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 Sağlık hizmetlerinde değişim ve gelişim diğer sektörlere göre daha  

hızlıdır.  Sağlık Bakım hizmetlerinin  ve alanda çalışan personelimizin bu     

gelişim ve değişime ayak uydurabilmesi,  hasta bakımında kaliteyi yükseltmek 

için kanıta dayalı hizmet sunumuna yönelmesi ve bilimsel yöntemler ışığında 

uygulamalardan bilgi üretebilmesi önem arz etmektedir.  

 Profesyonel bir mesleğe sahip olan bakım hizmetleri personeli, bireyin 

ve ailenin sağlığını koruma ve geliştirmeyi,  hastalık halinde bakım ve         

rehabilitasyon hizmetlerini  verimli ve kaliteli bir şekilde yürütebilmeyi      

sağlarken, biz yöneticiler olarak,   personel memnuniyetini en üst düzeye çıka-

rabilmeyi hedeflemekteyiz. 

 Genel Müdürlüğümüz olarak; bakım hizmetlerini değişen ve gelişen 

dünya koşullarına uygun  standartlara taşımayı amaçlarken,  verimli ve kaliteli 

çıktı almayı hedeflemekte olduğumuzu bildirir saygılar sunarım. 

                                               

                                              Doç. Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ  

                                                  Kamu Hastaneleri Genel Müdürü 
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 Ülkelerin refah düzeyi ve huzuru, toplumu oluşturan bireylerin; 

fiziksel, ruhsal ve toplumsal açıdan ne kadar iyi olduğu ile doğrudan    

ilişkilidir. Sağlık hizmet sunucuları olarak, bireylerin sağlığını koruma, 

geliştirme ve hastalık durumunda iyileştirme faaliyetlerini yürütürken, 

kalite ve verimliliği  arttırmayı ve dolayısı ile hizmet kalitesini en üst   

seviyelere taşımayı hedeflemekteyiz. 

 Daire Başkanlığımız olarak; sağlık bakım hizmetleri ve sağlık 

otelciliği hizmetlerinde hizmet kalitesine katkı sağlamak amacıyla        

yürütmekte olduğumuz çalışmalarımız devam etmektedir. Yeni sayımızın 

herkese hayırlı olması temennisiyle … 

                                                    

 

                                                       Yıldız DEMİRBAŞ 

           Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Daire Başkanı 
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ÖZET 

 

Aksi ispat edilmediği sürece her hastane enfeksiyonu, temel enfeksiyon kontrol kuralla-

rına uyulduğu takdirde önlenmesi mümkün olan bir tıbbi hata olarak kabul edilmelidir  

(Gerberding 2002;137). 

 

İyi uygulanan bir enfeksiyon kontrol programı; 

 

Hastanede yatış süresini kısaltır,  

Morbidite ve mortaliteyi azaltır,  

Maliyeti düşürür,  

İlaç ve diğer sarf malzemelerinin uygun kullanımını en üst düzeye çıkarır,  

Hasta memnuniyetini arttırır ve kalite iyileştirme sağlanmış olur. 

 

Hataların sınıflandırılması, saptanması ve bunları en aza indirgeyecek sistemik önlemle-

rin alınması en önemli adımlar olduğundan dolayı Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği 

Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı tarafından 4 Birlik hastanesi ve 1 

ADSH’ni kapsayacak Birlik Enfeksiyon Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. Koordinatör-

lük oluşumunda Genel sekreterliğimiz bünyesinde bir enfeksiyon uzmanı istihdam edil-

memiş olup yalnızca saha değerlendirmesi, Sürveyans incelenmesi, özel birimlerin en-

feksiyonlarının izlenmesi, akılcı antibiyotik kullanımı konularında destek alınmakta 

olup, dönemsel olarak saha değerlendirmeleri 1 Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve 2 

Tıbbi Hizmetler Uzmanı tarafından yapılmıştır. 

 

Enfeksiyonların kontrolü ve yerinde gözlenmesi açısından oluşturulan değerlendirme 

formu ile hastanelerin genelinde gözlemsel değerlendirme yapılmıştır. Yoğun Bakım 

üniteleri için invaziv araç ilişkili hastane enfeksiyon oranları ve önlenmesine yönelik 

uygulamalar incelenmiştir. Birlik Enfeksiyon Koordinatörlüğü uygunsuz antibiyotik 

kullanımını nokta prevalans çalışması ile değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme ve 

çalışmalar neticesinde raporlar ve eğitim sunumları hazırlanarak Genel Sekreterlik üst 

yönetimi, hastane yöneticileri ve ilgili bölümlerle paylaşılarak hastanelere Genel Sekre-

terliğimiz tarafından gerekli danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Enfeksiyon Kontrolü, Uygunsuz antibiyotik Kullanımı, Hasta-

ne Enfeksiyon 



Sayfa 7 BAKIM HİZMETLERİNDE BİLİM - 7 

1. HASTANE ENFEKSİYONU 

 

1.1 Hastane Enfeksiyonu Tanımı 

 

Genel olarak, hastaneye yattıktan 48-72 saat sonra ve taburcu olduk-

tan sonraki 10 gün içinde meydana gelen enfeksiyonlar hastane en-

feksiyonu kabul edilir. Hastane enfeksiyonları hastanede yatış süre-

sini uzatmakta, hastada önemli sağlık sorunlarına hatta ölüme yol 

açmakta ve aynı zamanda ek mali yük de getirmektedir. Hastane 

enfeksiyonları çok sayıda başarılı geçen ameliyat veya diğer tıbbi 

tedavileri başarısız kılmaktadır. 

Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde en önemli birim hastane 

enfeksiyon komitesidir. Deneyimli bir ekibin olması ve buna hastane 

yönetiminin maddi ve manevi olarak güçlü bir destek vermesi ile 

hastane enfeksiyonlarının önlenmesi mümkün olabilmektedir. 

 

1.2. Hastane Enfeksiyonları ve Kalite 

 

Hastane enfeksiyon hızları sağlıktaki en önemli kalite göstergelerin-

den biri olarak kabul edilmektedir. 

 

Ayrıca;  İyi uygulanan bir enfeksiyon kontrol programı; Hastanede 

yatış süresini kısaltır, morbidite ve mortaliteyi azaltır, maliyeti düşü-

rür, ilaç ve diğer sarf malzemelerinin uygun kullanımını en üst düze-

ye çıkarır, hasta ve çalışan memnuniyetini arttırır. 

 

Enfeksiyon kontrol programı işletilirken “Kalite İyileştirme” şu şe-

kilde sağlanır. 

 

 *İlk etapta enfeksiyonla ilgili sorunların belirlenmesi sağlanmalıdır. 

*Sorunlu alan ve işlemlerle ilgili veriler toplanmalı ve analiz edilme-

lidir. 

*Hastane politika ve uygulamalarında değişiklikler yapılarak kültür 

değişimi sağlanmalıdır. 

*Başarının sürekli olarak izlenmesi sağlanmalıdır. 

2.BİRLİK ENFEKSİYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ UYGULA-

MASININ ETKİLERİ 

 

2.1.Uygulamanın Amacı 

 

Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık 

tesislerinde hastane enfeksiyonları ile ilgili sorunları tespit etmek, 

çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek ya da hastaneler 

düzeyinde alınması gereken kararları gerekli yerlere iletmek için 

oluşturulacak kurulların çalışma yöntemlerini belirlemektir. İyi bir 

enfeksiyon kontrol uygulamasını yürütmek için hastane personeline 

olanak sağlayarak yardımcı olmak, Enfeksiyon kontrol programı ve 

ABSTRACT 

 

Unless proven otherwise, every hospital infec-

tion should be accepted as a medical mistake 

that is possible to be prevented if basic infec-

tion control rules are followed (Gerberding 

2002;137). 

 
A well applied infection control program will: 

 

Shorten the period of hospitalization,  

Decrease morbidity and mortality,  

Reduce the cost,  

Maximize the appropriate use of medicines and 

other consumables,  

Increase patient satisfaction, and thus improve 

the quality of services. 

 
 As classification of patients, detection 

of the same, and taking systemic measures to 

minimize them are the most important steps, 

The Union Infection Coordinatorship was es-

tablished by the Union of Public Hospitals of 

Eskişehir, Secretary General’s Office, Medical 

Services Department, so as to cover 4 Union 

hospitals and 1 ADSH. In the formation of the 

coordinatorship, an infection specialist was 

not employed within the body of the General 

Secretariat, and only support is received in the 

matters of field assessment, Surveyor’s inspec-

tion, monitoring of infections in special units, 

and reasonable antibiotic use, and periodical 

field assessments were carried out by 1 Medi-

cal Specialist of Infection Diseases and 2 Spe-

cialists of Medical Services. 

 An observational evaluation was car-

ried out in generality of the hospitals, with the 

evaluation form created for the control and in-

place observation of infections. The ratios of 

hospital infections associated with invasive 

devices and practices for the prevention of the 

same were reviewed for the Intensive Care 

units. Union Infection Coordinatorship evalu-

ated the inappropriate antibiotic use by the 

way of a point prevalence study. In consequent 

with the carried out evaluation and studies, 

reports and training presentations were pre-

pared, and these were shared with the exclu-

sive management of the General Secretariat, 

hospital managers, and concerning depart-

ments, and through this way the General Sec-

retariat tried to render the required consultan-

cy and guidance services to hospitals. 
 

Key Words : Infection Control, Inappropriate 

Antibiotic Use, Hospital Infection  
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tüm alanların uyumu ile ilgili Sorunların belirlenmesi Veri toplama ve analizi ile ilgili yapılan hatalar var ise Birlik Enfek-

siyon Koordinatörlüğü tarafından farklı bir gözle değerlendirilmesi, eğer gerekli ise Politika ve uygulamalarda değişiklik-

ler yaparak gerekli olan değişimi sağlamak ve sonrasında Sürekli veri toplayarak, başarının izlenmesini sağlamak. 

 

 

2.2.Uygulamanın Sağlıkta Kalite Standartları ile İlişkisi 

 

Enfeksiyon birlik değerlendirmesi öncesinde saha değerlendirmesi için bir kontrol formu hazırlanmış olup kontrol formun-

daki soru dağılımına bakıldığında Sağlıkta kalite standartları içerisinde yer alan Kurumsal Hizmet yönetimi içerisindeki 17 

adet standardın, Sağlık Hizmeti Yönetimi içerisindeki 80 adet standardın ve İndikatör yönetimi içerisindeki 5 adet standar-

dın birebir hastane enfeksiyonlarının önlenmesi, takibi ve tespitine yönelik kriterlerden oluşturulmuş olduğu görülmüştür. 

Ayrıca Sağlıkta Kalite Standartları içerisinde Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesine ilişkin ayrı bir bölüm bulunmakta 

olup bu bölümde 7 standart ve 25 değerlendirme ölçütü yer almaktadır. 

 

2.3.Uygulama Süreci ve Uygulamanın Yapıldığı Bölümler 

 

Uygulama sürecimiz ve uygulamanın yapıldığı bölümler genel anlamda üç aşamada ele 

alınmıştır. 

 

*Enfeksiyonların kontrolü ve yerinde gözlenmesi açısından oluşturulan değerlendirme 

formu ile genel gözlemsel değerlendirme yapılmıştır. 

 

*Yoğun Bakım üniteleri için invaziv araç ilişkili hastane enfeksiyon oranları ve bu en-

feksiyonların önlenmesine yönelik uygulamalar incelenmiştir. 

 

*Birlik Enfeksiyon Koordinatörlüğü uygunsuz antibiyotik kullanımını nokta prevalans çalışması ile değerlendirmiştir.  

 

Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Enfeksiyon Birlik Koordinatörlüğü tarafından; 

 

Enfeksiyonların kontrolü ve yerinde değerlendirilmesi ve tespit edilen aksaklıklar için ortaklaşa çözüm yollarının bulun-

ması açısından gözlemsel değerlendirmeler yapılmıştır.  

 

11 Ağustos 2005 tarihinde 25903 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönet-

meliği” ile hastanelerde EKK’larının oluşturulması yasal zorunluluk haline gelmiştir. Hastanelerde hali hazırda var olan 

yapılanmanın üzerine Genel Sekreterliğimizce 1 Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Genel Sekreterlikten 2 Tıbbi Hizmet-

ler uzmanı sekonder iş olarak Birliğe bağlı hastanelerin değerlendirilmesi ve Enfeksiyon parametrelerine ilişkin diğer ta-

kiplerin sahada yapılması amacı ile görevlendirilmişlerdir. 

 

İlk etapta birliğe bağlı hastanelerimiz ve ADSH için hastanenin bütün bölümlerini kapsayan bir saha turu programı oluştu-

ruldu. İlk olarak Haziran 2013 tarihinde Birliğimize bağlı Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir Devlet Hastanesi, Çif-

teler Devlet Hastanesi, Sivrihisar Devlet Hastanesi ve ADSH’de Birlik Enfeksiyon Koordinatörlüğü tarafından Sağlıkta 

Hizmet Kalite Standartları, Enfeksiyon Yönetmeliği, DAS rehberi ve Tıbbi Hizmet Sunum Rehberi esas alınarak bir saha 

turu gerçekleştirilmiştir. Saha turunda enfeksiyonların kontrolü açısından poliklinikler, acil servisler, laboratuvarlar

(özellikle mikrobiyoloji laboratuvarları), endoskopi üniteleri, klinikler, erişkin ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri, sterili-

zasyon ünitesi, doğumhane hizmet birimlerinde oluşturulan kriterler çerçevesinde değerlendirme yapılmıştır.  

 

İlk değerlendirmelerde ortaya çıkan en bariz durumlar şu şekilde sıralanmaktadır. İlçe hastanelerdeki sıkıntılar, 

ADSH’ndeki sıkıntılar ve merkez hastanelerdeki sıkıntılar kendi içinde benzer fakat diğer hastanelerle farklılıklar göster-

mektedir. 

 

Merkez hastanelerde; 

 Acil servis ve polikliniklerde bulunan müdahale birimlerinde dezenfeksiyon ve sterilizasyon için belirlenen prose-

dürlere tam uyum sağlanmadığı tespit edildi. Özellikle pansuman odalarındaki aletlerin sterilizasyon işleyişine uy-

gun olarak düzenlenmesi ve transferinin sağlanması hususlarında gerekli çalışmalar yapılmıştır. İlgililere Enfeksi-

yon Kontrol Komitesi tarafından gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanmıştır. 

 Hastanelerin yoğun hizmet akışından dolayı atıkların kaynağından ayrıştırılmasına yönelik düzenlemelerinin uygun 

olmadığı tespit edilmiştir. 
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 Özellikle Yoğun Bakım Üniteleri için destek alan yetersizliği mevcuttur. Bu konu yeni planlanan üniteler için has-

tane yöneticileri ile görüşülerek yeni düzenlemelere gidilmiştir. 

 Antiseptik solüsyonların ve dezenfektan solüsyon kullanımı ile ilgili çalışan personelin eğitimlerle tekrar bilgilen-

dirilmesi sağlanmıştır. 

 

 Antibiyotik tüketimi konusunda uygunsuzluklar ve A-72 kapsamındaki antibiyotiklerin uygunsuz kullanıldığı göz-

lenmiştir. 

 

 Gerekli fiziki şartları sağlayamayan Yoğun Bakım Üniteleri ve Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri ve TPN ünitesi 

için gerekli tadilat çalışmaları başlatılmış ve yeni düzenlemeye gidilmiştir. 

  

 

İlçe hastanelerde; 

 

Danışman enfeksiyon uzman hekimi görevlendirmesinde yeniden düzenlemeye gidilmiştir. 

 

 İlçe hastanelerimizde eğitimli enfeksiyon hemşiresi sıkıntısı yaşandığı için burada 

enfeksiyon hemşiresi olarak görevlendirilen çalışanlarımızın merkez hastanelerimizde eği-

tim almaları sağlanmıştır. 

 

 İlçe hastanelerindeki diş ünitelerinde malzemelerin yetersiz ve korozyona uğramış 

olduğu tespit edilmiş olup dezenfektan kullanımı konusunda yerinde eğitimler verilmiştir.  

 

 Sterilizasyon ünitesi çalışanları DAS eğitimi almadığından dolayı sterilizasyon dön-

güsünde tespit edilen aksaklıklarla ilgili düzenlemelerin yapılması sağlanmıştır. (Otoklav 

vakum kaçak takibi, kimyasal ve biyolojik indikatör kullanımı, sterilizasyon döngüsü vb.) 

 

 

ADSH’nde; 

 Yapılan ilk değerlendirme neticesinde sterilizasyon ünitesinde Hizmet Kalite Kriterleri ve DAS kriterlerine uygun, 

fiziki olarak yeniden düzenleme yapılması sağlamıştır.  

 Sterilizasyon döngüsünün takibi açısından barkotlama sistemine geçilmesi sağlanmıştır. 

 

 İlk değerlendirmelerde hastanelerimizde enfeksiyon kontrol açısından mümkün olan tüm sıkıntılar ortaya çıkartılmıştır. 

Tespit edilen sorunlarla ilgili önem derecesine göre bir çalışma yapılmış ve sunum oluşturularak hastane yöneticilerine ve 

genel sekreterlik yönetimine sunulmuştur. Akabinde 2013 Ekim ayında yapılan saha ziyaretlerinde ise hastanelerimizde 

ilk değerlendirmede elde edilen aksaklıklar üzerinden gidilerek asıl sorun teşkil eden alanlardaki hizmetler incelenmiştir. 

En bariz düzeltmelerin ilçe hastanelerimizdeki diş ünitelerinde, sterilizasyon ünitelerinde merkez hastanelerimizde ise 

poliklinik ve küçük cerrahi müdahale birimlerinde ve yoğun bakım ünitelerinde yapıldığı saptanmıştır.  

Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Enfeksiyon Birlik Koordinatörlüğü tarafından; 

 

Özellikle TKHK’nun yayınlamış olduğu Verimlilik Karnesi gösterge Kartları Kalite kriterleri içerisinde geçen yoğun ba-

kım enfeksiyon puanı hesaplamasına göre merkezde A2 grubu olan 2 hastanemizin Persentil hesaplamasına göre Türkiye 

ortalamasının üzerinde kaldığı konusunda bu grup hastanelerimizi hedef alan spesifik bir çalışma başlatılmış ve yoğun 

bakım enfeksiyonlarının en önemli nedeni olan invaziv araç ilişkili enfeksiyonların takibi açısından bir form geliştirilerek 

sahada takibi yapılmıştır. 

 

İnvaziv araç ilişkili enfeksiyonların önlenmesi çalışması kapsamında öncelikle mevcut durum saptamasının yapılması 

amacı ile 2012 hastane ve Türkiye ortalamaları ile 2013 yılı Santral venöz kateter(SVK), Ventilatör ilişkili pnömoni(VİP), 

Üriner Kateter(ÜK) enfeksiyonlarının değerlendirmesi yapılmıştır. 

YEDH ve EDH’ de 2013 yılında tespit edilen invaziv araç ilişkili hastane enfeksiyon oranları incelenmiş ve sonuçlar aşa-

ğıda verilmiştir. 
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Tablo 1. Yunus Emre Devlet Hastanesi Santral Venöz Kateter Enfeksiyon Oranları SVK(GÜN:4148) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVK enfeksiyon oranları çok düşük bulunmuştur. Toplam 4148 kateter günü takip yapılmış olup sürveyansda herhangi bir 

eksiklik yoktur. 

 

Tablo 2. Eskişehir Devlet Hastanesi Santral Venöz Kateter Enfeksiyon Oranları SVK (GÜN:2506) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SVK enfeksiyon oranları ARYB, çocuk ve dahiliye YB’da Türkiye ortalamasının üzerindedir. ARYB’da 2012 ye göre 

artış vardır. Bu birimlerde önlem paketi uygulaması başlatılabilir. Eğitimleri arttırılabilir. 

 

 

 

 

 

SVK(GÜN:4148)   

  Y Hastanesi 2013 TÜRKİYE (2012) Y Hastanesi 2012 

  Alet kul-
lanım 
oranı 

Enfeksi-
yon hızı 

Alet 
kulla-
nım 
oranı 

Enfeksiyon 
hızı 

%50 
Per-
sentil 

Alet kul-
lanım 
oranı 

Enfeksiyon 
hızı 

ARYB 0.66 0 0.66 4.7 1.5     

BCYB 0.27 0 0.50 2.6 - 0,28 6,7 

DYB 0.29 0 0.21 2.5 1.7 0,42 5,3 

KVCYB 0.76 0 0.25 1.1 - 0,78 0 

GYB 0.47 0.84 0.36 2.8 0.6 0,56 1,2 

KYB 0.05 0 0.15 1.4 - 0,11 0 

SVK (GÜN:2506)   

  E Hastanesi 2013 TÜRKİYE (2012) E Hastanesi 2012 

  Alet 
kulla-
nım 
oranı 

Enfeksi-
yon hızı 

Alet 
kulla-
nım 
oranı 

Enfeksi-
yon hızı 

%50 
Persen-
til 

Alet 
kulla-
nım 
oranı 

Enfeksi-
yon hızı 

ARYB 0.46 7,4 0.66 4.7 1.5 0.47 3.31 

BCYB 0.22 0 0.50 2.6 - 0.48 0.00 

DYB 0.34 5,6 0.21 2.5 1.7 0.20 9.43 

NORYB 0.19 0 0,23 2,3 0,3 0.21 8.60 

CYB 0.47 0.84 0,36 2,8 3,5 0.28 0.00 

ÇOCYB 0.21 4,6 0,26 2,3 - - - 

GÖĞÜS 0,06 0 0,40 2,1 - - - 
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Tablo 3. Yunus Emre Devlet Hastanesi Üriner Kateter Enfeksiyon Oranları ÜK(GÜN:9410) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm YB’larda üriner kateter enfeksiyon oranları Türkiye ortalamasının yaklaşık iki kat üzerindedir. Tüm YB’larda önlem 

paketi uygulanması başlatılması ve üriner kateter enfeksiyonu eğitimlerinin acil servis çalışanlarını da kapsayacak şekilde 

arttırılması gerekmektedir. 

 

Tablo 4. Eskişehir Devlet Hastanesi Üriner Kateter Enfeksiyon Oranları ÜK:(GÜN:8040) 

 

 

 

 

Üriner kateter enfeksiyon oranları tüm YB’larda Türkiye ortalamasına benzerdir. Üriner katater takma işlemi genelde 

YBÜ’de uygulandığı için sıkıntı yaşanmamaktadır. 

 

Tablo 5. Yunus Emre Devlet Hastanesi Ventilatör İlişkili Pnömoni Enfeksiyon Oranları 

 

 

 

 

 

 

 

 İnvaziv araç ilişkili enfeksiyonlar: VİP oranları Türkiye ortalamasının üzerindedir. Koroner YB daki yüksek oran çok az 

ventile hasta takip edilmesine rağmen 1 hastada VİP gelişmesine bağlıdır. Dahiliye YB’da oran 2012 ‘ye kıyasla yarıya in-

ÜK(GÜN:9410)   

  Y Hastanesi 2013 TÜRKİYE (2012) Y Hastanesi 2012 

  Alet kullanım 
oranı 

Enfeksiyon hızı Alet kul. 
oranı 

Enfeksiyon 
hızı 

%50 Persen-
til 

Alet kullanım 
oranı 

Enfeksiyon 
hızı 

ARYB 0.98 6.7 0.97 3.6 3.1     

BCYB 0.98 2.9 0.98 2 - 0,98 3,1 

DYB 0.99 6.2 0.91 3 2.5 0,98 10,5 

KVCYB 0.98 2.4 0.88 1 - 0,97 2,29 

GYB 0.99 6.3 0.91 3.5 2.4 0,96 5,4 

KYB 0.31 3.1 0.58 1.3 1.6 0,28 2,2 

ÜK:(GÜN:8040)   

  E Hastanesi 2013 TÜRKİYE (2012) E Hastanesi 2012 

  Alet kullanım 
oranı 

Enfeksiyon hızı Alet kulla-
nım oranı 

Enfeksiyon hızı %50 Per-
sentil 

Alet kullanım 
oranı 

Enfeksiyon hızı 

ARYB 0.95 3,6 0.97 3.6 3.1 0.95 6.48 

BCYB 0.92 2,06 0.98 2 - 0.84 0.00 

DYB 0.90 2,82 0.91 3 2.5 0.93 8.59 

NORYB 0.92 3,57 0,97 4,8 4,2 0.98 4.23 

CYB 0.94 2,1 0,91 3,5 2,4 0.94 4.58 

ÇOCYB 0.19 0 0,09 1,3 - - - 

GÖĞÜS 0,90 0 0,80 2,5 - - - 

VİP (GÜN:2928)   

  Y Hastanesi 2013 TÜRKİYE (2012) Y Hastanesi 2012 

  Alet kulla-

nım oranı 

Enfeksiyon hızı Alet kullanım 

oranı 

Enfeksiyon hızı %50 Persentil Alet kullanım 

oranı 

Enfeksiyon hızı 

ARYB 0.78 11.7 0.60 14.3 1     

BCYB 0.17 22 0.22 18.2 15.7 0,19 22,5 

DYB 0.24 27.8 0.26 15.1 12.2 0,25 40,7 

KVCYB 0.28 10.9 0.32 8 6.4 0,23 7,1 

GYB 0.38 22.8 0.38 10.3 8.4 0,40 18,5 

KYB 0.05 33.5 0.11 9.7 9.7 0,05 0 
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miştir. 2013 yılı sonunda YB’lar yeniden yapılandırılarak fiziki şartlar düzeltilmiştir. DYB ve ARYB’da VİP önlem pa-

keti başlatılmış, personele gerekli eğitimler verilmiştir. Önlem paketine uyum ile ilgili sürekli ölçüm yapılmaktadır. 

Tablo 6. Eskişehir Devlet Hastanesi Ventilatör İlişkili Pnömoni Enfeksiyon Oranları 

 

İnvaziv araç ilişkili enfeksiyonlar: VİP oranları tüm YB’larda Türkiye ortalamasına benzerdir. DYB ise artışla birlikte 

Türkiye ortalamasının biraz üzerindedir. Ancak BCYB’daki artış dikkat çekmektedir. Özellikle bu birimde eğitim tekrar-

ları yapılmalıdır. Türkiye ortalamasının altındadır. 

 

Yoğun bakım üniteleri ile ilgili yapılan bu sürveyans analiz çalışması neticesinde YBÜ’lerinde 2013 yılında tespit edilen 

invaziv araç ilişkili hastane enfeksiyonları nedenlerinin sahada gözlenmesi ve nedenlerinin tespit edilmesi amacı ile de-

ğerlendirme formu geliştirilmiştir. 

Aslında bu çalışmadaki amaç yoğun bakımda hasta bakımı hizmet kalitesinin değerlendirilmesi olmuştur. Değerlendir-

menin sağlıklı yapılabilmesi ve standardize olması bakımından Birlik Enfeksiyon Koordinatörlüğü tarafından  

«Enfeksiyon Birlik Koordinatörlüğü Yoğun Bakım Değerlendirme Formu» geliştirilmiştir. Akabinde merkez hastaneleri-

mizi kapsayan bir saha turu planı oluşturulmuştur. Yapılan değerlendirmede Santral venöz kateter ilişkili enfeksiyon, 

Ventilatör ilişkili pnömoni, Üriner katater ilişkili enfeksiyon üzerinden sahadaki yoğun bakım üniteleri aşağıdaki forma 

göre gözden geçirilmiştir. Açıklamalar bölümünde ise her iki hastanede bu enfeksiyonların ortaya çıkmasındaki en bariz 

ve önemli etkenlere değinilmiştir. 

VİP (GÜN :2839)   

  E Hastanesi 2013 TÜRKİYE (2012) E Hastanesi 2012 

  Alet kulla-

nım oranı 
Enfeksiyon 

hızı 
Alet kulla-

nım oranı 
Enfeksiyon 

hızı 
%50 Per-

sentil 
Alet kulla-

nım oranı 
Enfeksiyon 

hızı 

ARYB 0.55 10,0 0.60 14.3 1 0.45 11.05 

BCYB 0.21 17,8 0.22 18.2 15.7 0.47 7.30 

DYB 0.12 16,5 0.26 15.1 12.2 0.21 14.93 

NORYB 0.27 8,25 0,19 9,7 9,3 0.27 13.63 

CYB 0.14 0 0,38 10,9 9,6 0.18 24.39 

ÇOCYB 0.41 4,74 0,31 6,9 - - - 

GÖĞÜS 0,23 8,47 0,25 15,3 - - - 
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Tablo 7. Enfeksiyon Birlik Koordinatörlüğü İnvaziv İlişkili Hastane Enfeksiyonları Yoğun Bakım Değerlendirme Formu 

No Standart(Soru) Açıklama 
1 
  

VENTİLATÖRLE İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN (VİP) ÖNLENMESİ Ventilatör kullanımı ağırlıklı olarak Anestezi YBÜ’de uygulanmaktadır 

  Aspirasyon işlemlerinde steril sıvılar kullanılmalıdır. Bu işlemde tüm hastanelerimizde steril sıvıların kullanıldığı gözlemlenmiştir. 
  Ventilatör devrelerinde sıvı birikimi olmamalıdır. Değerlendirme esnasında ventilatör devrelerinde sıvı birikimi gözlemlenmemiş-

tir. 
  Aspirasyon işlemlerinde asepsi kurallarına uyulmalıdır.   
  Ağız bakımı uygulaması yapılmadır. (sayı/gün) Yoğun bakım üniteleri için Ağız bakımı için günlük asgari sayı ve hangi ürünle 

yapılacağının standardize edilmediği gözlemlenmiştir.(Gerekirse her YBÜ için 
ayrı) 

  Yatak başının pozisyonu (30-45 derece) olmalı ve ölçüm 

yapılmalıdır. 
Yoğun bakım ünitelerinde düzenli bir uygulama yok. Öneri olarak yatak başlarının 
işaretlenmesi uyumu arttırabilir. 

  Anestezi uzmanı tarafından günlük olarak sedasyon değer-

lendirilmelidir . 
Mekanik ventile hastaların anestezi hekimlerince düzenli takibini sağlayacak bir 
sistem hastaneler tarafından belirlenmelidir. 
  
Anestezi hekimlerince düzenli takibini n sağlanacağı bir sistem hastaneler tarafın-
dan belirlenmelidir. 

  Anestezi uzmanı tarafından uyandırma ve extubasyon için 

değerlendirme yapılmalıdır. 

  Yoğun bakım çalışanlarına Ventilatörle ilişkili pnomoni 

eğitimi verilmelidir. 
Hemşire eğitimleri var ama hekim eğitimlerinin mevcut olmadığı saptanmış olup, 
hekimler içinde ayrı bir eğitim programı düzenlemesine gidilmelidir.  Entübasyon 
yapan hekim ve teknisyenlere asepsi eğitimi verilmelidir. 

  Ventilatörle ilişkili pnomoni önleme talimatı bulunmalıdır. Talimatlar genel olarak alanlarda mevcut olup, talimatlara uygun hareket edilme 
durumunun gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

2 
  

SANTRAL VENÖZ KATETER (SVK)  ENFEKSİYONUNUN ÖN-
LENMESİ 

  

  Kateter takılması esnasında el hijyenine uyulmalıdır. YBÜ’de  kateter takılması sırasında bazı anestezi uzmanlarının el hijyenine dikkat 
etmediği sonucuna ulaşılmıştır. 

  Kateter takılması esnasında maksimum bariyer önlemleri-

ne uyulmalıdır. 

Bariyer önlemlerine uyumla ilgili Yoğun bakım ünitelerinde çalışma başlatılması 
gerekmektedir. 

  
  

 Kateter takılması esnasında asepsi kurallarına uyulmalıdır. Genel olarak kateter takılması sırasında asepsi  kurallarına uyulduğu bildirilmiş ve 
gözlemlenmiştir. 

  Uygun kateter alanının seçilmelidir.(femoral venin kullanı-

mından kaçınma) 

Genel olarak YBÜ’lerimizde SVK uygulaması için uygun olan Subclavien ven   
kullanılmaktadır. 
  

  Günlük olarak kateterin gerekliliği değerlendirilmelidir. Uygun işlem yapılıyor. 
  Kateter bakımına ait kayıt bulunmalıdır. Keteter bakımına ilişkin kayıtların düzenli tutulduğu gözlenmiştir. 
  SVK takılması ve SVK enfeksiyonunu önleme talimatları 

bulunmalıdır. 

Talimatlar alanlarda mevcut olup, il bazında SVK uygulamasına ilişkin enfeksiyon 
oranlarının yüksek olduğu göz önünde bulundurulduğunda, talimata uygun hare-
ket edilme durumu gözden geçirilmelidir. 

  Yoğun bakım çalışanlarına Kateter enfeksiyonları ile ilgili 

eğitim verilmelidir. 

Eğitimleri eksik olan hemşireler mevcut olup, SVK takan hekimlerin hiçbir eğitime 
katılmadığı tespit edilmiştir.  Enfeksiyo Kontrol Komitesi  hekimi tarafından hazır-
lanacak eğitime tüm kateter takan hekimlerin ve yoğun bakım hemşirelerinin 
katılımı sağlanmalıdır. SVK enfeksiyonu önlem paketi uygulaması başlatılması 
faydalı olabilir. 
  

3 ÜRİNER KATETER 
ENFEKSİYONUNUN ÖNLENMESİ 

  

  Endikasyon dışında  üriner kateter takılmasından kaçınıl-

malıı, endikasyon sonlandığında çıkarılmalıdır. 

(Operasyon için takılmışsa 24 saat içinde çıkarılmalıdır) 

Hasta nakli sırasında kateterin klemplenmesi gereğine dikkat edilmediği için idrar 
geri dönüşünü engelleyen torbaların kullanılması uygulamasına geçilmiş olup bu 
tip torbaların kullanımının devamlılığının sağlanması gerekmektedir. 
  

  Üriner kateter takılırken aseptik tekniğe uyulmalıdır. YBÜ’de  üriner kateter takılması esnasında asepsi kurallarına genel olarak uyul-
duğu gözlenmiştir. 
Ancak acilden takılı olarak gelen hastalar için bu sorun mevcuttur.  Acil personeli-
ne de üriner  kateter takılması ile ilgili eğitimlerin tekrar edilmesinde fayda var-
dır. 

  Steril kayganlaştırıcı kullanılmalıdır. Steril bir kayganlaştırıcı olan Katajel kullanılmaktadır. 
  Kapalı drenaj sisteminin kullanılması gerekmektedir. Tüm ünitelerde kapalı drenaj sisteminin kullanıldığı gözlemlenmiştir. 
  Günlük perine ve meatus bakımı yapılmalı ve kaydı olmalı-

dır. 
Perine bakımı için hazır setler kullanılmakta olup devamlılığı sağlanmalıdır. 

  Üriner kateter takılması ve üriner  enfeksiyonu önleme 

talimatları bulunmalıdır. 

Talimatlar alanlarda mevcut olup, talimata uygun işlem yapılma durumu takip 
edilmelidir. 

  Yoğun bakım çalışanlarına üriner  enfeksiyonlar ile ilgili 

eğitim  verilmelidir. 

Özellikle üriner kateterlerin takıldığı yoğun bakım dışı servislerde çalışan perso-
nelin asepsi ve üriner kateter enfeksiyonu eğitimleri tekrarlanmalıdır. 
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Birlik Enfeksiyon Koordinatörlüğünün Uygunsuz Antibiyotik Kullanımını Nokta Prevalans Çalışması ile               

Değerlendirmesi: 
 

Birçok sosyal tıp biliminde ve epidemiyolojide kulllanılan bir terim olan Prevalans; belirli bir nüfusta, belirli bir zaman dili-

mi içerisinde, çalışma kapsamında yer alan, belirli bir hastalık veya hastalıklara sahip tüm olguların oranıdır. 

Eskişehir İli Kamu Hastaneler Birliği’ne bağlı Eskişehir Devlet ve Yunus Emre Devlet 

Hastanesi’nde yatan hastalar kullandıkları antibiyotikler açı-sından nokta prevalans çalış-

ması ile araştırılmıştır. 

 

Her iki hastanede çalışmaya alınan servislerden; 

Dahiliye( genel dahiliye,  endokrin hastalıkları, gast-roenteroloji, nefroloji) ve nöroloji 

dahili servisler, 

Genel Cerrahi,  kardiyovasküler cerrahi (KVC), beyin cerrahisi, ortopedi, plastik ve re-

konstrüktif cerrahi, ürolo-ji ise cerrahi servisler olarak gruplandırılmıştır. 

 

Uygunsuz antibiyotik kul-lanımı tedavi amaçlı ve proflaktik amaçlı olmak üzere iki   

grupta incelenmiştir. 

 

Tedavi amaçlı uygunsuz kullanım: Gereksiz kullanım (hastada infeksiyon hastalığı tanısı ya da endikasyonu olmaması), An-

tibiyotik tercihinin yanlış olması ( antibiyotiğin spektrumunun gerekenden geniş yada dar olması olması, gereksiz kombinas-

yon yapılması, kullanılan antibiyotiğin yerine daha ucuz bir seçeneğin olması),) antibiyotik dozunun uygunsuz (yetersiz/ 

fazla) olması alt başlıklarında incelenmiştir. 

 

Profilakside uygunsuz kullanım: Profilaktik başlanan antibiyotiğin operasyondan birkaç gün önce başlanması ve sonrasında 

bir günden daha uzun süre verilmesi , profilaksi gerektirmeyen girişimde kullanılması ve proflaksi için önerilmeyen antibiyo-

tiklerin kullanımı olarak tanımlanmaktadır. 

 

Profilaktik başlanan antibiyotiğin operasyondan birkaç gün önce başlanması ve sonrasında bir günden daha uzun süre veril-

mesi, profilaksi gerektirmeyen girişimde kullanılması ve proflaksi için önerilmeyen antibiyotiklerin kullanımı ise profilaksi-

de uygunsuz kullanım olarak tanımlanmıştır.  

 

2.3.Uygulamanın Takibi 

 

Uygulamanın takibini sağlamak amacı ile enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik program şu şekilde planlanmıştır. 

Birlik Enfeksiyon Koordinatörlüğü tarafından Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları, Enfeksiyon Yönetmeliği, DAS rehberi ve 

Tıbbi Hizmet Sunum Rehberi esas alınarak 3 aylık periyotlarla yapılan saha turlarının devamlılığı sağlanmıştır ve tespit edi-

len eksiklikler ve gerçekleşen düzeltmeler sonrasında yönetici toplantısında gündeme getirilmeye devam ederek akabinde 

hastanelere periyodik olarak raporlanmaktadır.  

 

Ayrıca hastane enfeksiyonları sürveyansı hastanelerde enfeksiyon kontrol komitelerinin başlıca görevi ve enfeksiyon kontrol 

programlarına veri sağlayan en önemli kaynaktır. 3 aylık dönemlerle sürveyans sonuçları-

nın toplanması değerlendirilerek yorumlanması Enfeksiyon Birlik Koordinatörlüğümüz 

tarafından periyodik olarak yapılmakta olup elde edilen veriler doğrultusunda özellikle 

YBÜ’lerinde üçer aylık periyotlarda İnvaziv araç ilişkili hastane enfeksiyon oranları 

«Enfeksiyon Birlik Koordinatörlüğü Yoğun Bakım Değerlendirme Formu» kullanılarak 

saha da incelenecek sonuç ve iyileştirme önerileri ile ilgili çalışmalar ilgili birimlerle ve 

yöneticilerle paylaşılmaya devam edecektir.  

 

İlimiz Birlik Enfeksiyon Koordinatörlüğü tarafından planlanan çalışma dahilinde, Eskişehir 

İli Kamu Hastaneler Birliği’ne bağlı Eskişehir Devlet ve Yunus Emre Devlet Hastane-

si’nde yatan hastalar kullandıkları antibiyotikler açısından nokta prevalans çalışması ile 

araştırılmıştır. 29 Mayıs 2014 tarihlerinde Eskişehir Devlet ve 30 Mayıs 2014 tarihinde Yunus Emre Devlet Hastanesinde 

çalışmaya alınan servislerde yatan tüm hasta dosyaları dört enfeksiyon hastalıkları uzmanı (EHU) tarafından değerlendiril-

miş, antibiyotik kullanan hastalara ait bilgiler hasta dosyalarından toplanarak hazırlanan formlara kaydedilmiş ve gerekli 

analiz çalışmaları yapılarak uygulamanın takibi yapılmıştır. Ayrıca akılcı ilaç kullanımı ve Cerrahi profilaksi konusunda ilgi-

li uzmanlara eğitimler düzenlenerek, dönemsel olarak nokta prevalans çalışması Enfeksiyon il koordinatörlüğü aracılığı ve 

ilgili uzmanların katılımı ile yıllık periyotlar halinde yapılacak olup sonucunda gerekli düzeltici önlemler alınmaya çalışıla-

caktır. 
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2.4. Uygulamadan Öğrenilen Dersler 

 

 Enfeksiyon kontrolüne ilişkin konular ve işlemler konusunda sağlık çalışanlarıyla en 

iyi ilişkiyi ve düzeltici önlemleri sağlamak Birlik Enfeksiyon koordinatörlüğü tarafın-

dan sahada birebir yapılan çalışmalarla mümkün olmaktadır. 

 

 Hastane enfeksiyonu sürveyans çalışmalarının sürekliliğini sağlamış Sürveyans verileri 

değerlendirilerek ve sorunlar ortaya konularak çözüm önerileri üretilmiş elde edilen 

veriler doğrultusunda alınacak önlemler ve eğitim faaliyetleri planlanmıştır ve gerçek-

leştirilmiştir.. 

 

 Değerlendirmelerden elde edilen verileri, sorunları ve çözüm önerilerini hastanenin 

yönetimine ve ilgili birimlerine duyurmak farkındalığı daha da arttırmış ve hastane 

enfeksiyon kontrol komitelerinin etkinliği arttırılmıştır. 

 

 Hastane çalışanları için enfeksiyon kontrol programı çerçevesinde yapılan saha değerlendirmesi ile karşılıklı eğitim 

süreci sağlanmıştır. 

 

 İyi bir birlik enfeksiyon koordinatörlüğü uygulamasını yürütmek için hastane çalışanlarının da sürece katılımı sağla-

narak enfeksiyon kontrol sürecinin her alanda uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olunmuştur. 

 

 Hastane içinde kullanılan işlemler için belirli standartlar, kaynaklar ve politikaların belirlenmesi sağlanmıştır. 

 

 İlk iki saha değerlendirmesinde sorunlu kısımlar saptanarak, bulgulara göre harekete geçilmesi sağlanmış böylece 

hastane enfeksiyon kontrol programını etkileyen spesifik sorunlar üzerinde yoğunlaşılmıştır. 

 

 Antibiyotiklerin kullanımı ile ilgili saha değerlendirmesinde elde edilen veriler neticesinde geliştirilen “Antibiyotik 

Değerlendirme Formu” kullanılarak antibiyotikler açı-sından nokta prevalans çalışması sonrası gerekli eğitimler ilgili 

hekim gruplarına verilerek sonrasında uygulanması Enfeksiyon Birlik Koordinatörlüğü ve hastane Enfeksiyon Kont-

rol Komitesi tarafından birlikte izlenmesine imkan sağlanmıştır. 

 

 Sterilizasyon sürecinde ünite içinde ve sterilizasyon döngüsünde tespit edilen aksaklıklara dikkat çekilmiş gerekli olan 

süreçsel ve fiziksel düzeltmelerin yapılması sağlanmıştır. 

 

 Yoğun Bakım Ünitelerindeki invaziv araç ilişkili hastane enfeksiyon oranlarının altında yatan uygunsuzluk nedenleri 

saptanmış ve gerekli önlemlerin alınması sürecinde yönetici ve sağlık çalışanları boyutunda farkındalık arttırılmış ve 

gerekli eğitim ve uygulama çalışmaları başlatılmıştır.. 

 

 Hastanelerimizdeki dezenfeksiyon işlemleri ve dezenfektanların seçimi ve kullanım şartlarından sorumlu olan birimin 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi olduğu konusu daha net bir şekilde ortaya konulmuştur. 

 

 Enfeksiyon birlik koordinatörlüğü uygulaması ile hasta bakımını iyileştirmeye yönelik süreçlerde gerekli iyileştirme-

ler sağlanmıştır. 

 

 Enfeksiyon Birlik Koordinatörlüğü uygulaması ile alınan kararlar ve öneriler konusunda Genel Sekreterlik ve hastane 

yönetimi arasında gerekli veri akışı sağlanmıştır. 

 

 

2.5. Elde Edilen Sonuçlar 

 

Antibiyotik uygulamaları ulusal ve uluslararası rehberler ve her iki hastanede EKK tarafından hazırlanmış ve halen kullanı-

lan cerrahi profilaksi rehberlerine göre değerlendirilmiştir. Veriler SPSS versiyon 19 programı kullanılarak analiz edilmiştir.  
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Sonuçlar: 

 

Çalışmaya dahil edilen servislerde toplam yatan hasta sayısı 364 olup Antibiyotik kullanan hasta sayısı 185 (%50,8) olarak 

tespit edilmiştir. Antibiyotik alan hastaların yaş ortalamaları 56,3 (6-92) olup 81’i (%43,8) erkektir. Hastaların demografik 

özellikleri, yattığı servis tipi ve antibiyotik kullanım amaçları tablo-1 de verilmiştir. 

Tablo 8. Demografik Veriler, Hastaların Yattığı Servis Tipi ve Antibiyotik Kullanım Amaçları 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerrahi servislerde antibiyotik kullanımı dahili servislere göre yüksek bulunmuştur.( % 74.6  vs %25,4).Cerrahi servislerde 

yatan 138 hastanın  39’unda(%28.2) bir girişim yapılmamış olup AB tedavi amaçlı verilmiştir. YEDH’de AB kullanım oranı 

EDH’dekine göre yüksek bulunmuştur.(%60,2 vs  %43,3).YEDH’de profilaksi amaçlı kullanım daha fazla iken EDH’de te-

davi amaçlı kullanım daha yüksektir. En düşük antibiyotik kullanımı nöroloji servislerinde görül-müştür.   

 

Tablo 9. Hastaların Yattıkları Servislere Göre Antibiyotik Kullanım Dağılımı  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB alan tüm hastaların %59,4’ünde (110/185) uygunsuz antibiyotik kullanımı tespit edilmiştir. YEDH’de bu oran %61,8, 

EDH’de  %59 olup uygunsuz AB kullanım oranları benzerdir. Her iki hastane birlikte değerlendirildiğinde Cerrahi servisler-

de uygunsuz AB kullanım oranı dahili servislerden yüksektir.(%63  vs %48,9).YEDH’de  dahili servislerde de uygunsuz AB 

kullanımı yüksektir. Ancak AB alan hasta sayısının düşük olması analizi etkilemiş olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDH YEDH TOPLAM 

Yaş  ort. 57,5 (7-92) 55,0(6-83) 

  

56,3(6-92) 

  

Cinsiyet (Erkek)   35    (% 39,8) 46 (%47,4) 81 (%43,8) 

AB alan hastaların yattığı servis tipi n % n % n % 

dahili 30 34,1 17 17,5 47 25,4 

cerrahi 58 65,9 80 82,5 138 74,6 

AB Kullanım amacı 

  

n % n % n % 

profilaktik 28 31,8 57 58,8 85 45,9 

tedavi 60 68,2 40 41,2 100 54,1 

TOPLAM 88   97   185   

  EDH YEDH 

SERVİS Yatan hasta AB. kullanan Yatan 

hasta 
AB kullanan 

  n n % n n % 
Genel Cerrahi 43 18 41.8 30 26 86,6 
Plastik Cerrahi 4 2 50 4 4 100 
KVC 5 2 40 11 10 90,9 
Ortopedi 28 10 35,7 21 20 95,2 
Üroloji 24 21 87,5 15 13 86,6 
Beyin Cerrahi 15 5 33,3 15 7 46,6 
Nöroloji 13 3 23 26 4 15,3 
Dahiliye 71 27 38 39 13 33,3 
TOPLAM 203 88 43,3 161 97 60,2 
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Tablo 10. Servis Tipine Göre Uygunsuz AB Kullanımı 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktik amaçla AB kullanımındaki uygunsuzluk tedavi amaçlı kullanıma kıyasla belirgin yüksektir( %81,1 vs %42). Cer-

rahi servislerde yatan 138 hastanın 39’unda(%28.2) bir girişim yapılmamış olup AB tedavi amaçlı verilmiştir. Tablo-4’de 

kullanım amacına göre uygunsuz AB oranları verilmiştir. 

 

Tablo 11. Kullanım Amacına Göre Uygunsuz AB Kullanımı 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygunsuz AB kullanım nedenleri irdelendiğinde profilaktik kullanımda en önemli uygunsuzluk nedeni profilaksinin 24 saat-

ten uzun tutulmuş olmasıdır(%56.5). Bunun yanı sıra yapılan profilaksilerin yaklaşık 1/4’i gereksizdir. 

 Tedavi amaçlı kullanımda ise en önemli uygunsuzluk nedeni hastada infeksiyon hastalığı tanısı ya da endikasyon olmadığı 

halde AB tedavisi yapılmasıdır. (%76.1) 

 

Tablo 12. Uygunsuz Antibiyotik Kullanım Nedenlerinin Dağılımı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tedavi amacı ile AB kullanılan hastaların büyük bir kısmında EHU konsültasyonu istenmemiş olup bu oran dahili ve cerrahi 

servisler için benzerdir. Ancak EHU konsültasyonu yapılan hastalarda yapılmayanlara kıyasla tedavi uygunluğu anlamlı 

oranda yüksektir.(%46 vs %95,8).  

Tablo 13. EHU Konsültasyonu Ve Tedavi Uygunluğunun Değerlendirilmesi 

 

  

 

 

 

 

 

  EDH YEDH TOPLAM 

servis uygunsuz uygunsuz uygunsuz 

  n % n % n % 

cerrahi 41/58 70,6 48/80 60 87/138 63 

dahili 11/30 36,6 12/17 70,5 23/47 48,9 

TOPLAM 52/88 59 60/97 61,8 110/185 59,4 

  EDH YEDH TOPLAM 

Kullanım amacı uygunsuz uygunsuz uygunsuz 

  n % n % n % 

profilaktik 28/28 100 41/57 71,9 69/85 81,1 

tedavi 24/60 40 18/40 45 42/100 42 

 EDH YEDH TOPLAM 

Uygunsuzluk nedeni       
  n % n % n % 
profilaksi             
uzun tutulmuş 11 39,2 28 68,2 39 56,5 
uygunsuz antibiyotik 10 35,7 3 7,3 13 18,8 
profilaksi gereksiz 7 25 10 24,3 17 24,6 
tedavi             
 tedavi gereksiz 21 87,5 11 61,1 32 76,1 
 AB tercihi yanlış 0 0 6 33,3 6 14,2 
 ilaç dozu yanlış 3 12,5 1 5,5 4 9,5 

  Servis tipi Tedavi uygunluğu 

  cerrahi dahili uygun uygunsuz toplam 

EHU konsultasyonu n (53) % n(47) % n (68) n(42) n(100) % 

yok 39 73,5 37 78,7 35 41 76 46,0 

var 14 26,4 10 21,2 23 1 24 95,8 
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185 hastanın 39’unda en az iki, 3 hastada ise 3 AB kullanılmaktadır. En sık kullanılan AB’ler sırasıyla 1.kuşak sefalosporin-

ler, 3.kuşak sefalosporinler ve kinolonlardır.3. kuşak sefalosporinlerin ve kinolonların proflaktik olarak kullanım oranları 

yüksektir. En sık kullanılan 3 grup AB için uygunsuz kullanım oranları sırasıyla  %40, %50 ve %74,4 olup yüksektir. 

Tablo 14. Kullanılan Antibiyotiklerin Kullanım Amaçlarına Göre Dağılımı Ve Uygunsuz Kullanım Oranları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıca; 

 

 Tedavi amaçlı AB kullanan  hastaların (n:100)  içinde en az bir mikrobi-

yolojik tetkik istenen hasta sayısı dahili bilimlerde 3(% 6,3) cerrahi bi-

limlerde 15 (%28,3) idi. 

 

 18 hastanın alınan kültürlerinin 6’sında üreme olduğu tespit edilmiştir. 

 

 Her iki hastanede de tedavi öncesi kültür alma alışkanlığının olmadığı 

ve öneminin yeterince anlaşılmamış olduğu görülmektedir. Bu durum 

dahili branşlarda daha belirgindir 

 

2.6 Kurum veya Kuruluşlarda Uygulanabilme Durumu 

 

İl Enfeksiyon Birlik Koordinatörlüğü uygulaması ilk etapta Eskişehir Genel 

Sekreterliğince başlatılan bir uygulama olup, ilerleyen dönemlerde tüm genel 

sekreterlikler tarafından uygulanabilecek bir çalışma modeli başlatılmış bulunmaktadır.  

Bu uygulama Sağlık Müdürlüklerince de uygulama imkanına sahip olup, eğer çalışma başlatılırsa il genelindeki tüm kamu 

özel sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanma imkanı sağlanmış olacaktır. 

Gerek özel, gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamanın yapılmasına engel teşkil edebilecek bir husus bulunmamak-

tadır.  

 

2.7 Sağlık Hizmetleri Üzerine Etkileri 

 

 Yapılan saha değerlendirmesi ile özellikle ilçe hastanelerimizde hizmetin kaliteli sunumuna ilişkin işleyişi aksatan 

sorunlar ve eksikliklerle ilgili gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Üçer aylık periyodik olarak yapılan saha değerlendir-

melerindeki eksiklikler ve bir önceki değerlendirmeye göre gerçekleşen iyileşme olguları hastanelere raporlanmış ve 

mevcut durumun sürekli olarak iyileştirilmesi sağlanmıştır. 

 Yoğun bakım enfeksiyon değerlendirmesi ve önlenmesi için geliştirilen “invaziv ilişkili hastane enfeksiyonları yoğun 

bakım değerlendirme formu”  kullanılarak yapılan tespitler neticesinde yerinde eğitimler verilmiş 2012 ve 2013 hasta-

ne enfeksiyon oranları ile saha değerlendirmesinde tespit edilen aksaklıklar ilişkilendirilerek eğitim dökümanı hazır-

lanmış ve gerekli bariyer önlemlerinin alınması ve uygun işlem yapılması sağlanmıştır. 2014 yılı için özellikle hasta-

antibiyotik profilaksi tedavi toplam Uygunsuz kullanım 

  n n n n % 
1.kuşak sefalosporinler 67 27 94 70 74,4 
3.kuşak sefalosporinler 11 27 38 19 50 
kinolonlar 10 25 35 14 40 
Metranidazol-ornidazol - 19 19 8 42,1 

aminoglikozidler 
3 9 

12 
6 50 

2. kuşak sefalosporinler 
4 7 11 9 81,8 

B-laktam+B-laktamaz inhibitörleri 
1 9 

10 
2 20 

karbapenemler 
- 5 

5 
1 20 

makrolidler 
- 2 2 - 0 

glikopeptidler 
- 1 1 - 0 
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nelerimizde türkiye ortalamasının üzerinde olan santral venöz katater ilişkili enfeksiyon ve üriner kateter ilişkili en-

feksiyon oranlarının Türkiye ortalamasının altına indirilmesi hedeflenmektedir. 

 Uygunsuz Antibiyotik Kullanımı Nokta Prevalans Çalışması ile antibiyotiklerin order edilmesi aşamasında profilaktik 

mi yoksa tedavi amaçlı mı olduğuna yönelik HBYS üzerinde uyarıcı sistem oluşturularak Profilaktik amaçla AB kul-

lanımındaki uygunsuzluk olan %81,1 ve tedavi amaçlı uygunsuz kullanım olan %42 düzeyi daha alt seviyelere çekil-

miş olacaktır. Cerrahi profilaksi rehberlerinin yeterli olmadığı bunun dışında cerrahi profilaksi protokollerinin yapıl-

masının gerekliliği konusunda hastane yönetimleri ve enfeksiyon kontrol komiteleri ile görüş birliğine varılmıştır. 

Ayrıca antibiyotik kullanımının tedavi amaçlı kullanımda gereksiz kullanımının %76,1 seviyesinin altına indirilmesi 

için enfeksiyon hastalıkları uzmanı(EHU) konsültasyonu istemelerinin teşvik edilmesi amacı ile yapılan çalışmayı 

ayrıntılı olarak anlatan eğitim dökümanı hazırlanmış ve enfeksiyon kontrol komitelerinin yaptıkları eğitimlerde kul-

lanmaları açısından hastanelerimiz ile paylaşılmıştır. 

 

2.8 Uygulamanın Bütçesi ve Finansmanı 

 

Uygulama Eskişehir Kamu Hastanelerine bağlı çalışanlar tarafından ya-

pılmış olup, gerek saha çalışması gerekse analiz ve yorumlama aşamasın-

da herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır. 

 

 

3. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Genel saha değerlendirmesi açısından sonuçlar: 

 

 Antibiyotik kontrol politikaları yetersiz. 

 

 Enfeksiyon kontrol talimatları yok veya eksik. 

 

 Dezenfeksiyon ve sterilizasyon sorunları var. 

 

 Hastane birimlerinde (ameliyathane vd) yapı sorunları var. 

 

 Enfeksiyon kontrol komite kararlarını uygulamada zorluklar var. 

 

 Sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakınlarının eğitiminde yetersizlikler var. 

 

Yoğun Bakım üniteleri için invaziv araç ilişkili hastane enfeksiyon oranları değerlendirmesi sonuçları: 

 

 Her iki hastanenin yoğun bakımlarında hızı Türkiye ortalamalarının üzerinde olan invaziv araç ilişkili enfeksiyonlar 

için önlem paketleri (bundle) oluşturuldu ve uygulanarak belirli periyodlar ile uyum ve sonuçları değerlendirilmeye 

başlandı. 

 

 Yoğun Bakım sorumlusu olan veya YB’ da hasta takip eden hekimlerin invaziv araç ilişkili enfeksiyonlar ve önlen-

mesi ile ilgili eğitimlere katılımlarının düşük oranda olduğu tespit edildi ve katılımları için farklı eğitim modülleri ve 

yerinde eğitimler başlatıldı. 

 

 Yoğun bakımda malzeme eksikliği ve zamanında temin edilememesi ( steril eldiven steril distile su vs.) enfeksiyon 

riskini arttırmanın yanı sıra personelde motivasyon kaybına da yol açmaktadır. Gerekli stok yönetim sisteminin oluş-

turulması konusunda Mali Başkanlık ile görüşmeler yapıldı. 

 

 Hasta bakımı ile ilgili uygulamalar (ağız ve perine bakımı vs. ) ve ilgili bir standart yoktur ve bunların kayıt altına 

alınmasındaki eksiklikler saptanmış ve standardize edilmesi amacı ile görüşmeler yapılmıştır. 

 

 Uzun süre mekanik ventilasyon yapılan hastaların sedasyon, extü                                                              

basyona hazır olup olmama gibi konularda değerlendirilmesinde eksiklikler olup bu tip hastaların günlük anestezi 

reanimasyon uzmanlarınca değerlendirilmelerinin sağlanması amacı ile hastane yönetimleri ile toplantılar yapılmıştır. 

 

 Üriner kateter, damariçi kateterler ve entübasyon tüpleri yoğun bakım dışında da takıldığından tüm sağlık personeli-

nin ilgili eğitimlere katılımı sağlanmıştır. 
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 Yoğun bakım ünitelerinin fiziksel alanlarının, özellikle çok yetersiz olan destek alanlarının düzeltilmesi amacı ile has-

tanelerimizde gerekli tadilat ve yeniden düzenleme çalışmaları başlatılmıştır.  

 

 Temizlik personeli sayısı yetersiz olduğundan ve hasta nakli vs. gibi ikincil işlerle görevlendirildiklerinden yoğun 

bakım alanlarının temizliklerinde aksamalar meydana geldiği tespit edilmiş ve durum hastane yönetimleri ile paylaşıl-

mıştır. 

 

 

Nokta prevalans değerlendirmesi açısından tespit edilen sonuçlar: 

 

 Yapılan Nokta Prevelans çalışması ile hastanelerde günlük takibin yapılamadığı belirlenmiştir. Bundan sonraki süre-

cin iyileştirilmesi, etkin bir takip mekanizması oluşturulması ve akılcı ilaç kullanımı  yaygınlaştırmak için periyodik 

aralıklarla nokta preva-lans çalışmasının sürdürülmesi kararı alınmıştır.. 

 

 Antibiyotik order edildiğinde profilaktik mi yoksa tedavi amaçlı mı kullanılacağına dair HBYS üzerinden bir uyarı 

gelmesi ve hekim tarafından işaretlenmesi, profilaktik ilaç seçilmiş ise otomatik olarak eczane tarafından 1. günden 

sonra Antibiyotik’in  stoplanmasının daha uygun olduğu tespit edimiş ve böylece en önemli profilaktik uygunsuzluk 

olan uzun kullanımın önüne geçilmesi bir sonraki dönem için sağlanmıştır. 

 

 A-72 kapsamındaki olan ve profilaktik kullanımı yasak olan 3. kuşak sefalosporinlerin %28’i proflaktik amaçla kulla-

nıldığı tespit edilmiştir.  Bu nedenle cerrahi servislerden A-72 kapsamındaki Antibiyotikler order edildiğinde, tedavi 

amaçlı kullanımda 72 saati beklemeksizin EHU onayı istenmesi, proflaktik kullanım seçeneği seçilmiş ise ilacın hiç 

verilmemesi sağlanmıştır. Böylece bu ilaçların ilk 72 saatteki uygunsuz kullanımının önüne geçilmesi sağlanmıştır. 

 

 Tedavi amaçlı kullanımda, Antibiyotik kullanımının %76.1’inin gereksiz olduğu görülmüştür. Antibiyotik kullanan 

hastalarda EHU konsültasyonu isteme oranı % 20 civarıdır. EHU konsültasyonu uygunsuz kullanımın azalmasını sağ-

layacağından, hekimler tedavi amaçlı Antibiyotik kullanacağı hastalardan EHU konsültasyonu istemek yönünde dü-

zenlenen eğitimler ile teşvik edilmiştir. 

 

 Akılcı Antibiyotik kullanımı ve cerrahi profilaksi eğitimleri sırasında yapılan bu çalışmanın sonuçları hekimlerle ya-

pılan toplantı ve eğitimler ile paylaşıldı ve uygunsuzluğun en çok tespit edildiği noktalar vurgulanarak ve hekimler ile 

ayrıntılı olarak tartışıldı. Cerrahi profilaksi rehberlerinin dışında cerrahi profilaksi protokolleri yapılması ve bunlara 

sıkı uyum sağlanması konusunda hastanelerimiz enfeksiyon kontrol komiteleri ile gerekli görüşmeler yapılmıştır. 

 

 Belli periyodlarda (3 ay) seçilen bir veya iki serviste AB kullanım uygunluğu değerlendirmesi için planlar oluşturul-

maya başlandı. Bu değerlendirmenin her iki devlet hastanesinin EHU’ları tarafından çapraz denetim şeklinde yapıl-

ması planlanmıştır. 

 

 Her iki hastanemizde de antibiyotik tedavisi başlamadan önce kültür alma alışkanlığının öneminin daha iyi anlaşılma-

sına yönelik (özellikle dahili bölümlere) eğitimler yapılmış ve kültür alma alışkanlığının kazandırılması sağlanmaya 

çalışılmıştır. 

 

 Çalışmanın bir sonraki aşaması Yoğun Bakım Ünitelerinde ve onkoloji servislerindeki uygunsuz kullanımın tespiti ve 

buna yönelik alınacak tedbirlerin belirlenmesi şeklinde planlanmıştır. 

 

Yapılması gereken, hastaları ve sağlık çalışanlarını bu mikroplardan korumak için 

etkin enfeksiyon kontrol yöntemlerini hastanelerde uygulamak, antibiyotikleri ye-

rinde ve zamanında kullanma duyarlılığını göstermek ve hastanelerdeki hastane 

enfeksiyon oranlarını en aza indirmektir. Böylece verilen hizmetin kalitesi çok daha 

yüksek olacaktır. 

 

KAYNAKÇA 

 

Institute of Medicine Report, 1999. Gerberding JL.Ann Intern Med 2002;137:665-
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ÖZET 

 

Kronik böbrek yetmezliği böbrek fonksiyonlarının geri dönüşsüz kaybının olduğu 

bir sendromdur. Vücuttaki bir çok organ ve sistemi etkiler. Gerek böbrek yetmez-

liğinin kendisi gerekse böbrek yetmezliğine neden olan hastalıklar yüksek oranda 

morbidite ve mortaliye neden olur. Hastalar hastalığın ilerlemesi ile birlikte böb-

rek yerine koyma tedavisi olarak adlandırdığımız diyaliz ve böbrek nakline ihti-

yaç duyar. Bu durum yaşam kalitesini bozar ve tedavi maliyetlerini arttırır. Gerek 

hastaların sağlıklarının korunması ve yaşam konforunun arttırılması, gerekse te-

davi maliyetlerinin azaltılması açısından komorbid durumlar erken dönemde te-

davi edilmelidir. Koruyucu sağlık hizmetlerinde kapsamında Düşük Klirensli 

Hasta Takip Programı (DKHTP) ile böbrek hastalığı progresyonunun yavaşlatıl-

ması ve komorbid hastalıkların oluşmadan tedavisi ile böbrek hastalarının yaşam 

konforunun arttırılması ve tedavi maliyetlerinin azaltılması planlanmaktadır. 

DKHTP’daki hastalarımıza verdiğimiz hizmeti nasıl geliştirebileceğimizi ve has-

talarımızın aldıkları sağlık hizmetinden duydukları memnuniyeti ölçmek üzere 

yaptığımız anket sonucuna göre hastalarımız özel poliklinik günü uygulanmasın-

dan duyduğu memnuniyet %94.3, poliklinik hizmetlerinden duyduğu memnuni-

yet %96,9 idi.Kronik böbrek yetmezliği gibi komorbiditesi yüksek olan hastalara, 

özel poliklinik uygulaması hasta memnuniyetini ve yaşam konforunu artırmakta-

dır.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği 1, düşük klirens 2, hasta 

memnuniyeti 3                                                                                                                                                                  
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Abstract 

 

Chronic renal failure is a syndrome which renal 

functions are lost irreversibly and affects many 

organs and systems in the body. Renal failure 

itself and the diseases that cause kidney failure 

causes high rates of morbidity and mortality.With 

bad prognosis patients with disease, may need 

dialysis and kidney replacement.This impairs the 

quality of life and increases the cost of the treat-

ment.Patients should be treated before comorbid 

conditions occur in order to protect the health of 

the patients and to increase the comfort of living 

and also reducing the cost of treatment.Under 

the preventive health services with Patient Trac-

king  Program  with Low Clearance, we aim to 

slow the progression of kidney disease and treat-

patients  in early stage.With this study weal so 

aim to increase the comfort of living and reduce 

the cost of treatment.With our surveyincluding  a 

Low Clearance Patient Tracking Program we ai-

med to measure   how  we can improvethe servi-

ce we provide to our patient sand how satisfied 

they are from their health services which they 

receive. Ou rpatients satis faction with administ-

ration of private day for out patient clinic is 

94.3%, satisfaction without patient services are 

96.6%. Patient satisfaction and life standart sinc-

rease with private out patient clinic services who 

have chronic renal failure which has high comor-

bidity. 

Keywords: Chronicrenalfailure 1, lowclearance 

2, patientsatisfaction 3 

 

1.GİRİŞ 

1.1. Kronik Böbrek Yetmezliği   

Kronik böbrek yetmezliği (KBY), çeşitli hastalıklara bağlı 

olarak gelişen süreğen, 

ilerleyici ve geri dönüşsüz nefron kaybı ile karakterize 

olan bir nefrolojik sendromdur (Akpolat vd., 1999:1). 

Hastaların klinik semptom ve bulguları böbrek yetmezliği-

nin derecesi ve gelişme hızı ile yakından ilişkilidir. Kronik 

böbrek yetmezliğinden etkilenmeyen organ veya sistem 

yok kabul edilebilir. Glomerülerfiltrasyon değeri 35-50 

ml/dakikanın altına inmedikçe hastalar semptomsuz olabi-

lir. Glomerülerfiltrasyon değeri 20-25 ml/dakika olunca 

hastada üremik semptomlar ortaya çıkmaya başlar. Glo-

merülerfiltrasyon değeri 5-10 ml/dakikaya inince son dö-

nem böbrek yetmezliğinden bahsedilir (Jacobson,1991:2) 

ve hastalar diyaliz, böbrek nakli gibi böbrek yerine koyma 

tedavilerine ihtiyaç duyarlar. 

Kronik böbrek hastalığı ve yetmezliği, dünyada yaygınlığı 

giderek artmakta olan mortalitesi ve morbiditesibir çok 

hastalıktan daha fazla saptanan bir hastalıktır. Bu durum 

kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda yaşam kalitesi-

nin düşmesine neden olur. 

1.2. Kronik Böbrek Yetmezliğinin Yönetimi 

Kronik böbrek yetmezliği seyrinde görülen bu komplikas-

yonlar hasta morbidite ve mortalitesini arttırır. Yaşam kali-

tesini azaltır. Hastaneye yatış sayısını ve maliyeti arttırır. 

Özellikle Evre 3b kronik hastalığı ve daha ileri evrelerde 

görülen bu durumların erken dönemde tanınması ve teda-

visi yaşam konforunu arttırır, sağ kalımı uzatır (Kopple, 

1993: 3). 

1.3. Kronik Böbrek Yetmezliğine Yaklaşım 

 

Kronik böbrek yetmezliği sürecindeki bir hastaya klinik 

yaklaşım aşağıdaki unsurları kapsamalıdır 

(Maschio,1994:4). 

 Böbreklerin fonksiyonel rezervini doğru bir şekilde 

saptamak 

 Fonksiyonel kapasiteyi düşüren reversible (geri dönü-

şebilir) faktörlerin düzeltilmesi 

 İlerlemenin durdurulması veya yavaşlatılması 

 Üremik komplikasyonların önlenmesi ve tedavisiyle 

yaşam süre ve kalitesinin artırılması 

Altta yatan hastalığın tedavisi 
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1.4. Düşük Klirensli Hasta Takip Programı (DKHTP) 

 

Kronik böbrek hastalarında; böbrek hastalığı etyolojisinde yer alan diabet ve 

hipertansiyon zaten kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklar gibi yük-

sek morbidite ve mortaliteye neden olur. Ayrıca kronik böbrek hastalığı izle-

minde görülen kemik-mineral bozuklukları, anemi, beslenme problemleri hastalar tedavisiz kaldığında hastaların komorbidi-

telerini arttırır. 

Gerek hastaların sağlıklarının korunması ve yaşam konforunun arttırılması, gerekse tedavi maliyetlerinin azaltılması açısın-

dan komorbid durumlar erken dönemde tedavi edilmelidir. 

Yurt dışındaki benzer örneklerinde de olduğu gibi koruyucu sağlık hizmetlerinde kapsamında Düşük Klirensli Hasta Takip 

Programı (DKHTP) ile böbrek hastalığı progresyonunun yavaşlatılması ve komorbid hastalıkların oluşmadan tedavisi ile 

böbrek hastalarının yaşam konforunun arttırılması ve tedavi maliyetlerinin azaltılması planlanmaktadır. 

 

1.5. DKHTP Eğitimin Amaçları 

Hastaların diyete ve tedaviye uyumunu arttırarak; böbrek yetmezliğini erken bir evrede yakalayarak, hastalığın ilerlemesini 

yavaşlatmak ve böbrek hastalığı seyrinde görülebilecek komorbid hastalıkların oluşmadan engellenmesi ve yaşam kalitesinin 

arttırılması. 

Böbrek nakli, periton diyalizi veya hemodiyaliz tedavi yöntemlerinden hastanın bünyesine en uyumlu olanının seçilmesine 

yardımcı olmak.  

 

1.6. DKHTP Ekibi 

Bugüne kadar polikliniğimizde yaklaşık 235 hastanın yararlandığı DKHTP eğitimlerinde; Nefrolog, nefroloji hemşiresi, 

diyetisyen ve psikologdan oluşan bir ekip kontrolünde, hastalar bire bir takibe alınmaktadır. Hasta ve yakınları 20-30 daki-

kalık seanslardan oluşan eğitimlere katılabilmektedir.   

 

1.7. Hasta Takibi 

Kronik böbrek hastalığı 5 evreden oluşmaktadır. İlk 2 evre sıklıkla sessiz seyretmektedir ve bu dönemdeki hastalar yapılan 

tetkiklerde tesadüfen saptanmaktadır. Üçüncü evreden itibaren hastaların şikayetleri ortaya çıkmakta ve doktora başvurmak-

tadır. Bu evrenin yarısından itibaren böbrek yetmezliğine bağlı olarak vücutta bir takım bozukluklar ortaya çıkmaktadır. Bu 

evreden itibaren böbrek yetmezliğine yönelik tedavi verilmektedir.   

Polikliniğimiz 02.04.2012 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. Polikliniğimize başvuran böbrek fonksiyonları herhangi bir 

hastalıktan bozulmuş olan evre 3 ve daha yüksek hastalar, kayıt altına alınarak her ay düzenli kontrolleri yapılmaktadır. Ay-

rıca DKHTP hastalarımızda hastalığın ilerlemesi ile birlikte görülen ruhsal problemler, hastaların birlikte aynı fiziki ortamı 

paylaşmaları, kendi aralarında iletişim kurmaları, yalnız olmadıklarını bilmeleri sayesinde daha az görülmektedir. 

 

2. GEREÇ VE YÖNTEMLER 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, eğitim programı DKHTP’nın hasta memnuniyeti ve yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırmaktır. 
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2.2. Araştırmanın Süreci 

 

Çalışma, DKHTP’na kabul edilmiş tüm hastaların, eğitim sonrası yaşam kalitesi 
ve hasta memnuniyetinin değerlendirilmesine yönelik planlanmıştır.Araştırma, 

235 hasta arasından gönüllülük esasına bağlı kalarak, en fazla 24 ay, en az 3 ay 

takip edilmiş, 195 hasta üzerinde yapılmıştır. Çalışma yapılırken anket formu 

(Ek 2) kullanılmıştır. Elde ettiğimiz veriler, SPSS420.0 paket istatistik programı 

kullanılarak değerlendirilmiştir.  

 

2.3. Bilimsel İlkelere Uygunluğu 

Çalışma bilimsel ilkeler göz önüne alınarak hazırlanmıştır. 

 

2.4. Kurum ve Kuruluşlarda Uygulanabilme Durumu 

Nefroloji kliniği olan tüm kurumlarda uygulanabilirliği sağlanabilecek bir uygulama olarak değerlendirilmiştir. 

 

2.5. Sağlık Hizmetleri Üzerine Etkileri 

Yapılan çalışma sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek varsa eksiklikler, yanlışlıklar ve yapılan hatalar tespit edi-

lerek kurum politikalarının geliştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi ile sağlık hizmetlerinin daha kaliteli sunulması hedef-

lenmiştir.  

 

2.6. Araştırmanın Bütçesi ve Finansmanı 

Araştırmada finansman olarak ek bir maliyet gereksinimi duyulmamıştır. 

3. ELDE EDİLEN SONUÇLAR 

Hasta memnuniyetini değerlendirmek amacıyla hazırlanan anket 195 hastaya uygulanmıştır. Ankete katılan hastaların 80’i 

kadın, 115’i erkekti. 160 hasta evli, 35 hasta bekardı. Hastaların kronik böbrek yetmezliğine neden olan hastalığı soruldu-

ğunda 67(%34,4) hasta diyabet, 94(%48,2) hasta hipertansiyon, 15(%7,7) hasta polikistik böbrek hastalığı, 2 (%1) hasta 

nefrit, 4 (%2,1) hasta böbrek taşı, 4 (%2,1) hasta ailesel akdeniz ateşi, 9 (%4,6) hastada diğer hastalıkları işaretlemiştir. 

           
Şekil 1.Merkeze ulaşım kolaylığı 

Hastalara merkezimize ulaşım kolaylığı sorulduğunda çok az veya az diyen hasta çıkmamıştır. Dört  hasta ulaşım kolaylı-

ğını normal, 14 hasta iyi, 177 hasta çok iyi olarak değerlendirmiştir (Şekil 1).4SPSS: Statistical Package for Social Scien-

ces for Windows    
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Psikolojik Taciz Konusundaki Bulgular ve Değerlendirme  

 Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının yarıdan fazlası, son 6 ay içerisinde kendilerine veya çalıştıkları ku-

rumlardaki diğer çalışanlara psikolojik taciz yapıldığını düşünmektedirler. Bu bulgu oldukça dikkat çekicidir. Kamu 

niteliğindeki sağlık kurumlarında bu yönde bir bulgunun ortaya çıkmış olması dikkatle değerlendirilmelidir.  

Tablo 2. Çalışılan Bölüm ve Mesleki Bulgular 

Çalıştığınız Bölüm 

 

Mesleğiniz 

  Sayı Yüzde   Sayı Yüzde 
 Eksik veri 238 10,43 Doktor 205 8,99 

Servis Hizmetleri 294 12,89 Hemşire - Ebe 668 29,29 

Hizmet Alımı 496 21,74 Sağlık Memuru / ÇST 97 4,25 

Eczane 16 0,70 Sağlık Teknisyeni 299 13,11 

Poliklinik Hizmetleri 403 17,67 Tıbbi Sekreter 78 3,42 

Acil Servis Hizmetleri 37 1,62 ATT 10 0,44 

Yoğun Bakım Hizmetleri 103 4,52 T. Teknolog 5 0,22 

Görüntüleme Hizmetleri 182 7,98 Lisansiyer 24 1,05 

Ameliyathane Hizmetleri 162 7,10 Yönetici 8 0,35 

Laboratuvar Hizmetleri 88 3,86 VHKİ - Memur - İmam - Aşçı - Berber - 

Gassal - Terzi 
118 5,17 

İdari Birimler 233 10,21 Hizmetli 36 1,58 

Diyaliz 29 1,27 Teknisyen 31 1,36 

Toplam 2281 100,00 Mühendis 7 0,31 

   Şirket 604 26,48 

   Diş Hekimi 65 2,85 

   Eksik veri 26 1,14 

      Toplam 2.281 100,00 

    

  
Tablo 3. Çalışılan Hastane ve Eğitim Durumuna İlişkin Bulgular 

Eğitim Düzeyiniz                                                       Çalışılan hastane 

  
Sayı Yüzde 

  
Sayı Yüzde 

İlköğretim 314 13,77 Devlet Hastanesi 942 41,30 

Lise 516 22,62 Y. Emre Devlet H. 821 35,99 

Ön Lisans 614 26,92 ADSH 280 12,28 

Lisans 580 25,43 Çifteler Devlet H. 82 3,59 

Lisans Üstü 156 6,84 Sivrihisar Devlet H. 73 3,20 

Doktora 101 4,42 EDH-FTR 82 3,59 

Toplam 2281 100,00 Eksik veri 1 0,04 

      Toplam 2281 100,00 
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Şekil 2.Özel poliklinik uygulaması 

Hastalara özel poliklinik günü uygulaması sorulduğunda, çok az veya az diyen hasta çıkmamıştır. Bir hasta özel poliklinik 
günü uygulamasını normal, 10 hasta iyi, 184 hasta çok iyi olarak değerlendirmiştir(Şekil 2).

 

Şekil 3.Randevu sistemi 

Randevu sistemi sorulduğunda çok az veya az diyen hasta çıkmamıştır. Üç hasta randevu sistemini normal, 12 hasta iyi, 
180 hasta çok iyi olarak değerlendirmiştir(Şekil3). 

  

Şekil 4.Muayene bekleme süresi 
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Hastalara muayenebekleme süresi sorulduğunda çok kötü diyen hasta çıkmamıştır. Bir hastabekleme süresini kötü, 9 hasta nor-

mal, 21 hasta iyi, 164 hasta çok iyi olarak değerlendirmiştir(Şekil 4). 

 

Şekil 5.Muayene süresi 

Hastalara muayene süresi sorulduğunda çok kötü diyen hasta çıkmamıştır.Bir  hasta muayene süresini kötü, 5 hasta normal, 14 

hasta iyi, 175 hasta çok iyi olarak değerlendirmiştir  (Şekil 5). 

 

Şekil 6.Tetkik yaptırma süresi 

 

Hastalara tetkik yaptırma süresi sorulduğunda çok kötü ve kötü diyen hasta çıkmamıştır. 

Altı hasta normal, 16 hasta iyi, 173 hasta çok iyi olarak değerlendirmiştir(Şekil 6). 

 

 

 

 

 



Sayfa 28 BAKIM HİZMETLERİNDE BİLİM - 7 

 

Şekil 7.Sonuçların değerlendirilmesi 

 

Hastalara sonuçların değerlendirilme süresi sorulduğunda çok kötü diyen hasta çıkmamıştır. 

Bir hasta kötü,4 hasta normal, 15 hasta iyi, 175 hasta çok iyi olarak değerlendirmiştir(Şekil 7). 

 

Şekil 8.Bekleme salonu ,fiziki şartlar 

Hastalara bekleme salonu-fiziki şartlar sorulduğunda çok kötü ve kötü diyen hasta çıkmamıştır. Beş  hasta normal, 

17 hasta iyi173 hasta çok iyi olarak değerlendirmiştir (Şekil 8). 

 

Şekil 9.Doktorun değerlendirilmesi 
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Hastalara doktorunuzu değerlendirin diye sorulduğunda, çok kötü ve kötü diyen hasta çıkmamıştır. İki  hasta normal, 

8 hasta iyi,185 hasta çok iyi olarak değerlendirmiştir(Şekil 9). 

 

Şekil 10.Verilen öneriler ve tedavi 

Hastalara verilen öneriler ve tedaviler sorulduğunda, çok kötü ve kötü diyen hasta çıkmamıştır. İki hasta normal, 7 

hasta iyi, 186 hasta çok iyi olarak değerlendirmiştir 

(Şekil 10). 

 

 Şekil 11.Eğitimlerin veriliş şekli 

Hastalara eğitimlerin veriliş şekli sorulduğunda çok kötü ve kötü diyen hasta çıkmamıştır. 

Üç hasta normal, 8 hasta iyi, 184 hasta çok iyi olarak değerlendirmiştir(Şekil 11).  
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Şekil 12.Diğer polikliniklerin muayene bekleme süresi 

 

Hastalara diğer polikliniklerin muayene bekleme süresi sorulduğunda 1 hasta çok kötü, 41 hasta kötü,108 

hasta normal, 32 hasta iyi,13 hasta çok iyi olarak değerlendirmiştir(Şekil 12). 

 

 

Şekil 13.Diğer polikliniklerin muayene süresi 

Hastalara diğer polikliniklerin muayene süresi sorulduğunda 1 hasta çok kötü, 39 hasta kötü,109 hasta nor-

mal, 30 hasta iyi,15 hasta çok iyi olarak değerlendirmiştir (Şekil 13). 
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Şekil 14.Diğer polikliniklerde verilen öneriler ve tedaviler 

Hastalara diğer polikliniklerde verilen öneriler ve tedaviler sorulduğunda 1 hasta çok kötü,  

1 hasta kötü,128 hasta normal, 48 hasta iyi, 17 hasta çok iyi olarak değerlendirmiştir(Şekil 14). 

4. SONUÇ 

Kronik böbrek hastalığı dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmakta ve kronik hastalıklarla yaşam hem has-

tayı hem de ailesini oldukça zorlamaktadır. Bu süreç doğru yönetildiğinde hasta ve ailesi bu durumu daha rahat 

geçirmektedirler. Önceleri kronik böbrek hastalığı tedavisinde hedef hastayı yaşatmakken günümüzde hastayı ya-

şatmaya ek olarak yaşam kalitesini artırmaktır. 

Bu amaçla hastanemizde başlattığımız DKHTP’ı hasta ve aileleri tarafından büyük kabul görmektedir. Hastanemi-

zin imkanlarını kullanarak bu süreçte hasta ve ailesine destek olmak amacıyla hastalarımız kendileri için ayrılan 

özel günlerde kabul edilip, diğer poliklinik hastalarının yoğunluğundan etkilenmeden izlemleri yapılmaktadır. 

Kendileri ile ilgili her türlü sorunlarını dile getirebilme imkanı verilmektedir. Eğitimlerle doğru beslenme ve ilaç 

kullanımı, düzenli doktor kontrolleri ile olası komorbid hastalık gelişiminin önüne geçilebileceğinin farkındalığı 

kazandırılmaktadır. Oluşturulan gruplarla olumlu etkiletişimler kuran hastalar  bu konuda yalnız olmadıklarını 

görebilmekte ve kendileri için en doğru tedavi seçeneğini tercih etme şansı bulmaktadırlar. 

Kronik böbrek yetmezliği gibi komorbiditesi yüksek olan hastalara özel poliklinik uygulaması hasta memnuniyeti-

ni ve yaşam konforunu artırmaktadır. Bu uygulamanın yaygınlığının arttırılmasını öneririz. 
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Giriş ve Amaç:  

Hasta Hakları; Sağlık hizmetinden faydalanma ihtiyacı bulunan bireylerin 

sırf insan olmaları nedeniyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası 

antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat  ile teminat altına alınmış bulunan hakları 

ifade eder.  

Hasta hakları, esas olarak insan hak ve değerlerinin sağlık hizmetlerine uy-

gulanmasıdır. 

Hastalar, gelişen tıp teknolojisi, giderek karmaşıklaşan sağlık sistemi karşı-

sında kendilerini güçsüz ve korunmaya muhtaç hissetmektedir. Bu noktada, insanın 

onurunun ve bütünlüğünün korunmasını ve hastaya kişi olarak gösterilen saygının 

artırılmasını amaçlayan çabalara ihtiyaç vardır. Bu çabaların bir ürünü olan hasta hak-

ları son yıllarda sağlık hizmeti tartışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. 

Hasta haklarının geliştirilmesinin temel amacı, sağlık hizmetlerinden yarar-

lanan kişilerin desteklenmesi, güçlendirilmesi ve böylelikle hizmet kalitesini artırarak 

sağlığın geliştirilmesidir.  

 Çalışma, Konya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı yirmi 

hastane ve üç ağız diş sağlığı merkezinin hasta hakları birimine 2013 yılı ilk üç ayın-

da yapılan ve kayıt altına alınabilen ,yerinde çözüm yöntemiyle sonuçlandırılan baş-

vuruların değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.  

Gereç  ve yöntem: 

 Konya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı yirmi hastane ve 

üç ağız diş sağlığı merkezinin hasta hakları birimine 2013 yılı ilk üç ayında yapılan 

ve kayıt altına alınabilen, yerinde çözüm yöntemiyle sonuçlandırılan başvurular de-

ğerlendirilmiştir. Konya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı hastane-

lerden alınan bilgiler word ve  excel formatında toplanmıştır. Elde edilen bulgular 
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tablo ve grafikler yardımı ile sunulmuştur. 

Bulgular: 

 Konya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı yirmi hastane ve üç ağız diş sağlığı merkezinin 

hasta hakları birimine 2013 yılı ilk üç ayında kayıt altına alınabilen 1089 şikayet başvurusu olmuştur. 126 (%12) başvu-

ru sağlık tesislerinin hasta hakları kurullarında görüşülmüş, 963(%88) başvuru yerinde çözüm yöntemi ile sonuca ulaş-

tırılmıştır. Yerinde çözüm başvurularında; Başvuran hasta veya yakınlarının %43 ‘ü kadın ve %57’ si erkektir. Başvu-

ranların %48’i(463) 41 yaş ve üzeridir (Bu da daha çok kronik hastalığa sahip bireylerin başvurduğunu gösterebilir). 

Başvuruların birimlere göre dağılımına bakıldığında %56’ sı (533başvuru) poliklinik başvuruları. Başvuruların konulara 

göre dağılımında sistemin işleyişinden kaynaklanan başvurular %34 (335),saygınlık ve rahatlık görememe %23(221), 

hizmetten faydalanamama %20 (195başvuru), hakkında başvuru yapılan çalışan ünvanı Uzman hekim%17(142 başvu-

ru), diğer(sistem sorunu)%49(473başvuru), dişhekimi%9(82başvuru ),başvuruların sonuçlanma şekli hasta hakları so-

rumlusunun çözümlemesi%76(747 başvuru), aynı konuda tekrar eden başvuru %42( 403 başvuru). 

Sonuç ve Öneriler: 

 Başvuruların çok büyük kısmının anında çözüldüğü tespit edildi. 

Birimlerin tekrar eden başvuru konuları içerisinde sıkışıp kaldığı gözlemlendi. 

 Her başvurunun hastane yönetimleri tarafından analiz edilip sisteme yönelik düzeltmelerin yapılması önerisi 

geliştirildi. 
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ÖZET 

Araştırma, sağlık çalışanlarının kalite algı düzeylerini belirlemek ve kalite algısı üze-

rine sosyo-demografik özelliklerin etkilerini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Araş-

tırma, Türkiye’de Çorlu Devlet Hastanesi’nde 2014 yılı Mayıs ayında yapılmış olup, 

tanımlayıcı ve çıkarımsal niteliktedir. Veriler anket yöntemi ile toplandı ve ankette 

beşli Likert ölçeği kullanıldı. Tesadüfi örnekleme yöntemiyle, 660 çalışandan oluşan 

araştırma evreninden örneklem seçildi ve eksiksiz yanıtlanan 214 anket değerlendir-

meye alındı. Verilerin analizinde SPSS for Windows 15.0 paket programı kullanıldı. 

Yanılma olasılığı 0.05 seçildi. Çalışanların kalite algıları incelendiğinde; kurumsal 

kalite anlayışı ve kaliteye destekorta, kaliteye katılım,  kaliteye güvenve genel kalite 

algısıyüksek düzeyde bulundu. Kalite algısı ile çalışanların cinsiyeti, ünvanı, mesleki 

deneyimi ve Sağlıkta Kalite Standartları eğitimi arasında anlamlı farklılık bulundu. 

Sağlık çalışanlarının kalite algı düzeylerini sosyo-demografik özelliklerin etkilediği 

belirlendi. Araştırmanın benzer araştırmalara yön vereceği ve kurumsal sürekli kalite 

geliştirme konusunda sağlık yöneticilerinin kararlarına destek olacağı tahmin 

edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kalite Algısı,İşgören, Hastane, Kalite.  

 

1.GİRİŞ 

Sağlık hizmetlerinin en önemli göstergelerinden biri kaliteli hizmet sunmaktır. Türki-

ye’de 2003 yılında başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık hizmetlerinde 

kalite önem kazanmaya başlamıştır. Sağlık kurumları kalite yönetimi çalışmalarında 

kurum kültürü, hizmet alanlar ve hizmet verenler arasındaki ilişki ve etkileşimin an-

lamlı bir yeri vardır. Kurumda yapılan kalite çalışmalarını çalışanların algıları, deste-

ği, katılımı ve güveni önemli ölçüde etkiler. Çalışanların kalite algıları hasta ve çalı-

şan güvenliği, risk yönetimi, hasta ve çalışan memnuniyeti ve sağlık hizmetleri etkin-

liği açısından da oldukça önemlidir. Ayrıca sağlık kurumlarında rekabet açısından da 

hem klinik çıktı kalitesi hem de hasta hizmet kalitesi önemli olacaktır. 

 

 1.1. Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kavramı 

 

Sağlık hizmetlerinde kalite sağlamanın geçmişi Hammurabi Kanunları’na kadar uzan-

maktadır. Hammurabi Kanunları’nın bazı maddelerinin, özellikle hekim-hasta ilişki-

leri içerisinde yapılan tıbbi müdahalenin başarılı veya başarısız olma durumları ile 

ilgili uygulanacak bir takım yasal düzenlemeleri içerdiği görülmektedir. Hammurabi 

Kanunları’nın bir maddesinde, “eğer bir cerrah bronz bıçağı ile özgür bir adamda 

kesik yapar, adamın yaşamını kurtarır, ya da apsesini açıp iyileştirirse, bronz bıçağı 

ile girişimde bulunup özgür adamın gözünü iyileştirirse ona 10 gümüş sekel (16.37 

gramlık gümüş para) verilecektir”, bir başka maddesinde, “eğer bir cerrah bronz  

bıçağı ile özgür bir adama derin bir kesik yapıp ölümüne neden olursa, ya da gözünü 
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kör ederse, cerrahın sağ eli kesilecektir” ifadesi yer almaktadır(Devebakan, 2006:120-149). Sağlık hizmeti kalitesinin ta-

rihsel süreç içinde birçok tanımı yapılmış ve bu tanımlar, tanımı yapanın bakış açısı ve yaklaşımına göre farklı bir kavramı 

ele almıştır. Örneğin, sağlık hizmeti kalitesini yalnızca tıbbi faaliyetler açısından ele alan bir tanıma göre kalite; bir hasta-

lık ya da durumun bir fonksiyonu olarak bireyin sağlık durumunda meydana gelebilecek bir gerilemeyi en azından durdu-

racak ya da iyileşme sağlayacak bir biçimde belli faaliyetlerin yerine getirilmesidir (Aslantekin vd., 2007:55-71 ).Kaliteli 

bir sağlık hizmetinden söz edebilmek için gereken kaynakların verimli bir şekilde dağıtılması ve kullanılması, hizmetin 

etkili biçimde verilmesi, gerek kaynak dağıtımında gerekse hedef kitlenin hizmetlere ulaşımında hakkaniyete özen göste-

rilmesi ve hizmet sunumu sırasında ve sonrasında hizmeti kullananların memnuniyetinin sağlanması gerekmektedir 

(Hayran ve Sur, 1997:121). Amerikan Tıp Enstitüsü Komitesi'ne göre, sağlık hizmet kalitesi, olası sağlık sonuçlarını bi-

reyler ve toplum için artıran, bugünkü profesyonel bilgi ile tutarlı olan sağlık hizmetleri derecesidir. Hizmetin sunumu, 

bilimsel, kliniksel, teknik, kişilerarası ilişki, el becerisi, bilişsel ve sağlık hizmetinin örgütsel ve yönetimsel unsurları hak-

kında en güncel bilgi kullanımını benimsemeyi yansıtmalıdır(Lezzoni, 1993:112-114).Amerikan Tabipler Birliği

(American Medical Association) tarafından (1984) yüksek kaliteli hizmet; yaşam kalitesini ve/veya süresini iyileştirmeye 

veya sürdürmeye sürekli olarak katkıda bulunan hizmet(Kaya, 2005:14) şeklinde tanımlanmıştır. İngiltere’de National 

Health Service sağlık hizmetinde kaliteyi “doğru işleri doğru kişilere doğru zamanda uygulamak, ve ilk defasında doğru 

yapmak” şeklinde tanımlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise, Institute of Medicine tıbbi bakımda kaliteyi 

“bugünkü bilgilere uygun olarak, kişilerin veya toplumun sağlık hizmetleri düzeyini arzu edilen sağlık sonuçlarına ulaştır-

mak” olarak belirtmektedir (saglikekonomisi.com, 2014). Böylece kalite kavramı çok yönlü olarak ele alınmaktadır.  

 

Donabedian, sağlık hizmetinde kalitenin; hizmetin bir sonucu olarak, sağlık durumunda hizmete bağlı bir değişiklik oldu-

ğunu kabul etmektedir. Hizmetin kalitesi arttıkça sağlığın da olumlu yönde gelişmesi beklenmektedir(Donabedian, 

1993:99-112). Ayrıca, Donabedian sağlık hizmet kalitesini, teknik, kişisel ve çevresel etkenlerin bir ürünü olarak görmek-

tedir(Hayran ve Uz, 1998:153).Sağlık Bakanlığı 2012 yılında ulusal düzeyde kabul görecek bir kalite tanımı yapmak için; 

TÜİK’in il bazında gelişmişlik endeksine göre belirlenen 14 ilde, toplam 4943 anket uygulanmasını sağlamış ve “en iyi 

sağlık sonuçlarına ulaşmak amacıyla, ihtiyacı olan herkese, çalışan güvenliği ve memnuniyetinden ödün vermeden, yeterli 

kaynaklara sahip tesislerde, iyi eğitilmiş uzmanlar tarafından, doğru uygulamalarla, doğru zamanda eşit hizmetin sağlan-

masıdır” tanımı üzerinde uzlaşma sağlanmıştır (saglik.gov.tr, 2014). Sağlık Bakanlığı kalite tanımı ideal sağlık hizmetleri-

ni esas almaktadır.  

 

 

1.2 Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin             

Özellikleri 

 

Avedis Donabedian, sağlık kurumlarında veri-

len hizmetlerin kalitesini etkileyen değişken-

likleri yedi ana başlıkta toplamıştır. Bu özel-

likler (Donabedian, 1992:15-48; Kavuncubaşı 

ve Yıldırım, 2012:471-474; Tengilimoğlu vd., 

2011:478-480; Yanık, 2000:9-10): 

Etkenlik: Etkenlik mevcut bilimsel bilgi çer-

çevesinde ve mevcut olanaklarla hastanın sağlık durumunda yapılabilecek maksimum gelişmeyi ifade etmektedir. Etkenlik 

araştırma, deneyim ve profesyonel fikir birliğinin bir ürünüdür. 

Etkililik: Hastaların sağlık durumunda gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi beklenen somut gelişmedir. Bir sağlık hiz-

meti, hastanın sağlık durumunda olumlu değişiklik yaratmış ise bu hizmetin etkili olduğu söylenebilir. Hastanın sağlık 

durumunda herhangi bir değişikliğe yol açmayan hizmetin, diğer özellikleri iyi olsa bile, etkili olarak kabul edilmesi 

mümkün değildir. Etkililik, verilen hizmetlerin, ideal (en iyi) hizmete göre bireyin sağlık durumunda ya da hastalık seyrin-

de yaptığı değişiklik esas alınarak ölçülür. 

Verimlilik: En iyi hizmetin en az maliyetle üretilmesidir. Aynı sonucu veren iki hizmetten düşük maliyetli olanı, pahalı 

olan göre daha kalitelidir. 

Optimallik: Hastaya verilen hizmet miktarına paralel olarak değişen fayda ve maliyetler arasında optimum dengenin sağ-

lanmasıdır. Kısaca, sağlık hizmetlerinin maliyetleri ile faydaları arasında en iyi dengenin kurulduğu noktadır. 

Kabul edilebilirlik: Verilen hizmetin, hastaların ya da yakınlarının değerleri, istekleri ve beklentileriyle uyumlu olmasıdır. 

Bir hizmetin kabul edilebilir olması için hastaların hizmete kolayca ulaşabilmesi ve kullanabilmesi, hizmet veren persone-

lin hastalara karsı duyarlı olması, hasta istek ve beklentilerine yanıt vermesi, hizmet ortamının rahatlatıcı ve güven verici 

olması, hizmetlerin etkili ve ucuz olması gerekmektedir. Sağlık hizmeti verilen kurumun uzaklığı, ulaşımın maliyeti, sağ-

lık kurumunun acık olduğu saatler, hastanın sağlık sigortasının olup olmaması, hastaların etnik veya dini tercihleri ulaşıla-

bilirlik kapsamındadır. 

Yasallık: Verilen hizmetlerin, toplum tarafından kabul edilmesidir. Bir sağlık kurumunun verdiği hizmetler, sosyal ilgi ve 

tercihlerle uyumlu değilse, toplum tarafından kabul görmeyecektir. 

Eşitlik: Tüm bireylere adil biçimde hizmet verilmesi, bireyler arasında ayrımcılık yapılmaması ve bireylerin elde ettiği 

faydanın eşit olmasıdır.  



Sağlık hizmetlerinin kalitesini ortaya koyan bu özellikler bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Sağlık hizmetlerin-

de bu özellikler yeterince sağlanamayarak kalite çalışmalarında başarı sağlanamayabilir. Sağlık hizmetlerinde kalite 

iyileştirme çalışmalarında başarı sağlanamamasının bazı nedenleri şunlardır (Kaya, 2005:178; Griffith vd., 

1995:83):  

Genel olarak sağlık hizmeti kalitesinin belirleyicisi olarak kabul edilen hekimlerin kalite iyileştirme çalışmalarına 

hemen hiç katılmamaları nedeniyle, klinik hizmet süreçleri ile ilgili veri toplama ve kalite iyileştirme çalışmalarının 

yapılmaması, 

Kalite çalışmalarının iş yükünü artıracağını düşüncesi ve bu çalışmaların bir tehdit olarak algılanması, 

Üst düzey yöneticilerin kalite çalışmalarına yeterince önem vermemesi veya kuruma çok az katkı sağlayacak kalite 

iyileştirme çalışması yapması, 

Sağlık hizmet sunucularının maliyet/etkililik prensiplerinden uzak çalışması ve kalite iyileştirme çalışmalarını des-

tekleyecek bütçeleme ve planlama sistemleri arasındaki uyumsuzluk. 

 

Kaliteli hizmet sunmada başarı esas alınmalıdır. Başarı pek çok avantaj sağlayacaktır. Kaliteli hizmet sunmak genel 

olarak; halkın güveninin artması, işbirliği, ekip çalışması ve dayanışmanın sağlanması, prestijin artması, verimlili-

ğin artması, maliyetlerin azalması ve güvenlik ve sağlığın arttırılması ile sonuçlanacaktır. Ayrıca personel açısın-

dan; sorun kaynakları gibi görülmeyecekleri için personelin motivasyonunun yükselmesi, işe devamsızlıkta azalma, 

işe yönelik daha çok ilgi, işin iyileştirilmesine yönelik motivasyon ve profesyonelleşme sağlanacaktır. İdari açıdan; 

veri toplama ve istatistiksel analizlerin yapılması ile kaynakların kont-

rol altına alınması, bütün personelin TKY faaliyetlerine katılması ile 

çalışanlar arasında sosyal iletişimin artması, çalışanlara değer verilme-

si ile personel hareketliliğinin önüne geçilmesi, hizmet sunanlarla 

ilgili problemlerin çözümlenmesi, motivasyon artırıcı yöntemlerin 

kullanılması ile motivasyonun artması gerçekleştirilecektir. Tıbbi açı-

dan; laboratuar tetkik sürelerinin kısalması, radyoloji tekrarlarının 

azalması, ameliyathane kullanım sürelerinin verimli hale gelmesi, 

hastane enfeksiyon oranının düşmesi, hatalı reçete yazma ve ilaç ver-

me oranında azalma sağlanacaktır (Sağlık Bakanlığı, 2005:12-13). 

 

Sağlık hizmeti bir ekip hizmetidir. Dolayısıyla sağlık hizmetlerinde 

kalite öncelikle; sağlam bir yönetim modeli ve organizasyonun var olması, işlerin, kim tarafından, ne zaman, nere-

de, hangi araçlar kullanılarak, hangi yöntemle yapıldığının bilinmesi gerekmektedir. Ayrıca, çalışanların nitelikli 

olması ve sürekli eğitimle güçlendirilmesi ve herkesin üretilen hizmetin bir parçası olduğunu bilmesi sağlanmalıdır. 

Kaliteli hizmet tepe yönetimin kalite öncüsü olmasını gerektirir. Tepe yönetim kaliteye inanmalı ve kaliteye tam 

destek vermelidir. Kalite hizmet verenler, uygulayıcılar ve ödeyiciler arasındaki ortaklığı stabilize edebilir,her bir 

grubun önemli ihtiyaçlarını doğrudan ifade edebilir ve çok zorlu bir çevrede etkili olarak sağlık hizmetleri sunum 

sistemini sağlayabilir (James, 1989:1). Böylece sistem sinerjisi sağlanarak maliyetler azaltılır ve hizmet verimi art-

tırılır. 

 

2. AMAÇ 

 

Araştırma, sağlık çalışanlarının değişik açılardan kalite algı düzeylerini belirlemek ve kalite algısı üzerine sosyo-

demografik özelliklerin etkilerini değerlendirmek amacıyla yapıldı. 

 

 

3. YÖNTEM 

Araştırma, Türkiye’de Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde 2014 yılı Mayıs ayında yapılmış olup, kesitsel, tanımlayıcı 

ve çıkarımsal niteliktedir. Veriler anket yöntemi ile toplandı ve ankette beşli Likert ölçeği kullanıldı. Anket mevcut 

araştırmalardan yararlanılarak araştırmacılar tarafından hazırlandı. Tesadüfi örnekleme yöntemiyle, 660 çalışandan 

oluşan araştırma evreninden örneklem seçildi ve eksiksiz yanıtlanan 214 anket değerlendirmeye alındı. Araştırmaya 

idareci, doktor, ebe ve hemşireler dahil edildi. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 15.0 for Windows paket progra-

mında %95 güvenle yapıldı. Kategorik veriler “n” ve % ile, sürekli veriler ortalama ± standart sapma ile gösterile-

rek özetlendi. Verilen cevaplara göre ölçeğin faktör analizi yapıldı. Analiz sonucunda oluşan alt faktörler için 

Cronbach’s Alfa katsayıları hesaplandı. Sürekli verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov ile 

Shapiro-Wilk analizleri ve histogram grafikleri ile değerlendirildi. Verilerin normal dağılmadığı görüldü. Bu ne-

denle sürekli verilerin iki grup arasında karşılaştırılmasında Mann Whitney U, ikiden fazla grup arasında karşılaştı-

rılmasında Kruskal Wallis H istatistiksel analizleri kullanıldı. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Araş-

tırmada kullanılan likert ölçek için kişilerin verilen önermelerle ilgili görüşlerini, çok olumsuzdan çok olumluya 
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kadar sıralanan seçeneklerden belirtmeleri istendi. Buna göre; (1) kesinlikle katılmıyorum, (2) katılmıyorum, (3) kıs-

men katılıyorum, (4) katılıyorum,  (5) kesinlikle katılıyorum şeklinde bir ölçek kullanıldı. Ölçek sonuçları 5.00-

1.00=4.00 puanlık bir genişliğe dağılmışlardı. Bu genişlik beşe bölünerek ölçeğin kesim noktalarını belirleyen düzeyler 

belirlendi. Ölçek ifadelerinin ve faktör puanlarının değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler esas alındı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. BULGULAR 

4.1. Sosyo-Demografik Özellikler 

Çalışanların %72.9’nun kadın, %84.5’nin 30 yaş ve üstü, %23.8’nin doktor, %68.2’nin ebe-hemşire, %80.4’nün evli, %

88.3’nün önlisans ve üstü eğitimli, %86’nın 5 yıldan fazla mesleki deneyim ve %63.6’nın bir yıldan fazla kurum kıde-

mine sahip olduğu belirlendi (Tablo 1). 

 

Tablo 1:  Çalışanların Sosyo-Demografik Özellikleri 
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Seçenekler Puanlar Puan Aralığı    Ölçek Değerlendirme 

Hiç Katılmıyorum 1 1.00 – 1.79    Çok Düşük 

 2 1.80 – 2.59    Düşük 

 3 2.60 – 3.39    Orta 

 4 3.40 – 4.19    Yüksek 

Tamamen Katılıyorum 5 4.20 – 5.00    Çok Yükse 

Özellikler Gruplar N=214 % 

Cinsiyet Erkek 58 27.1 

  Kadın 156 72.9 

  30'dan küçük 33 15.4 

Yaş 30-39 yaş 101 47.2 

  40-49 yaş 57 26.6 

  50 yaş ve üzeri 23 10.7 

  Ort.±SS (Min.-Max.) 37.84±8.75 (19-65) 

Ünvan İdareci 5 2.3 

  Uzman Dr. 51 23.8 

  Sorumlu Hemşire-Ebe 12 5.6 

  Hemşire-Ebe 146 68.2 

Medeni durum Evli 172 80.4 

  Bekar 42 19.6 

  Lise ve dengi okul 25 11.7 

Eğitim durumu Önlisans 55 25.7 

  Lisans 71 33.2 

  Y. Lisans-Doktora 63 29.4 

  1 yıldan az 7 3.3 

Mesleki deneyim 1-5 yıl 23 10.7 

  6-10 yıl 47 22.0 

  11-15 yıl 41 19.2 

  16-20 yıl 42 19.6 

  20 yıl ve üstü 54 25.2 

  1 yıldan az 47 22.0 

Kurum kıdemi 1-5 yıl 78 36.4 

  6-10 yıl 38 17.8 

  11-15 yıl 20 9.3 

  16-20 yıl 15 7.0 

  21 yıl ve üstü 16 7.5 



4.2. SKS Eğitimi İle İlgili Özellikler 

Çalışanların %95.8’nin Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ile ilgili eğitim aldığı ve bunların %76.3’nün hizmet içi 

eğitim şeklinde bu eğitimi aldığı belirlendi. Çoğunluğun eğitimlerle SKS uyumunda artış olduğunu, yaklaşık yarı-

sının SKS eğitimi almaya istekliyken yarısının isteksiz olduğu görüldü. Eğitime istekli olanların; kendilerini sağ-

lıkta kalite konusunda geliştirmek, sağlıkta kalite standartlarındaki değişiklik ve gelişmeleri öğrenmek, en iyi ba-

kımı verebilmek standartları sağlamak, hastalara daha kaliteli hizmet sunmak gibi amaçları olduğu bulundu. Eğiti-

me isteksiz olanların ise; gerçek eksikliklerin tespit edilmediği kanaatinde olduğu, uzun yıllar eğitim aldıklarından 

dolayı bıktığı, gereksiz bulduğu, ilgilenmediği ve zamanının olmadığı gibi gerekçeler ileri sürdüğü belirlendi. 

(Tablo 2). 

Tablo 2: Çalışanların SKS Eğitimi İle İlgili Özellikleri  
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Özellikler Gruplar N=214 % 

Sağlıkta Kalite Standartları ile 

ilgili eğitim alma durumu 
Eğitim alan 

204 95.8 

  Eğitim almayan 9 4.2 

Eğitim türü Örgün (lisans-yüksek lisans) 16 7.7 

  Hizmet içi eğitim 158 76.3 

  Bilimsel etkinlikler (Sempozyum-kongre) 23 11.1 

  Kurs-sertifika 10 4.8 

Alınan eğitimlerle SKS uyu-

mu 
Uyum artışı oldu 161 77.4 

  Uyum artışı olmadı 47 22.6 

SKS eğitimi alma isteği SKS eğitimi almaya istekli 103 48.6 

  SKS eğitimi almaya istekli değil 109 51.4 

SKS  eğitimi alma isteği ne-

denleri 
Kendimi sağlıkta kalite konusunda geliştirmek için 36 34.6 

  Sağlıkta kalite standartlarındaki değişiklik ve gelişme-

leri öğrenmek 
28 26.9 

  En iyi bakımı verebilmek standartları sağlamak 22 21.2 

  Hastalara daha kaliteli hizmet sunmak 15 14.4 

  Çalıştığım kurumda kalite standartlarının artmasını 

sağlamak 
3 2.9 

SKS eğitimi alma istememe 

nedenleri 
Gerçek eksikliklerin tespit edilmediği kanaatindeyim 53 24.8 

  Uzun yıllar eğitim aldığımızdan dolayı bıktık 40 18.7 

  Gereksiz buluyorum 14 6.7 

  İlgilenmiyorum 13 6.1 

  Zaman yok 11 5.1 

  Eğitim verenlerin yetkin olduğuna inanmıyorum 4 1.9 

  Kendi eğitimimi kendim gerçekleştiriyorum 2 0.9 

  Diğer 2 0.9 



4.3. Kalite Çalışmaları İle İlgili Değerlendirmeler 

Çalışanların %75.2’nin kurumda kalite çalışmalarına karşı inançsızlığını belirten, isteksiz grup olduğu, bunların da %87’nin 

hekimler olduğu ve eğitim sonrası büyük oranda fikir değişikliği olmadığı ama %84.1’nin kurumda kalite çalışmalarının etkili 

uygulandığını ifade ettiği belirlendi.Çalışanların çoğunluğunun kurumda uygulanan kalite programının sunulan hizmete olumlu 

etkisinin olduğunu belirtmesine karşın %21’nin etkilenmediğini ve %6.1’nin olumsuz etkilediğini belirtmesi dikkat çekicidir. 

Kalite uygulamalarının gelecek 10 yıldaki önemi ve kullanımının azalacağına inanan grup %23.8 olup, önemlidir. Kalite çalış-

maları konusunda kurumun güçlü yönü önem sırasıyla; müşteri memnuniyetine odaklı bir yönetim anlayışı, hizmette kaliteyi 

ön planda tutan bir çalışma tarzı, karar mekanizmasında akılcılık, iletişim mekanizmalarının işlerliği, örgüt ikliminin motivas-

yon arttırıcı nitelikte olması gösterildi.  

Kalite çalışmalarının kuruma katkısı önem sırasıyla; müşteri odaklı yaklaşım, kanıta dayalı çalışma anlayışı, tercih edilir hasta-

ne olmayı sağladığı,  bütünleşme ve katılımcı ortam yarattığı, verimin arttığı şeklinde belirlendi. Sadece %6.1’nin hiç katkısı-

nın olmadığı ve 0.5’nin çalışan memnuniyetini azalttığı şeklinde algıladığı belirlendi (Tablo 3). 

 

Tablo 3: Çalışanların Kalite çalışmaları İle İlgili Değerlendirmeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa 39 BAKIM HİZMETLERİNDE BİLİM - 7 

Özellikler Gruplar N=214 % 
Kurumda kalite çalışmalarına isteksiz Var 161 75.2 
olan,  inançsızlığını belirten grup Yok 53 24.8 
Kalite çalışmalarına İsteksiz grup Hekimler 140 87.0 
  Hemşireler 14 8.7 
  Yöneticiler 7 4.3 
Eğitim sonrası fikir değişikliği Oldu 30 18.8 
  Olmadı 130 81.3 
Kurumda kalite çalışmalarının Etkili uygulanıyor 180 84.1 
etkililiği Etkili uygulanmıyor 34 15.9 
Kurumda kalite çalışmalarının amacına 
ulaşması ve yaygınlaştırması için Motivasyonu sağlayarak çalışanların katılımını sağlaması 31 14.6 

  Ani ve hızlı değişim yerine aşamalı değişimin sağlanması 27 12.7 
  Üst yönetimin bu çalışmaları bu çalışmaları benimsemesi ve iyi tanıma-

sı 25 11.7 

  Kalite sorumluluğunun hastane çapında yaygınlaştırılması 13 6.1 
  Dış danışmanlık hizmeti alınması 3 1.4 
  Eğitimlerle sürekli bilgilendirmenin sağlanması 3 1.4 
Kurumda kalite çalışmalarının yönetim 
şekli 

Kalite çalışmaları her aşamada yönetici ve çalışanların ortak kararı ile 
yürütülür 91 42.5 

  Kalite süreci mantığı açıklanarak, çalışanların katkısı sağlanır 83 38.8 
  Kalite uygulamaları isteği üst yönetimden gelir, çalışanlar buna uyar 31 14.5 
  Kalite uygulamaları isteği üst yönetimden gelir, çalışmalar buna direnç 

gösterir 9 4.2 

Kurumda uygulanan kalite programının Olumlu etkiledi 156 72.9 
sunulan hizmete etkisi Etkilemedi 45 21.0 
  Olumsuz etkiledi 13 6.1 
Kalite uygulamalarının gelecek Önemi ve kullanımı azalacak 51 23.8 
10 yıldaki önemi ve kullanımı Önemi ve kullanımı azalmayacak 163 76.2 
Kalite sürecinin kurumsal ile kişisel Uyumlu olup, aynı doğrultudadır 151 70.6 
yönetim felsefesi uyumu Uyumlu değil, farklı yönlüdür 63 29.4 
Kalite çalışmaları konusunda kurumun 
güçlü yönü Müşteri memnuniyetine odaklı bir yönetim anlayışı 198 92.5 

  Hizmette kaliteyi ön planda tutan bir çalışma anlayışı 187 87.4 
  Karar mekanizmasında akılcılık 156 72.9 
  İletişim mekanizmalarının işlerliği 155 72.4 
  Örgüt ikliminin motivasyon arttırıcı nitelikte olması 140 65.4 
Kalite çalışmalarının kuruma katkısı Müşteri odaklı yaklaşım sağlandı 89 41.6 
  Kanıta dayalı çalışma anlayışı sağlandı 29 13.6 
  Tercih edilir hastane olmayı sağladı 29 13.6 
  Bütünleşme ve katılımcı ortam yarattı 28 13.1 
  Hiç katkısı olmadı 25 11.7 
  Verim arttı 13 6.1 
  Çalışan memnuniyetini azalttı 1 0.5 
Kurumda kalite çalışmalarının Çalışanların kalite anlayışı 144 67.3 
başarısını sağlayan etken Üst yönetimin kalite anlayışı 46 21.5 
  Finansal imkanlar 16 7.5 
  Kullanılan teknoloji, uzmanlık ve malzeme kapasitesi 8 3.7 



4.4. Çalışanların Kalite Algılarının Etkiliği 

 

Çalışanların kalite algıları faktörler açısından, katılıyorum ve 

kesinlikle katılıyorum seçenekleri birlikte değerlendirildiğin-

de, her faktör içinde en fazla katılımın olduğu, etkililiği yük-

sek olan üç değişken sırasıyla aşağıda sıralandı. Bunlar: 

Kurumsal kalite anlayışı; kalite uygulamalarının hasta odaklı 

çalışmayı hedeflediğine inanıyorum (%67.3), kalite çalışma-

ları ile işlerin sistem bütünlüğü içerisinde değerlendirildiği 

inancındayım (%54), kalite uygulamalarının çalışanların bi-

reysel gelişimini sağladığı düşüncesindeyim (%51.4). Çalı-

şanların genel olarak kalite anlayışı içinde oldukları, ancak 

kararsız grubun ivedilikle kaliteyi daha kararlı bir şekilde 

benimsemeleri sağlanmalıdır. 

Kaliteyedestek; kalite çalışmalarındaki iyileştirmelerin adım adım gerçekleştirildiğine inanıyorum (%59.9), kalite 

çalışmalarının kurum kültürüne uygun olduğuna inanıyorum (%49.5), hasta beklentilerini önceden tahmin ederek girişimde 

bulunulduğu kanaatindeyim (%49).Çalışanların kalite çalışmalarına kararlı destekleri arttırılmalıdır. 

Kaliteye katılım; sağlık çalışanı olarak, kalite sürecinde gereken çabayı gösteririm (%76.6), üst yönetimin desteği olmadan 

kalite çalışmalarının başarısız olacağı kanısındayım (%67.3), kalite iyileştirme çalışmaları amaç ve hedeflerine katkı sağla-

rım (%65.4). Çalışanların daha fazla çalışmalara katılımı sağlanmalıdır. 

Kaliteye güven; kalite çalışmalarının hastanemin verimliliğini arttırmadığı inancındayım (%24.8), kalite çalışmalarının has-

ta beklentisinde farklılık oluşturmadığı düşüncesindeyim (20.6), çalışanların kalite çalışmalarına hazır bulunuşluğunun dik-

kate alınmadığını düşünüyorum (%18.6). Oranlar düşük olmasına karşın önemli olup, çalışmaları böyle algılayanların kalite 

çalışmaları konusunda ikna edilmesi gerekmektedir. 
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Faktörler ve Alt Değişkenler 
Faktör Yükleri 

Katılma Derecesi (nve %) 
Faktör 1: Kurumsal Kalite Anlayışı   1 2 3 4 5 
Kalite çalışmaları ile işlerin sistem bütünlüğü içerisinde değerlendirildiği inancın-

dayım. 
0.695 12 22 76 84 20 

5.6 10.3 35.5 39.3 9.3 

Kalite uygulamalarının çalışanların bireysel gelişimini sağladığı düşüncesindeyim. 
  11 30 63 80 30 
0.684 5.1 14 29.4 37.4 14 

Kalite çalışmalarının objektif verilerin toplanmasını sağladığı inancındayım. 
  11 30 77 74 22 
0.657 5.1 14 36 34.6 10.3 

Kalite çalışmalarıyla tüm çalışanların yetki ve sorumluluklarının tanımlandığı 

düşüncesindeyim. 
  14 27 68 85 20 
0.652 6.5 12.6 46.3 31.8 9.3 

Kalite çalışma sonuçlarına göre, hastanemle ilgili daha gerçekçi stratejiler oluştu-

rulduğu inancındayım. 
  6 21 99 68 20 
0.632 2.8 9.8 46.3 31.8 9.3 

Çalışanların kalite çalışmalarının bir parçası olmaktan gurur duyduklarına inanıyo-

rum. 
  20 29 77 69 19 
0.628 9.3  13.6  36 32.2  8.9 

Kalite çalışmaları sürecinde hastanemde tüm işlerin tanımlandığı düşüncesindeyim. 
  11 25 86 80 12 
0.617  5.1  11.7 40.2  37.4  5.6 

Kaliteli hizmet sunmak için hastanemle tedarikçilerin   8 25 88 72 21 
işbirliği içinde çalıştıkları inancındayım. 0.603 3.7 11.7 41.1 33.6 9.8 
Kalite çalışmaları ile verilerin sistematik bir şekilde   2 19 85 95 13 
toplandığı inancındayım. 0.579 0.9 8.9 39.7 44.4 6.1 
Kalite çalışmalarında periyodik değerlendirmeyle   4 14 101 73 22 
iyileştirmelerin sağlandığı kanısındayım. 0.508 1.9 6.5 47.2 34.1 10.3 
Hastanedeki sorunların çözümünde yöneticilerin   13 22 74 92 13 
karar esnekliği tanıdığına inanıyorum. 0.492 6.1 10.3 34.6 43 6.1 
Kalite uygulamalarının hasta odaklı çalışmayı   6 11 53 82 62 
hedeflediğine inanıyorum. 0.492 2.8 5.1 24.8 38.3 29 
Kalite çalışmaları ile hastanemde genel hedeflerle bölüm   4 25 78 78 29 
hedeflerinin uyumlaştığına inanıyorum. 0.453 1.9 11.7 36.4 36.4 13.6 
Faktör 2: Kaliteye Destek             
Kalite çalışmalarının çalışanların yaratıcı düşüncelerini ortaya çıkardığına inanıyo-

rum. 
0.714 

11 37 73 75 18 
5.1 17.3 34.1 35 8.4 

Kalite çalışmalarının iş süreçlerimizin gücünü arttırarak işlerlik kazandırdığına 

inanıyorum. 
  8 27 87 79 13 
0.640 3.7 12.6 40.7 36.9 6.1 

Kalite çalışmalarındaki iyileştirmelerin adım adım gerçekleştirildiğine inanıyorum. 
  4 8 74 99 29 
0.599 1.9 3.7 34.6 46.3 13.6 

Kalite çalışmalarının kurum kültürüne uygun olduğuna inanıyorum. 
  5 18 85 91 15 
0.586 2.3 8.4 39.7 42.5 7 

Kalite uygulamaları ile çalışanların kararlara katılım isteğinin arttığı düşüncesinde-

yim. 
  11 33 85 75 10 
0.574 5.1 15.4 39.7 35 4.7 

Hastane problemlerinin kalite anlayışı ile etkin bir şekilde çözüleceği kanısında-

yım. 
  8 17 88 89 12 
0.567 3.7 7.9 41.1 41.6 5.6 

Hasta beklentilerini önceden tahmin ederek girişimde bulunulduğu kanaatindeyim. 
  3 16 90 78 27 
0.486 1.4 7.5 42.1 36.4 12.6 

Kalite çalışmalarının hastanemde maliyetleri düşürdüğü   21 59 79 45 10 
inancındayım. 0.421  9.8 27.6 36.9 21 4.7 
Faktör 3: Kaliteye Katılım             

 Kalite iyileştirme çalışmaları amaç ve hedeflerine katkı sağlarım. 
0.663 

4 8 62 107 33 
1.9 3.7 29 50 15.4 

Sağlık çalışanı olarak, kalite sürecinde gereken çabayı gösteririm. 
  1 10 39 95 69 
0.657 10.5 4.7 18.2 44.4 32.2 

Hastaların istek ve beklentilerini ne ölçüde karşıladığımızı bilirim. 
  4 12 59 99 40 
0.571 1.9 5.6 27.6 46.3 18.7 

Hastanedeki tüm yönetim faaliyetlerinin kalite felsefesine göre yerine getirildiği 

görüşündeyim. 
  5 26 75 91 17 
0.520 2.3 12.1 35 42.5 7.9 

Kalite uygulamalarının hastanenin tüm işlevlerini ilgilendirdiğini düşünüyorum. 
  4 11 64 93 42 
0.515 1.9 5.1 29.9 43.5 19.6 

Üst yönetimin desteği olmadan kalite çalışmalarının başarısız olacağı kanısında-

yım. 
  8 9 53 84 60 
0.445 3.7 4.2 24.8 39.3 28 

Faktör 4: Kaliteye Güven             
Çalışanların kalite çalışmalarına hazır bulunuşluğunun dikkate alınmadığını düşü-

nüyorum. 
0.694 

45 76 53 26 14 
21 35.5 24.8 12.1 6.5 

Kalite çalışmalarının çalışanlarla birlikte yürütülmediği kanaatindeyim. 
  41 93 42 22 16 
0.641 19.2 43.5 19.6 10.3 7.5 

Hastanemde verilerin uygun istatistik teknikler kullanılarak analiz edilmediğini 

düşünüyorum. 
  22 86 77 24 5 
0.601 10.3 40.2 36 11.2 2.3 

Kalite çalışmalarının hastanemin verimliliğini arttırmadığı inancındayım. 
  32 78 51 37 16 
0.524 15 36.4 23.8 17.3 7.5 

Kalite çalışmalarının hasta beklentisinde farklılık oluşturmadığı düşüncesindeyim. 
  58 79 33 31 13 
0.520 27.1 36.9 15.4 14.5 6.1 

Tablo 4: Çalışanların Kalite Algılarının Etkililiği 
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4.5. Çalışanların Kurumun SKS Uygulamaya Geçişinde Karşılaşılan Sorunlarla ilgili Değerlendirmeleri 

 

Çalışanların kurumun SKS’nı uygulamaktaki amaçları önem sırasıyla; hasta memnuniyetini arttırmak (4.12±1.31), kurum 

imajını geliştirmek (3.43±0.84), Sağlık Bakanlığı mevzuatlarına uymak (3.43±1.34) maliyetleri azaltmak, verimlilikte artış 

sağlamak (2.24±0.93), rekabet gücü sağlamak (1.79±1.15) olarak belirlendi. 

Çalışanların kurumun SKS uygulamalarına geçiş sırasında karşılaşılan sorunlar önem sırasıyla; İlave yük getirmesi 

(3.70±1.41), ekip çalışması, motivasyon ve koordinasyonun sağlanamaması (3.44±1.41), SKS anlama ve uygulamaya ge-

çirmede yaşanan güçlükler (2.90±1.48), iletişim eksikliği ve birimler arası sürtüşmeler (2.10±1.34), üst yönetimin yönetim 

anlayışı (1.95±1.45), değiştirme ve yeniliklere kapalı olma (0.94±1.42) olarak tespit edildi. 

 

 

 

4.6. Ölçek Güvenirliği ve Çalışanların Kalite Algısı Düzeyleri  

 

Ölçeğin güvenirliği değerlendirilirken Cronbach alfa (α) güvenirlik katsayısı kullanıldı. Cronbach alpha katsayısı,  ölçek 

içinde bulunan maddelerin iç tutarlılığının (homojenliğinin) bir ölçüsüdür. Alfa katsayısı aşağıdaki gibi değerlendirilir 

(Alpar, 2011;814-815). 

 

 

 

Alfa katsayısı  Açıklama 

0.00 - 0.39   Ölçek güvenilir değildir. 

0.40 - 0.59   Ölçek düşük güvenilirliktedir. 

0.60 - 0.79   Ölçek oldukça güvenilirdir. 

0.80 -1.00   Ölçek yüksek derecede güvenilirlik-

tedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Kalite algısı ölçeğinin faktör ve genel güvenirliği incelendiğinde; kurumsal kalite anlayışıα=0.902 yüksek derecede güve-

nilir, kaliteye destekα=0.823 yüksek derecede güvenilir, kaliteye katılımα=0.708 oldukça güvenilir, kaliteye gü-

venα=0.693 oldukça güvenilir ve genel kalite algısı α=0.923 yüksek derecede güvenilir olduğu görüldü. Genel ölçek ve 

faktörleri için hesaplanan Cronbach’s Alfa katsayıları sonucunda ölçeğin güvenirliğinin oldukça ve yüksek derecede gü-

venilir olduğu saptandı. 

 

Çalışanların kalite algıları incelendiğinde; ortalama olarak kurumsal kalite anlayışı(3.39±0.65) orta, kaliteye destek

(3.32±0.61) orta, kaliteye katılım(3.79±0.57) yüksek, kaliteye güven(3.50±0.74) yüksek ve genel kalite algısı (3.47±0.52)  

yüksek düzeyde bulundu. Kurumsal kalite anlayışı, kaliteye destek ve kaliteye katılım faktörleri puanlarının yüksek, 

kaliteye güven faktörü puanının düşük olması beklenmektedir. Çünkü ilk üç faktörün değişkenleri olumlu iken dördüncü 

faktörün değişkenleri olumsuzdur. 
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4.7. Sosyo-Demografik Özelliklerin Kalite Algısı Üzerine Etkisi 
 

Kalite algısı ile çalışanların cinsiyeti, ünvanı, mesleki deneyimi ve SKS eğitimi arasında anlamlı farklılık bulunur-

ken (p<0.05), kalite algısı ile çalışanların yaşı, medeni durumu, eğitimi ve kurum deneyimi arasında anlamlı farklı-

lık bulunmadı (p>0.05). 

Erkek çalışanların kaliteye katılım, kaliteye güven ve genel kalite algı puanları kadınlardan istatistiksel olarak an-

lamlı yüksek bulundu (p<0.05). Diğer değişkenler açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulun-

madı (p>0.05).Ünvanlarına göre ise kurumsal kalite anlayışı, kaliteye destek ve kaliteye katılım faktörleri açısından 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Farkın hangi gruplardan kaynaklandığı 

Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U analizinde; sorumlu hemşire ve ebelerin kurumsal kalite anlayışı ve 

kaliteye katılım puanları uzman doktorlardan istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p=0.0083).Hemşire ve 

ebelerin kurumsal kalite anlayışı ve kaliteye güven puanları uzman doktorlardan istatistiksel olarak anlamlı yüksek 

bulundu (p=0.0083).Diğer değişkenler açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı 

(p>0.05).Çalışanların mesleki deneyimlerine göre kaliteye destek, kaliteye katılım ve genel kalite algı puanları 

açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Farkın hangi gruplardan kaynaklandığı 

Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U analizinde; mesleki deneyimi 6-10 yıl olan çalışanların kaliteye destek 

puanları mesleki deneyimi 16-20 yıl olanlardan istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p=0.0067). Mesleki 

deneyimi 1-5 yıl olan çalışanların kaliteye katılım puanları mesleki kıdemi 1 yıldan az ile 20 yıl ve üstü olan 

çalışanlardan istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p=0.0067).Mesleki deneyimi 1-5 yıl olan çalışanların genel 

kalite algı puanları mesleki kıdemi 20 yıl ve üstü çalışanlardan istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu 

(p=0.0067).Diğer değişkenler açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı 

(p>0.05).Çalışanların SKS eğitimi alma durumlarına göre kalite algı faktörleri puan dağılımı incelendiğinde; SKS 

eğitimi alanların kurumsal kalite anlayışı, kaliteye destek, kaliteye katılım ve genel kalite algı puanları SKS eğitimi 

almayanlardan istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0.05). Kaliteye güven  puanları açısından gruplar ara-

sında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).Sosyo-demografik özelliklerin kalite algısı üzerine etkisi 

Tablo 5’de verildi. 
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Sosyo-demografik özellikler Kurumsal kalite 

anlayışı 
Kaliteye destek Kaliteye 

katılım 
Kaliteye güven Genel kalite 

algısı 
Cinsiyet 
Erkek 
Kadın 
p 

  
3.25±0.73 
3.45±0.61 
0.064 

  
3.23±0.66 
3.35±0.58 
0.209 

  
3.65±0.62 
3.84±0.54 
0.024* 

  
3.29±0.79 
3.58±0.71 
0.024* 

  
3.32±0.6 
3.52±0.48 
0.046* 

Yaş 
30’dan küçük  
30-39 
40-49 
p 

  
3.26±0.84 
3.38±0.66 
3.43±0.55 
3.55±0.48 
0.629 

  
3.31±0.67 
3.27±0.65 
3.4±0.49 
3.34±0.62 
0.817 

  
3.69±0.71 
3.78±0.56 
3.84±0.53 
3.84±0.47 
0.826 

  
3.28±0.86 
3.54±0.68 
3.58±0.79 
3.5±0.7  
0.518 

  
3.36±0.61 
3.45±0.54 
3.52±0.47 
3.54±0.45 
0.637 

Ünvan 
İdareci  
Uzman Dr. 
Sorumlu Hemşire-Ebe 
Hemşire-Ebe 
P 

  
3.98±0.6 
3.16±0.72 
3.73±0.35 
3.43±0.61 
0.002* 

  
3..58±0.86 
3.18±0.73 
3.46±0.47 
3.34±0.55 
0.338 

  
4.13±0.36 
3.59±0.7 
4.08±0.29 
3.82±0.52 
0.005* 

  
3.72±0.46 
3.19±0.91 
3.85±0.62 
3.58±0.67 
0.002* 

  
3.87±0.55 
3.25±0.64 
3.75±0.29 
3.5±0.46 
0.338 

Medeni Durum 
Evli 
Bekar 
P 

  
3.41±0.66 
3.34±0.62 
0.452 

  
3.3±0.63 
3.38±0.51 
0.758 

  
3.8±0.56 
3.76±0.62 
0.718 

  
3.53±0.72 
3.39±0.85 
0.486 

  
3.47±0.53 
3.44±0.5 
0.638 

Eğitim Durumu 
Lise ve dengi 
Önlisans 
Lisans 
Yüksek lisans-Doktora 
P 

  
3.35±0.69 
3.47±0.57 
3.48±0.61 
3.25±0.72 
0.179 

  
3.3±0.61 
3.31±0.46 
3.39±0.6 
3.24±0.72 
0.636 

  
3.77±0.57 
3.83±0.46 
3.88±0.53 
3.66±0.67 
0.236 

  
3.57±0.66 
3.6±0.67 
3.6±0.69 
3.29±0.86 
0.187 

  
3.45±0.51 
3.52±0.41 
3.55±0.48 
3.33±0.63 
0.206 

Mesleki deneyim (yıl ) 
1 yıldan az 
1-5 
6-10   
11-15   
16-20   
21 ve üstü 
P 

  
3.49±0.93 
3.2±0.63 
3.48±0.74 
3.27±0.68 
3.36±0.59 
3.51±0.52 
0.079 

  
3.38±0.74 
3.1±0.49 
3.45±0.64 
3.31±0.74 
3.15±0.49 
3.42±0.54 
0.022* 

  
4.14±0.45 
3.43±0.61 
3.8±0.62 
3.81±0.58 
3.74±0.52 
3.91±0.49 
0.019* 

  
3.54±0.82 
3.33±0.74 
3.6±0.82 
3.31±0.82 
3.5±0.64 
3.65±0.67 
0.343 

  
3.59±0.69 
3.24±0.5 
3.55±0.56 
3.39±0.59 
3.4±0.44 
3.58±0.44 
0.040* 

Kurum deneyimi (yıl) 
1 yıldan az 
1-5   
6-10   
11-15 
16-20   
21 ve üstü 
P 

  
3.57±0.46 
3.22±0.81 
3.35±0.52 
3.53±0.53 
3.5±0.58 
3.53±0.53 
0.270 

  
3.4±0.52 
3.23±0.71 
3.33±0.52 
3.34±0.49 
3.43±0.55 
3.3±0.66 
0.856 

  
3.91±0.52 
3.68±0.64 
3.7±0.48 
3.95±0.57 
3.94±0.47 
3.82±0.48 
0.230 

  
3.52±0.74 
3.52±0.82 
3.46±0.71 
3.42±0.66 
3.53±0.73 
3.58±0.68 
0.972 

  
3.59±0.4 
3.36±0.64 
3.43±0.45 
3.54±0.43 
3.57±0.46 
3.54±0.46 
0.472 

SKS eğitimi 
Eğitim alan 
Eğitim almayan 
P 

  
3.43±0.62 
2.81±0.8 
0.022* 

  
3.35±0.57 
2.81±0.97 
0.026* 

  
3.81±0.57 
3.43±0.58 
0.022* 

  
3.53±0.74 
3.02±0.78 
0.065 

  
3.49±0.49 
2.96±0.74 
0.015* 

Tablo 5: Sosyo-Demografik Özelliklerin Kalite Algısı Üzerine Etkisi 

5. SONUÇ 

 

Kalite sistemi genellikle; girdiler, süreçler ve çıktılardan oluşur. Girdiler; personel, tedarikçiler, araçlar ve fiziksel 

kaynaklardır. Süreçler; teşhis, tedavi, hasta bakım prosedürleri ve protokolleridir. Çıktılar ise; hastane enfeksiyon 

oranları, hastalık ve ölüm oranları, hasta ve çalışan tatmini vb.dir. (Al-Assaf, 2001:16-17). Bir çıktının kalitesi, 

çıktının bazı özellikler setini bir bireyin kişisel yargılaması ve değerlen-

dirmesidir. Bu yüzden kalite bireysel değer sistemine dayanır. Kalite kül-

tür, yaşam beklentileri ve her bir bireyin beklentilerine bel bağlar. Yüksek 

kalite müşteri beklentileri açısından sürekli iyileştirme ile başarılabilir. 

Sürekli kalite geliştirmenin amacı müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktır 

(James,1989:17-18). 
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Kalite bu açıdan müşteri tatmini için son derece önemlidir (Yeşilada and Direktör, 2010: 962-971).Böylece sistem 

kalitesi gerçekleştirilir. Yapılan bir araştırmada Norveç ve Kanadalı meslektaşlarından Birleşik Devletler doktorları-

nın daha yüksek kaliteli bakım ve daha iyi mesleki özerklik, ancak daha düşük iş tatmini algıladığı belirlendi 

(Tyssen, Palmer, Solberg, Voltmer and Erica, 2013: 516-526). Sağlık sistemi ve kurumsal yapıdan kaynaklanan 

ülkeler ve kurumlar arası farklılıklar olabilmektedir. Bir araştırmada yöneticilerin genel olarak toplam kalite yöneti-

mi (TKY)’ni geçici bir heves olarak görmedikleri ve destekledikleri bulundu. Yöneticiler hastanelerinde TKY’nin 

uygulanmasında bir lider rolü almak istediklerini ancak bu rolü üstlenmek için TKY’nin anahtar kavramları ve yön-

temleriyle ilgili yeterli miktarda eğitim almadıklarını belirttiği belirlendi (Doğan ve Kaya, 2004:65-83). Ulusoy vd. 

(2011:17-25) araştırmalarında yöneticilerin önemli bir oranda TKY hakkında eğitim almadıkları ve bu doğrultuda 

TKY hakkındaki bilgilerini “orta” düzeyde buldukları saptandı. TKY ile ilgili bazı alanlarda bilgi eksikliklerinin 

olduğu bununla birlikte çalışmaya katılan yöneticilerin TKY hakkında genellikle olumlu görüşlerinin olduğu belir-

lendi. Bir başkasında kurumların TKY’ne bağlılığının önemi vurgulandı (Khamalah and  Lingaraj, 2002: 61-

68).Araştırmada çalışanların kurumsal kalite anlayışı ve kaliteye destekleriorta, kaliteye katılım,  ve genel kalite 

algısı yüksek düzeyde bulundu ve olumlu olarak değerlendirildi. Çalışanların kaliteye güveninin de yüksek düzeyde 

olduğu, ancak bu faktörde yer alan ifadelerin olumsuz olduğu, puan arttıkça güvenin azaldığı dikkate alındığında, 

kaliteye güvenin olumsuz olduğu görüldü. Bu konuda çalışanların kalite çalışmaları konusunda ikna edilmeleri ve 

inandırılmaları gerekmektedir. 

 

Kalite algısı ile çalışanların cinsiyeti, ünvanı, mesleki deneyimi ve SKS eğitimi arasında anlamlı farklılık bulunur-

ken, kalite algısı ile çalışanların yaşı, medeni durumu, eğitimi ve kurum deneyimi arasında anlamlı farklılık bulun-

madı. Erkek çalışanların kaliteye katılım,  kaliteye güven ve genel kalite algı puanları kadınlardan istatistiksel ola-

rak anlamlı yüksek bulundu. Sorumlu hemşire ve ebelerin kurumsal kalite anlayışı ve kaliteye katılım puanları,  

hemşire ve ebelerin kurumsal kalite anlayışı ve kaliteye güven puanları uzman doktorlardan anlamlı yüksek bulun-

du. Mesleki deneyimi 6-10 yıl olan çalışanların kaliteye destekpuanları 16-20 yıl olanlardan anlamlı yüksek 

bulundu. Mesleki deneyimi 1-5 yıl olan çalışanların kaliteye katılım puanları mesleki deneyimi1 yıldan az ile 20 yıl 

ve üstü olan çalışanlardan anlamlı düşük bulundu. Mesleki deneyimi 1-5 yıl olan çalışanların genel kalite algı 

puanları mesleki kıdemi 20 yıl ve üstü çalışanlardan istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu. SKS eğitimi 

alanların kurumsal kalite anlayışı, kaliteye destek, kaliteye katılım ve genel kalite algı puanları SKS eğitimi 

almayanlardan yüksek bulundu. 

 

Sonuç olarak sağlık çalışanlarının kalite algı düzeylerini sosyo-demografik özelliklerin etkilediği belirlendi. Sağlık 

çalışanlarının kalite algılarının belirlenmesi ve bu doğrultusunda sürekli kalite iyileştirme çalışmaları yapılması, 

sağlık kurumlarında en tepeden en alt kademeye kadar çalışanların gelişmesine, kurum çapında kalite yönetimi ve 

kalite iyileştirme çalışmalarına bağlılığın artmasına yardım edecektir. Çalışanların kalite eğitimleri stratejik bir plan 

ve program dahilinde yürütülmelidir. Böylece kurumda TKY sağlanarak kaliteli, etkin ve verimli sağlık hizmeti 

sunulacaktır. Araştırmanın benzer araştırmalara yön vereceği ve kurumsal sürekli kalite geliştirme konusunda sağlık 

yöneticilerinin kararlarına destek olacağı tahmin edilmektedir. 
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SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN UNVANLARI İLE KALİTE   

STANDARTLARININ ALGILANMASI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN            

BELİRLENMESİ 

 ÖZET  

Sağlık Sektöründe Kalite Yönetimi, Sağlık Yöneticilerinin Kalite Anlayışı, başlıklı bu 

araştırmanın amacı, Ankara ilindeki Sağlık Bakanlığına bağlı hastane yöneticilerinin 

kalite yönetimine ilişkin algılarını değerlendirmektir. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak kullanılan anket, A F. Al-Assaf ve Steven J. Gentling tarafından Amerika Birle-

şik Devletlerindeki (ABD) bazı sağlık kuruluşlarında (Veterans Affairs Medikal Cen-

ters) çalışan üst düzey yöneticilerin kalite konusundaki algılarının araştırıldığı çalışma-

da kullanılan anket formudur. Anketler; Nisan-Ekim 2013 tarihleri arasında, Ankara 

ilinde bulunan, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde görev yapan, yöneticilere uygu-

lanmıştır. Örneklem grubunda 204 yönetici bulunur, yöneticilerin %89.2’sine (182), 

anket çalışması uygulanarak kalite konusundaki algıları değerlendirilmeye çalışılmış, 

elde edilen sonuçlar çerçevesinde önerilerde bulunulmuştur. Araştırmanın sonunda; 

hastanelerdeki yöneticilerin kalite yönetimine yönelik algıları genelde olumlu bulun-

muştur. Yöneticilerin %40,7’ si (74), kalite sistemleri felsefeleri ve teknikleriyle ilgili 

şimdiki bilgi düzeyini orta olarak değerlendirmiştir. Yöneticilerin %46,7’ si (85) kalite 

konusunda hiç eğitim almadıklarını belitmişlerdir. Çalışmanın sonunda Sağlık Sektö-

ründe kalite sistemlerinin uygulanmasına ilişkin önerilerde bulunulmuştur.  

GİRİŞ  

Hizmet sektörü, dünyada olduğu gibi, ülkemizde de en hızlı gelişen sektörler arasında 

yer almaktadır. Sağlık sektörünün de hizmet sektörü kategorisinde yer alması, hatta lo-

komotif görevi üstlenmesi, son yıllarda önemli gelişmeleri ortaya çıkarmıştır. Sağlık 

hizmetlerinde sunulan hizmet güvenilir olmalıdır, çünkü hizmet insan odaklıdır ve yapı-

lacak en ufak bir hata insan hayatını tehlikeye atabilir. Dolayısıyla verilen hizmetin et-

kinlik düzeyi oldukça önemlidir ve ülkenin gelişmişlik düzeyini yansıtmaktadır. Sağlık 

sektöründe hizmet veren işletmelerden en önemlisi hastanelerdir. Hastaneler sağlık hiz-

metlerinin yapı taşını oluşturur ve sağlık kamu harcamalarından en fazla payı alırlar. 

Son yıllarda hasta memnuniyeti deyimi yerini müşteri memnuniyetine bırakmıştır, genel 

olarak ülkemizde sağlık kuruluşlarında müşteri memnuniyeti kavramı oldukça gelişmiş-

tir. Dolayısıyla, sağlık kuruluşuna başvuran hastalar, artık müşteri olarak değerlendiril-

mektedir, sunulan sağlık hizmetinin kaliteli olması gerekir. Kalite önemli bir rekabet 

avantajıdır, hastaneler sadık müşterilerini kaybetmemek için kalite kavramına büyük 

önem vermeye başlamışlardır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığının bu konuda önemli çalışmala-

rı vardır. Kalite direktörleri tarafından iç denetimler yapılmakta ve ayrıca Bakanlığın, 

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından belirli periyotlarda Sağlıkta 

Kalite Değerlendirmeleri yapılmaktadır, dolayısıyla sağlık kuruluşlarının kalite yöneti-

mini sistematik olarak gerçekleştirmesi ve toplam kalite yönetimini hizmetin üretiminde 

ve sunumunda esas almaları gerekmektedir. Hastane yöneticilerinin kalite yönetimi ko-
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AMAÇ  

Araştırmanın amacı; hastane yöneticilerinin kalite yönetimi konusundaki görüşlerini saptayabilmek, başarıya ulaşabilmek 

için yönetici bilinç düzeyinin önemini vurgulayabilmek, sağlık sektöründe kalite çalışmalarının uygulanabilirliği düzeyinde 

hastane yöneticilerinin olumlu ya da olumsuz etkilerini ortaya koyabilmek ve kalite yönetiminin uygulanmasında yönetici-

lerden kaynaklı engeller var mı tespit edebilmek ve önerilerde bulunabilmektir.  

GEREÇ VE YÖNTEM  

Bu araştırma amacına göre uygulamalı, yöntemine göre hipotez test eden (sonuç çıkarıcı) araştırma modelindedir (1).  

Araştırmada; kalite sistemlerinin uygulanmasına yönelik algı ve tutumlar yöneticilerin unvanlarına, göre değişiklikler gös-

terir, hipotezleri oluşturulmuş ve sorgulanmıştır.  

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  

Bu çalışmanın evrenini, Ankara ilinde bulunan, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde yöneticilik yapan Hastane Yönetici-

si, Başhekim ve Yardımcısı, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü ve Yardımcısı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Yardım-

cısı, Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü, Kalite Direktörleri oluşturur. Bu hastanelerde toplam 292 yönetici 

(Kalite Direktörleri dahil) görev yapmaktadır.  

Örneklem grubunu, toplamda 10 tane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 10 tane Hizmet Hastanesi olmak üzere 20 Hastanenin 

üst düzey yöneticileri oluşturur. Bu hastanelerde toplam 204 (Kalite Direktörleri dahil) yönetici görev yapmaktadır. Örnek 

büyüklüğünü araştırmaya katılmayı kabul eden 182 yönetici oluşturmuştur. Bu şekilde evrende bulunan yöneticilerin %

62,3’üne, örneklem grubunda bulunan yöneticilerin ise %89,2’sine anket uygulanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri Toplama Yöntemi  

Veri toplama aracı, hastane yöneticilerine uygulanmak üzere hazırlanmış anket formudur. 1996 yılında A.F. Al-Assaf ve 

Steven J. Gentling tarafından ABD’deki bazı sağlık kuruluşlarında (167 Department of Veterans Affairs Medical Centers) 

çalışan üst düzey yöneticilerin kalite yönetimi konusundaki algılarının araştırıldığı çalışmada kullanılan, geçerliliği ve gü-

venirliliği kabul edilmiş olan anket formudur. Bu çalışmada ise çevirisi yapılan anket formu, Sağlık Bakanlığı kalite uygu-

lamaları ile ilgili değişiklikler göz önüne alınarak, güncelleştirilerek kullanılmıştır.  

Anket uygulaması Nisan-Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.  

İstatistiksel Analiz  

Analizler Shapiro-Wilk Testi, T Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, SPSS 20.0 istatistik 

paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Güvenirlik analizi için Cronbach Alfa katsayısı kullanılmıştır.  
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BULGULAR  

Yöneticilere Ait Demografik Bulgular  

Demografik özellikler; yöneticilerin, görev unvanlarını, eğitim durumlarını, yaşlarını, cinsiyetlerini ve kalite 

birimi üyesi olup olmadıklarını sorgulayan sorulardan oluşur. Tablo 1’de demografik veriler gösterilmiştir.  

          Tablo 1: Demografik Veriler 

Değişkenler Sıklık (n) Yüzde(%) 

Görev Unvanları Hastane Yöneticisi 15 8,2 

Başhekim 8 4,4 

Başhekim Yardımcısı 45 24,7 

İdari ve Mali Hizm. Md. 17 9,3 

İdari ve Mali Hizm. Md. Yrd. 34 18,7 

Sağlık Bakım Hizm. Md. 18 9,9 

Sağlık Bakım Hizm. Md. Yrd. 15 8,2 

Hasta Hizm. ve Sağ. Otelciliği Md. 11 6,1 

Kalite Direktörü 19 10,4 

Eğitim Durumu 

(Tüm Yöneticiler) 
Lisans 76 41,8 

Yüksek Lisans 53 29,1 

Doktora 53 29,1 

Eğitim Durumu

(Dr) 
Prof.Dr 5 2,7 

Doç.Dr. 4 2,2 

Uz.Dr. 40 22 

Pratisyen 19 10,4 

Yaş 25-36,9 36 19,8 

37-49,9 124 68,1 

50+ 22 12,1 

Cinsiyet Erkek 116 63,7 

Kadın 66 36,3 

Kalite Birimi 

Üyesi 
Evet 99 54,7 

Hayır 82 45,3 

Tablo 1 incelendiğinde; ankete katılan 182 yöneticinin %24,7’ünü (45) Başhekim Yardımcıları, %18,7’ini 

(34) İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcıları, %10,4’ünü (19) Kalite Direktörleri, %9,9’unu (18) Sağlık 

Bakım Hizmetleri Müdürleri, %9,3’ünü (17) İdari ve Mali Hizmetler Müdürleri, %8,2’sini (15) Hastane 

Yöneticileri, %8,2’sini (15) Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcıları, %6,1’ini (11) Hasta Hizmetleri ve 

Sağlık Otelciliği, %4,4’ünü (8) Başhekim oluşturduğu görülmektedir.  

H0: Kalite sistemlerinin uygulanmasına yönelik algı ve tutumlar yöneticilerin unvanlarına göre değişiklikler 

göstermez. 

H1: Kalite sistemlerinin uygulanmasına yönelik algı ve tutumlar yöneticilerin unvanlarına göre değişiklikler gösterir. 
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Unvan n Ortalama±Standart Sapma p-değeri 

Hastane Yöneticisi 15 104,47±8,57 

0,033 

Başhekim ve Başhekim Yrd. 54 103,26±11,84 

İdari ve Mali Hiz. Müd. ve Yrd. 50 99,22±7,83 

Sağlık Bak. Hiz. Müd. ve Yrd. 33 104,38±8,62 

Hasta Hiz. ve sağ. Otel. Müd. 11 104,73±11,40 

Kalite Direktörü 19 107,53±11,31 

Tablo 2. Unvan-Kalite ilişkisi tanımlayıcı istatistikler (Tek Yönlü Varyans Analizi) 

Analiz sonucunda unvan grupları arasında kalite yönetimi prensiplerini algılama açısından istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark olduğu görüldü (p<0,05). En düşük kalite yönetimi skoruna sahip unvanın İdari ve Mali Hizmetler Müdür ve 

Yardımcısı, en yüksek kalite yönetimi skoruna sahip unvanın ise Kalite Direktörü olduğu görüldü. Tek yönlü var-

yans analizi sonrasında yapılan Tukey testi sonucunda elde edilen farkın da bu iki unvan arasındaki farktan kaynak-

landığı sonucuna varıldı. Bu nedenle, H1 hipotezinin kabul edilmesi gerekmektedir.  

TARTIŞMA  

Hipotez test eden bu çalışmada, kalite yönetimi prensipleri sağlık yöneticilerinin unvanına göre algısal farklılıklar 

göstereceğini belirtmiştik, sonuçlar hipotezi doğruladı ve kalite yönetimi prensiplerini algılama açısından istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olduğu görüldü (p<0.05). En düşük kalite yönetimi skoruna sahip unvanın İdari ve Mali Hiz-

metler Müdür ve Yardımcısı, en yüksek kalite yönetimi skoruna sahip unvanın ise Kalite Direktörü olduğu görüldü. 

Konuyla ilgili olarak, kalite konusunda bilgisi yetersiz olanların oryantasyon eğitimine alınmaları ve katılımlarının 

sağlanması gerekmektedir (4).  

Sürekli eğitim, kalite yönetiminin etkin olarak uygulanmasındaki önemli etkenlerden birisidir ve eğitimin kurumdaki 

en üst kademeden en alt kademeye kadar yaygınlaştırılması ve uygulanan bu eğitim programlarının kalitesinin de 

rutin olarak değerlendirilmesi gerekmektedir (5). Çünkü, kalite yönetiminin öncülerinden Ishikawa’nın “Kalite eği-

timle başlar, eğitimle biter” şeklindeki ifadesiyle kalite yönetimi için eğitimin ne kadar önem taşıdığı vurgulanmakta-

dır (6).  

Yöneticilerin %46,7’si (85) kalite yönetimi konusunda hiç eğitim almamıştır ve %40,7’si (74) ise kalite sistemleri 

felsefeleri ve teknikleriyle ilgili şimdiki bilgi düzeyini orta olarak değerlendirmişlerdir. Bu bulgular, Doğan ve Kaya 

tarafından 2004 yılında yapılan çalışma ile paralellik göstermektedir (7). Aradan geçen zaman dilimine, bakanlığın 

kalite konusundaki başarılı çalışmalarına rağmen yönetici boyutunda aynı sonuçların elde edilmiş olması konuyla 

ilgili eksikliği ve gereksinimi ortaya çıkarmıştır.  

Araştırmada yöneticilerin eğitim durumları kategorlendirilirken en düşük eğitim seviyesi lisans olarak belirlenmiş ve 

yöneticilerin %68,1’inin lisan mezunu olduğu bulunmuştur. 2004 yılında Songül Doğan tarafından yapılan çalışmada 

(8) en düşük kategorinin önlisans olduğu ve ankete katılan yöneticilerin %24’ünün önlisans mezunu, %28,7’sinin 

lisans mezunu olduğu görülmektedir. 2011 yılında yapılan “Hastane yöneticilerinin Kalite Yönetimine ilişkin görüş-

leri” başlıklı bir başka çalışmada ise eğitim durumu lise ve önlisans olan yöneticiler olması ve araştırmaya katılan 

yöneticilerin % 2,1’i lise, %25’inin önlisans mezunu olduğu sonucuna ulaşılmıştır (4). Bu bilgiler ışığında, aradan 

geçen sürede, yöneticilerin eğitim seviyelerinin yükselmiş olduğu dikkat çekmektedir.  

Kalite yönetiminin uygulanma sürecini iyileştirmek için,yöneticilerin, kalite yönetiminin sonuçlarının görünmesi ve 

başarıya ulaşması için geçmesi gerekebilecek süre konusunda gerçekçi olmalarının sağlanması gerekmektedir. Kalite 

yönetiminin tüm faydalarının elde edilmesi için kalite yönetiminin uygulanmasından sonra yaklaşık 3-7 yıl geçmesi 

beklenir. Sonuçlarının kısa sürede alınacağını bekleyen yöneticiler, hayal kırıklığına uğrayabilir ve kalite yönetimin-

den uzun dönemde elde edilebilecek faydaları sağlayamayabilir (9).  
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SONUÇ VE ÖNERİLER  

Kalite yönetimi, küreselleşme olgusu ile paralel olarak ortaya çıkan, “ürün kalitesi” ve “hizmet kalitesi” kavramlarına; 

“çalışan memnuniyeti” ve “müşteri memnuniyeti” kavramlarını ekleyen insan odaklı bir yönetim biçimidir. Sağlık sektörü 

açısından ele alındığında ise sektörde, kalite çalışmaları son yıllarda ivme kazanmıştır. Bakanlığın uygulamaları, denetle-

meleri ve bu denetlemeler sonucunda hastanelerin puanlanması kurumların bu konuyu önemseme zaruriyetini doğurmuş-

tur.  

Yeni uygulamalar algıda büyük değişiklikler oluşturarak sağlık alanında hizmet kalitesi arayışını gerektirmiştir. Eskiden 

insanlarda yaygın bir kanı olan kamuda kalite olmaz düşüncesi günümüzde nispeten azalmıştır. Bu kanaatin ortadan kaldı-

rılabilmesi için kamuda işlemlerin yavaş ilerlemesine neden olan gereksiz bürokrasinin önüne geçilmelidir. Sektördeki 

yenilikler takip edilmeli, kurumun imkanlarını en iyi şekilde değerlendirerek, teknojiyi takip ederek ve çalışanları bilinç-

lendirerek hizmet verilmelidir.  

Sağlık yöneticilerinin kalite yönetimi anlayışlarının ölçülmeye çalışıldığı bu araştırmada, analizler sonucu elde edilen ve-

riler aşağıda gösterilmiştir.  

Yöneticilerin % 24,7’si (45) başhekim yardımcısıdır, % 41,8’ü (76) lisans mezunudur,%68,1’i (124) 37-49,9 yaş aralığın-

dadır ve yöneticilerin yaş ortalaması ise 42 olarak bulunmuştur.  

Araştırmanın tartışma bölümünde de belirtildiği üzere yöneticilerin %46,7’sinin (85) kalite yönetimi konusunda hiç eğitim 

almamış olmaları önemsenmesi gereken bir sonuçtur. Bir başka önemli sonuç ise yöneticilerin %40,7’si (74) kalite sistem-

leri felsefeleri ve teknikleriyle ilgili şimdiki bilgi düzeyini orta olarak değerlendirmeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Aslında yöneticilerin kendilerini bu şekilde değerlendirmeleri gelişime açık istekli ve olduklarını düşündürmektedir.  

Araştırma için yapılan analizler sonucunda; yöneticilerin kalite yönetimi algıları ile unvan grupları arasında anlamlı bir 

ilişki olduğu, tespit edilmiştir.  

Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda aşağıdaki öneriler madde halinde sıralanmıştır:  

- Kalite yönetimi, sürekli eğitime ihtiyaç duyan ve başarıya ulaşabilmek için eğitimin önemini vurgulayan bir yönetim 

biçimi olduğundan dolayı üst yönetimin dışında tüm çalışanlar da programlı olarak eğitilmeli, etkinliği sürekli değerlendi-

rilmelidir.  

- Sağlık Bakanlığının kalite uygulamalarından dolayı hastanelerde kalite çalışmaları titizlikle yürütülmektedir fakat kalite 

çalışmaları belirli bir grubun görevi olarak görülmemelidir. Kalite çalışmalarına bütün yöneticiler ve çalışanlar katılmalı-

dır Kalitenin odağında müşteri ve çalışan memnuniyetinin olması, tam katılımı zorunlu hale getirmektedir. Tam katılım 

sağlanamazsa kalite biriminin çalışmaları algılanamayacak hatta gereksiz prosedürler olarak görülecektir.  

- Yönetim, kalite çalışmalarına liderlik etmeli, örnek davranışlarıyla aktif katılımı teşvik etmeli ve çalışanlar cesaretlendir-

melidir. Yöneticiler tarafından çalışanların kararlara katılımlarını sağlamak için ortam hazırlanmalı, ödüllendirme meka-

nizmaları devreye sokulmalı, ve katılım için altyapı oluşturulmalıdır. Kalite yönetimi felsefesi kuruma yerleştirildikten 

sonra artık herkes kaliteyi başkalarının görevi olarak görmemeli kendi görevi olarak benimsemeli, herkes birer kalite uy-

gulayıcısı olmalıdır.  

- Sağlık sektörü, sürekli gelişime açık, teknolojinin hızla yenilendiği, beklentinin yüksek olduğu bir sektördür. Bundan 

dolayı öncelikle çalışan memnuniyetine önem verilmelidir çünkü hizmeti verenlerin memnuniyeti, hizmeti alanlara da 

yansıyacaktır. Çalışan memnuniyetinden sonra ise müşteri memnuniyetine önem verilmeli, memnuniyetsizliğe neden olan 

etmenler ortadan kaldırılmalı ve müşteri memnuniyeti sürekli yükseltilmelidir.  

- Yönetim, kalite çalışmalarına tüm personeli dahil edebilmek amacıyla örgüt iklimine göre hareket etmeli ve motivasyon 

araçlarını kullanmalıdır.  

- Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda kalite yönetimi hakkında eğitim almayan veya bu konudaki bilgi dü-

zeylerini yeterli bulmayan veya göreve yeni başlayan hastane yöneticilerine yönelik eğitimlerin planlanması ve uygulan-

ması ayrıca, yöneticilere, kalite yönetim sürecine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi önerilebilir.  

Sonuç olarak;  

“Kalite hiçbir zaman tesadüfi değildir; ona hep bilinçli çabalar sonucu ulaşılır.” (John RUSKİN).  
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               1994 Van doğumluyum. Van Sağlık Meslek Lisesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hemşirelik bölümü mezunu-

yum.  Meslek hayatımda 5. yılımı tamamladım. 

 Son 1 yıldır Gebe Bilgilendirme Sınıfı eğitimcisi ve Emzirme danışmanı olarak görev yapıyorum.  Bu işe başlarken 

henüz Antalya’da ki Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitici Eğitimine katılmamış-

tım. Kendi çabalarımla sürekli araştırarak öğrenerek gebelerimize hizmet 

vermekteydim, aynı zamanda haftanın belirli günlerinde hastanemiz Psiko-

log, Fizyoterapist, Kadın Doğum Uzmanı ve Diyetisyenimizle beraber çalışı-

yorduk. Şubat ayında gittiğimiz Gebe Bilgi-

lendirme Sınıfı Eğitici Eğitimi bana çok şey 

kattı… Doğal doğumu destekleyen , kanıta 

dayalı uygulamalar gerek mesleki hayatım-

da gerekse ilimizde yaşayan gebelerimize 

çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve ol-

maya da devam etmekte. 

  

 Eğitici eğitiminden döndükten sonra Van Kamu Hastaneleri Birliği bünyesindeki 

tüm ilçe hastanelerinin Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitimcilerine ve doğumhane çalışanları-

na aldığım eğitimler doğrultusunda eğitim verdim. Doğal doğumu destekleyen uygulamalar 

kendi çalıştığım hastane dışında aynı zamanda ilçe hastanelerine de yayılmıştı ve bu benim 

için oldukça mutluluk vericiydi.    

 Gebelerimle pilates dersleri yapmaya başladım, gebelikte diyet, eşlerle birlikte 

kişisel danışmanlık ve drama oyunları, nefes egzersizleri, doğum korkusunu gidermek ama-

cıyla algıyı değiştirme ve hipnoz yöntemleri, endorfin masajı, perine koruma masajı, yeni-

doğan bakımı ve daha birçok konuda eğitimlerimiz yoğun bir tempoda devam ediyor. Öyle 

ki bütün oturumları tamamlayan gebelerimiz eğitimlere tekrardan katılmak istiyorlar. Daha 

fazla gebeye ulaşmak adına polikliniklerde, hastane girişlerinde , şehir  merkezinde yer alan 

bilboardlarda gebe okulumuzun reklamlarını yapmaya başladık.  

 

 

*Hemşire Şeyma IRMAKSEVER  

*S.B. S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

HERŞEY KADINLARIMIZIN AKLINDA MUTLU ANILAR  

BIRAKABİLMEK İÇİN…  
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Yaptığım işle gurur duyuyorum insanlara hele ki hemcinslerim olan kadınlara katkıda bulunmak beni  manevi olarak doyuma 

ulaştırıyor. Her kadının unutamayacağı anılarından biri doğum anılarıdır.  Benim amacım  ‘’kadınların aklında  mutlu anı-

lar’’ bırakabilmek. …  

Hastanemiz 1500 yataklı büyük bir sağlık kompleksi, ayrıca tüm perso-

nelimizin bu konuda bilinçlenmesi adına ekip arkadaşlarımla beraber 

hastanemizin tüm personeline  “Anne Sütü ve Emzirme Eğitimi’’ verdik. 

    

Yöre halkımız zaten normal doğumun her zaman en iyi doğum şekli olduğunun bilincinde burada bana düşen görev onları 

doğumda desteklemek ağrılarını ve korkularını gidermek, onları daha fazla bilinçlendirmek oluyor. Bu işi yaparken pozitif 

geribildirimler almak beni fazlasıyla motive ediyor ve bu konuda kendimi biraz daha ileriye taşımak için çabalıyorum.   
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Her kadının üreme sağlığı kapsamında gebelik, doğum sonu ve yeni doğan bebek konusunda yeterli 

eğitim ve bilgi alma hakkı vardır. Anne adayını gebelik döneminde bilgilendirmek bir annelik hakkı olarak 

değerlendirilmektedir. Sağlık Bakanlığının ilgili kurumları tarafından yapılan düzenlemelerle Gebe Bilgi-

lendirme Sınıfları açılmıştır. Bu kapsamda; Gebe Bilgilendirme Sınıfı programı ile tüm gebelerin  doğum  

öncesi , doğum  ve doğum sonrası dönemlere ilişkin  bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını 

sağlamak,  anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi ,doğum ağrısı ile baş etme yöntemleri ve anne-

babalık rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmıştır. 

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde 2011 yılında  açılan   Gebe  Bilgi-

lendirme  Sınıfımız “Bilgili Anne Sağlıklı Bebek” sloganı ile  faaliyet göstermektedir. Kurumumuzun gebe 

polikliniğine başvuran tüm anne adayları görevli sağlık çalışanları (doktor, hemşire, ebe ,sekreter) tarafın-

dan Gebe Bilgilendirme Sınıfına yönlendirilerek  eğitim içeriği hakkında anne adayları bilgilendirilmekte-

dir .Ayrıca hastanemiz web sayfasında gebe bilgilendirme sınıfının eğitim içeriği ve iletişim bilgileri  bu-

lunmaktadır. 

  Aylık ortalama 230—240 gebeye bilgilendirme yapılmaktadır.  Bu gebelerimizden yaklaşık  35-45  

kadarı  üç haftalık periyotlar şeklinde  grup eğitimlerine alınmaktadır. Bu gruplara 1.hafta“gebelik süreci” 

2. hafta “doğum süreci ve doğum ağrısı ile baş etme”3. hafta “doğum sonu dönem ve yenidoğan bakımı” 

konu başlıkları altında eğitimler verilmektedir. Eğitim bitiminde anket uygulanıp, doğumhane ziyareti ile 

eğitimini  tamamlayan anne adaylarına katılım belgesi verilmektedir.  

Programa katılma imkanı olmayan  gebelere Gebe Bilgilendirme Eğitimcisi tarafından, anne sütü ve 

anne sütünün önemi, gebelikte beslenme, gebelik süreci ve gebelikte tehlike işaretleri ,doğum süreci ve do-

ğum ağrısıyla baş etme yöntemleri, nefes egzersizleri, gebelikte ve lohusalıkta yapılması gereken fiziksel 

egzersizler, lohusalık bakımı, emziren annenin beslenmesi, aile planlaması , yenidoğan bebek bakımı ve 

masaj  gibi konularda  bireysel olarak danışmanlık eğitimi yapılmaktadır. 

*Ayşe KUTLUATA 

*Gebe Eğitimcisi 

*T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik         

Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 
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Eğitim ve danışmanlık sonrasında anne adaylarına gebelik, doğum ve doğum sonu bakım hiz-

metlerinin ulaşılabilirliğinin ve kalitesinin arttırılmasına yönelik hazırlanan broşür ve başucu kitapları-

mız sunulmaktadır. 

Gebe Eğitimcisi tarafından kurumumuz  çalışanlarına Gebe Bilgilendirme Sınıfının faaliyetleri  

hakkında bilgi verilmekte ve buradaki  nihayi amacımız hastanemizin Kadın Doğum polikliniği dışında-

ki diğer polikliniklere başvuran anne adaylarının Gebe Bilgilendirme Sınıfına yönlendirilmelerini sağla-

maktır.  

Gebe bilgilendirme sınıfı kadrosunda; Gebe Eğitimcisi  koordinatörlüğünde , Kadın Hastalıkları 

ve Doğum Uzmanı, Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist,  Çocuk Hastalıkları Uzmanı ve  plates eğitmeni  

bulunmaktadır. Ayrıca  Gebe Eğitimcisinin uygun gördüğü, alanında uzman eğitimciler (nefes eğitme-

ni,yoga eğitmeni vb.) davet edilmektedir. 

Program dahilinde anne adaylarını ruh sağlığı açısından sağlıklı yönlendirme yapabilmek ama-

cıyla gerekli  ölçek (Beck Depresyon Ölçeği) kullanılarak değerlendirme  sonuçlarına göre risk grubun-

da olduğu düşünülen anne adayları psikiyatri hekimlerine yönlendirilmektedir. Ayrıca Ruh sağlığı açı-

sından anne adayları uzman psikolog tarafından annelik hüznü ve lohusalık depresyonu hakkında bilgi-

lendirilmektedir.  

Anne adaylarının doğum korkusuyla baş etme becerilerini geliştirmek amacıyla nefes egzersizle-

ri eğitimi, meditasyon,  masaj teknikleri, gevşeme egzersizleri,  doğum eylemi esnasındaki hareket ve 

pozisyonlar, müzikle gevşeme teknikleri , doğum esnasında hayal kurma, odaklanma ve dikkati başka 

odaklara yönlendirme, sıcak uygulama yöntemleri gibi tekniklerin eğitimi verilmektedir.  Bu eğitimlerle 

gebenin,  doğum eylemine fiziksel ve ruhsal olarak tam anlamıyla iyilik halinde girmesi hedeflenmekte-

dir. Ayrıca platesin  karın kaslarını güçlendirdiği ve doğuma yardımcı  olduğu bilinmektedir. Bu amaç 

doğrultusunda gebelerimize plates egzersizleri gösterilmekte ve bu uygulamalı eğitimler Gebe Eğitimci-

si ve plates eğitimcisi tarafından verilmektedir. 

İki çocuk sahibi bir anne  olarak  gebelerle, annelerle ve bebeklerle çalışmanın hazzını  her an 

içimde yaşamaktayım. Severek ve heyecanla yaptığım görevimde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümün 

ve Hastane Yöneticimizin  vermiş oldukları  desteklerden dolayı kendilerine sonsuz teşekkür ederim.   

“Bilgili Anne Sağlıklı Bebek” sloganıyla anne adaylarımızla olan keyifli yolculuğumuz devam 

etmektedir. Sevgilerle 



 

Bakım Hizmetleri Birimi  

0 (312) 565 01 87– 01 90  

tkhk.saglikbakim@saglik.gov.tr  

www.tkhk.gov.tr  

 

Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü 

Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Daire Başkanlığı  


