel,2013:269) hastanın bağımlı rolünü teşvik eden paternalistik tavır, hastanın değer ve 
düşünce süreçlerinin sağlık profesyonelleri ile eş düşünülmesi, hastaların bilgi ve entelektüel 
düzeyinin farklı olabileceğinin göz ardı edilmesi ve kişi merkezli bakım yerine teknoloji bağımlı 
hastalık merkezli bakımın egemen olması biçiminde listelenmektedir. Tedavi süreçlerinde 
1 ESOGÜ Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD, Eskişehir, Türkiye 
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“özerk” öznelere saygı kaçınılmazdır. Özerkliğe saygı ilkesi hem pozitif hem de negatif 
yükümlülük olarak değerlendirilmektedir. Negatif yükümlülük temel olarak özerk eylemlerin 
başkalarının kısıtlamalarıyla kontrol altına alınmaması hedeflidir. Pozitif yükümlülükte de 
hastanın bilgilendirilmesi, kararların özerk olarak ortaya konmasında herhangi bir kuşkuya 
yer kalmamış olmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Hastanın kendi kararlarını açıkça ortaya 
koyabilmesi ve bakım temelli tercihlerini ifade edebilmesinde hemşirelere önemli sorumluluklar 
düşmektedir. Hemşirelerin pozitif ve negatif yükümlülükleri ile ilgili özerliğe saygıyı temele 
alan klavuzlara gereksinimleri vardır (Beauchamp ve Childress, 2017:161-166). Hemşirelik 
uygulamaları açısından onam, olası zararları en aza indirmenin bir yolu olarak ele alınabilir. 
O’Neill’a göre bilgilendirilmiş onam hastanın aydınlatılmış, baskı altına alınmış olmasını 
engelleyecek çok önemli bir süreçtir (O’Neill, 2002:16-21) Aydınlatılmış onam hastanın kendisine 
verilen bilgileri anladığı, sınırları açıkça belirlenmiş bakım/girişim için izin vermesi olduğu gibi, 
mevzuatın gereği olarak elde edilmiş bir belge olabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır (Beauchamp 
ve Childress, 2017:189). Hemşireler hastanın bilgilendirme sürecinde sorumluluk almadıkları 
taktirde birçok hasta için bilgilendirmenin eksik/sınırlı kalabileceği unutulmamalıdır. Hastanın 
özerk olarak onam vermesi kendisine tedavi, bakım, araştırma amaçlı yapılacak işlemler için 
sağlık profesyonellerini yetkilendirme içeriğinde olabilir. Özellikli durumlarda hastanın sessiz 
kalması ona bakım verenler tarafından değişik şekillerde değerlendirilebilir. Hasta kayıtlarında 
verilecek bakım ve yapılacak girişim için özel bir bildirim bulunmaması, hastanın verilecek bakım 
ve yapılacak işlem için onamı olduğu yönünde değerlendirilmemelidir. Bilgilendirilmiş onamın 
ilişkin olduğu konu hakkındaki soru ve endişeler ve eğer varsa eğitim ile ilgili belgeleme, önemi 
gereği hemşire tarafından takip edilmelidir(Akyıldız,2016:187-190). Hastaların hekimleri ile 
görüşemedikleri konuları hemşireleriyle konuşabildikleri bilinen bir durumdur. Hekim- hasta- 
hemşire arasında işbirliği sağlanamıyor ise hastanın bilgilendirme sürecinin tamamlanması, 
kendi geleceği hakkında özerk karar verebilecek düzeye getirilebilmesi için hemşirenin takip 
edeceği bir eylem planına gereksinim vardır (Burkhardt ve Nathaniel, 2013:276). Tıbbi bakıma 
ilişkin onam hastanın kendisi için planlanan bakım/girişimi kabul veya reddetme özgürlüğü 
üzerine kuruludur. Her iki durumda da baskı veya yönlendirme olmamalıdır (Sayligil, 2016:1- 
26). Bu durumu en iyi gözlemleyip takip edecek olan sağlık profesyonelleri hemşirelerdir. Hasta 
savunucusu olarak hemşireler özerk karar vermek için gerekli tüm kriterlerin yerine getirilmesini 
takiple yükümlüdürler. Hemşirelerin sorumluluk alanlarına giren tıbbi müdahaleler için hastayı 
aydınlatma yükümlülükleri vardır. Örneğin kan alımında hemşire yapacağı işlemi ve eğer varsa 
rizikoları da kapsayacak şekilde bilgi vermekle yükümlüdür (Hakeri,2007:130). 

Sonuç: Hemşirelik uygulamalarında mesleki standartlarla uyum içinde olunmalı, 
literatürde sıklıkla dile getirilen mantıklı bir birey için gereken açıklamalar yapılmalı, hastanın 
verilen bilgiyi anlayıp anlamadığı belirlenmelidir. Hastanın inançları, tercihleri, doğru bilgi 
üzerine temellenmemiş ise bu kişilerin kararlarının daha az özerk olduğunun işareti olabilir. 
Kişinin kararları her koşulda bilgiye dayalı ve kabul edilir düzeyde değerlendirilirse; hastanın 
maksimum düzeyde özerk bir karar ortaya koyduğu kabul edilebilir. Hemşireler özerk karara 
ulaşıncaya kadar hastanın takipçisi olmalıdır. Tedavi kararları, hastanın değer, inanç, kültür ve 
yaşam tarzlarından etkilenmektedir(Lewis vd,2012:168). Hemşireler böyle durumlarda hastaya 
verecekleri bilgiyi iyi yönetebilmeli, bakımın değer/inanç/kültür farkından olumsuz etkilenmesini 
engelleyebilmelidir (Özcan,2014:87). Bireyin sağlığını geliştirmek ve hastaya iyi bir bakım 
verebilmek için yıllardır tanılama sistemi ve hemşirelik süreci uygulanmaktadır.Bu uygulama, 
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sunulan bakımın bireyselleşmesini sağlamaktadır.Bu doğrultuda hazırlanan hemşirelik bakım 
planlarının aydınlatılmış onam sürecini yansıtır ve değerlendirir nitelikte tekrar düzenlenmesi 
hasta merkezli bakım ve tedavi yaklaşımını güçlendirecektir. Bu amaçla sürecin bakım planlarına 
entegrasyonu konusunda literatür desteği ile uygulamaya yönelik bir öneri formu oluşturulmalıdır. 

Anahtar sözcükler: aydınlatılmış onam, hemşirelik bakımı, hasta hakları, etik 
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RETHINKING INFORMED CONSENT FROM THE POINT OF NURSES’ ROLE AND 
RESPONSIBILITIES 

Introduction: Presently in healthcare communication, the place of paternalistic approach has 
been replaced by the perception that puts patients’ autonomy forward. Respect to autonomy 
principle is put into clinical practice especially with the “informed consent” process. This 
process involves providing information to the patient about his/her situation and treatment, 
understanding of the information by the patient, and acceptance or refusal of the clinical 
practice by the patient. Informing patients about the entire process is physician’s legal and 
ethical responsibility. At the same time, with nurse’s role of defending patients, it is nurse’s 
both legal and ethical responsibility to support patients full understanding and deciding during 
the informed consent process. 
Aim and Method: In this study, it is aimed at evaluating the necessity and role of nurses taking 
informed consent from patients within nurses independent functions. For this purpose, a critical 
literature review is presented. 

Results: Nurse with defending role conducts informing of the patient, helping their decision 
making and being patients’ voice, and protecting patients from side effects and complications 
of treatment process. By proper participation to informed consent process, nurses can try to 
provide patients autonomy and rights. 

Keywords: informed consent, nursing care, patient rights, ethics 

http://www.uhgsfkongre2017.org/


l. Uluslararası 

Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi 
22 - 26 Kasım 2017 / Antalya 

Kongre Bildiri Kitabı 

www.uhgsfkongre2017.org 171 

 

 

 

YETİŞKİN HASTALARDA BASINÇ YARASI GELİŞME RİSKİNİ 
DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN ÖLÇEKLER 

 
 

Şeyma ADIBELLI1 symadibelli@gmail.com 

Fatoş KORKMAZ1 fkorkmaz@hacettepe.edu.tr 

 
 

Giriş: Basınç yaraları, sağlık hizmetlerindeki gelişim ve yeniliklere rağmen hasta güvenliği 
açısından hala önemli bir sorun olarak yerini korumaktadır. Amerika’da her yıl 1 milyondan 
fazla kişide hastane kaynaklı basınç yarası geliştiği bildirilmektedir (leafhealthcare.com, 2017). 
Ülkemiz için net bir sonuç verememekle birlikte yapılan sınırlı sayıdaki çalışmaya göre basınç 
yarası prevelansı %7-10 arasında değişmektedir (Hug vd., 2001; İnan ve Öztunç, 2012; 
Uzun ve Tan, 2007). Hasta güvenliğini tehdit eden bu sorunun önüne geçebilmek için ilk 
basamak risk değerlendirmedir (www.epuap.org, 2017; www.npuap.org, 2017). Riskin doğru 
belirlenebilmesinde ise ölçüm aracı seçimi önemlidir. Hasta popülasyonuna uygun, geçerli ve 
güvenilir risk ölçüm araçlarının kullanılmasıyla, verilecek olan bakımın planlanması, takibi ve 
sürekliliği sağlanarak basınç yarası gelişiminin önüne geçilebilmektedir (Bergstrom, 2008; Ersoy 
Ortaç vd., 2013; Magnan ve Maklebust, 2009). 

Amaç: Bu derlemede yetişkin hastalarda basınç yarası gelişme riskinin değerlendirilmesinde 
kullanılan risk değerlendirme ölçekleri, ölçeklerin kullanım alanları, geçerlik ve güvenirliklerinin 
paylaşılması amaçlanmıştır. 

Günümüzde hastaneye yatarak takip edilen hastaların basınç yarası gelişimi açısından 
risklerini değerlendirmek üzere pek çok ölçme aracının kullanımda olduğu görülmektedir. 
Bu çalışmada ülkemizde ve genelde en çok kullanılan ölçüm araçlarının bir değerlendirilmesi 
yapılmıştır. 

1. Norton Ölçeği: Basınç yarası gelişme riskini değerlendirmede ilk standart araç olarak 
kabul edilen ölçek, geriatrik hasta popülasyonu için geliştirilmiştir. Ölçek fiziksel durum, mental 
durum, aktivite, hareketlilik ve inkontinans olmak üzere 5 maddeden oluşmaktadır. Her bir 
madde 1-4 arasında puanlandırılmaktadır ve ölçekten alınabilecek en düşük puan 5, en yüksek 
puan 20’dir (Norton, 1989), 14 puan ve altında alan hastalar riskli olarak değerlendirilmektedir 
(Pritchard, 1986). Ölçeğin Türkçeye uyarlaması Pınar ve Oğuz tarafından yapılmış ve geçerli- 
güvenilir bir araç olarak bulunmuştur (Pınar ve Oğuz, 1998). 

2. Waterlow Ölçeği: Judy Waterlow tarafından arasında yoğun bakım kliniklerinde 
olduğu dahili, cerrahi kliniklerinde geliştirilmiştir. Çalışmanın sonunda ölçek, risk değerlendirme 
ve alınacak önlemler olmak üzere iki bölümden oluşturulmuştur (Waterlow, 1985). Daha sonra 
ölçek 2005 yılında düzenlenerek günümüzde kullanılan halini almıştır. Buna göre ölçeğin risk 
değerlendirme bölümü beden kitle indeksi, riskli bölgelerdeki deri tipi, cinsiyet-yaş, malnutrisyon 
tarama aracı, kontinans, hareket ve özel riskler (doku malnutrisyonu, nörolojik bozukluk, 
büyük/major cerrahi ya da travma) olmak üzere 7 maddeden oluşmaktadır. Her bir madde 0-8 
arasında değişen aralıklarda puanlandırılmaktadır. Toplam puana göre 10-15 puan riskli, 15-20 
1 Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye 
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puan yüksek riskli, 20 puan ve üzeri çok yüksek riskli olarak değerlendirilmektedir (Waterlow, 
2005). Braden ve Norton’a göre yüksek sensitiviteye duyarlılığa sahipken, sipesivitesi seçiciliği 
daha düşüktür (Pancorbo/Hidalgo vd., 2006). Ölçeğin Türkçeye uyarlaması 2011 yılında Avşar 
ve Karadağ tarafından yapılmıştır. Çalışma sonucuna göre ölçek geçerli ve güvenilir bir araç 
olarak saptanmıştır. Ölçekten alınan risk puanına göre güvenirlik katsayısı hesaplanmış ve sınıf 
içi korelasyon katsayısı 0.95 olarak bulunmuştur (Avşar ve Karadağ, 2016). 

3. BradenÖlçeği:Günümüzdebasınçyarasıriskdeğerlendirmeölçekleriarasındaaltınstandart 
olarak kabul edilmektedir. VSe sıklıkla, ölçek geçerlik ve güvenirliklerinin karşılaştırılmasında 
rehber olarak kullanılmaktadıralınmaktadır (Anthony vd., 2008; Balzer vd., 2007; Kottner ve 
Dassen, 2010; Pınar ve Oğuz, 1998). Ölçek, 1987 yılında Nancy Bergstrom, Barbara J. Braden 
ve arkadaşları tarafından basınç yarası riski olan hastaların erken tanılanması için geliştirilmiştir. 
Duyusal algılama, nemlilik, aktivite, hareket, sürtünme ve yırtılma, beslenme durumu olmak 
üzere altı maddeden oluşmaktadır. Ölçek alt maddeleri 1-3/4 arasında puanlandırılmaktadır. 
Ölçekten alınabilecek en düşük puan 6, en yüksek puan 23’tür (Bergstrom vd., 1987). Braden’in 
bildirdiğine göre ölçeğin kesme noktası çoğunlukla 18 olarak alınmaktadır. Ancak toplam puana 
göre risk sınıflaması da yapılmaktadır. Buna göre 15-18 puan riskli, 13-14 puan orta derecede 
riskli, 10-12 puan yüksek riskli, 9 ve altı puan çok yüksek riskli olarak değerlendirilmektedir. 
Ölçeğin Türkçeye uyarlanması Oğuz ve Olgun tarafından 1997’de yapılmış ve bası yarası gelişme 
riskini tanılanmasında geçerli-güvenilir bir ölçek olduğu saptanmıştır (Oğuz ve Olgun, 1997). 
Pınar ve Oğuz tarafından 1998 yılında yapılan çalışmada ise ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.95 
olarak bulunmuştur (Pınar ve Oğuz, 1998). 

4. Douglas Ölçeği: Basınç yarası gelişme riskinin değerlendirilmesinde Norton ölçeğinin 
yetersiz kaldığının gözlemlenmesi üzerine geriatrik, myokard infarktüsü iyileşme döneminde 
olan hastaların bulunduğu bir klinikte geliştirilmiştir (Pritchard, 1986). Ölçek beslenme durumu 
ve düşük hemoglobin düzeyi, aktivite, inkontinans, ağrı, cilt durumu, mental durum ve özel 
risk faktörleri (diyabet, dispne, steroid tedavisi, sitotoksik tedavi) olmak üzere 7 maddeden 
oluşmaktadır. Ölçeğin maddeleri 0/1-4 arasında puanlandırılmakta ve toplam puandan her bir 
özel risk faktörü için 2 puan çıkarılarak risk puanı hesaplanmaktadır. Buna göre 18 puan ve 
altında olan hastalar riskli olarak değerlendirilmektedir (Pritchard, 1986). Braden ve Jackson/ 
Cubbin ile geçerliklerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada sensitivitesi duyarlılığının daha yüksekken, 
sipesivitesi seçiciliğinin Jackson/Cubbin’e göre daha düşük olduğu bulunmuşturtür (Seongsook 
vd., 2004). Ölçeğin Türkçe uyarlaması ise çalışılmamıştır. 

5. Gosnell Ölçeği: Norton’dan temel alınarak, bakım evlerindeki geriatrik hastalar için 
geliştirilmiştir. Daha sonra revize edilerek klinik uyarlaması yapılmıştır. Ölçekte, Norton’dan farklı 
olarak fiziksel durum maddesinin yerine beslenme, inkontinans yerine kontinans maddeleri ve 
demografik veriler, tıbbi tanı, giriş ve çıkış tarihleri bilgileri yer almaktadır. Mental durum 1-5, 
miksiyon ve defekasyonu kontrol edebilme durumu, hareket ve aktivite 1-4, beslenme ise 1-3 
arasında puanlandırılmaktadır. Ölçekten alınabilecek toplam puan 5-20 arasında değişmektedir 
ve 12 puan altı bası yarası gelişimi açısından riskli olarak değerlendirilmektedir (Gosnell, 1989). 
Ölçeğin Türkçe uyarlaması ise çalışılmamıştır. 

6. Jackson/Cubbin Ölçeği: Christine Jackson ve Beverly Cubbin tarafından 1991 yılında 
yoğun bakım hastalarında basınç yarası riskini değerlendirmek amacıyla 10 maddelik bir ölçek 
olarak geliştirilmiştir. 1999 yılında ise Christine Jackson tararından revize edilerek, iki madde 
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daha eklenmiştir. Ölçeğin son hali “yaş, vücut ağırlığı-doku canlılığı, geçmiş tıbbi öyküsü- 
etkileyen durum, genel cilt durumu, mental durum, mobilite, hemodinamik faktörler, solunum, 
oksijen gereksinimi, beslenme, inkontinans ve hijyen”olmak üzere 12 maddeden oluşmaktadır. 
Her bir alt madde 1-4 arasında puanlandırılmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 
48’dir, 29 puan ve altında alan hastalar yüksek riskli olarak değerlendirilmektedir (Jackson, 
1999). Ölçeğin Türkçeye uyarlanması Soyer tarafından 2014’te yapılmış ve, basınç yarası 
risk tanılanmasında geçerli bir ölçek olduğu saptanmıştır (Soyer, 2014). Ülkemizde ölçeğin 
güvenirliğine ilişkin herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Ancak Sousa’nın çalışmasında cronbach 
alfa değeri 0.708 olarak bulunmuştur (Sousa, 2013). Bunun yanı sıra Braden ve Douglas ile 
karşılaştırıldığı çalışmada yoğun bakım hastalarında kullanılabilecek en iyi geçerlikte araç olduğu 
bildirilmiştir (Seongsook vd., 2004). 

7. Suriadi ve Sanada Ölçeği: Suriadi ve Sanada tarafından yoğun bakımda yatan hastalar 
için geliştirmiştir. Ölçek mmHg cinsinden arayüz basıncı, vücut sıcaklığı ve sigara içme durumu 
olmak üzere üç maddeden oluşmaktadır. Toplam puan 0-9 arasında değişmekte olup, yüksek 
puanlar bası yarası gelişme riskini göstermektedir (Suriadi vd., 2008). Ölçeğin Türkçe geçerlik- 
güvenirlik çalışması Akman Mert ve Ecevit Alpar tarafından 2010 yılında yapılmıştır. Güvenirlik 
açısından; iki gözlemcinin birbirinden bağımsız olarak ölçek puanlamalarının korelasyon 
katsayısı 24. saatte 0,87 ve 72. saatte 0,94 olarak bulunmuştur. Yoğun bakım hastalarında 
kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu bildirilmiştir (Akman Mert ve Alpar, 2014). 

Sonuç: Basınç yaraları hasta güvenliğini tehdit eden, önlenebilir sağlık bakım sorunlarından 
biridir. Basınç yaralarının önlenebilmesi için bhemşirelik bakımında öncelikli amaç, risk altında 
olan hastaların saptanmasıdır. Bunun için ise geçerli, güvenilir ve klinik profile uygun risk 
değerlendirme ölçeklerine ihtiyaç vardır. Böylece gerçekten risk altında olan hastalar belirlenebilir 
ve bireye uygun girişimler planlanarak bası yarası gelişiminin önüne geçilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Bası Yarası, Risk Değerlendirme, Geçerlik-Güvenirlik, Hasta Güvenliği 
 

PRESSURE INJURY RISK ASSESSMENT SCALES USED IN ADULT PATIENTS 

Pressure injuries are preventable health care problems that threaten patient safety. Complications 
related to pressure injury lead to prolonged length of hospital stay, mortality, increased health 
care costs and workload. The first step in preventing this problem is risk assessment. The use 
of risk assessment tools which are valid, reliable, appropriate to the patient population is 
recommended.In this review, it is aimed to share the risk assessment scales, the areas of use, 
validity and reliability of the pressure injury risk assessment scales used in adult patients. 
Key Words: Pressure Injury, Risk Assessment, Validity-Reliability, Patient Safety 
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BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KULLANIMINDAN KAYNAKLI RADYASYON 
MARUZİYETİ: ENDİŞE VERİCİ DÜZEYDE MI? 
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Giriş: Tıbbi görüntüleme sistemlerinden Bilgisayarlı Tomografi (BT), sık kullanılması ve 
yüksek dozda iyonlaştırıcı radyasyon maruziyeti oluşturması sebebiyle endişe kaynağı olmaktadır. 
Çünkü radyasyon maruziyeti insan DNA’sına zarar vermekte olup, bu da onların gelecekte 
doku ve organlarında birtakım hasarların yaşanmasına ve kanser insidansının artmasına neden 
olmaktadır. Ayrıca radyasyonun stokastik etkileri göz önüne alındığında düşük dozların bile 
uzun vadede olumsuz etkileri olabilmektedir. İnsanların maruz kaldığı radyasyonun %88’i 
yapay, %12’si doğal radyasyondur. Bu yapay radyasyonun %96’sı tıbbi uygulamalardan 
kaynaklanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Radyasyondan Korunma ve Ölçümleri 
Ulusal Konseyi (NCRP)’nin 2006 yılında yaptığı bir çalışmada Amerikan Toplumu’nun toplam 
radyasyon maruziyetinin %24’ünü BT kaynaklı olduğu belirtilmiştir. Kalender, çalışmasında 
ABD’de radyografi yöntemleri içinde radyasyon maruziyetinin %60’nın BT kaynaklı olduğunu 
ifade etmiştir. Yapılan araştırmalar görüntülemedeki %20 ile %50 arasında değişen bir payın 
gereksiz olduğunu ortaya koymaktadır. Oikarinen ve ark. tarafından yapılan çalışmada, bel 
omurgasındaki BT incelemelerinin %77’sinin, baş bölgesindeki BT’nin %36’sının ve karın 
bölgesindeki BT’nin %37’sinin gereksiz çekildiği ortaya konulmuştur. İngiltere’de BT taramasına 
maruz bırakılan 180.000 kişiye yapılan çalışmada, artan oranda radyasyona maruz kalma ile 
birlikte artan lösemi ve beyin kanseri riski bulunmuştur. BT’nin beyin tümörleri riskini üç katına 
çıkardığı ve 5-10 kafa çekiminin lösemi görülme oranını üç kat arttırdığı ortaya konulmuştur. 0-19 
yaşlarında, en az bir kez BT uygulananlarda kanser insidasının %24 yüksek olduğu görülmüştür. 
Radyolog ve epidemiyoloji uzmanı olan Dr. Smith-Bindman, 1996–2010 yılları arası ABD’de yıllık 
bir milyon ile iki milyon arasında değişen altı sağlık bakım organizasyonunun hasta dosyalarını 
incelemiş ve birçok görüntüleme hizmetinin gereksiz yere uygulandığını tespit etmiştir. İlgili 
dönemde BT taramaları üç kat artarak 2010 yılında 1000 hastada 149’a yükselmiştir. Yapılan 
birçok çalışmada hasta görüntülemenin çok sık yapılmasının, hastaları iyileştirmediği, hastaların 
birtakım sağlık sorunları yaşamasına neden olduğu ve maliyetleri artırdığı ortaya konulmuştur. 
Görüntüleme hizmetinin artan ve/veya uygunsuz kullanımıyla ilgili bazı potansiyel faktörler 
belirtilmiştir: 

• Gelişmiş görüntüleme araçlarının üretilmesine olanak sağlayan teknolojik ilerlemeler, 

• Nüfusun yaşlanması, 

• Görüntüleme teknolojilerine olan hasta talebi, 
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• Teknolojinin kullanılabilirliğindeki artış, 

• Hekimlerin artan iş yüküne karşın görüntülemenin hasta hakkında hızlı sonuç vermesi, 

• Malpraktis suçlamalarına karşı hekimlerin savunmacı bir yaklaşım gütmesi, 

• Hizmet başı ödeme durumlarında hekimlere maddi açıdan menfaat sağlaması, 

• Klinisyenler, radyologlar ve hekimler arasında iletişim eksikliği, 

• Hekimlerin bilgi eksikliği, 

• Hastanın teşhisini hızlandırma yönündeki baskı. 

Amaç: Çalışmanın amacı Türkiye’deki hastanelerde BT cihaz ve tetkik sayılarını analiz 
ederek, BT uygulamalarına dikkat çekmektir. Böylece hastalara uygulanan BT çekimlerinden 
dolayı oluşan radyasyon maruziyeti ile ilgili farkındalık oluşturmak ve maruziyeti azaltmaya 
yönelik önlemleri politika belirleyicilerin dikkatine sunmak hedeflenmektedir. 

Yöntem ve Kapsam: Çalışmada Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistik Yıllığı verileri (2010– 
2014) incelenerek, Excel ortamında analiz edildi. Analiz sonuçları Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) ülkeleri verileri ile karşılaştırıldı. 

Bulgular: Türkiye’de bir milyon kişi başına düşen BT sayısı 2002 yılında 4,9 iken, bu oran 
2014 yılında 13,8’e yükselmiştir. Türkiye’de 1995–2015 yılları arası bir milyon kişiye düşen BT 
sayısı, OECD ortalamasının altındadır. Hastanelerde, 2014 yılında bin kişiye düşen BT görüntüleme 
sayısı OECD ülkelerinde ortalama 150 iken, Türkiye’de bu sayı 174’tür. Türkiye’de 2014 yılında 
hastanelere müracaat eden her 1.000 kişiden 174’ünde BT çekimi yapılmıştır, buna karşın 
OECD ülkelerinde 2014 yılında müracaat eden her 1.000 kişiden ortalama 150’sine BT çekimi 
yapılmıştır. 2014 yılında yataklı tedavi kurumlarında BT başına görüntüleme OECD ülkelerinde 
ortalama 7.683 iken, Türkiye’de 12.256’dir. 2014 yılında BT cihaz başına düşen görüntüleme 
sayısı OECD ortalaması 7,68 iken Türkiye’de 12,22 olup dördüncü sırada yer almaktadır. OECD 
2009 verilerine göre, bir milyon kişiye düşen BT cihaz sayısı 21,1 iken bu değer Türkiye’de 
11,6’dır. Ancak OECD ülkelerinin yıllık BT çekim ortalaması 6.730 iken Türkiye’de yıllık BT çekim 
sayısı 8.259 olup OECD ülkeleri ortalamasının üstündedir. 

Sonuç ve Tartışma: BT uygulamalarının masum olmadığı ve uzun vadede ciddi 
zararlarının olduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmış ve gereksiz BT çekimlerinin azaltılması 
gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de bir farkındalık çalışması bulunamamıştır. BT 
uygulamalarından dolayı radyasyon maruziyetinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmazsa 
ileriki yıllarda radyasyon kaynaklı hastaların sayısı ciddi oranda artması kaçınılmazdır. Hastaların 
BT kaynaklı radyasyon maruziyetlerini azaltmak için aşağıda belirtilen önlemlerin faydalı olacağı 
düşünülmektedir: 

Hastaların radyasyonun zararları konusunda bilgilendirilmesi ve bilinç düzeyinin artırılması 
gerekmektedir. William Osler (1849 - 1919) “Hekimin ilk görevlerinden biri ilaç almamaları 
için toplumu eğitmektir” demiş. Aynı mantıkla toplum üzerinde farkındalık kampanyalarının 
yürütülmesi, hekimlerin hastaları bilgilendirmesi, teşhisin güvenliğini ve etkinliğini artırmak için 
doktor ve hastalar arasında diyalog yollarının geliştirmesi gerekmektedir. Böylelikle hasta ve 
hasta yakınlarının BT talepleri gittikçe azalacaktır. 

BT uygulaması yapılmadan önce hekim kar-zarar hesabını iyi yapmalı ve BT uygulamasını 
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en son çarelerden biri olarak görmelidir. Hekim performans puan sistemi revize edilerek 
görüntülemenin kar-zarar hesabı yapılarak uygulanmasına teşvik edici model oluşturulmalıdır. 

Hastaların önceki görüntüleme kayıtlarına erişimin sağlanması tekrar çekimleri önleyerek 
radyasyon maruziyetini azaltacaktır. e-Nabız uygulaması bu soruna çözüm olacak iyi bir uygulama 
olup kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

Tıbbi görüntüleme sistemlerinin kullanılmasında öncelik sırası belirtilerek tıbbi algoritmaların 
oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda daha az zararlı tetkikler tercih edilmelidir. Klinik 
bulguları temel alan uygulama algoritmalarının kullanılması BT uygulamalarının yönlendirilmesi 
için faydalı bir yaklaşım olabilir. 

Sağlık kuruluşlarında oluşturulabilecek tıbbi görüntüleme talep sistemi ile her doktorun 
görüntüleme talep geçmişi izlenmeli ve periyodik olarak her hekimin ilgili görüntülemelerin 
talep sıklığı diğer hekimlerle karşılaştırmalıdır. Görüntüleme talebi diğer hekimlerin görüntüleme 
talebinden daha yüksek olan hekimin görüntüleme taleplerini gözden geçirmesi ve muhtemelen 
değiştirmesi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Tomografi, tıbbi görüntüleme, radyasyon. 
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Abstract: Because of the increase in health investments in Turkey, radiographic imaging 
methods have become widespread and the number of patients who have been subjected 
to computed tomography (CT) imaging is increasing due to the increase in accessibility. The 
contribution of radiological imaging methods in medical diagnosis and treatment can not be 
denied, but the increase in ionizing radiation exposure due to imaging applications can not 
be overlooked. The purpose of this study is to draw attention to radiation exposure from IT 
applications in the context of patient safety and to compare the numbers of CT scans with those 
of the Organization for Economic Development and Cooperation (OECD) by using Ministry of 
Health Health Statistics data (2010-2014). In the study, the literature on CT applications and 
radiation exposure was searched and the situation of Turkey was analyzed. According to the 
analysis result, the number of BT devices per one million persons is 23.88 in OECD countries 
for 2010-2014, while it is 14.36 in Turkey. Nevertheless, in 2014 the number of CT image 
per 1000 persons was 150 in OECD countries, whereas it was 174 in Turkey. It is understood 
that the number of CT applications in Turkey is higher than the average of OECD countries. 
In this context, necessary suggestions have been made to reduce CT application numbers and 
radiation exposure. 
Keywords: Computerized Tomography, Medical Imaging, Radiation. 
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Son yıllarda hasta güvenliği bakım kalitesinin geliştirilmesi kapsamında ele alınan önemli 
konulardan birisi olmuştur. Hasta güvenliği “sağlık hizmeti sunumunda hastaların zarar görmesine 
yol açabilecek her türlü işleme karşı alınacak tedbir ve iyileştirme uygulamalarını içeren bir kavram” 
olarak tanımlanmaktadır (Sağlık Bakanlığı 2009). Hasta güvenliği tanımlarında kurum politikaları 
ve sağlık personeli öne çıkmaktadır. Fakat bakım sürecinin güvenli hale getirilmesinde hastalar 
da aktif rol oynamaktadır (Çakmakçı 2011). Hastaların sağlık bakımında aktif bir rol üstlenmesi 
teşvik edildiğinde, bakımın kalitesi ve etkinliğinin arttığı bilinmektedir (Coulter 2006). Hastalar 
bakım esnasında karşılaşılan riskleri ve istenmeyen olayları sağlık profesyonellerinden daha hızlı 
fark edebilmekte zararlardan kaçınma davranışı göstermektedir (Hor 2013; Weingart 2005). 
Uzun vadede bakımın güvenliği ile ilgili girişimlerde hastaların sürece katılımlarının oldukça 
önemli olduğu görülmektedir (Andersson 2012). Bu nedenle bu çalışmada hasta güvenliğini 
sağlamada hasta katılımının sağlanmasının önemi üzerinde durulmuştur. 

Hasta katılımı, “Sağlık hizmetinden faydalanma ve tedaviye karar verme aşamalarına 
hastaların aktif olarak dâhil etme ve destekleme süreci” olarak tanımlanmaktadır (Menichetti 
2016). Hastaların ve ailelerinin bakım güvenliğinin gelişimine katılımını sağlamak; bakım veren ve 
bakım alan arasında etkili bir iletişim oluşmasını sağlayarak sürece dâhil olmalarını sağlamaktadır. 
Katılımcı hastaların tedaviye uyumlarının daha iyi olduğu gösterilmiştir, bu durumun sağlık 
hizmetinin daha güvenli sunulmasını sağladığı belirtilmiştir (Roter 1998). Hastaların ve ailelerin 
sağlık sistemi çalışanlarından farklı bir bakış açısına sahip olmaları nedeniyle, hasta güvenliği 
uygulamalarına katılımlarının sağlanmasının; sistemin geliştirilmesi, gerekli iyileştirmelerin 
planlanması ve uygulanması aşamalarında yol gösterici olacağı düşünülmektedir (Kushner 
2014). Böylelikle sağlık bakım çıktıları iyileşmekte, bakımın istenmeyen sonuçları azalmakta ve 
sağlık profesyonelleri için daha güvenli ve üretken bir çalışma ortamı sağlanabilmektedir (NPSF 
2014). 

Hastanın hasta güvenliği uygulamalarına katılımını arttırmak için öncelikle hastanın aktif 
bir görev alıp alamayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastanın katılımını doğrudan ve 
dolaylı olarak etkileyen faktörler, şu şekilde sıralanmıştır (Davis 2007) 

1. Hasta ile ilgili faktörler 
Hastanın bilgi ve inanışları: Yapılan araştırmalarda hastaların olası tıbbi hatalara 

yönelik endişeli bir tutum sergiledikleri (NPSF 2002), %75’inin sağlık bakımını orta düzeyde 
güvenli buldukları (NPSF 1997) ve %49’unun önlenebilir ilaç hatalarının sıklıkla gerçekleştiğini 
düşündükleri (Blendon 2002) bulunmuştur. 

 
 

1 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 
2 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 
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Demografik özellikler: Genç hastaların ve kadınların bakıma dâhil olmaya daha istekli 
oldukları ve eğitim düzeyi yüksek hastaların bakımları esnasında düşük eğitim düzeyine sahip 
bireylerden daha aktif bir rol oynadıkları bulunmuştur (Arora 2000; Beaver 1996; Degner 1997). 

Duygular ve başa çıkma yöntemleri: Daha önce hastalığıyla ilgili kötü deneyimi olan 
hastaların olumsuz duygular geliştirdiği (Department of Health 2005), hastalığıyla başa çıkabilen 
hastaların bakıma katılmaya daha istekli oldukları görülmüştür (Adams 2001). 

2. Hastalıkla ilgili faktörler 
Hastalığın evresi ve ciddiyeti: Bazı araştırmalar hafif seyirli hastalığa sahip bireylerin 

hasta katılımına daha yatkın olduğunu belirtirken (Arora 2000; Catalan 1994) bazı araştırmalar 
da ciddi seyirli hastalığı olan kişilerin bakıma katılmayı daha çok tercih ettiklerini göstermiştir 
(Stewart 2000). 

Hastalık semptomları, tedavi planı ve hastanın sağlık çıktıları: Hastanın bakıma 
katılım konusundaki tercihleri semptomlarının seyrine göre zaman içinde değişebildiği ve 
hastanın işlevselliği ile ilişkili olabildiği ve hastanın aldığı tedavi türü ve sağlık çıktılarına bağlı 
olduğu bildirilmiştir (Thorne 2001). 

Hastalıkla ilgili daha önceki deneyimler: Hastalıkla ilgili deneyimler, hastanın tedaviye 
olan uyumuyla, bununla birlikte hasta katılımıyla da yakından ile ilişkilidir (Mansell 2000). 

3. Sağlık profesyoneli ile ilgili faktörler: 
Sağlık profesyonelinin hasta güvenliğine yönelik bilgisi: Hekimlerin %58’i yapılan 

tıbbi hatalarda hastaların kısmen sorumlu olduğunu ifade etmiştir (Blendon 2002). Yapılan 
bir araştırmada klinisyenler, hasta katılımının bakıma olumlu bir etkisi olduğunu belirtmiştir 
(Entwistle 2004). Ayrıca sağlık profesyonelleri ile iyi iletişim kuran hastaların bakıma daha 
uyumlu hale geldiği görülmüştür (Little 2004). 

4. Sağlık kurumu ile ilgili faktörler 
Hastalar birinci basamak sağlık hizmeti aldıkları aile hekimleriyle daha yakın ilişki içindedir. 

Hastaneye yattıklarında ise farklı bir ortama alışma süreci içine girerler ve yeni bir hastane 
personeliyle iletişime geçmek durumunda kalırlar. Buna uyum sağlamak amacıyla bakımlarında 
söz sahibi olmak adına, hasta güvenliği ile ilgili davranış göstermeye ve katılımcı olmaya daha 
yatkın olabilirler (Little 2004). 

5. Hizmet ile ilgili faktörler 
Hastalar tıbbi bilgi gerektirmeyen sağlık bakımı uygulamalarına katılmaya daha istekli 

olabilirler (Thompson 1993). 

2017 yılında Kanada’da Hasta Katılımını Artırma Ekibi tarafından hastaların hasta güvenliğine 
katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan raporda (PEAT 2017), hasta katılımının çeşitli alanlarda 
geliştirdiği farklılıklar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 
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Tablo 1. Hasta Katılımının Hasta Güvenliğini Sağlamadaki Rolü 
 

Kalite ile ilgili 
alanlar 

Gelişim Örnekleri 

Güvenlik • El yıkama oranının artması ve enfeksiyon oranının azalması 
• Tıbbi hataların azalması 
• Hasta ve ailelerin güvenliği tehdit etme potansiyeli olan olayları fark etmesi 

Hasta ve aile 
odaklı bakım 

• Ailenin varlığıyla hastanın anksiyete ve stres düzeyini azaltması 
• Sağlık profesyoneli ve hasta arasındaki iletişimin gelişmesi 
• Artan hasta memnuniyeti ve iyileşen bakım deneyimi 

Bakımın düzeni • Taburculuğun daha iyi planlanması 
• Profesyoneller arası ekip çalışmasının geliştirilmesi 

Eşitlik • Hizmetin sunumunda kültürel farkındalık ve düşüncenin gelişmesi 
• Hastaların duygusal sağlığının iyileşmesi 
• Fizyolojik bulguların düzelmesi 
• Kronik hastalıklara bağlı ölüm oranının azalması 

Sağlık çıktıları • Hizmetin sunumunda kültürel farkındalık gelişmesi 

Etkinlik ve 
Uygunluk 

• Hastalarla ortak karar verilerek sağlık bakımının iyileştirilmesi 
• Hastaneye tekrar yatma oranının azalması 
• Hastanede kalma süresinin azalması 

Verimlilik • Hastanede yatış maliyetinin azalması 
• Tıbbi hatalardan kaynaklı yasal yaptırım maliyetlerinin azalması 

 
Sonuç olarak hasta katılımının sağlanmasının hasta güvenliğinin sağlanması ve zararın 

azaltılmasında kritik bir rol oynamakta ancak, bakımın sorumluluğu birincil olarak sağlık 
profesyonellerine ve sağlık kurumlarının yöneticilerine aittir (NPSF 2014; Davis 2007). Sağlık 
hizmetlerinin düzenlenmesi sürecinde hasta katılımının sağlanmasının, hasta güvenliği 
müdahalelerinden yalnızca bir tanesi olduğu unutulmamalıdır. Bu noktada hasta güvenliğini 
artırmak amacıyla hastaların istekli ve hazır olduklarında sisteme dâhil olmaları sağlanmalıdır. 
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Abstract: Patient safety has been one of the important issues in the development of health 
care quality. It is defined as “a concept involving measures and remedies to be taken against 
all kinds of processes that can lead to harm to the patients in health service delivery”. Patients, 
as well as healthcare providers play an active role in making the care process safer. Since 
patients may notice the risks and adverse events during care faster than health professionals. 
It seems that the engagement of patients in the process is crucial in long term care-related 
initiatives. For this reason, in this study, the importance of ensuring patient engagement in 
patient safety is emphasized. Patient participation is defined as “the process of actively involving 
and supporting patients at the stages of benefiting from health care and treatment decision- 
making”. Ensuring the engagement of patients and families in safe care provides effective 
communication between caregiver and care reciever. Engaged patients have been shown to 
have better treatment compliance, which has led to a safer health care delivery. This improves 
healthcare outcomes, reduces undesirable outcomes, and provides a safer, productive work 
environment for healthcare professionals. Patient engagement plays a critical role in safety and 
reduces harm, but the responsibility for care is primarily belongs to healthcare providers and 
managers. Maintaining patient participation during the health care regulatory process is one of 
the patient safety interventions. At this point, patients should be included in the system when 
they are willing and ready to increase patient safety. 
Keywords: nursing, patients, patient engagement, patient participation, patient safety 
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Özet: Dünya’da görülme sıklığı giderek artan düşme sorunu sağlık bakımında maliyeti 

yükseltmekle birlikte kişinin ve bakım veren aile bireylerinin yaşam kalitesini düşürmektedir. 
Düşmeye neden olan faktörler; kas güçsüzlüğü, düşme öyküsü, yürüme sorunları, denge 
problemleri, yardımcıcihazkullanımı, artrit, depresyon, ortostatikhipotansiyon, kognitiffonksiyon 
bozuklukları, görme sorunları, günlük yaşam aktivitelerinde bozulma ve polifarmasidir. Literatür 
incelemesi yapılarak yazılan bu derleme çalışmasında evde yalnız yaşayan yaşlıların, kullandığı 
ilaç sayısı az olanların, işitme problemi olmayanların, yardımcı araç kullananların, kronik hastalığı 
olanların, gözlük kullananların, fiziksel harekette destek araç kullananların düşmeye karşı daha 
güvenli davranışa sahip olduğu ve daha az düşme korkusu yaşadıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Giriş: Düşme, bireyin herhangi bir zorlayıcı kuvvet, senkop ya da inme olmadan, 
dikkatsizlik sonucu bulunduğu seviyeden daha aşağıdaki bir seviyede hareketsiz hale gelmesidir. 
Yaşlıların 1/3’inden fazlası, her yıl düşmektedir ve bunların yarısında düşmeler tekrarlayıcıdır 
(Tinette,1997:1). Yaşlılık dönemi kişilerin kaza riskinin arttığı ve fiziksel yeteneklerinin azaldığı bir 
dönemdir. Yaşlı bireylerde yaralanma ve ölüm sebepleri arasında düşme önemli bir yere sahiptir 
(Kırağ, 2017:2). Dünya’da görülme sıklığı giderek artan düşme sorunu sağlık bakımında maliyeti 
yükseltmekle birlikte kişinin ve bakım veren aile bireylerinin yaşam kalitesini düşürmektedir. 65 
yaş üstü bireylerin %33’ünden fazlasının yılda en az bir kez düştüğü ve düşme korkusunun ev dışı 
aktiviteleri limitleyerek yaşam kalitesinde azalmaya neden olduğu bilinmektedir (Ünver,2017:3). 

Düşmeye neden olan faktörler; kas güçsüzlüğü, düşme öyküsü, yürüme sorunları, denge 
problemleri, yardımcı cihaz kullanımı, artrit, depresyon, ortostatik hipotansiyon, kognitif 
fonksiyon bozuklukları, görme sorunları, günlük yaşam aktivitelerinde bozulma ve polifarmasidir 
(Tinette,1997:1). Risk faktörlerinin sayısı arttıkça düşme olasılığı da artar. Ayrıca hastaneden 
taburcu olan hastaların ilk ayda ve akut veya kronik hastalıkların akut alevlenme dönemlerinde 
düşme riskinde belirgin bir artış görülür (Işık, 2006:4) 

Düşen ya da düşme riski olan hastalar değerlendirilirken; daha önceki düşme öyküsü, ilaç 
öyküsü, senkop, aritmi ve koroner arter hastalığı durumu sorgulanmalı ve görme muayenesi, kan 
basıncı, denge ve yürüme muayenesi, nörolojik muayene, iskelet sistemi muayenesi yapılmalıdır 
(Dişçigil, 2009:5 ) 

Düşmelerle ilgili yapılması gereken en önemli müdahale onu engellemektir. Bu nedenle 
yaşlıda kullanılan ilaçlara, onun fiziksel özelliklerine, yardımcı araç kullanma durumlarına dikkat 
1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Hemşirelik, Eskişehir, Türkiye 
2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Hemşirelik , Eskişehir, Türkiye 
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edilmelidir (Cadore, 2013:6). Yaşlıda özellikle diüretikler ve alfa blokerler ortostatik hipotansiyona 
neden olarak düşme riskini arttırırlar (Tinette,1997:1). 

Acil servise başvuran 71 yaş ve üstü hastaların %16.4’ ünün (n: 262), %10.6 (n: 177) 
oranında düşme vakası ile geldiği saptanmıştır. Bu oranların yaşlanmaya bağlı sorunlara; görme 
keskinliğinde azalma, karanlığa uyumda azalma, göz kamaşması, reaksiyon süresinde yavaşlama, 
postürde bozulma veya uygunsuz çevre koşullarına (kaygan zemin malzemesi, ışıklandırmanın 
yetersiz olması, zeminde uygunsuz desenli halı bulunması vb.) bağlı olarak geliştiği belirlenmiştir 
(Gündüz, 2017:7). Güncel bir çalışma sonucuna göre geriatrik kadınlarda daha sık düşme 
öyküsü ve mobilite problemleri olduğu belirlenmiştir (Erdoğan,2017:8). 

Literatürde geriatrik bireylerin düşme veya düşme korkusu yaşama sebepleri arasında; 
kronik hastalıklar, kullanılan ilaçlar, polifarmasi gibi faktörler yer almaktadır. Ayrıca evde yalnız 
yaşayan yaşlıların, kullandığı ilaç sayısı az olanların, işitme problemi olmayanların, yardımcı araç 
kullananların, kronik hastalığı olanların, gözlük kullananların, fiziksel harekette destek araç 
kullananların düşmeye karşı daha güvenli davranışa sahip olduğu ve daha az düşme korkusu 
yaşadıkları bildirilmektedir (Kırağ,2017:2; Ünver,2017:3; Gündüz,2017:7; Erdoğan,2016:8). 

Gereç ve Yöntem: Çalışma, konuyla ilgili yayınların retrospektif olarak taranması biçiminde 
gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi internet erişim ağı üzerinden 
‘yaşlı, düşme korkusu, yaşlıda düşme’ anahtar kelimeleri ile Google Akademik arama motorunda 
tarama yapılmıştır. Ocak 2017- Ekim 2017 tarihleri arasında ulusal dergilerde, ücretsiz, tam metin 
halinde yayınlanmış araştırma makaleleri değerlendirme kapsamına alınmıştır. Yapılan tarama 
sonucu elde edilen 19 yayın arasından 5 orijinal ve kantitatif araştırma makalesi incelenmiş ve 
derleme olarak yazılmıştır. 

Sonuç ve Öneriler: Yaşlıların hem hastane hem ev ortamının düşme riski açısından 
değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, yaşlılara yönelik düşmeden korunmayı sağlayıcı 
eğitim programlarının uygulanarak bilinçlendirilmesi önerilmektedir. Ayrıca yaşlı birey ve ailesine 
kronik hastalıkların yönetimi, ilaç kullanımı, yaşanılan ortamın yaşlıya uygun hale getirilmesi 
(uygun zemin malzemesi kullanımı, halıların düz renkli ve göz yanılmasına neden olmayacak 
desende olması, ışıklandırmanın uygun parlaklıkta olması, tuvalet ve banyoda tutunabileceği 
tutamaklar yapılması vb.) konularında bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

 
Abstract: Falling is an increased problem in the world. It reduces the quality of life for 

people and caregivers and increades the health care costs. Factors that cause to fall; weakness, 
history of falls, walking problems, balance problems, the use of auxiliary equipment, arthritis, 
depression, orthostatic hypotension, cognitive function disorders, vision problems, and 
impairment in activities of daily living, polifarmasi. In the literature review, the elderly who live 
alone at home, less than the number of those with the same drug, using walker and other 
equipment, chronical illness, using glasses live in less fear of falling. 
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HASTA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN HASTA EĞİTİMİ VE ÖNEMİ 
 
 

Nurdan KIRIMLIOĞLU1 nurdankirimli@hotmail.com 

 
 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlık hizmetlerini, belirli sağlık kuruluşlarında değişik tip 
sağlık personelinden yararlanarak toplumun gereksinim ve isteklerine göre değişen amaçları 
gerçekleştirmek ve böylece kişilerin ve toplumun sağlık bakımını, her türlü koruyucu ve tedavi 
edici etkinliklerle sağlamak üzere ülke çapında örgütlenmiş kalıcı bir sistem olarak tanımlamıştır 
(WHO, 1981). 

İnsan hayatını merkeze alan, kritik fonksiyonu olan sağlık hizmetlerinin verilmesi sırasında 
zaman zaman hizmet veren sağlık personelinin gerek eğitim eksikliği ve beceri yetersizliği 
gerekse de alt yapı ya da süreçlerdeki bazı yetersizlikler nedeniyle tıbbi hataların görülme olasılığı 
bulunmaktadır. Bu hatalar, hastalarda morbidite ve mortalite artışlarına neden oldukları gibi 
aynı zamanda finansal açıdan da maliyet artışlarına yol açabilmekte ve sağlık kurumuna olan 
güveni sarsmaktadır. 

Sağlık hizmetlerinde kalitenin sağlanmasında en önemli unsurlardan biri olan, hizmet 
sunumunun her aşamasında sağlanması gereken hasta güvenliği ve hasta güvenliğinin temelini 
oluşturan tıbbi hataların önlenmesi, sağlık sisteminin öncelikleri arasında yer almaktadır. 

Sağlık hizmetlerinin özellikleri arasında yer alan “güvenli” sıfatı, sunulan hizmetin hastaya 
yarar yerine zarar vermesinin, yaralanma, sakatlık ve ölüme yol açmasının hata yapılmasının 
önüne geçilmesidir (Akgün ve Al-Assaf, 2007: 42-47).Hasta güvenliğinde amaç, hasta ve 
yakınlarını bedensel ve ruhsal olarak etkileyecek olumlu bir ortam yaratmaktır (Gökdoğan ve 
Yorgun, 2010: 53-59). 

Hasta güvenliğini geliştiren ve hatalardan öğrenmeyi kolaylaştıran bilgi, beceri ve tutumlar 
hem sağlık profesyonellerinin hem de hastanın eğitimi ile kazanılabilir (Firth-Cozens, 2001:26- 
31; Henderson, Forrester and Heel, 2006:275-280). Eğitim yoluyla birey, aile ve toplumun 
bilinçlenmesi, onların sağlıkları/hastalıkları hakkında daha fazla sorumluluk üstlenmeleri 
sağlanabilir. 

DSÖ hastaların ve sağlık hizmeti tüketicilerinin düşüncelerinin hasta güvenliği hareketinin 
merkezine alınmasını garanti altına almayı amaçlamaktadır. Hastalar için hasta güvenliği 
düşüncesiyle hastaların liderlik etme ve katılımını arttırmak için hastalar ve onların aileleri ile 
yakın işbirliği içine girilmesi konusunda cesaretlendirici çalışmalar yapılmaktadır. Ortaklık anahtar 
temadır ve ortaklığın hayata geçirilebilmesi eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir (WHO, 2013). 

DSÖ’ne göre hasta eğitimi, hastaların hastalıkları ile yaşamlarını sürdürebilmeleri ve 
hastalıklarını yönetebilmek için kazanmaları gereken yeteneklere sahip olabilmelerine olanak 
tanıyıp bu konuda yardımcı olmak, bireyin içinde bulunduğu sağlık düzeyini bir üst basamağa 
taşımak ve doğru sağlık davranışlarının gelişmesini sağlamaktır (WHO,1998).Yakın zamana kadar 
tedavinin doğru şekilde uygulanmasına odaklanan hasta eğitimi, günümüzde öncelikle hasta ve 
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ailesinin bakım hakkında doğru kararlar vermelerini, sorumluluk üstlenmelerini amaçlamaktadır 
(Alkan, 2016:41-47). 

Hasta eğitimi, sağlık hizmetlerine entegre edilmiş, sürekli bir süreçtir. Hasta merkezli, 
sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olunan sistemik bir öğrenme sürecidir. Hastalığın gelişimi 
ve hastanın yaşam tarzına adapte kalıcı bir bakım sürecini gerektiren hasta eğitimi, sağlık ve 
hastalıkla ilgili davranışlar için bilinçlendirme, bilgi, öz bakımın sağlanması ve psikososyal destek 
içerir. Hastalığın uzun vadeli yönetiminin bir parçasıdır(WHO,1998). 

Hasta eğitiminde amaç, sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi ve hastalık ve sakatlıkların 
önlenmesi için hastayı davranış değişiklikleri konusunda cesaretlendirmek, tedaviye uyumunu 
arttırmak, bağımsız kararlar almasında bireyi desteklemek, yaşam kalitesini iyileştirerek tekrarlı yatışları 
önlemek ve bu doğrultuda maliyetin azaltılmasını sağlamaktır (Uzun, 2007:298-304). Bu bakımdan 
basitçe bilgilendirmekten çok davranış değişikliği yaratmayı hedefleyen dinamik bir süreçtir. 

Hasta eğitimi yalnızca teknik bir uygulama değildir. Aynı zamanda amaçlar ve değerler 
bütünüdür. Kendine özgü felsefesi vardır. Bu özellikleriyle eğitim bireyin haklarının giderek 
daha fazla önem kazandığı günümüz toplumu için moral, etik ve yasal açılardan da önemli 
bir konudur (Avşar ve Kaşıkcı, 2009:67-73).Sağlık konuları ile ilgili olarak yapılan bilgilendirme 
ve eğitim yoluyla bireyin istenilen hareket yönünde güdülenmesi, mevcut sağlık bilgisinin ve 
tutumunun pekiştirilmesi, sağlık hizmetlerinden etkili yararlanılması ve hizmet kalitesinin 
arttırılması mümkün olabilmektedir. Bu durum, etik ilkelerden özerkliğin yaşama geçirilebilmesini 
sağlayan bireylerin bilgilendirilmesi ile olanaklıdır. Bireyin, kendi sağlığını koruyup geliştirmesi 
konusunda bilinçlendirilmesi ve kendi sağlığı ile ilgili anlayabileceği şekilde eksiksiz bilgi alma 
hakkı doğrultusunda hasta eğitimi sağlık profesyonellerinin temel görevleri arasındadır. 

Uluslararası düzeyde ilan edilen Dünya Tabipler Birliği Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi 
(Declaration of Lisbon,1981) ve bu doğrultuda ulusal düzeyde yayınlanan Hasta Hakları 
Yönetmeliği(Hasta Hakları Yönetmeliği,1998) ile ülkemizde sağlık durumlarının ve tedavi 
yaklaşımlarının hastalar ve sağlık profesyonelleri tarafından anlaşılmasının sağlanmasına çağrı 
yapılmaktadır. Hasta Hakları Yönetmeliği’nde hastanın sağlık durumu ile ilgili olarak bilgi alma 
hakkına sahip olduğu üçüncü bölümde belirtilmektedir. Üçüncü bölüm madde 15’de; hastanın 
sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, faydaları ve sakıncaları, alternatif tıbbi 
müdahale yöntemleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek olası sonuçları 
ve hastalığın seyri ve sonuçları konusunda sözlü ya da yazılı olarak bilgi isteme hakkına sahip 
olduğu açıklanmaktadır (Hasta Hakları Yönetmeliği, 1998). 

Bilgilendirme için önce bireyin sağlık durumu ile ilgili bildiklerini, bakış açısını, inançlarını 
birkaç soruyla öğrenmek sonrasında ihtiyaçlar doğrultusunda bilgileri anlatmak gerekir (Desmond 
ve Copeland, 2010:147-148). Psikososyal durumuna, eğitimine uygun, açık, anlaşılır, kısacası 
bireye özgü bir şekilde yapılan bilgilendirme sayesinde kendisi hakkında bilgilenen kişi yaşam 
düzenini sağlıklı yaşam biçim davranışlarına göre kurar, iyileşme süreci daha hızlı ve güvenli olur. 

Hasta eğitiminin sunulmasıyla beraber hastanede kalma ve bilgi eksikliğine bağlı olarak 
gelişen stresin azaldığı görülmekte, olumlu tutumların ve hasta taleplerinin yapılan her çeşit 
eğitimin etkisini arttırdığı da ifade edilmektedir. Hasta eğitiminin verilmesiyle beraber hastanede 
kalış süresi azalan hastaların sağlık harcamalarında da düşüş görülmektedir. Hasta eğitimi hem 
finans hem de sağlığın korunması, geliştirilmesi açılarından büyük önem taşımaktadır. Bu 
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nedenle, tüm aşamalarda hasta ve ailesinin eğitim ihtiyacının belirlenerek, eğitimle sürece dahil 
edilmesi ve bunların kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu şekilde hastalardan kaynaklanan 
hatalar en aza indirilerek DSÖ’nün hasta güvenliğinin sağlanmasında hastalar için hasta güvenliği 
hedeflerine ulaşılması mümkün olabilecektir. 

Anahtar Sözcük: Hasta güvenliği, hasta eğitimi, kalite 
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PATIENT EDUCATION FOR PATIENT SAFETY AND ITS IMPORTANCE 

Patient safety and prevention of medical errors in every stage of health services is among the 
priorities of health system. Measures taken for prevention of medical errors in patient safety, 
one of the most important in care quality for health services, are the basis of patient safety. 
Information, skill and behavior increasing the degree of patient safety and making learning 
from errors easier can be gained through both training of health professionals and patient. 
Today, patient education focused on accurate application of treatment aims firstly for providing 
patient and patient family with accurate decision ability on care and taking responsibilities. 
Patient education helps patient with learning and understanding of his/her diagnosis and 
treatment, gaining active self-care attitude, and getting rid of feeling “weakness” due to 
illness. This process, in which effective and observable changes in patient behaviors are aimed, 
is not limited to inpatient treatment, but continuous. Patient education is not limited to patient 
health, but also includes increasing health care quality. Patient’s healthcare expense get less and 
less proportionally as hospitalization time gets closer to end. Importance of patient education, 
financing of which is so profitable, increases more and more today. 
Key Words: Patient safety, patient education, quality 
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Özet: Yorgunluk kanser hastalarında en sık görülen semptomdur. Fiziksel, sosyal, kognitif 

ve mesleki fonksiyonlarda azalma, enerji ihtiyacı artışı, günlük yaşam aktivitelerinin sınırlanması, 
genel güçsüzlük, uyku bozuklukları, duygu durumu değişiklikleri gibi olumsuz sonuçları nedeniyle 
değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Birçok kanser hastası yorgunluk ile baş etmek için 
tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar (egzersiz, uyku kalitesinin arttırılması, enerjiyi koruma 
ve aktivite yönetimi, stresle baş etme yöntemlerinin belirlenmesi, alternatif tıp yöntemleri) 
kullanmaktadır ve bu yöntemler yorgunluğu rahatlatabilir. Sağlık profesyonelleri bakım verdikleri 
kanser hastalarının rutin olarak yorgunluk durumunu değerlendirmeli ve tamamlayıcı tedavi 
yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. 

Giriş: Yorgunluk kanser hastalarında en sık görülen ve fonksiyonelliği en çok etkileyen 
semptomdur. Fiziksel, sosyal, kognitif ve mesleki fonksiyonlarda azalma, enerji ihtiyacı artışı, 
günlük yaşam aktivitelerinin sınırlanması, genel güçsüzlük, uyku bozuklukları, duygu durumu 
değişiklikleri, sosyal izolasyon, depresyon, tekrarlayan hastane yatışları nedeniyle finansal 
kayıplar gibi olumsuz sonuçları nedeniyle çok yönlü değerlendirilmesi gereken bir durumdur 
(1,2,3). Yapılan bazı çalışmalar kanser tedavisi almaya başlayan hastalarda yorgunluğun %39- 
90, palyatif bakım hastalarında %47, hodgkin lenfomalı bireylerde %11-76 aralığında olduğunu 
bildirmektedir (2,3,26). 

Yorgunluk genellikle tedavi sırasında uygulanan kemoterapi, radyoterapi, hormonal ve biyolojik 
ajanlar ve komorbid durumlar (anemi, kaşeksi, uyku bozuklukları, depresyon) ile ilişkilendirilmektedir. 
Yapılan çalışmalar yorgunluğun etiyolojisinde yer alan diğer predispozan faktörleri; anksiyete 
bozuklukları, enfeksiyon, akciğer hastalığı, karaciğer hastalığı ve yetmezliği, kalp ve böbrek 
yetmezliği, yetersiz beslenme, nöromüsküler bozukluklar, elektrolit dengesizlikleri, uyku bozuklukları, 
hareketsizlik ve egzersiz eksikliği, kronik ağrı, santral etkili ilaçlar olarak sıralamaktadır. 

Kanser İlişkili Yorgunluğun Risk Faktörleri: Kanser ilişkili yorgunluğun risk faktörleri; 
ileri evre/metastatik kanserler veya tekrarlayan kanserler, kanser tedavisi, anemi, nötropeni, 
hipotroidizm, adrenal yetmezlik, hipogonadizm, enfeksiyonlar, malnutrisyon, vitamin eksiklikleri 
(b6,b12), elektrolit değişiklikleri (kalsiyum, magnezyum, fosfor), kardiyopulmoner, hepatik ve 
renal yetmezlikler, sarkopeni, güçsüzlük, kondisyon kaybı, proinflamatuar sitokinlerin salınımı, 
ilaç tedavilerinin yan etkileri,yetersiz uyku kalitesi, psikolojik stres (depresyon,anksiyete), diğer 
semptomlar (ağrı, dispne, bulantı, kusma, sık idrara çıkma, diyare) (5). 
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Amaç: Bu derleme kanser ilişkili yorgunluğun hemşirelik yönetiminde kanıta dayalı 
uygulamaları belirlemek amacıyla yazılmıştır. 

Yöntem: Derlemenin yazımında pubmed, google akademik, EBSCO veri tabanlarına 
bakılmış ve anahtar kelime olarak “kanser, kanser yorgunluğu, kanserde engeller” anahtar 
kelimeleri kullanılmıştır. 

Yorgunluğun Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar 
Egzersiz: Uygun medikal tedavi ve bakımın yanında yürüme, güçlendirme egzersizleri, 

bisiklet kullanma gibi egzersiz programları önerilmektedir. Hasta günde 2 kez 5 -10 dakikalık 
egzersizlerle başlamalı ve her gün 1 dakika arttırması, alanında uzman kişiler tarafından 
yönlendirilmesi ve egzersiz programının devamlılığı sağlanmalıdır(4). Hoffman ve arkadaşlarının 
(2013) randomize kontrollü çalışmasında küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda yürüme ve 
dengeyi arttıran egzersiz programının kişilerin öz yönetimleri ve fonksiyonel performanslarında 
önemli etkisi olduğu bildirilmiştir (6). Kelley GA ve Kelley KS’nin meta analiz çalışmasında (2017) 
ise aerobik egzersizlerin yorgunluk için etkili olduklarını gösteren kanıtın yeterli olmadığı sonucuna 
varılmıştır(7). Hoffman ve arkadaşlarının (2017) çalışmasında küçük hücreli dışı akciğer kanserli 
hastalarına ameliyat sonrası dönemde uygulanan egzersiz programının yorgunlukla baş etmede 
etkili ve güvenli bir yöntem olduğu belirlenmiştir(8). Baumann FT ve arkadaşlarının meme kanserli 
hastalara 2 yıl boyunca uyguladıkları kişiselleştirilmiş egzersiz programının yorgunluk seviyelerini 
azalttığı ve yaşam kalitelerini arttırdığı bildirilmiştir (9). IV. evre meme, gastrointestinal sistem ve 
küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan bireylerle yapılmış, randomize kontrollü çalışma sonucuna 
göre; 2 ay boyunca hemşirelerin supervizörlüğünde uygulanan egzersiz programının yorgunluk 
seviyesini azalttığı, fonksiyonel kapasiteyi ve yaşam kalitesini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır (10). 
Hematolojik kanserli bireylerde yapılan bir çalışmada egzersiz programının anksiyete, yorgunluk 
ve depresyon seviyeleri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (13). 

Enerjiyikorumaveaktiviteyönetimi:Enerjinindoğrukullanımıvementalkonsantrasyonun 
arttırılması amacıyla günlük rutinlerin oluşturulması, önem sırasına göre önceliklerin belirlenmesi 
önerilmektedir(4). Kanser hastalarına verilen eğitimler; yorgunlukla başe tme, günlük yaşam 
aktivitelerinin düzenlenmesi, anksiyete, stres ve depresyondan kaçınmayı içermelidir (24). 

Tamamlayıcı ve Alternatif Uygulamalar: Tıbbi tedavinin yanı sıra kullanılan tamamlayıcı 
alternatif tıp yöntemleri yorgunluk semptomunun yönetiminde sıklıkla kullanılmaktadır. Güncel 
çalışmalarda sıkça kullanılan yöntemler; masaj, relaksasyon teknikleri, bilişsel davranışsal 
terapiler, ginseng, akupunktur ve yoga uygulamalarıdır. 

Kanser ilişkili semptomlarla baş etmekte sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri masaj 
uygulamasıdır. Kemoterapi ve biyoterapi uygulamaları sırasında kullanılan teropatik masaj 
uygulamasının hastaların yorgunluk, ağrı, bulantı ve kusma semptomlarında azalmaya neden 
olduğu ve hastaların hemşirelik bakımdan memnuniyetlerinin arttığı bildirilmiştir (20). Kemoterapi 
uygulaması sırasında sırt masajı yapılan hastaların tedavi sonrası 1. günde yorgunluklarının önemli 
ölçüde azaldığı ve tedavi sonrası değerlendirmelerinde anksiyetelerinde anlamlı düzeyle azalma 
olduğu belirlenmiştir(21). Meme kanseri hastalarına masaj uygulamalarının incelendiği bir meta 
analiz çalışması düzenli olarak masaj uygulaması yapılan hastaların yorgunluk semptomlarında 
azalma olduğu bu göstermiştir(22). 
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Günümüzde kanser semptomlarının yönetiminde kullanılan bir başka teknik akupunktur 
uygulamasıdır. Phoebe ve arkadaşlarının sistematik derleme ve meta analiz çalışmasında meme 
kanserli bireylere uygulanan akupunktur uygulamasının kanser ilişkili yorgunluk üzerinde etkili 
olduğu belirlenmiştir(19). Zeng ve arkadaşlarının meta-analiz çalışmasında ise akupunktur 
uygulamaları ile birlikte verilen eğitiminde yorgunluk üzerinde etkili olabileceği bu nedenle 
sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir(16). 

Randomize kontrollü pilot bir çalışma sonucuna göre bilişsel davranışsal terapi kullanılan 
kanser hastalarında (akciğer,prostat, kolorektal ve jinekolojik kanser nedeniyle tedavi alan) ağrı- 
yorgunluk-uyku bozuklukları semptom kümesinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır(18). 

Sonuç ve Öneriler: Yorgunluk kanser tedavisi ve tedavi sonrası yaşam kalitesini önemli 
derecede etkileyen yaygın semptomlardan biridir. Kanserle ilgili yorgunluk hasta ve ailelerinin 
yaşam kalitelerini etkileyen sıkıntı verici bir semptomdur. Yaygın ve yıpratıcı bir klinik problem olan 
yorgunluğun farmakolojik faydaları sınırlıdır. Birçok kanser hastası tamamlayıcı ve destekleyici 
uygulamalar kullanmaktadır ve bu yöntemler yorgunluğu rahatlatabilir. Sağlık profesyonelleri 
bakım verdikleri kanser hastalarının rutin olarak yorgunluk durumunu değerlendirmeli, 
tamamlayıcı ve destekleyici uygulama kullanım durumunu sorgulamalıdır (25). 

 
EVIDENCE BASED CARE NURSING OF CANCER RELATED FATIGUE MANAGEMENT 

Fatigue is the most common symptom in cancer patients. It is a condition that should be assessed 
due to negative consequences such as decrease in physical, social, cognitive and occupational 
functions, increase in energy need, limitation of daily living activities, general weakness, sleep 
disturbances, mood changes. Many cancer patients have complementary and supportive 
practices (Exercise, increase of sleep quality, energy conservation and activity management, 
determination of stress coping methods, alternative medicine methods) to cope with fatigue, 
which can relieve fatigue. Health professionals should routinely assess the degree of fatigue of 
cancer patients, and must learn about complementary methods of treatment. 
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Giriş: Sağlık hizmetinde kalitenin sürekli geliştirilmesi için hizmet süreçlerinin ve elde 
edilen sonuçların sürekli ve sistematik bir şekilde izlenmesi gereklidir. İzlem sırasında somut 
verilerle hareket edilmelidir. Somut kanıtlara ulaşmak için kalite çalışmalarının ölçülebilir bir 
formata dönüştürülmesi esastır. Ölçüm, süreçlerin yönetimini ve izlenebilirliğini sağlamaktadır. 
Bu nedenle sağlık hizmetinin tüm süreçlerini kapsayan, ölçüme dayalı hedefler tespit edilerek 
iyileştirmeye açık alanlar belirlenmeli ve iyileştirilen alanlarda kalitenin sürekliliği sağlanmalıdır. Bu 
amaçla bazı araçlar kullanılması gerekmektedir. Bu araçlardan biri olan göstergeler; bir konunun 
sayısallaştırılması ve ölçülebilir hale getirilmesiyle, o konuda iyileştirme faaliyeti yapılmasına 
katkı sağlayan, performans ölçümü ve kalite iyileştirme amacı ile kullanılan en önemli araçlardır 
(Gösterge Yönetim Rehberi, 2015: 6) 

Göstergelerin sağlık kurumuna sağladığı yararlar şöyle sıralanabilir: 
 

• Hizmetin kalitesinin ölçülmesi 
• Konuyla ilgili yönetimsel başarının ortaya konulması 
• Üzerinde çalışma yapılan bölümle ilgili başarı veya başarısızlık trendinin tespiti 
• Bölümler arasında kıyaslama yapılması imkânı 
• Kurumlarda ve süreçlerde iyileştirmeye ilişkin planlamaların yapılması 
• İleriye dönük politikaların oluşturulması 
• Hesap/verebilirlik 
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Ölçme, bireylerin, nesnelerin ya da sistemlerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, 
sahipse sahip oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle 
ifade edilmesidir. Değerlendirme ise, ölçme sonuçlarını bir ölçütle kıyaslayarak ölçülen nitelik 
hakkında bir karara varma sürecidir. Yani, ölçme, bir tanımlama işlemidir. Değerlendirme ise, 
bir yargılama işlemidir ve ölçme sonucunun bir ölçütle karşılaştırılmasına dayanır. Tüm sağlık 
hizmetlerinde ortak amaç doğru işlemleri, doğru kişilere, doğru zamanda uygulamaktır. Bu da 
kalitenin sürekli iyileştirilmesi ve gelişimi ile mümkün olabilir. Bu amaç doğrultusunda hareket 
etmek ve kaliteli hizmet sunumunu sağlamak amacı ile öncelikle sistemin nitelik ve nicelik olarak 
bu hedefin neresinde olduğunun tespiti gerekmektedir. Kalite yönetiminde kararlar kanıta dayalı 
olmalıdır. Sunulan sağlık hizmeti kalitesinin, verimliliğin, etkinliğin, sonuçların izlenmesi, hesap 
verebilirlik, ileriye dönük politikaların oluşturulabilmesi, planlama ve karşılaştırma ancak ölçme, 
izleme ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi ile mümkün olacaktır (Kalite İndikatörleri ve 
SİYÖS). Bilindiği üzere “ölçemediğimizi bir şeyi yönetemeyiz”. Konu ile ilgili olarak unutulmaması 
gereken hususlar, bir sorunun birden fazla temel nedeni ve temel nedenin birçok sorun üzerinde 
katkısı olabildiğidir. Temel neden ele alınmadığında, sorun yeniden oluşabilir. Bu nedenle 
önleme, büyük bir öneme sahiptir. 

Bir sorunun hızlı bir şekilde temeline inmenin yöntemlerinden biri de “5 Neden” tekniğidir; 
bu teknik Toyota’nın 1970’lerde üretim sistemlerini yenilemesine yardımcı olmuştur. “5 Neden” 
tekniği “neden?” (veya ilgili sorular - ne, nerede, ne zaman, kim, nasıl?) sorusunun en az beş 
kez sorulmasından ve her seferinde sorunun temel nedene doğru daha ayrıntılı bir şekilde 
incelenmesinden oluşur (www.videojet.com.tr). 

Özellikle kalite çalışmalarında, kaliteyi etkileyen faktörlerin bulunması veya bir probleme 
sebep olan etkilerin bulunması için analitik olarak kullanılan araçtır. 

Basit bir balık kılçığı diyagramı üzerinde aranan soruya, probleme veya kaliteye etki eden 
faktörler ve bu faktörlere etki eden diğer faktörler bulunarak işlenir. Diyagrama bakıldığında 
sonucu etkilediği düşünülen faktörlerin hızlıca görülmesi mümkün olmaktadır. Bu yüzden 
sebep-sonuç veya sonuca etki eden sebeplerin bulunmasında sıklıkla kullanılır (İshikawa, 1968). 
Diyagram, 1968 yılında literatüre ilk kez kazandıran Kaoru Ishikawa’nın anısına literatürde bazı 
kaynaklarda Ishikawa diyagramı olarak da anılmaktadır (Hankins, 2001:42). 

5 neden analizi, sebep-sonuç ilişkilerini ortaya dökmek için kullanılan basit ve etkili bir 
problem çözme metodudur. Temel problem çözme teknikleri konularından olan 5 neden analizi, 
sebep-sonuç ilişkilerini ortaya dökmek için kullanılan bir soru sorma tekniğidir. İşin özünde 
sadece basit bir soru sorma değil probleme yol açan kusurun kök nedenini bulma çabasıdır. 
Balık kılçığı diyagramı; bir başka ismiyle sebep - sonuç diyagramı, ya da kimi kaynaklarda geçtiği 
şekliyle Ishikawa diyagramı, kalite çalışmalarında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Şekil itibariyle 
balık kılçığını andırdığı için, balık kılçığı diyagramı ismiyle anılmaktadır. Yedi kalite aracından biri 
olan bu diyagram, ilk olarak 1943 yılında, Kaoru Ishikawa tarafından kullanılmıştır. 

Bu tekniğin temel amacı bir sorun yada kusura neden olan sebebi bulmak için “Neden?” 
sorusunun tekrarlanarak sorulması. Her bir soruya verilen yanıt bir sonraki sorunun temelini 
oluşturuyor. Bu basit yöntem basitliğinin aksine oldukça etkili bir kök neden analizi imkânı 
sunuyor. Aslında tekniğin adı her ne kadar “5 Neden?” olsa dahi sorunun 5 kere sorulmasına 
gerek yok. Burada asıl amaç “Neden?” sorusunun temel sebep bulununcaya kadar sorulması. 
Bu bazen 3 olabilir, bazen 5 hatta bazen 7 veya daha fazla. Tekniğin 5 sayısı ile ifade edilmesinin 
sebebi, problemin kaynağının genellikle 5 soruda bulunabildiğinin düşünülmesidir. 
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Amaç: Bu çalışmaGösterge Yönetimkonusunda yaşanan sıkıntıların nedenlerinin belirlenmesi 
amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Gösterge yönetimi sürecinde yaşanan sıkıntıları/sorunları belirlemek amacıyla 
yapılan tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Konu ile ilgili kalite konusunda deneyimli kişilerin görüşleri 
doğrultusunda yapılmıştır. Toplamda 35 kişinin görüşü alınmıştır. Birden fazla aynı görüşler 
tek olarak kabul edilmiştir. Kişilerden yaşanan sorunların nedenleri istenmiş ve başlıklar insan, 
yönetsel, materyal/kaynak, metot, ekipman, yönetsel başlıklar olarak belirlendi. 

Bulgular: Konu ile ilgili toplamda 41 görüş belirlenmiştir. Görüşler insan (%22), yönetsel 
(%22), materyal/kaynak (%14.6), metot (%36.5), ekipman/alt yapı (%4.9) başlıklarda 
toparlanmıştır. Görüşler araştırmacılar tarafından neden - neden soruları ile başlıklar haline 
getirilmiştir. Bunlar; İnsan (hekim kaynaklı; hasta çokluğu, zaman olmaması, sekreter kaynaklı, 
kişi niyetli değil, umursamama, önemi bilmeme, bilgisizlik, personelin eğitilmemesi), yönetsel 
(yönetimin umursamaması, yönetimin yeterli takip etmemesi, işin kalite direktörlerine kalması, 
yönetici konunun öneminin farkında değil, sonuçların kök neden analinize inilmemesi, 
iyileştirilme çalışması yapılmaması, rakam olarak görülmesi, çalışanları yeterli bilgilendirmemesi, 
hekimlerin yoğunluğu, performans endişesi, aktif görev almaması, sonuçların bildirilmemesi), 
materyal/kaynak (yazılım eksiklikleri, kodlama eksiklikleri, sistem kurulmaması, sorumluların 
etkin belirlenmemesi, yanlış alt gösterge belirlenmesi), metot (veri toplama; veri çokluğu, 
eksik veri girişi, yanlış veri girişi, zamanında girilmemesi, formülasyon eksiklikleri, yalnızca 
veri toplanması, farklı HBYS kullanımının standardizasyonu engellemesi, verilerin sistemden 
çekilmemesi, manuel girmenin eksiklikleri, manuel yanlış veri girilmesi, gösterge çokluğu, 
eleman azlığı, herkesin süreci sahiplenmemesi, Türkiye Sağlıkta Kalite Göstergelerinde (TÜR- 
GÖS) bazı göstergelerde sayısal veri istenmesi ancak kartta oransal hesap olması, TÜR-GÖS’e 
girerken tekrar veri toplama formuna dönülmesi sıkıntı yaratmakta, analiz; uygun tekniklerin 
kullanılmaması, eksik kullanılması, değerlendirme: ilgili ekiplerin değerlendirmemesi, raporlama 
eksikliği, analiz ve raporlama eksikliği, iyileştirmelerin gözden geçirilmemesi, iyileştirme 
çalışmalarındaki yetersizlikler, yorumlayamama), ekipman/alt yapı (veri girişi için gerekli yazılım 
desteği olmaması, HBYS alt yapısının teknik olarak uymaması, verilerde kopukluk olması) 

Sonuç: Kalite iyileştirme çalışmalarında göstergeler önemli bir yer tutmaktadır. Bu anlamda 
gösterge yönetimin etkin olarak yapılması ve takibinin sağlanması, gerekli iyileştirilmelerin 
yapılması açısından önemlidir. Konu ile ilgili görüşme yapılan kalite çalışanlarının bir kaç 
önerisi şöyledir: ilgili sonuçların farklı dairelerce takip edilmesi etkinliği artıracaktır. Verilerin 
USS üzerinden takibi önemli hale gelir, konunun yönetim toplantılarında görüşülmesi, yalnızca 
denetçiye hazırlanıyormuş gibi bir algı bulunmaktadır. 

Anahtar Kelime: Gösterge, Kalite, iyileştirme, Neden neden Analizi. 
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DETECTING SITUATIONS RELATED TO THE PROBLEMS OF INDICATIVE MANAGEMENT 
“WHY - WHY ANALYSIS” WE CAN NOT MANAGE WHAT WE CAN NOT MEASURE. 

Aim: This study was conducted to determine the causes of the problems experienced in Indicator 
Management. 

Method: Indicative management is a descriptive type of work designed to identify the problems/ 
problems experienced in the process. It has been done in accordance with the opinions of 
the people who are experienced in quality related to the subject. A total of 35 people were 
interviewed. More than one same opinion has been accepted as one. The causes of the problems 
of the people were asked and the titles were identified as human, managerial, material/resource, 
method, equipment, managerial titles. 
Results: A total of 41 views were determined for the subject. Opinions were gathered in the 
headings: human (22%), managerial (22%), material/resource (14.6%), method (36.5%) and 
equipment/infrastructure (4.9%). Opinions were made by researchers into headings with cause 
- cause questions. 

Conclusion: Indicators play an important role in quality improvement efforts. In this sense, 
effective management and follow-up of the indicator management is important for the 
necessary improvements. A few suggestions from the quality workers interviewed about the 
subject are: the effectiveness of monitoring the results in different circles will increase. 
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Giriş: Sağlık politika yapıcıları, hastanelerden hizmet sunumu sırasında kullanılan kaynakları 
etkin ve verimli kullanmalarını istemektedir. Gelecekte ise sağlık kurumu yöneticisinden yüksek 
kalitede hizmeti, düşük maliyetlerle sunulmasını sağlaması bekleneceği öngörülmektedir 
(Chilingerian, 2010: 20). Hastane yöneticilerinin maliyet kontrolü sağlamaları için birim bazında 
giderlerin düzenli olarak saptanması maliyet analizi yapılarak birim maliyetlerinin belirlenmesi 
gerekmektedir (Esatoğlu vd., 2010: 18; Ağırbaş, 2014: 425). Hastanelerde üretim planlaması 
ve kaynak dağılımının hastane amaçlarıyla uyumlu bir biçimde yapılabilmesi için poliklinik 
hizmetlerinin hastanenin sunduğu hizmetler arasındaki finansal büyüklüğünün bilimsel ölçülerde 
bilinmesi ve analiz edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır (Durukan vd., 2007:22) 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Ankara’da hizmet veren bir devlet hastanesinin poliklinik birim 
maliyetlerinin hesaplanması ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği poliklinik paket 
fiyatlarıyla kıyaslayarak maliyet durumunun belirlenmesidir. Literatürde polikliniklerin birim 
maliyet analizlerine yönelik sınırlı sayıda çalışmaya ulaşılabilmiştir. Bu çalışma ile karar alıcılar için 
poliklinik birim maliyetlerinin hesaplanması konusunda farkındalık oluşturulacak, aynı zamanda 
literatüre bir birim maliyet analizi uygulama örneği kazandırılacaktır. 

Sınırlılıklar: Araştırma yalnızca 1 hastane örneği ile sınırlandırılmıştır. 

Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı olarak tasarlanan araştırmanın evrenini Ankara’da bulunan 
2.basamak bir devlet hastanesinin 2015 yılında hizmet veren poliklinikleri oluşturmaktadır. 
Araştırma evreninin tamamı ulaşılabilir olduğundan örneklem seçilmemiştir. Hastanenin 2015 
yılına ait tıbbi, idari ve mali kayıtları kullanılmıştır. Maliyet dağıtımları sırasında yazılı belge 
bulunamaması durumlarında uzman görüşü ve gözlemler kullanılmıştır. Hastanenin gider 
dağıtım tabloları oluşturulurken personel giderleri gözlemler sonucu poliklinikte harcanan 
mesai süresinin oranına göre dağıtılırken ilk madde malzeme giderleri kullanım oranına göre 
dağıtılmıştır. Genel üretim giderlerinin dağıtımında ısınma ve elektrik giderleri için kapalı alan 
m2 oranı, su giderleri için musluk sayısı, haberleşme, bakım orarım,diğer hizmetleri ise kullanım 
durumu kayıtlarına göre dağıtılmıştır. Polikliniklerin birim maliyet analizi; hesaplanan poliklinik 
maliyetinin, poliklinik muayene sayısına bölünmesi ile hesaplanmıştır. Sonuçlar SGK Sağlık 
Uygulama Tebliği poliklinik paket fiyatları ile kıyaslanmıştır. 

Bulgular ve Tartışma: Çalışmada elde edilen bulgulara göre, maliyet analizi çalışması 
ile birinci dağıtım toplamı 27.761.135,41 TL olarak belirlenmiştir. Giderlerin %14,16 sı direkt 
1 Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye 
2 Sağlık Bakanlığı, TÜSEB Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü, Ankara, Türkiye 
3 Ankara Üniversitesi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Ankara, Türkiye 
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ilk madde malzeme, %52,16 ‘sı personel gideri iken %33,68’i genel üretim giderlerinden 
oluşmaktadır. Giderlerin %73,12 ‘si esas üretim gider yerlerinde oluşurken, %12,97’si yardımcı 
üretim yerlerinde, %13,92 ise yardımcı hizmet üretim ve genel yönetim gider yerlerinde 
oluşmaktadır. Poliklinik Birim Maliyetleri ve SUT Paket Fiyatlarına ilişkin bulgular Tablo 1’de 
gösterilmektedir. Poliklinik birim maliyetleri incelendiğinde, en yüksek birim maliyet 175,9 TL ile 
Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği, en düşük birim maliyet ise 13,3 TL ile Plastik Cerrahi Polikliniği 
olarak bulunmuştur. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Kalp 
Damar Cerrahisi, Genel Cerrahi, Üroloji, Çocuk Hastalıkları, Nöroloji, Psikiyatri ve Plastik Cerrahi 
poliklinik birim maliyetlerinin SUT paket fiyatının altında olduğu, İç Hastalıkları KBB, FTR, 
Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Enfeksiyon Hastalıkları, 
Göz Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları polikliniklerinde ise SUT fiyatlarının üstünde olduğu 
belirlenmiştir. Enfeksiyon hastalıkları poliklinik maliyetleri SUT paket fiyatından 149,9TL ile ciddi 
düzeyde yüksek iken, ikinci sırada yer alan göğüs hastalıklarının maliyeti 47,3 TL ve üçüncü 
sırada yer alan göz hastalıklarının maliyeti 39TL ile SUT paket fiyatından daha yüksektir. 

Tablo 1: Poliklinik Birim Maliyetleri ve SUT Paket Fiyatları 
 

 POLİKLİNİK ADI 3.   DAĞITIM 
SONRASI POLİKLİNİK 
MALİYETLERİ (TL) 

POLİKLİNİK 
SAYISI 

BİRİM 
MALİYET 
(TL) 

SUT 
FİYATI (TL) 

1 KARDİYOLOJİ HASTALIKLARI 1.002.590,63 53.120 18,9 33 
2 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 597.237,82 41.836 14,3 23 
3 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1.216.139,2 35.477 34,3 30 
4 KALP DAMAR CERRAHİSİ 570.949,06 34.293 16,6 26 
5 İÇ HASTALIKLARI 1.315.636,25 32.601 40,4 27 
6 GENEL CERRAHİ 789.681,83 30.837 25,6 27 
7 ÜROLOJİ 585.087,33 23.564 24,8 25 
8 KBB 635.835,09 23.200 27,4 23 
9 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 626.352,35 20,879 30,0 24 
10 ÇOCUK HASTALIKLARI 472.801,17 20.818 22,7 24 
11 NÖROLOJİ 530.152,91 20.639 25,7 28 
12 PLASTİK CERRAHİ 205.031,28 15.364 13,3 25 
13 GÖZ HASTALIKLARI 390.081,55 6.396 61,0 22 
14 GÖĞÜS HASTALIKLARI 350.268,04 4.845 72,3 25 
15 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 139.589,7 4.627 30,2 26 
16 ÇOCUK CERRAHİSİ 200.569,7 3.904 51,4 24 
17 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR 238.882,35 3.880 61,6 23 
18 ENFEKSİYON HASTALIKLARI 229.909,07 1.307 175,9 26 
19 ERİŞKİN RUH SAĞLIĞI 166.539,89 10.605 15,7 31 

 
Sosyal Güvenlik Kurumu, hastaneler ve Türk Tabipleri Birliği gibi meslek örgütleri maliyet 

çalışmaları yapmadan fiyatlandırma kuralları oluşturmaktadır. Maliyet analizi yapılmaması hizmet 
fiyatlarının olduğundan yüksek ya da düşük belirlenmesine yol açmaktadır. Bu durum hastanelerin 
ya da geri ödeme kurumlarının zarar etmesine yol açmaktır. Ayrıca ücretli ödemeleri ve yasal 
olmayan ödemeleri arttırıcı etkisi de olabilmektedir. Özellikle hastaneler, geri ödeme kurumlarının 
tek taraflı olarak belirlediği fiyatların çok düşük olduğunu ve bu nedenle maliyetlerinin altında 
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hizmet verdiklerini ve zarar ettiklerini ileri sürmektedirler. Ancak hastanelerin bu savlarını 
belgeleyen kanıtları bulunmamaktadır. Çünkü sınırlı sayıdaki yüksek lisans ve doktora tezleri 
dışında hastanelerde sistematik olarak ayrıntılı maliyet analizi çalışmaları yapılmamaktadır. Bu 
nedenle bu söylemler geri ödeme kurumlarının kararlarına etki etmemektedir (Ağırbaş vd, 2012: 
107). Bu çalışmanın bu sürece olumlu katkı yapacağı düşünülmektedir. 

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre, poliklinik birim maliyetleri, SUT paket fiyatları ile 
karşılaştırıldığında, 20 poliklinikten 10’unun poliklinik birim maliyeti, SUT poliklinik paket 
fiyatının üstündedir. Enfeksiyon hastalıkları poliklinik maliyetinin diğer polikliniklere göre daha 
yüksek çıkmasının, toplam maliyetin yüksek olmasına rağmen poliklinik muayene sayısının az 
olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Maliyetlerin kontrol altına alınabilmesi için: 

Hastane yöneticilerinde ve çalışanlarda maliyet konusunda farkındalık oluşturulması ve 
bu konuda eğitimler düzenlenmesi, Hastanede maliyetlerin takip ve kontrol edilebilmesi için 
hastane bilgi yönetim sistemi üzerinden gelir ve giderleri takip edilebilecek maliyet muhasebesi 
sistemi kurulmasının teşvik edilmesi, 

Hastanelerde en önemli maliyet unsuru personel giderleri olduğundan, personelin veriminin 
artırılması konusunda araştırma yapılması önerilmektedir. 

Sağlık kurumlarında yapılan maliyet analizi sonuçlarının; Sosyal Güvenlik Kurumu ile 
paylaşılması SUT fiyatları belirlenirken dikkate alınmasının sağlanması önemli ve yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Poliklinik, maliyet analizi, hastane 
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COST ANALYSIS OF POLYCLINIC UNITS IN HOSPITALS: AN APPLICATION EXAMPLE 

Objective: The aim of this study is to calculate polyclinic’s costs of a state hospital in Ankara 
and to determine the cost situation of this hospital by comparing polyclinic package priceses of 
Social Security Institution Health Practice Anouncement 

Method: This research is Cross-sectional descriptive research. The population of research was 
polyclinics of second section state hospitals in Ankara, which was serving at 2015. Polyclinic’s unit 
cost analyse is calculated by dividing of calculated polyclinics cost to polyclinic visit/examination 
number and the result is benchmarked with polyclinic package price of Social Security İnstitute. 
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Resultsanddiscussion: Acordingtothecostanalysisstudy, first distributionsumwasdetermined 
as 27.761.135,41 TL. While 14.16% of the expenditures are direct first material, 52.16% is 
personnel expenses, 33.68% is composed of general production costs. While 73.12% of the 
expenditures are in the main production expenditure places, 12.97% are in auxiliary production 
places and 13.92% are in auxiliary service production and general management expenditure 
places. When the unit costs of the polyclinic are examined, The highest unit cost was found 
as Polyclinic of Infectious Diseases with 175,9 TL and Plastic Surgery Policlinic with the lowest 
unit cost of 13,3 TL. The unit costs of Obstetrics and Gynecology, Cardiology, Orthopedics 
and Traumatology, Cardiovascular Surgery, General Surgery, Urology, Pediatrics, Neurology, 
Psychiatry and Plastic Surgery are below the SUT package price, It has been determined that 
SUT prices are higher in the polyclinics of Internal Medicine ENT, FTR, Brain and Neurosurgery, 
Pediatric Surgery, Skin and Venereal Diseases, Infectious Diseases, Eye Diseases and Chest 
Diseases. 
Conclusion: According to the results of the study, when the unit costs of polyclinics are 
compared with the SUT package prices, the policlinic cost of 10 out of 20 polyclinics is above 
the SUT polycilinic package price. 

To be able to control costs: 
- Establishing cost awareness among hospital managers and employees, organizing trainings 

in this regard, 

- Encouraging the establishment of a cost accounting system that can monitor hospital income 
and expenditures with hospital information management system, 

- Since the most important cost element in hospitals is personnel costs, it is suggested to 
conduct research on increasing the efficiency of personnel. 

- It is thought to sharing the results of the cost analysis performed in the health institutions 
with the Social Security Institution is important when they are seting SUT prices 

Key Words: Polyclinic,cost analysis, hospital 
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TÜRKİYE SAĞLIK HARCAMALARININ GSYİH İÇERİSİNDEKİ 
YERİ VE CEPTEN SAĞLIK HARCAMALARI 
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Hasan EVİRGEN2 evirgen42@hotmail.com 

 
 

Giriş: OECD ülkeleri içerisinde sağlık sektörünün boyutu ve önemi sürekli bir artış eğilimi 
içerisindedir. Sağlık hizmetlerinde sağlanan ilerleme ve yeni ilaçların geliştirilmesi son yıllarda 
OECD ülkelerinde sağlık alanında istikrarlı düzelmelere katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda 
sağlık harcamalarının milli gelir içindeki oranı gittikçe artmaktadır (OECD, 2005). Genel bir tanıma 
göre, sağlığı geliştirmek yâda iyileştirmek amacıyla yapılmış tüm harcamalar “Sağlık Harcaması” 
olarak adlandırılmaktadır. Türkiye’de 1990’lardan itibaren süregelen sağlık sisteminin reformu 
tartışmalarında sağlık harcamaları konusu önem kazanmaya başlamıştır. Türkiye’de bu konunun 
önemini artıran etmneler, sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde 
organize edilmesi, finansmanının sağlanması ve sunulmasının amaçlandığı Sağlık Bakanlığı 
(SB) Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) kapsamında da vurgulanmaktadır. Programda da 
vurgulandığı üzere herkesin sağlığa ulaşımında hakkaniyet ölçüsü içerisinde olunması gerektiği 
önemle vurgulanmaktadır. Sağlıkta Dönüşüm Programına göre hakkaniyet; insanların sağlık 
hizmetlerine ihtiyaçları doğrultusunda ulaşmalarının ve hizmetlerin finansmanında mali güçleri 
oranında katkıda bulunmalarının sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca sosyal gruplar, 
yerleşim yerleri ve coğrafi yerler arasında sağlık hizmetlerine erişim ve sağlık göstergeleri ile ilgili 
farklılıkların azaltılması hakkaniyet amacı kapsamında yer alan diğer parametreler olmuştur. 
Bu çerçevede sağlık harcamalarının düzeyi ve sağlık harcamalarının finansmanına ilişkin farklı 
görüşler ifade edilmiştir (SDP,2013, Akt: Öz, 2008:14). Genellikle bu görüşler sosyal sigorta 
temelli finansman ile vergi temelli finansman modellerini savunanlar arasında gerçekleşmiştir 
(Yılmaz ve Yentürk, 2015). Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 2003 yılında başlatılan ve 
halen 2. fazı devam ettirilen, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Türk Sağlık Sisteminin 
ana finansman modelinin sosyal sigorta modeli olması gerekliliğini büyük ölçüde korumayı 
tercih eden bir yaklaşım izlemiştir (Sağlık Bakanlığı, 2003). Bu durumda devlete büyük görev 
düşmüştür. Günümüzde gelişmiş ülkeler, sağlık hizmetleri kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla her 
geçen gün sağlık hizmetleri için daha fazla maddi kaynak ayırmaktadırlar. Sağlık hizmetleri için 
ayrılan bu maddi kaynakların önemli bir bölümü ülkemizde de olduğu gibi hastaneler tarafından 
kullanılmaktadır. Sağlık harcamalarının büyük bir bölümünü kullanan hastaneler, Türk Sağlık 
Sistemi içerisinde önemli bir rol üstlenmektedir. Hastane maliyetleri açısından OECD ülkeleri 
arasındaki en yüksek gider değerine sahip ülke Türkiye’dir. 2010-2013 yılları arasında hastane 
harcamalarında hızlı bir artış (% 35 reel olarak) olmuştur. 2012 yılı başlarında Türkiye Kamu 
Hastaneleri Kurumu hastane hizmetleri yürütmek üzere kurulmuştur. Bu yeni yapının sonucu 
olarak hastane işletme maliyetleri artmış ve hastane harcamalarındaki artış hızı diğer sağlık 
harcamalarının önüne geçmiştir. Bunun yanı sıra, artan sağlık harcamalarının olumlu yönleri 

 
1 Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Konya, Türkiye 
2 Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakım Hizmetleri, Konya, Türkiye 
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de vardır. Örneğin, harcamalar sonucu yapılan yatırımlar ülkelerin ekonomik açıdan büyüme ve 
kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca kişi başına düşen sağlık harcamalarındaki artış 
ülkelerin sağlık statüsü göstergelerini de olumlu yönde etkilemektedir (Çelik, 2011: 72). Fakat 
Sosyal Sigorta kapsamı dışında kalan ve sağlık hizmetlerine ulaşmak için bir takım maliyetlere 
katlanan hanehalkları da sistem içerisinde mevcuttur. İşte belirli bir sağlık hizmetini almak için 
cepten ödenen harcamalara Cepten Sağlık Harcamaları olarak tanımlanmaktadır. Cepten yapılan 
harcamaların oranını bilmek, toplam sağlık harcamaları içerisinde devlet ve özel sektörün payını 
bilmek kadar son derece önem arz etmektedir. Sosyal devlet anlayışı içerisinde bu oranların 
bilinmesi, devletin sorumluluklarını ne kadar yerine getirmekte olduğunu ortaya koyma da 
önemlidir. Ayrıca gelecek dönemlerde sağlık sektörünün kamuya olacak yükünün tahmin 
edilmesinde son derece önemlidir (Çelik, 2010:65). Bundan dolayı kamu sağlık harcamalarının 
gidişatını takip etmek ve bu gidişatı gelir ve gider dengesi kapsamında değerlendirmek mevcut 
sağlık sisteminin sürdürülebilirliğine dair yol haritası oluşturma da önem arz etmektedir (Yılmaz 
ve Yentürk, 2015:2). Bu çalışmanın, sonuçlar kısmında da belirtileceği üzere kamunun Türkiye’de 
sağlık harcamaları konusunda nerede durması gerektiği ile ilgili de önerilerde bulunulmuştur. 

Amaç: Bu çalışmada, Türkiye’deki toplam sağlık harcamalarının yılara göre 
değerlendirilmesinin yapılması ve Türkiye’deki cepten sağlık harcamalarının Toplam sağlık 
harcamaları içerisindeki oranının yıllara göre karşılaştırılarak yorumlanması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Retrospektif veri toplama tekniği kullanılan araştırmada, kullanılan veriler 
Worldbank (Dünya Bankası), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve OECD verilerinden elde edilmiştir. 

Bulgular: Bu araştırmanın sonuçlarına göre; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne 
(OECD) üye ülkeler içerisinde, toplam sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı 
incelendiğinde, OECD ortalamasının %9,3 olduğu görülmektedir. Türkiye’de ise bu oran, OECD 
ortalamasının altında olup, 2012 yılında %5,2 iken, 2013 yılında %5,4 olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. Türkiye’deki Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı, 2015 yılında bir önceki 
yıla göre değişmeyerek % 5,4 seviyesinde kaldığı görülmüştür. Yine aynı yıl içerisinde genel sağlık 
harcamalarının GSYH’ye oranı ise, bir önceki yıla göre değişmeyerek % 4,2 oranında aynı kaldığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada kullanılan veri periyotu (1999-2015) içerisindeki yıllardan ilki 
olan 1999 yılı cepten yapılan sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içerisindeki oranının 
% 29,1’lik bir seviyeden, 2015 yılında %16,6’lık bir seviyeye düştüğü araştırma neticesinde 
elde edilen bulgular arasında yer almaktadır. Ayrıca Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. 
amaçlı yapılan cepten sağlık harcamaları ise, 2015 yılında %3 artarak 17 milyar 315 milyon TL 
olmuştur. Toplam ilaç harcamalarında ise, son yedi yıl içinde reçete başına uygulanan sabit ücret 
ve katkı payları, düşük fiyatlı soğuk algınlığı ilaçlarına cepten yapılan harcamaları artırmıştır. Bu 
durum ise bu grup içerisinde yer alan ilaçların kutu bazında satış paylarının yüzde 9,4’ten yüzde 
8,1’e gerilediği araştırma bulgularında görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Harcaması, Cepten Sağlık Harcamaları, Sağlık 
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HEALTH SPENDİNG OF GDP AND OUT-OF-POCKET SPENDİNG IN TURKEY 
Abstract 
Aim: This study is designed to evaluate the annual health expenditures in Turkey and compare 
the ratio of National-of-pocket health spending in Turkey to the total health spending as per 
the years. 

Method: The data utilized in this research were obtained from the World Bank (World Bank), 
Turkish Statistical Institute ((TÜİK) and OECD data. 

Results: According to the results of this research; when is examined the ratio of total health 
expenditure to gross domestic product (GDP) in member countries of the Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD), it is seen that it is 9.3% of the OECD 
average. In Turkey, this ratio is below the OECD average, which is 5.2% in 2012 and 5.4% in 
2013.İndicate that the ratio of total health spending to GDP in Turkey has remained unchanged 
at 5.4% in 2015 in comparison to the year before. In the same year, the ratio of the general 
health expenditures to GDP remained unchanged compared to the previous year and reached 
4.2% as a result. As for the period used in this study (1999-2015), the results demonstrate that 
the ratio level of the National-of-pocket health spending to total health spending was 24.1 % 
in 1999, which dropped to 16.6% in 2015. Treatment by households, medicines, etc. out of 
pocket health spending increased by 3% in 2015 to 17 billion 315 million TL. 
Key Words: Health Expenditures, Out-of-Pocket Health Spending, Health. 
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HASTA GÜVENLİĞİNDE İLETİŞİMİN ÖNEMİ 
 
 

Yeşim UYUTAN1 yesim.uyutan@hotmail.com 

 
 

İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin 
bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. Organizmaların çeşitli yöntemlerle bilgi alışverişi 
yapmalarına olanak tanıyan bir süreçtir. İletişim, tüm tarafların üzerinden bilgi alışveriş yapılacak 
ortak bir dili anlamalarına ihtiyaç duyar. İnsanoğlu, hayatın her alanında iletişim içinde bulunur. 
İletişim sadece bireyler arasında değil, toplum içinde de gerçekleşir.(1,3) 

Sağlık çalışanları arasında sözlü veya yazılı iletişim kopuklukları bakımın devamlılığı açısından 
önemli bir sorundur. Kötü bir iletişim sık görüldüğü kadar aynı zamanda beklenmedik sonuçları 
da (sağlıkta beklenmedik olay hastaya sunulan sağlık hizmeti sırasında kasıtsız bir aksamanın 
neden olduğu beklenilmeyen sonuç olarak tarif edilebilir) doğurur.(4) 

Tıbbi hataların kök nedenlerine yönelik olarak yapılan çalışmalarda iletişimin büyük oranda 
tıbbi hataların kaynağı olduğu bildirilmektedir. Sağlık çalışanlarının özellikle hasta teslim 
sürecinde birbirlerine aktardığı bilginin tam ve eksiksiz olması hasta teslim sürecinde hayati bir 
önem taşımaktadır. 

Hasta güvenliği açısından hayati bir önem taşıyan hasta tesliminin eksiksiz, tam ve açık bir 
şekilde iletilmesinde iletişimin sağlık bakım hizmetlerinin sunumu aşamasında, hastaya zarar 
verilmesini önlemek amacıyla alınan en önemli önlemlerden biridir. Hasta teslim sürecinde 
standardize bir iletişim sağlamak amacıyla soru sorma ve cevaplama fırsatlarını içeren profesyonel 
iletişim teknikleri geliştirilmiştir. Bunlar arasında en sık kullanılanlar; SBAR, I Pass The Baton, 5 
P’s, Handoffs profesyonel iletişim teknikleridir.(2) Bu teknikler yabancı kaynaklı çevirilerin sahada 
uygulanması ile süreç ilerlemekte fakat zaman zaman sahada tekniklerin yabancı kaynaklı 
olması sebebiyle iletişim sürecinde tam ve doğru kullanımının davranışa dönüşerek standart 
uygulama olmasında aksamalar yaşanmaktadır. Konak Hastanesi İzmit Hemşirelik Hizmetleri ve 
Kalite Direktörlüğü olarak yapılan iyileştirme planı çerçevesinde hasta güvenlik ekibi ile yapılan 
çalışmalar sonrası hasta tesliminin daha kısa sürede , tam, net ve doğru bir biçimde iletilmesini 
sağlayan profesyonel bir iletişim tekniği geliştirilmiştir. 

Hastanın güvenli güvenliği sürecinde hasta teslimi için kullanılan Konak İletişim Tekniği hem 
kurumsal hem de ilk Türkçe iletişim tekniğidir 

 
 

HASTA TESLİM SÜRECİNDE KONAK İLETİŞİM TEKNİĞİ  

K KONUŞ Kimliği, Klinik Tanısı, Mevcut şikayeti nedir?  
O ONAYLAT Order edilen tedavi planı nedir?  
N NEDEN Normal beklenen bakım hedefi nedir?  
A AÇIKLA Anormal bulgular, ağrı, vital değerlendirme bulguları nedir?  

K KORU Koruyucu önlemleri anlat.  

 
1 Konak hastanesi, Kalite Direktörlüğü, Kocaeli, Türkiye 
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PATIENT MANAGEMENT IN PATIENT DELIVERY 

Communication is the process of transferring information from a sender to a receiver in the 
environment in which the transmitted information is understood by both the sender and  
the receiver. It is a process that enables organisms to exchange information through various 
methods. Communication needs a common language to exchange information on all sides. 
Mankind communicates in all areas of life. Communication occurs not only among individuals 
but also within society. (1,3) 
Discontinuities in verbal or written communication between health professionals are an 
important question for the continuity of care. Bad communications are common, as well as 
unexpected consequences (an unexpected event in health can be described as an unexpected 
outcome caused by an unintentional interruption in health care provided to the patient) (4) 

It has been reported that communication is a major source of medical errors in the studies of 
root causes of medical errors. The fact that the health workers transmit information to each 
other, especially during the patient delivery process, is of vital importance in the patient delivery 
process. 

It is one of the most important precautions taken to prevent harm to the patient during the 
delivery of the health care services, in the case of a complete, complete and clear communication 
of the patient delivery which is of vital importance for the safety of the patient. Professional 
communication techniques including questioning and answering opportunities have been 
developed to provide a standardized communication during the patient delivery process. Among 
these, the most common ones are; SBAR, I Pass The Baton, 5 P’s, Handoffs are professional 
communication techniques (2) These techniques are progressing with the application of foreign 
translations in the field, but occasionally the field techniques are foreign in origin, . Konak 
Hospital has developed a professional communication technique that enables the delivery of 
patient delivery in a shorter time, complete, clear and accurate after the work done with the 
patient safety team in the framework of the improvement plan made as İzmit Nursing Services 
and Quality Directorate. 
Konak Communication Technology, which is used for patient delivery in the process of secure 
safety of the patient, is both institutional and first Turkish communication technique. 
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MALİYET ANALİZİ VE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE PERFORMANS 
DEĞERLENDİRMESİ: BİR HASTANE ÖRNEĞİ 
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Giriş: Günümüzde hastaneler, rekabet koşullarının zorlaştığı, değişen teknoloji ile 
birlikte maliyetlerinde hızla arttığı koşullarda hizmet vermektedir. Sağlık politika yapıcıları, 
hastanelerden hizmet sunumu sırasında kullanılan kaynakları etkin ve verimli kullanılmasını 
istemektedir. Gelecekte ise sağlık kurumu yöneticisinden yüksek kalitede hizmeti düşük 
maliyetlerle sunulmasını sağlaması bekleneceği öngörülmektedir. Beklentiyi karşılamada 
ortalama performansın yetersiz kalacağı, kurumların gözlemlenen en iyi uygulamalarla 
kıyaslanacağı ve buna göre ödeme alacakları belirtilmektedir (Chilingerian, 2010: 20). Hastane 
yöneticilerinin maliyet kontrolünü sağlamalarında birim bazında düzenli saptanan giderlerin 
esas üretim gider yerlerine (poliklinik, klinik) dağıtılarak maliyet analizinin yapılması ve birim 
maliyetlerinin belirlenmesi yardımcı olacaktır. (Esatoğlu vd., 2010: 18; Ağırbaş, 2014: 425). 
Sağlık işletmelerinin de yüksek maliyetleri kontrol altına alabilmek için girdi ve çıktılarını 
değerlendirerek stratejilerini belirlemeleri gerekmektedir. Veri Zarflama Analizi (VZA) ortak bir 
çözüm paydasına ihtiyaç duymadan çoklu girdi ve çıktıları kolayca barındırmaktadır. Bu yönüyle 
VZA birçok çıktı üretmek için birçok girdi kullanan sağlık kurumlarının verimliliğini analiz etmek 
için uygun bir yöntem olma özelliği taşımaktadır. VZA sağlık sektöründe maliyet sınırlaması için 
kullanılabilecek bir araç olarak tanımlanmaktadır. VZA ölçme ve değerlendirmeden daha çok en 
yüksek performansı olan karar birimlerinin etkinlik düzeyini sınır olarak kabul etmekte ve diğer 
karar birimlerini bu performans ile karşılaştırmaktadır (Zere vd., 2006:4; Chilingerian, 2010: 2). 

Amaç: Bu çalışmada Ankara’da hizmet veren 2. basamak bir kamu hastanesinde 
bulunan bölümlerin performansının, kurumda yapılan maliyet analizine dayanarak VZA ile 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Yöntem: Tanımlayıcı olarak tasarlanan araştırmanın evrenini Ankara’da hizmet veren 2. 
basamak bir kamu hastanesinin 2015 yılında hizmet veren 20 bölümü oluşturmaktadır. Araştırma 
evreninin tamamı ulaşılabilir olduğundan örneklem seçilmemiştir. Hastanenin 2015 yılına ait 
tıbbi, idari ve mali kayıtları kullanılmıştır. Maliyet dağıtımları sırasında yazılı belge bulunamaması 
durumlarında uzman görüşü ve gözlemler kullanılmıştır. Hastaneye ait harcama ve giderler; 
hastane giderlerinin belirlenmesi, gider yerlerinin tanımlanması, gider kalemlerinin tanımlanması, 
giderlerin esas ve yardımcı gider yerlerine dağıtılması, yardımcı gider yerlerinde bulunan 
giderlerin esas üretim gider yerlerine dağıtılarak fiili maliyetlerin hesaplanması aşamalarından 
oluşan, kademeli dağıtım yöntemi kullanılarak maliyet analizi yapılmıştır. MS Excel Programı 

 
1 Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye 
2 Sağlık Bakanlığı, TÜSEB Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü, Ankara, Türkiye 
3 Ankara Üniversitesi, Sağlık Kurumları Yönetimi ABD, Ankara, Türkiye 
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kullanılarak birim maliyet analizi yapıldıktan sonra doğrusal programlama prensiplerine dayanan 
ve spesifik olarak ‘’karar verme birimleri’’ nin göreli verimliliğini tahmin etmek için tasarlanmış 
parametresiz bir yöntem olan VZA, EMS (Efficiency Measurement System) programı kullanılarak 
uygulanmış ve bölümler arası göreceli performans değerlendirilmiştir. Sağlık hizmetlerinde 
çıktının kontrol edilmesi mümkün olmadığından, girdi temelli bir VZA modeli olan Charnes- 
Cooper Rhodes (CCR)’nin kullanılması önerilmektedir (Tepe 2006,70; Chilingerian, 2010, 16; 
Karahan ve Özgür 2011,106; Sarı 2015, 38). Analizde CCR girdi temelli model kullanılmıştır. 
Girdi olarak bölüm hekim sayısı, bölümlere ait toplam maliyetler, çıktı olarak poliklinik muayene 
sayıları, yatan hasta günü sayısı kullanılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma: Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; Veri zarflama analizinde 
kullanılan girdi ve çıktılar değerlendirildiğinde; en büyük birim maliyet 2.645.634,8 TL ile 
Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne ait iken, 281.321,5 TL ile Enfeksiyon Hastalıkları en düşük 
maliyete sahip olan bölümdür. Poliklinik sayısı açısından değerlendirildiğinde birinci sırayı 
53.120 hasta ile İç Hastalıkları bölümü alırken, ikinci sırada 41.836 hasta ile iç hastalıkları 
bölümü yer almaktadır. Kalp damar cerrahisi (KVC), plastik cerrahi, beyin sinir cerrahisi, 
enfeksiyon hastalıkları, anestezi reanimasyon, çocuk cerrahisi polikliniklerinde poliklinik hasta 
sayısı yıllık 6.500 hastanın altında kalmıştır. En fazla hasta günü sayısı 2.332 gün ile Ortopedi 
travmatoloji bölümündedir.Deri ve Zührevi Hastalıklar, Enfeksiyon Hastalıkları bölümleri en az 
hasta gününe sahip bölümlerdir. Anestezi reanimasyon (7) ve KVC (6) hekim ile en çok hekim 
bulunan bölümlerdir. Girdi yönelimli CCR modeli analiz sonuçları incelendiğinde ise; Çocuk 
Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Göğüs Hastalıkları bölümlerinin göreceli olarak en 
verimli bölümlerdir. Deri ve Zührevi Hastalıklar %135,42 ile en verimli bölüm, verimliliğe en 
uzak bölüm ise Anestezi Reanimasyon (% 12,85) bölümüdür. Buna göre Çocuk Hastalıkları 
9, Göğüs Hastalıkları 14, Deri ve Zührevi Hastalıklar 5 bölüme referans olarak gösterilmiştir. 
Referans bölümler gibi verimli çalışabilmek için bölüm maliyetlerinde Ortopedi Travmatolojide 
940.624,89 TL, Kadın Hastalıkları ve Doğumda 507.908,7 TL, Plastik Cerrahide 19.934,02 TL, 
Kardiyolojide 236.015,6 TL azaltılması gerekmektedir. Ayrıca poliklinik muayene sayılarında 
Ortopedi Travmatolojide 12.185,06, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon’da 9.790,48, Ürolojide 
9.504,15 Genel Cerrahide 18.821,72, KVC’de 18.650,76, Plastik Cerrahide 6.850,84, Beyin 
ve Sinir Cerrahisinde 1.661,25, Anestezi Reanimasyonda 7.638,79 Çocuk Cerrahide 8.705,42 
adet muayene sayısını artırmaları gerekmektedir. 

Sonuç: Araştırma sonucunda 3 bölümün performansının yüksek olduğu diğer bölümlerde 
kaynak israfı olduğu ve görece daha az verimli çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Hastane 
verimliliğinin artırılmasında, maliyet fazlalığı tespit edilen bölümler için, fiili maliyet analizi ile 
maliyet artışına neden olan kalemlerin tespit edilmesi ve tasarruf yoluna gidilmesi önerilmektedir. 
Sağlık hizmetlerinde çıktıların kontrol edilmesi güç olabilmektedir ancak poliklinik muayene 
sayısının artırılabilmesi amacıyla yasalar çerçevesinde hastane bölüm ve hizmet tanıtımını 
artırıcı faaliyetler halkla ilişkilere yönelik etkin çalışmalar planlanabilir. Sonuç olarak maliyetlerin 
azaltılması, yetersiz çıktılar, israfedilenkaynaklarkonusundakistrateji, programveplanlamalarının 
verimlilik değerlemesine göre yapılması yönetsel başarıyı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Birim Maliyet Analizi, Veri Zarflama Analizi, Hastane 
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COST ANALYSIS AND PERFORMANCE EVALUATION BY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS: 
A HOSPITAL EXAMPLE 

Objective: In this study, it is aimed to evaluate the performance of the departments located in 
a 2nd stage public hospital in Ankara, with the data envelopment analysis (DEA) on the basis of 
the cost analysis performed at the institution. 

Method: Descriptive designed researcher’s universe constitutes 20 departments serving a 
second stage public hospital in Ankara in 2015. Cost analysis were done by using the gradual 
distribution method. DEA was implemented using the EMS (Efficiency Measurement System) 
program and the relative performance between the departments was evaluated. In the analysis, 
Charnes-Cooper Rhodes (CCR) input based model was used. Total number of department 
physicians, total costs of departments were used as input while outpatient clinic examinations, 
inpatient day number were used as output. 
Results and Discussion: When the input-oriented CCR Model Analysis Results are examined; 
Pediatrics, Skin and Venereal Diseases, and Chest Diseases are the most efficient departments. 
Skin Venom Disease is the most productive department with 135,42% and the most unefficient 
part is the anesthesia reanimation department (12,85%). 

Conclusion: As a result of the research, it is concluded that the performance of the 3 sections is 
high and there is resource waste in the other parts that relatively they are working less efficiently. 
As a result, it is considered that reducing the costs, insufficient outputs, the strategies about 
wasted resources, programs and plans according to the productivity evaluation will provide 
managerial success. 

Key Words: Unit Cost Analysis, Data Envelopment Analysis, Hospital 
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RADYASYONUN ZARARLI ETKİLERİ HAKKINDA HASTALARIN BİLGİ 
DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR HASTANE ÖRNEĞİ 

 
 

Özden GÜDÜK1 ozdenguduk@hotmail.com 

Cenk Hilmi KILIÇ2 cenkhilmikilic@hotmail.com 

 
 

Giriş: Sağlık hizmetleri yapısı gereği yüksek miktarda pek çok farklı türde risk içermektedir. 
Bu risklerden biri de tetkik sırasında çalışanların ve hastaların maruz kaldığı radyasyondur. 
Ülkemizde son yıllarda iyonize radyasyonlu birimlerde çalışan sağlık personellerine yönelik 
koruyucu düzenlemeler oluşturulmuştur. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) çalışmaları ve 
Radyasyon Güvenliği Tüzüğü, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği, Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı 
Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları 
Hakkında Yönetmelik gibi mevzuatlar ile doz limitleri, koruyucu önlemler ve ekipmanlar açıkça 
ifade edilmiştir Ancak hizmet alan hastaların teşhis ve tedavide tıbbi amaçlı kullanılan radyografi 
(röntgen), bilgisayarlı tomografi (BT), pantomografi, anjiografi, floroskopi (skopi), mamografi, 
fotoradyografi (fotofluorografi), kemik mineral dansitometri, radyonüklid görüntüleme (nükleer 
tıp) gibi iyonize radyasyon içeren işlemler hakkında bilgi düzeyi konusunda yeterli düzeyde 
farkındalığı olup olmadığı da önem arz etmektedir. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı hastanelerde sağlık hizmeti alan hastaların teşhis ve tedavi 
sırasında maruz kaldığı radyasyon ve bu radyasyonun insan vücuduna zararları hakkında bilgi 
düzeyinin seviyesini ölçmek ve aynı zamanda bu bilgiye hangi kanal vasıtasıyla eriştiklerini 
değerlendirmektir. Çalışma Mayıs- Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul’da bir kamu hastanesinde 
bilgisayarlı tomografi, angio, radyografik görüntüleme, nükleer tıp tedavisi gibi iyonize radyasyon 
içeren tetkik yaptıran 100 hastaya anket uygulanarak bilgi düzeyleri ve bilgiyi hangi kanaldan 
sağladıkları analiz edilmiştir. 

Sınırlılıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden yalnızca bir hastaneden 
hizmet alan hastalar ile sınırlandırılmıştır. 

Yöntem: Çalışmada veri toplama aracı olarak, hastaneden hizmet alan hastaların radyasyon 
hakkında bilgi düzeylerini ölçmek için 19 ifadeden oluşan anket kullanılmıştır. Ankette yer alan 
ilk 5 soru yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu ve aylık gelir gibi demografik özellikleri 
ölçmeye yönelik olarak sorulmuştur. Elde edilen veriler için yapılan güvenilirlik analizi için 
Cronbach alpha katsayısı, 786 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde frekans, yüzde, artimatik 
ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiki yöntemler ve bağımsız örneklerde t testi, 
tek yönlü varyans analizi ve korelasyon testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre hastaların %76’sı istenilen radyolojik tetkikin zararlı 
radyasyon içerdiğini düşündüğünü ve en çok röntgenin zararlı radyasyon içerdiğini belirtmişlerdir. 

Radyasyon zararları hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu ifade edenlerin oranı %63 
1 TÜSEB, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü, İstanbul, Türkiye 
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İdari ve Mali İşler Müdürlüğü, 

İstanbul, Türkiye 
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olarak görülmüştür. Radyasyon hakkında bilgiyi hangi kanaldan aldınız sorusu 10 ifadeden 
oluşan çoklu seçenek olarak sorulmuştur. Seçenekler; Tetkik istemi yapan doktordan, işlemi 
yapan sağlık personelinden, dağıtılan broşürden, afişten, ailemden, diğer hastalardan, medya 
aracılığıyla, arkadaşlarımdan, okulda eğitim aldım ve diğer olarak sorulmuştur. Radyasyonun 
zararları hakkında bilgi sahibi olduğu kanal olarak en yüksek oranda (%22.9) medya seçeneği 
seçildiği görülmüştür. İşlemi yapan sağlık personeli bilgilendirdi seçeneği %12.8, ‘’ailem 
bilgilendirdi’’ seçeneği %12.3 ve ‘’doktordan bilgi aldım’’seçeneği %11.9 olarak ifade 
edilmiştir. Ankete katılan hastaların radyasyonun zararları hakkında bilgi düzeyini ölçme amaçlı 
olarak sorulan 7 ifadeye (5’li likert) verilen cevapların artimatik ortalaması ise 3.86 olarak yüksek 
oranda bulunmuştur. Sonuçlara göre hastaların radyasyon hakkında farkındalığı yüksek olsa da, 
işlemi yapan sağlık personelinin bilgilendirmesi beklenirken kişilerin medya ve aile çevresinden 
bilgi aldığı görülmektedir. 

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre ankete katılan hastalardan 76 kişi teşhis ve tedavi 
için kullanılan cihazlardan aldıkları radyasyonun zararlı olabileceğini ifade etse de 24 kişinin 
radyasyonun zararlı olmadığı seçeneğini seçmesi göz ardı edilmemelidir. Ayrıca radyasyonun 
zararları hakkında bilgiyi nereden aldınız şeklinde çoktan seçmeli olarak sorulan ifadelere en 
yüksek oranda (%22.9, 52 kere) medya cevabı seçildiği görülmektedir. Son 10 yıldır ülkemizde 
yapılan çalışmalarda hastanelerde radyasyon yayan işlemler için belirlenmiş düzenlemeler 
bulunmakta (SKS standartları, TAEK ve ilgili mevzuat) ve bu standartlar hastaların çekim 
işlemi öncesi bilgilendirilmesi, uygun koruyucu ekipman kullanılması hususlarını zorunlu 
olarak belirtmektedir. Ancak anket cevaplayan kişiler tarafından bilgilendirme aracı olarak 
sağlık personeli yerine medyanın ve aile çevresinin daha yüksek oranda seçilmesi bu konudaki 
uygulamaların uygulanmasında eksiklik olabileceğini göstermektedir. Tıbbi etik ilkelerinden 
olan “önce zarar verme’’ ilkesinde ifade edildiği gibi hastanede görev yapan sağlık personelinin 
radyasyon içeren çekim yapmadan önce muhakkak hastaları bilgilendirmesi sağlıklı ve güvenli 
bir ortam için lüzumlu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Radyasyon, radyasyon zararları, hasta güvenliği. 
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EVALUATION OF KNOWLEDGE LEVELS ABOUT THE HARMFUL EFFECTS OF RADIATION 
OF PATIENTS: A HOSPITAL EXAMPLE 

Aim: The aim of this study is to measure the level of information about radiation of patients 
who are exposed the radiation during the diagnosis and treatment and and to evaluate in which 
channels they have reached that information. The study was carried out in a public hospital in 
Istanbul between May and September 2017 by applying a questionnaire to 100 patients who 
had been examined with ionizing radiation. 

Method: A questionnaire consisting of 19 expressions was used as data collection tool in the 
study. The Cronbach alpha coefficient for the reliability analysis for the obtained data was, 786. 
In the analysis of the data, descriptive statistical methods such as frequency, percent, mean and 
standard deviation were used and independent samples t test, one way variance analysis and 
correlation test were used. 

Results: According to the results %76 of the patients stated that the radiological examination 
contained harmful radiation. The x-ray was expressed as the most harmful examination. The 
proportion of those who stated that they had sufficient information about radiation damages 
was seen as % 63. On the channel where information about radiation damages is obtained; 
(22.9%) were selected as media options. The option “I informed the health personnel who made 
the transaction”, “I informed my family” and “I received information from the doctor” were 
12.8%, 12.3% and 11.9%, respectively. The averages of the answers given in 7 expressions 
(5 likert) to measure the level of knowledge about the radiation damage of the participating 
patients found; 3.86. 
Conclusion: Patients often received information about radiation through the media and family. 
In order to improve patient safety, patients should be informed before radiation containing 
procedures by the health care staff. 

Key Words: Radiation, harmful of radiation, patient safety. 
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KARŞILANAMAYAN HEMŞİRELİK BAKIMI VE HASTA GÜVENLİĞİ 
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Giriş: Günümüzde tıbbi hataları önlemek için hasta güvenliği konusu öncelikli hale gelmiştir 
(Gökdoğan ve Yorgun, 2010:54; Nurluöz ve Akçıl, 2012:77; Kalisch, 2006:306; Elrehem vd., 
2014:88). Sağlık hizmetlerinde önlenebilir hataların hastalara zarar vermesini engellemek 
amacıyla sağlık kuruluşları ve sağlık çalışanları tarafından alınan önlemlerin tümüne Hasta 
güvenliği, denir (Demir ve Hotun Şahin, 2014:33). Bakım gereksinimleri fiziksel, bilgi, iletişim, 
psikolojik, cinsel, sosyal, finansal ve spiritüel alanları içerir (Kocaman Yıldırım vd., 2013:153). 
Sağlık kurumlarında hasta güvenliği kültürünün ve sistemlerinin oluşturulması, yerleştirilmesi 
ve yaygınlaştırılması tıbbi hataları önleyerek, hastalar ve sağlık çalışanlarının zarar görmesi 
engellenir (Gündoğdu ve Bahçecik, 2012:120; Elrehem et all. 2014:88; Kalisch 2009a:1510). 
Hata bildirimlerinde şeffaflık, tıbbi hataların önlenmesinde sistematik bir yaklaşım ve dürüstlük, 
hasta güvenliği kültürünün bileşenleridir. Yönetim desteği ile birlikte, takım çalışması, kurallara 
uygun davranma, sistematik raporlama, eğitim, çalışanların katılımı ve güvenli sağlık sistemi ile 
hasta güvenliği kültürü oluşur (Gündoğdu ve Bahçecik, 2012:120; Elrehem vd., 2014:88). Hata 
nedeniyle hastanın yaşadığı zarar, ciddi yaralanmalara, hastanede kalış süresinin uzamasına, 
sakatlığa hatta kişinin ölümüne neden olabilir (Gökdoğan ve Yorgun, 2010:53; Nurluöz ve 
Akçıl, 2012:77; Papastavrou vd., 2014:2; Kocaman Yıldırım vd., 2013:153, Kalish, 2006:311). 
Bu nedenlerle hasta güvenliğini tehdit eden durumların ortaya çıkarılması önemlidir (Kalisch, 
2009a:1510). 

Amaç: Karşılanamayan hemşirelik bakımı kavramı nitel bir çalışma ile Kalisch (2006) 
tarafından tanımlanmıştır. Kalich, Landstom ve Hinshaw (2009), tarafından kavramsal analizi 
yayınlanmıştır (Kalisch vd., 2009a). Hasta güvenliği sorunu olarak tanımlanan Karşılanmayan 
hemşirelik bakımı, gereksinim duyulan hasta bakımının kısmen veya tamamen gecikmesi- 
ertelenmesi ya da ihmal edilmesidir (Zencir ve Eşer, 2015:83; Kalisch, 2006:311; Kalisch vd., 
2009a:1510; Kalisch vd., 2011:302). 

Karşılanmamış gereksinimler yaşam kalitesinin ve hasta memnuniyetinin azalmasına neden 
olabilir. Hastalara gösterilen kısıtlı ilgi ve dikkat, hayal kırıklığı ve öfkeye neden olabilir (Kocaman 
Yıldırım vd., 2013:153). 

Yöntem 
Kalisch ve arkadaşları; 
Gerekli tüm verilerin tam kayıt edilmesi, 
Hastane politikasına göre IV bölge bakımı ve değerlendirme, 
Aldığı/çıkardğı sıvı izlemi, 
Doktor istemine göre yaşam bulgularının takibi, 
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2 Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü Ebelik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 
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Hasta odaklı değerlendirme, 
El yıkama, 
Doktor istemine göre kan şekeri takibi, 
Her şiftte hastanın değerlendirilmesi, 
İlaçların etkisini değerlendirmek, 
Doktor istemindeki ilaç taleplerini 5 dakika içinde alma, 
Planlanan zamandan önce veya sonra 30 dakika içinde ilaç uygulama, 
Hastanın tuvalet ihtiyacına 5 dakika içinde yardımcı olma, 
Hastayı ve / veya aileyi duygusal yönden desteklemek, 
Çağrı ışığına 5 dakika içinde yanıt verme, 
Doktor istemine göre veya günde üç kez ambulasyon, 
Her 2 saatte bir hastayı çevirme, 
Ağız bakımı, 
Yiyecek hala sıcakken hastaya beslenme, 
Hasta banyosu/cilt bakımı, 
Kendi kendine beslenebilen hastaları destekleme, 
Hasta eğitimi, 
Disiplinler arası bakım konferanslarına katılma, 

 
Taburcu planlamasının sağlanması gibi 23 karşılanmayan hemşirelik bakımını belirlemişlerdir 

(Kalisch 2006:307-308; Kalisch vd., 2009a:150; Kalisch vd., 2009b:5; Kalisch ve Lee, 2010:236; 
Kalisch vd., 2012b:37). 

Bulgular: Kalisch ve arkadaşlarının (2009b) yaptığı çalışmada en sık karşılanamayan 7 
bakım; ambulasyon (% 84), ilaçların hasta üzerindeki etkisini değerlendirme (% 83), pozisyon 
verme (% 82), ağız bakımı (% 82), hasta eğitimi (% 80), Planlanan zamandan önce veya sonra 
30 dakika içinde uygulanan ilaçlar (% 75), hastanın yemeği soğumadan besleme (%76)’dir. 
En az karşılanamayan hemşirelik bakımları ise; kan şekeri takibi (% 26), her şiftteki hasta 
değerlendirilmesi (% 17)’dir (Kalisch, 2009b:5). 

Karşılanamayan hemşirelik bakımının sağlık bakım kalitesi ve maliyeti üzerinde yarattığı 
olumsuz etkiye ek olarak, iş doyumunun elde edilememesine yol açarak hemşireyi de etkiler. 
Hemşireler, bir hastanın ihtiyaç duyduğu tüm bakımları tamamlamadıklarında kendilerini sıkıntılı 
hissederler. Bu durum kendi imajlarını düşük ve daha az yetkin görmelerine neden olur (Kalisch 
2006:311-312; Zencir ve Eşer, 2015:86). Ülkemizde yapılan karşılanamayan hemşirelik bakımı 
çalışma sonucuna göre, iletişim/ekip çalışması, işgücü kaynağı ve maddi kaynakların az olduğu 
bildirilmiştir (Kalisch vd., 2012a:36) 

Kalisch (2006)’in yaptığı kalitatif çalışmada hemşireler, karşılanamayan bakımın tamamlanıp 
tamamlanmadığını sorgulamamakta, bunun yapıldığını varsaymaktadırlar. Çünkü “bakımın 
karşılanmadığını bilmek istememektedirler”. Aslında, sorulduğunda karşılanamayan bakımı 
öğrenmekten korktuklarını, kendilerini iyi hissetmedikleri için bu şekilde başa çıktıklarını 
bildirmişlerdir (Kalisch, 2006:310). 

Zamanında ve yeterince yerine getirilmeyen uygulamalar, hasta morbiditesi ve mortalitesi 
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ile ilişkilidir (Kalisch, 2006:311; Schubert vd., 2008:228; Tubbs-Cooley vd., 2014:633). Eksik 
bakım nedeniyle yeterince mobilize edilmeyen bir hasta, taburcu edildikten sonra haftalarca fizik 
tedavi almak zorunda kalabilir. Hastayı gerekli aralıklarda çevirmemek basınç ülseri oluşumuna 
neden olabilir. Hasta eğitimin olmaması, komplikasyonlara ve hastaneye tekrarlı başvurulara 
neden olabilir (Elrehem vd., 2014:88). 

Karşılanmayan bakımın nedenleri sınıflandırıldığında; personel sorunu, hemşirelik 
uygulamalarının tamamlanması için gereken zamanın yeterli olmaması, mevcut kaynakların 
zayıf kullanımı, “Benim işim değil” sendromu, etkisiz yetkilendirme, görevleri tamamlamama 
alışkanlıkları ve görevlerin reddedilmesi ya da yardımcı personel tarafından gerçekleştirilmesi 
sayılabilir (Kalisch, 2006:309). 

Karşılanmayan bakımın diğer nedenleri arasında akran baskısı ve takım normları sayılabilir 
(Kalisch ve Lee, 2010:234-237). Bu durum zamanla “eksik bakım kültürü” şeklinde gelişir 
(Schubert vd., 2008:228). 

Son on yılda, hastanelere kabul edilen hastaların yaklaşık % 5-15’inin sağlık hizmeti 
verenlerin performansıyla ilgili olumsuz bir olay yaşandığı bildirilmiştir. Ayrıca, bu raporlar, 
istenmeyen olayların % 37-52’sinin önlenebilir olduğunu göstermektedir (Elrehem vd., 
2014:89). Hemşirelerin yetkinlik düzeyleri ile karşılanamayan bakımın yaygınlığı arasında güçlü 
bir ilişki vardır (Ball vd., 2013:1; Schubert vd., 2008:228). Ekip çalışması ne kadar güçlü ise 
karşılanamayan bakım daha az gerçekleşir (kalisch 2006; kalisch 2010). Uygulama ortamı ne 
kadar iyi olursa, karşılanmayan bakım o kadar az olur. Buna karşılık, olumsuz hemşire uygulama 
ortamının özellikleri, iş memnuniyetsizliği, tükenmişlik, işle ilgili yaralanmalar ve personel devri 
ile önemli ilişkileri göstermektedir (Ball vd., 2013:8; Schubert vd., 2008:231). 

Hemşireler, hastalarına eksik bakım uyguladıklarında cezalandırılması durumunda, bu 
konuda açık olmazlar, uygulanmamış girişim gizli kalır. Karşılanamayan hemşirelik bakımının 
bilgilendirilmesinin özendirilmesi gibi yaratıcı yaklaşımlar gerekebilir. Karşılanamayan hemşirelik 
bakımı hakkında cezalandırıcı olmayan açık bir paylaşım olduğunda, uygulanmamış bakımının 
kapsamı ve türü belirlenebilir (Elrehem vd., 2014:95;Zencir ve Eşer, 2015:92). 

Sonuç ve öneriler: Hastaların karşılanmamış gereksinimlerini belirlemek, sağlık bakımı 
verenlerin uygun müdahalelerde bulunması için ilk aşamadır (Kocaman Yıldırım vd., 2013:154). 
Hemşirelik önlemleri gözetim, tedavi, önleme, rehabilitasyon ve destek eylemlerini içerir ve bu 
eylemler, hastalar için arzu edilen sonuçların elde edilmesi için önemlidir (Papastavrou vd., 2014:2). 
Olumlu sonuçlara ulaşabilmek için hemşirelerinin performansının sürekli değerlendirilmesi 
morbidite ve mortalite oranını azalttığı için hastane genelinde iyileşme sağlanabilir (Elrehem 
vd., 2014:95; Papastavrou vd., 2014:2). Sağlığı geliştirmek ve sistem politikalarını iyileştirmek 
için sağlık hataları ya da eksiklikler, gözden geçirilmeli ve kök neden analizi yapılmalıdır (Kalisch, 
2006:312; Kocaman Yıldırım vd., 2013:153; Zencir ve Eşer, 2015: 93). Karşılanamayan bakım 
sonuçları ve hastanın güvenliğine yönelik mevcut tehdit unsurları göz önüne alınarak politikalar 
oluşturulmalıdır. Gerekli bakımı sağlamak ve yeterli malzemeleri ve iyi çalışan ekipmanı sağlamak 
için yönetilebilir bir hasta yükü, kişilerin hemşirelik bakımının daha yüksek kalitesini sağlamasına 
olanak tanır (Elrehem vd., 2014:95; Zencir ve Eşer, 2015: 92). İş doyumu için; katılımcı yönetim 
tarzı benimsenmeli ve çalışanlar arasında olumlu kurum iklimi ve kültürü oluşturulmalıdır 
(Nurluöz ve Akçıl, 2012:83). 
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Anahtar kelimler: hasta güvenliği, karşılanamayan hemşirelik bakımı, hemşirelik 
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Patient safety has become a priority issue worldwide to prevent medical errors in the field of 
health care. Patient safety refers to all measures taken by health care providers and health care 
providers to prevent preventable failures from illness. Transparency in error reports, a systematic 
approach to avoiding medical errors, and honesty are components of the patient safety culture. 
Together with management support, teamwork, compliance with rules, systematic reporting, 
training, employee involvement, and a safe health system constitute a patient safety culture. 
The concept of unmet nursing care is described by Kalisch (2006) with a qualitative study. 
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Landstom and Hinshaw (2009) published a conceptual analysis. Unmet nursing care, defined 
as a patient safety problem, is the partial or complete delay-deferral or neglect of the required 
patient care. In Kalish and colleagues (2009b), 23 unmet nursing care identified, the most 
frequently unavailable care; ambulance (84%), positioning (82%), oral care (82%), patient 
education (80%). At least unmet nursing care is; blood sugar follow-up (26%), and patient 
assessment (17%). 
Unmet job nursing care also leads to unsatisfactory job satisfaction. Nurses feel uncomfortable 
when they do not complete the care. This causes their images to be low and they feel less 
competent. 

The problem of personnel is that the time required for care is not enough, the weak use of 
available resources, the “Not my work” syndrome, the ineffective authorization, the habits of 
not completing tasks and the rejection of duties or the care not provided by auxiliary personnel. 

Recommendations 
As the rate of morbidity and mortality is reduced, the nurses’ performance can be continuously 
assessed. Health errors or deficiencies can be monitored and root cause analysis can be 
performed. Policies can be created by taking into account the current threats to the patient’s 
safety and unmet medical care outcomes. Adequate material, well-functioning equipment and 
manageable patient load allow high-quality care to be provided to provide the necessary care. 
For job satisfaction, participatory management style should be adopted and positive institutional 
climate and culture should be established among employees. 
Key words: patient safety, miscare survey, nursing 
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Giriş: Günümüzde sağlık sistemine maliyeti, hasta güvenliği, etik ve yasal yaptırımlar, 

sağlık güvenliğinin sağlanması ve standardize edilmiş eğitim ve değerlendirme ortamlarını 
sunma fırsatının zorlaşması nedeniyle simüle ortamlarda eğitim son yıllarda öne çıkmaktadır. 
Türk Dil Kurumu sözlüğünde, ‘’benzetim’’, “öğrence” olarak tanımlanan simülasyonun tıp 
eğitiminde kullanımının öğrenci (hastaya zarar vermeme, tekrarlama, hatalarından öğrenme 
vs); hasta (hasta güvenliği, hasta merkezli yaklaşım); eğitim ve eğiticiler (öğrenci performansının 
değerlendirilmesinde standardizasyon, temel ve ileri düzey beceri eğitimlerinin yükselmesi, 
becerilerin sınıflardan gerçek ortamlara transferinin cesaretlendirilmesi gibi) ve kurum (prestij, 
eğitimin ve hizmetin kalitesinin artması, malpraktisin azalması vs) açısından birçok faydaları 
vardır.Ancak farklı eğitim ortamları ve araçları gerektirdiğinden pahalı ve planlama-uygulama 
süreci açısından zaman alıcıdır. 

Amaç: Tıp eğitiminde simülasyon konusu ülkemizde yeni olup deneyimi olan kurum sayısı 
oldukça azdır.Bu çalışma ile tıp fakültesi simülasyon laboratuvarı kurma başlangıç aşaması 
deneyimlerinin yol gösterici olması bakımından paylaşılması amaçlandı. 

Yöntem: Mevcut durum itibariyle inşaat aşamasında olan simülasyon laboratuvarı kurulumu 
çalışmalarına dair ilk 3 aylık deneyimler aktarılmaya çalışılmıştır. 

Bulgular: Kurulum aşaması başlangıç çalışmalarında izlediğimiz yol şöyle özetlenebilir: 

a) Eğitsel açıdan uygulamalar/planlamalar: Eğiticiler ve kurum olarak simülasyonun 
“klinik ortamda öğrenmenin” yerine geçecek bir yaklaşım olmadığı aksine ‘’destek olma’’ amacı 
taşıdığı, eğitimin bir parçasında değil, tümünde yer alması gerektiği ve eğitim programında 
simülasyonun yatay ve dikey entegrasyonunun planlanması gerektiği düşüncesiyle hareket 
edildi.Programın başarılı olabilmesinde en önemli başlangıç adımlarından biri eğitici personelin 
eğitimidir.Bu amaçla öncelikle üç grup halinde 122 akademisyenin hemen hepsinin eğitici 
eğitimlerine katılması sağlandı.Tüm paydaşların görüşlerinin alınması, simülasyonun amacının 
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ve yararlarının anlaşılmasına yönelik bilgilendirmelerin yapılması, tüm basamaklara aktif 
katılımlarının sağlanmasının yararlı olacağı kanısı ve bu stratejilerin geliştirilmesinin aynı zamanda 
kurumsal bir kültürün oluşmasına katkı sağlaması açısından önemli olduğu düşünülerek görev 
almak isteyenlere mailler gönderildi.Toplam 19 akademisyenden dönüş alındı ve bu kişiler 
danışma kuruluna dahil edildi.Eğitim alacak ve bu işe kendisini adayacak gönüllüler daha sonra 
diğer eğitimcileri eğiteceklerdir.Ayrıca temel, cerrahi ve dahili bölümlerle mezuniyet öncesi 
ve mezuniyet sonrası eğitimler hakkında görüşlerini almak üzere bir dizi toplantı düzenlendi. 
Projenin yürütülmesinde dekan başkanlığında farklı disiplinlerden beş akademisyenden oluşan 
bir kurucu heyet görevlendirildi.Ülkemizde ileri düzey simülasyon eğitimi veren Mehmet Ali 
Aydınlar Acıbadem Üniversitesi CASE (Center Of Advanced Simulation / Education), Uludağ 
Üniversitesi(U.S.İ.M) ve Almanya-Münih Üniversitesi Human Simulation Center, Avusturya-Linz 
ALFA Medical Consept Simulasyon Laboratuvarı gibi önemli merkezlere ziyaret gerçekleştirildi. 
Yapılan eğitimler, simülatörler, uygulamalar, malzeme-ekipman, yazılım ve işleyiş vs. tüm 
aşamalar yerinde görüldü. Deneyimler, tecrübeler paylaşılarak görüş ve öneriler alındı.Kalite ve 
akreditasyon kuruluşları olan SESAM (Society in Europe for Simulation Applied to Medicine), SSH 
(Society for Simulation in Healthcare) ile NASCE (Network of Accredıted Clınıcal Skills Centres in 
Europe) standartları ve simülasyon ile ilgili literatür gözden geçirildi. 

b) Fiziki Alan ve Mimari Yapılanma: Simulasyon laboratuvarları multidisipliner çalışmaya 
fırsat veren basit modellerden insan simülatörlerine kadar kullanılması uygun ortamlar olarak 
dikkat çekmektedir. Kurumumuzda öğrenenlerin hastane mimarisine uygun planlanmış/ 
alanlarda, gerçeğe yakın stres altında, ekip sorumluluğu içerisinde tutum ve davranış modelleri 
geliştirmeleri hedeflenmektedir. Kurucu heyet tarafından fizik mekan konusunda mezuniyet 
öncesi ve sonrası eğitimlere hatta ilerleyen yıllarda simülatör çeşitliliği ve girişimsel işlemlere 
göre ilimizde/bölgemizde farklı meslek (polis, asker, itfaiye) gruplarının da katılabileceği kurslar/ 
eğitimlere imkan verecek şekilde yer sağlanması düşünüldü ve dekanlık eğitim binasında yaklaşık 
1500 metrekarelik bir alan ayrıldı.Toplantılar sonunda eğitim verilmesi kararlaştırılan acil servis, 
yoğun bakım, ameliyathane, doğumhane, standart hasta odası, Objektif Yapılandırılmış Klinik 
Sınav (Objective Structured Clinical Examination-OSCE) odaları, temel beceri laboratuvarı, 
debrifing odaları, hemşire bakım odası, ilaç hazırlama odası, makyaj odası, destek alanlar (depo, 
teknik alan, soyunma odaları vs) ve kontrol odaları hasta ve çalışan güvenliği düşünülerek 
aydınlatmadan kapılara, yer döşemesinden oksijen sistemlerine, çalışma ortamlarının etkinliğine 
(örneğin kontrol odaları daha sakin yerde, kamera ve mikrofon yerleşimleri gibi) kadar detaylı 
olarak planlandı.Acıbadem Sağlık Grubunun inşaat firması başta olmak üzere yerel firmalardan 
da alınan destekle mimari planlar oluşturuldu. Simülasyon/simülatör düşünülerek oda oda 
alımlara karar verilmeye ve taslak çizimlerle yerleştirme hatta kolayca başka odalara çevrilen 
alanlar şeklinde planlar yapılmaya çalışıldı. 

c) Simülatörler ve Diğer Eğitim Materyalleri: Simülasyon laboratuvarı kurmak çok 
maliyetli ve karmaşık olduğundan simülatör alımına karar verilirken programla ilgili olarak 
hedef ve beceri, öğrenci düzeyi, ortamı ve branşlara göre kurumumuzdaki eğitici özellikleri, 
simülasyon-simülatör özellikleri ve bütçe gözönünde bulunduruldu.Simülatörle ilgili olarak 
ise; aslına uygunluk özelliği, müfredata entegre olabilme, kullanışlı olması, geribildirim verme, 
tekrarlayan uygulamalar için mekanizması, klinik varyasyonlara uygunluk gösterme, beceri 
kazanma ve hatırlamaya etkisi, klinik ortama transfer yeteneği, ekip eğitimine fırsat vermesi, 
eğitsel ve mesleki bağlamla ilişkisi, bireyselleştirilmiş, aktif öğrenmeye uygunluk, çoklu öğrenme 
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stratejileri için adaptasyon yeteneği, maliyeti, geçerlik ve güvenirliği gibi kriterlerle değerlendirme 
yapıldı.Yerli-yabancı firma temsilcilerinden ürünler konusunda bilgiler alınarak, ziyaret edilen 
simülasyon eğitim merkezlerinde görülemeyen ürünlere yönelik de tanıtım yapılması istendi. 
Tüm bunlardan yola çıkarak CAE, Gaumard, Nasco, Limb/Things, Laerdal, SimMan, Adam 
Rouilly gibi pek çok farklı marka ve model simülatör ve malzemenin özellikleri araştırılarak eğitim 
müfradatına uygun seçimler yapıldı. 

d) Maliyet: Hayırsever bir işadamının bağış yapması ve özel sektör-kamu işbirliği ile 
yapılan sosyolojik yönüyle de oldukça anlamlı olan bu projede maliyet etkinlik açısından en 
uygun olana karar vermek için simülasyon/simülatörün ne kadar etkin kullanılacağı düşünülerek 
maliyeti düşürecek kararlar alınmaya çalışıldı. Simülatörlerin ve maketlerin özelliği kullanımdaki 
yıpranmaları da göz önünde bulundurularak yedek parça, bakım, onarım, kalibrasyon durumları, 
garanti süreleri, garanti sürelerinin uzatılması durumundaki maliyet, servis yetkinliği gibi pek çok 
açıdan değerlendirme yapıldı. Marka ve modeller arası kıyaslamalar yapılarak listeler oluşturuldu. 
Malzemelerin kimler tarafından ne sıklıkta kullanılacağı belirlendi ve afiliyasyon (ortak protokol) 
kapsamında hastanemizden klinikte kullanılmayan malzemelerin eğitimde kullanılabileceği ve 
en azından sarf malzeme maliyetini düşürebileceği kanısına varıldı. 

e) Yazılım: Simülasyon eğitimlerinde eğitimin sesli ve görüntülü takip edilebildiği, sınavların 
yapılabildiği, yetkilendirildikleri taktirde öğrencilerin uzaktan erişimle eğitim kayıtlarına geriye 
dönük ulaşabildiği, tüm verinin arşivlenebildiği, simülasyonun en önemli aşaması olan debrifing 
(çözümleme) için de çok önemli olan yazılım programlarından Learning space ve B-Line programları 
için detaylı inceleme yapıldı.Yazılımın yükseltilmesi durumundaki (software-upgrade) maliyet de 
yazılım firmaları ile konuşuldu.Hasta güvenliğine yönelik her türlü ayrıntının müfredatla birlikte 
yazılıma eklenmesi gerektiği düşünülerek yazılımın içeriği konusunda çalışmalar devam etmektedir. 

Sonuç: Sağlık alanında artan öğrenci kontenjanları ve yükselen değer olan hasta güvenliği 
kavramı sağlık eğitiminde simülasyon uygulamalarının yaygınlaşmasını zorunlu hale getirmiştir. 
Gerek sosyolojik boyutu ile bağışın elde edilmesi, üniversite-toplum işbirliğinin sağlanması 
noktasında gerekse fiziki alan sınırlaması olan bir binada yer bulma konusunda öğretim üyelerinin 
odalarını vermelerine kadar her aşamada yapılan fedakarlıklar gibi pek çok konuda yoğun emek 
verilerek baştan iyi tasarlanılmaya çalışılan bir proje olmuştur.Üniversitemizde sağlık alanında 
eğitim veren fakülte ve yüksekokullarda mesleklerarası işbirliği ve hasta güvenliği ile ilgili 
farkındalığı artırmak amacıyla bu merkez aktif kullanılacaktır.Ülkemizde simülasyon ile yapılan 
eğitimin kalitesini ve maliyet/yarar etkinliğini inceleyen çalışmaların yapılması uygun olabilir. 
Bunun aynı zamanda yöneticilere ve eğiticilere yüklenen bir sorumluluk olduğu unutulmamalıdır. 

Anahtar kelimeler: simülasyon laboratuvarı, tıp eğitimi, sağlıkta kalite 
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Abstract: Recently, integration of simulation in medical education has gained considerable 
attention due to doubts regarding patient safety, and efforts in improvement of standardized 
education and assessment. Setting a simulation laboratory is a complex process, and careful 
evaluation of trainers, students, construction area, and source has to be done before construction 
in order to get the best efficacy. Forming a multidisciplinary project team that has gaining 
proficiency in education outputs as the primary objective is crucial. Integration of simulation 
training in medical curriculum should be the first step, followed by organization of physical 
environment, and purposeful selection of appropriate simulators, and skill trainers among a 
great variety of choices. Since our major plan is to provide students the ability to cope up with 
several complicated scenarios collaboratively in realistic stress environments similar to hospital 
architecture in order to gain correct attitude and behavior models, we aimed to share our 
preparation experience before initiation of construction. 
Key words: simulation laboratory, medical education, quality in health 
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Giriş: Son yıllarda daha sık karşılaştığımız terimlerden biri olan sürdürülebilirlik, şimdi 
ve gelecekte olumlu bir sosyal etki yaratmaya devam etmek için kuruluşun operasyonlarını 
düzenleme kapasitesi olarak tanımlanabilir. Kurumsal sürdürülebilirliği sağlayabilmek için 
ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerine 
ve karar mekanizmalarına uyarlanması ve bu konulardan kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesi 
gerekmektedir. Borsalar; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki risklere dair 
şirketlere yol gösteren kuruluşlardır. Bunun yanı sıra borsaların misyonlarından biri de şirketlerin 
sürdürülebilirlik politikalarına ilişkin bilgiyi sorumlu yatırımcılara ileten aracı kurum olmalarıdır. 
Bu misyon çerçevesinde, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi oluşturulmuştur. Borsa İstanbul 
Sürdürülebilirlik Endeksinin hesaplanması amacıyla Ethical Investment Research Services Limited 
(EIRIS) ile Borsa İstanbul arasında iş birliği anlaşması imzalanmıştır. İmzalanan anlaşmaya göre 
EIRIS, Borsa İstanbul şirketlerini uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlemeye tabi 
tutmakta olup, değerlemelerde sadece “kamuya açık” bilgiler kullanmaktadır. Sürdürülebilirlik 
endeksi içerisinde incelenen konulardan bir tanesi de iş sağlığı ve güvenliği (İSG)’dir. Ülkemizde, 
4857 sayılı İş Kanunu ile belirlenen iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri; 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanununun 2013 yılında yürürlüğe girmesi ile yeniden düzenlenmiştir. Kanunun 
yürürlüğe girmesiyle birlikte işyerlerinde İSG konusundaki sorumlulukların yasal çerçevesi 
belirlenmiştir. 

Amaç: Bu çalışmada, işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluğu ve İSG arasındaki ilişkinin 
incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle çalışmada, 2014-2016 yılları arasında BİST 30 
endeksinde yer alan işletmelerin, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) tarafından belirlenmiş sosyal 
sorumluluk kriterlerine göre İSG konusundaki raporlama düzeyleri incelenmiştir. 

Yöntem: EIRIS, sağlık ve güvenlik konusunda beş ayrı gösterge belirlemiştir. Kurumsal sosyal 
sorumluluk raporlaması kapsamında şirketlerin bu geçerli göstergeye ayırdıkları yere bakılmıştır 
ve şirketlerin GRI kriterlerine göre raporlama seviyeleri belirlenmiştir. BIST 30 endeksinde yer 
alan firmalardan 2014 yılında 15 firma, 2015 yılında 20 firma, 2016 yılında 17 firma kurumsal 
sosyal sorumluluk raporu yayınlamışlardır. 

Bulgular: “Kurumsal sosyal sorumluluk raporlarında”, İSG politikası oluşturan ve buna 
uygun çalıştıklarını belirten firma sayısı 2014-16 yıllarında 11, 2015 yılında 15’tir. Firmaların İSG 
politikası oluşturmaları; iş kazalarının önüne geçilmesi ve de çalışanların sağlık ve güvenliklerinin 
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korunabilmesi için bir yol haritası çizilmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle İSG politikalarına 
verilen önem arttırılmalıdır. Çalışan sağlığının korunması için öncelikli konulardan bir diğeri ise 
firmaların risk değerlendirmelerini yapmalarıdır. Risk değerlendirmesi mevzuatta ‘işyerinde var 
olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol 
açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol 
tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar’ olarak tanımlanmaktadır. 
2014 yılında firmaların %93’ü, 2015 yılında 65’i, 2016 yılında ise %70’i bu çalışmayı yerine 
getirdiğini raporunda belirtmiştir. Ancak raporda risk değerlendirmesi hakkında bilgi verilmemiş 
olması firmanın sorumluluğunu yerine getirmediği yargısını oluşturmaz. Firmalar iş kazası 
yönünden incelendiğinde, 2014 yılında 10 firmanın işyerlerinde meydana gelen kaza sayısı, 
kaza sıklık oranı veya kaza ağırlık oranı gibi verilere yer verdiği görülmektedir. 2015 yılında 
15 firmanın, 2016 yılında ise incelenen tüm firmaların bu bilgilere yer verdiği tespit edilmiştir. 
İşyerinde meydana gelen iş kazaları ve ramak kala olayların kayıtlarını tutmak, istatistiklerini 
hazırlamak ve kaza neden analizlerini yaparak tekrar meydana gelmesini önlemek için tedbir 
almak tüm iş yerlerinin görevidir. Bu görev sosyal sorumluluk olarak da değerlendirilmiş 
olsada aslında bir yasal zorunluluktur. Bunların yanı sıra kaza sonucu yaralanmaların önüne 
geçilebilmesi için çalışanlarına kişisel koruyucu donanım verdiğini ve kullanımını takip ettiğini 
belirten firma sayısı 2014 yılında 2, 2015-16 yıllarında 3’tür. Raporlardan tespit edilen diğer 
bir bulgu ise 2014 yılında rapor yayınlayan 15 firmadan 14 firmanın, 2015 yılında 20 firmadan 
15 firmanın ve 2016 yılında ise 17 firmadan 11 firmanın iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi 
bulundurduğudur. İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi bulunduran firmalarda oransal 
olarak azalış olduğu görülmektedir. 2013 yılında 6331 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile 
kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin işyerinde bulunan çalışan sayısına göre iş güvenliği 
uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü gelmiştir. Bu tarihten itibaren kamuoyunda 
uzman ve hekim çalıştırma bilincinin arttığı bilinmektedir. Raporlama düzeyindeki azalmanın 
nedeni firmalarda uzman ve hekim bulundurmanın iş sağlığı ve güvenliği kapsamında olağan 
bulunmasıdır. İSG açısından bir diğer kritik konu çalışanların sağlıklarının rutin kontrollerden 
geçirilmesidir. 2014 yılında çalışanlarına sağlık raporu aldıran firmaların oranı %27 iken, 2015 
yılında %30’dur. 2016 yılında ise oran %41’e yükselmiştir. Sağlıkla ilgili acil müdahale gereken 
herhangi bir durumda çalışanların ne yapacaklarını bilmeleri için çalışanlara ilk yardım eğitimi 
verilmesi gerekmektedir. Bu konuda 2014 yılında 1, 2015 yılında 2, 2016 yılında 4 firma 
çalışanlarına ilk yardım eğitimi verdiğini beyan etmiştir. Firmaların diğer göstergelere oranla 
bu göstergeye daha az katılım gösterdiği tespit edilmiştir. Yine acil bir duruma hazırlıklı olmak 
amacıyla acil durum tatbikatı yapıldığını belirten firma sayısının 2014 yılında 3, 2015 yılında 5 
ve 2016 yılında 3 olduğu raporlarda görülmüştür. İSG’nin sağlanabilmesi için firmalarda kurullar 
oluşturulmaktadır. İSG kurullarının oluşturulduğunu, firma bünyesinde kaç çalışan temsilcisinin 
bu kurullarda görevlendirildiği belirten firma sayısı 2014 yılında %40 iken, 2016 yılında %76’ya 
yükselmiştir. İSG kurulları sadece yönetim kadrosundan oluşursa araştırmalar, istatistikler ve 
teorik verilerle kararlar alır ve bu alınan kararların sahada uygulanabilirliği yer yer tartışmalara 
neden olabilir. Ayrıca risklerle birebir karşı karşıya olan kişi saha çalışanıdır, bu nedenle alınacak 
önlemin uygulanabilirliği veya işe uygunluğu çalışanın katılımı ve profesyonellerin bilgisi ile 
harmanlanarak değerlendirilmelidir. Bu birliktelik ile yapılan çalışmalarla riskler hem uygulanabilir 
hem de doğru yöntemlerle bertaraf edilir. Çalışanların İSG konusunda dikkatini çekmek ve 
farkındalıklarını arttırmak için tiyatro, yarışma gibi faaliyetler düzenleyen firma sayısının 2014 ve 
2015 yıllarında 4, 2016 yılında 5 olduğu görülmüştür. Son olarak, hazırlanan kurumsal sosyal 
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sorumluluk raporları incelendiğinde 2014 yılında 20 firmadan 14 tanesinin, 2015 yılında 15 
firmadan 9 tanesinin, 2016 yılında 17 işletmeden 13 tanesinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimini 
kendi çalışanları ile birlikte tedarikçi ve alt işveren çalışanlarına da verdiği ve ayrıca İSG eğitimine 
ek eğitimlerde verdikleri görülmektedir. Eğitim veren firmaların oranı yıllar itibariyle artmıştır. 
Verilen bu eğitimler aynı zamanda yasal zorunluluktur. 

Sonuç: BIST 30’da yer alan firmaların Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporu yayınlama 
ortalamasının %58 olduğu tespit edilmiştir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporları içerisinde 
İSG ile ilgili uygulamalara bakıldığında ise genel olarak firmaların yasal mevzuat çerçevesinde 
kaldıkları dikkati çekmektedir. Raporlarda sorumluluk ve zorunluluğun birbiri ile bütünleştiği 
görülmektedir. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amacı, öncelikli olarak çalışanları ve ardından 
ekipmanlar ile işyerini risklerden korumaktır. Firmalar için bir sosyal sorumluluk faaliyeti de sayılan 
çalışan ve işyeri güvenliğinin sağlanması için İSG uygulamalarının ve bu konudaki farkındalığın 
artırılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sürdürülebilirlik Endeksi, İş Sağlığı ve 
Güvenliği, Çalışan Güvenliği. 
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THE PLACE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN THE SUSTAINABILITY REPORTS: 
AN APPLICATION ON BORSA İSTANBUL 

Aim: In this study, it is aimed to examine Corporate Social Responsibility (CSR) and Occupational 
Health and Safety (OHS) relationship. 

Methods: EIRS has identified five indicators of health and safety. Thereby the companies which 
are in BIST 30 will be studied according to the criteria which are determined by GRI (Global 
Reporting Initiative) between 2014 and 2016. Firstly, the reporting level of the companies 
according to GRI criteria are determined. 15 companies in 2014, 20 companies in 2015, 17 
companies in 2016 have published corporate social responsibility report. 

Results: In the “CSR Reports”, the number of firms that formed the OHS policy and they were 
working accordingly with it were 11 in 2014-16 and 15 in 2015.When the companies are 
examined for work accidents, it can be seen that the number of accidents, accident frequency 
rate or accident weight ratio in the 10 companies in 2014 has been given place in 2014. It has 
been determined that 15 companies in 2015 and all the companies examined in 2016 include 
this information. 
Conclusion: In this study, it was determined that 58% of companies in BIST 30 had the 
published CSR reports. When the applications related to OHS in CSR reports were examined, 
it is noteworthy that firms generally have remained within the legal legislations. In the reports 
shown that responsibility and obligation were integrated. It is necessary to raise the awareness 
of OHS applications in order to ensure employee and workplace safety, which is considered a 
social responsibility activity for companies. 
Key Words: Corporate Social Responsibility, Sustainability Index, Occupational Health and 
Safety, Employee Safety 
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Giriş: Sterilizasyon üniteleri hastanede tanı ve tedavi amacıyla kullanılan ve hastane içi 
döngüsünde yeniden kullanımı için sterilizasyon gerektiren malzemelerin gerekli işlemleri 
gördükleri ünite olarak tanımlanmaktadır. Merkezi sterilizasyon ünitesi (MSÜ) hastanelerin bir 
alt yapı kuruluşu olup bu üniteden çıkan malzemeler tüm bölümler tarafından kullanılmaktadır. 
İdeal olarak sterilizasyon işlemlerinin tek bir merkezde yapılması, düzenli takip ve çalışma güvenliği 
açısından önemlidir. Hastaneler için olmazsa olmaz olan yani bir hastanenin temel direği olan 
sterilizasyon ünitelerinin büyüklüğü ve mimari tasarımı, hastanelerin yatak kapasitesinden, yatan 
hastaların profillerine, yapılan ameliyat sayısından tipine ve hatta hastanenin ziyaretçi sayısı gibi 
pek çok faktöre bağlı olarak değişebilmektedir. Bu değişen faktörlerin iyi değerlendirilmesi 
sonucu planlanan ünitelerin farklı sayılarda ve yerlerde olabileceği gibi, merkezi oluşu da söz 
konusudur. İnfeksiyonların önlenmesine büyük katkı sağlayan bu üniteler aynı zamanda ciddi 
ekonomik tasarrufların sağlanmasında da katkı oluşturmaktadır. Ana hatları ile kirli-temiz- 
steril-destek alanlardan oluşan bu MSÜ’lerde ilk bariyer kirli malzemenin alındığı bölge ile 
paketlemenin yapıldığı temiz bölge arasında sıklıkla yıkayıcı dezenfektörler ile oluşturulmaktadır. 
İkinci bariyer ise temiz bölge ile steril bölge arasındaki bariyer olup, bu bariyer mümkünse çift 
kapaklı sterilizatörlerle oluşturulmaktadır. Buharlı sterilizatörlerin haricinde eğer etilen oksit 
sterilizatörü kullanılacaksa kullanılacak gazın koşullarına uygun fiziki mekan ve havalandırma 
koşullarında, ayrı bir oda olarak planlanması uygundur. MSÜ steril malzeme depolama alanı 
steril ve temiz malzemelerin, kullanıcıya teslim edilmeden önce depolandığı alandır. MSÜ’de 
24 saat kesintisiz su bulunmalıdır. Yıkama ve basınçlı su tabancalarından gelen/son durulama 
suyu yumuşatılmış su (4 Dh Alman sertliğinin altında) olması gerekmektedir. Sterilizasyonun 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik kontrollerinin yapılıp kayıt altına alınması ve geriye dönük olarak iz 
sürülmesi gerektiğinde bu kayıtlara ulaşılabilmesi sağlanmalıdır. Kendi özelliği ve özerkliği içinde 
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hem kendi çalışanları hem de hastane idarecilerinin ve diğer çalışanlarının önemle ve özenle 
yapılanmasına ve işleyişine katkı sağlayacağı bu ünitelerin planlanması, hastane planlamasında 
ilk yapılacak yerlerden biri olduğu unutulmamalıdır. Çünkü Sayıştay raporları göstermektedir ki 
hastane enfeksiyonlarının ülkemiz ekonomisi için ciddi bir yük olduğu düşünülmekte ancak bu 
konuda ne ekonomik maliyet hesapları tam olarak yapılmakta ne hastane mimari yapılanması 
sırasında fiziki yapılanmalar ve hijyen koşulları konusunda standartlar belirlenmektedir. Ancak 
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS-Hastane Seti) kapsamında sterilizasyon 
uygulamalarına yönelik olarak merkezi değerlendirmelerde esas alınan standartlar ve alt ölçütler 
belirlenmiştir. Bu standartlar MSÜ ‘lerinin iyileştirilmesi sürecine ciddi katkı sağlamıştır. 

Hasta Güvenliği İlişkisi: Yönetim ve organizasyondaki kompleks yapısıyla dikkatleri 
üzerine çeken hastanelerin fiziksel yapısının niteliği ve buralarda sunulan sağlık hizmetlerin 
kalitesi, hizmet verdiği ülkedeki gelişmişlik ve kalkınma düzeyini yansıtan bir göstergedir. Diğer 
işletmelerde ürünlere yansıyabilecek hataların telafisi mümkün iken sağlık sektöründe söz konusu 
hizmet bağlamında insan olduğu için, olası hataların çok daha farklı istenilmeyen sonuçlar 
doğurabileceği yadsınamayan bir gerçektir. Bundan dolayı verilmesi gereken sağlık hizmetleri, 
hasta güvenliğini ön planda tutabilen bir anlayışta olmalıdır. Ulusal Hasta Güvenliği Vakfı’nın 
tanımına göre hasta güvenliği; sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık hizmeti 
sırasında ortaya çıkan kusurların neden olduğu hasta hasarlarını ortadan kaldırmak veya hasarların 
azaltılmasıdır. Hasta güvenliği, sağlık hizmeti talep edenlere uygulanacak müdahaleler sırasında 
olası sağlık tehlikesine neden olabilecek durumlardan uzak tutulması ve sağlık hizmetine bağlı 
ortaya çıkan hataların önlenmesi, bu hataların sebep olduğu hastanın maruz kalacağı hasarların 
azaltılmasıdır. Hem enfeksiyon kontrol önlemlerinin hem de cerrahi güvenliğin önemli bir bileşeni 
de sterilizasyon uygulamalarıdır. Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonların maliyetinin çok yüksek 
olduğu düşünülürse iyi bir yapılanma ile standartları yakalayarak işletme maliyeti düşürülürse 
sterilizasyon uygulamalarının hasta güvenliğine katkısı yadsınamayacak ölçüde olacaktır. Bu 
bağlamda SKS-Hastane V.5 sağlık hizmetleri boyutundaki sterilizasyon hizmetleri hastanelerde, 
enfeksiyonların önlenmesi için gerçekleştirilen tüm sterilizasyon işlemlerinin, bilimsel kurallar ve 
kabul görmüş uygulamalar çerçevesinde kontrol altına alınmasını sağlamaktadır. 

Amaç: Hastanelerde 7/24 kesintisiz hizmet veren merkezi sterilizasyon üniteleri(MSÜ)nin 
alt yapı ve işleyişi ile ilgili ülkemizde yapılmış yeterli çalışma bulunmamakla birlikte, bu çalışma 
SKS sterilizasyon hizmetleri başlığı altında 2017 kalite dağerlendirmelerinde sorgulanacak olan 
2 çekirdek standart temel alınarak ve değerlendirici gözlemleri ilave edilerek mevcut durumu 
saptamak amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: SKS kapsamında kamu, özel ve üniversiteye ait 127 merkezi sterilizasyon ünitesi 
(MSÜ) değerlendirilirken; sorumlu kişi, fiziki alan, suyun elde edilişi, suyun kontrolleri, yıkamanın 
kontrolleri, paketlemenin kontrolleri, sterilizasyon yöntemleri ve kontrolleri, cihaz donanımı, iz 
sürülebilirlik ile ilgili bilgiler değerlendiricilerin gözlemi ile elde edilmiştir. 

Bulgular: Gözlemlenen 34 özel ve 93 kamu kurumu olmak üzere toplam 127 MSÜ’ den en 
çok %46.5(59/127) oranı ile hemşireler sorumlu iken, %18.1(23/127) ile mikrobiyoloji uzmanı 
ve onu özellikle hemen hepsi özel kurumlarda olan %17.3(22/127) teknisyenler izlemektedir. 
Cerrah/anestezi uzmanı/kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan hekimler %12.6 (16/127) 
idi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının sorumlu olduğu kurum sayısı sadece 7 idi. MSÜ fiziki 
alanları 11(%8.7) kurumda kirli/temiz/steril alan olarak ayrılmamıştı. Otomatik yıkama cihazı olan 
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kurum oranı %80.3( 102/127) iken, dezenfektör kullananlardan kontrollerin en az birini yapan 
kurum oranı %36.2(46/127) idi. Yıkama etkinlik testleri yapılma oranları sırasıyla protein testi 
%30.7(39/127), kirlilik yük testleri %13.4(17/127), ATP testi %10.2 (13/127) olup ve sadece iki 
kurumda elektronik test sistemi vardı. Lümenli aletler için etkinlik kontrolleri yapan MSÜ sayısı 
11(%8.7) idi. Ultrasonik yıkama cihazı olan 47(%37.0) MSÜ olmasına rağmen, lam testi yada 
aliminyum folyo testi gibi ultrasonik yıkama etkinlik testlerinden en az biri 19(%14.9) ünitede 
yapılıyordu. Degasssing sadece 11(%8.7) kurumda yapılırken, degassing kelimesini ilk defa 
duyduğunu söyleyen kurum oranı %90.2 idi. Ultrasonik yıkamanın kimyasal kontrolü sadece 
3 kurumda yapılıyordu. Revers-osmos %26.8(34/127), damıtma %12.6(16/127), filtrasyon 
%15.7(20/127) olmak üzere toplam 70 (%55.1) kurumda su arıtma sistemi bulunmaktadır. 
Ancak bunların 39(%55.7)’unda suyun kontrolleri yapılıyordu.Balıkçı bataryası bulunan 
12(%9.4) kurum var iken, 9’ar kurumda hava ve su tabancası bulunmuyordu. Seal-check, ink 
testi gibi paketlemenin kontrollerinden en az birini yapan ünite sayısı 6(%4.7) idi. Seal-check 
kullanan kurum sayısı 9, ink testi yapan 6 idi. Peeling sadece bir kurumda yapılıyordu. Oniki 
(%9.4) kurumda tekstiller için ayrı alan ayrılamamışken, tekstillerle paketleme yapan MSÜ 
oranı %96.1(122/127) idi. Hepsinde buhar otoklavı bulunurken, %34.6(44/127)’sında etilen 
oksit cihazı, %21.3’ünde(27/127) hidrojen peroksit cihazı kullanılıyordu. Formaldehit sadece 
6 kurumda bulunurken, MSÜ dışında ayrı bir yerde flash otoklav kullanan kurum oranı %19.7 
(29/127) idi. Fiziksel yöntem %92.7, Bowie-Dick testi %100.0, kimyasal %95.3 ve biyolojik 
indikatör %89.0 oranlarında kullanılıyordu. MSÜ’lerinin hepsinde manuel kayıt ile geriye dönük 
iz sürülebilirken, üniteye spesifik hastane otomasyon sisteminden bağımsız yazılım olan kurum 
sayısı 6(%4.7) idi. 

Sonuç: Ülkemizdeki MSÜ’ler hakkında genel bir kanı oluşmasını sağlayan bu çalışma ile, 
sağlık kurumlarında kesintisiz hizmet veren ancak idari ve akademik anlamda pasif konumda 
olan MSÜ’lerinin iyileştirilmeye ihtiyacı olduğu elde edilen veriler ile bir kez daha vurgulanmıştır. 
Hasta ve çalışan güvenliği açısından MSÜ’leri ile ilgili olarak mikrobiyoloji uzmanlık alanı ve 
sağlık hizmeti veren kamu, özel ve üniversite kurumları içerisinde maliyet analizlerini de içeren 
daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 
Abstract: Sterilization services enable hospitals to control all sterilization processes for the 
prevention of infections under scientific rules and accepted practices. Ideally, the sterilization 
process should be performed in a single center, which is important for regular follow-up and 
operational safety. The central sterilization unit is an infrastructure of hospitals, and the materials 
used in this unit are used by all departments. Improving and supervising the infrastructure and 
operation of central sterilization units, which provide 24/7 uninterrupted service in hospitals, 
is important in terms of patient and employee safety. However, in this regard, there are not 
enough studies in our country that can reveal the current situation yet. 

Key words: standarts of quality in health, sterilization patient safety, 
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Giriş: Hızlı değişimlerin yaşandığı yoğun rekabet ortamlarında kurumlar performanslarını 
ölçmek, izlemek ve iyileştirmek durumundadırlar. Deming’in ifade  ettiği  ‘ölçemediğimiz 
şeyi yönetemeyiz’ fikrinden hareketle, işletmelerin örgütsel performanslarını iyileştirmek 
için performans ölçümüne ihtiyaç duydukları bir gerçektir. Bu doğrultuda performans  
ölçüm modellerinde ‘kalite’den sonra en fazla bahsedilen boyutun ‘finans’ boyutu olduğu 
görülmektedir. Kamu sağlık kurumları açısından her ne kadar karlılık finansal bir amaç olmasa 
da firma değerini; ekonomiklik, verimlilik ve etkililik koşulları altında en üst düzeye çıkararak 
işletmenin sahibi olan devletin giderlerini en aza indirmek bir gerekliliktir. Bu ise ancak finansal 
performans yönetimi ve bu kapsamda finansal performans analizi ile sağlanabilecektir. Finansal 
performans yönetim sürecinin karar aşamasında dinamik, ekonomik ve çevresel koşullar 
dikkate alındığında pek çok alternatifin varlığı söz konusudur. Bu doğrultuda sadece finansal 
tablolardan elde edilen oranların kullanılması yeterli olmamakta, buna karşın genellikle çok 
kriterli karar verme yöntemleri (ÇKKV) kullanılmaktadır. ÇKKV yöntemleri, farklı özelliklere 
sahip alternatif karar kümesinden bir ya da daha fazla alternatifin belirlenen ağırlıklara göre 
seçimi veya bu alternatiflerin amaç doğrultusunda performanslarına göre en iyiden en kötüye 
doğru sıralanması ve en ideal sonucun bulunmasında kullanılmaktadır. ÇKKV yöntemlerinden 
biri olan TOPSIS karar problemlerinin çözümünde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. TOPSIS, 
pozitif ideal çözüm ve negatif ideal çözüm noktasının belirlenmesi, alternatiflerin ideal çözüme 
göreceli yakınlık temeline göre sıralanması mantığına dayanmaktadır. Pozitif ideal çözüm, fayda 
kriterini maksimize, maliyet kriterini minimize eden bir çözümdür. Negatif ideal çözüm ise fayda 
kriterini minimize maliyet kriterini maksimize eden çözümdür. En uygun seçenek ideal çözüme 
en yakın ve negatif ideal çözümden en uzak olan seçenektir. 

Amaç: Bu çalışmada özellikle üretim işletmeleri olmak üzere çoğu sektörde finansal 
performans analizinde kullanılmasına rağmen sağlık işletmelerinde kullanılmamış olan TOPSİS 
yönteminden faydalanılarak Ankara il merkezinde bulunan kamuya ait eğitim ve araştırma 
hastanelerinin finansal performanslarının ve finansal etkinliklerinin karşılaştırmalı olarak 
incelenmesi, başarı sıralamasının yapılması ve TOPSİS yönteminin sağlık işletmelerinde finansal 
performans analizinde kullanıp kullanılmayacağının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Sınırlılıklar: Araştırma Ankara il merkezinde bulunan kamuya ait eğitim ve araştırma 
hastaneleri ile sınırlandırılmıştır. 

Yöntem: Çalışmanın evrenini Ankara il merkezindeki kamuya ait 15 eğitim ve araştırma 
 

1 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara, Türkiye 
2 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü, Ankara, Türkiye 
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hastanesi oluşturmaktadır. Örneklem kapsamına Ankara’daki bir Kamu Hastaneleri Birliği 
Genel Sekreterliğine bağlı 8 eğitim ve araştırma hastanesi dahil edilmiştir. Çalışmada ilk olarak 
hastanelerin 2014 yılı bilanço ve gelir tablosu verileri kullanılarak likidite, finansal yapı, karlılık, 
faaliyet oranları hakkında bilgi verebilecek nitelikteki 12 oran hesaplanmıştır. Hesaplanan 
finansal oranlar TOPSIS yöntemi aracılığıyla genel işletme performansını gösteren tek bir skora 
çevrilmiş ve elde edilen skorlar finansal anlamlılık açısında test edilmiştir. Analizler Microsoft 
Office Excel programı kullanılarak yapılmıştır. 

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan eğitim ve araştırma hastaneleri için performans göstergeleri 
olarak kullanılacak olan finansal oranlar ile karar matrisi oluşturulmuştur. Karar matrisinde satırlarda 
hastaneler, sütunlarda ise finansal oranlar yer almaktadır. Sütunlardaki her bir değerin (oran), 
ilgili sütundaki bütün değerlerin (oran) kareleri toplamının kareköküne bölünmesiyle karar matrisi 
normalleştirilmiştir. Normalize edilmiş standart matris değerleri eşit değer atanan ağırlık katsayıları 
(W) ile çarpılarak ağırlıklandırılmış karar matrisi oluşturulur. Ağırlıklı karar matrisinde her bir 
performans göstergesinin ilgili sütunundan pozitif ideal çözüm için (S+) ağırlıklandırılmış matrisin 
her bir sütunundaki en büyük değer, negatif ideal çözüm için (S-) ise ağırlıklandırılmış matrisin her 
bir sütunundaki en küçük değer seçilmiştir. Her bir performans göstergesine ait sütun değerlerinden 
pozitif ideal ve negatif ideal değerler çıkarılarak sırasıyla pozitif ve negatif ideal çözüme uzaklık 
değerleri belirlenmiştir. Sütun değerleri sırasıyla en büyük değerden çıkarılıp kareleri toplamının 
karekökü alınarak pozitif ideal çözüme uzaklıklar bulunmuştur. Sonraki aşamada ise sütun değerleri 
sırasıyla en küçük değerden çıkarılıp kareleri toplamının karekökü alınarak negatif ideal çözüme 
uzaklıklar bulunmuştur. İdeal çözüme göre yakınlığın hesaplanması aşamasında her bir alternatifin 
negatif ideal çözüm değeri, kendi değeri ve aynı alternatifin pozitif ideal çözüm değerinin toplamına 
bölünmesiyle bulunmuştur. Son aşamada bu yakınlıklar dikkate alınarak en yüksek performansa sahip 
hastane KurumID70 (yakınlık:0.55), en düşük performansa sahip hastane KurumID30 (yakınlık:0.31) 
olarak belirlenmiş ve hastaneler sıralanmıştır. 

Sonuç: Finansal performans yönetimi, karlılığın artırılması ve sürdürülebilirliği açısından 
önemlidir. Bu kapsamda performans değerlendirme yöntemlerinden birisi de TOPSİS yöntemidir. 
TOPSIS, karar aşamasında çözümün, pozitif ideal çözüm noktasına en kısa mesafe ve negatif 
ideal çözüm noktasına en uzak mesafede olacağı varsayımına göre oluşması gerektiği prensibine 
dayanır. Ankara’daki bir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı 8 eğitim ve araştırma 
hastanelerinin TOPSIS yöntemi ile finansal performanslarının analiz edildiği bu çalışmada, 
2014 yılı için en başarılı sağlık işletmelerinin sırasıyla; ID70 (yakınlık:0.55), ID80 (yakınlık:0.50), 
ID40 (yakınlık:0.45), ID60 (yakınlık:0.43), ID20 (yakınlık:0.41), ID10 (yakınlık:0.39), ID50 
(yakınlık:0.37), ID30 (yakınlık:0.31) olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, finansal oranların veri 
olarak kullanılması ile bir çok sektörde olduğu gibi sağlık sektöründeki işletmelerin performans 
değerlendirilmesinde de TOPSIS yönteminin kullanılabileceği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, Çok Kriterli Karar Verme, TOPSIS, Hastane 
Finansal Yönetimi 
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EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCE OF TRAINING AND RESEARCH HOSPITALS 
WITH TOPSIS METHOD IN ANKARA PROVINCE CENTER 

Aim: The aim of the study is to examine the financial performances and financial activities of 
public training and research hospitals in the city center of Ankara in a comparative way, to rank 
by success status of them and to evaluate whether TOPSİS method can be used in financial 
performance analysis of health enterprises. 

Method: The study was conducted using the 2014 balance sheet and income statement data 
of 8 training and research hospitals in Ankara city center. Twelve ratios which give information 
about the liquidity, financial structure, profitability and activity rates of the hospitals were 
calculated. The calculated financial ratios were converted to a single scorecard showing the 
general operating performance through the TOPSIS method and the obtained scores were 
tested for financial significance. Analysis were made using Microsoft Office Excel program. 
Findings: In this study, the financial performance was analyzed with the TOPSIS method, the 
most successful health enterprises according to performance index value respectively are; ID70 
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(proximity:0.55), ID80 (0.50), ID40 (0.45), ID60 (0.43), ID20 (0.41), ID10 (0.39), ID50 (0.37), 
ID30 (0.31). If the performance index value is higher, it means that it is closer to the distance 
from ideal solution and it is further from the negative ideal solution, so it is the best inside 
ranking. TOPSIS helps to rank these hospitals according to financial performance for year 2014. 

Conclusion: This study will find out whether the ranking results of TOPSIS and the ranking 
results of the hospitals. In conclusion, TOPSIS method with the use of financial ratios as data 
can be used in performance measurement and comparison of health sector companies as well 
as in many sectors. 

Key Words: Financial Performance, Multi criteria Decision, TOPSIS, Hospital Financial 
Management 
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Giriş: Patoloji laboratuvarları tekrarlanabilirliği çoğunlukla mümkün olmayan doku ve sıvı 
örneklerinin çalışıldığı, kişiye bağımlı manuel teknik işlemleri içeren, kompleks ve çok basamaklı 
süreçlere sahip laboratuvarlardır. Patoloji laboratuvarlarında hastanın ve materyalin doğru 
tanımlanması ve laboratuvara zamanında, uygun koşullarda ve eksiksiz olarak teslim edilmesi 
hasta-tanı güvenliği ve dolayısıyla maliyet açısından en kritik konulardan biridir. Kimliklendirme 
hataları, materyal karışıklığı, kayıp ve gecikmeler hastada ciddi zarara neden olabilen ve tamamen 
önlenebilirhatalardır. Buhatalar, tanıvetedavidegecikme, yanlıştanıvetedavi, tedavidenmahrum 
kalma gibi hayati sorunlara, beraberinde de hukuki sorunlara, maddi kayıplara ve laboratuvar 
verimliliğinde ciddi azalmalara neden olabilmektedir. Patolojide hata oranları literatürde %0,25 
ile %40 arasında değişmektedir. Hata analizlerine bakıldığında klinik laboratuarlarda hataların 
%50-60 sı preanalitik aşamada oluşmaktadır. Bunu %30-40 hata oranı ile postanalitik evre ve 
%10-15 hata ile analitik evre izler. Literatürde hatalı etiketleme oranı ise % 0,11-0,25 arasında 
değişmektedir. Bu hataların tamamına yakını önlenebilir özellikteki hatalardır. Bu tür materyal 
karışıklığı ve kaybı gibi riskler en gelişmiş patoloji laboratuvarlarında da beklenebilen risklerdir. 
Risklerin hataya dönüşmesi kişi değil sistem bazlı çözümlerle önlenebilir. 

Amaç: Projenin amacı hasta ve hastaya ait her türlü materyal ve dökümana hastaya özel 
karekod ile kimlik kazandırılması; her aşamada izlenebilirliğinin sağlanması ve gerçekleşebilecek 
hataların gerçek zamanlı ‘’real-time’’ tespiti ile saptanarak önlenmesidir. Barkod takip sistemi 
ile, preanalitik aşamada materyallerin patoloji laboratuvarına zamanında ve eksiksiz olarak 
gönderilmesini sağlamak; laboratuvara kabul aşamasında hatalı kayıt ve etiketlendirmeden 
kaynaklanabilecek karışıklık ya da kayıpları önlemek; analitik süreçlerde hasta ve materyallerin 
izlenebilirliğini sağlamak, kayıt altına almak; hasta güvenliğini, hizmet standardizasyonunu ve 
laboratuvarlar arası kıyaslanabilirliği sağlamak ve laboratuvar verimliliğini artırmaktır. Akredite 
1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji, İzmir, Türkiye 
2 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Kalite Koordinatörü, Kalite Koordinatörlüğü, İzmir, Türkiye 
3 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji, İzmir, Türkiye 
4 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği, Genel Sekreter, İzmir, Türkiye 
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bir laboratuar için gerekli şartların çoğunu sağlayacak böyle bir sistem ile, olası hata risklerinin 
doktora/hastaya ulaşmadan önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Yöntem: Proje kapsamında, İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel 
Sekreterliğine bağlı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji 
loboratuvarı pilot olarak seçilmiştir. Yıllık yaklaşık 50.000 materyal girişi olması, materyal 
çeşitliliğinin geniş olması, kapsamlı onkoloji merkezi olarak ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin 
uygulanabiliyor olması, ileri patolojik tetkiklerin yapılıyor olması (immunhistokimya, moleküler 
tetkikler vb.) ve çalışan uzman, teknisyen sayısı da dikkate alınarak, olası hata riskleri 
açısından bu tür bir laboratuvar uygun görülmüştür. Proje öncesinde laboratuvar süreçlerinde 
yaşanan hatalara yönelik tespit amaçlı formlar kullanılarak hata analizleri yapıldı ve nedenleri 
değerlendirildi. Hastaya ait patoloji gönderme formu ve materyal ile laboratuvarda o materyalden 
üretilen lam, kaset, blok gibi tüm ürünlerin barkodlandırma çalışması ilgili teknik firma destekleri 
ile yapıldı. Patoloji laboratuvarlarında toksik ve solvent özelliği olan kimyasallarla çalışma 
özelliği nedeniyle özel endüstriyel tip donanımlar (barkod okuyucu ve sabit terminal ekran) ve 
kimyasallara dayanıklı etiket ve ribonlar kullanıldı. Sistemde kullanılacak yazılım Patoloji Takip 
Sistemi (PTS) adı altında İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kalite 
ve Akreditasyon Koordinatörlüğünün fikir öncülüğü ve denetiminde yetkili yazılım firması ile 
patoloji laboratuvar yönetimi ve kalite konularında deneyimli patolog danışmanlığında Türkçe 
olarak ilk kez oluşturuldu ve uygulamaya sokuldu. Patoloji örnekleri hastadan alındığı andan 
itibaren (preanalitik evre) karekod ile kimliklendirilerek laboraturavara kabulu yapıldı. Preanalitik 
aşamada materyal sayısı ve alınma zamanı barkod üzerinden kaydedilerek, ameliyathanede 
maksimum bekleme süreleri oluşturuldu. Bu süre içinde patoloji laboratuvarına kabulu 
yapılmayan ya da eksik kabul yapılan durumlarda sistem üzerinden yetkilendirilmiş kişiye e-mail 
ya da telefon mesajı ile uyarı gönderilmesi sağlandı. Laboratuvara kabul aşamasında ve analitik 
süreçte arşivlemeyi de içeren toplam 41 istasyonda, barkod okutma yöntemi ile işlemler zaman 
ve kişi bazlı olarak sisteme kaydedildi. Herhangi bir aşamada hasta kimliği, materyal sayısı ya 
da patoloji numarası ile barkod uyuşmazlığı olması durumunda sistem uyarı verecek şekilde 
düzenleme yapıldı ve hata düzeltilinceye kadar bir sonraki aşamaya geçiş engellendi (“real- 
time’’ gerçek zamanlı hata tespiti ve düzeltilmesi). Materyallerin makroskobik örneklenmesi 
aşamasında ses kaydı teyp kasetleri yerine sisteme yapılarak, bu ses dosyalarının süresiz dijital 
ortamda saklanması ve istendiği takdirde tekrar ulaşılabilmesi sağlandı. Takip kontrol ekranı 
üzerinden materyalin hastadan alındığı andan başlayıp, sonuç raporunun onaylanmasına ve 
materyalin arşivlenmesine kadar olan tüm basamaklar ‘’kim, ne zaman, nerede’’ temelinde 
izlenebilirlik kazandırıldı. Periyodik zaman aralıkları ile (günlük/aylık vs..) istatistiki veriler elde 
edilerek, laboratuvarın materyal sayısı, çeşitliliği, laboratuvar genelinde ya da işlem ve kişi 
özelinde ölçülebilmesi sağlandı. 

Bulgular: Proje dahilinde canlı test aşamasında Ağustos-Eylül 2017 dönemini kapsayan 2 
aylık süreç içinde kısmı ve kademeli olarak toplamda 1080 materyal kabülü yapılmıştır. Kabülü 
yapılan vakalardan 572’si mikroskobik inceleme aşamasına kadar takip edilmiş olup, hatasız 
ve eksiksiz olarak zamanında doktorlara teslimi sağlanmıştır. Özellikli vakalardan (DİF: direkt 
immünfleurosan iceleme) 22 adet DİF kesitin takibi ve 143 adet parafin bloğun arşive kabülü 
yapılmıştır. PTS ile değişik türdeki materyallerin farklı istasyonlarda yapılan takiplerinde, analitik 
aşamada hata kaydı oluşmamıştır. Prenalitik aşama ve materyallerin tamamının tüm istasyonlarda 
takibinin sağlanmasına yönelik idari ve alt yapı çalışmaları halen devam etmektedir. 
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Sonuç: Güvenli Laboratuvar uygulamaları kapsamında İzmir İli Güney Bölgesi Kamu 
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğünce hayata geçirilen 
“Patoloji Takip Sistemi”, hastaya ait patolojik materyallerin doğru kimliklendirilmesi, zamanında 
ve eksiksiz olarak Patoloji laboratuarına ulaştırılmasını hedeflemektedir. Laboratuvara kabulü 
yapılan materyallerin de tüm analitik şüreçlerde kişi ve istasyon temelli takibini ve kayıtlarını 
yaparak, güvenle arşivlenmesini sağlamaktadır. Proje kapsamındaki yazılım (PTS) patoloji 
laboratuarlarına özgü olarak hazırlanmış ilk Türkçe yazılım olma özelliğine sahiptir ve içerdiği 
yazılımsal özellikler ile yabancı kaynaklı benzerlerinden farklı ve daha kapsamlı nitelikler 
taşımaktadır. Projenin devamında PTS’nin, Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğünün öncülüğü 
ve denetiminde, farklı ölçekte ve nitelikte İzmir Güney Bölgesi kapsamındaki dört hastane 
Patoloji Laboratuvarına daha kurulması planlanmaktadır. Sonuç olarak “Güvenli Laboratuvar 
Uygulamaları” projesi dahilinde hasta güvenliği, laboratuvarlar arası hizmet standardizasyonu, 
akreditasyon, verimlilik artışı, ve maliyet etkin hizmet sağlanmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Patoloji, Barkod, Hata, Hasta güvenliği 
 
 

THE BARCODE TRACKING SYSTEM IN THE PATOLOGY LABORATORTIES AND 
PREVENTION OF THE DIAGNOSTIC ERRORS 

Introduction: Diagnostic error rates in pathology laboratories are vary between 0.25% 
and 40% in the literature. The majority of these errors having features that can be prevented. 
Risks to spesimen confusion and loss of the spesimen can be prevented by the system-based 
solutions rather than individuals. 

Aim: The purpose of this project is to create an identification card with barcode for all 
specimens belonging to the patient. In this way the patient spesimen and the patient specific 
data can be trackable at every stage and the errors can be prevent by detecting real-time errors. 

Method: Pathologic specimens were identified by bar coding concurrently in the operation 
room and after that laboratory delivery was done (preanalytical stage). In the analytical process, 
a total of 41 stations, including archiving, the barcode scanning procedure was applied and 
recorded at the same time. When an incompatibility was detected at any stage between the 
barcode and spesimen number or patient identity, the transition to the next step was blocked 
until the error was corrected (“real-time” detection and correction). 

Results: 1080 specimens were accepted in this project. 572 of the cases were followed 
up until the microscopic examination stage and delivered to the pathologists in a timely and as 
error-free. With Pathology Tracking System (PTS), there was no error recording in the analytical 
phase during the follow-ups of different kinds of specimens and different stations. 

Conclusion: Within the scope of Safe Laboratory Practices, “Pathology Tracking System 
(PTS)”, which is passed by Quality and Accreditation Department. It provides accurate 
identification of pathological specimens of the patients, their delivery to the laboratory on time 
and also records every process and archives them safely. 

Key words: Pathology, Bar Coding, Diagnostic Error, Patient/Diagnostic Safety. 
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SAĞLIK FİNANSMANINDA FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: 
TÜRKİYE ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME 

 
 

Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR1 gulbiyey@gmail.com 

 
 

Giriş: Sağlık finansmanı, sağlık sektöründe finansal kaynakların harekete geçirilmesi ve 
kullanılmasını içeren geniş kapsamlı bir kavramdır (Lee and Goodman, 2002: 98). Dünya Sağlık 
Örgütü’ne göre sağlık finansmanının amacı, tüm bireylerin sağlık hizmetlerine finansal bir sıkıntı 
yaşamadan ulaşabilmesini sağlamak için yeterli ve sürdürülebilir kaynak yaratmaktır (WHO, 
2000: 95). Yeterli kaynak yaratmak genellikle gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde daha 
önemli bir sorundur. Kaynakların sürdürülebilir olması ise ekonomik ve demografik sorunlar 
nedeniyle gelişmiş ülkelerin de önemli sorunlarından biri haline gelmiştir (Thomson et al, 2009). 
Sağlıkta finansal sürdürülebilirliği, sağlık sistemi gelirlerinin sağlık sistemi yükümlülüklerini 
karşılayabilmesi olarak tanımlamak mümkündür. Sağlıkta finansal sürdürülebilirlik tüm dünya 
ülkelerinin son birkaç on yıldır en önemli gündem maddelerinden birini oluşturmaktadır (WHO, 
2010). Ekonomik durgunluk veya daralma dönemlerinde, sağlık harcamalarının GSYH’daki 
artışı ekonomik sürdürülebilirliği tehlikeye atacağı için diğer ekonomik alanlara yapılacak 
harcamaları tehdit etme eğilimi taşır. Öte yandan, ekonominin büyüdüğü  dönemlerde 
sağlık harcamalarının ekonomik büyümeden daha yüksek bir oranda artması, diğer alanların 
daralmasına neden olmayabilir. Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan projeksiyonlar, GSYH arttığı 
sürece sağlık harcamaları artışının sorun olmayacağını göstermektedir (Thomson et al, 2009). 
Hükümetler sağlık sistemi için belirlenmiş yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli 
kaynak sağlayamamaya başladığında finansal sürdürülebilirlik sorunu ortaya çıkar. Finansal 
sürdürülebilirlik sorunu için genel olarak üç çözüm önerisi gündeme getirilmektedir: (1) Kamu 
kaynaklarını sağlık sistemi yükümlülüklerini yerine getirebilecek düzeyde artırmak; (2) Sağlık 
sistemi yükümlülüklerini mevcut kaynaklarla karşılayabilecek düzeye kadar azaltmak; (3) Sağlık 
sistemi kapasitesini kaynakları değere dönüştürecek düzeye kadar artırmak (Thomson et al, 
2009). 

Amaç: Çalışma, Türkiye’de sağlıkta finansal sürdürülebilirlik konusunu genel sağlık sigortası 
özelinde tartışmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede sağlık finansmanı için yeterli gelir oluşturulup 
oluşturulamadığı sorgulanacak, artan sağlık harcamalarının etkisi analiz edilecektir. Bu çerçevede 
yeterli gelir oluşturmayı etkileyen; ekonomik büyüme, işgücünün yapısı ve durumu, vergi yapısı, 
gelir dağılımı ve yoksulluk ile primlere ilişkin her tür düzenleme ve uygulamanın (prime esas ücret 
düzeyinin düşüklüğü, prim tahsilatı sorunu, aktif pasif oranının düşüklüğü ve prim afları gibi) 
gelirleri ne yönde etkilediği ortaya konulmaya çalışılacaktır. Öte yandan gider artışı sorununun 
boyutlarını ortaya koyabilmek amacıyla sağlık harcamalarının yıllar itibariyle artışı incelenecek, 
sağlık harcamalarının artışına neden olan etmenler ortaya konulmaya çalışılacaktır (Kocasoy, 
2014; Erol ve Özdemir, 2014). 

Yöntem: Türkiye’de sağlıkta finansal sürdürülebilirliği genel sağlık sigortası özelinde 
tartışacak olan bu çalışma için ulusal ve uluslararası makro veriler ile literatürden yararlanılacaktır. 
1 Ankara Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara, Türkiye 
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Uluslararası veriler için OECD, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası sağlık verileri kullanılacaktır. 
Ulusal veriler için Maliye Bakanlığı; Türkiye İstatistik Kurumu (ulusal yıllık hesaplar verileri, sağlık 
harcamaları istatistikleri, İşgücü istatistikleri, gelir dağılımı ve yoksulluk istatistikleri vb); Sağlık 
Bakanlığı (sağlık istatistik yıllıkları); Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
istatistiklerinden yararlanılacaktır. 

Bulgular: Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2016 yılında 2 trilyon 608 milyar 
526 milyon TL olmuştur (TÜİK, 2017). Sabit fiyatlarla bakıldığında 2009’da %4,7 daralan GSYH, 
sonraki yıllarda sırasıyla %8,5; %11,1; %4,8; %8,5; %5,2; %6,1 ve %3,2 büyümüştür. 2010 
– 2016 yılları arasındaki ortalama büyüme hızı %6,8 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılındaki 
%3,2 büyüme önceki altı yıl dikkate alındığında oldukça düşük olmakla birlikte, Dünya 
Bankası verilerine göre 2010 – 2016 yılları arasında dünya GSYH’sının artış ortalaması %2,9 
olmuş, 2016 yılı %2,4 olarak gerçekleşmiştir (worldbank.org.tr, 2017). Türkiye’de ekonomik 
büyümedeki bu yavaşlama, sağlık harcamaları artışının ekonomik sürdürülebilirlik bakımından 
sorun yaratabileceği kaygılarını doğurmaktadır. Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumunun toplam 
gelirlerinin toplam giderlerini karşılama oranı 2016 yılı için %92,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 
20,6 milyar TL açığa işaret etmektedir. 2003 yılında %67,5 olan oran zamanla neredeyse düzenli 
bir biçimde artış göstererek 2015 yılında %95,1’e kadar ulaşmıştır. 2016 yılında gerçekleşen 
%2,6’lık gerileme ile birlikte 2017 yılının ilk yedi ayı için %86,4 olarak gerçekleşen oran ayrı bir 
kaygı yaratmaktadır. 2017 yılının ilk yedi ayı için açık 2016 yılını aşarak 24,4 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir (sgk.gov.tr, 2017). Benzer bir şekilde SGK’nın prim gelirlerinin emekli aylıklarını 
ve sağlık harcamalarını karşılama oranı 2016 yılında %72,9 olarak gerçekleşmiştir (sgk.gov. 
tr, 2017). Diğer taraftan Türkiye’de sağlık finansmanı için yeterli gelir oluşturmayı engelleyen 
etmenler arasında 2000’li yılların başından bu yana %10 bandında seyreden ve 2017 Temmuz 
ayında %10,7 olarak gerçekleşen işsizlik ilk sıralarda gelmektedir. Genç işsizlik oranının %21,1 
olması ayrıca önemli bir sorundur. Yine 2000’li yıllardan bu yana %50 civarında seyreden ve 
2017 Temmuz ayında %53,7 olarak gerçekleşmiş bulunan işgücüne katılım oranının düşüklüğü 
de yeterli gelir oluşturmayı engelleyen önemli nedenler arasında sayılabilir. Ayrıca 2016 yılında 
%33,5 olan kayıt dışı istihdam oranı önemli bir diğer engeli oluşturmaktadır. İşgücü piyasasındaki 
işsizlik, işgücüne katılımın düşüklüğü, kayıt dışı istihdamın yüksekliği gibi sorunlar hem prim 
gelirlerini hem de vergi gelirlerini olumsuz yönde etkilemektedir (tuik.gov.tr, 2017). OECD 
ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye’de vergi toplama kapasitesi de düşüktür. Bu durum dolaylı 
vergilerin toplam vergi gelirleri içerisinde %70’lere ulaşmasına neden olmaktadır. Giderlere 
bakıldığında, Türkiye’de 2015 yılında TÜİK verilerine göre GSYH’nın %5,4’ünü oluşturan 104,5 
milyar TL sağlık harcaması yapıldığı görülmektedir. Sağlık harcamalarının finansman kaynakları; 
merkezi ve yerel devlet, sosyal güvenlik, hane halkları ve diğer özel olarak sınıflandırılmaktadır. 
2015 yılında merkezi devletin finansmandaki payı %24,2; yerel devletin %0,9; sosyal güvenliğin 
%53,5; hane halklarının %16,5 ve diğer özelin %4,9’dur (tuik.gov.tr, 2017). Bu verilere göre 
toplam sağlık harcamaları içerisinde kamu sağlık harcamasının payı %78,5’tir. Bu pay 2016 
yılında %79,4’e ulaşarak, %72,5 olan OECD ülkeleri ortalamasını da oldukça aşmıştır (OECD, 
2017). Türkiye’de kamu sağlık harcamaları OECD ülkeleri ortalamasını ve orta gelirli ülkelerdeki 
oranları aşmakta ve bu durum kamu sağlık harcamalarının finansal sürdürülebilirliği konusunda 
kaygılar yaratmaktadır (Yılmaz ve Yentürk, 2015). Özellikle kamu sağlık harcamalarının 
önemli bir kısmını oluşturan genel sağlık sigortası kapsamında yapılan harcamaların finansal 
sürdürülebilirliği önemli kaygılar yaratmaktadır (Yenimahalleli Yaşar, 2011). 
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Sonuç: İşgücü piyasasına ilişkin bulgular, yapısal bir takım reformlar ile Türkiye’nin 
sağlık finansmanı için yeterli gelir yaratma kapasitesini geliştirebilecek bir potansiyel taşıdığını 
göstermektedir.Bu potansiyelinaçığa çıkarılması için siyasi irade gücünün gerekli olduğu açıktır. 
Öte yandan gider artışlarını kontrol altına almaya yarayacak politika seçeneklerine odaklanmak 
da artan bir zorunluluk haline gelmektedir. Anılan önlemler genel sağlık sigortası sisteminin orta 
ve uzun vadedeki finansal sürdürülebilirlik sorununa çözüm üretme potansiyeli taşımaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Genel sağlık sigortası, finansal sürdürülebilirlik, sağlık harcamaları 
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FINANCIAL SUSTAINABILITY OF HEALTH FINANCING: AN EVALUATION FOR TURKEY 

Aim: The study aims to analyse the sustainability of health financing in Turkey in the line with 
the sustainability of general health insurance system in Turkey. As health care expenditures have 
raised rapidly in recent years, financial sustainability of the health financing is very important 
issue in all over the world. Usually under developed countries suffer from inadequate resources 
whereas developed countries suffer from increased health expenditures due to the economic 
and demographic problems. 
Method: Some national and international statistics and literature will be used for assessing the 
balance of income and expenses for health in Turkey. 

Results: The system has problems both on gathering enough resources and increased health 
expenditures. Growth of the economy, employment structure and status, tax structure, income 
distribution and poverty, and some regulations and applications about premiums related issues 
will be evaluated in terms of the potential of gathering enough resources for general health 
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insurance system in Turkey. On the other hand expenditures have also risen rapidly in Turkey in 
the recent years. Especially the share of public health expenditures has reached up to 79,4 % 
of the total health expenditures which is more than OECD average (72,5%) and upper-middle 
income countries. This figure brings the financial sustainability concerns of the public health 
expenditures in Turkey. 

Conclusion: The study concludes that there are some sustainability concerns on general health 
insurance system in Turkey and both the resources and expenses sides have some reasons of it. 
However there are some solutions for both of them too. 

Key words: General health insurance, financial sustainability, health expenditures 
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TIBBİ ATIK BERTARAF ÜCRETLENDİRİLMESİNDE YATAK BAŞI VE 
KİLOGRAM BAŞI ÖDEME ARASINDAKİ FARKIN İNCELENMESİ 
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Giriş Ve Amaç: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 24. Maddesi, “Sağlık kuruluşları, 
ürettikleri atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve bertarafı için gereken harcamaları, 
bertaraf edene ödemekle yükümlüdürler” şeklinde ‘Atık Bertarafında Mali Yükümlülüğü’ tarif 
eder. (1) Aynı madde bertaraf harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücretini belirleme 
yetkisini İl Mahalli Çevre Kurullarına (İMÇK) vermiştir. Mahalli Çevre Kurulları oluşan atığın 
gideceği bertaraf tesisine mesafesi ile bertaraf maliyetlerini göz önüne alarak ücreti yıllık olarak 
tespit eder. Bu çalışmada yüksek miktarda atık üreten sağlık kurumlarında bertaraf maliyetleri 
için atığı tartma yönteminin kullanılması ile yatak başı ödeme yapılması arasında maliyet farkı 
olup olmadığının belirlenmesi amaçlandı. 

Yöntem: Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatak başı tıbbi atık 
bertaraf ücreti olarak 2015 ve 2016 yıllarında ne kadar ödeme yapıldığı belirlendi. Tartılma 
durumunda ne kadar ödeme yapılacağını tespit için 2015 ve 2016 yıllarında hastanemizden 
toplanan tıbbi atıklar tartıldı. Oluşan atık miktarına göre, İMÇK’nın belirlediği bedel üzerinden o 
yıl için ödenmesi gereken kilogram başı ücret hesaplandı. 

Bulgular: İstanbul ilinde İMÇK kararlarında hastanelerin grupları ve çıkardıkları atık 
miktarına göre sınıflandırıldığı, hastanemizin kategorisine göre belirlenen katsayıyla hesaplanan 
bertaraf ücretini yatak başı olarak ödediği tespit edildi. Bu sınıflandırmaya göre “Eğitim Veren 
Üniversite Hastaneleri ve Devlet Hastaneleri” statüsünde olan hastanemizin bertaraf ücreti 0.80 
kg/yt-gün katsayısı ile 612 tescilli yatağa göre hesaplanmaktaydı. 2015 yılında 295.219,00₺, 
2016 yılında 318.800,00 ₺ tıbbi atık bertaraf ücreti ödendi. Yaklaşık % 8 lik artış İMÇK’nın 
belirlediği zamdan kaynaklanıyordu. 

Toplam oluşan tıbbi atık 2015 yılı için 461.982 kg, 2016 yılı için 373.140 kg olarak tartıldı. 
Hastane sınıflama kategorisinde değil de İMÇK’nın belirlediği fiyat üzerinden kilogram başı 
ödeme yapıldığı takdirde 2015 yılında 626.909,57₺, 2016 yılında 599.410,50₺ ödeme yapılması 
gerekecekti (Grafik 1). Bu ücretler ödenenden 2015 yılı için %112, 2016 yılı için %88 fazladır. 
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Tartışma ve Sonuç: Hastanemizde 3. basamak hizmet çeşitliliğinin çok olması, disposable 
malzeme kullanımının tercih edilmesi ve eğitim hastanesi olması nedeniyle tıbbi atık fazla 
miktarda oluşmaktadır. Bunun yanında özellikli ve atığı bol işlem yükünün çok olması, 
gereksiz veya tekrarlayan işlemler yapılması, hastane personelinin çevre ve atık konusunda 
duyarsızlığı, hizmet içi eğitimlerde verimsizlik veya zaman darlığından katılımın az olması gibi 
nedenlerin de eklenmesiyle hastanelerde tıbbi atık ayrıştırmasında sorunlar artmaktadır. Eğitim 
ve Araştırma hastanelerinin hemen hepsinde buna benzer nedenlerle yüksek miktarda tıbbi 
atık oluşmaktadır. İstanbul ilinde çok fazla sayıda hastane ve sağlık kurumu bulunmakta olup 
tıbbi atık ücretlendirmesi sağlık kurumları sınıflandırılarak belirlenmektedir. 20 yatak üstü 
hastanelerde grubuna göre katsayısı farklı olmakla beraber, çoğunda yatak başı tıbbi atık ücret 
ödemesi yapılmaktadır. 

Hastanemizde tıbbi atık farkındalık ve doğru ayrıştırma çalışması sonrası tıbbi atıklar 
azaltılmış olsa da kilogram başı maliyet yatak başına göre oldukça yüksek çıkmaktadır. (Grafik 1) 
Kamu hizmeti veren hastanelerde yoğun bakım doluluk oranları, ameliyat ve müdahale sayıları 
gibi hizmetler arttıkça daha çok atık oluşacağından kilogram başı ödeme yapıldığında bertaraf 
maliyetleri artacaktır. 

Bütün sağlık kurumlarında tıbbi atık oluşumunun giderek arttığı göz önüne alındığında maliyetler 
artmasın diye tıbbi atığın doğru ayrıştırılması dışında azaltılmaya çalışılması tıbbi ve etik gerekçelerle 
uygun değildir. Kilogram başına yapılacak ödemelerde maliyeti azaltmak için daha az tıbbi atık 
oluşturma çabası, gerekli malzemenin kullanılmaması veya müdahalelerin eksik yapılmasına, tıbbi 
atığın evsel atığa atılmasına, usulsüz bertarafa ve çevre için ciddi risklere sebep olabilir. 

Hizmet içi ve iş başı eğitimlere önem verilerek doğru bir davranış modelinin yerleştirilmesi ve 
bunun devamlı hale gelmesi orta ve uzun vadede ulaşılabilecek bir hedeftir. Atık ayrıştırmasının 
geri dönüşümü de kapsar şekilde sürekli hale gelmesinin toplum duyarlılığı ile yerleşebileceği 
düşünüldüğünde bu hedefe ulaşmak on yılları alabilir. Bu nedenlerle tıbbi atık yönetiminde 
Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin sınıflandırılarak katsayı belirlenmesi ve ödemelerin yatak 
başı tıbbi atık bertaraf bedeli şeklinde hesaplanması hem maliyet etkinlik, hem kamu yararını 
gözetme, hem de ekolojik denge ve sağlık hizmetinin sürdürülebilirliği açısından daha uygun 
görünmektedir. 

Kaynaklar 
Resmi Gazete. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü. [Çevrimiçi] 25 

01 2017. [Alıntı Tarihi: 25 10 2017.] http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-2.htm. 
 
 

EVALUATION OF THE DIFFERENCE BETWEEN PAYMENT PER KILOGRAM AND PER BED 

Aim: The aim of the study was to a compare between payment per kilogram and payment per 
bed in the determination of the price of medical waste disposal. 

Method: In our hospital, payment for medical waste disposal is done per bed according to 
category of the hospital. Medical waste disposal payments in the years 2015 and 2016 were 
determined. Medical waste arose in the same period was weighed. It was compared with 
calculated payment of the waste if the payment is done per kilogram. 

Results: Our hospital made payments, which determined to be per bed by the Istanbul 
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Environment Board decision, of 295.219,00₺ in 2015 and 318.800,00₺ in 2016. The total 
medical waste is weighed as 461.982 kg for 2015 and 373.140 kg for 2016. If the payment was 
made per kilogram, the required payments would be 626.909,57₺ in 2015 and 599.410,50₺ 
in 2016. These charges are higher than what has been paid by %112 in 2015 and %88 in 
2016. 

Conclusion: Large amounts of medical waste are being created in Training and Research 
hospitals. While medical waste disposal is charged in hospitals in this category, paying kilogram- 
based payments increases costs. 

Key Words: Medical waste, price of medical waste disposal, hospital category, 
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HASTA GÜVENLİĞİNE GÖRE GERİ ÖDEMEDE BAŞARILI BİR ÖRNEK: 
HASTANE KAYNAKLI DURUMLAR1 
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İsmail ŞİMŞİR3 simsirism@gmail.com 

 
 

Giriş: Sağlık sistemleri son zamanlarda yaşanan kayda değer ilerlemelere rağmen hala 
tıbbi hatalar gibi ekonomik kayıplara neden olan bazı problemlerle karşılaşmaktadır (Maio vd., 
2003:1). Tıbbi hatalar nedeniyle hastanelerin kaynaklarını bunları minimalize etmek için tahsis 
etmek zorunda kaldığı konusunda alan yazında oldukça geniş bir görüş birliği söz konusudur 
(Clement vd., 2007: 131; Shjonia vd, 2001: 20; Morelle vd., 2012: 2). ABD’de yıllık 35 milyon 
yatış gerçekleştiği; yapılan araştırmalarda bu yatışların 1,7-2 milyonunda en az bir Hastane 
Kaynaklı Durumun (HKD-Hospital Acquired Conditions-HACs) ortaya çıktığı, bu HKD’lerin geçici 
ve kalıcı sakatlıkların yanı sıra 100.000 civarında ölümle sonuçlandığı ve 2010 yılı itibariyle 28 ila 
45 milyar dolara mal olduğu (Schuller, 2012: 11) ifade edilmektedir. 

Günümüzde hasta güvenliğiyle ilgili gelişen bu ekonomik kaygılar, üçüncü tarafta yer 
alan geri ödeyici kuruluşların hali hazırdaki sağlık bakım maliyetlerini kontrol altına alma ve 
hizmet sağlayan sağlık bakım organizasyonların verimliliklerini hastane geri ödeme reformları ve 
sınırlamaları yoluyla artırma çabalarıyla birleşmesine neden olmuştur. Ancak bu şekildeki ödeme 
değişikliği ve hasta güvenliği arasındaki ilişki çoğunlukla incelenmemiştir. (Clement vd., 2007: 
131). 

İlk olarak 1990’ların sonlarına doğru ABD’de iki eyalet (California ve New York) yatan 
hasta yönetimsel verilerinde kodlanan bir durumun yatış sırasında mevcut olduğunu veya yatış 
sonrası geliştiğini tespit etmek üzere yatışta mevcut göstergesi (YMG- present on admission- 
POA) kullanmaya başlamışlardır (Glance vd: 2008: 113; Hughes vd., 2006: 64) Bu ilk örneklerin 
başarılı olması üzerine ölçeğin yaygınlaştırılması ihtiyacı doğmuş ve buna cevaben Medicare ve 
Medicaid Hizmet Merkezleri (CMS- Centers for Medicare and Madicaid Services) daha geniş bir 
program olan Hastane Kaynaklı Durumlar ve Yatışta Mevut Göstergesi Raporlama Programı’nın 
gösterge raporlama kısmını hayata geçirmiştir (Adedeji, 2012: 13). 

Bir kavram olarak ödenmeyen önlenebilir olaylar yaklaşımının geri ödeme sistemi ile ilk 
entegrasyon çalışması 1 Ekim 2007’de başlamıştır. CMS tarafından bu tarih itibariyle, 10 hasta 
güvenliği ölçütü için “yatışta mevcut” olarak kaydedilme uygulamasını hayata geçirilmiştir. 1 
Kasım 2008 tarihi itibariyle yapılan taburcular için bu 10 kategori altındaki durumlar 2009 mali 
yılı kapsamında ödemeye dahil edilmiştir. Buna göre etkilenen hastanelerin her ödeme provizyon 
başvurularında YMG’lerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Eğer hastaya yönelik ilk kabulde mevcut 
olmayıp, sonradan söz konusu 10 durumdan en az biri gelişirse bu Hastane Kaynaklı Durumlar 

 
1 Bu çalışma Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında yürütülmekte 

olan doktora tezinden üretilmiştir. 
2 Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Sakarya/Türkiye 
3 Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon ABD, Sakarya/Türkiye 

http://www.uhgsfkongre2017.org/
mailto:altindis@sakarya.edu.tr
mailto:simsirism@gmail.com


l. Uluslararası 

Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi 
22 - 26 Kasım 2017 / Antalya 

Kongre Bildiri Kitabı 

www.uhgsfkongre2017.org 243 

 

 

 

(HKD) için 1 Kasım 2008 tarihinden itibaren ödeme yapmayacağını taraflara bildirmiştir. Çünkü 
Medicare HKD’leri önlenebilir tıbbi hata olarak nitelemekte ve sağlık hizmetlerinin daha aktif bir 
alıcısı olma çabası kapsamında yatış gün sayısı, hastane maliyetleri ve hasta mortalitesinin artışıyla 
da yakında ilişkili olan bu durumlar için hastanelere artık ödeme yapmayı reddetmektedir. 2013 
yılı için kategoriler 14’e çıkarılarak bu tarihten sonra bir değişiklik yapılmamıştır. (Grace, 2012: 
1769; LaBresh ve ark., 2012:1-4; Rosenstein vd., 2009: 251; www.cms.gov, 2017 Hospital- 
Acquired Conditions (Present on Admission Indicator)). 

Hastane Kaynaklı Durumlar, hastane hizmetlerinde karşılaşılan komplikasyonlar içerisinde 
en yaygın görülenlerdir (U.S. Department of Health and Human Services 2009: 116). Bir 
istenmeyen olayın ödenmeyen önlenebilir olaylar olarak HKD kapsamına alınması için şu üç 
şartı taşıması gerekmektedir (www.cms.gov, 20017 Hospital-Acquired Conditions (Present on 
Admission Indicator)): 

• Yüksek hacimli ve/veya yüksek maliyetli olması 

• İkinci bir teşhis olarak ortaya konulduğunda yüksek ödeme gerektiren MS-DRG (Medicare 
Severity-Diognosis Related Group) grubunda yer alması 

• Kanıta dayalı kılavuzlar kullanılarak makul bir şekilde önlenebilir olması. 

Ödeyici kuruluşların geri ödeme politikaları, hasta güvenliğini geliştirme açısından finansal 
teşvikleri anlamada ve bunların kullanımlarını etkilemede oldukça önemli bir fırsat sunmaktadır 
(Stone vd., 2010: 436). DBSA uygulamaları kapsamında doğrudan hasta güvenliğini temel alan 
bir uygulama olarak HKD yaklaşımı, ABD, Avustralya gibi ülkelerde başarıyla uygulanmaktadır 
(Tracy, 2017: 136). 

Amaç: Bu çalışma ile ülkemizde uygulanabilecek bir model önerisi sunmak amacıyla DBSA 
uygulamaları içinde yer alan HKD değerlendirilmektedir. Bu çalışmada sürdürülmekte olan bir 
doktora tezi kapsamında elde edilen öncül veriler sunulmaktadır. 

Sınırlılıklar: Çalışmanın doğası gereği birçok kısıtlılık söz konusudur. Bu sınırlılıklar: 

• Çalışma HBYS’ye girilen SUT kodlamalarıyla sınırlıdır. Bu nedenle kodlamaların güvenilirliği 
çalışmanın güvenilirliğini doğrudan etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

• Bir hastaya birden fazla HKD ilişkili prosedür atanma durumu söz konusudur. Yorumlar 
yapılırken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Bir hastaya aynı HKD prosedürü birden fazla atanmış olabilir. 

• Bir hastaya birden fazla EHU konsültasyonu isteme durumu söz konusudur. Bu başlangıç 
verileri çalışmanın tamamını temsil edecek yeterliliğe sahip değildir. 

• İnceleme sürecinin ve kurumsal verilerin etkinliğinde söz konusu olabilecek varyasyonlar 
belirlenen oranları etkileyebilir. 

Yöntem: Çalışmanın metodolojisi nitel bir yöntem olan retrospektif doküman incelemesidir. 
2016 takvim yılında kaydı yapılan hastaların kayıtları toplamdaki 14 HKD içinde enfeksiyonlarla 
ilgili olan 6 HKD açısından incelenmiştir. Bu 6 HKD şunlardan oluşmaktadır: 

1. Kateterle ilişkili üriner sistem enfeksiyonu (Kİ-ÜSE) 

2. Vasküler kateterle ilişkili kan dolaşımı enfeksiyon (VKİE) 
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3. Koroner Arter Bypass Grefti sonrası cerrahi alan enfeksiyonu (KABG) 

4. Obezite için bariatrik cerrahi sonrası cerrahi alan enfeksiyonu (BAR.CAE) 

5. Bazı ortopedik işlemler sonrası cerrahi alan enfeksiyonu (ORT. CAE) 

6. Kardiyak implante edilebilir elektronik cihaz işlemi sonrası cerrahi alan enfeksiyonu 
(KİEECE) 

İlk aşamada Medicare tarafından yayımlanan 2017 finansal yılı için HKD’lerle ilgili teşhis 
ve prosedürlere ait ICD-10 kodlarının yer aldığı liste (www.cms.gov, 2017 ICD-10 HAC List) 
incelenerek bunlara Sağlıkta Uygulama Tebliği (SUT) kodlarında karşılık gelebilecek prosedürler 
ilgili uzmanlarca incelenerek tespit edilmiştir. Bu amaçla bir ortopedi profesörü, bir enfeksiyon 
hastalıkları profesörü, bir enfeksiyon hastalıkları doçenti, bir kardiyoloji doçenti, bir anestezi 
uzmanı, bir genel cerrahi uzmanı, bir üroloji uzmanı ve bir enfeksiyon birimi hemşiresiyle 
görüşülmüştür. Tespit edilen SUT kodlarının girildiği hastalar alınan gerekli izinler sonrasında 
ilgili tarih aralığı için HBYS veri tabanından çekilmiştir. 

“Hastayı aldığı sağlık bakım hizmeti boyunca takip etme” olarak nitelenebilecek izleyici 
yöntem (tracer methodology) (Wachter, 2004: 538) tez çalışmasında hastaların bir HKD’ye 
maruziyetini tespit etme amacıyla kullanılmaktadır. EHU konsültasyonu istemleri izleyici yöntem 
açısından bir işaretçi olarak değerlendirilmiştir 

Toplanan veriler sonraki aşamada 6 HKD’den her biri için ön değerlendirmeye alınmıştır. 

Bulgular: Enfeksiyonla ilgili 6 farklı HKD ile ilişikli olabilecek prosedür girişi yapılmış olan 
toplam hasta sayısı 21.914’tür. Bunlardan EHU konsültasyonu yapılan ve EHU onaylı antibiyotik 
kullanan toplam hasta sayısı 3168 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen öncül veriler doğrultusunda 
her bir HKD için hasta sayısı, hastaların yaş ortalaması, ortalama yatış gün sayısı, mortalite ve 
toplam maliyetleri gösteren rakamlar aşağıda tablo halinde verilmiştir. EHU konsültasyonu yapılan 
ve EHU onaylı antibiyotik kullanan hastalar tabloda HKD başlığı altında değerlendirilmiştir. 

Tablo-1: Enfeksiyonla ilgili 6 HKD ile ilişikli olabilecek prosedür girişi yapılan 
hastalara ilişkin sonuçlar 

 

6 FARKLI HASTANE KAYNAKLI DURUM 

 Kİ-ÜSE VKİ-KDE KABG-CAE BAR-CAE ORT-CAE KİEC-CAE 

HKD DİĞER HKD DİĞER HKD DİĞER HKD DİĞER HKD DİĞER HKD DİĞER 

Hastaların sayısı 572 4520 1015 2320 4 35 220 8 1.346 11.740 11 123 

Hastaların yaş 
ortalaması 64,34 37,66 64,8 56,79 62,81 62,66 37,37 31,25 53,81 52,61 73,07 66,09 

Ortalama yatış 
günü 22,1 2,47 18,16 6,44 9 4,94 7,87 9 16,02 6,32 12,09 3,55 

Mortalite Sayısı 166 90 358 264 2 2 0 0 34 51 3 12 

Hastaların 
toplam maliyeti 
(₺) 

 
12.227.461 

 
8.670.423 

 
18.975.591 

 
17.826.071 

 
125.056 

 
772.922 

 
623.890 

 
39.648 

 
14.551.155 

 
68.780.528 

 
224.439 

 
1.209.454 

Kısaltmalar: Kİ-ÜSE: Kateterle ilişkili üriner sistem enfeksiyonu, VKİE-KDE: Vasküler kateterle 
ilişkili enfeksiyon, KABG-CAE: Koroner arter bypass grefti sonrası cerrahi alan enfeksiyonu, BAR- 
CAE: Obezite için bariatrik cerrahi sonrası cerrahi alan enfeksiyonu, ORT-CAE: Bazı ortopedik 

http://www.uhgsfkongre2017.org/
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işlemler sonrası cerrahi alan enfeksiyonu, KİEEC-CAE: Kardiyak implante edilebilir elektronik 
cihaz işlemi sonrası cerrahi alan enfeksiyonu. 

Araştırma sonuçlarına göre HKD grubunda yer alan hastaların diğerlerine oranına 
bakıldığında en yüksek oranların % 43,7 ile VKİ-KDE’de ve %12,6 ile Kİ-ÜSE’de gerçekleştiği 
görülmektedir. Burada BAR-CAE de tam tersi bir şekilde ve çok yüksek bir oran ortaya çıkmış 
olup, bu durum BAR-CAE’ye ilişkin diğer oranlarında yorumlanmasına engel teşkil etmektedir. 
Bu duruma ilişkin BAR-CAE’ye ilişkin hizmet kodlarının girildiği tüm hastaların epikrizlerinin 
detaylı inceleme işlemi devam etmektedir. Bu nedenle BAR-CAE bu aşamada değerlendirme 
kapsamına alınmamıştır Mortalite oranlarındaki en yüksek artışlar KABG-CAE (%44,29) ve Kİ- 
ÜSE’de (%27,03) gerçekleşmiştir. Ortalama yatış gün sayıları açısında en çok artışlar Kİ-ÜSE’de 
(8,9 kat) ve KİEEC-CAE’de (3,4 kat) gerçekleşirken, hasta başına düşen maliyetlerdeki en büyük 
artışlar ise Kİ-ÜSE (11,14 kat) ve VKİ-KDE’de (2,43 kat) gerçekleşmiştir. 

Sonuç: Verilere genel olarak bakıldığında HKD grubunda yer alan hastaların yaş 
ortalamalarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu ve toplam maliyetlerdeki en büyük artışların 
Kİ-ÜSE ve VKİ-KDE de gerçekleştiği görülmektedir. Bu artışları etkileyebilecek çeşitli faktörlerin 
tespiti amacıyla her bir HKD için ileride yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Sonuç olarak söz konusu doktora tezi kapsamında geliştirilmesi planlanan modelin, 
istenmeyen olayların tespiti sürecinde en düşük maliyetle ve en doğru verinin elde edilmesi 
ve bunun geri ödeme mekanizmasına entegrasyonunda yaşanabilecek sıkıntılara da çözüm 
önerileri getirecek nitelikte olması beklenmektedir. Ayrıca geliştirilmesi planlanan modelin Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme mekanizması kapsamında çok önemli bir boşluğu doldurma 
potansiyeli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, geri ödeme, hastane kaynaklı durumlar. 
 

A SUCCESSFUL EXAMPLE IN REIMBURSEMENT BASED ON PATIENT SAFETY: HOSPITAL 
ACQUIRED CONDITIONS 

Aim: The concern relating patient safety incorporates in ongoing effort by third party payers 
to control healthcare costs and increase provider efficiency through hospital reimbursement 
reforms and constraints. But the relationship between such payment changes and patient safety 
is largely unexplored (Clement vd., 2007: 131). 

Payment policy of payers offer a rather important opportunity to understand and influence the 
use of financial incentives for improving patient safety (Stone vd., 2010: 436). 

Present study was conducted to initiate antecedent data regarding a PhD thesis developing a 
local based model on Hospital Acquired Conditions (HACs) principles. 

Method: The methodology of study is retrospective document review which is in qualitative 
manner. The data relating discharged patients during 2016 calendar year examined for 6 HACs 
regarding hospital infections. Tracer methodology was utilized in the process of detection of 
patients’ exposure to any HAC. 

Results: Numbers including number of patients, average of age, average length of stay, 
mortality and costs in the direction of antecedent data are like following: 

http://www.uhgsfkongre2017.org/


l. Uluslararası 

Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi 
22 - 26 Kasım 2017 / Antalya 

Kongre Bildiri Kitabı 

246 www.uhgsfkongre2017.org 

 

 

 

Table-1: Results regarding patients for whom data entry was made for procedures 
corresponding 6 hospital infections related HACs 

 

6 DIFFERENT HOSPITAL ACQUIRED CONDITIONS 

 CAUTI VCAI CABG-SSI BS- SSI ORT- SSI CIED- SSI 

HAC OTHER HAC OTHER HAC OTHER HAC OTHER HAC OTHER HAC OTHER 

Number of 
patients 572 4520 1015 2320 4 35 220 8 1.346 11.740 11 123 

Average of 
age 64,34 37,66 64,8 56,79 62,81 62,66 37,37 31,25 53,81 52,61 73,07 66,09 

Average 
length of stay 22,1 2,47 18,16 6,44 9 4,94 7,87 9 16,02 6,32 12,09 3,55 

Mortality 166 90 358 264 2 2 0 0 34 51 3 12 

Total costs (₺) 12.227.461 8.670.423 18.975.591 17.826.071 125.056 772.922 623.890 39.648 14.551.155 68.780.528 224.439 1.209.454 

Abbreviations: CAUTI: Cathether-Associated Urinary Tract Infection, VCAI: Vascular Cathether- 
Associated Infection, CABG-SSI: Surgical Site Infection-Mediastinitis Following Coronary Artery 
Bypass Graft, BS- SSI: Surgical Site Infection Following Bariatric Surgery, ORT- SSI: Surgical Site 
Infection Following Certain Orthopedic Procedures, CIED- SSI: Surgical Site Infection Following 
Cardiac Implantable Electronic Device Procedures 

According the results, when examined the rates of patients in HAC groups to others, it appears 
that the highest rates are realized in the VCAI (43,7%) and CAUTI (12,6%). Hereby there was 
an exact inverse proportion which was high in BS-SSI and that case hinders other ratios to be 
interpreted in BS-SSI. The process of scrutinizing of discharge abstracts for patients for whom 
BS-SSI related service codes entry was made. Therefore BS-SSI did not included in the scope 
for assessment. The highest rise in the mortality rate was in CABG-SSI (%44,29) and in CAUTI 
(%27,03). While the highest rise in the mean of length of stay was in CAUTI (8,9-fold) and 
CIED-SSI (3,4-fold), the highest rise in the costs per patient was CAUTI (11,14-fold) and VCAI 
(2,43-fold) 
Conclusion: When examined the data generally it appears that the mean of age of the patients 
was higher in HAC groups than others and the highest rise in the total costs were in CAUTI and 
VCAI. There is need for researches for each HAC that would be conducted in the future with 
the aim of determining various factors that can affect these increments. 

As a result the model which planned to be developed in the scope of PhD thesis mentioned 
above is expected to deliver solutions to challenges in adverse events detection, gathering 
best data and integration of these factors to provider payment method. Also the model which 
planned to be developed is supposed to fill a rather important gap in the scope of provider 
payment system implemented by Social Security Institution. 
Key Words: Patient Safety, reimbursement, hospital acquired conditions. 
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Giriş: Her sektör için büyük önem kazanan kalite sağlık hizmetleri için de büyük önem 
taşımaktadır. Sağlık hizmetlerinde kalitenin birçok parametresi vardır. Bu parametrelerden biride 
hasta güvenliğidir. Hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında ortaya çıkabilecek 
hataların engellenmesi ve bu hataların sebebiyet verdiği zararların bertaraf edilmesi ya da 
azaltılmasıdır (Çakmakçı ve Akalın, 2011: 17). 

Hasta güvenliği açısından bireylerin rolüne baktığımızda; bir kurumdaki her bir kişi, hasta 
güvenliği için sorumluluk, kolektiftik ve bir birey olarak vardır (Sandars ve Cook, 2007: 20). 

Hasta güvenliği için kurulacak sistemlerin oluşturulmasında, süreçlerin yönetilmesinde ve 
işletilmesinde en büyük kaynak insan kaynağıdır. Bu insan kaynağı ise hastanelerdeki sağlık 
personelidir. Sağlık personelinin hasta güvenliği kültürünün artırılabilmesi için ne yapılmalıdır. 
Her çalışan farklı bir kişilik özelliğine sahip olmaktadır. Ancak hastane çalışanları farklı kişiliklerde 
olduğundan hasta güvenliği kültürü farklı şekilde etkilenebilir. 

Her insanın kendisine ait bilgileri, becerileri, yetenekleri, tutumları, değerleri, algılama 
şekilleri ve kişilikleri vardır. Bu kavramlar tümü bakımından insanlar birbirlerine ya benzemektedir 
ya da farklılaşmaktadırlar. Farklı bir ifadeyle insanlar fiziki özelliklerine bakılarak ayırt edilebildiği 
gibi, kişilik özelliklerinin de ortaya konulması sonucu bu şekilde bir ayrılığa tabi tutulabilir (İşcan, 
2016: 2). 

Kişilik, insanların doğumla beraber getirdikleri özellikleriyle daha sonra toplumun içinde 
yaşamın onlara kazandırdıkları özelliklerinin toplamı şeklinde oluşur. Bunun yanında “Kişilik 
kendine özgü ve uyumlu bir bütündür.” (Yanbastı, 1990: 11). 

Çalışanların örgütler içinde çeşitli davranışları ortaya koymaları, diğer bir ifade ile çeşitli 
izlenim yönetimi taktikleri ortaya koymalarının sebeplerinden birinin, kişinin kişilik özellikleri 
olduğu düşünülmektedir (Tabak ve diğ., 2010). 

Kişilik, insanları diğer insanlardan farklı hale getiren özelliklerin tümü olarak insanların tüm 
yaşantılarını etkilemektedir. Bu sebeple, insanların benzer olaylar olduğunda çeşitli algılamalar 
ya da çözümler geliştirmesinin ana nedenlerinden birinin de sahip oldukları kişilik özelliklerinin 
olduğu söylenebilir (Erkuş ve Tabak, 2009). 

Kişiliklerin açıklanmasında, boyutsal modellerin en önemli iki tanesi, Cloninger’in tarafından 
ileri sürülen “Psikobiyolojik Kişilik Modeli” ve Costa ve McCrae’nin tarafından ileri sürülen “Beş 
Faktör Kişilik Kuramı”dır (Tatlılıoğlu, 2014). 

Beş Faktör Kişilik Kuramı, tüm insanların ortaya koyduğu kişisel farklılıkların tüm dünya 
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dillerinde kodlanacağı, konuşma dillerine sözcük olarak yansıyacağı ve bu sözcüklerden yola 
çıkarak insanların kişilik yapılarını kapsayacak bir sınıflamanın olabileceği temel varsayıma 
dayanmaktadır (Tatlılıoğlu, 2014). Beş Faktör Modeli (The Five Factor Model) ve söyleniş biçimiyle 
“Büyük Beş-Big Five” deneysel araştırmalar sonucunda ortaya konulan kişilik özelliklerinin beş 
faktörünü tanımlar (Bitlisli ve diğ., 2013). 

Model 1985 yılında Paul Costa ve Robert McRae tarafından tanıtıldı ve daha sonra farklı 
araştırmacıların farklı milletlerden ve farklı kişilik özellikleri üzerinde odaklanarak yapılan 
çalışmaları ile devam edildi (İrengün ve Arıkboğa, 2015). Bu model, yaklaşık son yirmi yıldır 
yaygın olarak bilinen ve oldukça kabul edilen kişilik modeli olarak düşünülmektedir (Qasemia ve 
Behroozib, 2015). 

Hasta güvenliği 2000 yılında yayınlanan raporla birlikte bir milat olmuştur. Bu tarihten 
önce hasta güvenliği için ne yönetim ne de akademik camia bu konuya dikkat çekmiyordu. 
Bu tarihten sonra ilk önce ABD olmak üzere tüm dünyaya yayılan bir kavram olmuştur. Artık 
hasta güvenliği açık bir şekilde uluslararası bir sorun olarak görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde 
hastaneye yatan her 10 hastadan biri zarar görürken gelişmekte olan ülkelerde bu orandan 
daha fazla risk taşımaktadır (Groves, Meisenbach ve Scott-Cawiezell, 2011). 

Hasta güvenliği kültürü sağlık hizmetlerinde geliştirilmesi için önde gelen konular arasında 
yer alıyor (Arslan ve diğ., 2015). Sağlık kuruluşlarında hasta güvenliği kültürünü geliştirme hasta 
güvenliğini iyileştirmek için gerekli bir önceliktir (Schutz, Counte ve Meurer, 2007). Yine pozitif 
bir hasta güvenliği kültürünü geliştirmek, hasta güvenliği ve sağlık kuruluşlarında kalite için 
önemli bir stratejidir (Feng ve diğ. 2011). 

Sağlık kuruluşlarında hasta güvenliği kültürü ölçümleri 1990’lı yılların sonunda başlamıştır 
(Hammer ve diğ. 2011). Hasta güvenliği kültürü uygulamalarının sağlık kuruluşlarında önlenebilir 
zararları elimine edeceği ve yan etki olaylarını azaltacağı düşünülmektedir (Ito ve diğ., 2011). 
Birçok çalışma göstermiştir ki güvenlik kültürü ve iklimi hata raporlama, istenmeyen olayların 
azaltılması ve mortalitenin azaltılması gibi kliniksel davranışlar ile ilişkilidir (Kear ve Ulrich, 2015). 

Sağlık kuruluşlarında özellikle de hastanelerde olumlu hasta güvenliği kültürünün önemli 
belirleyicileri, karşılıklı güven üzerine kurulmuş bir iletişim, iyi bir bilgi akışı, yönetim ve liderlik 
bağlılığı, örgütsel öğrenme, güvenliğin öneminin paylaşılan algısı, olay ve hata raporlamanın 
cezalandırıcı olmayan bir yaklaşım varlığını içermektedir (El-Jardali ve diğ., 2011). Hasta güvenliği 
son yıllarda hızlı bir şekilde sağlık hizmetlerinde önemli bir konu olmuştur. Ve bu konudaki 
birçok çalışma sağlık hizmetleri uygulamalarında zararlı olaylar oluştuğunu ve bunların büyük 
çoğunluğunun önlenebilir olduğunu ortaya koymuşlardır. Hasta güvenliğini geliştirmek için en 
temel konu hasta güvenliği kültürünü yapılandırmaktır (Zwart ve diğ., 2011). 

Araştırmanın Amacı: Hasta güvenliği kültürünün artırılması hasta güvenliği için önem arz 
etmektedir. Hasta güvenliği kültürünü artırmak için yapılan çalışmalar esnasında çalışanların 
kişilik özellikleri bu çalışmaları farklı şekilde etkilemektedir. Bu sorundan hareketle kişilik 
özelliklerinin hasta güvenliği kültürü üzerine etkisini ayrıntılı biçimde incelemek amaçlanmıştır. 
Anket hazırlanmış ve hazırlanan anket ile tespit edilen sorulara yanıt aranmıştır. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Bu araştırmanı anakütlesi İstanbul’da faaliyet 
gösteren özel hastanelerde çalışan personel olarak belirlenmiştir. Araştırmaya konu olan özel 
hastanelerden anket çalışması esnasında araştırmaya katılmayı kabul eden 11 hastanenin izni 
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alınarak toplamda 550 anket araştırmaya katılmayı kabul eden sağlık çalışanlarına dağıtılmış ve 
katılımcılar tarafından cevaplanan anketler çalışmaya dâhil edilmiştir. 

Araştırmanın Metodu: Ölçeklerde yer alan ifadeler, bilimsel yöntemler esas alınarak 
geliştirilmiş, geçerlilik ve güvenilirlikleri yapılan araştırmalar ile test edilmiş ve kullanılabilir olduğu 
tespit edilmiş olan ifadelerdir. Ölçekler için ölçek sahiplerinden izin alınmıştır. Araştırmada veri 
toplanma metodu olarak kapalı uçlu maddelere yer verildiği ve maddelerin önceden hazırlandığı, 
kişilere yüz yüze görüşme ile yapılan anket metodu kullanılmıştır. Araştırma ölçeği ankete katılan 
katılımcılara araştırmaya ilişkin bilgi vermek amacıyla yazılmış tanıtım yazısı ve üç bölümden 
oluşmaktadır. 

Kişiliği beş faktörde inceleyen “Beş Faktör Kişilik Modeli”nden hareketle Beş Faktör Kişilik 
Envanteri oluşturulmuştur (Yıldızoğlu, 2013). Araştırmamızda kullanılan kişilik özellikleri ölçeği 
Benet-Martinez ve John tarafından “Beş Faktör Kişilik Envanteri” adıyla geliştirilmiştir. Beş boyut 
ve 44 maddeden oluşmaktadır (Beğenirbaş, 2013: 134). 

Sağlık çalışanlarının hasta güvenliği, tıbbi hata ve olay raporlama konusundaki görüşlerini 
değerlendirmek amacıyla AHRQ tarafından geliştirilerek 2004 yılında yayınlanan Hasta Güvenliği 
Kültürü Hastane Anketi 42 madde ve 12 boyuttan meydana gelmiştir (Sorra ve Nieva, 2004). 

Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlıkları: Araştırma, İstanbul bölgesinde faaliyet gösteren 
özel hastane çalışanlarını kapsayacak şekilde planlanmıştır. Araştırmaya 508 kişi katılmıştır. 
Araştırma kapsamındaki sınırlar şu şekilde ifade edilebilir: Araştırmanın İstanbul bölgesinde 
faaliyet gösteren özel hastane çalışanları üzerinde yapılması kapsam yönünden sınırlılık olarak 
ifade edilebilir. 

Araştırmanın Analizi ve Bulguları: Araştırmaya katılan katılımcıların cinsiyetleri, medeni 
durumları, yaşları, öğrenim durumları, çalışma saatleri ve mesleklerine ilişkin bilgiler, her bir 
değişkene ait frekans ve yüzde değerlerine yer verilmiştir. 

 
Tablo 1: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 

 

Değişken N % 
Cinsiyet Kadın 377 74,2 
Erkek 124 24,4  
Cevapsız 7 1,4  

Toplam 508 100  
Medeni Durum Evli 273 53,7 
Bekar 222 43,7  
Cevapsız 13 2,6  
Toplam 508 100  

Yaş 15-20 31 6,1 
21-25 121 23,8  
26-30 113 22,2  
31-35 98 19,3  
36-40 82 16,1  
41-45 38 7,5  
46-50 11 2,2  
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51 ve üstü 8 1,6  
Cevapsız 6 1,2  
Toplam 508 100  
Öğrenim Durumu Lise 124 24,4 
Önlisans 146 28,8  

Lisans 144 28,4  
Yüksek lisans 53 10,4  
Doktora 22 4,3  
Cevapsız 19 3,7  
Toplam 508 100  
Haftalık Çalışma Saati 40 saat 132 26,0 
41-50 saat 245 48,2  
51 ve üstü saat 110 21,7  
Cevapsız 21 4,1  
Toplam 508 100  
Meslek Doktor 20 3,9 
Hemşire 258 50,8  

Sağlık teknikeri/teknisyeni 82 16,1  

Sağlık memuru 38 7,5  
Diğer 110 21,7  
Cevapsız    
Toplam 508 100  

Tablo 1 incelendiğinde; 74,4’ü kadın, % 53,7’si evli, % 88,8’i 40 yaş altında, % 28,7’si ön 
lisans, % 48,2’si 41-50 saat arasında çalıştığı, % 50,8’inin hemşire olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 2: Kişilik Özelliklerinin Hasta Güvenliği Kültürü Bağımlı Değişkeni İçin Etki 
Analizi Tablosu 
Değişken B Standart hata Beta T P 

Sabit 
Kişilik Özellikleri 

2,413 
,301 

,171 
,051 

,252 14,134 
5,864 

,000 
,000 

N=508, 
R= 0,252, R2= 0,064 Düzel. R2 =0,062, 
F=34,387,p﹤0,001 

     

Basit doğrusal regresyon analizi sonucunda kişilik özelliklerinin hasta güvenliği kültürü ile 
zayıf ve anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur (R=,252, R2=,064, p﹤0,01). Buna göre 
sonucunda kişilik özellikleri toplam varyansın % 6’sını açıklamaktadır. Standardize edilmiş beta 
katsayısı ve t değerleri incelendiğinde bağımsız değişken olan kişilik özellikleri bağımlı değişken 
olan hasta güvenliği kültürünü anlamlı bir şekilde etkiledi söylenebilir (t=5,864, p﹤,001). Kurulan 

modelinde anlamlı olduğu görülmektedir (F=34,387, p﹤0,001). 

Sonuç: Kişilik özelliklerinin hasta güvenliği kültürünü etkileyip etkilemediğini belirlemek 
amacıyla yapılan analizler sonucunda; kişilik özelliklerinin hasta güvenliği kültürü üzerinde etkisi 
olduğuna yönelik geliştirilenhipotezi kabul edilmiştir. Çalışanların kişilik özeliklerinin farklı olması 
hasta güvenliği kültürünü etkileyen bir etmendir. 
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Literatürde kişilik özeliklerinin hasta güvenliği kültürünü yordayıp yordamadığı üzerine 
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herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Qasemi ve Behroozi tarafından 2015 yılında yaptıkları 
çalışmada kişilik özellikleri ile iş ahlakı arasında ilişki olduğu bulgularına ulaşmıştırlar. İrengün 
ve Arıkboğa tarafından 2015 yılında yapılan çalışmada kişilik özellikleri ile sosyal girişimcilik 
arasında ilişki olduğu bulgularına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Kalite, Kişilik Özellikleri 
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THE IMPACT OF EMPLOYEE PERSONALITY CHARACTERISTICS ON PATIENT SAFETY 
CULTURE 

Aim: Personality traits examine the impact of patient safety on culture in detail. 
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Method: The research population of this study was determined as the personnel working in 
private hospitals operating in Istanbul. Expressions in scales are developed based on scientific 
methods, tested with validity and reliability studies, and identified as usable. Survey method 
was used in the survey with closed-end materials as the method of data collection and face-to- 
face interviews prepared beforehand. 

Result: When Table 1 is examined; %74.4 for women, 53.7% were married, 88.8% under 
40 years of age, 28.7% of associate degree, 48.2% of the work between 41-50 hours, 50% 
8 of them are nurses. Simple linear regression analysis revealed that personality traits had a 
weak and significant association with the patient safety culture (R =, 252, R2 =, 064, p ﹤0.01). As 
a result, personality traits account for 6% of the total variance. When the standardized  
beta coefficient and t values are examined, it can be said that personality traits, which are 
independent variables, significantly influence the patient safety culture, which is a dependent 
variable (t = 5.864, p ﹤, 001). It seems to be meaningful in the established model (F = 34,387, p 

﹤0.001). 

Conclusion: as a result of analyzes made to determine whether personality traits affect patient 
safety and culture, the hypothesis that personality traits are influenced on the culture of patient 
safety has been accepted. Patient safety is a sign that affects the culture, as the personality 
characteristics of the employees are different. 

In the literature, no study has been conducted on whether personality traits predict patient safety 
culture. Qasemi and Behroozi in 2015 found that there is a relationship between personality 
traits and business ethics. In the study conducted by İrengün and Arıkboğa in 2015, it was 
found that there is a relationship between personality traits and social entrepreneurship. 

Key words: Patient Safety, Quality, Personality Features 
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HEMŞİRELİKTE SIK KARŞILAŞILAN İLAÇ UYGULAMA HATALARI, 
NEDENLERİ VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER 

 
 

Ebru EREK KAZAN1 ebru_erek@yahoo.ca 

 
 

Giriş: Hemşirelik uygulamaları arasında ilaç uygulamaları oldukça önemli bir yere sahiptir. 
İlaç uygulaması, birçok disiplini içine alan bir süreçtir. İlaçların gerek tedavi gerekse koruyucu 
sağlık hizmeti veren kuruluşlarda etkili ve güvenilir bir şekilde kullanılması, hasta, hemşire, 
hekim ve eczacının karşılıklı iletişim ve işbirliğini gerektirir (Uzun ve Arslan, 2008; Ayık, Altuğ 
ve Çetinkaya, 2010). İlaç uygulaması sürecinde yapılacak hatalar, bireylerin yanlış tedavilerine 
ve hatta ölüme varan kötü sonuçlara neden olabilmektedir. İlaç uygulama hataları “uygun 
olmayan ilaç kullanımına ya da hastanın zarar görmesine yol açan önlenebilir hatalar” olarak 
tanımlanmaktadır (Uzun ve Arslan, 2008). Amerika Birleşik Devletlerinde İlaç Uygulama Hataları 
ve Önlenmesi Ulusal Koordinasyon Konseyi (NCC MERP)’ne göre ilaç uygulama hatası şu şekilde 
tanımlanmıştır: “İlaç, sağlık çalışanının, hastanın ya da tüketicinin kontrolü altında iken hastanın 
zarar görmesine ya da uygunsuz ilaç kullanımına neden olan ya da yol açan tüm önlenebilir 
olaylardır. Bu olaylar, sağlık çalışanının uygulamasına, sağlık bakım ürününe, uygulamaya ya da 
reçeteleme, istemin iletimi, ürünün etiketlenmesi, paketlenmesi, adlandırılması, bileşim haline 
getirilmesi, dağıtım, uygulama, eğitim, izlem ve kullanım sistemlerinin her hangi birine bağlı 
olabilir.” (Uzun ve Arslan, 2008, Aygin ve Cengiz, 2011). Amerika Birleşik Devletleri’nde, her 
yıl 1milyondan fazla ilaç uygulama hatası yapıldığı, bunların 44.000-100.000 kadarının ölümle 
sonuçlandığı belirtilmektedir (Uzun ve Arslan, 2008; Polat ve Pakiş, 2011; Özata, Aslan ve Mete, 
2008, Karaca ve Arslan, 2014). 

Amaç: Bu çalışma, hemşirelikte sık karşılaşılan ilaç uygulama hataları, nedenleri ve 
alınabilecek önlemler konusunda bilgi vermek amacıyla yapılmıştır. Bir ilacın hasta bireye 
uygulanması süreci ilacın reçetelenmesi (poliklinik ortamında) ya da istem yapılması (klinik 
ortamda), istemin alınması (transcription), ilacın hazırlanması ve hasta bireye ulaştırılması ile 
ilacın uygulanması aşamalarından oluşmaktadır (Uzun ve Arslan, 2008). İlaç uygulamaları 
kapsamlı bir dizi bilgi ve beceriyi gerektirir. Hemşirelerin ilaç uygulamalarında oldukça önemli 
sorumlulukları bulunmaktadır. Hemşireler ilaçların hazırlanması, uygulanması ve bu girişimler 
sırasında karşılaşabileceği yasal sorumluluklar ile ilaçlara ilişkin güvenlik önlemleri ve ilaçların 
farmakolojik özellikleri konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Hemşireler ilk olarak ilaç isteminin 
doğru yapıldığından emin olmalıdır. Tıbbi ve yasal açıdan sorun yaşamamak için, istemin anlaşılır 
olması, herhangi bir açıklanamayan nokta var ise açıklığa kavuşturulması ve sorun yok ise ilacın 
istenilen zaman ve dozda uygulanarak kayıt edilmesi gerekmektedir (Aşti ve Karadağ, 2012). 
Bates ve arkadaşlarının (1995) yaptığı çalışmada ilaç uygulama hatalarının çoğunun reçeteleme/ 
istem evresinde ya da uygulama evresinde olduğu belirtilmiştir. İlaç uygulama hataları genel 
olarak hekimden kaynaklı, hastadan kaynaklı ve hemşireden kaynaklı hatalar olmak üzere üç 
başlık altında sınıflandırılabilir (Uzun 2008). Hekim kaynaklı ilaç uygulama hataları, hekimin 
uygun ilacı belirleme ve bunu istem ya da reçete etme aşamalarından oluşmaktadır. Hasta 

1 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi , Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye 
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bireyden kaynaklı hatalar, ilaç doğru reçetelendiği ve bireye bilgi verildiği halde yapılan 
hatalardır. Hemşire kaynaklı ilaç uygulama hataları ise; istem olmaksızın ilaç verilmesi, yanlış 
ilaç verilmesi, ilacın yanlış dozda, yanlış yolla, yanlış hızda ya da yanlış zamanda verilmesi, ilaç 
kutusu ve prospektüsü içindeki uyarılara dikkat edilmemesi, ilacın yanlış hastaya verilmesi, ilacın 
hiç verilmemesi, uygulanan ilacın kayıt edilmemesi, uygulanan ilacın etkisinin gözlenmemesi 
olarak sıralanabilir (Uzun ve Arslan, 2008, Aygin ve Cengiz, 2011, Aşti ve Karadağ, 2011, Aşti 
ve Karadağ, 2012). Hemşirelerden kaynaklanabilecek bu hataların olası nedenleri şunlar olabilir; 
iş yükünün fazla olması, işe yoğunlaşamama, yorgunluk, deneyimsizlik, hasta bireyin yeni 
olması, ilacın yeni olması, görev ya da nöbet değişimi sırasında hastaların tanıtılmamış olması, 
istem yapan ile iletişimin yetersiz olması, istemin okunaksız olması, istemlerin kaybolması, 
istemin yazılı yapılmaması, ilaç uygulamaları ile ilgili bilgi yetersizliği (Uzun ve Arslan, 2008; 
Aygin ve Cengiz, 2011). Yapılan çalışmalarda (Özata ve Altunkan, 2010; Işık, Akbolat, Çetin ve 
Çimen, 2012) hemşirelerin karşılaştığı en önemli tıbbi hata nedenleri arasında; çalışan hemşire 
sayısının az olması, iş stresinin fazla olması, hemşire başına düşen hasta sayısının fazla olması, 
üstlerin tutum ve davranışları sonucu oluşan bıkkınlık hali ve kısa zamanda çok sayıda hastaya 
bakım verme baskısı, çalışma süresinin uzunluğu, hemşirelere görev dışı işlerin yüklenmesi 
ve yorgunluk geldiği belirtilmektedir. İlaç uygulama hatalarının azaltılması için hekimlere, 
hemşirelere ve kurumlara büyük görevler düşmektedir (Uzun ve Arslan, 2008). Hataların 
azaltılmasına yönelik özellikle hemşirelerin; yazılı prosedürler oluşturmaları, yapılan hataları 
kayıt etmeleri, istemleri yazılı olarak ya da elektronik ortamda almaları, hastayı ilaç uygulaması 
konusunda eğitmeleri, ilaç dozu hesaplama becerilerini geliştirmeleri, diğer sağlık çalışanları ve 
hastalarla etkin iletişim kurmaları, istemin doğru okunduğundan emin olmaları, anlaşılmayan 
ilaç istemlerini uygulamamaları, hastanın hangi ilaçlara allerjisi olduğunu, mevcut ve eşlik eden 
hastalıklarının hangi ilaçları kullanmaya sakınca oluşturduğunu bilmeleri, ilaç uygulamalarında 
altı doğru ilkeye dikkat etmeleri, istemle ilgili durumlarda ve beklenmeyen etkilerde hekimi 
uyarmaları, ilaçların etki ve yan etkilerini bilmeleri, kliniklerinde kullandıkları ilaçlara özgü eğitim 
programları düzenlemeleri ve ilaç hatalarını mutlaka rapor etmeleri gerekmektedir (Uzun ve 
Arslan, 2008; Aşti ve Karadağ, 2011; Aşti ve Karadağ, 2012; İntepeler ve Dursun, 2012). İlaç 
hataları, hemşirelerin özgüvenini azaltmakta, yanlış ilaç tedavisi yapan kişi olarak etiketlenmek 
ve anılmaktan korkmakta ve hemşireler; cezalandırma, işten çıkarılma ve dava açılma korkusu 
ile ilaç hatalarını rapor etmekten çekinmektedirler (Ayık, Altuğ ve Çetinkaya, 2010; İntepeler 
ve Dursun, 2012). Bu amaçla kurumların ilaç uygulama hatalarının istatistiğini yapması, sık 
görülen ilaç uygulama hatalarını tespit etmesi, nedenlerini araştırması ve karşılaşılan hataların 
raporlanması için bir güven kültürü oluşturması gerekmektedir (Uzun ve Arslan, 2008, İntepeler 
ve Dursun, 2012). 

Sonuç: İlaç uygulamalarında hataları önlemek için hemşirelerin önemli sorumlulukları 
bulunmaktadır. Bu sorumlulukları yerine getirmede hemşirelerin yeterli eğitimi alması, rol ve 
sorumluluklarının farkında olması, yasal düzenlemelerle ilgili bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. 
Ayrıca kurumda yeterli insan gücünün ve etkili iletişimin sağlanması, bilişim teknolojilerinin 
kullanılması, kayıt sistemlerinin geliştirilmesi, fiziksel altyapı yetersizliklerinin giderilmesi, ekip 
anlayışının benimsenmesi ve hekim ve hemşirelerin iş yoğunluğunu azaltacak önlemlerin alınması 
gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşire, İlaç Uygulamaları, İlaç Uygulama Hataları 
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Introduction: Medication application are very important among nursing applications. 
Medication errors can lead to wrong treatment of individuals and even worse results in the 
medication application process. 

Aim: This study was conducted to give information about medication errors in nursing practice, 
causes and precautions in preventing error. Nurses have very important responsibilities in 
medication application. Nurses should have knowledge about the preparation of medication, 
application and legal responsibilities they may encounter during these initiatives, the safety 
precautions for the drugs and the pharmacological properties of the drugs. Medication errors 
originated from nurse can be listed especially as applicationed to wrong patient, wrong dose, 
wrong way, wrong speed or wrong time. Nurses are hesitate to report to medication errors 
because of fear punishment, ligitation and be fired. For this purpose, institutions need to 
establish a culture of trust for reporting medication errors. 
Conclusion: Nurses have important responsibilities to precaution for errors in medication 
application. In fulfilling these responsibilities, nurses must be well educated, aware of their roles 
and responsibilities, knowledge of legal regulations. 

Key words: Nurse, Medication Application, Medication Errors. 
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BİR KAMU HASTANESİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 
DEPRESYON DÜZEYLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 

 
 

Şengul MERCAN1 sengulmrcn@gmail.com 

Birgul ÖZKAN2 ozkanbirgul@gmail.com 

Zeynep ARI3 atakanzey@yahoo.com 

 
 

Giriş:Sağlık sisteminin sunumunda yer alan sağlık çalışanların hemşire, ebe ve diğer sağlık 
personelleri, bu hizmeti sunarken esnek ve yaratıcı biçimde karşılayan, uzmanlık alanında 
bilgisini tam olarak kullanan, bunu yaparken ruhsal yönden tam bir iyilik halinde bulunan 
sağlık çalışanların olması gerekir (Tezel A.Aslan S.Topal M.Aydoğan Ö.Koç.Şenlik M.2009). 
Sağlık çalışanlarına artmış psikolojik stres, ağır iş yükü, şiddet riski ,yapılan araştırmalar yönetim 
yetersizliği, eğitim ve kaynak yetersizliği, iş üzerindeki kontrolün yüksek olması, iş doyumunun 
düşüklüğü ile ilişkili olarak ruhsal sorunların arttığını göstermiştir(Kaya B.2007). İngiltere de 
sağlığın toplumsal belirleyicilerini saptama amacıyla Whitehall çalışmasının ikinci aşaması daha 
çok psikososyal etmenlere odaklanmıştır. Bu Çalışma 35-55 yaş arasındaki 10308 kamu çalışanı 
arasında yürütülmüştür. Bu araştırmada ulusal sağlık sistemindeki çalışanların dört de birinde iş 
stresine bağlı ruh sağlığı sorunlarının oluştuğu görülmüştür (Kaya B.2007). 

Amaç: Bu çalışmanın amacı bir kamu hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının 
depresyon düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi olarak belirlenmiştir. 

Yöntem: Bu araştırma Ankara ili Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim Araştırma 
Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına tanımlayıcı araştırma olarak yapılmıştır. Çalışmada 
örneklem seçimi yerine evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapan hemşire, ebe ve sağlık 
teknisyeni olarak görev yapan 179 sağlık çalışanları ile yapılmıştır. Çalışmada veriler araştırmacılar 
tarafında oluşturulan sosyo demografik anket formu ve Beck Depresyon Ölçeği(BDÖ) ile toplanmıştır. 

Bulgular: Çalışmada %56.4’ü hemşireden oluşmakta olup %49.7 si 40-50 yaş grubunda, 
%51.4’ü lisans mezunu, %89.4’ü evli, %41.9’ü mesleğini yaparken memnuniyet olduğu 
saptanmıştır. Çalışmada sağlık çalışanlarının %81.0’ı depresyon puan ortalamasını 17’nin altında 
olduğu bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen verilere göre hemşirelerin cinsiyet durumu(P= 
0,037), çalışma ortamının fiziksel şartları(P=0.013), iletişim sorunlarının varlığı(P=0.00), 
mesleğini yaparken memnuniyet durumu (P=0.00), son bir yıl içinde yaşadığı/etkilendiği  
bir olayın varlığı(P=0.017) gibi faktörler ile depresyon puan ortalamaları arasındaki ilişkinin 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Sonuç: Bu Çalışmadan Elde Edilen Sonuçlara 
Göre Sağlık Çalışanlarının Depresyon Düzeylerini Etkileyen Faktörlere Göre Çalışma Ortamlarının 
Düzenlenmesi,iletişim konusunda hizmet içi eğitimlerin artırılması ve Psikoeğitim Yapılması 
Önerilmektedir.Çalışan memnuniyeti anketleri daha sık yapılması bu anketler doğrultusunda 
gerekli düzenleyici önleyici faaliyetlerin artırılması önerilmektedir. 
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MEASURE AVERAGE DEPRESSİON LEVELS OF HEALTHCARE WORKERS WHO WORK İN     
A PUBLİC HOSPİTAL AND TO DETERMİNE THE FACTORS THAT ARE İNFLUENCİNG THEİR 
DEPRESSİON LEVELS. 

The Aim: Healthcare providers like nurses, midwives and other healthcare workers who take 
place in the supply of healthcare must be those who welcome in a responsive and a creative 
way, who use their knowledge in their areas of specialization accurately and who are good 
enough in terms of mental health. This study is conducted to measure average depression 
levels of healthcare workers who work in a public hospital and to determine the factors that are 
influencing their depression levels. 

Method: This study is descriptive type of a research. In the study, it is aimed to reach the 
universe of a whole instead of selections of samples (N=179). Within this scope, the study was 
conducted with the help of healthcare workers that worked as nurses, midwives and others 
who work in Ankara Yildirim Beyazit University Yenimahalle Education and Researches Hospital. 
In the study, the sociodemographic survey questionnaires which were created by researchers 
and Beck Depression Inventory (BDI) were applied. 

Results: In the study 56,4% of workers are nurses, 49,7% of who are in between the age of 40 
and 50, 51,4% of who are graduates of universities, 89,4% of who are married and 41,9% of 
them are determined to be pleased to do their jobs. It was found that depression level of 81,0% 
of the workers is below 17. According to the data obtained from the study, it was determined 
that there is a meaningful statistical relationship between average depression level and the 
factors such as genders of nurses (P=0,037), physical conditions of the working area (P=0,013), 
existence of communicational problems (P=0,00), pleasure of doing their job (P=0,00) and 
existence of an event workers are experienced or effected by (P=0,017). 

Conclusion: According to the results of this study, it is suggested to organize the working 
environments and to perform psychoeducation according to the factors affecting the depression 
levels of health workers. 

Keywords: Healthcare workers, security of employees, nurse, depression 
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PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİ SONRASI YÜKSEK İNOTROPİK DESTEK İHTİYACI VE 
MORBİDİTE ÖNGÖRMEDE KULLANIŞLI BİR PARAMETRE : NT-PROBNP 

Op. Dr. Murat KOÇ1 

Prof. Dr. Ali KUTSAL1 
Giriş: 

Kalp vücudun metabolik ihtiyacını karşılayabilmek için dolaşıma yeterli miktarda kanı 
pompalamalıdır. Kalp debisinde değişiklikler postoperatif dönemde hızla gelişebilmektedir. 
Düşük kalp debisi ile kardiyak indeksin 2 lt/dk/m2 altına indiği durumlardan 
bahsedilmektedir. Düşük kalp debisi multiorgan fonksiyon bozukluğu oluşması riskini 
büyük oranda artırmaktadır ve mortalite ile yüksek oranda bağlantılı bir durumdur. 

2002 yılında natriüretik peptitlerin ölçülebilir hale gelmesi ile beraber bu peptidler 
kardiyolojik sorunları bulunan hastalarda tanısal ve prognostik izlemler için önemli bir yere 
oturmuştur. B tip natriüretik peptit (BNP) ilk kez 1988 yılında Sudoh tarafından domuz 
beyninden elde edilmiş bu nedenle brain natriüretik peptit olarak adlandırılmıştır (Sudoh 
vd., 1988:78-81). Fakat daha sonra dolaşımdaki BNP’nin büyük bölümünün ventriküler 
miyokardiyum kaynaklı olduğu gösterilmiştir (Mukoyoma vd, 1991:1402-1412).  

Brain natriüretik peptit, diüretik, natriüretik ve vazodilatör etkilere sahiptir (Levin 1998: 
321). Vasküler düz kasta relaksasyon yaparak arteriyel ve venöz dilatasyona neden olur. 
Vazodilatör etkisi ile periferik vasküler direnci azaltarak kardiyak debiyi artırır, doluş 
basıncını ve kapiller uç basıncını azaltır (Richards vd., 1988: 1134-1139). Kalp yetmezliği 
(KY)  semptomları ortaya çıkmadan, hastalığın gelişim sürecinin başlarında BNP düzeyinin 
yükselmeye başlaması bu peptidin tanısal açıdan duyarlılığını ve önemini artırmaktadır. 
Sistolik fonksiyon bozukluğuna bağlı KY olan hastalar yanında diyastolik fonksiyon 
bozukluğuna bağlı kalp yetersizliği gelişen hastalarda da BNP düzeyi yükselmektedir. 

Depolanma yeri atriyum ve ventrikül olan atriyal natriüretik peptidden farklı olarak 
BNP’nin ana kaynağı ventriküllerdir. Bu da BNP’yi ventrikül bozukluklarının belirleyicisi 
olarak diğer natriüretik peptidlere göre daha duyarlı ve özgül kılmaktadır. 
Pediyatrik kalp cerrahisi sonrası prognozun önceden değerlendirilmesi için hasta 
özelliklerinin yanısıra kardiyak fonksiyon ve diğer organ fonksiyonlarının bilinmesi 
gerekmektedir. Bu özellikler geniş bir spekturumda ele alınmaktadır. Ardışık olarak ölçülen 
Nt-proBNP değerleri ile prognostik bir öngörü yapılabilmesinin mümkün olabileceğini ve bu 
amaçla kullanılmasının faydalı olabileceğini düşünmekteyiz. 

Materyal-method: 

Yaşları 3 ay ile 16 yaş arasında olan konjenital kalp hastalığı nedeniyle kardiyo-
pulmoner baypas ile açık kalp cerrahisi geçirmiş olan 31 hasta çalışmaya dahil edildi. 
Hastalar sol-sağ şant lezyonu bulunan ve ventrikül çıkım yolunda darlık olan hastalardı.  

 

 

1- SBÜ. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
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Hastalar postoperatif dönemde yoğun bakım takibinde yüksek doz (>5 mcg/kg/dk) 
inotropik tedavi ihtiyacı bulunan hastalar (Grup 1) ve inotropik tedavi ihtiyacı olmayan ya 
da düşük doz inotropik tedavi uygulanan hastalar (Grup 2) olmak üzere iki grupta 
incelendi. 

Tüm hastaların, ameliyattan 8 saat önce oral alımları kesildi ve anestezi 
indüksiyonundan 15 dakika önce 0,1mg/kg midazolam kullanılarak premedikasyonu 
sağlandı. Hastalar rutin olarak iki derivasyonlu EKG (DII-V5), puls oksimetre ve noninvaziv 
basınç ile monitorize edildi. Anestezi indüksiyonu 15 mcg/kg fentanyl, 0,2-0.3mg/kg 
midazolam ve 0,1 mg/kg vekuronyum ile sağlandı. Bütün hastalar FiO2=1,0, tidal volüm 
(TV):15-20 ml/kg, solunum hızı yaşa göre ayarlanarak PaCO2: 35 mmHg ve 
inspirasyon/ekspirasyon=1/2 olacak şekilde ventilatöre bağlandı. Perkütan yol kullanılarak 
radiyal arter kanülasyonu ve seldinger yöntemi ile sağ atriyum kateterizasyonu yapıldı. 
Anestezi idamesinde, ihtiyaç duyuldukça 2 μcg/kg fentanil, 0,1 mg/kg midazolam ve 0.05 
mg/kg vekuronyum klorür ilave edildi. Gereği halinde yaklaşık 1 MAC (Minimum alveoler 
konsantrasyon) değerinde sevoflurane eklendi.  

Hastalar kardiyak patolojilerine göre 28-32 °C’ye kadar soğutuldu. Antegrat hipotermik 
kristaloid kardiyopleji ile kardiyak arrest sağlandı.  

Tüm hastalara ameliyattan önce transtorasik ekokardiyografi yapılarak patolojileri 
kaydedildi ve ameliyattan 1 gün önce Nt-proBNP kan düzeyi bakıldı (T0). Anestezi 
indüksiyonundan sonra Santral venöz basınç (CVP), kalp atım sayısı (HR) , sistolik arter 
(SAB), diyastolik arter (DAB) ve ortalama arter basınç değerleri (OAB), postoperatif 
inotropik destek tedavisi süre ve dozları  kaydedildi ve arteriyel kan gazı için örnek alındı. 
Eş zamanlı olarak Nt-proBNP değerlerini ölçmek için EDTA’ lı Lavender Vacutaner tüpe 3 
ml arteriyal kan çekildi. Daha sonra 1600 devirli santrifüjde +4 derecede 15 dakika santrifüj 
edildi. Üzerinde ayrışan plazması polypropilen tüpe konularak -70 derecede muhafaza 
edildi. Hemodinamik veriler ve kan gazı örnekleri ile Nt-proBNP değerleri için örneklemeler 
ameliyattan sonraki 2.(T1) ve 24.(T2) saatlerde tekrarlandı. Ayrıca hastaların cerrahi 
sonrası inotropik tedavi ihtiyaçları ve süresi, kardiyo-pulmoner baypas süreleri (CPBS) , 
kros-klemp (KK) süreleri, mekanik ventilasyon süreleri (MVS) kaydedildi.  

Daha sonra toplanan plazma örneklerinin Nt-proBNP II kiti ile kemilümminessans 
metodu kullanılarak Nt-proBNP seviyeleri tespit edildi. 

Plazma Nt-proBNP ölçümleri kemilümminessans yöntemi ile Roche Diagnostic ’in Nt 
proBNP kiti kullanılarak Elecsys 2010’ da yapıldı. Üretici firmanın verdiği Nt-proBNP 
referans aralıkları; erkek için 0 ile 100 (pg/mL), kadın için ise 0 ile150 (pg/mL) arası kabul 
edildi. 

İstatistiksel analiz:  
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS for windows 16,0 istatistik paket programı 

kullanıldı. Karşılaştırmalar student’s t ve Mann whitney u testi ile yapıldı. Korelasyon 
analizinde Pearson yöntemi uygulandı, p<0.05 anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: 
Çalışmaya dahil edilen 31 hastanın yaş ortalaması 5,87 ± 4,02 yıl idi (65% erkek, 35% 

kız). Hastaların tanısal dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Çalışmaya dahil edilen hastaların tanısal dağılımı 

Tanı Sayı Oran (%) 

Atriyal Septal Defekt 4 12,9 

Atriyoventriküler Septal defekt, 
İnfundibuler Pulmoner Darlık 1 3,2 

Fallot Tetralojisi 12 38,7 

Parsiyel Pulmoner Venöz Dönüş 
Anomalisi 2 6,5 

Büyük Arter  Transpozisyonu 
Pulmoner Darlık 1 3,2 

Ventriküler Septal Defekt 11 35,5 

 

Hastalar postoperatif dönemde  inotropik tedavi ihtiyacı olmayan ya da düşük doz inotrop tedavi 

(<5mcg/kg/dk) uygulanan hastalar (Grup 2)ve yüksek doz inotropik tedavi ihtiyacı olan hastalar 

(Grup 1) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Bu iki grup arasında istatiktiksel değerlendirmeler yapıldı. 

İki grubun preoperatif hemodinamik verileri ve Nt-proBNP değerleri incelendiğinde sağ ventrikül 

basıncında istatiktiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0,05), sol ventrikül basıncı, ortalama 

pulmoner arter basıcı, sistemik- pulmoner arter akımları oranı ve preoperatif Nt-proBNP düzeyleri 

arasında istatistiksel anlamlı farklılık bulunmadı (Tablo 2). 
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Tablo 2: Preoperatif hemodinamik veriler ve Nt-proBNP düzeyi 
 Grup I Grup II Duyarlılık 

Sağ Ventrikül Basıncı 54,50 ± 29,66 86,67 ± 26,09 p<0,05 

Sol Ventrikül Basıncı 102,37± 18,01 99,67± 11,83 AD 

Ortalama Pulmoner Arter Basıncı 27,92 ± 6,62 30,83 ± 15,84 AD 

Sistemik/Pulmoner Akım Oranı 2,32 ± 0,73 3,00 ± 1,93 AD 

Preoperatif Nt-Pro BNP Düzeyi 43,57 ± 36,97 33,45 ± 28,25 AD 

AD, Anlamlı değil. 
Grup I, ameliyat sonrası inotrop tedavi ihtiyacı bulunmayan ya da düşük doz inotrop tedavi uygulanan hastalar 
Grup II, ameliyat sonrası dönemde yüksek doz (>5 mcg/kg/dk) inotrop tedavi uygulanan hastalar 
 

Grupların kros klemp süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0,05). 

İnotropik tedavi süresi, mekanik ventilasyon süresi ve yoğun bakımda kalış süreleri arasında ise 

istatistiksel olarak yüksek anlamlılık vardı (p<0,01). (Tablo 3) 

Tablo 3: Grupların operatif ve postoperatif verileri 
 Grup I Grup II P 

Kardiyopulmoner baypas süresi 51,62 ± 26,72 81,40 ± 48,00 AD 

Kros klemp süresi 33,12 ± 22,12 54,00 ± 32,01 P<0,05 

İnotrop tedavi süresi 22,82 ± 21,10 52,43 ± 36,67 P<0,01 

Mekanik ventilasyon süresi 6,25  ± 6,52 14,93 ± 11,55 P<0,01 

Yoğun Bakım Süresi 37,06 ± 26,46 104,87 ± 67,30 P<0,01 

 
İki grup arasında postoperatif 1. saat Nt-pro BNP düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı 
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farklılık vardı (p<0,05),  24. saat Nt-proBNP düzeyleri arasında istatiksel olarak yüksek oranda 

anlamlı farklılık bulundu (p<0,01) (Tablo 4) 

Tablo 4: Grupların ameliyat sonrası 1. saat ve 24. saat NtproBNP düzeyi 

 Grup I Grup II P 

Nt-ProBNP (1. Saat) 99,66 ± 89,09  353,45 ± 251,40 P<0,05 

Nt-ProBNP (24. Saat) 144,41 ± 128,94 1009,10 ± 945,43 P<0,01 

 
İnotropik tedavi süresi ile ameliyat sonrası 1. saatteki Nt-proBNP serum düzeyi arasında zayıf 

derecede anlamlı pozitif korelasyon vardır. (r=0,430 p<0,05) İnotropik tedavi süresi ile ameliyat 

sonrası 24. saat Nt-proBNP serum düzeyi arasında orta derecede anlamlı pozitif  korelasyon vardı. 

(r=0,718 p<0,01) 

Ameliyat sonrası 24. saatteki Nt-proBNP serum düzeyi ile mekanik ventilasyon süresi arasında orta 

derecede anlamlı pozitif korelasyon vardı. (r=0,619 p<0,01) Ameliyat sonrası 24. saatteki Nt-

proBNP serum düzeyi ile yoğun bakım ünitesinde kalış süresi arasında orta derecede anlamlı 

pozitif korelasyon vardı.(r=0,484 p<0,01) 

Tartışma: 

Kalbin aynı zamanda bir endokrin fonksiyonunun bulunduğunun anlaşılmasından sonraki dönemde 

natriüretik peptidlerin etkileri üzerinde özellikle erişkin yaş grubundaki kalp hastalarında geniş 

çalışmalar yapılmıştır. Bir çok araştırmada Nt-proBNP’nin semptomatik kalp yetmezliğinin 

tanısında kullanılabileceği ve NYHA evrelemesi ile korele sonuçlar ortaya sunduğu gösterilmiştir 

(Maisel vd., 2002: 161-167).  

Richards ve arkadaşlarının araştırmasında miyokard infarktüsü sonrası sol ventrikül sistolik 

disfonksiyonu olan hastalarda semptomatik kalp yetersizliği ve kötü prognozu tahmin etmede Nt-

proBNP’nin bağımsız bir belirleyici olduğu gösterilmiştir (Richards vd., 2001:1781-1787). Lemos ve 

arkadaşlarının araştırmasında iskemi belirtilerinin saptanmasını takip eden ilk günlerde BNP serum 

düzeyinin tespitinin akut koroner sendrom risk stratifikasyonunda belirleyici bilgiler sunduğu 

bildirilmektedir (Lenos vd., 2001: 1014-1021). Preoperatif BNP plazma seviyesinin tespitinin 

koroner arter cerrahisi girişimi uygulanacak hastalarda postoperatif sol ventrikül sistolik fonksiyonu 

için de bir belirleyici olduğu bir çok araştırmada bildirilmektedir (Saribulbul 2003: 298-304).  

Suda ve arkadaşları 59 ventriküler septal defekt hastasında yaptıkları çalışmada soldan sağa şant 

ile serum BNP düzeyi arasında korelasyon bulunduğunu, ayrıca şantın büyüklüğü ile serum BNP 

düzeyi arasında anlamlı derecede pozitif korelasyon saptadıklarını bildirmişlerdir. (r=0,45 p<0,01) ( 

Suda vd., 2003: 249-254). Kuniii ve arkadaşları da serum BNP düzeyi ile soldan sağa şantın 
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miktarı arasında pozitif korelasyon bulunduğunu göstermişlerdir (r=0,45 p<0,01), araştırmacılar 

plazma BNP düzeyinin soldan sağa şant lezyonlarında cerrahi tedavi ihtiyacının belirlenmesinde 

kullanılabilecek noninvazif bir metod olduğunu düşünmektedirler Kunii vd. 2003:191-197).  

Çalışmamızda soldan sağa şant bulunan hastalarda ameliyat öncesi dönemde serum Nt-proBNP 

düzeyi yüksek seyretmekle birlikte şantın miktarı ile serum Nt-proBNP düzeyi arasında istatistiksel 

olarak anlamlı korelasyon tespit edilmemiştir, bu sonuç ameliyat öncesi dönemde hastaların 

kardiyolojik değerlendirilmesi ve medikal tedavinin uygulanmasına ve miyokard fonksiyonlarının 

korunmasına bağlanmıştır. 

Çalışmamızda ameliyat sonrası dönemde uygulanan inotropik tedavi dozu ve süresi ile Nt-proBNP 

düzeyi arasında korelasyon bulunduğu görüldü, yüksek doz inotropik tedavi ihtiyacı olan hastaların 

Nt-proBNP düzeyleri incelendiğinde ortalama serum düzeyi 1009,10±1345,43 pg/ml olarak tespit 

edildi. Bu durum miyokard disfonksiyonunun giderilebilmesi için nörohumoral mekanizmanın da 

enodojen kompansasyon aktivitesini arttırdığını göstermektedir. Ameliyat sonrası dönemde 

hastalarda ölçülen Nt-proBNP düzeyinin 1000 pg/ml üzerinde tespit edilmesinin yüksek doz 

inotropik tedavi uygulanması gerektiren bir durum olduğunu düşünmekteyiz. 

Sonuç olarak özellikle erişkin kalp hastalıklarında ve kalp cerrahisinde serum Nt-proBNP düzeyi 

düşük fonksiyonel kapasitenin ve prognozun belirlenmesinde ölçümü kolay olan biyokimyasal bir 

parametre olarak kullanılabilmektedir. Doğumsal kalp anomalisi nedeniyle kalp ameliyatı geçirecek 

hastaların ameliyat öncesi serum Nt-proBNP düzeyleri miyokard fonksiyonu ve hastalara 

uygulanan medikal tedavinin etkinliği hakkında önemli bilgiler verdiği gibi postoperatif dönemde 

özellikle 24. saat ve sonrasında yüksek seyreden serum Nt-proBNP düzeyinin hastaların ameliyat 

sonrası kalp yetmezliği, düşük kalp debisi ve rezidüel defektleri hakkında uyarıcı olduğu ve kalbi 

destekleyici tedavilerin etkinliği hakkında bilgi veren önemli bir noninvazif yöntem olduğu 

düşünülebilir.  

Anahtar kelimeler: natriüretik peptid; konjenital kalp cerrahisi; inotrop 
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A useful parameter to predict high need for inotropic support and morbidity after pediatric 
cardiac surgery: Nt-proBNP 
Abstract 
Background: Type-B natriuretic peptides are synthesized by the cardiac miyosits  as a response 

to increased wall stress,and after being excreted as prohormone, they are separated as an active 

hormone (BNP) and  Nt-proBNP  which includes the  inactive N-terminal part biologically. These 

peptides have diuretic, natriuretic and vasodilator effects. In recent years, type-B natriuretic 

peptides are defined as a beneficial  marker to identify acute and chronic left ventricule  disfunction 

especially in adult patients.  

In this study, we aimed to investigate the relationship between preoperative and postoperative Nt-

proBNP values and postoperative course and morbidity in patients who underwent congenital 

cardiac surgery.  

Material-method: We studied 31 patients, they were aged from 3 months to 16 years,  who 

underwent open heart surgery with cardipulmonary bypass due to congenital cardiac disease. 

Patients had left to right shunt lesion and ventricular outflow tract obstructive lesions.  

The patients were seperated in two groups. Group I included the patients who needed high dose 

(>5 mcg/kg/min) inotropic support while Group II included the patients who needed low dose 

inotropic support or not during postoperative intensive care period. 

The Nt-proBNP values  of the patients were measured before the surgery (T0) and after the 

second (T1)  and the twenty-fourth (T2) hours of the surgery. Additionally, postoperative  inotropic 

support duration, cardio-pulmonary bypass, cross-clamp and mechanical ventilation times of the 

patients were recorded. 

Results: A statistically significant difference was found between the cross-clamp duration times 

while there was statistically high meaningfulness among the inotropic support, mechanical 

ventilation and intensive care duration times of the groups.  

In our study, it was observed that there  was a correlation between the  inotropic treatment dose 

and  duration time and the Nt-proBNP levels, the average  level of serum Nt-proBNP level was 

found as 1009,10±1345,43 pg/ml in patients who needed high dose inotropic support. This 

situation demonstrates that high Nt-proBNP values are correlated with postoperative increased 

inotropic support.  

Discussion: There is a significant relationship between preoperative and postoperative Nt-proBNP 

levels in pediatric cardiac surgery and postoperative high-dose inotropic support and morbidity. Nt-

proBNP levels used in adult cardiac surgery in recent yeras, may be feasible in pediatric cardiac 

surgery to predict postoperative adverse outcomes. 

Keywords: natriuretic peptide; congenital heart surgery; inotrope 
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Kanser beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun 
süreli mücadele gerektiren bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kanser yükü 
geçtiğimiz 30 yılda iki kat artmıştır. 2020 yılında dünyada yıllık yeni kanser vakası sayısı  
2000 yılına göre %65’lik bir artışla 17 milyona çıkacağı öngörülmüştür. International Agency 
for Research on Cancer; 2013. Raporuna göre ise dünyada her yıl 14 milyon kişinin yaka-
landığı ve 8,2 milyon kişinin ölümüne sebep olan kanser; yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı 
yapmaksızın tüm insanları etkilemektedir. Kanserde benzer seyir devam ettiği takdirde, 
2030 yılında 22 milyon yeni vaka ortaya çıkması beklenilmektedir. Bu verilerden de 
anlaşıldığı üzere kanser, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda başlıca sağlık sorunu olmaya 
devam edecektir. 
Ülkemizde ve dünyada kanser önemli bir sağlık problemidir ve ülkemizdeki ölüm nedeni 
istatistikleri incelendiğinde; kanser tüm ölümlerin yaklaşık %20 civarını oluşturmaktadır. 
Nüfus artış hızındaki azalma ile birlikte Türkiye’de de nüfusta yaşlanma izlenmektedir. 45 
yaş ve üzeri kişiler 2000 yılında nüfusun %20’sini oluştururken, 2012 yılında nüfusun 
%27,2’sini 2023 yılında %33,4’ünü oluşturması beklenmektedir.
Türkiye’de gelecek 20-30 yıl içinde toplum ve sağlık sisteminin karşılaşacağı en önemli 
sorun, yaşlanan nüfus ve bunun getireceği sonuçlar olacaktır. Sağlık hizmetlerindeki gelişm-
eler, sanayileşme ve nüfusun yaşlanması ile birlikte ülkemizdeki kanser insidansı da sürekli 
artma eğilimi gösterecektir. Her yıl daha çok kanser vakası teşhis edilmektedir. Çünkü; tanı 
olanakları gelişmekte, sağlık hizmetine erişim artmakta, enfeksiyon hastalıkları kontrole alın-
makta, ortalama yaşam süresi uzamakta, yaşlı nüfus artmakta, toplumun bilinç düzeyi yük-
selmekte, kanser tedavisinde olumlu gelişmeler olmakta, çevresel karsinojenlere maruziyet 
artmaktadır. 
Kanser istatistiklerinin bilinmesi son derece önemlidir. Önceliklerin belirlenmesi kanser 
yükünü bilmeyi gerektirir. Hangi bölgede olursa olsun kanserle savaş ve kanser 
hizmetlerinde öncelikler belirlenirken kanser yüküne ve o bölgede yoğun biçimde görülen 
kanser türlerine dair bilgi esas alınmalıdır. Bu sayede kaynaklar ekonomik kullanılır, kanser 
kontrol stratejileri planlanabilir.
Kanserde doğru teşhis, uygun tedaviler, destek bakım, rehabilitasyon hizmetleri ve palyatif 
bakıma erişim hakkı bütün hastaların hakkıdır ve bu hizmetler iyileştirilmeli ve sürekliliği 
sağlanmalıdır
Ülkemizde sağlık hizmetleri sunumunda bölge merkezli sağlık yapılanması benimsenmiştir. 
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca belirlenen 30 sağlık bölgesinde; sağlık planlaması ve 
sağlık hizmet sunumunda aktif rol üstlenmiş olan Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, diğer kamu 
kurum ve özel sektör tarafından sunulmakta olan sağlık hizmet kapasiteleri ile bir bütün 
olarak değerlendirilmektedir. Sağlık hizmet bölgesi ihtiyaçları ve hizmet verilen bölge 

nüfusunun sağlık alanındaki öncelikli ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak atıl kapasite ve 
kaynak israfına sebebiyet vermeksizin yapılmalıdır. Öncelikli amaç kaynakların tüm hizmet 
sunucuları tarafından rasyonel kullanımını sağlayarak, ülke genelinde kaliteli, etkili, hızlı, 
erişilebilir ve hakkaniyetli bir sağlık hizmet sunumu gerçekleştirilmesi olmalıdır.
Tanı ve tedavideki hızlı teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek hem maliyet hem de 
kalifiye insan gücü gerektirmektedir. Ülke genelini kapsayan ileriye dönük planlamalar ve 
projeksiyonlar yapılmadığı takdirde sağlıkta hedeflenen hasta memnuniyetini sağlamak 
mümkün olamayabilir. Ülkemizde coğrafi ve nüfus dağılımı da dikkate alınarak 5, 10, 15 
ve20 yıllık planlamaların yapılması kaynakların doğru ve verimli kullanılması açısından 
gereklidir.

Bu nedenle Bakanlık programı ve politikalarına, birey ve toplum memnuniyetine uygun 
olarak Radyasyon Onkolojisi hizmetlerin modern tıbbın ve çağın gereklerine göre, sağla-
nacak sayı ve nitelikte Onkoloji Merkezleri oluşturulması hedeflenmelidir. Burada hizmet 
verecek yeterli sayı ve nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi, yeni merkez ihtiyacına göre 
teknolojik donanım ve nitelikli personel bakımından yapılandırılması amaçlanmalıdır. 
Bu kapsamda Şehir Hastaneleri’ndeki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin planlama ve 
yapılanması değerlendirilmiştir.
2010 yılında Onkoloji Komisyonu tarafından Şehir Hastaneleri’ndeki Radyasyon Onkolojisi 
kliniklerinin planlamaları yapılmıştır.
- Cihaz planlaması
- Donanım planlaması
- Personel planlaması 
- Mimari ve yerleşim planı
- Bu planlama kapsamında tüm şehir hastanelerine radyasyon onkolojisi planlaması 
yapılmamıştır.
- Planlama yapılan hastanelerdeki radyasyon onkolojisi klinikleri bulunduğu bölgeye 
uygun ve 25 yıllık bir süreci kapsayacak şekilde planlanmıştır.
- İleriye yönelik olarak zamanın en gelişmiş cihaz ve donanımlarının yanı sıra 
öngörülen veya öngörülemeyen gelişmelere açık bir planlama yapılmıştır.
- Şehir hastaneleri planlanırken mevcut hastanelerin kapatılarak burada bulunan 
cihaz kontenjanlarının bu hastanelere aktarılması ve mevcut durumu dikkate alınarak atıl 
kapasite oluşması için gerekli önlemler alınmıştrı. Kapatılan hastanelerin üst düzey ciha-
zları göz önünde bulundurularak şehir hastanelerinin cihazları buna göre planlanmıştır
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin cihaz planlamalarında;
- Bölgenin hasta kapasitesine uygun şekilde ve sayıda merkezler Onkoloji Planlaması 
kapsamında güncel teknolojide tedavi ve simülasyon cihazları planlanmıştır.
- Üst düzey teknolojiye sahip tedavi cihazları parçacık (proton, karbon vb.) tedavi 
sistemleri gibi  sistemler Kapsamlı Onkoloji Merkezleri özelliklerine sahip  bu alanda refer-
ans merkez olabilecek Etlik Şehir Hastanesi ve İstanbul’da bir merkez olmak üzere önce-
likle planlanmıştır
- Cihaz planlaması 2023 yılına kadar olan ihtiyacı tam olarak karşılayacak şekilde 
planlanmıştır.
- 2023 yılı sonrası için ilave cihazlar için rezerv alan veya büyüyebileceği alanlar 
bırakılmıştır.  
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin donanım planlamalarında; 
- Cihazlarla uyumlu hasta tedavi planlama sistemleri, hasta yönetim sistemleri, ciha-

zlar arası iletişimi sağlayan bağlantı ve yazılımlar en güncel haliyle planlanmıştır.
- Radyasyon onkolojisinin olmazsa olmazı kalite kontrollerin yapılabilmesi için kalite 
kontrol ekipmanları planlanmıştır. 
- Onkoloji Planlama Komisyonu tarafın Türkiye'deki tüm radyasyon onkolojisi klinikleri-
ni altyapı olarak birbirine bağlama projesi için gerekli altyapı planlanmıştır
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin personel planlamalarında; 
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve EFOMP kriterlerine göre
- Radyasyon Onkolojisi Uzmanı, 
- Medikal Fizik Uzmanı (Sağlık Fizikçisi), 
- Radyoterapi Teknikeri 
- Onkoloji Hemşiresi  planlaması yapılmıştır .
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin mimari ve yerleşim planlarında;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kriterlerine göre 
Radyasyon Onkolojisi mimari ve yerleşim planları yapılmıştır.
- Bu planlamada radyasyonlu-radyasyonsuz alan ayrımı göz önünde bulundurulmuş-
tur.
- Gelişmeye yönelik rezerv alanlar veya genişleme amaçlı boş alanlar bırakılmıştır .
- Şehir hastanelerin özelliğine göre yataklı servis planlaması yapılmıştır
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin Mimari ve yerleşim planlarında;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kriterlerine göre 
Radyasyon Onkolojisi mimari ve yerleşim planları yapılmıştır.
- Bu planlamada radyasyonlu-radyasyonsuz alan ayrımı göz önünde bulundurulmuş-
tur.
- Gelişmeye yönelik rezerv alanlar veya genişleme amaçlı boş alanlar bırakılmıştır.
Şehir hastanelerinin yapılması sırasında olması gerekenler: 
Cihaz Bakımından;
- Onkoloji Planlama kriterlerine uygun olarak bölge bazlı planlamaya uygun nitelikte ve 
kapasitede cihazlar alınmadır. 
- Onkoloji planlama komisyonu tarafından bölgenin ihtiyacına göre cihaz özellikleri 
(Stereotaktik uygulamaları yapan/yapabilen, tüm vücut ışınlama yapan/yapabilen) olmalıdır. 
Bazı şehir hastanelerinde parçacık (proton, karbon vb.) tedavi sistemleri planlanmış bu 
sistemler en güncel sistemler olmalıdır.
- Alınacak cihazlar açılış tarihindeki en güncel teknolojiye sahip olmalıdır. 
- Şehir hastanesi açılırken bölgede kapatılacak/taşınacak hastane varsa bu hastaned-
eki cihaz parkı ve kapasitesinin altında olmamalıdır.
- 25 yıllık bir süre düşünüldüğü için kapasite ve güncel teknolojiler düşünülerek ilave 
cihaz alanları olmalıdır.
- Simülatör cihazları radyasyon onkolojisine uygun yapıda (genişlik vb.) ve diğer ciha-
zlarla uyum içinde çalışabilecek yazılımları olmalıdır.
- Şehir hastanelerinin tek cihazla hasta tedavilerine başlamaması hasta mağduriyeti  
açısından  önerilmiştir.
- Multidisipliner bir yapıya sahip olacakları için Onkoloji Planlamasında yer alan 
Kapsamlı Onkoloji Merkezi (KOM) Kriterlerini taşıyarak KOM olmalı.
Donanım Bakımından;
- Hasta tedavi planlama sistemleri, hasta yönetim sistemleri vb. yazılımlar tedavi ve 
simülatör cihazlarıyla uyumlu olmalıdır. Cihazlar arası hasta geçişine imkan sağlamıdır.
- Onkoloji Planlama Komisyonu tarafın Türkiye'deki tüm radyasyon onkolojisi klinikleri-

ni altyapı olarak birbirine bağlama projesi için gerekli altyapıya sahip olmalıdır.
- Onkoloji planlama komisyonu tarafından bölgenin ihtiyacına göre cihaz donanımları 
(Stereotaktik uygulamaları yapan/yapabilen, tüm vücut ışınlama yapan/yapabilen) olmalıdır 
.
- Radyasyon onkolojisinin olmazsa olmazı kalite kontrollerin yapılabilmesi için uygun 
kalite kontrol ekipmanları ve bu sistemlere yedek ekipmanlar olmalıdır.
- Hasta tedavilerinde kullanılan hasta sabitleme ve hasta konforu için kullanılan 
sistemler yeterli miktarda ve özelliklerde olması gerekmektedir.
- Hasta tedavilerinde kaliteyi arttırıcı ek donanımlar (Nefes takip sistemi vb.) olmalıdır.
Personel Bakımından;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı kriterlerine göre yeteri kadar Radyasyon Onkolojisi 
Uzmanı çalışmalı .
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve EFOMP kriterlerine göre yeteri kadar Medikal Fizik 
Uzmanı (Sağlık Fizikçisi) çalışmalı. Şehir hastaneleri projelerinde medikal fizik uzmanı 
ihtiyacı yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Ancak yeteri kadar medikal fizik uzmanı 
çalıştığını, gerekli kalite kontroller zamanında ve eksiksiz yapıldığını, kullanılan sarf malze-
melerin, donanım ve cihazların uygun standartlarda olduğunun kontrol edilmesi amacıyla 
yönetici/denetleyici statüsünde kadrolu medikal fizik uzmanı olmalı. 
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı kriterlerine göre yeteri kadar radyoterapi teknikeri 
çalışmalı. Şehir hastaneleri projelerinde radyoterapi teknikeri ihtiyacı yüklenici firma tarafın-
dan karşılanacaktır. Ancak yeteri kadar radyoterapi teknikeri çalıştığını, tedavi kalitesinin 
sağlandığını, kullanılan sarf malzemelerin, donanım ve cihazların uygun standartlarda 
olduğunun kontrol edilmesi amacıyla yönetici/denetleyici statüsünde kadrolu radyoterapi 
teknikeri olmalı. 
- Onkoloji hemşireleri şehir hastanelerinde sağlık bakanlığı tarafından sağlanacağın-
dan yeteri kadar onkoloji hemşiresi çalıştırılmalı .
Mimari ve Yerleşim Yeri Bakımından;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kriterlerine göre 
Radyasyon Onkolojisi mimari ve yerleşim planları yapılmıştır . 
- Bu planlamada radyasyonlu-radyasyonsuz alan ayrımı göz önünde bulundurulmuş-
tur
- Cihaz odaları en geniş standartlarda olacak şekilde ve gelecekte teknolojik gelişmel-
er bağlı olarak yeni üretilecek cihazların büyük olabilme ihtimaline karşın standart odalardan 
daha büyük ve gerektiğinde genişleyebilen cihaz odaları planlanmıştır. 
- Gelişmeye yönelik rezerv alanlar veya genişleme amaçlı boş alanlar bırakılmıştır .
- Parçacık (proton, karbon vb.) tedavi sistemleri planlanan şehir hastanelerinde klinik 
dışında kliniğe bağlantılı olacak şekilde rezerv alanlar bırakılmıştır.
- Yataklı servisi olan şehir hastanelerinde yataklı servisle bağlantılı bir yerleşim planı 
düzenlenmiştir. 
Bazı büyük şehir hastanelerinde onkoloji hastanesi ayrı olacak şekilde planlama yapılmıştır.

 Ankara Etlik Şehir Hastanesi (3566 Yatak) 
 

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi (3660 Yatak) 
 

2010 yılında yapılan planlamada her iki kampüste de ayrı Onkoloji Hastanesi bulunmak-
tadır. 
- Bilkent 557 yataklı Onkoloji Hastanesi
- Etlik 494 yataklı Onkoloji Hastanesi
- Multidisipliner yaklaşımla ihtiyaç duyulan tüm onkoloji ve yardımcı birimler tek bir 
hastanede toplanmıştır.
- Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen onkoloji planlama kapsamında her iki has-
tanede Kapsamlı Onkoloji Merkezi (KOM) statüsünde planlanmıştır. 
- Her iki hastanedeki Radyasyon Onkolojisi Klinikleri eğitim kliniği olarak planlanmıştır 
.
Ankara Şehir hastaneleri 2010 yılında Radyasyon Onkolojisi kliniklerinde aşağıdaki cihaz 
planlamaları yapılmıştır: 
Ankara Etlik Şehir Hastanesi 
• 4 adet LINAK (2 orta düzey, 2 üst düzey) tedavi cihazı
• 2 adet helikal radyoterapi yapabilen (Tomoterapi v.b)  tedavi cihazı

• 1 Adet spesifik stereotaktik radyocerrahi/radyoterapi tedavi cihazı (Cyberknife v.b.)
• 2 adet CT-Sim (1 tanesi 4D özellikli, her ikisi de onkolojik CT) görüntüleme cihazı
• 1 adet 3D brakiterapi tedavi cihazı
• Parçacık (proton, karbon vb.) tedavi sistemi
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 
• 4 adet LINAK (2 orta düzey, 2 üst düzey) tedavi cihazı
• 2 adet helikal radyoterapi yapabilen (Tomoterapi v.b)  tedavi cihazı
• 1 Adet spesifik stereotaktik radyocerrahi/radyoterapi tedavi cihazı (Cyberknife v.b.)
• 2 adet CT-Sim (1 tanesi 4D özellikli her ikisi de onkolojik CT görüntüleme cihazı)
• 1 adet 3D brakiterapi cihazı 
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Kanser beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun 
süreli mücadele gerektiren bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kanser yükü 
geçtiğimiz 30 yılda iki kat artmıştır. 2020 yılında dünyada yıllık yeni kanser vakası sayısı  
2000 yılına göre %65’lik bir artışla 17 milyona çıkacağı öngörülmüştür. International Agency 
for Research on Cancer; 2013. Raporuna göre ise dünyada her yıl 14 milyon kişinin yaka-
landığı ve 8,2 milyon kişinin ölümüne sebep olan kanser; yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı 
yapmaksızın tüm insanları etkilemektedir. Kanserde benzer seyir devam ettiği takdirde, 
2030 yılında 22 milyon yeni vaka ortaya çıkması beklenilmektedir. Bu verilerden de 
anlaşıldığı üzere kanser, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda başlıca sağlık sorunu olmaya 
devam edecektir. 
Ülkemizde ve dünyada kanser önemli bir sağlık problemidir ve ülkemizdeki ölüm nedeni 
istatistikleri incelendiğinde; kanser tüm ölümlerin yaklaşık %20 civarını oluşturmaktadır. 
Nüfus artış hızındaki azalma ile birlikte Türkiye’de de nüfusta yaşlanma izlenmektedir. 45 
yaş ve üzeri kişiler 2000 yılında nüfusun %20’sini oluştururken, 2012 yılında nüfusun 
%27,2’sini 2023 yılında %33,4’ünü oluşturması beklenmektedir.
Türkiye’de gelecek 20-30 yıl içinde toplum ve sağlık sisteminin karşılaşacağı en önemli 
sorun, yaşlanan nüfus ve bunun getireceği sonuçlar olacaktır. Sağlık hizmetlerindeki gelişm-
eler, sanayileşme ve nüfusun yaşlanması ile birlikte ülkemizdeki kanser insidansı da sürekli 
artma eğilimi gösterecektir. Her yıl daha çok kanser vakası teşhis edilmektedir. Çünkü; tanı 
olanakları gelişmekte, sağlık hizmetine erişim artmakta, enfeksiyon hastalıkları kontrole alın-
makta, ortalama yaşam süresi uzamakta, yaşlı nüfus artmakta, toplumun bilinç düzeyi yük-
selmekte, kanser tedavisinde olumlu gelişmeler olmakta, çevresel karsinojenlere maruziyet 
artmaktadır. 
Kanser istatistiklerinin bilinmesi son derece önemlidir. Önceliklerin belirlenmesi kanser 
yükünü bilmeyi gerektirir. Hangi bölgede olursa olsun kanserle savaş ve kanser 
hizmetlerinde öncelikler belirlenirken kanser yüküne ve o bölgede yoğun biçimde görülen 
kanser türlerine dair bilgi esas alınmalıdır. Bu sayede kaynaklar ekonomik kullanılır, kanser 
kontrol stratejileri planlanabilir.
Kanserde doğru teşhis, uygun tedaviler, destek bakım, rehabilitasyon hizmetleri ve palyatif 
bakıma erişim hakkı bütün hastaların hakkıdır ve bu hizmetler iyileştirilmeli ve sürekliliği 
sağlanmalıdır
Ülkemizde sağlık hizmetleri sunumunda bölge merkezli sağlık yapılanması benimsenmiştir. 
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca belirlenen 30 sağlık bölgesinde; sağlık planlaması ve 
sağlık hizmet sunumunda aktif rol üstlenmiş olan Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, diğer kamu 
kurum ve özel sektör tarafından sunulmakta olan sağlık hizmet kapasiteleri ile bir bütün 
olarak değerlendirilmektedir. Sağlık hizmet bölgesi ihtiyaçları ve hizmet verilen bölge 

nüfusunun sağlık alanındaki öncelikli ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak atıl kapasite ve 
kaynak israfına sebebiyet vermeksizin yapılmalıdır. Öncelikli amaç kaynakların tüm hizmet 
sunucuları tarafından rasyonel kullanımını sağlayarak, ülke genelinde kaliteli, etkili, hızlı, 
erişilebilir ve hakkaniyetli bir sağlık hizmet sunumu gerçekleştirilmesi olmalıdır.
Tanı ve tedavideki hızlı teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek hem maliyet hem de 
kalifiye insan gücü gerektirmektedir. Ülke genelini kapsayan ileriye dönük planlamalar ve 
projeksiyonlar yapılmadığı takdirde sağlıkta hedeflenen hasta memnuniyetini sağlamak 
mümkün olamayabilir. Ülkemizde coğrafi ve nüfus dağılımı da dikkate alınarak 5, 10, 15 
ve20 yıllık planlamaların yapılması kaynakların doğru ve verimli kullanılması açısından 
gereklidir.

Bu nedenle Bakanlık programı ve politikalarına, birey ve toplum memnuniyetine uygun 
olarak Radyasyon Onkolojisi hizmetlerin modern tıbbın ve çağın gereklerine göre, sağla-
nacak sayı ve nitelikte Onkoloji Merkezleri oluşturulması hedeflenmelidir. Burada hizmet 
verecek yeterli sayı ve nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi, yeni merkez ihtiyacına göre 
teknolojik donanım ve nitelikli personel bakımından yapılandırılması amaçlanmalıdır. 
Bu kapsamda Şehir Hastaneleri’ndeki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin planlama ve 
yapılanması değerlendirilmiştir.
2010 yılında Onkoloji Komisyonu tarafından Şehir Hastaneleri’ndeki Radyasyon Onkolojisi 
kliniklerinin planlamaları yapılmıştır.
- Cihaz planlaması
- Donanım planlaması
- Personel planlaması 
- Mimari ve yerleşim planı
- Bu planlama kapsamında tüm şehir hastanelerine radyasyon onkolojisi planlaması 
yapılmamıştır.
- Planlama yapılan hastanelerdeki radyasyon onkolojisi klinikleri bulunduğu bölgeye 
uygun ve 25 yıllık bir süreci kapsayacak şekilde planlanmıştır.
- İleriye yönelik olarak zamanın en gelişmiş cihaz ve donanımlarının yanı sıra 
öngörülen veya öngörülemeyen gelişmelere açık bir planlama yapılmıştır.
- Şehir hastaneleri planlanırken mevcut hastanelerin kapatılarak burada bulunan 
cihaz kontenjanlarının bu hastanelere aktarılması ve mevcut durumu dikkate alınarak atıl 
kapasite oluşması için gerekli önlemler alınmıştrı. Kapatılan hastanelerin üst düzey ciha-
zları göz önünde bulundurularak şehir hastanelerinin cihazları buna göre planlanmıştır
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin cihaz planlamalarında;
- Bölgenin hasta kapasitesine uygun şekilde ve sayıda merkezler Onkoloji Planlaması 
kapsamında güncel teknolojide tedavi ve simülasyon cihazları planlanmıştır.
- Üst düzey teknolojiye sahip tedavi cihazları parçacık (proton, karbon vb.) tedavi 
sistemleri gibi  sistemler Kapsamlı Onkoloji Merkezleri özelliklerine sahip  bu alanda refer-
ans merkez olabilecek Etlik Şehir Hastanesi ve İstanbul’da bir merkez olmak üzere önce-
likle planlanmıştır
- Cihaz planlaması 2023 yılına kadar olan ihtiyacı tam olarak karşılayacak şekilde 
planlanmıştır.
- 2023 yılı sonrası için ilave cihazlar için rezerv alan veya büyüyebileceği alanlar 
bırakılmıştır.  
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin donanım planlamalarında; 
- Cihazlarla uyumlu hasta tedavi planlama sistemleri, hasta yönetim sistemleri, ciha-

zlar arası iletişimi sağlayan bağlantı ve yazılımlar en güncel haliyle planlanmıştır.
- Radyasyon onkolojisinin olmazsa olmazı kalite kontrollerin yapılabilmesi için kalite 
kontrol ekipmanları planlanmıştır. 
- Onkoloji Planlama Komisyonu tarafın Türkiye'deki tüm radyasyon onkolojisi klinikleri-
ni altyapı olarak birbirine bağlama projesi için gerekli altyapı planlanmıştır
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin personel planlamalarında; 
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve EFOMP kriterlerine göre
- Radyasyon Onkolojisi Uzmanı, 
- Medikal Fizik Uzmanı (Sağlık Fizikçisi), 
- Radyoterapi Teknikeri 
- Onkoloji Hemşiresi  planlaması yapılmıştır .
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin mimari ve yerleşim planlarında;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kriterlerine göre 
Radyasyon Onkolojisi mimari ve yerleşim planları yapılmıştır.
- Bu planlamada radyasyonlu-radyasyonsuz alan ayrımı göz önünde bulundurulmuş-
tur.
- Gelişmeye yönelik rezerv alanlar veya genişleme amaçlı boş alanlar bırakılmıştır .
- Şehir hastanelerin özelliğine göre yataklı servis planlaması yapılmıştır
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin Mimari ve yerleşim planlarında;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kriterlerine göre 
Radyasyon Onkolojisi mimari ve yerleşim planları yapılmıştır.
- Bu planlamada radyasyonlu-radyasyonsuz alan ayrımı göz önünde bulundurulmuş-
tur.
- Gelişmeye yönelik rezerv alanlar veya genişleme amaçlı boş alanlar bırakılmıştır.
Şehir hastanelerinin yapılması sırasında olması gerekenler: 
Cihaz Bakımından;
- Onkoloji Planlama kriterlerine uygun olarak bölge bazlı planlamaya uygun nitelikte ve 
kapasitede cihazlar alınmadır. 
- Onkoloji planlama komisyonu tarafından bölgenin ihtiyacına göre cihaz özellikleri 
(Stereotaktik uygulamaları yapan/yapabilen, tüm vücut ışınlama yapan/yapabilen) olmalıdır. 
Bazı şehir hastanelerinde parçacık (proton, karbon vb.) tedavi sistemleri planlanmış bu 
sistemler en güncel sistemler olmalıdır.
- Alınacak cihazlar açılış tarihindeki en güncel teknolojiye sahip olmalıdır. 
- Şehir hastanesi açılırken bölgede kapatılacak/taşınacak hastane varsa bu hastaned-
eki cihaz parkı ve kapasitesinin altında olmamalıdır.
- 25 yıllık bir süre düşünüldüğü için kapasite ve güncel teknolojiler düşünülerek ilave 
cihaz alanları olmalıdır.
- Simülatör cihazları radyasyon onkolojisine uygun yapıda (genişlik vb.) ve diğer ciha-
zlarla uyum içinde çalışabilecek yazılımları olmalıdır.
- Şehir hastanelerinin tek cihazla hasta tedavilerine başlamaması hasta mağduriyeti  
açısından  önerilmiştir.
- Multidisipliner bir yapıya sahip olacakları için Onkoloji Planlamasında yer alan 
Kapsamlı Onkoloji Merkezi (KOM) Kriterlerini taşıyarak KOM olmalı.
Donanım Bakımından;
- Hasta tedavi planlama sistemleri, hasta yönetim sistemleri vb. yazılımlar tedavi ve 
simülatör cihazlarıyla uyumlu olmalıdır. Cihazlar arası hasta geçişine imkan sağlamıdır.
- Onkoloji Planlama Komisyonu tarafın Türkiye'deki tüm radyasyon onkolojisi klinikleri-

ni altyapı olarak birbirine bağlama projesi için gerekli altyapıya sahip olmalıdır.
- Onkoloji planlama komisyonu tarafından bölgenin ihtiyacına göre cihaz donanımları 
(Stereotaktik uygulamaları yapan/yapabilen, tüm vücut ışınlama yapan/yapabilen) olmalıdır 
.
- Radyasyon onkolojisinin olmazsa olmazı kalite kontrollerin yapılabilmesi için uygun 
kalite kontrol ekipmanları ve bu sistemlere yedek ekipmanlar olmalıdır.
- Hasta tedavilerinde kullanılan hasta sabitleme ve hasta konforu için kullanılan 
sistemler yeterli miktarda ve özelliklerde olması gerekmektedir.
- Hasta tedavilerinde kaliteyi arttırıcı ek donanımlar (Nefes takip sistemi vb.) olmalıdır.
Personel Bakımından;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı kriterlerine göre yeteri kadar Radyasyon Onkolojisi 
Uzmanı çalışmalı .
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve EFOMP kriterlerine göre yeteri kadar Medikal Fizik 
Uzmanı (Sağlık Fizikçisi) çalışmalı. Şehir hastaneleri projelerinde medikal fizik uzmanı 
ihtiyacı yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Ancak yeteri kadar medikal fizik uzmanı 
çalıştığını, gerekli kalite kontroller zamanında ve eksiksiz yapıldığını, kullanılan sarf malze-
melerin, donanım ve cihazların uygun standartlarda olduğunun kontrol edilmesi amacıyla 
yönetici/denetleyici statüsünde kadrolu medikal fizik uzmanı olmalı. 
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı kriterlerine göre yeteri kadar radyoterapi teknikeri 
çalışmalı. Şehir hastaneleri projelerinde radyoterapi teknikeri ihtiyacı yüklenici firma tarafın-
dan karşılanacaktır. Ancak yeteri kadar radyoterapi teknikeri çalıştığını, tedavi kalitesinin 
sağlandığını, kullanılan sarf malzemelerin, donanım ve cihazların uygun standartlarda 
olduğunun kontrol edilmesi amacıyla yönetici/denetleyici statüsünde kadrolu radyoterapi 
teknikeri olmalı. 
- Onkoloji hemşireleri şehir hastanelerinde sağlık bakanlığı tarafından sağlanacağın-
dan yeteri kadar onkoloji hemşiresi çalıştırılmalı .
Mimari ve Yerleşim Yeri Bakımından;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kriterlerine göre 
Radyasyon Onkolojisi mimari ve yerleşim planları yapılmıştır . 
- Bu planlamada radyasyonlu-radyasyonsuz alan ayrımı göz önünde bulundurulmuş-
tur
- Cihaz odaları en geniş standartlarda olacak şekilde ve gelecekte teknolojik gelişmel-
er bağlı olarak yeni üretilecek cihazların büyük olabilme ihtimaline karşın standart odalardan 
daha büyük ve gerektiğinde genişleyebilen cihaz odaları planlanmıştır. 
- Gelişmeye yönelik rezerv alanlar veya genişleme amaçlı boş alanlar bırakılmıştır .
- Parçacık (proton, karbon vb.) tedavi sistemleri planlanan şehir hastanelerinde klinik 
dışında kliniğe bağlantılı olacak şekilde rezerv alanlar bırakılmıştır.
- Yataklı servisi olan şehir hastanelerinde yataklı servisle bağlantılı bir yerleşim planı 
düzenlenmiştir. 
Bazı büyük şehir hastanelerinde onkoloji hastanesi ayrı olacak şekilde planlama yapılmıştır.

 Ankara Etlik Şehir Hastanesi (3566 Yatak) 
 

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi (3660 Yatak) 
 

2010 yılında yapılan planlamada her iki kampüste de ayrı Onkoloji Hastanesi bulunmak-
tadır. 
- Bilkent 557 yataklı Onkoloji Hastanesi
- Etlik 494 yataklı Onkoloji Hastanesi
- Multidisipliner yaklaşımla ihtiyaç duyulan tüm onkoloji ve yardımcı birimler tek bir 
hastanede toplanmıştır.
- Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen onkoloji planlama kapsamında her iki has-
tanede Kapsamlı Onkoloji Merkezi (KOM) statüsünde planlanmıştır. 
- Her iki hastanedeki Radyasyon Onkolojisi Klinikleri eğitim kliniği olarak planlanmıştır 
.
Ankara Şehir hastaneleri 2010 yılında Radyasyon Onkolojisi kliniklerinde aşağıdaki cihaz 
planlamaları yapılmıştır: 
Ankara Etlik Şehir Hastanesi 
• 4 adet LINAK (2 orta düzey, 2 üst düzey) tedavi cihazı
• 2 adet helikal radyoterapi yapabilen (Tomoterapi v.b)  tedavi cihazı

• 1 Adet spesifik stereotaktik radyocerrahi/radyoterapi tedavi cihazı (Cyberknife v.b.)
• 2 adet CT-Sim (1 tanesi 4D özellikli, her ikisi de onkolojik CT) görüntüleme cihazı
• 1 adet 3D brakiterapi tedavi cihazı
• Parçacık (proton, karbon vb.) tedavi sistemi
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 
• 4 adet LINAK (2 orta düzey, 2 üst düzey) tedavi cihazı
• 2 adet helikal radyoterapi yapabilen (Tomoterapi v.b)  tedavi cihazı
• 1 Adet spesifik stereotaktik radyocerrahi/radyoterapi tedavi cihazı (Cyberknife v.b.)
• 2 adet CT-Sim (1 tanesi 4D özellikli her ikisi de onkolojik CT görüntüleme cihazı)
• 1 adet 3D brakiterapi cihazı 
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Kanser beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun 
süreli mücadele gerektiren bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kanser yükü 
geçtiğimiz 30 yılda iki kat artmıştır. 2020 yılında dünyada yıllık yeni kanser vakası sayısı  
2000 yılına göre %65’lik bir artışla 17 milyona çıkacağı öngörülmüştür. International Agency 
for Research on Cancer; 2013. Raporuna göre ise dünyada her yıl 14 milyon kişinin yaka-
landığı ve 8,2 milyon kişinin ölümüne sebep olan kanser; yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı 
yapmaksızın tüm insanları etkilemektedir. Kanserde benzer seyir devam ettiği takdirde, 
2030 yılında 22 milyon yeni vaka ortaya çıkması beklenilmektedir. Bu verilerden de 
anlaşıldığı üzere kanser, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda başlıca sağlık sorunu olmaya 
devam edecektir. 
Ülkemizde ve dünyada kanser önemli bir sağlık problemidir ve ülkemizdeki ölüm nedeni 
istatistikleri incelendiğinde; kanser tüm ölümlerin yaklaşık %20 civarını oluşturmaktadır. 
Nüfus artış hızındaki azalma ile birlikte Türkiye’de de nüfusta yaşlanma izlenmektedir. 45 
yaş ve üzeri kişiler 2000 yılında nüfusun %20’sini oluştururken, 2012 yılında nüfusun 
%27,2’sini 2023 yılında %33,4’ünü oluşturması beklenmektedir.
Türkiye’de gelecek 20-30 yıl içinde toplum ve sağlık sisteminin karşılaşacağı en önemli 
sorun, yaşlanan nüfus ve bunun getireceği sonuçlar olacaktır. Sağlık hizmetlerindeki gelişm-
eler, sanayileşme ve nüfusun yaşlanması ile birlikte ülkemizdeki kanser insidansı da sürekli 
artma eğilimi gösterecektir. Her yıl daha çok kanser vakası teşhis edilmektedir. Çünkü; tanı 
olanakları gelişmekte, sağlık hizmetine erişim artmakta, enfeksiyon hastalıkları kontrole alın-
makta, ortalama yaşam süresi uzamakta, yaşlı nüfus artmakta, toplumun bilinç düzeyi yük-
selmekte, kanser tedavisinde olumlu gelişmeler olmakta, çevresel karsinojenlere maruziyet 
artmaktadır. 
Kanser istatistiklerinin bilinmesi son derece önemlidir. Önceliklerin belirlenmesi kanser 
yükünü bilmeyi gerektirir. Hangi bölgede olursa olsun kanserle savaş ve kanser 
hizmetlerinde öncelikler belirlenirken kanser yüküne ve o bölgede yoğun biçimde görülen 
kanser türlerine dair bilgi esas alınmalıdır. Bu sayede kaynaklar ekonomik kullanılır, kanser 
kontrol stratejileri planlanabilir.
Kanserde doğru teşhis, uygun tedaviler, destek bakım, rehabilitasyon hizmetleri ve palyatif 
bakıma erişim hakkı bütün hastaların hakkıdır ve bu hizmetler iyileştirilmeli ve sürekliliği 
sağlanmalıdır
Ülkemizde sağlık hizmetleri sunumunda bölge merkezli sağlık yapılanması benimsenmiştir. 
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca belirlenen 30 sağlık bölgesinde; sağlık planlaması ve 
sağlık hizmet sunumunda aktif rol üstlenmiş olan Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, diğer kamu 
kurum ve özel sektör tarafından sunulmakta olan sağlık hizmet kapasiteleri ile bir bütün 
olarak değerlendirilmektedir. Sağlık hizmet bölgesi ihtiyaçları ve hizmet verilen bölge 

nüfusunun sağlık alanındaki öncelikli ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak atıl kapasite ve 
kaynak israfına sebebiyet vermeksizin yapılmalıdır. Öncelikli amaç kaynakların tüm hizmet 
sunucuları tarafından rasyonel kullanımını sağlayarak, ülke genelinde kaliteli, etkili, hızlı, 
erişilebilir ve hakkaniyetli bir sağlık hizmet sunumu gerçekleştirilmesi olmalıdır.
Tanı ve tedavideki hızlı teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek hem maliyet hem de 
kalifiye insan gücü gerektirmektedir. Ülke genelini kapsayan ileriye dönük planlamalar ve 
projeksiyonlar yapılmadığı takdirde sağlıkta hedeflenen hasta memnuniyetini sağlamak 
mümkün olamayabilir. Ülkemizde coğrafi ve nüfus dağılımı da dikkate alınarak 5, 10, 15 
ve20 yıllık planlamaların yapılması kaynakların doğru ve verimli kullanılması açısından 
gereklidir.

Bu nedenle Bakanlık programı ve politikalarına, birey ve toplum memnuniyetine uygun 
olarak Radyasyon Onkolojisi hizmetlerin modern tıbbın ve çağın gereklerine göre, sağla-
nacak sayı ve nitelikte Onkoloji Merkezleri oluşturulması hedeflenmelidir. Burada hizmet 
verecek yeterli sayı ve nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi, yeni merkez ihtiyacına göre 
teknolojik donanım ve nitelikli personel bakımından yapılandırılması amaçlanmalıdır. 
Bu kapsamda Şehir Hastaneleri’ndeki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin planlama ve 
yapılanması değerlendirilmiştir.
2010 yılında Onkoloji Komisyonu tarafından Şehir Hastaneleri’ndeki Radyasyon Onkolojisi 
kliniklerinin planlamaları yapılmıştır.
- Cihaz planlaması
- Donanım planlaması
- Personel planlaması 
- Mimari ve yerleşim planı
- Bu planlama kapsamında tüm şehir hastanelerine radyasyon onkolojisi planlaması 
yapılmamıştır.
- Planlama yapılan hastanelerdeki radyasyon onkolojisi klinikleri bulunduğu bölgeye 
uygun ve 25 yıllık bir süreci kapsayacak şekilde planlanmıştır.
- İleriye yönelik olarak zamanın en gelişmiş cihaz ve donanımlarının yanı sıra 
öngörülen veya öngörülemeyen gelişmelere açık bir planlama yapılmıştır.
- Şehir hastaneleri planlanırken mevcut hastanelerin kapatılarak burada bulunan 
cihaz kontenjanlarının bu hastanelere aktarılması ve mevcut durumu dikkate alınarak atıl 
kapasite oluşması için gerekli önlemler alınmıştrı. Kapatılan hastanelerin üst düzey ciha-
zları göz önünde bulundurularak şehir hastanelerinin cihazları buna göre planlanmıştır
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin cihaz planlamalarında;
- Bölgenin hasta kapasitesine uygun şekilde ve sayıda merkezler Onkoloji Planlaması 
kapsamında güncel teknolojide tedavi ve simülasyon cihazları planlanmıştır.
- Üst düzey teknolojiye sahip tedavi cihazları parçacık (proton, karbon vb.) tedavi 
sistemleri gibi  sistemler Kapsamlı Onkoloji Merkezleri özelliklerine sahip  bu alanda refer-
ans merkez olabilecek Etlik Şehir Hastanesi ve İstanbul’da bir merkez olmak üzere önce-
likle planlanmıştır
- Cihaz planlaması 2023 yılına kadar olan ihtiyacı tam olarak karşılayacak şekilde 
planlanmıştır.
- 2023 yılı sonrası için ilave cihazlar için rezerv alan veya büyüyebileceği alanlar 
bırakılmıştır.  
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin donanım planlamalarında; 
- Cihazlarla uyumlu hasta tedavi planlama sistemleri, hasta yönetim sistemleri, ciha-

zlar arası iletişimi sağlayan bağlantı ve yazılımlar en güncel haliyle planlanmıştır.
- Radyasyon onkolojisinin olmazsa olmazı kalite kontrollerin yapılabilmesi için kalite 
kontrol ekipmanları planlanmıştır. 
- Onkoloji Planlama Komisyonu tarafın Türkiye'deki tüm radyasyon onkolojisi klinikleri-
ni altyapı olarak birbirine bağlama projesi için gerekli altyapı planlanmıştır
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin personel planlamalarında; 
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve EFOMP kriterlerine göre
- Radyasyon Onkolojisi Uzmanı, 
- Medikal Fizik Uzmanı (Sağlık Fizikçisi), 
- Radyoterapi Teknikeri 
- Onkoloji Hemşiresi  planlaması yapılmıştır .
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin mimari ve yerleşim planlarında;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kriterlerine göre 
Radyasyon Onkolojisi mimari ve yerleşim planları yapılmıştır.
- Bu planlamada radyasyonlu-radyasyonsuz alan ayrımı göz önünde bulundurulmuş-
tur.
- Gelişmeye yönelik rezerv alanlar veya genişleme amaçlı boş alanlar bırakılmıştır .
- Şehir hastanelerin özelliğine göre yataklı servis planlaması yapılmıştır
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin Mimari ve yerleşim planlarında;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kriterlerine göre 
Radyasyon Onkolojisi mimari ve yerleşim planları yapılmıştır.
- Bu planlamada radyasyonlu-radyasyonsuz alan ayrımı göz önünde bulundurulmuş-
tur.
- Gelişmeye yönelik rezerv alanlar veya genişleme amaçlı boş alanlar bırakılmıştır.
Şehir hastanelerinin yapılması sırasında olması gerekenler: 
Cihaz Bakımından;
- Onkoloji Planlama kriterlerine uygun olarak bölge bazlı planlamaya uygun nitelikte ve 
kapasitede cihazlar alınmadır. 
- Onkoloji planlama komisyonu tarafından bölgenin ihtiyacına göre cihaz özellikleri 
(Stereotaktik uygulamaları yapan/yapabilen, tüm vücut ışınlama yapan/yapabilen) olmalıdır. 
Bazı şehir hastanelerinde parçacık (proton, karbon vb.) tedavi sistemleri planlanmış bu 
sistemler en güncel sistemler olmalıdır.
- Alınacak cihazlar açılış tarihindeki en güncel teknolojiye sahip olmalıdır. 
- Şehir hastanesi açılırken bölgede kapatılacak/taşınacak hastane varsa bu hastaned-
eki cihaz parkı ve kapasitesinin altında olmamalıdır.
- 25 yıllık bir süre düşünüldüğü için kapasite ve güncel teknolojiler düşünülerek ilave 
cihaz alanları olmalıdır.
- Simülatör cihazları radyasyon onkolojisine uygun yapıda (genişlik vb.) ve diğer ciha-
zlarla uyum içinde çalışabilecek yazılımları olmalıdır.
- Şehir hastanelerinin tek cihazla hasta tedavilerine başlamaması hasta mağduriyeti  
açısından  önerilmiştir.
- Multidisipliner bir yapıya sahip olacakları için Onkoloji Planlamasında yer alan 
Kapsamlı Onkoloji Merkezi (KOM) Kriterlerini taşıyarak KOM olmalı.
Donanım Bakımından;
- Hasta tedavi planlama sistemleri, hasta yönetim sistemleri vb. yazılımlar tedavi ve 
simülatör cihazlarıyla uyumlu olmalıdır. Cihazlar arası hasta geçişine imkan sağlamıdır.
- Onkoloji Planlama Komisyonu tarafın Türkiye'deki tüm radyasyon onkolojisi klinikleri-

ni altyapı olarak birbirine bağlama projesi için gerekli altyapıya sahip olmalıdır.
- Onkoloji planlama komisyonu tarafından bölgenin ihtiyacına göre cihaz donanımları 
(Stereotaktik uygulamaları yapan/yapabilen, tüm vücut ışınlama yapan/yapabilen) olmalıdır 
.
- Radyasyon onkolojisinin olmazsa olmazı kalite kontrollerin yapılabilmesi için uygun 
kalite kontrol ekipmanları ve bu sistemlere yedek ekipmanlar olmalıdır.
- Hasta tedavilerinde kullanılan hasta sabitleme ve hasta konforu için kullanılan 
sistemler yeterli miktarda ve özelliklerde olması gerekmektedir.
- Hasta tedavilerinde kaliteyi arttırıcı ek donanımlar (Nefes takip sistemi vb.) olmalıdır.
Personel Bakımından;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı kriterlerine göre yeteri kadar Radyasyon Onkolojisi 
Uzmanı çalışmalı .
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve EFOMP kriterlerine göre yeteri kadar Medikal Fizik 
Uzmanı (Sağlık Fizikçisi) çalışmalı. Şehir hastaneleri projelerinde medikal fizik uzmanı 
ihtiyacı yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Ancak yeteri kadar medikal fizik uzmanı 
çalıştığını, gerekli kalite kontroller zamanında ve eksiksiz yapıldığını, kullanılan sarf malze-
melerin, donanım ve cihazların uygun standartlarda olduğunun kontrol edilmesi amacıyla 
yönetici/denetleyici statüsünde kadrolu medikal fizik uzmanı olmalı. 
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı kriterlerine göre yeteri kadar radyoterapi teknikeri 
çalışmalı. Şehir hastaneleri projelerinde radyoterapi teknikeri ihtiyacı yüklenici firma tarafın-
dan karşılanacaktır. Ancak yeteri kadar radyoterapi teknikeri çalıştığını, tedavi kalitesinin 
sağlandığını, kullanılan sarf malzemelerin, donanım ve cihazların uygun standartlarda 
olduğunun kontrol edilmesi amacıyla yönetici/denetleyici statüsünde kadrolu radyoterapi 
teknikeri olmalı. 
- Onkoloji hemşireleri şehir hastanelerinde sağlık bakanlığı tarafından sağlanacağın-
dan yeteri kadar onkoloji hemşiresi çalıştırılmalı .
Mimari ve Yerleşim Yeri Bakımından;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kriterlerine göre 
Radyasyon Onkolojisi mimari ve yerleşim planları yapılmıştır . 
- Bu planlamada radyasyonlu-radyasyonsuz alan ayrımı göz önünde bulundurulmuş-
tur
- Cihaz odaları en geniş standartlarda olacak şekilde ve gelecekte teknolojik gelişmel-
er bağlı olarak yeni üretilecek cihazların büyük olabilme ihtimaline karşın standart odalardan 
daha büyük ve gerektiğinde genişleyebilen cihaz odaları planlanmıştır. 
- Gelişmeye yönelik rezerv alanlar veya genişleme amaçlı boş alanlar bırakılmıştır .
- Parçacık (proton, karbon vb.) tedavi sistemleri planlanan şehir hastanelerinde klinik 
dışında kliniğe bağlantılı olacak şekilde rezerv alanlar bırakılmıştır.
- Yataklı servisi olan şehir hastanelerinde yataklı servisle bağlantılı bir yerleşim planı 
düzenlenmiştir. 
Bazı büyük şehir hastanelerinde onkoloji hastanesi ayrı olacak şekilde planlama yapılmıştır.

 Ankara Etlik Şehir Hastanesi (3566 Yatak) 
 

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi (3660 Yatak) 
 

2010 yılında yapılan planlamada her iki kampüste de ayrı Onkoloji Hastanesi bulunmak-
tadır. 
- Bilkent 557 yataklı Onkoloji Hastanesi
- Etlik 494 yataklı Onkoloji Hastanesi
- Multidisipliner yaklaşımla ihtiyaç duyulan tüm onkoloji ve yardımcı birimler tek bir 
hastanede toplanmıştır.
- Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen onkoloji planlama kapsamında her iki has-
tanede Kapsamlı Onkoloji Merkezi (KOM) statüsünde planlanmıştır. 
- Her iki hastanedeki Radyasyon Onkolojisi Klinikleri eğitim kliniği olarak planlanmıştır 
.
Ankara Şehir hastaneleri 2010 yılında Radyasyon Onkolojisi kliniklerinde aşağıdaki cihaz 
planlamaları yapılmıştır: 
Ankara Etlik Şehir Hastanesi 
• 4 adet LINAK (2 orta düzey, 2 üst düzey) tedavi cihazı
• 2 adet helikal radyoterapi yapabilen (Tomoterapi v.b)  tedavi cihazı

• 1 Adet spesifik stereotaktik radyocerrahi/radyoterapi tedavi cihazı (Cyberknife v.b.)
• 2 adet CT-Sim (1 tanesi 4D özellikli, her ikisi de onkolojik CT) görüntüleme cihazı
• 1 adet 3D brakiterapi tedavi cihazı
• Parçacık (proton, karbon vb.) tedavi sistemi
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 
• 4 adet LINAK (2 orta düzey, 2 üst düzey) tedavi cihazı
• 2 adet helikal radyoterapi yapabilen (Tomoterapi v.b)  tedavi cihazı
• 1 Adet spesifik stereotaktik radyocerrahi/radyoterapi tedavi cihazı (Cyberknife v.b.)
• 2 adet CT-Sim (1 tanesi 4D özellikli her ikisi de onkolojik CT görüntüleme cihazı)
• 1 adet 3D brakiterapi cihazı 
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Kanser beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun 
süreli mücadele gerektiren bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kanser yükü 
geçtiğimiz 30 yılda iki kat artmıştır. 2020 yılında dünyada yıllık yeni kanser vakası sayısı  
2000 yılına göre %65’lik bir artışla 17 milyona çıkacağı öngörülmüştür. International Agency 
for Research on Cancer; 2013. Raporuna göre ise dünyada her yıl 14 milyon kişinin yaka-
landığı ve 8,2 milyon kişinin ölümüne sebep olan kanser; yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı 
yapmaksızın tüm insanları etkilemektedir. Kanserde benzer seyir devam ettiği takdirde, 
2030 yılında 22 milyon yeni vaka ortaya çıkması beklenilmektedir. Bu verilerden de 
anlaşıldığı üzere kanser, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda başlıca sağlık sorunu olmaya 
devam edecektir. 
Ülkemizde ve dünyada kanser önemli bir sağlık problemidir ve ülkemizdeki ölüm nedeni 
istatistikleri incelendiğinde; kanser tüm ölümlerin yaklaşık %20 civarını oluşturmaktadır. 
Nüfus artış hızındaki azalma ile birlikte Türkiye’de de nüfusta yaşlanma izlenmektedir. 45 
yaş ve üzeri kişiler 2000 yılında nüfusun %20’sini oluştururken, 2012 yılında nüfusun 
%27,2’sini 2023 yılında %33,4’ünü oluşturması beklenmektedir.
Türkiye’de gelecek 20-30 yıl içinde toplum ve sağlık sisteminin karşılaşacağı en önemli 
sorun, yaşlanan nüfus ve bunun getireceği sonuçlar olacaktır. Sağlık hizmetlerindeki gelişm-
eler, sanayileşme ve nüfusun yaşlanması ile birlikte ülkemizdeki kanser insidansı da sürekli 
artma eğilimi gösterecektir. Her yıl daha çok kanser vakası teşhis edilmektedir. Çünkü; tanı 
olanakları gelişmekte, sağlık hizmetine erişim artmakta, enfeksiyon hastalıkları kontrole alın-
makta, ortalama yaşam süresi uzamakta, yaşlı nüfus artmakta, toplumun bilinç düzeyi yük-
selmekte, kanser tedavisinde olumlu gelişmeler olmakta, çevresel karsinojenlere maruziyet 
artmaktadır. 
Kanser istatistiklerinin bilinmesi son derece önemlidir. Önceliklerin belirlenmesi kanser 
yükünü bilmeyi gerektirir. Hangi bölgede olursa olsun kanserle savaş ve kanser 
hizmetlerinde öncelikler belirlenirken kanser yüküne ve o bölgede yoğun biçimde görülen 
kanser türlerine dair bilgi esas alınmalıdır. Bu sayede kaynaklar ekonomik kullanılır, kanser 
kontrol stratejileri planlanabilir.
Kanserde doğru teşhis, uygun tedaviler, destek bakım, rehabilitasyon hizmetleri ve palyatif 
bakıma erişim hakkı bütün hastaların hakkıdır ve bu hizmetler iyileştirilmeli ve sürekliliği 
sağlanmalıdır
Ülkemizde sağlık hizmetleri sunumunda bölge merkezli sağlık yapılanması benimsenmiştir. 
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca belirlenen 30 sağlık bölgesinde; sağlık planlaması ve 
sağlık hizmet sunumunda aktif rol üstlenmiş olan Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, diğer kamu 
kurum ve özel sektör tarafından sunulmakta olan sağlık hizmet kapasiteleri ile bir bütün 
olarak değerlendirilmektedir. Sağlık hizmet bölgesi ihtiyaçları ve hizmet verilen bölge 

nüfusunun sağlık alanındaki öncelikli ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak atıl kapasite ve 
kaynak israfına sebebiyet vermeksizin yapılmalıdır. Öncelikli amaç kaynakların tüm hizmet 
sunucuları tarafından rasyonel kullanımını sağlayarak, ülke genelinde kaliteli, etkili, hızlı, 
erişilebilir ve hakkaniyetli bir sağlık hizmet sunumu gerçekleştirilmesi olmalıdır.
Tanı ve tedavideki hızlı teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek hem maliyet hem de 
kalifiye insan gücü gerektirmektedir. Ülke genelini kapsayan ileriye dönük planlamalar ve 
projeksiyonlar yapılmadığı takdirde sağlıkta hedeflenen hasta memnuniyetini sağlamak 
mümkün olamayabilir. Ülkemizde coğrafi ve nüfus dağılımı da dikkate alınarak 5, 10, 15 
ve20 yıllık planlamaların yapılması kaynakların doğru ve verimli kullanılması açısından 
gereklidir.

Bu nedenle Bakanlık programı ve politikalarına, birey ve toplum memnuniyetine uygun 
olarak Radyasyon Onkolojisi hizmetlerin modern tıbbın ve çağın gereklerine göre, sağla-
nacak sayı ve nitelikte Onkoloji Merkezleri oluşturulması hedeflenmelidir. Burada hizmet 
verecek yeterli sayı ve nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi, yeni merkez ihtiyacına göre 
teknolojik donanım ve nitelikli personel bakımından yapılandırılması amaçlanmalıdır. 
Bu kapsamda Şehir Hastaneleri’ndeki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin planlama ve 
yapılanması değerlendirilmiştir.
2010 yılında Onkoloji Komisyonu tarafından Şehir Hastaneleri’ndeki Radyasyon Onkolojisi 
kliniklerinin planlamaları yapılmıştır.
- Cihaz planlaması
- Donanım planlaması
- Personel planlaması 
- Mimari ve yerleşim planı
- Bu planlama kapsamında tüm şehir hastanelerine radyasyon onkolojisi planlaması 
yapılmamıştır.
- Planlama yapılan hastanelerdeki radyasyon onkolojisi klinikleri bulunduğu bölgeye 
uygun ve 25 yıllık bir süreci kapsayacak şekilde planlanmıştır.
- İleriye yönelik olarak zamanın en gelişmiş cihaz ve donanımlarının yanı sıra 
öngörülen veya öngörülemeyen gelişmelere açık bir planlama yapılmıştır.
- Şehir hastaneleri planlanırken mevcut hastanelerin kapatılarak burada bulunan 
cihaz kontenjanlarının bu hastanelere aktarılması ve mevcut durumu dikkate alınarak atıl 
kapasite oluşması için gerekli önlemler alınmıştrı. Kapatılan hastanelerin üst düzey ciha-
zları göz önünde bulundurularak şehir hastanelerinin cihazları buna göre planlanmıştır
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin cihaz planlamalarında;
- Bölgenin hasta kapasitesine uygun şekilde ve sayıda merkezler Onkoloji Planlaması 
kapsamında güncel teknolojide tedavi ve simülasyon cihazları planlanmıştır.
- Üst düzey teknolojiye sahip tedavi cihazları parçacık (proton, karbon vb.) tedavi 
sistemleri gibi  sistemler Kapsamlı Onkoloji Merkezleri özelliklerine sahip  bu alanda refer-
ans merkez olabilecek Etlik Şehir Hastanesi ve İstanbul’da bir merkez olmak üzere önce-
likle planlanmıştır
- Cihaz planlaması 2023 yılına kadar olan ihtiyacı tam olarak karşılayacak şekilde 
planlanmıştır.
- 2023 yılı sonrası için ilave cihazlar için rezerv alan veya büyüyebileceği alanlar 
bırakılmıştır.  
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin donanım planlamalarında; 
- Cihazlarla uyumlu hasta tedavi planlama sistemleri, hasta yönetim sistemleri, ciha-

zlar arası iletişimi sağlayan bağlantı ve yazılımlar en güncel haliyle planlanmıştır.
- Radyasyon onkolojisinin olmazsa olmazı kalite kontrollerin yapılabilmesi için kalite 
kontrol ekipmanları planlanmıştır. 
- Onkoloji Planlama Komisyonu tarafın Türkiye'deki tüm radyasyon onkolojisi klinikleri-
ni altyapı olarak birbirine bağlama projesi için gerekli altyapı planlanmıştır
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin personel planlamalarında; 
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve EFOMP kriterlerine göre
- Radyasyon Onkolojisi Uzmanı, 
- Medikal Fizik Uzmanı (Sağlık Fizikçisi), 
- Radyoterapi Teknikeri 
- Onkoloji Hemşiresi  planlaması yapılmıştır .
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin mimari ve yerleşim planlarında;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kriterlerine göre 
Radyasyon Onkolojisi mimari ve yerleşim planları yapılmıştır.
- Bu planlamada radyasyonlu-radyasyonsuz alan ayrımı göz önünde bulundurulmuş-
tur.
- Gelişmeye yönelik rezerv alanlar veya genişleme amaçlı boş alanlar bırakılmıştır .
- Şehir hastanelerin özelliğine göre yataklı servis planlaması yapılmıştır
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin Mimari ve yerleşim planlarında;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kriterlerine göre 
Radyasyon Onkolojisi mimari ve yerleşim planları yapılmıştır.
- Bu planlamada radyasyonlu-radyasyonsuz alan ayrımı göz önünde bulundurulmuş-
tur.
- Gelişmeye yönelik rezerv alanlar veya genişleme amaçlı boş alanlar bırakılmıştır.
Şehir hastanelerinin yapılması sırasında olması gerekenler: 
Cihaz Bakımından;
- Onkoloji Planlama kriterlerine uygun olarak bölge bazlı planlamaya uygun nitelikte ve 
kapasitede cihazlar alınmadır. 
- Onkoloji planlama komisyonu tarafından bölgenin ihtiyacına göre cihaz özellikleri 
(Stereotaktik uygulamaları yapan/yapabilen, tüm vücut ışınlama yapan/yapabilen) olmalıdır. 
Bazı şehir hastanelerinde parçacık (proton, karbon vb.) tedavi sistemleri planlanmış bu 
sistemler en güncel sistemler olmalıdır.
- Alınacak cihazlar açılış tarihindeki en güncel teknolojiye sahip olmalıdır. 
- Şehir hastanesi açılırken bölgede kapatılacak/taşınacak hastane varsa bu hastaned-
eki cihaz parkı ve kapasitesinin altında olmamalıdır.
- 25 yıllık bir süre düşünüldüğü için kapasite ve güncel teknolojiler düşünülerek ilave 
cihaz alanları olmalıdır.
- Simülatör cihazları radyasyon onkolojisine uygun yapıda (genişlik vb.) ve diğer ciha-
zlarla uyum içinde çalışabilecek yazılımları olmalıdır.
- Şehir hastanelerinin tek cihazla hasta tedavilerine başlamaması hasta mağduriyeti  
açısından  önerilmiştir.
- Multidisipliner bir yapıya sahip olacakları için Onkoloji Planlamasında yer alan 
Kapsamlı Onkoloji Merkezi (KOM) Kriterlerini taşıyarak KOM olmalı.
Donanım Bakımından;
- Hasta tedavi planlama sistemleri, hasta yönetim sistemleri vb. yazılımlar tedavi ve 
simülatör cihazlarıyla uyumlu olmalıdır. Cihazlar arası hasta geçişine imkan sağlamıdır.
- Onkoloji Planlama Komisyonu tarafın Türkiye'deki tüm radyasyon onkolojisi klinikleri-

ni altyapı olarak birbirine bağlama projesi için gerekli altyapıya sahip olmalıdır.
- Onkoloji planlama komisyonu tarafından bölgenin ihtiyacına göre cihaz donanımları 
(Stereotaktik uygulamaları yapan/yapabilen, tüm vücut ışınlama yapan/yapabilen) olmalıdır 
.
- Radyasyon onkolojisinin olmazsa olmazı kalite kontrollerin yapılabilmesi için uygun 
kalite kontrol ekipmanları ve bu sistemlere yedek ekipmanlar olmalıdır.
- Hasta tedavilerinde kullanılan hasta sabitleme ve hasta konforu için kullanılan 
sistemler yeterli miktarda ve özelliklerde olması gerekmektedir.
- Hasta tedavilerinde kaliteyi arttırıcı ek donanımlar (Nefes takip sistemi vb.) olmalıdır.
Personel Bakımından;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı kriterlerine göre yeteri kadar Radyasyon Onkolojisi 
Uzmanı çalışmalı .
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve EFOMP kriterlerine göre yeteri kadar Medikal Fizik 
Uzmanı (Sağlık Fizikçisi) çalışmalı. Şehir hastaneleri projelerinde medikal fizik uzmanı 
ihtiyacı yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Ancak yeteri kadar medikal fizik uzmanı 
çalıştığını, gerekli kalite kontroller zamanında ve eksiksiz yapıldığını, kullanılan sarf malze-
melerin, donanım ve cihazların uygun standartlarda olduğunun kontrol edilmesi amacıyla 
yönetici/denetleyici statüsünde kadrolu medikal fizik uzmanı olmalı. 
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı kriterlerine göre yeteri kadar radyoterapi teknikeri 
çalışmalı. Şehir hastaneleri projelerinde radyoterapi teknikeri ihtiyacı yüklenici firma tarafın-
dan karşılanacaktır. Ancak yeteri kadar radyoterapi teknikeri çalıştığını, tedavi kalitesinin 
sağlandığını, kullanılan sarf malzemelerin, donanım ve cihazların uygun standartlarda 
olduğunun kontrol edilmesi amacıyla yönetici/denetleyici statüsünde kadrolu radyoterapi 
teknikeri olmalı. 
- Onkoloji hemşireleri şehir hastanelerinde sağlık bakanlığı tarafından sağlanacağın-
dan yeteri kadar onkoloji hemşiresi çalıştırılmalı .
Mimari ve Yerleşim Yeri Bakımından;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kriterlerine göre 
Radyasyon Onkolojisi mimari ve yerleşim planları yapılmıştır . 
- Bu planlamada radyasyonlu-radyasyonsuz alan ayrımı göz önünde bulundurulmuş-
tur
- Cihaz odaları en geniş standartlarda olacak şekilde ve gelecekte teknolojik gelişmel-
er bağlı olarak yeni üretilecek cihazların büyük olabilme ihtimaline karşın standart odalardan 
daha büyük ve gerektiğinde genişleyebilen cihaz odaları planlanmıştır. 
- Gelişmeye yönelik rezerv alanlar veya genişleme amaçlı boş alanlar bırakılmıştır .
- Parçacık (proton, karbon vb.) tedavi sistemleri planlanan şehir hastanelerinde klinik 
dışında kliniğe bağlantılı olacak şekilde rezerv alanlar bırakılmıştır.
- Yataklı servisi olan şehir hastanelerinde yataklı servisle bağlantılı bir yerleşim planı 
düzenlenmiştir. 
Bazı büyük şehir hastanelerinde onkoloji hastanesi ayrı olacak şekilde planlama yapılmıştır.

 Ankara Etlik Şehir Hastanesi (3566 Yatak) 
 

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi (3660 Yatak) 
 

2010 yılında yapılan planlamada her iki kampüste de ayrı Onkoloji Hastanesi bulunmak-
tadır. 
- Bilkent 557 yataklı Onkoloji Hastanesi
- Etlik 494 yataklı Onkoloji Hastanesi
- Multidisipliner yaklaşımla ihtiyaç duyulan tüm onkoloji ve yardımcı birimler tek bir 
hastanede toplanmıştır.
- Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen onkoloji planlama kapsamında her iki has-
tanede Kapsamlı Onkoloji Merkezi (KOM) statüsünde planlanmıştır. 
- Her iki hastanedeki Radyasyon Onkolojisi Klinikleri eğitim kliniği olarak planlanmıştır 
.
Ankara Şehir hastaneleri 2010 yılında Radyasyon Onkolojisi kliniklerinde aşağıdaki cihaz 
planlamaları yapılmıştır: 
Ankara Etlik Şehir Hastanesi 
• 4 adet LINAK (2 orta düzey, 2 üst düzey) tedavi cihazı
• 2 adet helikal radyoterapi yapabilen (Tomoterapi v.b)  tedavi cihazı

• 1 Adet spesifik stereotaktik radyocerrahi/radyoterapi tedavi cihazı (Cyberknife v.b.)
• 2 adet CT-Sim (1 tanesi 4D özellikli, her ikisi de onkolojik CT) görüntüleme cihazı
• 1 adet 3D brakiterapi tedavi cihazı
• Parçacık (proton, karbon vb.) tedavi sistemi
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 
• 4 adet LINAK (2 orta düzey, 2 üst düzey) tedavi cihazı
• 2 adet helikal radyoterapi yapabilen (Tomoterapi v.b)  tedavi cihazı
• 1 Adet spesifik stereotaktik radyocerrahi/radyoterapi tedavi cihazı (Cyberknife v.b.)
• 2 adet CT-Sim (1 tanesi 4D özellikli her ikisi de onkolojik CT görüntüleme cihazı)
• 1 adet 3D brakiterapi cihazı 
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Kanser beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun 
süreli mücadele gerektiren bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kanser yükü 
geçtiğimiz 30 yılda iki kat artmıştır. 2020 yılında dünyada yıllık yeni kanser vakası sayısı  
2000 yılına göre %65’lik bir artışla 17 milyona çıkacağı öngörülmüştür. International Agency 
for Research on Cancer; 2013. Raporuna göre ise dünyada her yıl 14 milyon kişinin yaka-
landığı ve 8,2 milyon kişinin ölümüne sebep olan kanser; yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı 
yapmaksızın tüm insanları etkilemektedir. Kanserde benzer seyir devam ettiği takdirde, 
2030 yılında 22 milyon yeni vaka ortaya çıkması beklenilmektedir. Bu verilerden de 
anlaşıldığı üzere kanser, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda başlıca sağlık sorunu olmaya 
devam edecektir. 
Ülkemizde ve dünyada kanser önemli bir sağlık problemidir ve ülkemizdeki ölüm nedeni 
istatistikleri incelendiğinde; kanser tüm ölümlerin yaklaşık %20 civarını oluşturmaktadır. 
Nüfus artış hızındaki azalma ile birlikte Türkiye’de de nüfusta yaşlanma izlenmektedir. 45 
yaş ve üzeri kişiler 2000 yılında nüfusun %20’sini oluştururken, 2012 yılında nüfusun 
%27,2’sini 2023 yılında %33,4’ünü oluşturması beklenmektedir.
Türkiye’de gelecek 20-30 yıl içinde toplum ve sağlık sisteminin karşılaşacağı en önemli 
sorun, yaşlanan nüfus ve bunun getireceği sonuçlar olacaktır. Sağlık hizmetlerindeki gelişm-
eler, sanayileşme ve nüfusun yaşlanması ile birlikte ülkemizdeki kanser insidansı da sürekli 
artma eğilimi gösterecektir. Her yıl daha çok kanser vakası teşhis edilmektedir. Çünkü; tanı 
olanakları gelişmekte, sağlık hizmetine erişim artmakta, enfeksiyon hastalıkları kontrole alın-
makta, ortalama yaşam süresi uzamakta, yaşlı nüfus artmakta, toplumun bilinç düzeyi yük-
selmekte, kanser tedavisinde olumlu gelişmeler olmakta, çevresel karsinojenlere maruziyet 
artmaktadır. 
Kanser istatistiklerinin bilinmesi son derece önemlidir. Önceliklerin belirlenmesi kanser 
yükünü bilmeyi gerektirir. Hangi bölgede olursa olsun kanserle savaş ve kanser 
hizmetlerinde öncelikler belirlenirken kanser yüküne ve o bölgede yoğun biçimde görülen 
kanser türlerine dair bilgi esas alınmalıdır. Bu sayede kaynaklar ekonomik kullanılır, kanser 
kontrol stratejileri planlanabilir.
Kanserde doğru teşhis, uygun tedaviler, destek bakım, rehabilitasyon hizmetleri ve palyatif 
bakıma erişim hakkı bütün hastaların hakkıdır ve bu hizmetler iyileştirilmeli ve sürekliliği 
sağlanmalıdır
Ülkemizde sağlık hizmetleri sunumunda bölge merkezli sağlık yapılanması benimsenmiştir. 
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca belirlenen 30 sağlık bölgesinde; sağlık planlaması ve 
sağlık hizmet sunumunda aktif rol üstlenmiş olan Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, diğer kamu 
kurum ve özel sektör tarafından sunulmakta olan sağlık hizmet kapasiteleri ile bir bütün 
olarak değerlendirilmektedir. Sağlık hizmet bölgesi ihtiyaçları ve hizmet verilen bölge 

nüfusunun sağlık alanındaki öncelikli ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak atıl kapasite ve 
kaynak israfına sebebiyet vermeksizin yapılmalıdır. Öncelikli amaç kaynakların tüm hizmet 
sunucuları tarafından rasyonel kullanımını sağlayarak, ülke genelinde kaliteli, etkili, hızlı, 
erişilebilir ve hakkaniyetli bir sağlık hizmet sunumu gerçekleştirilmesi olmalıdır.
Tanı ve tedavideki hızlı teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek hem maliyet hem de 
kalifiye insan gücü gerektirmektedir. Ülke genelini kapsayan ileriye dönük planlamalar ve 
projeksiyonlar yapılmadığı takdirde sağlıkta hedeflenen hasta memnuniyetini sağlamak 
mümkün olamayabilir. Ülkemizde coğrafi ve nüfus dağılımı da dikkate alınarak 5, 10, 15 
ve20 yıllık planlamaların yapılması kaynakların doğru ve verimli kullanılması açısından 
gereklidir.

Bu nedenle Bakanlık programı ve politikalarına, birey ve toplum memnuniyetine uygun 
olarak Radyasyon Onkolojisi hizmetlerin modern tıbbın ve çağın gereklerine göre, sağla-
nacak sayı ve nitelikte Onkoloji Merkezleri oluşturulması hedeflenmelidir. Burada hizmet 
verecek yeterli sayı ve nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi, yeni merkez ihtiyacına göre 
teknolojik donanım ve nitelikli personel bakımından yapılandırılması amaçlanmalıdır. 
Bu kapsamda Şehir Hastaneleri’ndeki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin planlama ve 
yapılanması değerlendirilmiştir.
2010 yılında Onkoloji Komisyonu tarafından Şehir Hastaneleri’ndeki Radyasyon Onkolojisi 
kliniklerinin planlamaları yapılmıştır.
- Cihaz planlaması
- Donanım planlaması
- Personel planlaması 
- Mimari ve yerleşim planı
- Bu planlama kapsamında tüm şehir hastanelerine radyasyon onkolojisi planlaması 
yapılmamıştır.
- Planlama yapılan hastanelerdeki radyasyon onkolojisi klinikleri bulunduğu bölgeye 
uygun ve 25 yıllık bir süreci kapsayacak şekilde planlanmıştır.
- İleriye yönelik olarak zamanın en gelişmiş cihaz ve donanımlarının yanı sıra 
öngörülen veya öngörülemeyen gelişmelere açık bir planlama yapılmıştır.
- Şehir hastaneleri planlanırken mevcut hastanelerin kapatılarak burada bulunan 
cihaz kontenjanlarının bu hastanelere aktarılması ve mevcut durumu dikkate alınarak atıl 
kapasite oluşması için gerekli önlemler alınmıştrı. Kapatılan hastanelerin üst düzey ciha-
zları göz önünde bulundurularak şehir hastanelerinin cihazları buna göre planlanmıştır
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin cihaz planlamalarında;
- Bölgenin hasta kapasitesine uygun şekilde ve sayıda merkezler Onkoloji Planlaması 
kapsamında güncel teknolojide tedavi ve simülasyon cihazları planlanmıştır.
- Üst düzey teknolojiye sahip tedavi cihazları parçacık (proton, karbon vb.) tedavi 
sistemleri gibi  sistemler Kapsamlı Onkoloji Merkezleri özelliklerine sahip  bu alanda refer-
ans merkez olabilecek Etlik Şehir Hastanesi ve İstanbul’da bir merkez olmak üzere önce-
likle planlanmıştır
- Cihaz planlaması 2023 yılına kadar olan ihtiyacı tam olarak karşılayacak şekilde 
planlanmıştır.
- 2023 yılı sonrası için ilave cihazlar için rezerv alan veya büyüyebileceği alanlar 
bırakılmıştır.  
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin donanım planlamalarında; 
- Cihazlarla uyumlu hasta tedavi planlama sistemleri, hasta yönetim sistemleri, ciha-

zlar arası iletişimi sağlayan bağlantı ve yazılımlar en güncel haliyle planlanmıştır.
- Radyasyon onkolojisinin olmazsa olmazı kalite kontrollerin yapılabilmesi için kalite 
kontrol ekipmanları planlanmıştır. 
- Onkoloji Planlama Komisyonu tarafın Türkiye'deki tüm radyasyon onkolojisi klinikleri-
ni altyapı olarak birbirine bağlama projesi için gerekli altyapı planlanmıştır
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin personel planlamalarında; 
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve EFOMP kriterlerine göre
- Radyasyon Onkolojisi Uzmanı, 
- Medikal Fizik Uzmanı (Sağlık Fizikçisi), 
- Radyoterapi Teknikeri 
- Onkoloji Hemşiresi  planlaması yapılmıştır .
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin mimari ve yerleşim planlarında;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kriterlerine göre 
Radyasyon Onkolojisi mimari ve yerleşim planları yapılmıştır.
- Bu planlamada radyasyonlu-radyasyonsuz alan ayrımı göz önünde bulundurulmuş-
tur.
- Gelişmeye yönelik rezerv alanlar veya genişleme amaçlı boş alanlar bırakılmıştır .
- Şehir hastanelerin özelliğine göre yataklı servis planlaması yapılmıştır
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin Mimari ve yerleşim planlarında;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kriterlerine göre 
Radyasyon Onkolojisi mimari ve yerleşim planları yapılmıştır.
- Bu planlamada radyasyonlu-radyasyonsuz alan ayrımı göz önünde bulundurulmuş-
tur.
- Gelişmeye yönelik rezerv alanlar veya genişleme amaçlı boş alanlar bırakılmıştır.
Şehir hastanelerinin yapılması sırasında olması gerekenler: 
Cihaz Bakımından;
- Onkoloji Planlama kriterlerine uygun olarak bölge bazlı planlamaya uygun nitelikte ve 
kapasitede cihazlar alınmadır. 
- Onkoloji planlama komisyonu tarafından bölgenin ihtiyacına göre cihaz özellikleri 
(Stereotaktik uygulamaları yapan/yapabilen, tüm vücut ışınlama yapan/yapabilen) olmalıdır. 
Bazı şehir hastanelerinde parçacık (proton, karbon vb.) tedavi sistemleri planlanmış bu 
sistemler en güncel sistemler olmalıdır.
- Alınacak cihazlar açılış tarihindeki en güncel teknolojiye sahip olmalıdır. 
- Şehir hastanesi açılırken bölgede kapatılacak/taşınacak hastane varsa bu hastaned-
eki cihaz parkı ve kapasitesinin altında olmamalıdır.
- 25 yıllık bir süre düşünüldüğü için kapasite ve güncel teknolojiler düşünülerek ilave 
cihaz alanları olmalıdır.
- Simülatör cihazları radyasyon onkolojisine uygun yapıda (genişlik vb.) ve diğer ciha-
zlarla uyum içinde çalışabilecek yazılımları olmalıdır.
- Şehir hastanelerinin tek cihazla hasta tedavilerine başlamaması hasta mağduriyeti  
açısından  önerilmiştir.
- Multidisipliner bir yapıya sahip olacakları için Onkoloji Planlamasında yer alan 
Kapsamlı Onkoloji Merkezi (KOM) Kriterlerini taşıyarak KOM olmalı.
Donanım Bakımından;
- Hasta tedavi planlama sistemleri, hasta yönetim sistemleri vb. yazılımlar tedavi ve 
simülatör cihazlarıyla uyumlu olmalıdır. Cihazlar arası hasta geçişine imkan sağlamıdır.
- Onkoloji Planlama Komisyonu tarafın Türkiye'deki tüm radyasyon onkolojisi klinikleri-

ni altyapı olarak birbirine bağlama projesi için gerekli altyapıya sahip olmalıdır.
- Onkoloji planlama komisyonu tarafından bölgenin ihtiyacına göre cihaz donanımları 
(Stereotaktik uygulamaları yapan/yapabilen, tüm vücut ışınlama yapan/yapabilen) olmalıdır 
.
- Radyasyon onkolojisinin olmazsa olmazı kalite kontrollerin yapılabilmesi için uygun 
kalite kontrol ekipmanları ve bu sistemlere yedek ekipmanlar olmalıdır.
- Hasta tedavilerinde kullanılan hasta sabitleme ve hasta konforu için kullanılan 
sistemler yeterli miktarda ve özelliklerde olması gerekmektedir.
- Hasta tedavilerinde kaliteyi arttırıcı ek donanımlar (Nefes takip sistemi vb.) olmalıdır.
Personel Bakımından;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı kriterlerine göre yeteri kadar Radyasyon Onkolojisi 
Uzmanı çalışmalı .
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve EFOMP kriterlerine göre yeteri kadar Medikal Fizik 
Uzmanı (Sağlık Fizikçisi) çalışmalı. Şehir hastaneleri projelerinde medikal fizik uzmanı 
ihtiyacı yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Ancak yeteri kadar medikal fizik uzmanı 
çalıştığını, gerekli kalite kontroller zamanında ve eksiksiz yapıldığını, kullanılan sarf malze-
melerin, donanım ve cihazların uygun standartlarda olduğunun kontrol edilmesi amacıyla 
yönetici/denetleyici statüsünde kadrolu medikal fizik uzmanı olmalı. 
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı kriterlerine göre yeteri kadar radyoterapi teknikeri 
çalışmalı. Şehir hastaneleri projelerinde radyoterapi teknikeri ihtiyacı yüklenici firma tarafın-
dan karşılanacaktır. Ancak yeteri kadar radyoterapi teknikeri çalıştığını, tedavi kalitesinin 
sağlandığını, kullanılan sarf malzemelerin, donanım ve cihazların uygun standartlarda 
olduğunun kontrol edilmesi amacıyla yönetici/denetleyici statüsünde kadrolu radyoterapi 
teknikeri olmalı. 
- Onkoloji hemşireleri şehir hastanelerinde sağlık bakanlığı tarafından sağlanacağın-
dan yeteri kadar onkoloji hemşiresi çalıştırılmalı .
Mimari ve Yerleşim Yeri Bakımından;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kriterlerine göre 
Radyasyon Onkolojisi mimari ve yerleşim planları yapılmıştır . 
- Bu planlamada radyasyonlu-radyasyonsuz alan ayrımı göz önünde bulundurulmuş-
tur
- Cihaz odaları en geniş standartlarda olacak şekilde ve gelecekte teknolojik gelişmel-
er bağlı olarak yeni üretilecek cihazların büyük olabilme ihtimaline karşın standart odalardan 
daha büyük ve gerektiğinde genişleyebilen cihaz odaları planlanmıştır. 
- Gelişmeye yönelik rezerv alanlar veya genişleme amaçlı boş alanlar bırakılmıştır .
- Parçacık (proton, karbon vb.) tedavi sistemleri planlanan şehir hastanelerinde klinik 
dışında kliniğe bağlantılı olacak şekilde rezerv alanlar bırakılmıştır.
- Yataklı servisi olan şehir hastanelerinde yataklı servisle bağlantılı bir yerleşim planı 
düzenlenmiştir. 
Bazı büyük şehir hastanelerinde onkoloji hastanesi ayrı olacak şekilde planlama yapılmıştır.

 Ankara Etlik Şehir Hastanesi (3566 Yatak) 
 

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi (3660 Yatak) 
 

2010 yılında yapılan planlamada her iki kampüste de ayrı Onkoloji Hastanesi bulunmak-
tadır. 
- Bilkent 557 yataklı Onkoloji Hastanesi
- Etlik 494 yataklı Onkoloji Hastanesi
- Multidisipliner yaklaşımla ihtiyaç duyulan tüm onkoloji ve yardımcı birimler tek bir 
hastanede toplanmıştır.
- Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen onkoloji planlama kapsamında her iki has-
tanede Kapsamlı Onkoloji Merkezi (KOM) statüsünde planlanmıştır. 
- Her iki hastanedeki Radyasyon Onkolojisi Klinikleri eğitim kliniği olarak planlanmıştır 
.
Ankara Şehir hastaneleri 2010 yılında Radyasyon Onkolojisi kliniklerinde aşağıdaki cihaz 
planlamaları yapılmıştır: 
Ankara Etlik Şehir Hastanesi 
• 4 adet LINAK (2 orta düzey, 2 üst düzey) tedavi cihazı
• 2 adet helikal radyoterapi yapabilen (Tomoterapi v.b)  tedavi cihazı

• 1 Adet spesifik stereotaktik radyocerrahi/radyoterapi tedavi cihazı (Cyberknife v.b.)
• 2 adet CT-Sim (1 tanesi 4D özellikli, her ikisi de onkolojik CT) görüntüleme cihazı
• 1 adet 3D brakiterapi tedavi cihazı
• Parçacık (proton, karbon vb.) tedavi sistemi
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 
• 4 adet LINAK (2 orta düzey, 2 üst düzey) tedavi cihazı
• 2 adet helikal radyoterapi yapabilen (Tomoterapi v.b)  tedavi cihazı
• 1 Adet spesifik stereotaktik radyocerrahi/radyoterapi tedavi cihazı (Cyberknife v.b.)
• 2 adet CT-Sim (1 tanesi 4D özellikli her ikisi de onkolojik CT görüntüleme cihazı)
• 1 adet 3D brakiterapi cihazı 
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Kanser beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun 
süreli mücadele gerektiren bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kanser yükü 
geçtiğimiz 30 yılda iki kat artmıştır. 2020 yılında dünyada yıllık yeni kanser vakası sayısı  
2000 yılına göre %65’lik bir artışla 17 milyona çıkacağı öngörülmüştür. International Agency 
for Research on Cancer; 2013. Raporuna göre ise dünyada her yıl 14 milyon kişinin yaka-
landığı ve 8,2 milyon kişinin ölümüne sebep olan kanser; yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı 
yapmaksızın tüm insanları etkilemektedir. Kanserde benzer seyir devam ettiği takdirde, 
2030 yılında 22 milyon yeni vaka ortaya çıkması beklenilmektedir. Bu verilerden de 
anlaşıldığı üzere kanser, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda başlıca sağlık sorunu olmaya 
devam edecektir. 
Ülkemizde ve dünyada kanser önemli bir sağlık problemidir ve ülkemizdeki ölüm nedeni 
istatistikleri incelendiğinde; kanser tüm ölümlerin yaklaşık %20 civarını oluşturmaktadır. 
Nüfus artış hızındaki azalma ile birlikte Türkiye’de de nüfusta yaşlanma izlenmektedir. 45 
yaş ve üzeri kişiler 2000 yılında nüfusun %20’sini oluştururken, 2012 yılında nüfusun 
%27,2’sini 2023 yılında %33,4’ünü oluşturması beklenmektedir.
Türkiye’de gelecek 20-30 yıl içinde toplum ve sağlık sisteminin karşılaşacağı en önemli 
sorun, yaşlanan nüfus ve bunun getireceği sonuçlar olacaktır. Sağlık hizmetlerindeki gelişm-
eler, sanayileşme ve nüfusun yaşlanması ile birlikte ülkemizdeki kanser insidansı da sürekli 
artma eğilimi gösterecektir. Her yıl daha çok kanser vakası teşhis edilmektedir. Çünkü; tanı 
olanakları gelişmekte, sağlık hizmetine erişim artmakta, enfeksiyon hastalıkları kontrole alın-
makta, ortalama yaşam süresi uzamakta, yaşlı nüfus artmakta, toplumun bilinç düzeyi yük-
selmekte, kanser tedavisinde olumlu gelişmeler olmakta, çevresel karsinojenlere maruziyet 
artmaktadır. 
Kanser istatistiklerinin bilinmesi son derece önemlidir. Önceliklerin belirlenmesi kanser 
yükünü bilmeyi gerektirir. Hangi bölgede olursa olsun kanserle savaş ve kanser 
hizmetlerinde öncelikler belirlenirken kanser yüküne ve o bölgede yoğun biçimde görülen 
kanser türlerine dair bilgi esas alınmalıdır. Bu sayede kaynaklar ekonomik kullanılır, kanser 
kontrol stratejileri planlanabilir.
Kanserde doğru teşhis, uygun tedaviler, destek bakım, rehabilitasyon hizmetleri ve palyatif 
bakıma erişim hakkı bütün hastaların hakkıdır ve bu hizmetler iyileştirilmeli ve sürekliliği 
sağlanmalıdır
Ülkemizde sağlık hizmetleri sunumunda bölge merkezli sağlık yapılanması benimsenmiştir. 
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca belirlenen 30 sağlık bölgesinde; sağlık planlaması ve 
sağlık hizmet sunumunda aktif rol üstlenmiş olan Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, diğer kamu 
kurum ve özel sektör tarafından sunulmakta olan sağlık hizmet kapasiteleri ile bir bütün 
olarak değerlendirilmektedir. Sağlık hizmet bölgesi ihtiyaçları ve hizmet verilen bölge 

nüfusunun sağlık alanındaki öncelikli ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak atıl kapasite ve 
kaynak israfına sebebiyet vermeksizin yapılmalıdır. Öncelikli amaç kaynakların tüm hizmet 
sunucuları tarafından rasyonel kullanımını sağlayarak, ülke genelinde kaliteli, etkili, hızlı, 
erişilebilir ve hakkaniyetli bir sağlık hizmet sunumu gerçekleştirilmesi olmalıdır.
Tanı ve tedavideki hızlı teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek hem maliyet hem de 
kalifiye insan gücü gerektirmektedir. Ülke genelini kapsayan ileriye dönük planlamalar ve 
projeksiyonlar yapılmadığı takdirde sağlıkta hedeflenen hasta memnuniyetini sağlamak 
mümkün olamayabilir. Ülkemizde coğrafi ve nüfus dağılımı da dikkate alınarak 5, 10, 15 
ve20 yıllık planlamaların yapılması kaynakların doğru ve verimli kullanılması açısından 
gereklidir.

Bu nedenle Bakanlık programı ve politikalarına, birey ve toplum memnuniyetine uygun 
olarak Radyasyon Onkolojisi hizmetlerin modern tıbbın ve çağın gereklerine göre, sağla-
nacak sayı ve nitelikte Onkoloji Merkezleri oluşturulması hedeflenmelidir. Burada hizmet 
verecek yeterli sayı ve nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi, yeni merkez ihtiyacına göre 
teknolojik donanım ve nitelikli personel bakımından yapılandırılması amaçlanmalıdır. 
Bu kapsamda Şehir Hastaneleri’ndeki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin planlama ve 
yapılanması değerlendirilmiştir.
2010 yılında Onkoloji Komisyonu tarafından Şehir Hastaneleri’ndeki Radyasyon Onkolojisi 
kliniklerinin planlamaları yapılmıştır.
- Cihaz planlaması
- Donanım planlaması
- Personel planlaması 
- Mimari ve yerleşim planı
- Bu planlama kapsamında tüm şehir hastanelerine radyasyon onkolojisi planlaması 
yapılmamıştır.
- Planlama yapılan hastanelerdeki radyasyon onkolojisi klinikleri bulunduğu bölgeye 
uygun ve 25 yıllık bir süreci kapsayacak şekilde planlanmıştır.
- İleriye yönelik olarak zamanın en gelişmiş cihaz ve donanımlarının yanı sıra 
öngörülen veya öngörülemeyen gelişmelere açık bir planlama yapılmıştır.
- Şehir hastaneleri planlanırken mevcut hastanelerin kapatılarak burada bulunan 
cihaz kontenjanlarının bu hastanelere aktarılması ve mevcut durumu dikkate alınarak atıl 
kapasite oluşması için gerekli önlemler alınmıştrı. Kapatılan hastanelerin üst düzey ciha-
zları göz önünde bulundurularak şehir hastanelerinin cihazları buna göre planlanmıştır
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin cihaz planlamalarında;
- Bölgenin hasta kapasitesine uygun şekilde ve sayıda merkezler Onkoloji Planlaması 
kapsamında güncel teknolojide tedavi ve simülasyon cihazları planlanmıştır.
- Üst düzey teknolojiye sahip tedavi cihazları parçacık (proton, karbon vb.) tedavi 
sistemleri gibi sistemler Kapsamlı Onkoloji Merkezleri özelliklerine sahip bu alanda refer-
ans merkez olabilecek Etlik Şehir Hastanesi ve İstanbul’da bir merkez olmak üzere önce-
likle planlanmıştır
- Cihaz planlaması 2023 yılına kadar olan ihtiyacı tam olarak karşılayacak şekilde 
planlanmıştır.
- 2023 yılı sonrası için ilave cihazlar için rezerv alan veya büyüyebileceği alanlar 
bırakılmıştır.  
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin donanım planlamalarında; 
- Cihazlarla uyumlu hasta tedavi planlama sistemleri, hasta yönetim sistemleri, ciha-

zlar arası iletişimi sağlayan bağlantı ve yazılımlar en güncel haliyle planlanmıştır.
- Radyasyon onkolojisinin olmazsa olmazı kalite kontrollerin yapılabilmesi için kalite 
kontrol ekipmanları planlanmıştır. 
- Onkoloji Planlama Komisyonu tarafın Türkiye'deki tüm radyasyon onkolojisi klinikleri-
ni altyapı olarak birbirine bağlama projesi için gerekli altyapı planlanmıştır
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin personel planlamalarında; 
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve EFOMP kriterlerine göre
- Radyasyon Onkolojisi Uzmanı, 
- Medikal Fizik Uzmanı (Sağlık Fizikçisi), 
- Radyoterapi Teknikeri 
- Onkoloji Hemşiresi  planlaması yapılmıştır .
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin mimari ve yerleşim planlarında;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kriterlerine göre 
Radyasyon Onkolojisi mimari ve yerleşim planları yapılmıştır.
- Bu planlamada radyasyonlu-radyasyonsuz alan ayrımı göz önünde bulundurulmuş-
tur.
- Gelişmeye yönelik rezerv alanlar veya genişleme amaçlı boş alanlar bırakılmıştır .
- Şehir hastanelerin özelliğine göre yataklı servis planlaması yapılmıştır
2010 yılındaki Radyasyon Onkolojisi kliniklerinin Mimari ve yerleşim planlarında;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kriterlerine göre 
Radyasyon Onkolojisi mimari ve yerleşim planları yapılmıştır.
- Bu planlamada radyasyonlu-radyasyonsuz alan ayrımı göz önünde bulundurulmuş-
tur.
- Gelişmeye yönelik rezerv alanlar veya genişleme amaçlı boş alanlar bırakılmıştır.
Şehir hastanelerinin yapılması sırasında olması gerekenler: 
Cihaz Bakımından;
- Onkoloji Planlama kriterlerine uygun olarak bölge bazlı planlamaya uygun nitelikte ve 
kapasitede cihazlar alınmadır. 
- Onkoloji planlama komisyonu tarafından bölgenin ihtiyacına göre cihaz özellikleri 
(Stereotaktik uygulamaları yapan/yapabilen, tüm vücut ışınlama yapan/yapabilen) olmalıdır. 
Bazı şehir hastanelerinde parçacık (proton, karbon vb.) tedavi sistemleri planlanmış bu 
sistemler en güncel sistemler olmalıdır.
- Alınacak cihazlar açılış tarihindeki en güncel teknolojiye sahip olmalıdır. 
- Şehir hastanesi açılırken bölgede kapatılacak/taşınacak hastane varsa bu hastaned-
eki cihaz parkı ve kapasitesinin altında olmamalıdır.
- 25 yıllık bir süre düşünüldüğü için kapasite ve güncel teknolojiler düşünülerek ilave 
cihaz alanları olmalıdır.
- Simülatör cihazları radyasyon onkolojisine uygun yapıda (genişlik vb.) ve diğer ciha-
zlarla uyum içinde çalışabilecek yazılımları olmalıdır.
- Şehir hastanelerinin tek cihazla hasta tedavilerine başlamaması hasta mağduriyeti  
açısından  önerilmiştir.
- Multidisipliner bir yapıya sahip olacakları için Onkoloji Planlamasında yer alan 
Kapsamlı Onkoloji Merkezi (KOM) Kriterlerini taşıyarak KOM olmalı.
Donanım Bakımından;
- Hasta tedavi planlama sistemleri, hasta yönetim sistemleri vb. yazılımlar tedavi ve 
simülatör cihazlarıyla uyumlu olmalıdır. Cihazlar arası hasta geçişine imkan sağlamıdır.
- Onkoloji Planlama Komisyonu tarafın Türkiye'deki tüm radyasyon onkolojisi klinikleri-

ni altyapı olarak birbirine bağlama projesi için gerekli altyapıya sahip olmalıdır.
- Onkoloji planlama komisyonu tarafından bölgenin ihtiyacına göre cihaz donanımları 
(Stereotaktik uygulamaları yapan/yapabilen, tüm vücut ışınlama yapan/yapabilen) olmalıdır 
.
- Radyasyon onkolojisinin olmazsa olmazı kalite kontrollerin yapılabilmesi için uygun 
kalite kontrol ekipmanları ve bu sistemlere yedek ekipmanlar olmalıdır.
- Hasta tedavilerinde kullanılan hasta sabitleme ve hasta konforu için kullanılan 
sistemler yeterli miktarda ve özelliklerde olması gerekmektedir.
- Hasta tedavilerinde kaliteyi arttırıcı ek donanımlar (Nefes takip sistemi vb.) olmalıdır.
Personel Bakımından;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı kriterlerine göre yeteri kadar Radyasyon Onkolojisi 
Uzmanı çalışmalı .
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve EFOMP kriterlerine göre yeteri kadar Medikal Fizik 
Uzmanı (Sağlık Fizikçisi) çalışmalı. Şehir hastaneleri projelerinde medikal fizik uzmanı 
ihtiyacı yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Ancak yeteri kadar medikal fizik uzmanı 
çalıştığını, gerekli kalite kontroller zamanında ve eksiksiz yapıldığını, kullanılan sarf malze-
melerin, donanım ve cihazların uygun standartlarda olduğunun kontrol edilmesi amacıyla 
yönetici/denetleyici statüsünde kadrolu medikal fizik uzmanı olmalı. 
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı kriterlerine göre yeteri kadar radyoterapi teknikeri 
çalışmalı. Şehir hastaneleri projelerinde radyoterapi teknikeri ihtiyacı yüklenici firma tarafın-
dan karşılanacaktır. Ancak yeteri kadar radyoterapi teknikeri çalıştığını, tedavi kalitesinin 
sağlandığını, kullanılan sarf malzemelerin, donanım ve cihazların uygun standartlarda 
olduğunun kontrol edilmesi amacıyla yönetici/denetleyici statüsünde kadrolu radyoterapi 
teknikeri olmalı. 
- Onkoloji hemşireleri şehir hastanelerinde sağlık bakanlığı tarafından sağlanacağın-
dan yeteri kadar onkoloji hemşiresi çalıştırılmalı .
Mimari ve Yerleşim Yeri Bakımından;
- Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kriterlerine göre 
Radyasyon Onkolojisi mimari ve yerleşim planları yapılmıştır . 
- Bu planlamada radyasyonlu-radyasyonsuz alan ayrımı göz önünde bulundurulmuş-
tur
- Cihaz odaları en geniş standartlarda olacak şekilde ve gelecekte teknolojik gelişmel-
er bağlı olarak yeni üretilecek cihazların büyük olabilme ihtimaline karşın standart odalardan 
daha büyük ve gerektiğinde genişleyebilen cihaz odaları planlanmıştır. 
- Gelişmeye yönelik rezerv alanlar veya genişleme amaçlı boş alanlar bırakılmıştır .
- Parçacık (proton, karbon vb.) tedavi sistemleri planlanan şehir hastanelerinde klinik 
dışında kliniğe bağlantılı olacak şekilde rezerv alanlar bırakılmıştır.
- Yataklı servisi olan şehir hastanelerinde yataklı servisle bağlantılı bir yerleşim planı 
düzenlenmiştir. 
Bazı büyük şehir hastanelerinde onkoloji hastanesi ayrı olacak şekilde planlama yapılmıştır.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi (3566 Yatak) 

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi (3660 Yatak) 

2010 yılında yapılan planlamada her iki kampüste de ayrı Onkoloji Hastanesi bulunmak-
tadır. 
- Bilkent 557 yataklı Onkoloji Hastanesi
- Etlik 494 yataklı Onkoloji Hastanesi
- Multidisipliner yaklaşımla ihtiyaç duyulan tüm onkoloji ve yardımcı birimler tek bir 
hastanede toplanmıştır.
- Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen onkoloji planlama kapsamında her iki has-
tanede Kapsamlı Onkoloji Merkezi (KOM) statüsünde planlanmıştır. 
- Her iki hastanedeki Radyasyon Onkolojisi Klinikleri eğitim kliniği olarak planlanmıştır 
.
Ankara Şehir hastaneleri 2010 yılında Radyasyon Onkolojisi kliniklerinde aşağıdaki cihaz 
planlamaları yapılmıştır: 
Ankara Etlik Şehir Hastanesi 
• 4 adet LINAK (2 orta düzey, 2 üst düzey) tedavi cihazı
• 2 adet helikal radyoterapi yapabilen (Tomoterapi v.b)  tedavi cihazı

• 1 Adet spesifik stereotaktik radyocerrahi/radyoterapi tedavi cihazı (Cyberknife v.b.)
• 2 adet CT-Sim (1 tanesi 4D özellikli, her ikisi de onkolojik CT) görüntüleme cihazı
• 1 adet 3D brakiterapi tedavi cihazı
• Parçacık (proton, karbon vb.) tedavi sistemi
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 
• 4 adet LINAK (2 orta düzey, 2 üst düzey) tedavi cihazı
• 2 adet helikal radyoterapi yapabilen (Tomoterapi v.b)  tedavi cihazı
• 1 Adet spesifik stereotaktik radyocerrahi/radyoterapi tedavi cihazı (Cyberknife v.b.)
• 2 adet CT-Sim (1 tanesi 4D özellikli her ikisi de onkolojik CT görüntüleme cihazı)
• 1 adet 3D brakiterapi cihazı 

Kaynaklar:
1- IAEA Annual Report for 2017 https://www.iaea.org/opic/annual-report-2017
2- DIRAC (DIrectory of RAdiotherapy Centres) https://dirac.iaea.org/
3- International Agency for Research on Cancer; 2013
4- Fatih GÖKSEL, Türkiye'de Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri
2011-2023, ONKOLOJİ HİZMETLERİ,  Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 836, Ankara 2011
5- Fatih GÖKSEL “Türkiye Onkoloji Hizmetleri Yeniden Yapılanma Programı
2010-2023” 03.01.2011 tarih ve 231
6- PLANNING NATIONAL RADIOTHERAPY SERVICES:A PRACTICAL TOOL, IAEA
HUMAN HEALTH SERIES No. 14 , VIENNA, 2010
7- European Federation of Organisations for Medical Physics. "Criteria for the staffing
levels in a medical physics department." Policy Statement 7 (1997): 187-194
8- Gerweck LE. Hyperthermia in cancer therapy: The biological basis and unresolved
questions. Cancer Research 1985.
9- G Bruggmoser, S Bauchowitz, R Canters, et al. Guideline for the clinical applica-
tion, documentation and analysis of clinical studies for regional deep hyperthermia.
Strhlenther Oncol suppl 2; 198-211, 2012.
10- Istomin YР, Zhavrid EA, Alexandrova EN, et al. Dose enhancement effect of antica-
ner drugs associated with increased temperature in vitro. Exp Oncol 2008.
11- Issels RD et al. Neo-adjuvant chemotherapy alone or with regional hyperthermia
for localised high risk soft-tissue sarcoma; a randomised phase III multicenter study.
Lancet Oncol, 2010.
12- Issels RD. Hyperthermia adds to chemotherapy. Europen Journal of Cancer 2008.
13- The Victorian Department of Human Services, 1999, Radiation Oncology Services
in Victoria Implementation Plan 1999-2006
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BİLDİRİ KURALLARI 

Bildiri Gönderimi 

Bildiri geniş özetlerinin kongre web sitesi www.uhgsfkongre2017.org üzerinden 
online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak 
e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri geniş özetleri kabul edilmeyecektir.

Kongrede sunulacak bildiri geniş özetleri kongre ana konuları ile ilgili, bilimsel 
gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. Gönderilen 
bildiri geniş özetleri e-kongre kitabında yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat 
edilmelidir. 

Genişletilmiş Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi:  30 Ekim 2017 

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi: 31 Ekim 2017 

Yazım Kuralları 

• Bildiri geniş özetleri online bildiri sistemi ile toplanacaktır.

• Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.

• İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

• Bildiri geniş özeti başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar
istisnadır).

• Bildiri geniş özeti içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı
parantez içinde belirtilmelidir.

• Bildiri geniş özetinde giriş, çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca
belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan
bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

• Bildiri geniş özeti; giriş, amaç, yöntem, (varsa)sınırlılıklar, bulgular ve sonuç
başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

• En az 3, en fazla 5 kelimeden oluşan Anahtar Kelimeler yazılmalıdır.

• Bildiri geniş özeti; kaynakça ve İngilizce özet hariç olmak üzere en az 750 en
fazla 1000 kelimeden oluşmalıdır.

• Amaç, yöntem, bulgular ve sonuca dair bilgilerin yer aldığı 150-250 kelime
arasında İngilizce özet (Abstract) ve en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşan İngilizce
anahtar kelimeler (Key Words) yazılmalıdır.

• Kullanılan kaynaklara “Kaynaklar” başlığı altında yer verilmelidir.

• Atıf kuralları için tıklayınız.

• Bildiri Değerlendirme Soruları için tıklayınız.

• “Bildiri Geniş Özeti Örneği” için tıklayınız.
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Dikkat Edilecek Noktalar 

Online bildiri modülüne kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı 
olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz. 

Yazarlar İsim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir. 

İşleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız. 

Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden 
takip edebilirsiniz. 

Bildirilerin Değerlendirilmesi 

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli 
tutularak, ilgili kategoriler için oluşturulacak Bildiri Değerlendirme Komisyonlarınca 
yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sözel veya poster sunum 
kabulleri için sonuç yazısı gönderilecektir. Bildirilerin e- Kongre Kitabında yer alması 
için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması 
gerekmektedir. 

Sözlü Bildiri Hazırlama Kuralları 

• Sözlü sunum yapılacak bildiriler için sunum süresi 7 dakikadır.

• Sunum için en fazla 10-12 slayt hazırlanması önerilmektedir.

Poster Bildiri Hazırlama Kuralları

• Her bir poster yatay ekseni 70 düşey ekseni 90 cm. aşmayacak biçimde
hazırlanmalıdır.

• Poster yazıları 1 metre uzaklıktan rahat okunabilir büyüklükte olmalıdır.

• Her posterin üst kısmında bildirinin, yazarlarının ve çalıştığı kurumların adı
yazılmalı, sorumlu yazar altı çizili olarak belirtilmelidir.

• Poster başlığındaki harflerin büyüklüğü en az 2,5 cm. olmalıdır.

• Posterler, duyurulan günde ve yerde asılıp, kaldırılacaktır.

Akademik Teşvik Puanı

Kongre, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 7. Maddesinin 3. Fıkrasında
belirtilen şartları taşımaktadır. Yönetmeliğin Faaliyet ve Puan Tablosu 8 nolu(Tebliğ) 
maddesinde yer alan davetli konuşmacı, sözlü veya poster bildiri sahipleri Akademik 
Teşvik Puanından yararlanabileceklerdir. 

TÜBİTAK “Yurtiçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği” 

TÜBİTAK tarafından kongrede sunulmak üzere sözlü bildirileri kabul edilen 35 yaş 
altındaki akademik personele yol, konaklama ve katılım ücreti olarak toplam 750 TL’e 
kadar destek verilmektedir. 
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Açılış Programı ve Ödül Töreni 

09:00-10:00 

Op. Dr. Orhan KOÇ - Kongre Yürütme Kurulu Başkanı 
Thomas KELLY - ICHOM Başkan Vekili, İngiltere 
Dr. Pavel URSU - Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) Türkiye Temsilcisi 
Metin MEMİŞ - Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN 
Medipol Üniversitesi Rektörü / Kongre Eş Başkanı 

Prof. Dr. Cevdet ERDÖL 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü / Kongre Eş Başkanı 

Dr. Selim BAĞLI - SGK Başkanı 

Prof. Dr. Vural KAVUNCU - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı* 

Dr. Ahmet DEMİRCAN - Sağlık Bakanı* 

Jülide SARIEROĞLU - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı* 

* Tensipleri halinde

10:00-10:15 Kahve Molası 

10:15-12:00 

Panel-1 

Hasta Güvenliğini Önceleyen Sağlık Finansmanı: 
Uluslararası Perspektif Arama Paneli 

Moderatörler: 
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Üniversitesi  Rektörü 
Op. Dr. Orhan KOÇ /  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel  Müdürü 

Panelistler: 

Prof. Dr. Al OZONOFF / Harvard Üniversitesi 

Prof. Dr. Haydar SUR / Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hüseyin ÇELİK 
Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı - Sağlık Sektörü Danışmanı 

Prof. Dr. Mahmood ADİL / NHS National Services İskoçya 

Prof. Dr. Metin ÇAKMAKÇI / Anadolu Sağlık Merkezi 

Sarbani CHAKRABORTY / Ludwig Maximillian Üniversitesi 

Thomas KELLEY / ICHOM Başkan Vekili, İngiltere 

12:00-13:30 Öğle Yemeği 

AKDENİZ SALONU 
23 KASIM 2017 PERŞEMBE 
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13:30-14:40 

Oturum-1 
Tıbbi Hatalar, Mesleki Sigorta ve Hekim Davranışları 

Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü 

Geri Ödeme Politikalarının Hekim Ücretlendirmesine ve 
Branş Seçimine Etkisi 
Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU / İstanbul İl Sağlık Müdürü 
Malpraktis ve Mesleki Sorumluluk Sigortası: Sorunlar, 
Çözümler ve Yansımaları 
Prof. Dr. İsmail Mete İTİL 
Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 
Tıbbi Hatalar ve Maliyetleri 
Prof. Dr. Al OZONOFF / Harvard Üniversitesi 
Davranışsal Ekonomi ve Hekim Davranışları 
Dr. Feza ŞEN / Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği 2. Başkanı 

14:40-14:50 Kahve Molası 

14:50-16:10 

Oturum-3 
Politik Karar Vericiler Neyi Bilmek İster? 

Oturum Başkanı: 
Dr. Mehmet GÜLLÜOĞLU 
AFAD Başkanı 

Uluslararası Göç, Sağlık Sistemine Etkileri ve Genel Sağlık Sigortası 
Sarbani CHAKRABORTY / Ludwig Maximillian Üniversittesi 

Küresel Sağlık ve Göç 
Dr. Mehmet GÜLLÜOĞLU / AFAD Başkanı 

BİGDATA Analizleri ve Sağlık Harcamaları 
Murat AYDIN / Sağlıklı Hayata Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği Başkanı 

Katastrofik Sağlık Harcaması ve Hanehalkına Etkileri 
Doç. Dr. Dilek BAŞAR 
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Yaşlılık ve Uzun Dönem Bakım Kaynaklı Sağlık Harcamalarının Geleceği 
Prof. Dr. Teslime ATLI / Ankara Güven Hastanesi 

16:10-16:20 Kahve Molası 

AKDENİZ SALONU 
23 KASIM 2017 PERŞEMBE 
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16:20-17:30 

Oturum-5 
Hasta Güvenliğinin Farklı Yüzleri-1 

Oturum Başkanı: 
Prof.Dr.Ali İlker FİLİZ 
Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD 

Hasta Güvenliğinde Temel Sorunlar, Gelecekteki Gelişmeler ve Uluslararası 
Örnekler 
Prof. Dr. Mahmood ADİL / NHS National Services İskoçya 

Sağlık Hukukunda Hasta Güvenliği 
Prof. Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ / Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Hastane Pratiği Açısından Aydınlatılmış Onam ve Güvenli Cerrahi 
Prof. Dr. Ali İlker FİLİZ / Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD 

Hasta Güvenliğinde Hasta Deneyimi ve Hasta Yakınlarının Rolü 
Doç. Dr. Hasan KANDEMiR / Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi AD 

17:30-17:40 Kahve Molası 

17:40 - 18:50 

Oturum-7 
Tanı Güvenliğinde Mesleki Roller, İşbirliği ve Maliyet 

Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN 
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü 

Radyolojik Görüntülemede Tanı Güvenliği ve Maliyete Etkisi 
Prof. Dr. Tamer KAYA / Türk Radyoloji Derneği Başkanı 

Klinisyen Hekim Perspektifinden Tanı Güvenliği ve Sağlık Harcamalarına 
Etkisi 
Doç. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU 
İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi 

Patoloji Laboratuvarlarında Tanı Güvenliği ve Maliyet Boyutu 
Uzm. Dr. Aslı KAHRAMAN AKKALP 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk E.A.H Patoloji Kliniği 

Tıbbi Laboratuvarlarda Tanı Güvenliği ve Maliyet Yönetimi 
Prof. Dr. Arzu SAYINER 
Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 

21:00 - 21:40 

Konferans 
Zirvede Buluşmak: Dağcılık ve Hasta Güvenliği 
Doç. Dr. Mücahit AVCİL 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 
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http://www.uhgsfkongre2017.org/


l. Uluslararası

Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi 
22 - 26 Kasım 2017 / Antalya 

Kongre Bildiri Kitabı 

284 www.uhgsfkongre2017.org 

Sözlü Bildiri Oturumu-1 

Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Serdar SAĞLAM 

08:00 - 08:45 

3759-Hasta Güvenliğinde İletişimin Önemi 
Yeşim UYUTAN 

3763-Karşılanamayan Hemşirelik Bakımı ve Hasta Güvenliği 
Nurten ALAN 

3766-Hasta Güvenliği Bağlamında Güvenli Sterilizasyon Uygulamalarına 
Genel Bir Bakış:merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde Mevcut Durum 
Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK 

3765-Sürdürülebilirlik Raporları İçerisinde İş Sağlığı Ve 
Güvenliğinin Yeri: Borsa İstanbul Uygulaması 
Nehir BALCI 

3751 - Yaşlılarda Düşme Korkusu ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi 
Aysun TÜRE YILMAZ 
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Açılış Programı ve Ödül Töreni 

09:00-10:00 

Op. Dr. Orhan KOÇ - Kongre Yürütme Kurulu Başkanı 
Thomas KELLY - ICHOM Başkan Vekili, İngiltere 
Dr. Pavel URSU - Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) Türkiye Temsilcisi 
Metin MEMİŞ - Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN - Medipol Üniversitesi Rektörü Kongre Eş Başkanı 
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kongre Eş Başkanı 
Dr. Selim BAĞLI - SGK Başkanı 
Prof. Dr. Vural KAVUNCU - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı* 
Dr. Ahmet DEMİRCAN - Sağlık Bakanı* 
Jülide SARIEROĞLU - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı* 

* Tensipleri halinde

10:00-10:15 Kahve Molası 

12:00-13:30 Öğle Yemeği 
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13:30-14:40 

Oturum-2 
İlaç Fiyatlandırma Politikaları, Sektördeki Etkileri ve Yetim İlaçlar 

Oturum Başkanları: 
Dr. Hakkı GÜRSÖZ / TİTCK Başkanı 
Doç. Dr. Kemalettin AYDIN 
Bilinçli İlaç Kullanımı,Biyoteknoloji,İnovasyon ve AR-GE Derneği Başkanı 

İlaç Fiyatlandırma Politikalarının Hasta Güvenliği ve Sağlık Harcamalarına 
Etkisi 
Dr. Hakkı GÜRSÖZ / TİTCK Başkanı 

İlaç Fiyatlandırma Politikalarının Eczacılık Sektörünün Sürdürülebilirliğine 
Etkisi 
Ecz. Erdoğan ÇOLAK / TEB Başkanı 

İlaç Fiyatlandırma Politikalarının Yenilikçi İlaç Geliştirilmesine Yansımaları 
Dr. Mete HÜSEMOĞLU / AİFD Başkanı 

İlaç Fiyatlandırma Politikalarının İlaç Endüstrisine Etkisi 
Turgut TOKGÖZ / İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri 

14:40-14:50 Kahve Molası 

14:50-16:10 

Oturum-4 
Kaynakların Doğru Kullanımı ve Yönetimi 

Oturum Başkanı: 
Uzm. Dr. Kenan ŞAHİN 
Pendik Belediye Başkanı 

Kaynakların Verimli Kullanımında Paydaşların Rolü 
Uzm. Dr. Kenan ŞAHİN / Pendik Belediye Başkanı 

Sağlık Hizmetlerinde Gereksiz İşlemler ve İsraf 
Prof. Dr. Atilla ARAL 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD 

Geriatrik Sağlık Harcamalarında Paradigma İnşası 
Prof. Dr. Meltem HALİL / Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri BD 

Terminal Dönem ve Kanser Hastalarında Sağlık Finansmanının Yönetimi 
Doç. Dr. Gülçin ÖZALP ŞENEL 
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji E.A.H Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 

Kronik Hastalıkların Önlenmesi ve Yönetiminde En Kârlı Alışverişler 
Doç. Dr. Toker ERGÜDER / DSÖ Türkiye Ofisi 

16:10-16:20 Kahve Molası 
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17:40 - 18:50 

Oturum-8 
Tıbbi Laboratuvarlarda Hasta Güvenliği ve Maliyet Etkin Uygulamalar 

Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU 
Konya E.A.H. Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği 

Akılcı Laboratuvar Kullanımı ve Sağlık Harcamaları Etkileşimi 
Uz. Dr. Ferzane MERCAN 

Hızlı Hasta Başı Testlerin Kullanımının Hasta Güvenliği ve Sağlık 
Finansmanına Etkisi 
Doç. Dr. Doğan YÜCEL / Türk Biyokimya Derneği Başkanı 

Akılcı Test İsteminde Hasta Güvenliği ve Maliyet Yönetimi 
Doç. Dr. Tamer C. İNAL 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD 

Dış Kalite Kontrol Değerlendirmelerinin Hasta Güvenliğine Etkisi ve Maliyet- 
Etkinlik Boyutu 
Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD 

Tıbbi Laboratuvarlarda Kalite Göstergeleri ve Hasta Güvenliği 
Prof. Dr. Mustafa ALTINDİŞ 
Biyoteknolojik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği Başkanı 

21:00 - 21:40 

Konferans 
Zirvede Buluşmak: Dağcılık ve Hasta Güvenliği 
Doç. Dr. Mücahit AVCİL 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 
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08:00 - 08:45 

Sözlü Bildiri Oturumu-2 

Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK 

3484-Hemodiyaliz Hastalarında Kaliteli Protein Alımında Hasta Ve Hasta 
Yakını Eğitiminin Başarısı 
Aysun ÜNAL 

3739-Bir Kamu Hastanesinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Depresyon 
Düzeylerinin Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 
Zeynep ARI 

3423-Sigara Bırakma Polikliniğinin Hastane Karar Destek Sistemine 
Entegrasyonu Ve Yatak Başı Sigara Danışmanlığı 
Songül YORGUN 

3754-Gösterge Yönetiminde Yaşanan Sorunlarla İlgili Durum Tespiti “neden - 
Neden Analizi” Veriden Bilgi Üretmeye… 
Ölçemediğimiz Şeyi Yönetemeyiz 
Seven KAZAN 

3741-Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Bir Araştırma: 
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği 
Işıl TÜRK 
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Açılış Programı ve Ödül Töreni 

09:00-10:00 

Op. Dr. Orhan KOÇ - Kongre Yürütme Kurulu Başkanı 
Thomas KELLY - ICHOM Başkan Vekili, İngiltere 
Dr. Pavel URSU - Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) Türkiye Temsilcisi 
Metin MEMİŞ - Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN - Medipol Üniversitesi Rektörü Kongre Eş Başkanı 
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kongre Eş Başkanı 
Dr. Selim BAĞLI - SGK Başkanı 
Prof. Dr. Vural KAVUNCU - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı* 
Dr. Ahmet DEMİRCAN - Sağlık Bakanı* 
Jülide SARIEROĞLU - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı* 

* Tensipleri halinde

10:00-10:15 Kahve Molası 
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Sözlü Bildiri Oturumu-3 

Oturum Başkanı: 
Yrd. Doç. Dr. Nigar ÜNLÜSOY DİNÇER 

3530-Güvenli Hasta ve Sağlık Sistemi İçin Finansal Takip Modeli Önerisi 
(shftm) 
Muzaffer SARIKAYA 

10:15 - 12:00 3592-Hemşirelerin Bakım Paketi/Bundle/Demet Uygulamaları Hakkındaki 
Görüşleri 
Keziban TÜRKEN GEL 

3669-Gece Nöbetinde Çalışan Uzman Ve Asistan 
Hekimler Arasında İş Stresi Değerlendirmesi 
Feriyde ÇALIŞKAN 

3671-Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Konusundaki Görüşleri 
Ülkü ÖZDEMIR 

12:00-13:30 Öğle Yemeği 

13:30 - 14:40 

Sözlü Bildiri Oturumu-4 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Salim BİLİCİ 

3768-Ankara İl Merkezindeki Eğitim Araştırma Hastanelerinin Finansal 
Performanslarının Topsis Yöntemi İle Değerlendirilmesi 
Keziban AVCI 
3769-Patoloji Laboratuvarlarında Barkod Takip Sistemi İle İzlenebilirlik Ve 
Hataların Önlenmesi 
Türkan ATASEVER REZANKO 
4164-Hemşirelikte Sık Karşılaşılan İlaç Uygulama Hataları, Nedenleri ve 
Alınabilecek Önlemler 
Ebru EREK KAZAN 
3764-Yeni Nesil Tıp Eğitim Sisteminde Simülasyon Laboratuvarı Kurulum 
Aşaması: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Deneyimi 
Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK 
3643-Transfüzyon Güvenliği Ve Hemovijilans Konusunda Mevcut Durumun 
Belirlenmesi 
Selma ALTINDİŞ 

16:10 - 16:20 Kahve Molası 
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21:00 - 21:40 

Konferans 
Zirvede Buluşmak: Dağcılık ve Hasta Güvenliği 
Doç. Dr. Mücahit AVCİL 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 

Sözlü Bildiri Oturumu-5 

Oturum  Başkanı: 
Doç. Dr. Mücahit AVC 

3700-Papatya (Çalışan Hakları Hizmet Alımı ) Projesi 
Seher SALMAN 

07:50 - 08:30 
3559-Siberkondria; İnternetten Sağlık Bilgisi Arama ve 
İlişkili Faktörler 
Selma ALTINDİŞ 

3328-Hemşirelik Öğrencilerinde Lateks Duyarlılığı 
Farkındalık Düzeyi 
Songül YORGUN 

3252-Acil Servisden Kliniğe Yatırılan Hastaların Bekleme 
Sürelerinin Belirlenmesi 
Hatice ESEN 

24 KASIM 2017 CUMA 
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08:30 - 10:00 

Oturum-9 
Kronik Böbrek Hastalığı Yönetimi-1 

Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. İbrahim AKDAĞ 
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği 

KBY Hastalarının Yönetimi ve Sağlık Harcamalarına Etkisi 
Prof. Dr. İbrahim AKDAĞ 
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği 

Avrupa’da KBY Yönetiminde Trendler 
Doç. Dr. Goran IMAMOVIC 
FMC Klinik ve Terapötik Yönetim Sorumlusu, Bosna Medikal Direktörü 

Diyaliz Hizmetlerinde Klinik Kalite ve Performans Yönetimi 
Doç. Dr. Fatih KİRCELLİ / Fresenius Medical Care Türkiye Medikal Direktörü 

Diyalizde Değer Bazlı Bakım Yönetimi 
Christian APEL 
Fresenius Medical Care EMEA Sağlık Ekonomisi ve Pazar Erişim Başkanı 

Diyaliz Hizmetlerinde Çıktı Bazlı Geri Ödeme Modelleri ve Global Örnekler 
Dr. Pedro Ponce 
FMC Portekiz Ülke Medikal Direktörü 

10:00 - 10:10 Kahve Molası 
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10:10-11:20 

Oturum-11 
Kronik Böbrek Hastalığı Yönetimi-2 

Oturum Başkanı: 
Uzm. Dr. Arif KAPUAĞASI 
SB Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı 

Evde Diyalizde Hemşirelik Hizmetlerinin Önemi 
Emel UÇAR / Baxter Klinik Yöneticisi 

Diyaliz Merkezlerinin Mali Sorunları ve Sürdürülebilirlik 
Dr. Bünyamin ALTUNDAL / Diyamer Yönetim Kurulu Üyesi 

Diyaliz Merkezlerinin Geleceği 
Dr. Hakan KAPTANOĞULLARI / Diader Yönetim Kurulu Başkanı 

SGK Perspektifinden Diyaliz Hizmetlerinin Fiyatlandırılması ve Maliyet 
Dr. Refik ALTUN / SGK Genel Sağlık Sigortası Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı 

11:20-11:30 Kahve Molası 

11:30 - 12:30 

Oturum-13 
Finansman Yükünü Sürdürülebilir Kılmada 
Sağlık Lisansiyerlerinin Yetkilendirilmesi 

Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR 
Medeniyet Üniversitesi Halk Sağlığı AD 

Sağlık Lisansiyerlerinin Tanı-Tedavi Sürecinde Yetkilendirilmesi ve Ekonomik 
Maliyet Yönetimi 
Prof. Dr. Nevin GÜZEL 
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı 

Hemşirelikte Reçete Yazma ve Küresel Panorama 
Yrd. Doç. Dr. Nigar ÜNLÜSOY DİNÇER 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Sağlık Lisansiyerlerinin Yetkilendirilmesinde Artı Eğitim 
Yrd. Doç. Dr. Fahriye VATAN 
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

12:30-14:00 Öğle Yemeği 
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14:00-15:10 

Oturum-15 
Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanının Farklı Yüzleri-2 

Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Alper CİHAN 
Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi 

Geri Ödeme Yöntemlerinin Hasta Güvenliğine Etkisi 
Prof. Dr. Alper CİHAN / Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi 

Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Hasta Güvenliği ve Sağlık Harcamalarına 
Etkisi 
Doç. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 

Evde Hemodiyalizin Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanına Etkisi 
Prof. Dr. Ercan OK 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD 

İlaç Güvenliliği 
Dr. Seyfullah DAĞISTANLI 
Farmakovijilans Derneği Başkanı 

15:10 - 15:20 Kahve Molası 

15:20-16:20 

Oturum-17 
Milli ve Yerli Tıbbi Teknoloji 

Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Özkan ÜNAL 
Sağlık ve Medeniyet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

Plazmadan Yerli İlaç Üretimi 
Ahmet PORTAKAL / Sancak Sağlık Grubu 

Yerli Molekül Üretimi 
Dr. Seyfullah DAĞISTANLI / Hasbiotek 

Milli Tıbbi Malzeme Üretimi ve ARGE 
Raşit DİNÇ / RD Global - İnvamed 

Tıbbi Malzemelerde Yeni Fiyatlandırma Stratejisi 
Recep USLU / TİTCK Başkan Yardımcısı 

16:20 - 16:30 Kahve Molası 
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16:30-17:50 

Oturum-19 
Hastalık Yönetiminde Finansman ve Hasta Güvenliği 

Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ 
Dünya Aferez Birliği Başkanı 

Diyabet ve Diyabetik Ayak Yönetimi 
Prof. Dr. Ahmet Çınar YASTI 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Numune E.A.H Genel Cerrahi Kliniği 
SGK Perspektifinden Diyabette Vaka Yönetimi 
Dr. Özgür SEZER 
SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Genel Müdür Danışmanı 
Beyin Krizinin (İnme) Yönetimi 
Prof. Dr. Atilla Özcan ÖZDEMİR 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD 
El Cerrahisi Yönetimi 
Prof. Dr. Türker ÖZKAN 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ABD Emekli 
Öğretim Üyesi 
Yanık Yönetimi 
Prof. Dr. Emrah ŞENEL 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD 

17:50 - 18:00 Kahve Molası 

18:00 - 19:30 

Panel-2 

Arama Paneli: Sağlık Fiyatlandırmasının Yeni Modellemesi 

Moderatör: 
Op. Dr. Orhan KOÇ / ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü 
***Paneli izleyenlerin keypad ile panele İnteraktif Katılımı sağlanacaktır. 

Panelistler: 
Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ 
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü 

Doç. Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ 
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü 

Dr. Mustafa ÖZDERYOL 
SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü 

Uzm. Dr. Reşat BAHAT 
OHSAD Başkanı 

Dr. Mehmet ALTUĞ 
Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı 

24 KASIM 2017 CUMA 

AKDENİZ SALONU 

http://www.uhgsfkongre2017.org/


l. Uluslararası

Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi 
22 - 26 Kasım 2017 / Antalya 

Kongre Bildiri Kitabı 

296 www.uhgsfkongre2017.org 

Sözlü Bildiri Oturumu-6 

Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. Özgür UĞURLUOĞLU 

07:50 - 08:30 

3762-Radyasyonun Zararlı Etkileri Hakkında Hastaların Bilgi Düzeyinin 
Değerlendirilmesi: Bir Hastane Örneği 
Cenk Hilmi KILIÇ 

3698-Papatya (Çalışan Hakları) Projesi 
Ayşegül ÖZMENAY 

3377-Veri Zarflama Analizi Tekniği: Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin 
Performans Etkinliğinin Araştırılması 
Burcu KATMER 

3607-Kalite Uygulamaları Bağlamında Tıbbi Hata Raporlama: 
Bir Araştırma 
Emin AKSAN 

08:40 - 09:40 

Oturum-10 
Sağlık Hizmetlerinde Teknoloji, Mimari ve Enerji 

Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. Salim BİLİCİ 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil E.A.H 
Çocuk Cerrahisi Kliniği 

Hasta Dostu Sağlık Teknolojileri ve Hizmet Sunumu 
Uzm. Dr. Alahdab HİŞAM / Anadolu Sağlık Merkezi 

Hasta Güvenliği ve Maliyet Perspektifinden Hastane Mimarisinin Yeri 
Y. Mimar Aygen ÖZDEMİR / Gen Mimari Tasarım

Enerji Verimli Binalar ve Yeşil/Çevreci Hastane Uygulamaları 
Prof. Dr. Birol KILKIŞ / Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

09:40 - 09:50 Kahve Molası 
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09:50 - 11:00 

Oturum-12 
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği 

Oturum Başkanı: 
Metin MEMİŞ 
Sağlık-Sen Genel Başkanı 

Sağlıklı Çalışma Yaşamı ve Çalışan Güvenliğinde Neredeyiz? 
Metin MEMİŞ / Sağlık-Sen Genel Başkanı 

Hastanelerde Çalışan Güvenliğini İzleme ve Değerlendirme 
Nasıl Olmalı? 
Prof. Dr. M.Necmi İLHAN / Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 

Sağlıkta Şiddet ve Medya Etkileşimi 
Dr. İbrahim ERSOY / Sağlık İletişimi Derneği Başkanı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Kanser Tedavisi Sonrası Çalışanların İşe 
Dönüşleri ve Uygulamalar 
Dr. Nuri VİDİNLİ / ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 

11:00 - 11:10 Kahve Molası 

11:10 - 12:30 

Oturum-14 
Hasta Güvenliği ve Sağlık Harcamalarının Yönetiminde Bilgi Sistemleri 

Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Utku ŞENOL 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD 

HBYS’lerde Tıbbi Süreç Analizleri ve Raporlamanın Hasta Güvenliği ve 
Finansman Yönetimine Etkisi 
Uzm. Dr. Sinan KORUKLUOĞLU 
Kartal Dr. Lütfi Kırdar E.A.H Başhekim Yardımcısı 

Kurumlararası Radyolojik Görüntüleme Entegrasyonun Hasta Güvenliği ve 
Sağlık Harcamalarına Etkisi 
Prof. Dr. Utku ŞENOL / Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD 

Hasta Güvenliği ve Sağlık Harcamaları Perspektifinden İlaç Takip Sistemi (İTS) 
Yrd. Doç. Dr. Mahmut TOKAÇ 
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD 

12:30 - 14:00 Öğle Yemeği 
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14:00 - 15:10 

Oturum-16 
Hasta Güvenliğinde Bilinmeyen Alanlar 

Oturum  Başkanı: 
Uzm. Dr. Gazi ALATAŞ 

Çocuk Psikiyatrisinde Hasta Güvenliği 
Yrd. Doç. Dr. Sibel Nur AVCİL 
Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi AD 

Doğum Hizmetlerinde Hasta Güvenliği 
Doç. Dr. Nazan TUNA ORAN 
E.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Anabilim Dalı Başkanlığı

Acil Hastalarda Hasta Güvenliği ve Zaman Yönetimi 
Prof. Dr. Yusuf YÜRÜMEZ 
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 

Konsültasyon Hizmetlerinde Etkinlik ve Hasta Güvenliğine Etkisi 
Doç. Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN 
Adnan Menderes Üniversitesi İç Hastalıkları AD 

15:10 - 15:20 Kahve Molası 

15:20 - 16:20 

Oturum-18 
Şehir Hastaneleri Yeni Bir Rol Model Olabilecek Mi? 

Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ 
Kamu Hastaneleri Genel Müdürü 

Şehir Hastanelerinde Sürdürülebilirlik, Yönetim ve 
Sağlık Sistemine Etkileri 
Doç. Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ / Kamu Hastaneleri Genel Müdürü 

Şehir Hastanelerinin Hasta Güvenliği ve Sağlık Harcamalarına Etkisi 
Op. Dr. Recep AYDIN / Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi 

Şehir Hastanelerinde Kaliteli Sağlık Hizmet Sunumu Yakalanacak Mı? 
Dr. İhsan ŞAHİN / Rönesans Sağlık Grubu Ceo’su 

Şehir Hastaneleri Konseptinde Radyasyon Onkolojisi 
Uzm. Dr. Fatih GÖKSEL / Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği Başkanı 

16:20 - 16:30 Kahve Molası 
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16:30 - 17:50 

Oturum-20 
Tedavi Güvenliğinde Mesleki Roller, İşbirliği ve Maliyet 

Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK 
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi 

Klinisyen Hekim Perspektifinden Tedavi Güvenliği ve Sağlık Harcamalarına 
Etkisi 
Prof. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK 
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi 

Fizyoterapide Tedavi Güvenliği ve Hastalara/Kurumlara Yansımaları 
Doç. Dr. Nihan KAFA 
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD 

Hemşirelik Hizmetlerinde Tedavi Güvenliği ve Maliyet Yönetimi 
Doç. Dr. Sergül DUYGULU 
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı 

Beslenme ve Diyetetik Açıdan Tedavi Güvenliği ve Maliyete Etkisi 
Doç. Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEL 
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

17:50 - 18:00 Kahve Molası 
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18:00 - 18:40 

Sözlü Bildiri Oturumu-10 

Oturum Başkanı: 
Doç.Dr.Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK 

3529-Türkiye’deki Afiliasyon Ağları Sağlık Hizmeti Kalitesini Nasıl Etkiler 
Hüseyin DEMIR 

3540-Hemodiyaliz Ünitemizde Kullandığımız Giriş-çıkış Kitlerinin Enfeksiyon 
Kontrolü Ve Hasta/Çalışan Güvenliği ve Maliyete Etkisi 
Aysun ÜNAL 

3605-Günümüzde Kalite Neden Daha Önemli Hale Gelmiştir? Sağlık 
Uygulama Tebliği’ndeki (sut) Hatalar ve Çözüm Yolları 
Murat ALTAY 

3727-Kamuda Geri Ödemede Şeffaflık ve Objektivitenin Sağlanması İçin 
Model Geliştirilmesi 
Ufuk ÇIÇEK 

3752-Hasta Güvenliği Açısından Hasta Eğitimi ve Önemi 
Nurdan KIRIMLIOĞLU 

18:00 - 18:40 

Sözlü Bildiri Oturumu-11 

Oturum Başkanları: 
Doç.Dr.Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ 
Yrd.Doç.Dr.Ebru EREK KAZAN 

3646-Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon Çalışmalarının Gelişimi ve Sürecin 
Hizmet Kalitesi İle Çalışan Güvenliğine Etkilerinin Değerlendirilmesi 
Nehir BALCI 

3686-Hasta Güvenlik Hedeflerini Uygularken Bakım Planlarının Katkıları 
Mehtap ÜÇDAL 

3691-Hatasız Kul Olmaz Projesi 
Ayşegül ADLI DURSUN 

3715-Hasta Güvenliği Benimle Başlar Projesinde 
Video Çekimlerinin Etkinliği 
Pınar ILIKKAN 

3718-Hasta Güvenliğinde Liderlik Konusunda Sağlık Çalışanlarının 
Görüşlerinin Belirlenmesi 
Veysel YAŞAR 

3373-Diyabet Hastalığı Hastane Maliyetlerinin Hastane Faturası ve Teşhis 
İlişkili Gruplara (TİG) Göre Analizi 
Mehmet TOP 
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08:30 - 09:40 

Sözlü Bildiri Oturumu-7 

Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Aytül KASAPOĞLU 

3740-Hastanelerde Gürültü Düzeyi ve Sağlığa Etkileri 
Fatma Şebnem ÖZDEM 

3744-Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları Açısından Aydınlatılmış Onam 
Sürecini Yeniden Düşünmek 
Nilüfer DEMİRSOY 

3557-Yanık Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Suriyeli Bir Mülteci Çocuğun 
Hastane Deneyiminin İncelenmesi 
Nazmiye ÇELİK 

3684-Güvenlik Kontrol Vizitleri Yapılarak Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi 
Mehtap ÜÇDAL 

3631-Hayata Dönüşün Adı “Mavi Kod” Seydişehir Devlet Hastanesi Mavi Kod 
Birimine Yapılan Bildirim Raporlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi 
Emrullah İNCESU 

09:40 - 09:50 Kahve Molası 

14:00 - 14:40 

Sözlü Bildiri Oturumu-8 

Oturum Başkanları: 
Yrd.Doç.Dr.Harun KIRILMAZ 
Yrd.Doç.Dr.Keziban AVCI 

3594-Ambulans Hijyeni; Mevcut Durum ve Olması Gerekenler 
Mustafa ALTINDİŞ 

3688-İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Taşınır Mal Süreç 
Yönetiminde Kullanılan Anahtar Başarı Göstergelerinin Sisteme Etkisinin 
İncelenmesi 
Yılmaz KESKİNDEMİRCİ 

3603-Hemşirelikte Bilişim ve Karar Destek Sistemi Kullanımı 
Ebru DUMAN 

3746-Bilgisayarlı Tomografi Kullanımından Kaynaklı Radyasyon Maruziyeti: 
Endişe Verici Düzeyde Mi? 
Levent SONĞUR 

3606-Ortopedi Bilimsel Danışma Komisyonu’nun Görevleri Ve Ülke 
Ekonomisi’ne Katkısı 
Murat ALTAY 

15:10 - 15:20 Kahve Molası 
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Sözlü Bildiri Oturumu-9 

Oturum Başkanı: 
Yrd. Doç. Dr. Dilek ESER 

3632-Bir Kamu Hastanesi Güvenlik Raporlama Sistemi Verilerinin İncelenmesi: 
Retrospektif Bir Araştırma 
Emrullah İNCESU 

15:20 - 16:00 3714-Hasta Güvenliği Açısından Hemovijilans Hemşireliğinin 
Rolü ve Önemi 
Mehtap ÜÇDAL 

3589-Üniversite Öğrencilerinin İlk Yardım Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi 
Mustafa ALTINDİŞ 

3722-Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürü Hakkındaki 
Algılarının Belirlenmesi 
Canan BAŞ HENDEKCİ 

16:20 - 16:30 Kahve Molası 
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08:40 - 09:50 

Oturum-21 
Sağlık Hizmetlerinde Ölçme Değerlendirme 

Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. İsmayil YILMAZ 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı EAH Genel Cerrahi Kliniği 

Ölçme ve Değerlendirmede Verilerin Bilgiye Dönüştürülmesi 
Doç. Dr. Mücahit AVCİL 
Adnan Menderes üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 

Hemşirelik Hizmetlerinde Neyi Nasıl Ölçmeli ve Değerlendirmeliyiz? 
Yrd. Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ / Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Yoğun Bakımlarda Hasta Güvenliği Odaklı İzleme ve Değerlendirme 
Prof. Dr. Arzu TOPELİ İSKİT 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD 

Ölçme ve Değerlendirmede İstatistiksel Analizler 
Prof. Dr. Murat ATAN / Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

09:50 - 10:00 Kahve Molası 

10:00 - 11:20 

Oturum-23 
Global Bütçe Uygulamasının Sağlık Hizmet Sunumuna ve Mali 
Sürdürülebilirliğe Etkisi 

Oturum Başkanı: 
Dr. Mustafa ÖZDERYOL 
SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü 

SGK ve Global Bütçe:Kazanımlar, Sorunlar ve Gelecek Perspektifi 
Dr. Mustafa ÖZDERYOL 
SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü 

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Global Bütçe Deneyimi ve Sonuçları 
Mehmet ATASEVER / Sağlık Bakanlığı SGB Eski Başkanı 

Üniversite Hastanelerinde Global Bütçe Deneyimi:Hacettepe Üniversitesi 
Prof. Dr. Haluk ÖZEN / Hacettepe Üniversitesi Rektörü 

Üniversite Hastanelerinde Global Bütçe Deneyimi: İnönü Üniversitesi 
Prof. Dr. Ahmet KIZILAY / İnönü Üniversitesi Rektörü 

11:20 - 11:30 Kahve Molası 
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11:30 - 12:40 

Oturum-25 
Alternatif Geri Ödeme Yöntemleri 

Oturum Başkanı: 
Uzm. Dr. Elif Hilal VURAL 
SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı 

Geri Ödemede İnnovatif Küresel Yaklaşımlar 
Doç. Dr. M. Devrim GÜNER / TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD 

Alternatif Geri Ödeme Sisteminin İşleyişi 
Dr. Mete SAYLAN / BAYER 

İlaca Erişimde Alternatif Geri Ödeme Uygulamalarının Etkisi 
Dr. Banu BAYAR 
TİTCK Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Bşk 
Alternatif Geri Ödeme Uygulamalarının Erken Dönem Sonuçları ve Geleceği 
Uzm. Dr. Elif Hilal VURAL 
SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı 

12:40 - 14:00 Öğle Yemeği 

14:00 - 17:00 Klinik Kalite Zirvesi 

1.Oturum

Klinik Kalite 
Oturum Başkanı: 
Prof.Dr.Öner ODABAŞ 
Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri 

14:00-15:30 

Klinik Çıktıların Uluslararası Standardizasyona Uygun Ölçülmesi ve 
Raporlanması 
Dr. Zofia Das-Gupta / ICHOM Standardizasyon Proje Lideri, İngiltere 

Klinik Kalite Perspektifinden Tıbbi Kayıtlar, Veri Kalitesi ve Türkiye’de 
Yapılan Çalışmalar 
İbrahim DOLUKÜP / Sağlık Bakanlığı 

Klinik Kalite Perspektifinden Hastalıkların İzlenmesi ve 
Değerlendirilmesi:Prostat CA 
Prof.Dr.Öner ODABAŞ 
Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri 

Bakım Kalitesi ve Taburculuk Sonrası Hizmet Kalitesinin 
Finansmana Etkisi 
Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Hizmetlerinde Klinik Kalite 
Marjelka TRKULJA / Head of CoE Nursing Care CVM / Care Delivery EMEA 

15:30-15:45 Kahve Molası 
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14:00 - 17:00 Klinik Kalite Zirvesi 

2.Oturum

Klinik Kalite 
Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Nazmi ZENGİN 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD 

15:45-17:00 

Klinik Kalite Perspektifinden Hastalıkların İzlenmesi ve 
Değerlendirilmesi:Katarakt 
Prof. Dr. Nazmi ZENGİN 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD 

Klinik Kalite Perspektifinden Hastalıkların İzlenmesi ve 
Değerlendirilmesi:Diyabetes Mellitus 
Prof.Dr.Ramazan SARI / Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD 

SGK Ulusal Sağlık Kayıt Sistemi 
Eshabil AKPINAR / SGK Sosyal Güvenlik Uzmanı 

Hastalık Bazlı Bütçeleme 
Doç. Dr. Mehmet TOP 
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Klinik Kalite ve Akreditasyon 
Yrd. Doç. Dr. Keziban AVCI 
TUSEB TUSKA 

17:00 KAPANIŞ 
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Sözlü Bildiri Oturumu-12 

Oturum Başkanı: 
Prof.Dr.Musa ÖZATA 

3747-Hasta Güvenliğinde Hasta Katılımının Sağlanmasının Önemi 
Dilara USTA 

07:50 - 08:30 
3616-Hasta Güvenliği ve Simülasyona Dayalı Ebelik Eğitimi 
Nazan TUNA ORAN 

3554-Düşmeler ve Çevresel Faktörlerin Değerlendirilmesi 
Erdoğan ŞENTÜRK 

3745-Yetişkin Hastalarda Basınç Yarası Gelişme Riskini Değerlendirmede 
Kullanılan Ölçekler 
Şeyma ADIBELLI 

2254-Özel Sağlık Sigortacılığı Piyasasında Asimetrik Bilgi ve Ters Seçime Karşı 
Genetik Testlerin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi 
Levent SONĞUR 

08:30 - 09:50 

Oturum-22 
Sağlık Turizminde Fiyatlandırma, Yetkilendirme ve Kalite 

Oturum Başkanı: 
Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL 

Sağlık Turizminde Paydaşların Rolü, Riskler ve Gelecek Perspektifi 
Uzm. Dr. Sinan İBİŞ 
Medikal Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

Sağlık Turizminde Hizmetlerin Fiyatlandırılması ve Sağlık Sigortacılığı 
Mehmet Ziya KELAT 
Sağlık Bakanlığı TİG ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanı 

Sağlık Turizminde Yetkilendirme ve Sorumluluklar 
Uz. Dr. Mehmet Ali AYDIN / Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı 

Sağlık Turizminde Kalite ve SKS 
Uzm. Dr. Ömer Halim KAŞIKÇI 
İstanbul Çekmece Bölgesi KHB Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı 

09:50 - 10:00 Kahve Molası 
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10:00 - 11:20 

Oturum-24 
Hasta Güvenliğinde Kurumsal Roller 

Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD 

Hasta Güvenliğini Sağlamada Sağlık Otoritesinin Rolü 
Prof. Dr. Fahri OVALI / Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan BD 
Hasta Güvenliğinin Geliştirilmesinde Sağlık Sigortacılığının Rolü 
Pınar Oruç LEMBET 
Allianz Sigorta, Türkiye Sağlık Genel Müdür Yardımcısı 
Hasta Güvenliği Nosyonunun Geliştirilmesinde Akademinin Rolü 
Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD 
Hasta Güvenliğinin Desteklenmesinde Sivil Toplumun Rolü 
Uzm. Dr. Hasan KUŞ 
Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

11:20 - 11:30 Kahve Molası 

11:30 - 12:40 

Oturum-26 
Tek Kullanımlık Tıbbi Malzemelerde Reuse Kullanımının Çok Boyutlu 
İncelenmesi 

Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Doğan ÜNAL 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Üroloji AD 

Tek Kullanımlık Tıbbi Malzemelerin Reuse Kullanımının Hasta Güvenliğine 
Etkisi 
Prof. Dr. Turan ASLAN / Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
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Sağlık  Finansmanı 
Oturum Başkanı: 
Prof.Dr.Nurullah OKUMUŞ 
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü 

14:00-15:30 

Yoğun Bakımların Sınıflandırılması, Planlanması ve Gelecek Öngörüsü 
Dr. Ertuğrul EĞİN 
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı 
Yeni Doğan Yoğun Bakımların Sınıflandırılmasında Uluslararası Örnekler ve 
Güncel Gelişmeler 
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Erişkin Yoğun Bakımların Sınıflandırılmasında Uluslararası Örnekler ve 
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Güvenliğine Etkisi 
Doç. Dr. Çetin KAYMAK / Türk Yoğun Bakım Derneği 
Yoğun Bakım Hizmetlerinin Faturalandırılması ve SGK’ya 
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Dr. Mustafa ÖZDERYOL / SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü 
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Planlama 
Fiyatlandırma 
İnsan Gücü 
Hizmet Kalitesi 
Hasta Güvenliği 
Moderatör: Op.Dr.Orhan KOÇ 
Panelistler 
Prof.Dr.Nurullah OKUMUŞ / Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür 
Dr.Mustafa ÖZDERYOL / SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü 
Prof.Dr.Arzu TOPELİ İSKİT 
Türk Cerrahi ve Dahili Bilimler Yoğun Bakım Derneği 
Uzm. Dr. Zafer ÇUKUROVA / Türk Yoğun Bakım Derneği 
Doç.Dr. Halil İbrahim YAKUT 
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Oturum Başkanı: 
Yrd. Doç. Dr. Tuncay PALTEKİ 

3476-Hasta Güvenliğini Tehdit Eden Flebiti Önlemede Gerekli Hemşirelik 
Girişimleri 
Nazan TUNA ORAN 

07:50 - 08:30 
3771-Tıbbi Atık Bertaraf Ücretlendirilmesinde Yatak Başı ve Kilogram Başı 
Ödeme Arasındaki Farkın İncelenmesi 
Şemsi Nur KARABELA 

3753-Kanser İlişkili Yorgunluğun Hemşirelik Yönetiminde Kanıta Dayalı 
Uygulamalar 
Gamze ÜNVER 
3318-Enerji Verimliliğine Yönelik Çalışmalar: Kamu Hastaneler Birliği Örneği 
Hatice ESEN 

3461-Risk Yönetimi Ve Kalite Yönetim Sisteminin Hasta 
Güvenliğine Etkisi 
Özkan TÜTÜNCÜ 

3773-Pediyatrik Kalp Cerrahisi Sonrasi Yüksek İnotropik Destek İhtiyaci Ve  
Morbidite Öngörmede Kullanişli Bir Parametre : NT-PROBNP 
 Op. Dr. Murat KOÇ 

Sözel Bildiri Oturumu-14 

Oturum Başkanı: 
Yrd. Doç. Dr. Güven BEKTEMUR 

3665-Hasta Düşmelerinin Hastane Maliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Üzerindeki 
Etkisi: Literatür İncelemesi 
Veysel Karani BARIŞ 
3757-Hastanelerde Poliklinik Birim Maliyet Analizi: Bir Uygulama Örneği 
Zühal ÇAYIRTEPE 

11:30 - 12:10 3680-Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin 
Güvenlik Raporlama Sistemine Katılımının Değerlendirilmesi 
Serap DEMİREL 
3699-Papatya (Sağlık Çalışanları Çalışan Hakları )Projesi 
Seher SALMAN 
3724-İstanbul İli Hemodiyaliz Merkezlerinin Veri Zarflama Analizi (vza) İle 
Verimlilik Değerlendirmesi 
Özlem ESKIL ÇİÇEK 

3760-Maliyet Analizi ve Veri Zarflama Analizi İle Performans Değerlendirmesi: 
Bir Hastane Örneği 
Zühal ÇAYIRTEPE 
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3780-Hasta Güvenliğine Göre Geri Ödemede Başarılı Bir Örnek: Hastane 
Kaynaklı Durumlar 
İsmail ŞİMŞİR 

3770-Sağlık Finansmanında Finansal Sürdürülebilirlik: Türkiye Üzerine Genel 
Bir Değerlendirme 
Gülbiye YENIMAHALLELİ YAŞAR 
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Mehmet YORULMAZ 
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Ali ARSLANOĞLU 
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