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Editörden...
Değerli Okurlarımız,
Ülkemizde ve uluslararası alanda sağlık ve sosyal güvenlik konularında gelişmeleri takip etmek
ve araştırmalar yapmak üzere SADEFE bünyesinde kurulan UHGSfam, hasta güvenliği ve sağlık
finansmanını birlikte ele almak suretiyle sağlık sistemlerinin iyileştirilmesi için gerekli görüş ve
önerileri politika yapıcıların gündemine taşımayı arzulamaktadır.
Bunun yanı sıra sağlık sektöründeki hızlı gelişmeler ve değişimler, tüm sektöre hasta güvenliğinin
öncelenmesi sorumluluğunu yüklediği gibi sürdürülebilir bir sağlık finansmanı politikasının da eş
zamanlı ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.
Sağlık sisteminin gelişimi adına hasta güvenliği ve sağlık finansmanını merkeze alan dergimizin yeni
fikirleri, sorunları ve çözümlerini bilimsel bir platformda tartışmak amacı ile bilimsel yayın hayatına
ilk adımını atarak bu alanda önemli bir katma değer oluşturacağını ifade edebiliriz.
Ülkemizde hasta güvenliği ve sağlık finansmanını konu alan çalışmaların bilimsel ortamda ele
alınması ve teşvik edilmesi amacıyla hazırladığımız dergimizin 1. sayısında 5 makale yer almaktadır.
Günümüz dünyasında teknolojik gelişmelerin tedavi yöntemlerine etkisinden hareketle son yıllarda
gündemde olan ve hasta güvenliğini önceleyen bir yöntem olan ev hemodiyalizi, toplumsal öneme
sahip bir konu olan engellilere yönelik verilen sağlık hizmetlerinden memnuniyet boyutu, ülkemizde
kullanım sıklığı yüksek olan bilgisayarlı tomografilerin kullanımına bağlı radyasyon maruziyeti,
hasta güvenliğinde liderliğin önemi ve geleceğin hemşiresi olacak olan stajyerlerin bilgi düzeyi gibi
konuların ele alındığı bu sayıyı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
İlk sayısıyla yayın hayatına başlayan dergimiz birçok paydaşı bir araya getirecek bilimsel bir ortamı
oluşturma hedefini gütmektedir. Dergi bu sayıda olduğu gibi bundan sonraki sayılarında da sağlık ve
sağlıkla ilişkili sosyal bilimler alanındaki çalışmalara da yer vermeye devam edecektir. Ülkemizde
sağlık alanında bilimsel çalışmaların geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla hazırlanan bu dergide
emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür eder, saygılar sunarım.
Op.Dr.Orhan KOÇ
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EV HEMODİYALİZİ
1

Doç. Dr. Cenk Demirci, 2Prof. Dr. Ercan Ok

ÖZET
Tüm dünyada son dönem böbrek hastalığı sağaltımında kullanılan en yaygın yöntem hemodiyalizdir.
Konvansiyonel hemodiyaliz tedavisi dünya genelinde ve ülkemizde, standart olarak diyaliz
merkezlerinde haftada üç gün dört saat olarak uygulanmaktadır. Hemodiyaliz teknolojisindeki
tüm teknik ilerlemelere ve yeni geliştirilen farmasötik ajanlara rağmen mortalite ve morbidite hala
yüksek seyretmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmaların ışığında, çözümün sık ve/veya uzun diyaliz
olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalarda daha sık, özellikle de daha uzun diyalizin (haftada üç
gün 7-8 saat), standart hemodiyalize göre mortaliteyi belirgin derecede azalttığı gösterilmiştir. Uzun
diyaliz evde uygulandığında, daha az bir maliyet ile mükemmel sağkalım ve çok daha iyi bir konfor
sunmaktadır. Bu nedenle diyaliz hastalarında hayat süresi ve kalitesini arttırmak, toplam maliyeti
düşürmek tüm dünyada nefroloji uzmanlarının ve sağlık otoritelerinin temel hedefi olmaktadır. Ev
hemodiyalizi bu amaçla geliştirilen tedavi şekillerinden birisidir. Yapılan çalışmalarda, evde, tercihen
uykuda uzun süreli hemodiyaliz tedavisi ile merkezde standart hemodiyaliz tedavisine göre; daha uzun
ve daha kaliteli bir yaşam, daha iyi kan basıncı kontrolü, sol ventrikül hipertrofisinde azalma, damar
sertliğinde düzelme, uyku apnesinde azalma, anemi sıklığında azalma ve kognitif fonksiyonlarda
düzelme olduğu gösterilmiştir. Uzun süreli tedaviler ile toksin klirensi oldukça artmakta, daha
stabil ve fizyolojiye uygun bir diyaliz işlemi gerçekleşmekte ve buna bağlı olarak komplikasyon
gelişimi daha az olmaktadır. Evde hemodiyaliz tedavisinin oldukça güvenli olduğu birçok çalışma
ile kanıtlanmıştır. Hastaların iş gücünde ve sosyal aktivitelerinde artma, psikolojik durumlarında
düzelmenin olması evde hemodiyaliz tedavisinin diğer önemli sonuçlarıdır. Ev hemodiyalizi ile ilgili
yapılan kontrollü ve gözlemsel çalışmalarda, konvansiyonel hemodiyalize göre kan yapıcı, tansiyon
düşürücü ve fosfor bağlayıcı ilaç kullanımında oldukça belirgin azalma olduğu gösterilmiştir. Bu
durum, ülke için daha düşük maliyetle, çok daha iyi medikal sonuçları beraberinde getirmektedir.
Ülkemizde ev hemodiyaliz tedavisi ilk defa “Sağlık Bakanlığı” tarafından çıkarılan yönetmelikle
2010 yılında başlamış ve daha sonra geri ödeme kapsamına alınmıştır. Uygun hastalar ücretsiz olarak
ev hemodiyalizi ruhsatı olan diyaliz merkezlerine başvurarak bu hizmetten faydalanabilmektedirler.
Hastalar ev hemodiyalizi ruhsatı olan diyaliz merkezlerinde en az 8 hafta süren pratik ve teorik eğitim
almaktadırlar. Bu süreçte hastalar damara iğne yerleştirme, diyaliz cihazını kullanma, setleri hazırlama,
diyalizi başlatma ve sonlandırma; vital bulguları ölçme, alarm ve acil durumlarda nasıl davranılacağı
gibi konularda eğitilmektedir. Eğitim sonlandığında evde hemşire eşliğinde birkaç seans diyaliz
yaptıktan sonra evde tedavilerini kendi kendilerine yapabilmektedirler. Ülkemizde ev hemodiyalizi
tedavisi yapan hasta sayısı giderek artmakta hem kamuda hem de özelde yaygınlaşmaktadır. Hasta sağ
kalımı ve yaşam kalitesini artıran, ilaç kullanımı ve hastaneye yatışlarda azalma ve iş gücünde artma
ile devlet ekonomisine de faydalı olan “ev hemodiyalizi” tedavisinin daha da yaygınlaştırılmasının
teşvik edilmesi, bilinirliğinin artırılması ve hizmet sunumunun kolaylaştırılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ev, hemodiyaliz, kronik, böbrek, tedavi
1 Fresenius Medical Care Türkiye
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
www.uhgsfam.org
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HOME HEMODIALYSIS
ABSTRACT
Hemodialysis is the most common method used for the treatment of chronic kidney disease all over
the world. Conventional hemodialysis treatment is performed worldwide and in our country as
standard, three days and four hours per week in dialysis centers. Despite all advances in hemodialysis
technology and newly developed pharmaceutical agents, mortality and morbidity still remain high.
In the light of recent studies, it seems that more frequent and/or longer dialysis session would be a
promising alternative. Studies have shown that more frequent, and especially longer dialysis sessions
(three days a week 7-8 hours) significantly reduce mortality compared to standard hemodialysis. When
long dialysis is applied at home, it offers excellent survival and much better comfort with a less cost.
Therefore, improving survival and quality of life in dialysis patients and reducing total cost are the
main goals of nephrology specialists and health authorities all over the world. Home hemodialysis is
one of the treatment methods developed for this purpose. Accumulating data demonstrates that longer
dialysis sessions performed at home, preferably in sleep provide better patient survival and quality of
life, better blood pressure control, decreased left ventricular hypertrophy, improved vascular stiffness,
decreased sleep apnea, decreased anemia frequency, and improved cognitive function. Longer session
duration is associated with increased clearance of uremic toxins and lower complication rate as a
result of more stable and physiological milieu during dialysis procedure. Hemodialysis treatment
performed at home has been proven to be very safe in many studies. Other important results of home
hemodialysis treatment are increase in work force and social activities of patients and improvement
in their psychological condition. In several controlled or observational studies, home hemodialysis
has been demonstrated to decrease the requirement for erythropoietin, blood pressure medication and
phosphate--binding drugs compared to conventional hemodialysis. This leads to much better medical
outcomes at a lower cost
In our country, home hemodialysis treatment was started for the first time in 2010 with the regulation
issued by “Ministry of health” and then was included in the scope of reimbursement. Eligible patients
can benefit from this service as free of charge by applying to dialysis centers with a home hemodialysis
program. Patients receive practical and theoretical training for at least 8 weeks in dialysis centers with
home hemodialysis program. In this process, the patients are trained on placement of needles into the
vein, how to use dialysis machine, preparing sets, how to start and to end hemodialysis, measuring
vital findings, to learn mean of alarms and how to act in emergency situations. At the end of training,
after at least three sessions under the supervision of a nurse, patients start to perform hemodialysis
treatment at home by themselves. In our country, the number of patients undergoing home hemodialysis
treatment is increasing, both in the public and in private dialysis clinics. Considering that home
hemodialysis increases patient survival and quality of life and is also beneficial to the state economy
by reducing medication and hospitalization costs and increasing participation in the workforce, it is
necessary to encourage the further spread of “home hemodialysis” by increasing awareness of the
modality and facilitating provision of service.
Key words: Home, hemodialysis, chronic, renal, treatment
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GİRİŞ
Son dönem böbrek hastalığında daha uzun ve daha kaliteli bir yaşam için en ideal tedavi yöntemi renal
transplantasyondur. Ancak yeterli organ sağlanamaması ve her hastanın nakile uygun olamaması bu
konuda önemli sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle hemodiyaliz tedavisi, transplantasyonun yoğun
olarak uygulandığı ülkeler dahil olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak kullanılan tedavi seçeneğidir.
Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri ‘nde (ABD) son dönem böbrek hastalarının (yaklaşık 700.000
prevalan hasta) %30’ una böbrek nakli uygulanmışken, %63’ ü hemodiyaliz ile tedavi edilmektedir
(ABD Renal Data Sistemi, 2016:1). Ülkemizde ise 2016 verilerine göre yeni gelişmiş son dönem
böbrek hastalarının sadece %10 kadarı transplantasyon olmakta, %80’ine ise merkezde haftada üç
gün 4 saat standart hemodiyaliz tedavisi uygulanmaktadır (Türk Nefroloji Derneği Hemodiyaliz
ve Transplantasyon Kayıtları,2016:2). Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı olsa da tüm teknolojik
ilerlemelere, yoğun çalışmalara ve yeni geliştirilen farmasötik ajanlara rağmen, bu hasta grubunda
mortalite ve morbidite hala oldukça yüksek seyretmektedir. Genel popülasyona kıyasla tüm nedenli
mortalitenin yedi kat daha fazla olduğu gösterilmiştir (De Jager ve Diğ., 2009:3).
Ev hemodiyalizi veya evde hemodiyaliz tedavisi dünyada hemodiyalizin ilk başladığı 1960’lı yıllardan
bu yana uygulanan bir yöntem olmuştur. Başlangıçta merkezde haftada bir ya da iki kez 10 ila 20 saat
süren seanslar şeklinde, evde ise haftada üç kez geceleri 8-10 saat şeklinde uygulanmıştır. Örneğin,
1973’te ABD’de diyaliz hastalarının %30 dan fazlası evde tedavi görmekteydi (Blagg, 1996:4). Benzer
şekilde Avustralya ve Yeni Zelanda’da 1970-80 yılları arasında hemodiyaliz popülasyonunun yarıdan
fazlası evde diyaliz yapıyordu. O yıllara ait bilimsel çalışmalara bakıldığında evde uzun hemodiyaliz
tedavisi ile mükemmel klinik ve laboratuvar sonuçların olduğu görülmekteydi (Pendras ve Erickson,
1966: 6). Daha sonraki yıllarda daha yüksek kan ve diyalizat akım hızı uygulanarak, her bir seansın
etkinliği arttırılarak, haftalık diyaliz süresinin kısaltılabileceği, bu yaklaşımla benzer sonuçların elde
edilebileceği ileri sürülmüş ve giderek tüm dünyada haftada üç kez dört saat hemodiyaliz uygulaması
standart tedavi olmuştur. Diyaliz merkezlerinin giderek artışı, nefrologların ilgisizliği, endüstriyel
etkiler ve geri ödeme politikalarındaki değişiklikler nedeniyle ev hemodiyaliz tedavilerinde de çarpıcı
bir azalma yaşanmıştır. Ancak, ne yazık ki, haftalık hemodiyaliz süresinin 20-40 saatten, 12 saate
indirilmesi önceden var olmayan pek çok sorunun ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır: hipertansiyon,
anemi, kalp yetmezliği, hiperfosfatemi, beslenme bozukluğu, yoğun ilaç kullanımı gereksinimi,
intradiyalitik komplikasyonlar, düşük yaşam kalitesi ve yüksek mortalite hızı.
Son yıllarda yapılan çalışmalar, standart hemodiyaliz hastalarındaki kötü medikal sonuçların
çözümünün diyaliz seans süresinin sıklaştırılması ve/veya artırılmasında olduğunu göstermektedir.
Hemen tüm çalışmalarda daha sık, özellikle de daha uzun süreli hemodiyaliz, sadece sağkalım
açısından değil, neredeyse her açıdan haftada üç gün standart hemodiyaliz tedavisine göre belirgin
şekilde üstün görünmektedir (Chertow ve Diğ.,2010:7; Ok ve Diğ., 2010:8; Lacson ve Diğ., 2012:9;
Culleton ve Diğ., 2007:10). Seans süresini 4 saatten 8 saate çıkarmakla küçük ve orta moleküllü solut
klirensinde belirgin artma olmakta, dolayısıyla normal renal fizyolojiye yaklaşılmaktadır. Daha uzun
seans sürelerinde daha stabil, yavaş, fizyolojiye yakın sıvı çekimi ile volüm kontrolü çok daha rahat
sağlanabilmektedir. Sonuçta artmış toksin klirensi ve daha düşük ultrafiltrasyon oranları ile özellikle
www.uhgsfam.org
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kardiyovasküler mortalite azalmaktadır.
Ev hemodiyalizinin sağkalım ve klinik sonuçlara etkileri
Uzun ve/veya sık hemodiyaliz evde uygulandığında, daha az bir maliyet ile mükemmel sağkalım ve
çok daha iyi bir konfor sunmaktadır. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, nokturnal ev hemodiyalizi
uygulaması ile hasta sağkalımının kadaverik transplantasyona eşdeğer olduğu gösterilmiştir (Pauly ve
Diğ., 2009:11). Literatürdeki en geniş seri olan, ANZDATA (ANZAK) verilerine göre yaklaşık 26.000
hemodiyaliz hastasının 10 yıllık takibinde (~850.000 hasta yılı), ev hemodiyalizi, konvansiyonel
merkez diyalizine göre mortalite riskinde yaklaşık %45 azalma olduğu saptanmıştır (Marshall ve
Diğ., 2011:12). Yine Nesrallah ve ark, uzun ve sık hemodiyaliz yapan hastalarda (ağırlıklı olarak
evde) benzer yaş cinsiyet ve yandaş hastalığa sahip merkez standart hemodiyaliz hastalarına göre
%45 daha iyi sağkalım olduğunu göstermişlerdir (Nesrallah ve Diğ., 2012:13). Birçok çalışmada
merkezde standart hemodiyalizde (3x4saat/hafta) uzun diyaliz arası dönemlerde (hafta sonları) oluşan
klinik olumsuzlukların (aşırı solut ve sıvı birikimi, hiperpotasemi ve diğer elektrolit bozuklukları vs.)
mortalite ve hospitalizasyonu oldukça artırdığı bilinmektedir (Foley ve Diğ., 2011:14; Krishnasamy
ve Diğ.,2013:15). Evde uzun hemodiyaliz tedavisi özellikle günaşırı yapıldığında, hafta sonu iki
diyalizsiz günün yarattığı mortalite, morbidite ve hastaneye yatış riski ortadan kalkabilecektir. Ev
hemodiyalizi uygulamasında teknik sağkalım oranları da oldukça iyi görünmektedir. Avustralya’dan
bir çalışmada bir yıllık teknik sağkalım (ölüm ve nakil dahil) %90 ve beş yıllık %68 olarak saptanmıştır
(Jun ve Diğ., 2013:16).
Ev hemodiyalizi tedavisinin hastaların klinik ve laboratuvar sonuçlarını düzelttiği birçok çalışmada
gösterilmiştir. Evde tercihen uykuda uzun süreli (haftada 3-5 gün 6-8 saat) hemodiyaliz, standart
hemodiyalize göre daha iyi kan basıncı kontrolü, sol ventrikül hipertrofisinde azalma, arteriyel
kompliyansta düzelme, uyku apnesinde azalma, daha iyi fosfat kontrolü, anemi sıklığında azalma,
üreme fonksiyonunda iyileşme, yaşam kalitesi, kognitif fonksiyonlarda düzelme, anksiyete ve
depresyonda azalma sağlamaktadır (Culleton ve Diğ., 2007:10; Perl ve Diğ., 2009:17; Hanly
ve Diğ.,2001:18; van Eps ve Diğ., 2012:19; Barua ve Diğ., 2008:20). Hemen tüm hemodiyaliz
hastalarının yaşadığı diyaliz seansı sonrası halsizlik-bitkinlik dönemi, uzun ve/veya sık hemodiyaliz
yapıldığında oldukça azalmaktadır (Lindsay ve Diğ., 2006:21).
Ev hemodiyalizi ile yaşam kalitesinde ve iş gücünde artma
Evde hemodiyaliz uygulamasının klinik sonuçlarının daha iyi olmasının yanı sıra, artmış yaşam
kalitesi, esnek diyaliz planlaması, daha iyi iş ve sosyal yaşam, daha gevşek diyet, özgüven artışı gibi
ek yararları olduğu da bir gerçektir (Culleton ve Diğ., 2007:10; Young ve Diğ., 2012:22). Hastaların
haftada üç gün merkeze belli saatlerde gitme zorunluluğu ortadan kalkmakta, işlerini ve sosyal
aktivitelerini kendi gereksinimlerine göre ayarlayabilmektedirler. Finlandiya’dan bir çalışmada
ev hemodiyalizi yapan hastaların iş gücüne katılımı, transplantasyonla benzer şekilde merkez
hemodiyalizine göre iki kat daha fazla bulunmuştur (Helanterä ve Diğ., 2012:23)

9
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Ev hemodiyalizi ile ilaç kullanımında azalma
Yapılan çalışmalarda hemodiyaliz hastalarının fosfor bağlayıcılar, antihipertansifler, kan yapımını
uyaran ajanlar (eritropoetin), D vitamini, kemik metabolizmasını düzenleyici ilaçlar (kalsimimetikler)
ve beslenme preparatlarıyla birlikte günlük ortalama 11-12 adet ilaç aldığını göstermektedir (Cardone
ve Diğ., 2011:24). Bu yüksek ilaç-yükü; hasta uyumsuzluğunu, ciddi ilaç etkileşimlerini, yan
etkilerdeki artışı ve yüksek bir maliyeti de beraberinde getirmektedir.
Ev hemodiyalizi ile ilgili yapılan kontrollü çalışmalarda, konvansiyonel hemodiyalize göre
antihipertansif ve fosfor bağlayıcı ilaç kullanımında belirgin azalma ile birlikte daha iyi kan basıncı ve
fosfat kontrolü sağlandığı bildirilmektedir (Culleton ve Diğ., 2007:10; Daugirdas ve Diğ., 2012:25).
Yine gözlemsel çalışmalarda, merkezde standart hemodiyaliz yapan hastaların sıkça kullandığı ve
maliyeti oldukça yüksek olan eritropoetin gereksiniminin ev hemodiyaliz hastalarında oldukça azaldığı
gösterilmiştir (Poon ve Diğ., 2015:26). Ev hemodiyalizi hastalarında gözlenen ilaç kullanımındaki
belirgin azalmanın toplam maliyetin azaltılmasına önemli katkıda bulunacağı kesindir.
Dünyada ev hemodiyaliz uygulaması
Sonuçta, evde hemodiyaliz tedavisi, merkez standart hemodiyalize göre hem esnek ve pratik bir
diyaliz hem de daha az maliyetle mükemmel klinik sonuçlar sağlamakta, yaşam kalitesini oldukça
artırmaktadır. Literatürde bu konudaki olumlu çalışmaların daha da artması ve kullanıcı dostu
ekipmanların geliştirilmesi nedeniyle evde hemodiyaliz tedavisi canlanmış, özellikle son 15 yıldır
dünyanın bazı bölgelerinde (Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, İskandinav ülkeleri ve ABD ve
Kanada’nın bazı bölgeleri vb.) tekrar favori tedavi modalite haline gelmiştir. Örneğin ABD’nde
ev hemodiyalizi yapan hasta sayısı son 10 yılda yaklaşık üç kat artmıştır (hemodiyaliz hastalarının
%1,8’i yaklaşık 9000 hasta) göstermiştir. Avustralya’da diyaliz hastalarının %9,3’ü, Yeni Zelanda’da
ise %18 i ev hemodiyalizi tedavisi uygulamaktadır. Kanada, Hollanda, İngiltere, İsveç ve Danimarka
gibi ülkelerde %2,5 ila %7,2 arasında değişen oranlar söz konusudur (ABD Renal Data Sistemi,
2016:1). Birçok ülkede de yeni ev hemodiyalizi programları oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir.
Özellikle vurgulamak gerekir ki, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde ev hemodiyalizi yaklaşık
kırk yıldır yaygın olarak sürmekte, hükümet tarafından evde diyaliz modalitelerini desteklemek için
ulusal sağlık planları dahilinde önemli mali teşvikler sunulmaktadır.
Ev hemodiyaliz modelleri ülkeler içinde ve ülkeler arasında değişik varyasyonlar göstermektedir.
Kanada’da daha çok haftada altı gece 8 saat, ABD’nde ise en sık günlük 2-3 saat seklinde
yapılmaktadır. Ancak, haftada 6-7 kez hemodiyaliz uygulamaları ile maliyet oldukça yükselmekte;
sık girişim yapılacağından damar yolu problemleri de daha fazla olabilmektedir (Kraus, ve Diğ.,
2016:27). Ev hemodiyalizinin en yaygın olduğu Avustralya ve Yeni Zelanda’da ise evde günaşırı
6-8 saat tercihen gece hemodiyaliz uygulanmaktadır. Bu modelin pek çok parametre üzerine olumlu
etkileri kanıtlanmıştır. Gün aşırı diyaliz yapılmasının, iki diyalizsiz günde yaşanan klinik sorunları
önlediği ve hasta sağ kalımının haftada 5-6 kez yapılan gece diyalizinden daha düşük olmadığı
bilinmektedir (Marshall ve Diğ., 2016:28). Tüm olumlu klinik yararlarının yanı sıra, ayda sadece iki
seans fazla yapılması çok az bir maliyet artışı getirmekte bu yüzden en ekonomik ve başarılı model
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olduğu düşünülmektedir.
Ev hemodiyaliz için engeller
Tüm bu yararları göz önüne alındığında ev hemodiyalizi, renal replasman tedavisi gereken
hastalarda mutlaka ilk tedavi seçeneği olarak akla getirilmelidir. Tüm hastaların en az %11-14’
ünün ev hemodiyalizi için uygun olabileceği düşünülmektedir. Yaş, diyabet, düşük eğitim düzeyi ve
sosyokültürel durum majör bir engel oluşturmamaktadır. İstekli ve kendine güvenli olmak, tek başına
ya da bir yardımcı vasıtasıyla damara giriş yapabilmek ana gerekliliktir. Görme-işitme kayıpları,
stabil olmayan ciddi kardiyovasküler hastalık ve epilepsi ile bir yıllık yaşam beklentisinin düşük
olması (malignite vs.) medikal engeller arasındadır.
Nefrologlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları ev hemodiyalizinin avantajları konusunda yeterli
derecede bilgili olmalıdır. Bir çalışmada, bu tedavinin yüksek oranda uygulandığı ülkelerde bile sağlık
çalışanlarının hastaları yeterince bilgilendirmemesinin ev hemodiyalizi için majör bir engel olduğu
gösterilmiştir (Rioux ve Diğ., 2011:29). Yurt dışında yapılan anket çalışmalarında, nefrologların
ev hemodiyalizi uygulamasının yararını bilip inandığını, kendileri diyaliz hastası olursa yalnızca
%6’sının konvansiyonel merkez hemodiyalizini seçeceklerini, dahası bilgilendirildikleri zaman
hastaların da bu uygulamayı tercih ettiğini, ancak doktorların hastalarına bu seçeneği yeterince
sunmadığını göstermektedir (Merighi ve Diğ., 2011:30). Yine anket çalışmaları bir kez diyaliz
tedavisi başlandığında modalite değiştirmede hasta açısından büyük direnç ve isteksizlik olduğunu
göstermiştir. Bu yüzden medikal bir engel yoksa, tüm yeni hastalara evde diyaliz tedavi seçeneği
mutlaka sunulmalıdır.
Ev hemodiyalizinde güvenlik
Ev hemodiyalizi ile ilgili yapılan güvenlik çalışmalarına ve gözlem raporlarına göre, majör
komplikasyonların yok denecek kadar az ve uygulamanın oldukça güvenli olduğu saptanmıştır.
Hastaya doktor, hemşire, teknisyen telefonları verilmekte, hasta gerektiğinde telefonla 24 saat
danışabilmekte, yardım alabilmektedir. Tecrübeler, ilk birkaç aydan sonra hastaların genellikle
bir sorun yaşamadığı, danışma ihtiyacı olmadığını göstermektedir. Akla gelebilecek iğne çıkması,
kanama gibi komplikasyonlar literatürde son derece enderdir. Diyaliz makineleri böyle bir durumda
alarm verse de çoğu merkezde diyaliz iğne giriş yeri etrafına nem algılayan kan kaçak dedektörleri
yerleştirilip, ek güvenlik önlemleri de alınmaktadır. Uzun diyaliz ve daha yavaş ultrafiltrasyon
nedeniyle, diyaliz sırasında tansiyon düşmesi merkez hemodiyalize göre daha az görülmektedir.
Kan basıncı, osmolalite, elektrolit değişimleri yavaş olduğundan ani ölüm, kardiyak olay daha da
nadir görülmektedir; literatürde ancak birkaç vaka bildirimi vardır. Güvenlik açısından yapılan bir
araştırmada, evde gece diyalizi yapan hastalar on-line monitorizasyonla takip edilmiştir; 4098 hasta
gecesinin takibi sonucunda hiç majör komplikasyon ortaya çıkmadığı görülmüştür (Heidenheim ve
Diğ., 2003:31). Bir başka çalışmada yaklaşık 117000 evde gece hemodiyalizi seansında (Kanada);
ciddi komplikasyon sıklığı sadece 100.000 seansta 6 olarak saptanmıştır (Wong ve Diğ., 2014:32).
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Ev hemodiyalizinde maliyet
ABD’nde son dönem böbrek hastalığı için Medicare harcaması 2003’ de 16 milyar dolar iken, 2015’de
bu rakam 39 milyar dolara çıkmıştır (toplam Medicare harcamasının %7’si). Sadece hemodiyaliz
için 26 milyar dolar harcanmaktadır (hasta başına yıllık 88.000 dolar) (ABD Renal Data Sistemi,
2016:1). Özellikle hastaneye yatışlar (toplam harcamanın %38’i) ve ilaç harcamaları (yalnızca
fosfat bağlayıcılar için ödenen yılda 692 milyon dolar toplam maliyetin içindeki önemli kalemleri
oluşturmaktadır.
Güçlü bir ev hemodiyaliz programı geliştirmek, diyaliz tedavilerinin sürekli büyüyen maliyetlerini
karşılayabilmenin önemli bir yoludur. Örneğin Avustralya’da, hemodiyalize yeni başlayan 2.700
hastaya ev hemodiyaliz yapmakla, yılda 46,6 milyon dolar kazanç elde edileceği hesaplanmıştır
(Howard ve Diğ., 2009:33). Yine 2010 yılında İngiltere’de ev hemodiyaliz için yayınlanan ekonomik
bir analizde, ev hemodiyalizinin desteklenmesi ile kişi başına yıllık £17,000 tasarruf olduğu
belirtilmiştir (Ananthapavan ve Diğ., 2010:34).
Ev hemodiyalizinin maliyet açısından değerlendirildiği çalışmalarda, ilaç kullanımı ve
hospitalizasyonda ciddi azalma olması nedeniyle toplam maliyet merkez hemodiyalizine oranla
önemli oranda düşük olmaktadır. Yapılan bir analizde Kanada’da merkez hemodiyalizinde hasta
başına yıllık toplam maliyetin 51.252, ev hemodiyalizinde ise 29.961 dolar kadar olduğu bulunmuştur
(Lee ve Diğ., 2002:35).
Ev hemodiyalizi eğitim ve izlem süreci
Evde hemodiyaliz tedavisi hastanın kendisi veya bir yardımcısı (eşi, yakını vs.) tarafından ya da diyaliz
sertifikalı bir hemşire ile yapılabilmektedir. Hastaya diyaliz merkezinde, ev hemodiyalizi hemşiresi
tarafından 8 hafta süreyle eğitim verilmektedir. Eğitim damara girmeyi, makineyi kullanmayı, diyaliz
başlatma ve bitirmeyi, serum veya heparin uygulamasını, alarmların anlamı ve ne yapılacağını
öğretmeyi kapsamaktadır. Eğitimin son döneminde, hasta veya hasta yakını diyalizi tamamen kendileri
yapmaktadır. Bu esnada, hastanın evinde elektrik ve su sisteminde gerekli tadilatlar yapılıp, ardından,
eve bir diyaliz makinesi ve bir su sistemi yerleştirilmektedir. Evde özel bir oda gerekmemektedir.
Tüm süreçler bittikten sonra hasta veya yardımcısı ilk üç seans hemşire eşliğinde olmak üzere evde
hemodiyaliz tedavisine başlamaktadır. Hasta veya hasta yardımcısının acil durumlarda telefonla 24
saat erişebileceği ev hemodiyalizi ekibi bulunmaktadır. Hastalar ayda bir ünitede nefroloji uzmanı
tarafından değerlendirilmekte, üç ayda bir de hemşire ve teknisyen tarafından evde ziyaret edilerek
kontrol edilmektedirler. Tüm bu süreçlerde hasta herhangi bir ücret ödememekte, malzeme temini,
makine ve su sisteminin kontrolleri ve tıbbi atık yönetimi “ev hemodiyalizi” ruhsatına sahip ilgili
diyaliz merkezi tarafından yapılmaktadır.
Ülkemizde ev hemodiyalizi
Ülkemizde ev hemodiyalizi ilk defa 2006 yılında, İzmir’de 4 hasta ile başlamıştır. Bu hastaların yaklaşık
dört yıl boyunca sorunsuz tedavisi sonrasında, 18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Resmî Gazete’ de
yayınlanan “Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği’’ nde “Ev Hemodiyalizi” yöntemi tanımlaması yapılmış
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ve daha sonrasında da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamına alınmıştır. İzleyen
yıllarda da evde hemodiyaliz Türkiye çapında yaygınlaşmıştır. Nisan 2018 başı itibariyle, Türkiye’de
ev hemodiyalizi yapan hasta sayısı özelde yaklaşık 380 ve kamuda ise 75’tir. 2016 sonu itibarıyla,
Türkiye ev hemodiyalizi hasta sayısı açısından Avrupa’da İngiltere ve Almanya’dan sonra üçüncü,
dünyada sekizinci sıraya yükselmiştir. Bu tabloya göre 2018 yılı sonunda evde hemodiyaliz yapması
beklenen hasta sayısının 600’e ulaşabileceği tahmin edilmektedir.
Sağlıklı bir ev hemodiyalizi programının planlanması ve finanse edilmesi klinisyenlerin, sağlık
otoritelerinin, sosyal güvenlik kurumunun ve özel sektörün yakın iş birliği ile mümkün olabilir. Tüm
paydaşlar için karlı görünen ev hemodiyalizinin yaygınlaşması için bilinirliğinin arttırılması, tüm
şehirlerde hizmetin sunulabilir hale gelmesi, bürokratik süreçlerdeki aksama-gecikmelerin çözülmesi,
prosedürlerin azaltılması gerekmektedir.
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ENGELLİ
HASTALARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK

HİZMETLERİNDEN

MEMNUNİYETİNİN

Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK1, Ahmet ATASOY2, Mustafa AKSOY3, Gülay ERTEN4
ÖZET:
Çalışmada amaç engelli hastaların sağlık kuruluşlarından memnuniyetini değerlendirmektir. Ocak
2015 – Eylül 2015 tarihleri arasında 9 aylık süreçte Rize Eğitim ve Araştırma ve Rize Devlet
Hastanesine başvuran 76 engelli hastada 5 bölümden oluşan 61 soruluk anketle yapılmıştır. Verilerin
analizinde SPSS 11.5 programı kullanılmıştır. Engelli hastaların %53.9 ‘u kadın, %38.1’i ilköğretim
mezunu, %52.6’sı sosyal sigortalar kurumu (SSK) güvencesindedir. Engellilerin %40.8’i kronik
hastalıklı olup, %69.7’sinin sürekli raporu vardır ve %28.9’u engeli ile ilgili kurslara katılmıştır.
Memnuniyet durumları değerlendirildiğinde ise, hizmetten hiç memnun olmama durumu %18.4 oranı
ile poliklinikte sıra beklemek iken, hastanedeki hasta doktor iletişiminden çok memnun olmayanların
oranı %60.5 olarak hesaplanmıştır. Engellilerin fiziksel erişim imkanlarına bakıldığında ise, kaldırım
genişliğinden hiç memnun olmayanların oranı %18.4 ve asansör genişliğinden çok memnun değilim
diyenlerin oranı %68.4 olmuştur. Engelli hastaların tanınan hakları kullanma durumları %63.2 oranı ile
en yüksek, öncelikli kayıt olma hakkı ve mahremiyetin sağlanmasına yönelik hakkını kullanma iken,
%75.0’i refakatçi personelden yardım alma hakkını kullanmadığını belirtmiştir. Engelli hastaların
bilgiye erişim durumlarında ise %88.2 ile yönlendirme levhalarından yararlanma en fazla iken,
çeşitli bilgilendirme materyallerinden yararlanma oranı %11.2 ile en düşük düzeydedir. Engellilerin
sağlık kurumlarından aldıkları hizmetlerden memnuniyet durumlarının bilinmesi ve ortaya konulan
memnuniyetsizliklerle ilgili gerekli iyileştirmelerin yapılması toplum sağlığı açısından da son derece
önemlidir.
Anahtar kelimeler: engelli hasta, memnuniyet, sağlık hizmeti,
EVALUATİON OF SATİSFACTİON OF DİSABLED PATİENTS FROM HEALTH SERVİCES
ABSTRACT
In the present study, it was aimed to evaluate the satisfaction of disabled patients from health care
providers. A questionnaire including six chapters with a total of 50 questions was conducted on 76
disabled patients admitted to Rize Training and Research Hospital and Rize State Hospital within a
9-month-period between January and September 2015. SPSS 11.5 software was used for the analysis
of the data. A total of 53.9% of the disabled patients were females, 38.1% were primary school
raduates, and 52.6% were guaranteed by the Social Incurence Institution. 40.% of the disabled patients
had chronic diseases, 69.7% had constant disease reports, and 28.9% had taken courses related to
their disability. In terms of the evaluation of their satisfaction; total dissatisfaction rate was 18.4% for
waiting for physical examination at the clinic. 60.5% of the disabled patients were not very satisfied
1 Doç.Dr.RecepTayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, acopurcicek@gmail.com
2 Özel Alanya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Sağlık Eğitimcisi, aatasoy52@hotmail.com
3 Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalite Yönetim Direktörü draksoymustafa@gmail.com
4 Rize Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Direktörü gulay321@hotmail.com
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for the doctor-patient communication. In terms of the evaluation of the physical access conditions;
18.4% of them were dissatisfied for the pavement width, and 63.2% were not very satisfied fort he
width of the elevators. In terms of the rights for the disabled patients; 63.2% of them used the right
for the priority of physical examination and for prividing of privacy, and 70.5% of them used the
right for getting help from the accompanying staff. In terms of access for information; 88.2% of the
patients used the hospital signs as the hisgest rate, and 11.2% used the various information materials
as the lowest rate. Knowing the satisfaction status of the disabled patients from the services they
get from the health care providers, and necessary improvements regarding their dissatisfaction is
extremely important for public health.
Keywords: Disabled patient, satisfaction, health services.
1.GİRİŞ
Engellilik insan olma halinin bir parçasıdır. Neredeyse herkes yaşamının belli bir noktasında geçici
veya kalıcı olarak zayıf düşebilir ve uzun yıllar yaşayan insanlar işlevlerini yerine getirme konusunda
zorluklarla karşılaşırlar (Summary World Report on Disability, 2011:7).
Engellilerle ilgili kavram konusunda Türkçenin yanı sıra birçok dilde de yaklaşık olarak aynı anlama
gelen birden fazla sözcük bulunmaktadır. Örneğin Türkçede genel düzeyde engelli, özürlü, sakat
sözcükleri aslında aralarında anlam fakları olduğu halde aynı anlama gelmek üzere kullanılmaktadır(
Öztürk, 2011:17).
Bu alanda yapılmış hem ulusal hem uluslararası araştırmalarda birey fiziksel veya zihinsel rahatsızlıktan
dolayı olduğu gibi yaşadığı süreğen bir hastalık nedeniyle de engelli olarak tanımlanmaktadır. Diğer
bir deyişle, “engelli” kavramı çok geniş bir kesimi ifade eder (Dalbay, 2009: 35).
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), engelliliği “Sağlık alanında ‘’sakatlık‟ bir noksanlık sonucu meydana
gelen ve normal sayılabilecek bir insana oranla bir işi yapabilme yeteneğinin kaybedilmesi ve
kısıtlanması durumunu ifade eder” şeklinde tanımlamıştır(Berberoğlu, 2011:1).
Engelliler hakkında kanuna göre engelli, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel,
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal
yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve koruma, bakım,
rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir (5378 Sayılı Kanun,md. 3).
15 yaş ve üstünde kişiler arasında engellilik ile yaşamak durumunda olan kişi sayısını Dünya
Sağlık Araştırması (World HealthSurvey) 785 milyon (% 15.6) olarak belirtirken, Küresel Hastalık
Yükü (Global Burden of Disease) çalışması bu sayıyı yaklaşık 975 milyon (% 19.2) olarak tahmin
etmektedir (Summary World Report on Disability,2011:1) . Uluslararası İşçi Organizasyonu’na
göre (InternationLabourOrganisation, ILO) çalışma yaşında olan insanların yaklaşık 386 milyonu
engellidir( Ayan, 2014:2)
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından 2002 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü’ne
yaptırılan “Türkiye Özürlüler Araştırması” ile ülkemizdeki özürlülük profili geniş kapsamlı olarak
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araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12.29’dur.
Buna göre ülkemizde 8.431.937 kişi özürlü olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Ortopedik, görme,
işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlülerin oranı %2.58 iken, süreğen hastalığı olanların oranı ise
% 9.70’dir (BÖİB, 2003:6)
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Ulusal Özürlüler Veri Tabanında
kayıtlı 1.559.213 engelli bulunmaktadır. Kayıtlı özürlülerin % 29,2’si zihinsel özürlüler,% 25,6’sı
süreğen hastalığı olan özürlüler,% 8,8’i ortopedik özürlüler, % 8,4’ü görme özürlüler, % 5,9’u işitme
özürlüler, % 3,9’u ruhsal ve duygusal özürlüler, % 0,2’si dil ve konuşma özürlüler ve % 18’i birden
fazla özüre sahip olanlardır (TÜİK, 2011:2).
Engellilik alanındaki olumlu gelişmeler 2010 yılında Anayasal düzeye taşınmış ve Anayasanın
10’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, engelliler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı
sayılamayacağı hükmü getirilerek engellilere yönelik pozitif ayrımcılık anayasal düzeyde bir güvence
kazanmıştır
Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan “Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin
Genelge ile bir bakıma özetlenmiştir.Bu genelgede engelli bireylerin sağlık hizmetine ulaşımındaki
engellerin kaldırılması ve mağduriyetlerine yer verilmemesi adına yapılan bildirimler, genel hukuk
ve evrensel kabul edilmiş ilkelere uygundur.
Ülkemizde sunulan sağlık hizmetleri, her geçen gün son teknoloji kullanımı, alt yapı gelişimi, insan
gücü kapasitesi ve niteliği anlamında gelişmiş batı ülkelerini aratmayacak şekilde hatta birçok
alanda da örnek olacak şekilde gelişmektedir. Her zaman daha iyisini gerçekleştirme adına, Bakanlık
çalışmaları sürekli değişim ve yenilenme sürecinden geçmektedir. Bu çalışmalardan biri de sunulan
sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik hazırlanan Sağlıkta
Kalite Standartlarıdır. Buradan yola çıkarak, Kurumlarımızda tedavi gören özürlü hasta/hasta yakınları
ile özürlü çalışanlar da bu anlamda düşünülerek SKS içindeki ilgili standart maddeleri oluşturulmuştur
(SKS versiyon5:2015). Otopark alanı, lavabo, tuvalet ve banyolar engelli kişilerin kullanımına yönelik
düzenlenmelidir. Engelli kişiler için çıkış rampaları ve tutunma barları bulunmalıdır. Engelli kişilerin
sağlık hizmeti almaları ile ilgili olarak; Öncelikli kayıt yaptırmaları, Poliklinik alanlarında öncelikli
oturabilmeleri, Öncelikli muayeneleri sağlanmalıdır. Asansörlerde engellilere yönelik düzenleme
yapılmalıdır ( Sağlık Bakanlığı.2012:21 )
Engellilerin sağlık kurumlarından aldıkları hizmetlerden memnuniyet durumlarının bilinmesi ve
ortaya konulan memnuniyetsizliklerle ilgili gerekli iyileştirmelerin yapılması toplum sağlığı açısından
da son derece önemlidir.
Bu çalışma engelli hastaların sağlık kuruluşlarından memnuniyetini değerlendirmek amacıyla
yapılmıştır.
2. YÖNTEM
Bu çalışma Ocak 2015 – Eylül 2015 tarihleri arasında 9 aylık süreçte Rize Eğitim ve Araştırma ve
Rize Devlet Hastanesine başvuran 76 engelli hasta ile yapılmıştır.
www.uhgsfam.org
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Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Veriler 5 bölümlü bir soru formu aracılığı
ile toplanmıştır. Birinci bölümde, araştırma yapılan kişilerin demografik özellikleri ve engellilik
durumunu belirlemeye yönelik 16 soru, ikinci bölümde engelli hasta memnuniyetini belirlemeye
yönelik 9 soru, üçüncü bölümde fiziksel çevreye erişim olanaklarını belirlemeye yönelik 12 soru,
dördüncü bölümde özürlülere tanınan hakları kullanma durumlarını belirlemeye yönelik 9 soru,
beşinci bölümde ise bilgiye erişim durumu belirlemeye yönelik 15 soru bulunmaktadır.
Anket verilerinin analizi için SPSS 11,5 programı kullanılmıştır. Veriler ait frekans dağılımları
yapılmıştır.
3. BULGULAR
3.1.Demografik Özellikler
Engelli hastaların % 26,3’ü ev hanımı, %53.9 ‘u kadın, %38.1’i ilköğretim mezunu, %52.6’sı sosyal
sigortalar kurumu (SSK) güvencesindedir
Tablo 1.Engelli Hastaların Demografik bilgileri
MESLEK
Ev hanımı
Öğrenci
Serbest
Emekli
İşsiz
Memur
İşçi
YAŞ
18-25

SAYI
20
5
11
9
5
14
12

%
26,3
6,6
14,5
11,8
6,6
18,4
15,8

11

14,5

26-35
36-45
46-55
55 ve üzeri
CİNSİYET
Erkek
Kadın

15
19
12
19

19,7
25,0
15,8
25,0

35
41

46,1
53,9

EĞİTİM DURUMU
Okuryazar
İlköğretim
Lise
Yüksek Okul
GELİR DURUMU
0-750
751-2000
2001 ve üzeri
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMU
Emekli Sandığı
SSK
Bağ Kur
Yeşil Kart
Yok

SAYI
16
29
23
8

%
21,1
38,1
30,3
10,5

7
56
13

9,2
73,7
17,1

13
40
8
10
4

17,1
52,6
10,5
13,2
5,3

3.2. Engellilik Özellikleri
Engellilerin %40.8’i kronik hastalıklı olup, %69.7’sinin sürekli raporu vardır ve %28.9’u engeli ile
ilgili kurslara katılmıştır.
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Tablo 2. Engellilik Özellikleri
Sayı
Engellilik durumunu
İşitme
Ortopedik
Dil konuşma
Zihinsel
Görme
Kronik hastalık
Ailenizde sizden başka engelli var mı?
Var
Yok
Mesleki edindirme kurslarına katıldınız mı?
Evet
Hayır
Özürlülüğünüze yönelik eğitim ve kurslara katılmak ister misiniz
Evet
Hayır
Engellilik durumunuza yönelik herhangi STK, dernek, vakıf
üyeliği var mı?
Var
Yok
Özürlü kimlik kartınız var mı?
Evet
Hayır
Sağlık raporunuz var mı?
Var geçici
Var sürekli
Yok
Özür dereceniz?
% 70 den büyük
%40-69
%20-39
Bilmiyor

%
6
19
6
8
6
31

7,9
25,0
7,9
10,5
7,9
40,8

12
64

15,8
84,2

22
54

28,9
71,1

41
35

53,9
46,1

12
64

15,8
84,2

35
40

47,1
52,6

13
53
10

17,1
69,7
13,2

27
28
9
12

35,5
36,8
11,8
15,8

3.3. Hastane Hizmetlerinden Memnuniyet Durumu
Memnuniyet durumları değerlendirildiğinde ise, hizmetten hiç memnun olmama durumu %18.4 oranı
ile poliklinikte sıra beklemek iken, hastanedeki hasta doktor iletişiminden çok memnun olmayanların
oranı %60.5 olarak hesaplanmıştır
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Tablo 3. Hastane Hizmetlerinden Memnuniyet Durumu

Hastanemizden hizmet almaktan
Hastanedeki danışmanlık
hizmetlerinden
Tekerlekli sandalye bulmada
Poliklinikte sıra beklemeden
Hastanedeki hasta doktor
iletişiminden
Hastanedeki hasta hemşire
iletişiminden

Hiç memnun
değilim
Sayı
%
3
3,9
7
9,2

Biraz
memnum
Sayı
%
29
38,2
27
35,5

Çok memnun
değilim
Sayı
%
44
57,9
42
55,3

5
14
7

6,6
18,4
9,2

35
34
23

46,1
44,7
30,3

36
28
46

47,4
36,8
60,5

4

5,3

30

39,5

42

55,3

3.4. Engellilerin Fiziksel erişim imkanları
Engellilerin fiziksel erişim imkanlarına bakıldığında ise, kaldırım genişliğinden hiç memnun
olmayanların oranı %18.4 ve asansör genişliğinden çok memnun değilim diyenlerin oranı %68.4
olmuştur.
Tablo 4. Engellilerin Fiziksel erişim imkanları
Hiç memnun değilim

Biraz memnum

Çok memnun
değilim

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Kaldırım genişliğinden

14

18,4

38

50,0

24

31,6

Yolların genişliğinden

13

17,1

35

46,1

38

36,8

Hastanedeki rampaların eğiminden

10

13,2

23

30,3

43

56,6

Engellilere yönelik otopark düzeninden

8

10,5

41

53,9

27

35,5

Koridorların genişliğinden

5

6,6

21

27,6

50

65,8

Asansörlerin genişliğinden

5

6,6

19

25,0

52

68,4

Merdivenlerden

5

6,6

26

34,2

45

59,2

3.5. Engellilerin tanınan hakları kullanma durumları
Engelli hastaların tanınan hakları kullanma durumları %63.2 oranı ile en yüksek, öncelikli kayıt olma
hakkı ve mahremiyetin sağlanmasına yönelik hakkını kullanma iken, %75.0’i refakatçi personelden
yardım alma hakkını kullanmadığını belirtmiştir
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Tablo 5. Engellilerin tanınan hakları kullanma durumları
Kullandım
Öncelikli kayıt olma hakkımı
Muayenede öncelik sırası kullanma hakkımı
Laboratuvarda öncelik işlem yaptırma hakkımı
Röntgen çekiminde öncelik işlem yaptırma hakkımı
EKG ve SFT analizlerinde öncelik işlem yaptırma
hakkımı
Refakatçı personelden yardım alma hakkımı
Öncelikli oturabileceğiniz yer bulma hakkımı
Hasta mahremiyetinin sağlanmasına yönelik hakkımı
Dini inançlarıma yönelik ibadetimi yapabilme hakkımı

Kullanmadım

Sayı
48
44
34
33
19

%
63,2
57,9
44,7
43,4
25,0

Sayı
28
32
42
43
57

%
36,8
42,1
55,3
56,6
75,0

19
36
48
42

25,0
47,4
63,2
55,3

57
40
28
34

75,0
52,6
36,8
44,7

3.6. Engellilerin bilgiye erişim durumları
Engelli hastaların bilgiye erişim durumlarında ise %88.2 ile yönlendirme levhalarından yararlanma
en fazla iken, çeşitli bilgilendirme materyallerinden yararlanma oranı %11.8 ile en düşük düzeydedir.
Tablo 6. Engellilerin bilgiye erişim durumları
Evet
Hastanedeki yönlendirme levhalarından yararlandınız mı?
Randevu alma sisteminden yararlandınız mı?
Engelliler için hazırlanmış asansör kullanma talimatlardan
faydalandınız mı?
Refakatçı personelinin bilgilendirmesinden yararlandınız
mı?
İşaret dili bilen personelden yararlandınız mı?
Görme engelliler için oluşturulan sarı renkli takip
çizgilerinden yararlandınız mı?
Öncelikli durumu belirten levhalardan yararlandınız
mı?
Engelliler için hazırlanmış tuvaletler için yönlendirme
tabelalarını kullandınız mı?
Engelliler için hazırlanmış hastane krokilerinden
yararlandınız mı?
Engelliler için hazırlanmış hasta hakları tabelalarından
yararlandınız mı?
Polikliniklerinde görevlendirilmiş bir birimden
yararlandınız mı?
Polikliniklerinde görevlendirilmiş personelden
yararlandınız mı?
www.uhgsfam.org
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Hayır

Sayı
67
56
39

%
88,2
73,7
51,3

Sayı
9
20
37

%
11,8
26,3
48,7

27

35,5

49

64,5

7
8

9,2
10,5

69
68

90,8
89,5

36

47,4

40

52,6

27

35,5

49

64,5

30

39,5

46

60,5

26

34,2

50

65,8

13

17,1

63

82,9

10

13,2

66

86,8
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Tıbbi müdahale onam formu vb. evrakların kabartma
(Braille) alfabeli olanından yararlandınız mı?
Hastanenin Web sayfasında İşitme Engelli Bireyler İçin
Basitleştirilmiş Dil, Görsel Anlatımlarından yararlandınız
mı?

9

11,8

67

88,2

9

11,8

67

88,2

TARTIŞMA ve SONUÇ
Hizmet sunum yelpazenin, tüm engel grubundaki hastalara da sağlanması, engelli hasta
tatmininde önemlidir. Hastalara insancıl tarzda hizmet verilmesinin, aynı zamanda hukuksal boyutu
da bulunmaktadır (Kavuncubaşı, 2000:295). Engellilerin sağlık hizmetlerinden yararlanımına
yönelik yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bunlardan bazı örnek çalışmalar irdelendiğinde
Salman ve arkadaşları 2013 yılında kurulan Engelsizmir (kırmızı bayrak) projesi komisyonu ile
yapılan çalışmalar neticesinde Dikili Devlet Hastanesinin engelli hastalara yönelik olarak yapmış
olduğu fiziki düzenlemelerden dolayı Kırmızı Bayrak aldığını bildirmişlerdir (Salman, 2018:491).
Ülkemizde de engelli hastalar için yasal ve fiziksel düzenlemeler geliştirilerek devam etmektedir.
Erciyes Üniversitesi’nde işlevsel düzenlemelere yönelik yapılan çalışmada engelliler için hazırlanmış
hastane krokileri, hasta hakları tabelaları, tuvaletler için yönlendirme tabelaları, asansör kullanma
talimatlarından faydalanma oranları (%11.7-14) oldukça düşüktür. Bu çalışmada, engelli hastaların
%89.3’ü hastaneye daha önceden gelmiştir. Bu yüzden tabela ve krokileri kullanma gereği duymadıkları
düşünülmüştür. Bizim çalışmamızda ise %34.2-35.5 gibi daha yüksek oranlarda bulunmuştur
(Barın ve Diğ., 2014:128). Murat ve ark., 2012 yılında yapmış oldukları çalışmada; Malatya Devlet
Hastanesinde engelli hasta memnuniyet katsayısını 45.28, orta düzeyde bir memnuniyet bulmuşlardır
(Murat ve Diğ.,2013:463). Barın ve arkadaşlarının çalışmasında engelli hastaların, engelli
otoparkından yararlanması, engelli tuvaletlerini kullanması, engelli kişiler için oluşturulan çıkış
rampalarını tercih etmeleri, asansörlerde engellilere yönelik yapılan düzenlemelerden yararlanmaları,
tuvaletlerde engelli kişiler için tutunma barlarının bulunması, tekerlekli sandalye ve sedye transferi
için mekânların bulunması, poliklinik alanlarında öncelikli oturulabilecek yerlerin oluşturulması,
polikliniklerde engelli kişiler için öncelikleri belirten tabelaların asılması oranları oldukça yüksek
bulunmuştur (Barın ve Diğ., 2014:132). Öncelikli kayıt olma oranı bizim çalışmamızda daha yüksek
oranda bulunmuştur. Nazilli ilçesinde sağlık kurumlarına ulaşım esnasında sorun yaşamadığını
belirten %57’lik bir oran bulunmasına karşın, bizim çalışmamızda aldıkları hizmetten hiç memnun
olmayanların oranı % 3.9, çok memnun değilim diyenlerin oranı %57.9 olmuştur (Hacıbebekoğlu ve
Diğ., 2015).
Bu çalışma Rize’nin iki hastanesine başvuran engelli hastaların, demografik özellikleri ve engellilik
durumunu, hasta memnuniyetini sorgulayan, fiziksel çevreye erişim olanaklarını irdeleyen,
özürlülere tanınan hakları kullanma ve bilgiye erişim durumlarını belirlemeye yönelik ilk çalışma
olma özelliğindedir. Çalışma bulguları gerek hastane yönetimi gerekse diğer kurumlarla paylaşılarak
engelliler için gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca engellilere yönelik sadece
lokal verilerle değil, ülke genelinde böyle çalışmaların yaygınlaştırılması ve bu çalışmalar ışığında
iyileştirici faaliyetlerin yapılması uygun olacaktır.
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ÖZET
Türkiye’de sağlık yatırımlarının artması sebebiyle radyografik görüntüleme yöntemleri yaygınlaşmakta
ve erişilebilirliğin artmasıyla birlikte Bilgisayarlı Tomografi (BT) çekimi yapılan hasta sayısı da
artmaktadır. Tıbbi tanı ve tedavide radyolojik görüntüleme yöntemlerinin katkısı yadsınamaz ancak,
görüntüleme uygulamalarından dolayı iyonize radyasyon maruziyetindeki artış göz ardı edilemez.
Çalışmanın amacı, hasta güvenliği kapsamında, BT uygulamalarından kaynaklanan radyasyon
maruziyetine dikkat çekmek ve Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistik verilerini (2010–2014) kullanılarak
BT çekim sayılarını, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verileri ile kıyaslamaktır.
Çalışmada BT uygulamaları ve radyasyon maruziyeti ile ilgili literatür taraması yapılmış ve
Türkiye’nin durumu analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucuna göre bir milyon kişiye düşen BT cihaz
sayılarında; OECD ülkelerinin beş yıllık ortalaması 23,88 iken Türkiye ortalaması 14,36’dır. Buna
rağmen 2014 yılında 1.000 kişiye düşen BT görüntüleme sayısı OECD ülkelerinde ortalama 150 iken,
Türkiye’de bu oran 174 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’deki BT uygulama sayılarının OECD ülkeleri
ortalamasından yüksek olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda BT uygulama sayılarını ve radyasyon
maruziyetini azaltmak için gerekli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Tomografi, tıbbi görüntüleme, radyasyon.
RADIATION EXPOSURE CAUSED BY THE USE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN
TURKEY
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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GİRİŞ
Tıbbi görüntüleme teknolojileri sayesinde hekimler hastaların vücuduna dokunmaksızın görebilmekte
ve hastayla ilgili cerrahi işlemler öncesi proaktif değerlendirmelerini yapabilmektedir. Bu yöntemlerden,
Bilgisayarlı Tomografi (BT), sık kullanılması ve daha yüksek dozda iyonlaştırıcı radyasyon maruziyeti
oluşturması sebebiyle ciddi endişe kaynağı olmuştur. 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. Çocuklar ve özellikle
kız çocukları yetişkinlere göre radyasyona karşı daha duyarlıdır. Bu nedenle genç ve küçük yaş
gruplarının radyosyana maruz kalması onların radyasyon kaynaklı risklerini artırmaktadır. Ayrıca
çocuklar daha uzun ömür beklentisine sahip olduğundan erişkinlere kıyasla kanser oluşumu riski
daha uzun yıllara yayılır.
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu verilerine göre toplumun maruz kaldığı radyasyonun %85’i yapay,
%15’i doğal radyasyondur. Bu yapay radyasyonun %99’u 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’ünün
BT kaynaklı olduğu belirtilmiştir. Kalender (2012), çalışmasında ABD’de radyografi yöntemleri
içinde radyasyon maruziyetinin %60’nın BT kaynaklı olduğunu ifade etmiştir. Yapılan araştırmalar
görüntülemedeki %20 – %50 arasında değişen bir payın gereksiz olduğunu ortaya koymaktadır.
Oikarinen ve ark. (2009) tarafından yapılan çalışmada, bel omurgasındaki BT incelemelerinin
%77’sinin, baş bölgesindeki BT’nin %36’sının ve karın bölgesindeki BT’nin %37’sinin gereksiz yere
çekildiği ortaya konulmuştur.
İngiltere›de BT taramasına maruz bırakılan 180.000 kişi üzerinde yapılan bir 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 BT çekiminin lösemi görülme oranını üç kat
arttırdığı ortaya konulmuştur. Bununla birlikte 0-19 yaşlarında, en az bir kez BT uygulananlarda
kanser insidasının %24 daha yüksek olduğu görülmüştür. Aynı şekilde iskemik kalp rahatsızlığı
olan erişkinlerde radyasyona maruz kalma ile artan kanser riski arasında bir bağlantı olduğunu
gösteren epidemiyolojik bulgular mevcuttur. Radyolog ve epidemiyoloji uzmanı olan Dr. SmithBindman, 1996–2010 yılları arası ABD’de altı sağlık bakım organizasyonunun yıllık bir milyon ile
iki milyon arasında değişen hasta dosyalarını incelemiş ve birçok görüntüleme hizmetinin gereksiz
yere uygulandığını tespit etmiştir. Yapılan çok sayıda çalışmada hasta görüntülemenin çok sık
yapılmasının, hastaları iyileştirmediği, hastaların birtakım sağlık sorunları yaşamasına neden olduğu
ve maliyetleri artırdığı ortaya konulmuştur. Özellikle hekimlerin kendini güvenceye almak, hastanın
yararına olmaktan çok kendilerini malpraktis suçlamalarına karşı korumak için tıbbi görüntüleme
tetkiklerini teşhis veya terapötik önlem olarak kullanmaktadır. Bu durum genel tıp literatüründe
savunmacı tıp olarak bilinmektedir.
Tıbbi görüntüleme hizmetinin artan ve/veya uygunsuz kullanımıyla ilgili bazı potansiyel faktörler
belirtilmiştir:
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•

Gelişmiş görüntüleme araçlarının üretilmesine olanak sağlayan teknolojik ilerlemeler,

•

Nüfusun yaşlanması,

•

Görüntüleme teknolojilerine olan hasta talebi,

•

Görüntüleme teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla 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,

•

Hastaların teşhisini hızlandırma yönündeki baskıları.

1. AMAÇ
Çalışmanın amacı Türkiye’deki hastanelerde BT cihaz ve tetkik sayılarını analiz ederek, BT
uygulamalarına dikkat çekmektir. Böylece hastalara uygulanan BT çekimlerinden dolayı maruz
kalınan iyonize radyasyon ile ilgili farkındalık oluşturmak ve maruziyeti azaltmaya yönelik önlemleri
politika belirleyicilerin dikkatine sunmak hedeflenmektedir.
2. YÖNTEM VE KAPSAM
Çalışmada Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistik Yıllığı verileri (2010–2014) incelenerek, SPSS(v. 20.0)
programında analiz edildi. Analiz sonuçları OECD ülkeleri verileri ile karşılaştırıldı.
3. BULGULAR
SPSS üzerinden Ki-Kare testi uygulanmıştır. İlgili yıllarda BT cihaz sayısı ile yapılan muayenede
istenen BT çekimleri (

= 3,90, p= ,048), her 1000 muayene başına çekilen BT sayısı (

p=,050), yapılan muayene sayısı ile BT çekim sayısı (

= =3,850,

=  3,979, p= ,046) ve her 1000 muayene başına

çekilen BT sayısı ile BT cihazı başına düşen çekim sayısı (

=3,974, p=,046) arasında istatistiksel
olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Söz konusu bu değişkenler arasında korelasyon katsayılarının
(Spearman Correlation) tümü için 0,90’ın üstünde bulunması bu ilişki düzeyini doğrulamaktadır.
Dolayısıyla BT cihazının artması, erişilebilirliği de artırdığından çekilen tetkik sayıları artmaktadır.
Diğer taraftan ilgili yıllarda bir milyon kişi başına düşen BT çekim sayısı değişkeninde Türkiye ile
OECD ülkeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (

= 1,645, p=,200).

Türkiye 1995–2015 yılları arası bir milyon kişiye düşen BT sayısı bakımından Ekonomik Kalkınma
ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri ortalamasının altındadır. Türkiye’de bir milyon kişi başına
düşen BT sayısı 2002 yılında 4,9 ve 2009 yılında 11,6iken, 2014 yılında 14,2’ye yükselmiştir. Diğer
taraftan 2009 yılında hastanelerde BT çekim sayısı, OECD ülkeleri ortalaması 6.730 iken Türkiye’de
8.259’dur. 2014 yılında 1.000 kişiye düşen BT görüntüleme sayısı OECD ülkelerinde ortalama
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150 iken, Türkiye’de 174’tür. Başka bir ifadeyle Türkiye’de 2014 yılında hastanelere müracaat
eden her 1.000 kişiden 174’üne BT çekimi yapılmışken, OECD ülkelerinde ortalama 150’sine BT
çekimi yapılmıştır. Aynı şekilde, 2014 yılında hastanelerde BT başına görüntüleme sayısı, OECD
ülkelerinde ortalama 7.683 iken, Türkiye’de 12.221’dir.Türkiye’de 2014 yılında BT cihaz başına
düşen görüntüleme sayısının OECD ülkeleri ortalamasından yüksek olması, BT kullanımının maliyet
etkin olduğunu gösterir ancak gereksiz BT çekimlerin de olduğunun göstergesi olarak düşünülebilir.
Sağlık İstatistik Yıllıkları (2010-2014) hastanelere ait veriler OECD verileri Tablo 4.1’de verilmiştir.
Tablo4.1. Sağlık İstatistik Yıllıkları 2010-2014 hastanelere ait veriler ve OECD verileri
Yıllar

BT
Cihaz
Sayısı

2010
2011
2012
2013
2014

974
1.017
1.058
1.071
1.119

Yapılan
Muayene
Sayısı

Yapılan
Muayenelerde Çekilen BT
Sayısı

366.890.243
386.649.146
410.068.343
424.786.425
445.535.291

8.338.711
9.825.273
11.039.684
12.407.145
13.675.737

Yapılan
Her 1000
Muayenede
Çekilen BT
Sayısı

24,7
27,7
29,1
31,3
32,7

BT
Cihaz
Başına
Düşen
Çekim
Sayısı

Bir
Milyon
Kişiye
Düşen
BT Cihaz
Sayısı
-Türkiye

Bir Milyon
Kişiye
Düşen
BT Cihaz
Sayısı OECD
Ortalaması

14,6
15,1
14,1
13,8
14,2

22,6
23,2
23,7
24,6
25,3

8.561
9.661
10.434
11.585
12.221

Analiz edilen verilere göre cihaz sayısındaki artış ile birlikte hasta sayısında da artış olmakta ve BT
cihaz başına düşen çekim sayısı gittikçe artmakta olup bu artış grafiği Şekil 4.1’de verilmiştir.
Şekil 4.1. Yıllara göre BT cihaz başına düşen görüntüleme (çekim) sayısı
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Yapılan araştırmada sağlık istatistiklerine göre Türkiye’deki BT uygulamalarının OECD ülkeleri
ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. BT uygulamalarının masum olmadığı ve uzun vadede
ciddi zararlarının olduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmış ve gereksiz BT çekimlerinin azaltılması
gerektiği vurgulanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de bir farkındalık çalışması bulunamamıştır.
BT uygulamalarından dolayı radyasyon maruziyetinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmazsa
ilerleyen yıllarda radyasyon kaynaklı hasta sayısında ciddi oranda artış olması kaçınılmazdır.
Hastaların BT’den dolayı 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” demiştir. Aynı mantıkla hekimler topluma radyasyonun uygulamalarının
zararlarından bahsederek toplumun bilinç düzeyi artırılmalıdır. Böylelikle hasta ve hasta
yakınlarının BT talepleri gittikçe azalacaktır.

•

Toplum üzerinde farkındalık kampanyalarının yürütülmesi, teşhisin güvenliğini ve etkinliğini
artırmak için doktor ve hastalar arasında diyalog yollarının geliştirmesi de ayrıca gerekmektedir.
Bu kapsamda akılcı ilaç kampanyası gibi kamu spotları ile akılcı BT kullanım kampanyası
düzenlenerek toplumun bilinç seviyesi yükseltilmelidir.

•

BT uygulaması yapılmadan önce hekim kar-zarar hesabını iyi yapmalı ve BT uygulamasını
en son çarelerden biri olarak görmelidir. Hekim performans 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. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e-Nabız
uygulaması bu soruna çözüm olacak iyi bir uygulamadır. E-Nabız uygulaması ile hastaların
tıbbi görüntüleme kayıtlarına ulaşılabilmekte ve tekrar çekimlerin önüne geçilmektedir.eNabız uygulaması kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

•

Tıbbi görüntüleme sistemlerinin kullanılmasında öncelik sırası belirtilerek tıbbi algoritmaların
oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme
gibi iyonize radyasyon içermeyen tetkikler ya da daha az zararlı direk grafi tetkikleri
tercih edilmelidir. Klinik bulguları temel alan uygulama algoritmalarının kullanılması BT
uygulamalarının yönlendirilmesi için faydalı bir yaklaşım olabilir.

•

Sağlık kuruluşlarında oluşturulacak tıbbi görüntüleme talep sistemi ile her doktorun
görüntüleme talep geçmişi izlenmeli ve diğer hekimlerin ortalama görüntüleme sıklığı ile
karşılaştırmalıdır. Elde edilen veriler ışığında görüntüleme talebi yüksek olan bir hekimin
görüntüleme istemlerini gözden geçirmesi ve algoritmalara göre şekillendirmesi önerilebilir.

•

BT uygulamasına karar verildiğinde çekim esnasında hastanın sadece çekim bölgesi ışınlanmalı
ve diğer alanlar koruyucu donanım ile korunmalı, çekim yaparken teknik ayarların ve cihazın
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kalibrasyon ayarlarının iyi yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Hatalı bir BT cihazının
hastaya normalden daha fazla radyasyon maruziyeti oluşturacağına dikkat edilmelidir.
•

Çocuk hastalar için uygulamanın gerekliliğinin değerlendirilmesi ve çocuğun vücut ağırlığı
ile ışınlama alanı göz önüne alınarak gerekli ve yeterli doz ayarlaması yapılmalıdır. Işınlama
sırasında üreme organlarının korunması sağlanmalıdır.
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HASTA GÜVENLIĞINDE LIDERLIK KONUSUNDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ
GÖRÜŞLERININ BELIRLENMESI
Songül Yorgun1, Ahmet Atasoy2, Veysel Yaşar3, Seven Kazan4, Sevinç Çapa5,
Ayşegül Çopur Çiçek6, Mehmet Akif Zaloğlu7, Mehmet Kayhan1
ÖZET
Amaç: Çalışanların hasta güvenliği ve liderlik konusundaki görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışma
bir dal hastanesi ve iki devlet hastanesindeki çalışanların hasta güvenliği ve liderlik konusundaki
görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Çalışma 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. 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 kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılanların % 67,7’si hemşire ve % 36,8’i cerrahi kliniklerde çalışmaktadır.
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 puanlarında unvan, eğitim değişkenine göre anlamlı fark saptanmaz iken, çalışan
bölüm, yaş değişkenine göre anlamlı farklılık görülmüştür (F= 3,452, p= 0,009, F= 4,945, p= 0,008).
Sonuç; Hasta güvenliği uygulamaları hasta ve çalışan açısından son derece önemli olmakla birlikte
etkin ve iyi bir liderlik, sistemin oluşması ve sürekliliği açısından vazgeçilmezdir.
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DETERMINATION OF HEALTH STAFF OPINIONS ON LEADERSHIP IN PATIENT
SAFETY
ABSTRACT
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

GIRIŞ
Son yıllarda sağlıkta yaşanan değişim ve gelişim hasta güvenliği kavramı kalite ve akreditasyon
çalışmaları ile ön plana çıkarmıştır. Sağlık hizmetinin kapsamı genişledikçe güvenlik kavramı bununla
birlikte güvenlik kültürü oluşması söz konusu olmuştur. 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). Hasta güvenliği konusunda iyileştirme ve güvenlik kültürünün benimsenmesi
için öncelikli olarak sistematik ve planlı bir yaklaşım içerisine girmek gerekmektedir. 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
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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. Şüphesiz ki
sağlık kurumlarında liderlerin/yöneticilerin birçok görevi olmakla birlikte (yönetimsel, idari, mali
vb.) temelde kurumdaki herkes için güvenli bir hastane oluşturulması önceliklidir.
Ayrıca kurum liderlerinin, yapılan hatalar karşısında takınacağı olumlu tutum, çalışanların hataları
rapor etmesini, geri bildirimlerin olumlu sonuç doğurmasını sağlayacaktır. Sağlık kuruluşlarının
üzerine düşen bir diğer 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 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. Yönetici kültürünü sırasıyla, iletişim ve
raporlanan olay sıklığı takip etmektedir. Buradan sağlık çalışanlarının hasta güvenliği ve kültürü
uygulamalarını gerçekleştirmelerinin yöneticilerin benimsemiş oldukları hasta güvenliği kültürü ile
ilişkili olduğu ve hasta güvenliği uygulamalarının hayata geçirilmesinde yöneticilere büyük görevler
düştüğü ifade edilebilinir.
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)
Bir kurumda hasta güvenliği kültüründen söz edilebilmesi için öncelikle yöneticilerin bu konuya
inanması ve öncelikle yöneticilerde bu kültürün hayata geçirilmesine yönelik bilincin, tutum ve
davranışların sergilenmesi gerekmektedir. Yönetici ve liderler hasta güvenliği kültürü algısı ve
www.uhgsfam.org
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tutumunun ölçülmesinde öncülük etmeli, iyileştirme yapılacak alanları ve çalışanların kaygılarını
belirlemede bu sonuçlardan faydalanmalıdırlar (AHRQ, 2014; Akalın, 2004; Pizzi ve ark., 2001).
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 bir dal hastanesi ve iki 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.
SINIRLILIKLAR
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 KaiserMeyer-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 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.
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BULGULAR
Çalışmaya katılanların % 67,7’si hemşire, % 5,6’si hekim, % 18,4’ü sağlık teknisyeni ve % 8,3’ ü
tıbbi sekreterdir. Katılımcıların % 36,8’i cerrahi kliniklerde, % 45,9’u dahili kliniklerde, % 8,3’ü
idari birimlerde, % 4,1’i görüntüleme ünitelerinde çalışmaktadır.
Çalışanların % 11,3’ü lise, %39,1’i ön lisans, % 54,1’i lisans, % 6,8’i yüksek lisans düzeyinde eğitim
almışlardır. Çalışanların %17,3’ünün yaşı 20-29 yaş aralığında, % 45,9’unun yaşı 30-39 yaş aralığında
ve % 36,8’sinin yaşı 40-49 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,
%81.3’ü üst yönetim hasta güvenliği sağlamada rol modeli olduğunu, %76’sı üst yönetim adil ve
dengeli karar verdiğini belirtmiş, 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) dır. 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 2029 yaş grubu ile 40-49 yaş grubu arasındadır.
Hasta güvenliğinde liderlik algılama puanları kurumda 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.
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SONUÇ; Hasta güvenliği uygulamaları hasta ve çalışan açısından son derece önemli olmakla birlikte
etkin ve iyi bir liderlik, sistemin oluşması ve sürekliliği açısından vazgeçilmezdir. Yöneticilerin hasta
güvenliği kültürü oluşmasında liderlik açısından rol modeli olması, uygulamaları desteklemesi son
derece önemlidir.
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTA KİMLİK DOĞRULAMASI HAKKINDA
BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
Ahmet ATASOY1
ÖZET
Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin hasta kimlik doğrulaması hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını
saptamaktır.
Yöntem: Çalışmamız tanımlayıcı tipte bir çalışma olup Haziran 2016’te Antalya’da bulunan üç
özel Sağlık Meslek lise öğrencileri çalışmaya alındı. Öğrenciler çalışma öncesinde bilgilendirildi ve
sözel onam veren 184 öğrenci çalışmaya dahil edildi. Katılımcılara araştırmacı tarafından geliştirilen
hasta kimlik tanımlama konusunda bilgi, tutum ve davranışları değerlendirme anketi uygulanmıştır.
Toplanan verilerin çözümlenmesinde frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları, Mann Whitney U Testi ve
Kruskal-Wallis Testi kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmada yer alan katılımcıların 110’u (%59,8) kız, 74’ü (%40,3) ise erkekti. Öğrencilerin
yaş ortalaması 16,98±0.58 olarak saptandı. Hasta kimlik doğrulanması konusunda öğrencilerin
bilgi puanı ortalaması 8,95±2.33 (minimum değer 1,00 - maksimum değer 15,00) olarak bulundu.
Öğrencilerin bilgi düzeyleri ile yaş arasında anlamsız, cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerin hasta kimlik doğrulaması yönelik bilgisi, tutum ve davranışları orta
düzeyde olduğu görüldü.
Anahtar Sözcükler: Hasta kimliğinin tanımlanması, hasta kimliğinin doğrulanması , hemşirelik
öğrencileri
THE KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BEHAVIORUS OF NURSE STUDENTS ABOUT
PATIENT IDENTIFICATION VERIFICATION
ABSTRACT
Aim: This research was performed in order to determine the knowledge, attitude and behaviours of
nurse students about patient identification verification
Material and Methods: This is a cross sectional study and was performed in June 2016. The study
sample included three health vocational high schools in Antalya . The students were informed about
the study and 184 who gave verbal informed consent were included in the study. Survey of The
knowledge, attitude and behaviours of nurse students about Patient Identification Verification was
developed by the researchers were applied to the participants. Analyzed through frequencies (f) and
percentages (%).Mann Whitney U Test and Kruskal-Wallis Test of variance were also used.
Results: Of 184 students, 110 (59,8%) were female and 74 (40,3%) were male. The mean age of the
students was 16,98±0.58 years. The mean score for knowledge of patient ıdentification verification
was 8,95±2,33. it was observed that there was no meaningful relation between the knowlede levels
of the students age, it was observed that there was meaningful relation between the knowlede levels
of gender.
Conclusıon: Nurse students have intermediate, positive attitudes and practices towards patient
Identification verification. Knowledge about Patient Identification Verification was considered
intermediate.
Key Words: Patient identification, patient identification verification, nurse students
Özel Sağlık Meslek Lisesi, Antalya/Türkiye
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1. GİRİŞ
Hasta güvenliği son yıllarda sağlık bakım kalitesinin geliştirilmesi kapsamında ele alınan güncel
ve önemli konulardan biridir. Hasta güvenliği, Ulusal Hasta Güvenliği Kurumu (National Patient
Safety Foundation- NPFS) tarafından, sağlık bakımı sırasında oluşabilecek yaralanma ve istenmeyen
olaylardan kaçınma, bu tür olayları önleme ve düzeltme amacıyla sağlık kurumlarında izlenen süreçler
olarak tanımlanmaktadır (Seren, 2009:46).
Hasta güvenliği kapsamına, sağlık hizmetinin sunumunda hasta ve sağlık çalışanlarının zarar
görmesine yol açabilecek tüm işlem ve süreçler girmektedir (Kurutkan, 2009:1). Herhangi bir sağlık
bakım ortamında, hasta güvenliğinin temelini hasta kimliğinin doğrulanması, oluşturur (Gürlek ve
Diğ,2015:196).
Kimlik doğrulama, hastanede bakım hizmeti alan bireyin, doğru kişi olduğunun güvenilir bir
şekilde belirlenmesini sağlayan uygulamalar bütünüdür. Hastanın tanı ve tedavi amacıyla hastaneye
başvurduğu andan hastaneden ayrılışına kadar geçen tüm süreçlerde hasta kimliği, kimlik tanımlama
parametreleri vasıtası ile doğrulanmalıdır (Sağlık Bakanlığı,2015:152).
Doğru hastaya doğru işlemin yapılmasının ilk şartı kimlik doğrulamasıdır. Hasta kimliğinin
doğrulanmasında amaç; ilaç yönetiminde, kan ürünlerinin uygulanmasında, klinik testler için
laboratuvar örneklerinin alınmasında veya herhangi bir tedavi prosedürünün sağlanmasında planlanan
hizmeti ya da tedaviyi alan bireyin, doğru kişi olduğunun güvenilir bir şekilde belirlenmesidir
(Cleopas,2004:344).
Hasta kimliğinin tanımlanmasında yapılan hatalar, ayaktan ve yatan hasta klinikleri, laboratuvarlar,
görüntüleme merkezleri gibi, sağlık bakım hizmetlerinin verildiği herhangi bir alanda meydana
gelebilir. Sağlık hizmet sektörünün her biriminde hasta kimliğini doğrulamada yapılan ihmaller;
ilaç hataları, transfüzyon hataları, test hataları, yanlış hasta prosedürleri, bebeklerin yanlış ailelere
verilmesi gibi sonuçlara neden olmaktadır (WHO,2007:3).
Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) 2010 yılında yayınladığı bir çalışmada tanısal testlerin yapılması
sırasında karşılaşılan hatalara yer verilmiştir. Bu rapora göre yapılan hataların %15’ini kimlik
doğrulama hatalarının oluşturduğu belirtilmiştir (Çakmakcı,2011:48).
Gökdoğan ve Yorgun’un hemşireler ile yaptıkları çalışmada en sık görülen önlenebilir hatalar arasında
hasta kimliğinin kontrol edilmemesi %9,6 olarak bulunmuştur (Gökdoğan vd, 2010:56). Çırpı ve
arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise meslek hataları arasında kimlik hatalarının % 6,1 ile ikinci
sırada yer aldığı görülmüştür (Çırpı, 2009:29). Öğün’ün 2008 yılında yaptığı çalışmada, araştırma
yapılan 21 hastanenin 6’sında yatak numarasının kimlik tanımlayıcı olarak kullanıldığı belirlenmiştir
(Öğün,2008:38). Bodur ve arkadaşlarının (2012) yapmış olduğu çalışmada öğrencilerin % 29,5’inin
hasta kimliğinin tanılanmasında hatalar yaptıklarını bulmuşlardır ( Bodur,2012:39).
Hastaya herhangi bir girişimde bulunmadan önce kimlik tanımlayıcı bileklik üzerindeki bilgilerin
kontrolü, istenmeyen olayların yönetiminde anahtar rol oynar. Hasta kimlik bilgilerinin kontrolü aynı
zamanda olası hataların önüne geçilmesi ve daha önceki hataların tekrarlanmaması için hasta ve sağlık
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bakım profesyonelleri arasındaki önemli bir etkileşim süreci olarak görülebilir ( Valenstein,2006:1107).
Hasta güvenliği ile ilgili olarak sağlık bakım hizmetlerinin niteliğinin yükseltilmesinde kilit rol
oynayan bileşenlerden biri olan “Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri”, JCI (Joint Commission
International) tarafından her yıl yeniden gözden geçirilerek, gelişebilecek risklere karşı yeni hedefler
oluşturmaktadır. JCI, 01 Ocak 2016’te geliştirmiş olduğu Ulusal Hasta Güvenliği Hedefleri Hastane
Akreditasyon Programı’nda da, “Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri” içerisinde hasta kimliğinin
doğrulanması yer almaktadır (JCI, 2016:1).
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Sağlık Kalite Standartları ve Sağlıkta Akreditasyon
Standartları Hastane Setinde hasta kimlik doğrulaması ve kimlik tanımlayıcılarına yönelik standart
maddeleri bulunmaktadır (Sağlık Bakanlığı,2016:156; Sağlık Bakanlığı,2015:154).
Tanı ve tedavi süreçlerinde farklı aşamalarda kullanılması gereken kimlik tanımlayıcılar ve kimlik
tanımlayıcıların kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir. Kimlik tanımlayıcısı olarak bileklik
kullanımı durumunda aşağıdaki kurallar uygulanmalıdır: Yatışı yapılan her hastada beyaz, alerjik
hastalarda ise sadece kırmızı renkli bileklik kullanılmalıdır. Bileklik barkotlu olmalı, üzerinde en
az; protokol numarası, hasta adı–soyadı, doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri yer almalıdır (Sağlık
Bakanlığı,2016:156; Sağlık Bakanlığı,2015:154).
Doğum sırasında kız bebeklere pembe, erkek bebeklere mavi renkli bileklik kullanılmalıdır. Aynı
seri numaralı anne-bebek bilekliği kullanılmalıdır. Annedeki beyaz bileklik bebeğin cinsiyetine
göre belirlenen bileklik ile değiştirilmelidir. Bebeğin bilekliğinde en az annenin adı-soyadı, bebeğin
doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri ve anne veya bebeğin protokol numarası bulunmalıdır. Psikiyatri
klinik hastalarına yönelik hastane tarafından belirlenen farklı kimlik tanımlayıcı araçlar kullanılabilir
(Sağlık Bakanlığı,2016:156).
Yatan hastalarda; hasta kayıtlarında yer alan kimlik tanımlama parametrelerini sözlü olarak hastaya
sorma ve teyit etme, hasta kol bandında yer alan kimlik tanımlama parametreleri ile hasta kayıtlarını
karşılaştırma, hasta kol bandında yazan kimlik tanımlama parametrelerini sözlü olarak hastaya sorma
ve teyit etme ile kimlik doğrulaması yapılır. Ayaktan hastalarda ise; fotoğraflı kimlik kontrolü ile
hasta kimliğini doğrulama, laboratuvar testi örnek kabı üzerindeki etikette yer alan kimlik tanımlama
parametreleri ile hasta kayıtlarını karşılaştırma veya hastaya sözlü olarak sorma test istem formu
üzerindeki hasta kimlik tanımlama parametrelerini sözlü olarak hastaya sorma ve teyit etme yöntemleri
kimlik doğrulamasında kullanılır (Sağlık Bakanlığı,2015:154).
Kimlik doğrulaması amacıyla ayaktan hastalarda; hastaya ait kimlik bilgilerinin yer aldığı resimli
ve resmi belgeler, yatan hastalarda; kol bantları/bileklikler, barkodlama sistemleri, biyometrik
sistemler (Retinal tarama, parmak izi taraması, avuç içi kimlik tanımlayıcı sistemler kullanılır (Sağlık
Bakanlığı,2015:154).
Kimlik doğrulama ile ilgili hata kaynakları konusunda sağlık çalışanlarının farkındalığını artırmaya
yönelik çalışmalar yapılmalı, sağlık çalışanlarına kimlik doğrulama ile ilgili eğitim verilmelidir.
Hastalar kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve kimlik doğrulamanın önemi hakkında bilgilendirilmelidir
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(Sağlık Bakanlığı, 2015:155).
Ülkemizde kimlik tanımlayıcı bileklik uygulamasına yönelik çalışmaların sayısı çok sınırlıdır.
Yapılan bu çalışmalarda (Özata,2010; Çırpı 2009) hasta kimliğinin doğrulanması, araştırmanın
yapıldığı kurumda hasta ve çalışan güvenliğinin değerlendirildiği uygulamalar içinde yer almış, hasta
kimliği doğrulama prosedürünün, araştırmanın yapıldığı kurumda uygulanıp uygulanmadığı ya da
kurum çalışanlarının kimlik doğrulama hataları ile karşılaşıp karşılaşmadıklarını belirlemeye yönelik
olduğu görülmüştür.
Geleceğin hemşirelerinin güvenli hasta bakımına yönelik bilgi beceri ve tutum kazanmasında eğitimin
önemi vurgulanmaktadır. Hasta güvenliği konusunun tüm sağlık personelinin eğitim müfredatında
yer alması gerektiği bildirilmektedir Hasta güvenliği dersi hemşirelik müfredatında açıkça yer almasa
da teorik ve klinik eğitimin içeriğinde, riskli durumlara yönelik girişimler şeklinde bulunmaktadır.
Hasta güvenliği kültürü oluşturmaya yönelik kapsamlı bir eğitime gereksinim duyulmaktadır
(Maddox,2001:12; Wolf,2006:45; Vaismoradi, 2012:103).
Eğitim ihtiyacının belirlenmesinde hemşirelik öğrencilerinin hasta kimlik doğrulaması ve kimlik
tanımlayıcı konusundaki bilgi düzeyi, hasta kimlik doğrulaması konusundaki düşünceleri, kimlik
doğrulamasına ilişkin uygulamalarının bilinmesi önemli konulardır.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Deseni
Araştırma betimsel nitelikte olup Özel Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin hasta kimlik doğrulaması
ve kimlik tanımlayıcıları konusunda bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
2.2. Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu Antalya’daki 2015-2016 eğitim öğretim yılında üç Özel Sağlık
Meslek Lisesinde 11. sınıfta öğrenim gören ve hastanelerde staja eğitimi alan 184 öğrenci
oluşturmaktadır. Okulların ismi ilgili kurum yöneticilerinin isim yayınlama izni vermemelerinden
ötürü belirtilmemiştir.
Sağlık meslek lisesindeki öğrenciler 11 ve 12 sınıfta iken yataklı ve yataksız tedavi kurumlarında staj
eğitimi almaktadırlar. Çalışmanın yapılan okullar 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında açıldığından
çalışmanın yapıldığı anda 12.inci sınıf bulunmamaktadır.
2.3.Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada dört bölümlü 33 sorudan oluşan hasta kimlik tanımlama konusunda bilgi, tutum ve
davranışları değerlendirme anketi veri toplama aracı kullanılmıştır.
Anketin birinci bölümünde öğrencinin cinsiyeti, yaşı ve hastanede staj yaptığı servis ve üniteden
oluşan 3 soru bulunmaktadır.
Anketin ikinci bölümünde 15 sorudan oluşan hasta kimlik doğrulaması ve kimlik tanımlayıcıları
konusunda bilgi testi bulunmaktadır. Bu bölümdeki sorular araştırmacı tarafından Sağlıkta
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Akreditasyon Standartları Hastane Seti ve Sağlıkta Kalite Standartları Versiyon-5; Revizyon-01
taranarak hazırlanmıştır (Sağlık Bakanlığı,2016: Sağlık Bakanlığı,2015).
Bilgi testinde hasta kimlik doğrulaması yapılan bölümlerle ilgili 4 soru, hasta bileklik renkleri ile
ilgili 3 soru, doğumdan sonra hasta bileklerinin değişimi ile ilgili 3 soru ve kimlik tanımlayıcıları ile
ilgili 5 soru bulunmaktadır.
Anketin üçüncü bölümünde hasta kimlik doğrulaması ve kimlik tanımlayıcılarına yönelik 20
tutum soru bulunmaktadır. Sorular “1: hiç katılmıyorum”, “2: katılmıyorum”, “3: kararsızım”,
“4:Katılmıyorum”, “5:Tamamen katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi ölçekle değerlendirilmiştir.
Anketin dördüncü bölümünde hasta kimlik doğrulaması ve kimlik tanımlayıcıları ile ilgili uygulamaya
yönelik 5 soru bulunmaktadır. Sorular “1: hiç uygulamam”, “2: nadiren uygularım”, “3: kısmen
uygularım”, “4: sıklıkla uygularım”, “5: her zaman uygularım” şeklinde 5’li Likert tipi ölçekle
değerlendirilmiştir.
“Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Kimlik Doğrulaması Hakkında Bilgi, Tutum Ve Davranışları”
anket formu öğrencilere uygulanmadan önce üç uzman görüşü alınmıştır.
Uzman görüşünde, Waltz ve Bausell (1981) tarafından geliştirilmiş Content Validity
Index (Kapsam Geçerlik İndeksi) kullanılmıştır. Bu indekse göre uzmanlardan maddeleri aşağıdaki
ifadelere göre değerlendirmeleri istenmiştir.
1) Uygun değil ( 1 puan),
2) Maddenin uygun şekle getirilmesi gerekiyor ( 2 puan),
3) Uygun, ancak ufak değişiklik gerekiyor ( 3 puan),
4) Çok uygun ( 4 puan).
“ Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Kimlik Doğrulaması Hakkında Bilgi, Tutum Ve Davranışları “
anketinin maddelerini uzmanların değerlendirmesi sonrasında her bir madde için önerilen değişiklikler
göz önüne alınmış ve öneriler doğrultusunda değişiklikler yapılmıştır.
Uzman görüşünden sonra son şekli verilmiş anket 10 sınıftaki 20 ögrenciye uygulanmıştır. Ön
uygulamada ankette yer alan her madde öğrenciler tarafından okunduktan sonra maddelerin anlaşılıp
anlaşılmadığı sorulmuştur. Öğrencilerin verdikleri yanıtlar değerlendirilmiş ve anlaşılmayan madde
olmadığı için maddeler üzerinde düzeltme yapılmamıştır. Ön uygulama yapılan öğrencilerin verileri
araştırma kapsamına alınmamıştır.
11.inci sınıflara uygulanan anketin bilgi testindeki maddelerinin ayırt edicilik indeksi ve madde güçlüğü
hesaplanmıştır. Bilgi testindeki maddelerinin ayırt edicilik indeksinin 0,31 ile 0,57 arasında, testin
ortalama güçlüğü 0,52 olarak bulunmuştur. KR-20 güvenirlik katsayısı ise 0,66 olarak hesaplanmıştır.
Anketteki hasta kimlik doğrulaması ve kimlik tanımlayıcılarına yönelik tutum soruların güvenirliği
Cronbach’s Alpha katsayısı 0,890, hasta kimlik doğrulaması ve kimlik tanımlayıcılarına yönelik
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davranış ve uygulamalara soruların güvenirliği Cronbach’s Alpha katsayısı 0,710’dır.
2.4 Verilerin Toplanması
Çalışmada, 33 sorudan oluşan hasta kimlik tanımlama konusunda bilgi, tutum ve davranışları
değerlendirme anket formu 01.06.2016-15.06.2016 tarihleri arasında 11.inci sınıflaa uygulanarak
veriler toplanmıştır.
2.5. Araştırmanın Etik Yönü
Araştırmanın yapılabilmesi için çalışmanın yapıldığı kurumlardan izin, araştırmaya katılan
öğrencilerden araştırmanın amacı açıklanarak sözel izin alınmıştır. Öğrencilere anket formunun
bir sınav olmadığı, ders değerlendirmesi için kullanılmayacağı, sadece araştırma kapsamında
kullanılacağı bilgisi verildi.
2.6.Verilerin Çözümlenmesi
Verilerin kodlanması ve istatistiksel analizleri IBM SPSS Statistics 23 hazır istatistik paket programı
kullanılarak yapıldı.
Verilerin normal dağılıma uygunlukları “Kolmogorov Smirnov” testi ile yapılmıştır. Veriler parametrik
test varsayımlarını yerine getirmediğinden, ikiden fazla çalışma grupları arasındaki farklılıkları
bulabilmek amacıyla, nonparametrik test olan “Kruskal-Wallis” testi ikili çalışma grup arasındaki
farklılıkları bulabilmek amacıyla Mann Whitney U testi kullanılmıştır.
Kategorik değişkenlerin analizinde Aritmetik Ortalama, Standart Sapma kullanılmıştır.
3. BULGULAR
3.1. Demografik Bulgular
Öğrencilerin % 59,8’i kız, % 40,2’si erkektir, % 65,8’i on yedi yaşında, % 16,3’ü ise onsekiz
yaşında ve % 40,2’si hastanelerde dahili kliniklerde mesleki uygulama yapmaktadırlar (Tablo 1).
Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özellikleri
Cinsiyet

Yaş

Kız
Erkek

16
17
18
Çalıştığı Ünite
Dahiliye
Cerrahi
Acil
Laboratuvar

SAYI (n=184)

%

110
74

59,8
40,2

33
121
30

17,9
65,8
16,3

74
69
15
26

40,2
37,5
8,2
14,1
43
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3.2. Öğrencilerin Hasta Kimlik Doğrulaması ve Kimlik Tanımlayıcıları Konusunda Bilgi
Düzeyleri
Öğrencilerin hasta kimlik doğrulaması ve kimlik tanımlayıcıları konusundaki soruların doğru
cevaplanma ortalaması 8,95±2,33 (minimum değer 1,00, maksimum değerler 15,00) olarak bulundu.
Konulara göre doğru cevap ortalamaları incelendiğinde ise hasta kimlik doğrulamasının yapıldığı
bölümlere ait soruların doğru cevap ortalaması 2,29±1,21; hasta bileklik renkleri ait soruların doğru
cevaplanma ortalaması 1,83±0,97; doğum sonrası hasta bilekliklerin değişimi ile ilgili soruların doğru
cevaplanma ortalaması 1,85±0,94; kimlik tanımlayıcısına ait soruların doğru cevaplanma ortalaması
2,29±1,41 olarak bulumuştur (Tablo 2).
Tablo 2. Öğrencilerin Hasta Kimlik Doğrulaması ve Kimlik Tanımlayıcısı Konusunda Bilgi Düzeyleri
Soru
Bölümler
Hasta kimlik doğrulamasının yapıldığı
bölümler
Hasta bileklik renkleri
Doğum sonrası
hasta bilekliklerin
Değişimii

sayısı

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

4

184

,00

4,00

2,29

1,21

3

184

,00

3,00

1,83

,97

3

184

,00

3,00

1,85

,94

Kimlik tanımlayıcısı

5

184

,00

5,00

2,96

1,41

Genel Bilgi Düzeyi

15

184

1,00

15,00

8,95

2,33

Hasta kimlik doğrulaması yapılan bölümlere ( 4 ifade) ilişkin bilgi düzeyleri incelendiğinde
öğrencilerin çoğunluğunun ( % 67,4 ) “hasta kimlik tanımlaması ameliyathanede uygulanır”, ( %
59,8) “hasta kimlik tanımlaması yoğun bakım ünitesinde uygulanır” ifadelerine doğru yanıt verdikleri
belirlenmiştir (Tablo 3).
Hasta bileklik renklerine ( 3 ifade) ilişkin bilgi düzeyleri incelendiğinde öğrencilerin çoğunluğunun
( % 63,6 ) “Hastaneye yatan tüm hastalara beyaz bileklik takılır” ifadesine doğru yanıt verdikleri
belirlenmiştir (Tablo 3).
Doğumdan sonra hasta bilekliklerin değişimine ( 3 ifade) ilişkin ilişkin bilgi düzeyleri incelendiğinde
öğrencilerin çoğunluğunun ( % 67,4 ) “ Doğumdan sonra anneye ve bebeğe takılan bilekliklerin
seri numarası aynıdır”, ( % 63,0) “Doğumdan sonra erkek bebeğe ve annesine mavi bileklik takılır”
ifadelerine doğru yanıt verdikleri belirlenmiştir (Tablo 3).
Kimlik tanımlayıcılarına ( 5 ifade ) ilişkin ilişkin bilgi düzeyleri incelendiğinde öğrencilerin
çoğunluğunun ( % 67,9 ) “bileklikler elle yazılır”, ( % 63,0) “ Hastaya takılan kol bandında hastanın
protokol numarası yer alır” ifadelerine doğru yanıt verdikleri belirlenmiştir (Tablo 3)
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Tablo 3. Öğrencilerin Hasta Kimlik Doğrulaması ve Kimlik Tanımlayıcısı Konusunda Bilgi
Durumları

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

Kimlik Doğrulaması Yapılan Bölümler
Hasta kimlik tanımlaması acil serviste uygulanır
Hasta kimlik tanımlaması kliniklerde uygulanır
Hasta kimlik tanımlaması ameliyathanede uygulanır
Hasta kimlik tanımlaması yoğun bakım ünitesinde uygulanır
Hasta Bileklik Renkleri
Yataklı tedavi kurumlarında hasta kimlik tanımlaması
değişik renkteki bilekliklerle yapılır
Hastaneye yatan tüm hastalara beyaz bileklik takılır
Alerjisi olan hastalara kırmızı bileklik takılır
Doğumdan Sonra Hasta Bilekliklerin Değişimi
Doğumdan sonra kız bebeğe ve annesine pembe bileklik takılır
Doğumdan sonra erkek bebeğe ve annesine mavi bileklik takılır
Doğumdan sonra anneye ve bebeğe takılan bilekliklerin seri numarası aynıdır
Kimlik Tanımlayıcıları
Hastaya takılan kol bandında hastanın protokol numarası yer alır
Hasta kimlik tanılaması işleminde oda numarası kullanılır
Bilekliklerde barkod numarası bulunur.
Barkodlarda ad soyadı doğum tarihi ay yıl gün bulunur.
Bileklikler elle yazılır.

Evet

Hayır

57,1
45,1
67,4

42,9
54,9
32,6

59,8

40,2

61,4

38,6

63,6
58,7

36,4
41,3

54,9

45,1

63,0

37,0

67,4

32,6

63,0

37,0

60,3

39,7

46,2
59,2
67,9

53,8
40,8
32,1

3.3. Öğrencilerin Hasta Kimlik Doğrulaması ve Kimlik Tanımlayıcısı Konusunda Bilgi
Düzeylerine Etkileyen Faktörler
Öğrencilerin cinsiyetine göre hasta kimlik doğrulaması ve kimlik tanımlayıcısına ilişkin bilgi
düzeylerinin farklılığı Mann Whitney U testi ile ölçülmüştür. Mann Whitney U testinden elde edilen
sonuçlara göre (p≤ 0,05 için) cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir
(U=2589,500 p=,000). Hasta kimlik doğrulaması ve kimlik tanımlayıcısına ilişkin bilgi düzeyine
bakıldığında erkek öğrencilerin bilgi düzeyinin kız öğrencilerden yüksek olduğu görülmektedir
(Tablo 4).
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Tablo 4. Öğrencilerin Hasta Kimlik Doğrulaması ve Kimlik Tanımlayıcısı Konusunda Bilgi
Testinden Aldıkları Puan Ortalamalarının Cinsiyet Değişkenine Göre Mann Whitney U Testi
Analiz Sonuçları
Mean
Cins
Kız
Erkek

N
110
74

Sum of
Ranks
8694,00
8326,00

Rank
79,04
112,51

Mann-Whitney U

p

2589,000

,000

Öğrencilerin uygulama yaptığı servislere göre hasta kimlik doğrulamasına ilişkin bilgi durumları
arasındaki farklılıklar Kruskal-Wallis testi ile ölçülmüştür. Kruskal-Wallis testinden elde edilen
sonuçlara göre (p≤ 0,05 için) uygulama yapılan ünitelere göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık
göstermemektedir (KW=3,631 p=,304) (Tablo 5).
Tablo 5. Öğrencilerin Hasta Kimlik Doğrulaması ve Kimlik Tanımlayıcısı Konusunda Bilgi
Testinden Aldıkları Puan Ortalamalarının Uygulama Yapılan Ünite Değişkenine Göre KruskalWallis Testi Analiz Sonuçları

Ünite
Dahiliye
Cerrahi
Acil
Laboratuvar

N
74
69
15
26

Mean
Rank
98,74
87,73
104,07
80,71

Chi-Square

df

Asymp.
Sig.

3,631

3

,304

3.4. Öğrencilerin Hasta Kimlik Doğrulaması ve Kimlik Tanımlayıcısı Konusunda Tutumları
Öğrencilerin % 50’si “kimlik doğrulaması güvenli cerrahi için önemlidir”, % 48,9’u “kimlik
doğrulamada yapılan ihmaller bebeklerin yanlış aileye verilmesini neden olur”, % 47,2’si “sağlık
personeli hasta kimlik doğrulama ile hasta güvenliği arasında ilişkiyi kavrayamaması tıbbi hataları
neden olur”, % 46,2’si “kimlik doğrulamada yapılan ihmaller laboratuar test hatalarına neden olur”,
% 45,1’i “standart olmayan kol bantları kimlik doğrulama hatalarına neden olur” ifadelerine olumlu
bir şekilde katılmışlardır (Tablo 6).
Öğrencilerin % 47,3’ü “doğru hastaya doğru işlemin yapılmasının ilk şartı kimlik doğrulanmasıdır”,
% 43,5’i “hasta tanımlaması hasta güvenliğinin sağlanması açısından önemlidir”, % 43,3’ü “hasta
ve yakınlarına kimliklendirme ve bileklik kullanımı anlatılmalıdır” ifadelerine olumsuz olarak
katılmışlardır (Tablo 6).
Öğrencilerin % 40,8’i “hasta kimliğinin doğrulanması sağlık personelinin sorumluluğundadır”, %
37’si “hastanın kimliğini doğru tanımlanması sağlık çalışanları arasında etkili iletişimi sağlar”, %
37,5’i “kimlik doğrulamada yapılan ihmaller kan transfüzyon hatalarına neden olur” ifadelerinde
kararsız kaldıkları saptanmıştır (Tablo 6).
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Tablo 6. Öğrencilerin Hasta Kimlik Doğrulaması ve Kimlik Tanımlayıcısı Konusunda Tutumları
Dağılımı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Hastaların doğru tanımlanması tıbbi hataları
önler
Hasta tanımlaması hasta güvenliğinin sağlanması açısından önemlidir
Hasta ve yakınlarına kimliklendirme ve bileklik kullanımı anlatılmalıdır.
Doğru hastaya doğru işlemin yapılmasının
ilk şartı kimlik doğrulanmasıdır
Kimlik doğrulaması güvenli cerrahi için
önemlidir.
Kimlik doğrulamada yapılan ihmaller ilaç
hatalarına neden olur
Kimlik doğrulamada yapılan ihmaller kan
transfüzyon hatalarına neden olur
Kimlik doğrulamada yapılan ihmaller laboratuvar test hatalarına neden olur
Kimlik doğrulamada yapılan ihmaller bebeklerin yanlış aileye verilmesini neden olur
Sağlık personeli hasta kimlik doğrulama ile
hasta güvenliği arasında ilişkiyi kavrayamaması tıbbi hataları neden olur
Standart olmayan kol bantları kimlik doğrulama hatalarına neden olur
Hasta kimliğinin doğrulanması sağlık personelinin sorumluluğundadır
Hasta kimlik doğrulama konusu uyum eğitimlerinde ele alınmalıdır
Hasta yakınlarına yanlış kimliklendirme ile
ilgili riskler konusunda eğitim verilmelidir
Sağlık çalışanı kol bandı kullanımın önemi
konusunda tüm hastalara eğitim vermelidir
Hastanın kimliğini doğru tanımlanması sağlık çalışanları arasında etkili iletişimi sağlar
Hastanın kullandığı dil kimlik doğrulama
hatalarına neden olur
Hastanın kol bandı takmaktan utanması kimlik doğrulamada hatalara neden olur
Yaşlı hastalar kimlik doğrulama hatalarına
neden olur
Hastanın uzun kollu giysileri kimlik doğrulamada hatalara neden olur
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Olumlu

Kararsız

Olumsuz

%

%

%

41,3

29,3

29,4

32

24,5

43,5

39,8

16,8

43,4

36,9

15,8

47,3

50,0

17,4

32,6

38,6

33,7

27,7

37,5

37,5

25,0

46,2

23,4

30,4

48,9

33,7

17,4

47,2

8,7

44,1

45,1

13,6

41,3

23,9

40,8

35,3

38,0

34,8

27,2

54,9

19

26,1

43,5

22,3

34,2

28,8

37,0

34,2

42,8

20,1

37,1

46,8

27,7

25,5

53,3

21,7

25,0

43,5

23,4

33,1
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3.4. Öğrencilerin Hasta Kimlik Doğrulaması Konusundaki Uygulamaları
Öğrencilerin % 67,3’ü hasta kimlik tanılama parametrelerini teyit etmedikçe işlem yapmadığı, %
59,2’si her ilaç uygulamasında hastanın kol bandındaki bilgileri okuduğu, % 57,6’sı hasta kimlik
tanımlayıcıları ile hasta kayıtlarındaki bilgileri karşılaştırdığı, % 46,7’si bütün yaptığı işlemlerde
hastanın adını soyadını sorduğu,
% 44,6’sı bütün yaptığı işlemlerde hastanın doğum tarihini
sorduğu saptanmıştır
( Tablo 7).
Tablo 7. Öğrencilerin Hasta Kimlik Doğrulama Konusundaki Uygulamaları
Hiçbir
zaman
%
Her ilaç uygulama sında hastanın
kol bandındaki tüm bilgileri okurum
Hasta kimlik tanımlayıcıları ile
hasta kayıtlarındaki bilgileri karşılaştırırım
Bütün yaptığım işlemlerde hastanın adını soyadını sorarım
Bütün yaptığım işlemlerde hastanın doğum tarihini sorarım
Hasta kimlik tanılama parametrelerini teyit etmedikçe hiçbir işlem
yapmam.

Nadiren

%

Ara
Sıra
%

SıklıkHer zala
man
%

%

7,6

20,7

12,5

19,0

40,2

4,9

10,9

26,6

13,6

44,0

7,1

27,7

18,5

17,4

29,3

5,4

13,0

37,0

17,4

27,2

8,7

11,4

12,5

29,3

38,0

4. TARTIŞMA
Sağlık hizmeti sunumunun her aşamasında, hasta güvenliğinin sağlanması ve tıbbi hataların önlenmesi
sağlık sisteminin önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Tıbbi bakımdan kaynaklanan hatalara
bağlı oluşabilecek her türlü hatanın olmaması ya da sağlık bakım hizmetinin kişilere vereceği zararı
önlemek amacıyla sağlık kuruluşlarının gereken önlemleri alması gerekmektedir. Bu önlemlerden bir
tanesi de hasta kimlik doğrulamasının yapılmasıdır. Hastanın kabul aşamasından başlayan ve taburcu
aşamasına kadar olan süreçtir.
Bileklik renklerinin standardize edilmesi, olası tıbbi hataların önüne geçilmesi bakımından da önem
taşımaktadır. İngiltere’de Temmuz 2005 ve Nisan 2006 tarihleri arasında Ulusal Raporlama ve Öğrenme
Sistemi (National Reporting and Learning System=NRLS) tarafından kimlik bilekliklerindeki renk
kodlaması ile ilişkili problemlerin % 14.4 - % 27.4 arasında olduğu bildirilmiştir (Sevdalis,2009).
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Sağlıkta Hizmet Kalite Standartlarına göre; yatışı
yapılan her hastada beyaz renkli kimlik tanımlayıcı kullanılması gerektiğine yönelik bir standart
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maddesi bulunmaktadır. Standartlara göre alerjisi olan hastalarda ise sadece kırmızı renkli kimlik
tanımlayıcı kullanılmalıdır. Ayrıca kimlik tanımlayıcı barkotlu olmalı ve kimlik tanımlayıcıda;
protokol numarası, hasta adı–soyadı, doğum tarihi bilgileri yer almalıdır (Sağlık Bakanlığı, 2016:154).
Alerjisi olan hastaya zarar vermemek için hastanın var olan alerji durumu tanımlanarak tüm çalışanların
hastanın alerjisinin varlığı konusunda haberdar olması ve hastaların ilk değerlendirmelerinde ve her
ilaç/madde uygulamasından önce bir ilaca/maddeye karşı alerjilerinin olup olmadığının sorgulanması
önerilebilir. Bir başka önemli nokta da hastanın alerjisinin varlığı konusunda sağlık çalışanlarının
bilgilendirilmesi olabilir. Alerjisi olduğu belirlenen hastalara, alerjisi olduğunu ve alerjen maddenin
ne olduğunu belirten renkli bir bileklik takılabilir (Yıldırım, 2008:152).
Henneman ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada; hasta simülasyonu kullanarak öğrenci
hemşirelerin hatalarının tanımlanması ve iyileştirilmesi konusunda bir araştırma yapılmış, çalışma
sonuçlarının hasta güvenliğinin iyileştirilmesi için bir fırsat yaratacağı belirtilmiştir. Araştırma
sonucunda, hem hasta kimliğinin doğrulanması hem de alerji gibi diğer kritik bilgilerin doğrulanması ile
ilgili hataların yapıldığı ve bu durumun hasta güvenliği için hala bir tehdit unsuru olduğu belirtilmiştir.
Hasta kimlik ve alerji bilgisini doğrulamak, güvenli ilaç yönetiminin temelini oluşturduğu için bu
gözlemin endişe verici olduğu açıklanmıştır (Henneman v.d., 2010:12).
Cengiz’in (2014) yaptığı çalışmada araştırmaya katılan sağlık personelinin % 47,5’i “hastanın alerjisi
olup olmadığının kontrolünde kimlik doğrulaması yapılır. (kırmızı kimlik bilekliği v.b. ile)” ifadesine
“kesinlikle katılıyorum” cevabını vermişlerdir
( Cengiz,2014:123).
Çalışmamızda öğrencilerin hasta bileklik renklerine ilişkin bilgi düzeyleri incelendiğinde öğrencilerin
% 61,4’ü “yataklı tedavi kurumlarında hasta kimlik tanımlaması değişik renkteki bilekliklerle yapılır”,
% 63,6’sı “Hastaneye yatan tüm hastalara beyaz bileklik takılır”, % 58,7’si “Alerjisi olan hastalara
kırmızı bileklik takılır” ifadelerine doğru yanıt verdikleri belirlenmiştir. Soruların doğru cevaplanma
oranlarının düşüklüğü öğrencilerde hasta bileklik renkleri konusunda bilgi eksikliği olduğu şeklinde
yorumlanabilir.
Laboratuvarlar, hastalık tanısının konmasına ve tedavi edilmesine büyük katkı sağlayan birimlerdir.
Laboratuvarda uygulanan Kalite Yönetim Sistemi (KYS)’nin amacı; doğru hastadan, doğru zamanda
alınan doğru klinik örnek ile doğru sonucu, doğru zamanda vermektir (Pascal,2006:318).
Laboratuvarlarda preanalitik evrede yapılan hataların ortalama % 15’i kimlik doğrulama ile ilgili
hatalardır. Tanı testleri ile ilgili kimlik doğrulama hataları iki kategoride ele alınabilir: Testin yanlış
hastaya uygulanması, örneğin doğru hastadan alınması ancak etiketlemede hata yapılması. Bunların
her ikisi de hasta için olabilecek hatalardır, bu nedenle Joint Commission ve College of American
Pathologists gibi akredite edici kurumlar, sağlık kurumlarında kimlik doğrulanmasını temel hasta
güvenliği hedeflerinden biri olarak tanımlamıştır (Çakmakçı ve Diğ, 2010: 50).
Hastanın tedavi ve bakım sürecinde tüm uygulamalardan önce kimlik kontrolü yapılmalıdır. Tetkikler
için örnek alma ve etiketleme ile ilgili hataların önlenmesi için örnek kapları üzerindeki bilgilerin
alınan kişiye ait olduğu doğrulanmalıdır. Bu hatalara yönelik teknolojik çözümler de mevcuttur. Hasta
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başında kol bandının taranması ile örnek barkot etiketlerinin alınabildiği, taşınabilir barkot yazıcıları
ile hatalar azaltılabilmektedir (Çakmakçı ve Diğ, 2010: 50).
Sağlıkta Kalite Standartlarında tanı ve tedavi ile ilgili tüm işlemlerde hasta kimlik doğrulamasının
yapılması beklenmektedir. Bu kapsamda hastadan klinik örneklerin alınması aşamasında, hastanın
bilinci açıksa kendisiyle, değilse hasta dosyasındaki bilgilerle birlikte hastanın kolundaki kimlik
tanımlayıcısından kimlik doğrulaması yapılır (Sağlık Bakanlığı, 2016:155).
Çalışmamızda öğrencilerin % 46,2’si “kimlik doğrulamada yapılan ihmaller laboratuvar test
hatalarına neden olur” ifadesine olumlu şekilde katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuç öğrencilerde
laboratuvarda kimlik hatalarını önemi fazla önemsenmediği şeklinde düşünülebilir.
Sağlıkta Kalite Standartlarına göre kimlik doğrulama ile ilgili hata kaynakları konusunda sağlık
çalışanlarının farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı, sağlık çalışanlarına kimlik
doğrulama ile ilgili eğitim verilmelidir. Hastalar kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve kimlik
doğrulamanın önemi hakkında bilgilendirilmelidir (Sağlık Bakanlığı, 2016:155).
Cengiz’in çalışmasında sağlık personelinin % 35,6’sı “hasta güvenliği ve kimlik doğrulama
konularında yeterli eğitim verilir ve sağlık personeline hastane tarafından kimlik doğrulamanın önemi
anlatılır ve sık sık hatırlatılır.” ifadesine “katılıyorum”, % 12,6’sı “katılmıyorum” cevabını vermiştir
(Cengiz,2014:126 ).
Çalışmamızda öğrencilerin % 54,9’u “Hasta yakınlarına yanlış kimlik doğrulama ile ilgili riskler
konusunda eğitim verilmelidir”, % 43,5’u “Sağlık çalışanı kol bandı kullanımın önemi konusunda
tüm hastalara eğitim vermelidir”, % 38’i “Hasta kimlik doğrulama konusu uyum eğitimlerinde ele
alınmalıdır” ifadelerine olumlu bir şekilde cevaplamışlardır.
JCAHO raporuna göre; kan transfüzyon hatalarının % 67’sinin sebebinin yanlış hasta tanımlama ile
ilgili olduğu bildirilmiştir (Cleopas, 2004:344).
Hastalara, kan ya da kan ürünü alınmadan ve/veya verilmeden önce kimlik doğrulamasının yapılıp
yapılmadığı sorulmuş ve verilen cevaplar incelenmiştir. Hastaların % 12,4’ü kimlik bilekliğine
bakıldığını ya da kendisine sorularak kimliğinin en az iki bileşen ile doğrulandığını ifade etmiş, %
56,2’si hasta başı dosyasına bakıldığını ya da sadece adı veya sadece adı soyadı ile kısmen doğrulama
yapıldığını belirtmiştir. Hastaların % 17,1’i ise hiçbir kimlik doğrulaması yapılmadan kendilerinden
kan alındığını ya da kan verildiğini söylemiştir (Cengiz,2014:83).
Çalışmamızda öğrencilerin % 37,5’i “kimlik doğrulamada yapılan ihmaller kan transfüzyon hatalarına
neden olur” ifadesine olumlu şekilde katılmışlardır. Bu sonuç öğrencilerde kan transfüzyonunda
kimlik hatalarını önemi fazla bilinmediği şeklinde düşünülebilir.
Sağlıkta kalite standartlara göre yatan hastalarda; hasta kayıtlarında yer alan kimlik tanımlama
parametrelerini sözlü olarak hastaya sorma ve teyit etme, hasta kol bandında yer alan kimlik
tanımlama parametreleri ile hasta kayıtlarını karşılaştırma, hasta kol bandında yazan kimlik
tanımlama parametrelerini sözlü olarak hastaya sorma ve teyit etme ile kimlik doğrulaması yapılır
(Sağlık Bakanlığı,2016:154).
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Gürlek ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada hastaların % 72.6’sı kendisine herhangi bir girişim/
müdahale yapılmadan önce, sağlık çalışanları tarafından bileklikte yer alan bilgilerin hastaya okunup,
doğrulatılarak kontrol edildiğini,
% 20’si ise kontrol edilmediğini ifade etmiştir ( Gürlek ve
Diğ,2015:198).
Hastalara ilaç verilmeden önce kimlik doğrulamasının yapılıp yapılmadığı sorulmuş ve verilen
cevaplar incelenmiştir. Hastaların % 5,6’sı kimlik bilekliğine bakıldığını ya da kendisine sorularak
kimliğinin en az iki bileşen ile (hasta adı soyadı ve dosya numarası, doğum tarihi, anne adı gibi ikinci
bir bileşen ile) doğrulandığını ifade etmiş, % 75,3’ü hasta başı dosyasına bakıldığını ya da sadece adı
veya sadece adı soyadı ile kısmen doğrulama yapıldığını belirtmiştir. Hastaların % 7,6’sı ise hiçbir
kimlik doğrulaması yapılmadan kendilerine ilacın verildiğini söylemiştir (Cengiz,2014:82).
Çalışmamızda öğrencilerin % 67,3’ü Hasta kimlik tanılama parametrelerini teyit etmedikçe işlem
yapmadığı % 59,2’si her ilaç uygulamasında hastanın kol bandındaki bilgileri okuduğu, % 57,6’sı
Hasta kimlik tanımlayıcıları ile hasta kayıtlarındaki bilgileri karşılaştırdığı,% 46,7’si bütün yaptığı
işlemlerde hastanın adını soyadını sorduğu, % 44,6’sı bütün yaptığı işlemlerde hastanın doğum tarihini
sorduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar öğrencilerde hasta kimlik doğrulama davranışların geliştirilmesi
gerektiğini düşüdürmektedir.
Hasta kimlik doğrulaması, aslında sağlık çalışanı ile hasta arasındaki en önemli iletişim aracıdır (Süzük,
2014:121). Bizim çalışmamızda öğrencilerin % 28,8’i “hastanın kimliğini doğru tanımlanması sağlık
çalışanları arasında etkili iletişimi sağlar” ifadesine olumlu şekilde katılmışlardır.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Hemşirelik öğrencilerin hasta kimliğinin doğrulanmasına yönelik bilgi, tutum ve davranışları orta
düzeydedir.
Öğrencilerin hasta kimliğinin doğrulanmasına yönelik bilgi, tutum ve davranışları istenilen düzeye
getirilmesi için aşağıdaki öneriler sıralanabilir.
•

Hemşirelik müfredat programlarında hasta güvenliği konuları eklenmeli,

•

Farmakoloji, Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
ve Hemşirelikte Acil Bakım vb. ders içeriklerinde hasta kimliğinin doğrulanmasının öneminden
mutlaka bahsedilmeli,

•

Mesleki temel uygulamalı dersler kapsamında hasta kimliğinin doğrulanması uygulamaları
temel alınarak bilgilerinin pekiştirilmeli,

•

Sağlık meslek lisesinde görev alan öğretmenler hasta güvenliği konularında hizmet içi
eğitimine alınmalı,

•

Staja gidilen kurumlar öğrencilere yönelik eğitimlerini sık sık tekrarlanmalı,

•

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Sağlıkta Kalite Standartlarının değişikliklerinde Okul
yönetimi, öğretmenler ve staja gidilen kurumlar öğrencilere bilgilendirmelidir.
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Yazarlar makale gönderimlerini derginin online makale gönderim sistemi üzerinden yaparlar.
Yazarlar onay formunu doldurarak, makalelerinin telif hakkını Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı
Dergisi’ne bıraktıklarını, bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışmasına yol açabilecek mali
ya da diğer ilişkilerini açıklamalıdır. Bu formun tüm yazarlar tarafından imzalanmış olması gerekir.
Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir.
Metnin dergide yer alabilmesi için en az iki bilimsel danışmanın değerlendirmesinden sonra
Yayın Kurulu’nca da uygun görülmesi gerekir. Yayın Kurulu yayın kurallarına uymayan metinleri
yayımlamama, düzeltmek için yazarlarına geri gönderme ve biçim olarak yeniden düzenleme
yetkisine sahiptir.
Araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yardımların hangi kurum, kuruluş ve firmalarınca
yapıldığı makalenin ilk sayfasında dipnot olarak bildirilmelidir.
Yayımlanması istenen metnin dayandığı çalışma daha önce başka bir yerde yayımlanmış ya da
yayımlanmak üzere teslim edilmiş veya kabul edilmiş olmamalıdır. Özet biçiminde yayımlanmış bir
ön bildirinin bitmiş biçimine yer verilebilir. Yayımlanması istenen metnin herhangi bir bölümünde
çıkarılması istenen bir bölüm olduğu takdirde de yine bir yazıyla başvuru yapılır ve gerekli değişikliğin
yapılması istenir.
Yayımlanması istenen metin herhangi bir nedenle yazar(lar)ca geri çekilmek istenirse yine nedenleri
açıklayan bir yazıyla başvuru yapılır.
Yazarların çalıştıkları kurumun adından ve araştırmanın gerçekleştiği bölüm veya kurumun adından
ana metinde söz edilmemelidir.
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İletişimi yürüten yazarların bilgileri, dergide yayımlanmaktadır.
Yazarlar yayımlanmak üzere teslim ettikleri her şeyin bir kopyasını saklamalıdır.
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olursa Editöre bilgi verilmesi zorunludur.
Bu dergide TUBA ve TÜBİTAK’ın yayın etiğine uygun yazılar yayınlanır.
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Yayımlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir.
Yayımlanan yazılar için herhangi bir ücret ödenmez.
Yayımlanması kabul edilmeyen metinler geri verilmez.
Yazım Kuralları
1. Yazılar, açık ve anlaşılır bir dil ile yazılacak, anlatımda kişileştirilmiş ifadelerden kaçınılacak,
bilimsel, akademik makale yazım kriterlerine uyulacaktır.
2. Yazılar Microsoft Word programında hazırlanmalı, Times New Roman 12 punto ve 1,5 aralık
olmalıdır.
•

Başlık: 12 punto ve bold

•

Yazar Adları: 10 punto ve bold

•

Özet: 10 punto

•

Üst Boşluk: 3 cm

•

Sol Boşluk: 3,5 cm

•

Sağ Boşluk: 3 cm

•

Alt Boşluk: 3 cm olmalıdır.

•

Tablo, grafik, şekil ve resimlerin başlık, kaynakça içerikleri 9 punto olacaktır.

3.Dergimizde yayınlanan çalışmaların kaynak gösterimi düzeninde APA 5 (American Psychological
Association Manual) standartları esas alınmaktadır.
•

Tek yazarlı bir yazıdan alıntı yapılmışsa: (Gülcan, 2009: 26)

•

İki yazarlı bir yazıdan alıntı yapılmışsa: (Gülcan ve Terim, 2009: 42)

•

Üç ve daha fazla yazarı olan bir yazıdan alıntı yapılmışsa: (Gülcan ve Diğ., 2009: 22). Ancak atıfta
bulunulan kaynağın tüm yazarları yazının kaynakça bölümünde mutlaka yer almalıdır.

•

Aynı konuda birden fazla yazıdan alıntı yapılmışsa: (Gülcan, 1999: 26; Gülcan ve Terim, 2009: 42;
Gülcan ve Diğ., 2010: 22)

•

İçeriği genişletmek için dipnot kullanımı tavsiye edilmemektedir.

•

Metinde bir açıklama yapmak gerekiyorsa ilgili yere (*) simgesi konarak, açıklama aynı sayfanın
altına 10 punto Times New Roman karakteri ile yazılır.

Kaynakça Düzeni Kuralları
Yararlanılan kaynaklar Kaynakça bölümünde yazarların soyadlarına göre abecesel düzende
sıralandırılmalı ve aşağıdaki örneklere göre düzenlenmelidir:
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