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Değişen ve gelişen dünya koşullarına uyum sağlamak, insan kaynağının gelişimi ile mümkün olmaktadır. Sağlık insan gücünün önemli bir
parçasını oluşturan bakım hizmetleri personelinin etkili, verimli, kaliteli sağlık hizmeti sunabilmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi, sertifikasyon
işlemlerinin hız kesmeden devam etmesi, mesleki gelişimin destekleyen politikaların benimsenmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.
Bakım Hizmetlerinde çalışan personelin, her alanda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar yürütmesi ve gün geçtikçe yayın sayılarının
artmasının bizi mutlu ettiğini ifade eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.
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Bir meslekte, meslek üyelerinin profesyonel bir kimlik kazanabilmesi için en önemli kriterlerden biri temel mesleki eğitimin yanı sıra alana özgü
sürekli eğitimdir. Sağlık bakım hizmeti veren personelin en üst düzeyde doyum sağlaması, sürekli eğitim ihtiyacına yönelik düzenlemelerin
yapılması ve gerekli önlemlerin alınması için çalışmalarımız devam etmektedir.
“Sağlıklı Bakım” adıyla yayınlanmaya devam edecek olan bu sayımızda sağlık tesislerimizde yürütülen Gebe Okulu çalışmalarından örnek
paylaşımlarımız olacaktır. Çalışanlarımızın bilimsel makalelerine de yer verdiğimiz e-dergimizin yeni bilimsel çalışmalara ışık tutması ve mesleki
gelişiminize katkı sunmasını dilerim.
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SAĞLIK ÇALISANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ BELİRLEYİCİSİ OLARAK ÖRGÜTSEL ADALET
ALGILAMALARI: SİVAS NUMUNE HASTANESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA
1.Hacer Koşun1, 2. Serap Yağmur2, 3. Rukiye Ertümen3
Özet

Abstract

Sağlık sistemlerinin hızlı olarak değişmesi bu alanda çalışan
personelleri olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir. Bu olumsuz
etkilenmeyi en aza indirmek için sağlık çalışanlarını çalıştıkları
örgütlere bağlamak ve bağlılık düzeylerini belirlemek önemlidir.
Bunun içinse öncelikle örgüte bağlılıklarını etkileyen ve bağlılıktan
etkilenen faktörlerin bilinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda
düşünüldüğünde örgütsel adalet bireyleri örgütlerine bağlanma
veya ayrılmada en önemli etkenlerden biri olduğu görülmektedir. Bu
çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılık ve örgütsel
adalet ilişkilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen
çalışmada, Sivas ilinde faaliyet gösteren bir kamu hastanesinde çalışan
197 uzman hekim, hemşire/ebe/sağlık memuru, sağlık teknisyenleri
ve diğer sağlık personelleri örneklem kapsamına alınmıştır. Bu
çalışmada örgütsel bağlılığın üç boyutu olan duygusal, normatif
ve devam bağlılığı tutumları ile örgütsel adaletin üç öğesi olan
dağıtım, işlem ve etkileşim adaleti algılamalarının ortaya konulması
amacıyla frekans, yüzde, faktör, güvenirlik ve geçerlilik analizlerinden
yararlanılmış, araştırmaya alınan örneklemde çalışanların örgütsel
adalet algılamaları ile örgütsel bağlılık tutumları arasındaki ilişkiyi
belirlemeye yönelik Korelasyon analizi uygulanmıştır. Son olarak
çalışanların örgütüne yönelik bağlılık tutumlarının ve örgütsel adalet
algılamalarının demografik özelliklerine göre değişip değişmediğine
ilişkin verilerin analizinde ANOVA ve t testinden yararlanılmıştır.
Yapılan analizlerde, çalışanların duygusal, devamlılık ve normatif
bağlılık tutumları ile dağıtım, işlem ve etkileşim adaleti arasında
pozitif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Changing of the medical systems rapidly effects both negatively also
positively workers who Work in this field. To minimize these negative
effects it is important to connect workers with the job and determine
their commitment level. Thus, initially it is necessary to know factors
which effected by the commitment and their commitment to
organization. In this respect organizational justice one of the most
important factor to connect and separate workers to organization.
Aim of this study is examine organizational justice relations and
organizational commitment or medical workers. In this study which
realized in the direction of this aim , 197 specialists, midwife, nurse and
medical officer were included as the sample. In this study , normative
and continuance commitment attitudes for the purpose of deployment
process and interpersonal justice which are the three elements of the
organizational justice ,frequency, percent, reliability were used and
with the samples of study correlation analysis has been implemented
to determine relationship between organizational justice perception
and organizational commitment attitudes of workers. Finally , ANOVA
test has been used in the analysis of the organizational commitment
attitudes and organizational justice perceptions whether changing
or not according to demoghraphic characteristics.a positive relation
has been found between Sensetive , continuity and commitment
attitudes,distribution, process and interactive justice in the analysis.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel adalet 1, Örgütsel bağlılık 2, İşgören 3
Sivas Numune Hastanesi, haceraysondu@hotmail.com
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1.GİRİŞ
Örgütler, belirli amaçların gerçekleştirilmesi için bir araya gelen
yapılanmalardır. Bu yapılanmalarda başrol ise insandır. Belirlenmiş
amaçların başarılması ve örgütün faaliyetlerine devam edebilmesi,
kurumun değerlerine sıkı bir şekilde bağlı olan, kurumun amaç ve
hedeflerini kendi amaç ve hedefleri gibi benimseyen çalışanların
varlığına bağlıdır. Bu noktada ise, “örgütsel bağlılık” kavramı önem
kazanmaktadır.
Örgütsel bağlılık, örgütlerin varlıklarını koruma uğraşlarının hem temel
etkinliklerinden hem de nihai hedeflerinden biridir. Çünkü örgütsel
bağlılığı olan bireyler daha uyumlu, daha doyumlu, daha üretken
olmakta, daha yüksek derecede sadakat ve sorumluluk duygusu içinde
çalışmakta, örgütte daha az maliyete neden olmaktadır.
İçinde bulunduğumuz yüzyıl işyerleri ve çalışanlarıyla olan etkileşimi ve
ilişkilerini artırmaktadır. Bu da örgüt yöneticilerinin işgörenlerine olan
eski inanışlarının değişip yerine rekabet anlayışı içerisinde işgörenlerin
asıl kaynak olduğu fikrinin yerleşmesine sebep olmaktadır. Çünkü bu
yeniçağda, bir örgütün hayatta kalabilmesi ve varlığını koruyabilmesi,
örgütün bireylerine nasıl davrandığına bağlıdır (Taşkaya, 2009: 1 ).
Bu anlayışın çalışanlara gösterilmesi gereken sektörlerin başında ise
sağlık hizmetleri ile uğraşan kurumlar gelmektedir. Nitekim Sağlık
Bakanlığı da sağlık hizmetlerinin bu hizmeti alanlara etkili, verimli
ve hakkaniyete uygun olarak sunulabilmesini sağlamada özellikle
sağlık çalışanlarının etkili bir biçimde yönetilmesinin şart olduğunun
bilincinde olduğunu, 2003 yılından itibaren yürürlüğe koyduğu
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nda “ Bilgi ve beceri ile donanmış,
yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan gücü” nün oluşturulmasını
amaçlayarak açık bir şekilde ifade etmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2007).
2. GENEL BİLGİLER
2.1.Örgütsel Bağlılık Kavramı
Bağlılık, “bir kişiye, bir düşünceye, bir kuruma, kendimizden daha
büyük gördüğümüz bir şeye karşı bağlılık gösterme, yerine getirmek
zorunda olduğumuz bir yükümlülük” olarak tanımlanmaktadır. Meyer
ve Allen’e göre bağlılık, “belli bir varlığa karşı duygusal bir yönelmedir.”
Mowday ve arkadaşları da benzer bir yaklaşımla bağlılığı, “sosyal
bir birimle özdeşleşme” olarak tanımlamaktadır. Daha kapsamlı bir
tanıma göre ise bağlılık, “bireyi belirli bir amaca yönelik davranmaya
iten güç”tür (Ergun, 1975: 97 ).

Örgütsel Bağlılıkla ilgili tanımlarda açıkça görülebileceği gibi bağlılığın
davranışsal ve tutumsal olmak üzere iki boyutu vardır. Örgütsel
davranışçılar bağlılığı tutumsal açıdan ele alırken, sosyal psikologlar
ise davranışsal bağlılık üzerine yoğunlaşmaktadır. Örneğin, Porter ve
diğerleri örgütsel bağlılığı, iş tutumlarını belirleyen nedenler üzerinde
yoğunlaştırırken, Becker ise tutumların davranışsal sonuçları üzerine
yoğunlaştığını söylemektedir. Uzmanlara göre, örgütsel bağlılık
tutumlarının nedenleri, sonuçları gibi alanlarda halen boşluklar vardır.
(Çöl ve Gül, 2005: 292).Son yıllarda en sık kullanılan ve literatürlerde
sık olarak karşılaştığımız yaklaşım Meyer ve Allen’in (1991) örgütsel
bağlılık modelidir. “Üç unsurlu model” olarak adlandırdıkları yaklaşımla
örgütsel bağlılığı; duygusal, devam (süreklilik) ve normatif bağlılık
olarak tanımlamışlardır ( Taşkaya, 2009: 26-27).
Örgütsel bağlılık, örgütlerin varlıklarını koruma uğraşlarının en önemli
hedeflerinden biridir. Çünkü örgütsel bağlılığı olan bireyler işyerlerine
karşı daha uyumlu daha üretken, yaptığı işten daha fazla doyum alan
ve bu doyulma kurumlarına karşı daha sadık ve sorumluluk duygusu
içinde çalışmaktadır. Bu da daha az maliyeti beraberinde getirmektedir.
Böylelikle başkaları tarafından güdülenmeyip tamimiyle kendi iç
dünyalarından gelen bir motivasyonla örgütlerine hizmet edeceklerdir.
2.2. Örgütsel Adalet Kavramı
Adalet kelimesi Arapça bir kelime olup, “Adl” kelimesinden türemiştir.
Sözlük anlamı ise, hak edene hakkını vermektir. İyilik, doğruluk, hak,
hukuk ve eşitlik gibi değer yargılarını içeren adalet ya da tek tüze,
uyumluluk, düzgünlük ve bir düzenin doğruluğu anlamlarına da
gelebilen geniş kapsamlı bir kavramdır (Çakır, 2006: 17). Clawson
(1999) ise adaleti doğru söyleme, sözünü tutma, dürüstlük, adillik ve
bireylere saygı göstermek olarak tanımlamıştır (Çınar Altıntaş, 2002:
32).
Örgütsel Adalet işgörenlerin kendilerine örgüt içinde ne kadar adil
davrandıkları konusunda düşündükleridir. Şenyüz’ün aktardığına göre
Adams adalet kavramını şu şekilde açıklamaktadır. Çalışanlar işyerinde
kendilerine adil davranılıp davranılmadığını kendi çıktılarının
(ücret ve statü gibi) kendi girdilerine (emek ve zaman) oranı ile
iş arkadaşlarınınkileriyle kıyaslayarak belirlemektedirler ve bunu
Dağıtımsal Adalet olarak tanımlamaktadırlar. Aynı işi yapanlara aynı
ücretin ödenmesini, kanunların herkese aynı şekilde uygulanmasını,
sosyal haklardan kendisinin de diğerleri gibi faydalanmasını isterler.
(Şenyüz, 2003: 23). İşgörenlerin ihtiyaç ve taleplerini dikkate
alan yöneticiler, işgörenlerinin örgüte olan duygusal bağlılıklarını
artırmaktadırlar (Töremen ve Çankaya, 2008: 33-47).

Örgütsel bağlılık kavramı üzerinde, son yıllarda çok fazla durulmuş,
ancak tanımı üzerinde henüz fikir birliği sağlanmamıştır. Bunun
nedeni, her araştırmacının kendi disiplinleriyle örgütsel bağlılık Örgütsel Adaletinin temelde iki boyutu vardır. Bunlar; Dağıtım
adaleti ve İşlem adaletidir. Daha sonra ise örgütsel etkileşim modeli
kavramına yaklaşmasıdır ( İlsev, 1997: 20 ).
geliştirilmiştir (Ambrose, 2002: 804).
Örgütsel bağlılık tanımlarından bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
• Çalışanın örgütüyle ve amaçlarıyla özdeşleşmesi ve örgütteki üyeliğini
devam ettirme arzusudur ( Yeroğlu, 2010: 4-5).
• Bireyin örgütteki yatırımları, tutumsal nitelikteki bir bağlılıkla
sonuçlanan davranışlara yönelimi ve örgütün amaç ve değerler
sistemiyle özdeşleşmesidir (Balay, 2000: 21).

Örgütsel davranış konusunda son yapılan çalışmalar işgörenlerin
tutum ve davranışlarının nelerden etkilendiklerini belirlemeye
yöneliktir. Elde edilen sonuçlara göre işgörenler, örgütsel hayatta
birçok sebepten etkilenmekte ve bunun sonucunda bir takım
davranışlar sergilemektedirler. Davranışlarının altında ise bu sebepleri
nasıl algıladıkları yatmaktadır. Salim’in (2005) Pakistan’da 249 sağlık
çalışanı üzerinde yaptığı çalışmasında, sağlık sektöründe çalışan
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personellerin örgütsel adalet algısının yüksek olmasından dolayı tüm maddi kaynak kısıtlılıklarına ve işle ilgili belirsizliklere rağmen, çalışanların
örgüte bağlılıklarını yüksek olduğu görülmüştür (Salim, 2005).
Polat’ın (2005) İstanbul’da kamu ve özel sektörde çalışan 258 hemşire üzerinde yaptığı çalışmasına göre tüm adalet boyutlarında hemşirelerin
çalıştıkları hastaneleri kısmen adil olarak gördükleri ortaya çıkmıştır. Boyutlar arasında etkileşim adaleti diğer adalet algılarına göre daha yüksek
olduğu ve örgütsel adaletin iş tatmini, işten ayrılma niyeti ve örgüte bağlılığı etkilediği saptanmıştır (Polat, 2005).

3.GEREÇ VE YÖNTEM

anket sayısı 197 tür. Anketin geri dönüş oranı % 56,2 dir.

3.1. Araştırmanın Amacı

3.3. Sağlık Hizmetleri Üzerine Etkileri

Bu çalışma bir kamu hastanesinde çalışanların örgütsel adalet ve
örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik olarak
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada hastane personelinin örgütsel
bağlılıkları üzerinde hastane yönetiminin örgütsel adalet etkisi
ölçülmek istenmiştir. Çalışanların katılımıyla ve anket yöntemi
kullanılarak yapılan bu uygulama çalışmasında, çalışanların kuruma
olan bağlılıklarının demografik ve iş ile ilgili bilgilere göre analiz
edilmesi amaçlanmıştır.

Sağlık sistemlerinin hızlı olarak değişmesi bu alanda çalışan
personelleri olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir. Bu olumsuz
etkilenmeyi en aza indirmek için sağlık çalışanlarını çalıştıkları
örgütlere bağlamak ve bağlılık düzeylerini belirlemek önemlidir. Bunun
içinse öncelikle örgüte bağlılıklarını etkileyen ve bağlılıktan etkilenen
faktörlerin bilinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde
Örgütsel Adalet bireyleri örgütlerine bağlanma veya ayrılmada en
önemli etkenlerden biri olduğu görülmektedir. Hastane yöneticileri
yetki ve sorumluluklarını adil bir şekil de kullanmalı, çalışanlarını
3.2. Araştırmanın Süreci
tanıyarak onların istek, arzu ve düşüncelerini dikkate alarak yönetimi
Araştırmanın evrenini Sivas ilinde hizmet vermekte olan Sivas Numune sağlamalıdır. Böylelikle sağlık çalışanları kurumlarına bağlı kalarak
Hastanesi’nin çalışanları oluştururken; örneklemini ise poliklinik, daha verimli hizmet sunacaklardır.
yatan hasta servisi, ameliyathane, acil servis, yoğun bakım ve diğer
bölümlerde hizmet veren 197 sağlık personeli oluşturmaktadır. 3.4. Kurum veya Kuruluşlarda Uygulanabilme Durumu
Anketler gönüllülük esasına göre doldurulmuştur. Anket uygulamaları, Sağlık kuruluşları temel olarak “hizmet sektörü” nü esas alan
hastane yöneticilerinin bilgileri onayında çalışanlara araştırmanın kuruluşlardır. Ancak sağlık kuruluşlarının hizmet verdiği alan insanın
amacı anlatılarak gerçekleştirilmiştir. Hastane çalışanlarının birçoğu en kıymetli unsuru olan hayatı ile ilişkili olduğundan, diğer ticari
böyle bir çalışmanın, kendilerinin cevaplarını ortaya koyacağını hizmet sektörlerinden farklı bir konumdadır. Toplumun sağlık
düşünmektedir. Bu yüzden de bu tür anketleri cevaplamaktan hizmeti ihtiyacını gidermek amacıyla kurulan bu örgütlerin başarıya
kaçındıkları gözlenmiştir. Dağıtılan anket sayısı 350 olup geriye dönen ulaşmasında ve amaçlarını yerine getirmesinde ise insan emeğinin en
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yoğun olarak kullanıldığı bir sektör olduğundan dolayı çalışanlarının
önemi büyüktür. Bu nedenle özellikle bu sektördeki yöneticilerin,
çalışanlarına değer verdiğini göstermesi, hakkaniyetli davranması,
ihtiyaçlarını belirlemesi örgütsel bağlılıklarını güçlendirmeye yönelik
planlar yapması ve iş memnuniyetlerini artırması gerekmektedir.
Aksi takdirde çalışanlar işten ayrılma niyeti içine girebilirler. Buda
Türkiye’deki sağlık sektörünün en çok sıkıntı çektiği bir noktadır.
3.5. Araştırmanın Bütçe Ve Finansmanı
Araştırmada finansman olarak ek bir maliyet gereksinimi
duyulmamıştır.
3.6. Araştırmanın Yöntemi Ve Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama yönetimi anket tekniği ile gerçekleşmiştir.
Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çalışanların
demografik özellikleri hakkında görüş elde etmek amacıyla sorular
yöneltilmiştir. İkinci bölümünde, çalışanların örgütsel adalet
(dağıtım, işlem, etkileşim adaleti) algılamalarını ölçmek amacıyla 22
sorudan oluşan ifadeler yer almaktadır. Yine aynı doğrultuda üçüncü
bölümünde, çalışanların örgütsel bağlılık (duygusal, devamlılık,
normatif bağlılık) tutumlarını test etmeye yönelik 21 sorudan oluşan

ifadeler yer almaktadır. Bu ölçeklerin birer örneği Ek-1’de yer almıştır.
Anketlerden elde edilen verilerin analizinde SPSS 20.0 programı
kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken Sayı, Yüzde, Ortalama,
Standart sapma metotları ve t-testi, anova, korelasyon analizleri
yapılmıştır. Araştırmada Likert tipi ölçek kullanılmakla birlikle sorular
olumsuz ifadeden olumluya doğru giden, “Kesinlikle Katılmıyorum”,
“Katılmıyorum”, “Kararsızım”, Katılıyorum”, Tamamen Katılıyorum”
seçeneklerinden oluşmaktadır. Çalışanların örgütsel bağlılıklarını
belirlemek amacıyla Türkiye’de de güvenirliği birçok araştırmacı
tarafından ortaya konulan Meyer ve Allen üç boyutlu örgütsel bağlılık
(duygusal, devam ve normatif bağlılık) ölçeği kullanılmıştır (Yıldırım,
2002: 165). Çalışanların Örgütsel adalet algılamaları Mahmut
Özdevecioğlu çalışmasında kullanılan üç boyutlu (dağıtım, işlem,
etkileşim adaleti) ölçek model alınarak test edilmiştir (Özdevecioğlu,
2003: 113- 130). Uygulanan ankette çalışanların örgütsel adalet
algılamalarını ölçmeye yönelik yöneltilen 1 ve 4. sorular dağıtım
adaletini, 5 ve 14. sorular işlem adaletini, 15 ve 22. sorular etkileşim
adaletini ifade etmektedir. Çalışanların örgütsel bağlılığını belirlemeye
ilişkin yöneltilen 23 ve 29. sorular duygusal bağlılığı, 24 ve 36. sorular
devamlılık bağlılığını, 37 ve 43. sorular normatif bağlılığı test etmeye
yöneliktir.

4. BULGULAR
4.1.Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Araştırma kapsamına alınan çalışanların ve yöneticilerin demografik özelliklerini özetlemek üzere veriler analiz edilmiş ve Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablodaki demografik veriler incelendiğinde, ankete katılanların %73,6 sının bayanlardan %26,4’ünün baylardan oluştuğu, yaşlarının %47,7 ile
26-35 yaş arasında değiştiği, eğitim durumlarının ise % 76,1 ile yüksekokul-üniversite arasında yoğunlaştığı, %67,5 inin hemşire/ebe/sağlık
memurundan oluştuğu %79,7 ile medeni durumlarının evli olduğu tespit edilmiştir. Ankete katılanların sağlık sektöründe çalışma sürelerinin
% 73 ile 6 ve 25 yıl arasında, bu kurumda çalışma sürelerinin % 33,5 ile 1 ve 3 yıl arasında değiştiği, yine çalışanların %13,22’sinin yönetsel
pozisyonunun olduğu görülmektedir. Ayrıca ankete katılanların büyük bir çoğunluğunu %51,8 ile gündüz-nöbet şeklinde çalıştığını görmekteyiz.
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Tablo 1. Demografik Bulgular
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4.2. Güvenilirlik Ve Geçerlilik Analizi

soruya ilişkin ölçeğin 6 boyutlu olduğu görülmektedir. Örgütsel adalet
Geçerlilik, testin kullanılış amacına hizmet etme derecesini belirler faktör yükleri F1, F2, F3 olup, sırasıyla dağıtım, işlem ve etkileşim
(Karakaplan, 2010: 59). Elde edilen veriler doğrultusunda, ölçeğin iç adalet algılamalarını belirtmektedir. F4, F5, F6 ise örgütsel bağlılık
tutarlılığının olup olmadığının göstergesi olan Alpha katsayısı= 0, faktör yükleri olup, sırasıyla duygusal, normatif ve devam bağlılığını
9530 olarak bulunmuştur. Alpha katsayısı 0, 00 ile 1, 00 arasında bir ifade etmektedir.
değer almaktadır. Değer 1’e yaklaştıkça güvenilirliği artmaktadır. Bu Uygulanan Faktör analizi sonucunda KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)=
bağlamda anketin güvenilir olduğu görüşüne varılabilir.
0,931, Barlett test değeri= 7710,711 olarak bulunmuş ve 43 sorudan
Anket formunda örgütsel adalete ilisin “Alpha güvenilirlik katsayıları” oluşan ölçek p=0,000 anlamlı değeri ile örneğin ölçümüne uygun
şöyledir; Dağıtım adaletini= 0,853; İşlem adaleti= 0,800; Etkileşim olduğu tespit edilmiştir. Faktör analizinin tabi tutulan değerlere
adaleti= 0,804 ve ölçekte yer alan örgütsel adaleti ölçmeye yönelik tüm “Varimax” faktör analizi uygulanmıştır. Ölçekte yer alan sorular ise
soruların güvenilirlik analizi ise 0, 937olarak bulunmuştur. Örgütsel toplam varyansın % 69,975’ini açıklamaktadır.
bağlılığa ilisin “Alpha güvenilirlik katsayıları” şöyledir; Duygusal
bağlılık= 0,811; Devam Bağlılığı= 0,847; Normatif Bağlılık= 0,812
ve ölçekte yer alan örgütsel bağlılığı ölçmeye yönelik tüm soruların
güvenilirliği 0,930 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar anket formunun
oldukça güvenilir olduğunu belirtmektedir.

4.4. Frekans, Yüzde Analizi Ve İstatistiki Veriler

Çalışanların örgütsel bağlılık tutumlarını ve örgütsel adalet
algılamalarını test etmek amacıyla frekans analizi yapılmıştır. Frekans
analizi, ham verileri özetlemek ve tablolar hakkında bilgi edinmeyi
sağlayan yöntemdir. Yüzde ve frekans dağılımları ve diğer istatistiksel
4.3. Faktör Analizi
veri özetleri aşağıdaki Tablo 2 ve 3’de özetlenmiştir. Tabloda yer alan
Analize tabi tutulan hastanede çalışanların örgütsel bağlılık ifadeler 1. Kesinlikle katılmıyorum 2. Katılmıyorum, 3. Kararsızım, 4.
tutumlarının ne derece örgütsel adalet algılamalarından etkilendiğini Katılıyorum, 5. Kesinlikle Katılmıyorum ile ifade edilmiş ve buna ilişkin
test etmek amacıyla çalışanlara yöneltilen 43 soruluk ifadeden oluşan frekans (F) ve yüzde dağılımları (%) verilmiştir.
ölçeğe faktör analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 43

Tablo 2. Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarına İlişkin Frekans, Yüzde Analizi ve İstatistiki Veriler

Tablo 2’de görüldüğü gibi çalışanların örgütsel adalet algılamaları “katılıyorum” seçeneğinde artmaktadır. Fakat tüm sorulara verilen cevaplarda
kararsızım seçeneklerinin yüzdesel olarak fazlalığı, kesinlikle katılmıyorum seçeneklerinin değersel olarak yakınlığı dikkat çekicidir.
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Tablo 3. Çalışanların Örgütsel Bağlılık Tutumlarına İlişkin Frekans, Yüzde Analizi ve İstatistiki Veriler

Tablo 3’te görüldüğü gibi çalışanların örgütsel bağlılıkları genel olarak katılıyorum seçeneğinde yoğunlaşmaktadır.
4.5. Korelasyon Analizi
Bu analiz araştırma kapsamına alınan örneklem içerisindeki çalışanların örgütsel adalet algılamaları ile örgütsel bağlılık tutumları arasındaki
ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak yapılmıştır. Burada bağımlı değişken “örgütsel bağlılık” bağımsız değişken ise “örgütsel adalettir.
Tablo 4. Araştırmaya Katılan Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık Puanları
Arasındaki İlişkinin Korelasyon Analizi ile İncelenmesi

Tablo 4’te de görüldüğü gibi, çalışanların dağıtım, işlem ve etkileşim adaletindeki artış veya azalış onların, duygusal, normatif ve devam bağlılığını
da artırıp azaltmaktadır. Tablo 4. incelendiğinde çalışanların dağıtım adaleti (r= 0,460), işlem adaleti (r= 0,587), etkileşim adaleti (r= 0,547)
(r>0) algılamaları ile duygusal bağlılık tutumları arasında pozitif yönlü bir ilişki içinde olduğunu belirtebiliriz. Farklı bir ifade ile çalışanların
dağıtım, işlem ve etkileşim adaleti algılamalarındaki artış veya azalış onların duygusal bağlılığını da artırıp, azaltmaktadır. Örneklem kapsamına
alınan çalışanların dağıtım (r= 0,304), işlem (r= 0,274), etkileşim (r= 0,276) (r>0) adaleti algılamaları ile devamlılık bağlılıkları arasında yine
pozitif yönlü bir ilişki olduğu Tablo 4’te de görülmektedir. Yine aynı doğrultuda çalışanların dağıtım
(r= 0,437), işlem (r= 0,499) (r>0) ve etkileşim (r= 0,516) adaleti ile normatif bağlılıkları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu Tablo 4’teki
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verilere dayanarak belirtebiliriz. Verilen olgunun anlamlılığı açısından bakıldığında, çalışanların dağıtım, işlem ve etkileşim adaleti algılamaları
ile duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık tutumları arasında (p= 0.000 anlamlılık düzeyinde) istatistiki olarak oldukça anlamlı bir ilişki vardır.
4.6. Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarının Ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının Demografik Bulgular Ve Çalışanlara Yönelik
Bazı Değişkenlerle Analizi
Literatürde birçok araştırmacı örgütsel bağlılığın ve örgütsel adaletin, gerek kişisel demografik özelliklerden ve gerekse çalışma ortamından veya
dışsal kaynaklanan faktörlerden etkilendiğini belirtmiştir. Bu doğrultuda, örneklem kapsamına alınan çalışanların, örgütsel adalet algılaması ve
örgütsel bağlılık tutumlarının demografik özellikler ve diğer bazı değişkenlerle olan ilişkisini belirlemek amacıyla, verilerin analizinde “ANOVA ve
t testinden yararlanılmıştır. (t testi 0,05 anlamlılık düzeyinde, ANOVA testi ise 0,01 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir).
Tablo 5. Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarınınİle Cinsiyete Göre
Ortalama ve Standart Sapmaları

Çalışanların örgütsel adalet algılaması ve örgütsel bağlılık tutumları bakımından cinsiyetler arasındaki farklılığı 0,05 anlamlılık düzeyinde test
etmek amacıyla gerçekleştirilen “t testi” analizi sonucu ve Tablo 5. incelendiğinde çalışanların örgütsel adalet algılaması (T= 0,368, P=0,713;
P>0,05) ve örgütsel bağlılık tutumları (T=0,819, P=0,414; P>0,05) dikkate alındığında cinsiyetler arasında farklılık gözlenmemiştir.
Tablo 6. Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının
Yaş Değişkenine Göre Ortalama ve Standart Sapmaları

Çalışanların örgütsel adalet algılamaları ve örgütsel bağlılık tutumları bakımından yaş grupları arasındaki farklılığı test etmek amacıyla
gerçekleştirilen “ANOVA” analizi sonucu ve Tablo 6. incelendiğinde çalışanların örgütsel adalet algılaması (F=0,01, P=0,999; P>0,01) ve örgütsel
bağlılık tutumları (F=1,961, P=0,143; P>0,01) bakımından yaş grupları arasında farklılık gözlenmemiştir.
Tablo 7. Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının
Eğitim Durumlarına Göre Ortalama ve Standart Sapmaları

Çalışanların örgütsel adalet algılamaları (F=3,627, P=0,007; P<0,01) bakımından eğitim düzeyleri arasında farklılık gözlenmiştir. Deneklerin
örgütsel bağlılık tutumları bakımından eğitim düzeyleri arasında ANOVA testi sonucunda anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (F=1,437, P=0,223;
P>0,01) (0,01 anlamlılık düzeyi). Tablo 7. incelendiğinde örgütsel adalet algılamaları bakımından personellerin mezuniyet derecesine bağlı
ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu görülürken buna karşılık çalışanların örgütsel bağlılık tutumları bakımından ortalamaları arasında
anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Ayrıca doktora öğrenimine sahip personellerin örgütsel adalet algılaması diğer eğitim gruplarına
göre daha yüksektir. Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılan tamamlayıcı post-hoc analizi sonucunda yüksekokul, üniversite ve
doktora öğrenimi görenlerin örgütsel adalet puanları, lise, yüksekokul ve yüksek lisans öğrenimi görenlerden yüksektir.
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Tablo 8. Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının
Mesleklerine Göre Ortalama ve Standart Sapmaları

Çalışanların örgütsel adalet algılamaları (F=4,867, P=0,003; P<0,01) bakımından meslek grupları arasında farklılık gözlenmiştir. Deneklerin
örgütsel bağlılık tutumları bakımından eğitim düzeyleri arasında ANOVA testi sonucunda anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (F=1,091, P=0,354;
P>0,01) Tablo 8. incelendiğinde örgütsel adalet algılamaları bakımından uzman hekimlerin diğer sağlık personellerine göre örgütsel adalet
ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu görülürken, buna karşılık çalışanların örgütsel bağlılık tutumları bakımından ortalamaları arasında
anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılan tamamlayıcı post-hoc analizi sonucunda
uzman hekim, sağlık teknisyeni ve diğer grubundaki sağlık personellerinin örgütsel adalet puanları hemşire/ebe/sağlık memuru grubundan
yüksektir.
Tablo 9. Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının
Çalıştıkları Bölümlere Göre Ortalama ve Standart Sapmaları

Çalışanların örgütsel adalet algılamaları (F=7,392, P=0,000; P<0,01) bakımından çalıştıkları bölüm arasında farklılık gözlenmiştir. Deneklerin
örgütsel bağlılık tutumları bakımından çalıştıkları bölüm arasında ANOVA testi sonucunda anlamlı bir farklılık gözlenmiştir (F=3,072, P=0,007;
P<0,01). Tablo 9. incelendiğinde poliklinik, acil servis, çalışanlarının örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık puanlarının diğer bölümlere oranla
yüksek olduğu görünmektedir. Fakat farklılıkların kaynağını ortaya çıkarmak için yapılan post-hoc analizinde yoğun bakım çalışanlarının örgütsel
adalet ve bağlılık puanlarında diğer bölümlere oranla belirgin bir azalma gösterdiği dikkat çekmektedir.
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Tablo 10. Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının
Toplam Çalışma Yıllarına Göre Ortalama ve Standart Sapmaları

Çalışanların örgütsel adalet algılamaları ve örgütsel bağlılık tutumları bakımından toplam çalışma yılları arasındaki farklılığı test etmek amacıyla
gerçekleştirilen “ANOVA” analizi sonucu ve Tablo 10. incelendiğinde çalışanların örgütsel adalet algılaması (F=1,498, P=0,181; P>0,01) ve
örgütsel bağlılık tutumları (F=1,731, P=0,116; P>0,01) bakımından yaş grupları arasında farklılık gözlenmemiştir.
Tablo 11. Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının
Kurumlarındaki Çalışma Yıllarına Göre Ortalama ve Standart Sapmaları

Çalışanların örgütsel adalet algılamaları ve örgütsel bağlılık tutumları bakımından kurumda çalışma yılları arasındaki farklılığı test etmek
amacıyla gerçekleştirilen “ANOVA” analizi sonucu ve Tablo 11. incelendiğinde çalışanların örgütsel adalet algılaması (F=1,217, P=0,305; P>0,01)
ve örgütsel bağlılık tutumları (F=1,804, P=0,130; P>0,01) bakımından yaş grupları arasında farklılık gözlenmemiştir.
Tablo 12. Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının
Medeni Durumlarına Göre Ortalama ve Standart Sapmaları

Çalışanların örgütsel adalet algılaması ve örgütsel bağlılık tutumları bakımından medeni durum arasındaki farklılığı 0,05 anlamlılık düzeyinde test
etmek amacıyla gerçekleştirilen “t testi” analizi sonucu ve Tablo 12. incelendiğinde çalışanların örgütsel adalet algılaması (T= -0,469, P=0,640;
P>0,05) ve örgütsel bağlılık tutumları (T=1,337, P=0,183 P>0,05) dikkate alındığında medeni durumları arasında farklılık gözlenmemiştir.
Tablo 13. Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları Ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının
Yönetsel Pozisyonlarının Olup Olmamasına Göre Ortalama Ve Standart Sapmaları

Çalışanların örgütsel adalet algılaması ve örgütsel bağlılık tutumları bakımından yönetsel pozisyonları arasındaki farklılığı 0,05 anlamlılık
düzeyinde test etmek amacıyla gerçekleştirilen “t testi” analizi sonucu ve Tablo 13. incelendiğinde çalışanların örgütsel adalet algılaması
(T= 2,302, P=0,022; P<0,05) arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenirken, örgütsel bağlılık tutumları (T=1,893, P=0,060; P>0,05) dikkate
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alındığında yönetsel pozisyonları arasında farklılık gözlenmemiştir. Buna göre kurumda yönetsel pozisyona sahip kişiler kurumun adil olduğu
görüşünü savunurlarken yönetsel pozisyonu olmayanlara göre kurumlarına olan bağlılıkları değişmemektedir.
Tablo 14. Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları Ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının
Kurumda Çalışma Şekline Göre Ortalama Ve Standart Sapmaları

Çalışanların örgütsel adalet algılamaları ve örgütsel bağlılık tutumları bakımından kurumda çalışma şekilleri arasındaki farklılığı test etmek
amacıyla gerçekleştirilen “ANOVA” analizi sonucu ve Tablo 14. incelendiğinde çalışanların örgütsel adalet algılaması (F=4,856, P=0,009; P<0,01)
arasında anlamlı farklılık gözlemlenirken örgütsel bağlılık tutumları (F=4,172, P=0,017; P>0,01) bakımından kurumlarında çalışma şekilleri
arasında farklılık gözlenmemiştir. Çalışanların örgütsel bağlılık tutumları P=0,05 güven aralığında incelenecek olsaydı anlamlı bir farklılık ortaya
çıkacaktı. Çalışanların örgütsel adalet algılamaları arasındaki farklılığın kaynağını belirlemek için yapılan post-hoc analizinde kurumda gündüz
ve gündüz+nöbet şeklinde çalışanların örgütsel adalet puanları tamamlama çalışanlara göre anlamlı derecede farklı çıkmıştır.
5. SONUÇ VE ÖĞRENİLEN DERSLER
Bu çalışma ile sağlık çalışanlarının örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir ve bunun sonucunda sağlık
çalışanlarının örgütsel bağlılıkları ve örgütsel adaletleri arasında pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır. Çalışmaya göre çalışanların % 46 sının
yöneticilerinin adil olduğunu düşüncesinde, % 36 sı ise yöneticilerinin adil olmadığı görüşünde, yine çalışanların % 41’ kurumlarına bağlılık
gösterirken; % 39’u kurumlarına bağlılık göstermemektedirler. Çalışmanın ulaştığı açıklayıcılık katsayılarının düşük olması ve de sadece bir kamu
hastanesinde yapılması nedeniyle sonuçların genelleştirilmesine ihtiyatlı davranmak gerektiği düşünülmektedir. Daha güçlü ve genellenebilir
sonuçlara ulaşmak için daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiği düşünülmektedir. Ancak çalışmanın sahip olduğu sınırlamalara rağmen
bu çalışmadan elde edilen sonuca göre örgüt, personeline ne kadar adil davranırsa personelin kuruma olan bağlılığı o derece artacağı sonucu
çıkmıştır. Bu çalışma sağlık kuruluşlarındaki yöneticilere örgütsel bağlılığa önem vermeleri konusunda açık bir mesaj vermektedir. Örgütsel
bağlılık sağlık kuruluşlarında performansın ve kalitenin geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi açısından son derece önemlidir. Bu açıdan sağlık
kuruluşları yöneticilerinin örgütsel bağlılığın ne olduğu ve örgütsel etkililiği nasıl iyileştirilebileceğini anlamaları önemlidir. Bu yöneticiler
çalışanların örgüte bağlılık derecelerini etkileyen durumların farkında olmalı, bağlılığı güçlendiren yolları aramalı ve örgütsel faaliyetlere
katılımlarını teşvik etmelidir.
Sonuç olarak örgütsel bağlılık düzeyinin artırılması için adil yöneticilere başarılı liderlik davranışlarına olan gereksinim ortaya konulmaktadır.
Başarılı bir yönetici örgüt üyelerinin örgütte kalma ve başarma arzularını artırıcı etki yapabilecektir.
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Bir Devlet Hastanesinde Hemşirelerin Tıbbi Hataya Eğilim
Düzeylerinin Belirlenmesi
Saadet Pekuslu1, Hülya Demirci2, Sabri Taşçıoğlu3, Elif Tuna4
2013 Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Sözel Bildiri

Özet

Her yıl milyonlarca insan tıbbi hatalardan olumsuz etkilenmektedir.
Tıbbi hatalar konusu, tüm sağlık çalışanları için önemli bir konu
olmakla birlikte, hemşireler açısından daha büyük bir önem
taşımaktadır. Çünkü hemşireler hasta bakımında doğrudan görev alan
sağlık profesyonelleridir. Tıbbi hataların önlenebilmesi için yapılması
gereken en önemli uygulama, tıbbi hata türlerinin ve hataya yol
açan faktörlerin belirlenmesidir. Bu nedenle kurumda görev yapan
hemşirelerin hangi konularda tıbbi hata yapmaya meyilli oldukları
belirlenmelidir.

minimum puan 49–maksimum puan 245’dir. Yükselen puanlar
hemşirelerin tıbbi hataya eğiliminin düşük olduğunu gösterir.
Elde edilen veriler SPSS 11.0 paket programında değerlendirilmiştir.
Verilerin analizinde yüzdelik, ortalama, independent samples t test ve
one way Anova testleri kullanılmıştır.

Araştırma katılan hemşirelerin yaş ortalaması 31.54±4.61 olup,
%84.8’i kadındır. Hemşireler, tıbbi hataların fazla iş yükü ve
personel eksikliğinden kaynaklandığını ifade etmiştir. Katılımcıların
Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği’nden aldıkları toplam
Araştırma, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin puanların ortalaması 223.31 ± 15.25 ‘dir (Cronbach Alpha: 0. 94). Bu
tıbbi hataya eğilim düzeyleri ve hangi alanlarda daha çok tıbbi hata sonuçlar, çalışanların tıbbi hataya eğilimlerinin yüksek olmadığını
yapıldığını belirlemek amacıyla planlanmıştır.
göstermektedir. Ölçek alt boyutları incelendiğinde, hemşirelerin
Çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini 01-31 düşmeler ve iletişim alt boyutlarında tıbbi hata eğilim düzeylerinin
Ağustos 2010 tarihleri arasında çalışmakta olan hemşireler (n=165) daha yüksek olduğu görülmüştür.
oluşturmuştur. Evrenin tamamı araştırmaya dâhil edildiğinden Toplam ölçek puanı ile yaş, tıbbi bir hata ile karşılaşma durumu,
örneklem seçimine gidilmemiştir. Ancak çalışmanın yapıldığı süre meslek yaşantısı boyunca üzücü bir tıbbi hata ile karşılaşma durumu
içinde izinli, raporlu vs olan ve çalışmaya katılmayı kabul etmeyenler ve meslekte çalışma yılı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
olduğu için 138 kişiyle çalışma tamamlanmıştır (katılım oranı %83.6). bulunmuştur (p<0.05).
Araştırmanın yapıldığı kurumdan yazılı, çalışanlardan sözlü onam
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Tıbbi Hata, Hemşirelikte Tıbbi Hataya
alınmıştır.
Eğilim Ölçeği
Araştırma verilerinin toplanmasında iki ayrı araç kullanılmıştır.
Birincisi; hemşirelerin tanıtıcı özelliklerini içeren anket formu, ikincisi
ise hemşirelerin tıbbi hataya eğilim düzeylerini belirleyen ‘Hemşirelikte
Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği’dir. Ölçek hemşirelerin tıbbi hataya eğilim
düzeylerini ölçen likert tipi bir skaladır. Ölçekten alınması beklenen
Hemşire, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi, saadetpekuslu@yahoo.com
Yrd.Doç.Dr, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, cbu_ebelik@hotmail.com
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Determining Malpractice Trend Level of Nurses in a Stage Hospital
Abstract
Each year, millions of people adversely affected by malpractice.
Malpractice that, although an important issue for all health care
workers, nurses, in terms of a greater importance. Because nurses
are directly involved in patient care. The most important application
needs to be done to prevent malpractice, malpractice types and error
to determine the factors leading to. Therefore, nurses of the institution
to determine which issues are of great importance that they are prone
to medical error.

the nurses. The second one; Malpractice Trend Scale in Nursing which
appoints malpractice trend level of nurses. The survey is a likert scale
which measures malpractice trend level of nurses. The minimum
point expected from the surveyis 49 and the maximum one is 245. The
increasing points show malpractice trend level of nurses is low.
The data were analyzed on SPSS 11.0 package program. In data
analysis, percentage, average, independent samples t test, one way
Anova were used.

Research, Turgutlu State Hospital is planned to determine the level of
nurses working in the trend of malpractice and in which areas is made
more malpractice.

The mean age of participant nurses was 31.54±4.61, 84.8 and 84.8%
of participants were famele. Nurses stated that malpractice was
a lack of staff and overwork. ‘Malpractice Trend Scale in Nursing’ of
It is a study defining research type. The whole of the research the participants average total point is 223.31 ± 15.25 (Cronbach
consists of 165 health staff working from 01th-31th August 2010. Alpha: 0.94). These results show that the malpractice trend level of
When the whole stage has been included to the research, selection nurses are not too high. Scale subscales were examined, in falls and
of examplication hasn’t been prefered. However, while the research communication subscales, the nurses was higher than trends in
was carried on, due to the off duty staff, staff on sick leave etc… and malpractice trend level.
the ones who didn’t want to take part in the research the study was Statistically, there is a difference between the total score and age,
completed with 138 people (83.6% participation rate). Institution for encounter with a malpractice, professional life during the encounter
research in written, oral consent was obtained from the health staff.
with a sad state of malpractice, working time in the profession
Two different instruments was used while collecting the dates. The (p<0.05).
first one; a survey form including the informative characteristics of
Key Words: Nursing, Malpractice, Malpractice Trend Scale in Nursing
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1. GİRİŞ
Sağlık hizmeti sunumunun her aşamasında, hasta güvenliğinin
sağlanması ve tıbbi hataların önlenmesi, sağlık sisteminin öncelikleri
arasında yer almaktadır (Güven, 2007: 411). Sağlık bakımı oldukça
karmaşık bir konu olup, bakım sırasında kimi zaman tıbbi hatalar
yaşanabilmekte ve bu hatalara bağlı olarak ölüm, yaralanma, sakatlık
ya da tedavinin gecikmesi gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. The
Joint Commision on Accredition of Healtcare Organizations (JCAHO)
tıbbi hata kavramını; “sağlık hizmeti sunan bir profesyonelin uygun
ve etik olmayan bir davranışta bulunması, mesleki uygulamalarda
yetersiz ve ihmalkâr davranması sonucu hastanın zarar görmesi”
şeklinde tanımlamaktadır. Bir başka tanımda ise tıbbi hatanın, yalnızca
bir girişimin, bir tedavinin ya da uygulamanın yanlış, eksik yapılması
demek olmadığı, aynı zamanda yapılması gerektiği halde yapılmayan
ya da yapılmaması gerektiği halde yapılan bir işlem anlamına da geldiği
belirtilmektedir. Benzer şekilde bilgisizlik, deneyimsizlik, ilgisizlik
veya kullanılan teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkan ve hastanın daha
uzun süre hastanede kalmasına yol açan, sağlığını bozan, hastaya
zarar veren veya ölümüne yol açan uygulamalar tıbbi hata olarak
değerlendirilmektedir (Özata ve Altunkan, 2010a: 100-101).

tıbbi hatalarla karşılaşıp karşılaşmadıklarını araştıran bir çalışmada,
tıbbi hata ile karşılaşma oranı hekimlerde %35, toplumda ise %42
olarak bulunmuştur. Yine benzer bir çalışmada, İngiltere’de her yıl
40.000, Kanada’da 5.000-10.000 arasında kişi tıbbi hatalar sonucunda
yaşamını yitirmektedir. Almanya’da ise her yıl 100.000 tıbbi hata
meydana gelmekte ve bu hatalar sonucunda 25.000 kişi ölmektedir
(Özata ve Altunkan, 2010a: 101, Çırpı vd., 2009: 27, Güleç ve Gökmen,
2009: 173, Çakır, 2007: 116, Göktaş, 2007: 7, Akalın, 2005: 142,
Akalın, 2004: 12, Çakmakçı, 2001: 248, Şardan, 2001: 250, Institute of
Medicine, 2000: 1).
Ülkemizde de tıbbi hataların boyutları tam olarak bilinmemekle
beraber, dünya ülkeleri ile paralellik gösterdiği düşünülmektedir. Tıbbi
hatalarla ilgili şikâyetlerin ülkemizde değerlendirilme makamı Yüksek
Sağlık Şurası olup, Şura’da 1931- 2004 yılları arasında yaklaşık 10 bin
dosya görüşülmüş ve bunların yaklaşık yarısında sağlık personeli az
veya çok kusurlu bulunmuştur (Özata ve Altunkan, 2010b: 4).

Malpraktis, tıpta hatalı uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Tıpta
hatalı uygulamalar, sağlık çalışanının kasıt veya ihmali ile bakım ve
tedavi yapmaması, bilgi ve beceri eksikliği, hatalı tedavi uygulaması
Tıbbi hatalar konusu, sağlık alanında her geçen gün büyüyen bir veya hastaya zarar meydana getiren fiil veya durumlar olarak kabul
problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışmalardan elde edilmektedir (Karataş ve Yakıncı, 2010: 233, Kuğuoğlu vd., 2009: 87).
edilen bulgular konunun önemi büyük bir açıklıkla ortaya koymaktadır. Malpraktis, son 30 yılda özellikle bazı gelişmiş ülkelerde ve son yıllarda
Örneğin 1991 yılında Harvard Practice Study tarafından yapılan bir tüm dünyada tartışılan, etik, hukuki, tıbbi, eğitimsel ve yönetimsel
çalışma, New York Eyaleti’nde hastane başvurularının %3,7’sinde yönleriyle çok yönlü, çok boyutlu bir konudur (Gül vd., 2009: 3).
hastaya zarar veren bir hata yapıldığını ve bunların yarısından Malpraktiste oluşan zarar; hastanın ölümü, organ/uzuv kaybı, şiddetli
fazlasının önlenebilir olduğunu göstermiştir. 2000 yılında Institute ağrı, psikolojik bozukluk ve maddi kayıp şeklinde sayısını daha da
of Medicine (IoM) yayınladığı bir rapor ise tıbbı hataların boyutunun arttırabileceğimiz sonuçlar olabilir (Karataş ve Yakıncı, 2010: 234).
ne kadar büyük olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu rapora göre, Amerika
Birleşik Devletleri’nde her yıl 44.000-98.000 kişi tıbbi hatalar nedeni Tıbbi hatalar sağlık hizmetinin her evresinde ortaya çıkabilir. Tıbbi
ile yaşamını kaybetmekte, tıbbi hataların büyük bir kısmı kişisel hataların önemlileri ve sınıflandırılmaları Tablo 1’de gösterilmiştir
hatalardan çok sistemdeki hatalardan kaynaklanmaktadır. Ölüm (Göktaş, 2007: 7, Akalın, 2005: 142).
nedenleri arasında 5. sırada yer alan tıbbı hatalar, trafik kazaları, meme
kanseri veya AIDS gibi nedenlerden daha fazla ölüme yol açmaktadır.
Aynı ülkede hekimler ve toplumun, sağlık hizmeti aldıkları sırada
Tablo 1. Tıbbi hataların sınıflandırılması
Tanıda yapılan hatalar
• Yanlış tanı veya tanı koymakta gecikme
• Uygun ve gerekli tetkiklerin yapılmaması
• Güncel olmayan tanı ve tedavi yöntemlerinin kullanılması
• Tetkik sonuçlarına uygun davranışların yapılmaması
Tedavide yapılan hatalar
• Cerrahi bir girişim, işlem veya tetkikin uygulanmasında hata
• Tedavinin verilişinde hata
• İlaç doz veya veriliş şeklinde hata
• Tedavinin uygulanmasında gecikme
• Uygun olmayan tedavi
Önleme hataları
• Profilaktik tedavi uygulamada hata veya uygulamama
• Tedaviden sonra yetersiz takip
Diğer hatalar
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• İletişimde yetersizlik
• Kullanılan aletlerde yetersizlik/eksiklik
• Diğer sistem yetersizlikleri
Hasta güvenliği konusundaki olumsuzlukların pek çok nedeni vardır.
Çalışan yetersizliği, kalite geliştirme konusundaki etkin yolları
uygulamak için gerekli olan bilgi eksikliği veya bu bilginin gelişmesine
olanak tanıyacak sistemin olmayışı, hataların fark edilmesindeki
eksiklik, hataları izlemeye ve hatalardan ders almaya yardımcı olacak
sistemlerin eksikliği, değişim ve yeni teknolojilerin ortaya çıkışındaki
hızlılık, kurum kültüründeki engeller en çok karşılaşılanlar arasındadır
(Çakır, 2007: 132).
Hasta güvenliği ihlallerine neden olabilecek bu faktörler maddeler
halinde şu şekilde sıralanabilir:
1. İnsan faktörü (Yorgunluk, motivasyon eksikliği, fiziksel veya ruhsal
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sağlık, yetersiz eğitim, iletişim yetersizliği, güç/kontrol, zamansızlık,
yanlış karar, mantık hatası, tartışmacı kişilik)
2. Kurumsal faktörler (İş yeri yapısı, politikalar, idari/finansal yapı,
liderlik, geri dönüm, konularda yetersizlik, personelin yanlış dağıtımı,
protokollerin olmaması, zaman baskısı) ve
3. Teknik faktörler (Yetersiz otomasyon, yetersiz cihazlar, eksik cihazlar,
karar verme destek eksikliği, entegrasyon eksikliği) (Karataş ve Yakıncı,
2010: 234, Çakır, 2007: 132-133, Akalın, 2005: 143).
Hatalar, günümüzde sağlık sisteminin doğrudan bir kalite göstergesi
olarak yer almaktadır. Araştırmalar, büyük bir hata meydana
gelmeden önce yaklaşık 300 kez benzer bir hatanın dikkat çekmeden
gerçekleştiğine işaret etmektedir (Göktaş, 2007: 6, Sezgin, 2007: 29).
Çoğu zaman tıbbi hataların ana nedenleri çok açık değildir. Dikkatle
incelendiğinde, tıbbi hataların kişisel hatalardan çok sistemdeki
eksiklikler veya yetersizlikler sonucunda ortaya çıktığı görülür. Bu
nedenle tıbbi hataların kişisel hatalar olarak kabul edilerek kişilerin
cezalandırılması yerine, sistemin iyileştirilmesi daha doğru bir
yaklaşım olarak kabul edilmektedir (Akalın, 2005: 143).
Uluslararası Hemşirelik Konseyi (ICN) hemşirelik uygulamalarını,
hasta güvenliği ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunun anahtarı
olarak vurgulamaktadır. Bu nedenle hemşirelik hizmetleri, sağlık
hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası, hatta temel taşlarından biri
olarak kabul edilmektedir. (Özata ve Altunkan, 2010b: 4). ICN, hasta
güvenliğinin arttırılması için profesyonel sağlık bakım personelinin
işe alınması, eğitimi ve meslekte tutulması, performanslarının
iyileştirilmesi, enfeksiyonla mücadele, ilaçların güvenli kullanımı,
cihaz emniyeti, sağlıklı klinik uygulamalar, sağlıklı bakım ortamı da
dahil olmak üzere çevre güvenliği ve risk yönetimi alanlarında geniş
kapsamlı önlemler alınması, hasta güvenliği üzerinde odaklanmış
bilimsel bilgi ile bunun gelişmesine destek sağlayacak altyapının
ayrılmaz bir bütün halinde birleştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır
(Çırpı vd., 2009: 27, Göktaş, 2007: 12, Sezgin, 2007: 26).

yetersiz olması nedeniyle çoğu zaman hastalara yeterince zaman
ayrılamamakta ve hasta bakımı için yeterli özen gösterilememektedir.
Bu durum günlük rutin faaliyetlerinin tam olarak yapılamaması
sonucunu getirmekte ve hemşirelerin yoğun iş baskısı yaşamalarına
yol açmaktadır. Yaşanan baskı ise hasta güvenliğini olumsuz yönde
etkilemektedir. (Özata ve Altunkan, 2010b: 5, Göktaş, 2007: 13).
Hasta güvenliği açısından hemşirelik hizmetlerinde en sık karşılaşılan
hatalar şunlardır (Özata ve Altunkan, 2010b: 5, Sezgin, 2007: 30, Aştı
ve Acaroğlu, 2000: 23-26);
1. İlaç uygulama hataları,
2. Hastane enfeksiyonları,
3.Bakım uygulamalarında hasta düşmeleri ile sonuçlanan hatalar ve
ihlaller,
4. İlgili dökümanların ihmali (atlanan önemli veriler),
5. Hekim istemine veya mevcut protokollere uymama,
6. Tedavi ve hemşirelik bakım uygulamalarının ihmali,
7. Yetersiz takip/yeterli kontrol etmeme,
8. Hasta ve diğer ilgili kişilerle iletişimden kaynaklanan sorunlar,
9. Yabancı cisim unutulması ilgili hatalar,
10. Malzeme kullanımına bağlı hatalar.
Araştırmalarda, hemşirelerin verdikleri bakım ile bu olumsuz sonuçları
büyük ölçüde azalttıkları ve önledikleri ortaya çıkmıştır. Hemşireler
tarafından verilen bakımın saati ve sayısının arttırılması sayesinde,
hastanede kalma süresini azalttığı, idrar yolu enfeksiyonları, üst
bağırsak kanamaları, pnömoni, şok ve kalp krizi vakalarında azalma
olduğu görülmüştür (Göktaş, 2007: 4)

Tıbbi hatalar konusu tüm sağlık çalışanları için önemli bir konu olmakla
birlikte, hemşireler açısından daha büyük bir önem taşımaktadır.
Çünkü hemşireler hasta bakımında yirmi dört saat süreyle aralıksız
ve doğrudan görev almakta, yaptıkları yanlış uygulamalar hastanın
hayatını tehlikeye sokabilmektedir. Yapılan araştırmalar hemşirelik
hizmetlerinin hasta güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu
açıkça ortaya koymaktadır. Örneğin ABD’de yapılan bir çalışmada,
hemşirelerin doktor ve eczacılardan kaynaklanan hataları, hastaya
zarar vermeden önce %86 oranında engelleyebildikleri tespit
edilmiştir. Aiken ve arkadaşları tarafından yapılan bir başka çalışmada
ise hasta ölümleri ile hemşirelik uygulamaları arasında önemli bir ilişki
olduğu belirlenmiştir (Özata ve Altunkan, 2010b: 5, Göktaş 2007: 5).
Aynı zamanda, hastaların ve diğer ilgililerin risk ve riskin azaltılması
konusunda bilgilendirilmesi, hasta güvenliğinin savunulması ve
istenmeyen olayların rapor edilmesi hemşirenin görevleri arasında
sayılabilir (Çırpı vd., 2009: 27).
Hemşirelerin çalışma şartlarının ağır olması, kritik hastalarla
karşılaşılması, yaşanılan yoğun stres, olumsuz çalışma şartları ve
uyulması gereken prosedürlerin çokluğu her zaman hata yapma
olasılığını artırmaktadır. Ayrıca sağlık kuruluşlarında hemşire sayısının
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2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı ve Tipi
Araştırma, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin tıbbi hataya eğilim düzeyleri ve hangi alanlarda daha çok tıbbi hata
yapıldığını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.
2.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman
Araştırma, 01-31 Ağustos 2010 tarihleri arasında Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi’nde çalışmakta olan hemşireler (n=165) ile yapılmıştır.
2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini 01-31 Ağustos 2010 tarihleri arasında çalışmakta olan hemşireler (n=165) oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmemiş,
evrenin tamamı araştırmaya dâhil edilmiştir. Ancak, çalışmanın yapıldığı süre içinde izinli, raporlu vs olan ve çalışmaya katılmayı kabul
etmeyenler olduğu için 138 kişiyle çalışma tamamlanmıştır (katılım oranı %83.6). Araştırmanın yapıldığı kurumdan yazılı, çalışanlardan sözlü
onam alınmıştır.
2.4. Veri Toplama Araçları ve Uygulanması
Araştırma verilerinin toplanmasında Tıbbi Hataya Eğilim Anket Formu ve Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği kullanılmıştır.
Tıbbi Hataya Eğilim Anket Formu: 11 sorudan oluşan anket formunda araştırmaya katılan hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri, meslekte
çalışma süresi, mesleğini sevme durumu, tıbbi hata nedenleri, tıbbi hataları en aza indirmek için neler yapılması gerektiği ve meslek yaşantısında
tıbbi bir hata ile karşılaşma durumlarını içeren sorular yer almıştır.
Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği: Hemşire olarak görev yapan sağlık personelinin tıbbi hatalara eğilim düzeylerinin belirlenmek amacıyla
Özata ve Altunkan (2010) tarafından geliştirilen likert tipi bir ölçektir. Beş boyutlu (ilaç ve transfüzyon uygulamaları, hastane enfeksiyonları,
hasta izlemi ve malzeme güvenliği, düşmeler ve iletişim) ve 49 maddeden oluşan ölçekte, katılımcı maddeleri cevaplandırırken; “1- hiç, 2- çok
nadir, 3- zaman zaman, 4- genellikle ve 5- her zaman” şıklarından birini işaretleyerek cevap vermektedir. Değerlendirme yapılırken her madde
için verilen puan esas alınmaktadır. Ölçekten alınması beklenen minimum puan 49, maksimum puan 245’dir. Alınan toplam puandaki yükselme
hemşirenin tıbbi hata yapmaya eğiliminin düşük olduğunu, puandaki düşme ise hata yapmaya eğiliminin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır
(Özata ve Altunkan, 2010b).
Geliştirilen ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının 0.95’dür. Bizim çalışmamızda da benzer şekilde Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı
0.94 olarak bulunmuştur.
2.6. Verilerin İstatistiksel Analizi
Elde edilen veriler SPSS 11.0 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde yüzdelik, ortalama, independent samples t test ve one
way Anova testleri kullanılmıştır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırma katılan hemşirelerin %51.4’ü 32-48 yaşları arasında ve yaş ortalamasının 31.54±4.61 olduğu, %84.8’i kadın, %55.8’inin önlisans
mezunu, %28.3’ünün meslekte 1-5 yıl süreyle çalıştığı saptanmıştır ve %87’si mesleğini sevdiğini ifade etmiştir (Tablo 1).
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Tablo 1: Hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı

Tablo 2’de görüldüğü gibi “Size veya bir yakınınıza uygulanan tedavide tıbbi bir hata yapıldı mı?” sorusuna, araştırma kapsamındaki sağlık
personelinin %24.6’sı evet, %74.4’ü ise hayır cevabını; “Meslek yaşantınız boyunca sizi üzen bir tıbbi hata ile karşılaştınız mı?” sorusunu ise
çalışanların %34.8’i evet, %65.2’si hayır cevabını vermiştir.
Özata ve Altunkan tarafından sağlık personellerinde yapılan benzer çalışmada “Çalışma hayatınız süresince ekip arkadaşlarınızın hasta güvenliğini
tehlikeye sokacak her hangi bir hatasını gördünüz mü?” sorusuna çalışanların %10,4 evet, %89,6 hayır cevabını vermiştir (Özata ve Altunkan,
2010a: 103). Özata ve Aslan tarafından hemşirelik ve ebelik öğrencilerine yönelik olarak yapılan bir çalışmada ise “hastane çalışanlarının hasta
güvenliğini tehlikeye sokacak bir hatasını gördünüz mü?” sorusuna %65’i evet, %35’i ise hayır cevabını vermiştir (Özata ve Altunkan, 2010a: 106).
Bizim çalışmamızda elde edilen bulgunun, sağlık personelinde yapılan çalışma verilerinden yüksek, öğrencilerde yapılan çalışma verilerinden
düşük olduğu görülmüştür. Bu sonuç, ülkemizde sağlık kuruluşlarında hasta güvenliği kültürü olmadığı ve hata yapılması durumunda ceza
sisteminin işletilmesi nedeniyle, çalışanların yaptıkları hataların kendisi ya da diğer ekip üyeleri tarafından bildirilme konusunda istekli
davranılmaması ile açıklanabilir. Öğrencilerde bu oranın yüksek olması uygulama alanlarında primer sorumluluk almadan gözlem ve uygulama
yapmaları ve sağlık kuruluşunda sürekli bulunmamalarına bağlanabilir.
Tablo 2. Sağlık personelinin kendisi veya yakınına uygulanan tedavide tıbbi bir hata yapılma ve
meslek yaşantısında üzücü bir tıbbi hata ile karşılaşma durumları
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Sağlık personelinin Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği ve alt boyutlarından aldıkları puanların dağılımı Tablo 3’de verilmiştir. Total
ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.94, alt boyutların ise 0.75 ile 0.89 arasında olduğu görülmüştür. Bu bulgular doğrultusunda
ölçek sonuçlarının güvenilir olduğu söylenebilir. Sağlık personelininin Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği total puanı 223.31±15.25 olup
hemşirenin tıbbi hata yapmaya eğiliminin düşük olduğunu söylenebilir.
Tablo 3: Ölçekte yer alan alt grupların tanımlayıcı istatistik sonuçları ve Cronbach
Alpha iç tutarlılık katsayıları (n=138)

Tablo 4’de araştırmaya katılan hemşirelerin tıbbi hata nedenlerine ilişkin görüşleri yer almaktadır. Hataya yol açan ilk 5 neden sırasıyla; iş yükünün
fazla olması, personel eksikliği, iletişim yetersizliği, yorgunluk ve dikkatsizlik olarak belirtilmiştir.
Özata ve Altuntaş’ın (2010) yaptıkları benzer çalışmada sağlık personelinin tıbbi hata nedenlerine ilişkin görüşleri yer almaktadır. Puan
ortalamasına göre hataya yol açan ilk 5 neden sırasıyla; iş yükünün fazla olması, çalışan hemşire sayısının az olması, hemşirelere görev dışı işlerin
yüklenmesi, stres ve yorgunluk olarak belirtilmiştir (Özata ve Altuntaş, 2010a: 104).
Her iki çalışmada da ilk beş neden içerisinde; iş yükünün fazla olması, personel eksikliği ve yorgunluk ortak nedenler olarak belirtilmiştir.
Literatürde, sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin iş yükünün hataların ortaya çıkmasında önemli bir etken olduğu vurgulanmıştır. 168
hastaneyi kapsayan bir araştırma sonuçlarına göre; hemşire başına düşen 1 hastalık artış, hasta mortalitesinde %7 artışa, hemşirelerde %23
oranında tükenmeye neden olmaktadır (Çakır, 2007: 118). Elde edilen bulgular literatüre uyumludur.
Tablo 4: Araştırmaya katılan hemşirelere göre tıbbi hata nedenlerinin dağılımı

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
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Tablo 5’de hemşirelerin yaş, cinsiyet, meslekte çalışma yılı ve tıbbi hatayla karşılaşma durumları ile ölçek alt boyutları puan ortalamalarının
karşılaştırılmasına ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
Hemşirelerin yaş grupları ile Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları karşılaştırıldığında hasta izlemi ve
malzeme güvenliği ve iletişim alt boyutlarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05). Yaş ortalaması yükseldikçe
hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerinin düştüğü görülmüştür. Buna paralel olarak, meslekte çalışma süresi arttıkça tıbbi hata yapmaya
eğilim düşmektedir. Yani, meslekte çalışma yılı (iş tecrübesinin) yükseldikçe, tıbbi hataya eğilimin düştüğü söylenebilir (Tablo 5).
Sağlık personelinin cinsiyeti ile Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları karşılaştırıldığında, her iki cinsiyet
arasında ilaç uygulamaları, hastane enfeksiyonları, hasta izlemi ve malzeme güvenliği ve düşmeler alt boyutlarında istatistiksel olarak bir fark
saptanmamış (p>0.05), ancak iletişim alt boyutunda farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05). Özellikle iletişim alt
boyutunda erkeklerin hata riskinin daha yüksek olması, toplumda çoğunlukla kadın mesleği olarak görülen hemşirelik mesleğinde erkeklerin
hastalarla iletişim kurmada daha çok sorun yaşamalarına bağlanabilir (Tablo 5).
Hemşirelere sorulan “Size veya bir yakınınıza uygulanan tedavide tıbbi bir hata yapıldı mı?” sorusuna evet cevabını verenlerde (n=34) hasta
izlemi ve malzeme güvenliği ve iletişim alt boyutlarında ortalama ölçek puanlarının daha düşük olduğu görülmüştür (Tablo 5).
Hemşirelere sorulan “Meslek yaşantınız boyunca sizi üzen bir tıbbi hata ile karşılaştınız mı?” sorusuna evet cevabını verenlerde (n=48) ilaç
uygulamaları, hasta izlemi ve malzeme güvenliği ve iletişim alt boyutlarında ortalama ölçek puanlarının daha düşük olduğu görülmüştür (Tablo
5).
Tablo 5: Hemşirelerin yaş, cinsiyet, meslekte çalışma yılı ve tıbbi hatayla karşılaşma durumları ile
ölçek alt boyutları puan ortalamalarının karşılaştırılması
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmada elde edilen bulgulara göre; hemşirelerin “Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği”ne göre tıbbi hata yapmaya eğilimlerinin düşük
olduğu görülmüştür. Hemşirelerin meslekte çalışma yılı yükseldikçe tıbbi hataya eğilimin düştüğü, erkek hemşirelerin iletişim alt boyutunda
ölçek puanlarının daha düşük olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin üçte biri meslek yaşantıları süresince üzücü bir tıbbi hata ile karşılaştıklarını
ifade etmiştir. Hemşirelerin tıbbi hata nedenlerine ilişkin görüşleri incelendiğinde; tıbbi hataya yol açan ilk 5 nedenin sırasıyla iş yükünün fazla
olması, personel eksikliği, iletişim yetersizliği, yorgunluk ve dikkatsizlik olduğu belirlenmiştir.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda;
• Sağlık kuruluşlarında hemşirelerin karşılaşabilecekleri tıbbi hataların bilinmesi, hatalı uygulamalara neden olan faktörlerin incelenmesi, hatalı
uygulamaların tanımlanması ve önlenmesine ilişkin stratejilerin geliştirilmesi,
• Düzenli olarak yapılacak hizmet içi eğitim programları ile hemşirelerin bu konularda bilgilendirilmesi,
• Sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşirelerin hangi konularda tıbbi hata yapmaya meyilli olduklarının belirlenmesi ve hizmet içi eğitim
programlarında özellikle bu alanlara öncelik verilmesi,
• Hastanelerde hasta güvenliği kültürünün yaratılması ve kalıcı olabilmesi için kurum çalışanlarının tamamının bu konuyu sahiplenmesinin
sağlanması,
• Tıbbi hataların çekinmeden bildirilmesi ve cezalandırmanın olmadığı bir ortamın sağlanması ve etkin bir hata bildirim sisteminin kurulması,
• Hemşirelik hizmetlerinin istenilen kalitede yerine getirilebilmesi için gerekli sayıda personelin temin edilerek çalışanların iş yükünün azaltılması
önerilebilir.
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ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ GEBE OKULU
Doğum ağrısı her hemen her kadının korkulu rüyasıdır. Oysa var oluşundan bu yana binlerce yıldır kadınlar donanım olarak doğurabilme
becerisine sahipler. Döllenme mucizevi olduğu kadar doğum yapmakta mucizevidir ve biz kadınlara özgüdür. Hayatımız boyunca bu duyguyu çok
az yaşarız. Önemli olan kendimize özel doğum hikayelerimizin olmasıdır. Her doğum kendine özeldir her anne sütü de bebeğine özeldir.
Kadınların doğum korkusuna yenik düşüp sezeryana yönelme verilerindeki artış çıkış noktamız oldu. Eskişehir Devlet Hastanesinde 2011 yılında
başlayan “Gebe Bilgilendirme Sınıfımız ilk olması sıfatıyla birçok ile örnek olmuştur.
Gebe Bilgilendirme eğitimine katılan annelerimizin doğum sürecindeki verilerini takip ederek SAGEM (Sağlıklı Aktif Gebe Eğitim Merkezi) adı
altına bir proje hazırladık. Projemiz 2013 de 4.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresinde “En iyi uygulama” dalında ödül almıştır.

Gebe Eğitim Programının Amaçları;
Anne adaylarımızın;
- Doğum yolculuğunu olabildiğince kolaylaştırıp keyifli bir süreç yaşamalarını sağlamak,
- Bedenlerine, ebelerine, bebeklerine, eğitimlerine ve kendilerine güven duymalarını sağlamak.
- Kadınlarımızın doğurma yeteneği ve annelik içgüdülerinin farkına varmalarını sağlamak.
- Zihinsel ve bedensel olarak normal doğuma hazırlamak,
- Sağlıklı beslenme, egzersiz, doğru nefes alma tekniklerinin bebek sağlığı ve normal doğum üzerine olumlu katkıları konusunda vurgu yapmak.
- Sezeryan gereklilikleri konusunda bilgilendirmek
- Bebek bakımı konusunda temel bilgi ve becerileri kazandırmak,
- Tüm bu süreçlere baba ve diğer aile bireylerinin katılımını sağlamak,
Gebe Eğitimlerimize Kimler katılabilir?
- Anne ve baba olmayı planlayanlar,
- Gebeler ve eşleri,
- Anneye yardımcı olacak kişiler,
- Doğum ve yeni doğan bakımına ilgi ve ihtiyaç duyan kişiler
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Eğitim Programımızın İçeriği
Eğitimlerimiz ücretsiz olup 20.haftasını dolduran gebelerimizi programa alıyoruz.
Eğitimlerimiz toplam 7 hafta olup, çalışan anne adaylarımızın da katılımını sağlamak için hafta içi ve hafta sonu olarak gruplandırmaktayız
Hafta içi eğitimlerimiz haftada 1 gün ortalama 2,5 saat ve toplam 7 hafta; Hafta sonu gruplarımız saat 10.00 ve 16.00 arasındatoplam 2 hafta
sonu olacak şekilde gerçekleşmektedir.
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AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ GEBE OKULU
11 Nisan 2016 Tarihinde Sağlıklı Nesiller için Sağlıklı Başlangıçlar Projesi ile gebe okulu ve doğumhanede çalışan ebeler Ankara’da Sağlık
Bakanlığının düzenlemiş olduğu 4 gün teorik, 3 gün uygulamalı eğitim alarak gebelere hizmet vermeye başlanılmıştır. Eğitim sonrasında
tüm ebeler aktif doğumhanede, gebe okulunda gebe ’ye gebelik ve doğum sürecinde eğitim ve destek vererek aldığı eğitimler doğrultusunda
uygulamaya geçilmiştir.

Bilgi
korkunun
ilacıdır.
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Hastanemiz Bebek Dostudur. 30.12.2016 tarihinden itibaren’ de Anne
Dostu Hastane unvanı alarak bu kriterleri uygulayarak çalışmalarımızı
yürütmekteyiz. 2017 yılında Antalya ilinde düzenlenen Gebe
Bilgilendirme Sınıfı Eğitici Eğitiminde verilen eğitimler doğrultusunda
Gebe Okulunda gebelerimize hizmet vermekteyiz.

Tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine
ilişkin bilgi sahibi olmaları ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak,
anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve
yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak
amaçlanmıştır.

2018/23 Sayılı Genelge ile her gebe annelik hakkı olarak
yeterli bilgi ve eğitim almalıdır.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde Gebe Okulu 2018/23 Sayılı Genelge ile her gebe annelik hakkı olarak yeterli bilgi ve eğitim almalıdır.
Eğitimler Gebe Okulunda düzenli eğitim takvimleri hazırlanıp gebelere bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri bireysel/grup eğitimi şeklinde
yapılmaktadır. Eğitim programına hamile olan kişiler, hamile kalmayı düşünenler ve bunların eş ve yakınları da katılabilirler. Eğitimin birinci
oturumda “Gebelik Süreci”, ikinci oturumda “Doğum Süreci Ve Doğum Ağrısıyla Baş Etme” ve üçüncü oturumda “Doğum Sonu Dönem Ve Yeni
Doğan Bakımı” gebe okulu eğitim kitabı ‘ doğrultusunda hazırlanan eğitimleri içerir. 3 Oturumu tamamlayan gebelerimize katılım belgesi
verilmektedir.
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Ben Serpil Başol 26 yıllık ebeyim 2 çocuk annesiyim ve gururla
ifade ediyorum normal doğum yaptım. Meslek hayatım
boyunca etrafımdaki bütün insanlara normal doğumun
güzelliğini anlattım. 2011 yılında lisans eğitimimi 2017 yılında
Veterinerlik Patolojide Yüksek Lisans yaptım. 2017 yılında Gebe
Okulu eğitici eğitimine katıldım. Acil Obstetrik Bakım, Üreme
ve Cinsel Sağlık Modüler eğitimi aldım. Şimdi mesleğimi püf
noktalarıyla severek yapıyorum. İnsanlar sevdiği işi yaparlarsa
bununda insanlara yansıdığına inanıyorum. Gebelerinde
Doğumun güzelliğini yaşamasını ve aktarması için çalışıyorum.
Bize bu imkanı veren tüm kişilere teşekkür ediyorum.
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Ben Naime Alkan 1974 doğumlu 3 çocuk annesiyim. 25 yıllık meslek
hayatımda 24 yıl aktif doğumhanede çalıştım. Mesleğimden
doyum alarak zevkle aşkla binlerce bebeğin doğum mucizesine
şahit olarak ebe anneleri oldum. Mesleğimi taçlandırmak adına
Doğum ve Kadın Hastalıklarında Yüksek Lisansımı tamamladım.
Acil Obstetrik Bakım, Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi
aldım. Almış olduğum bu eğitimleri meslek hayatımda edindiğim
tecrübeleri Gebe Okulunda anne ve baba adayları ile paylaşmak
onlara yardımcı olmak amacıyla eğitim sınıfında 2 yıldır
çalışmaktayım.
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Felsefemiz WHO’nun benimsediği Anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine
ulaşmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Anne, bebek ve aile dostu modelde, mahremiyete dayalı tek kişilik “Doğum Ünitelerinin oluşturulması
esas alınmıştır. Normal doğumu özendirmek, müdahale oranlarını azaltmak hedeflenmektedir. Yanında uygun bir refakatçi ile gebeler
kendilerini rahat, ev ortamında hissedebilmeli, hareket özgürlüğü sağlanabilmelidir. Hastanemizde doğuma götüren kanıta dayalı 6 uygulama
desteklenmektedir:

1-Doğum kendi başlamalıdır.
2-Doğum yapan kadınlara kesintisiz duygusal ve fiziksel destek verilmelidir.
3-Doğumda doğal ve aktif ıkınma teknikleri tercih edilmelidir.
4-Doğumdan sonra anne ve bebeği bir arada tutulmalıdır ve emzirme için limitsiz
imkân tanınmalıdır.
5-Annelere doğum boyunca hareket özgürlüğü verilmelidir.
6-Doğum eylemi boyunca rutin müdahalelerden kaçınılmalıdır.
Gebe Okulu olarak Mayıs 2016-Haziran 2018 tarihleri arasında 3716 gebeye; Eğitimin amacı, gebelik fizyolojisi, beslenme, doğum algısı, doğum
korkusu, doğum fizyolojisi, doğum ağrsıyla başa çıkma yöntemleri( Aromaterapi, hidroterapi, masaj, akupressür noktaları, egzersiz, plates, nefes,
odaklanma, hayal kurma, pozitif doğum algısı), doğum sonu dönem, yenidoğan bakımı, emzirme eğitimi almıştır. Bu eğitimler anlatım, gösteri,
soru-cevap, tartışma, örnek olay, problem çözme, beyin fırtınası, rol oynama, dramatizasyon, sunum, slayt, video gösterimi ile interaktif bir
şekilde yapılmaktadır.
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TOKAT DEVLET HASTANESİ GEBE OKULU
GEBE EĞİTİMİNDE NERDEN NEREYE GELDİK?
Merhaba ben 1974 İzmir doğumluyum. Adım GÜLAY FİDAN. Sağlık
Meslek Lisesi, İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü lisans ve
Hemşirelik Lisans mezunuyum. Sağlık Meslek Lisesi ni bitirdikten
sonra Sağlık Evine atandım. Toplumun en küçük birimi olan köyde
3,5 yılda gebelik, doğum, lohusalık, emzirme, 0-6 yaş çocuk takipleri,
okul sağlığı, çevre sağlığı kısacası toplum sağlığıyla ilgili her alanda
hizmet verdim. Mesleğimin bu ilk yılları benim için çok kıymetli çünkü
BAĞIMSIZ EBE ROLLERİMİ kullanabildiğim çalışma yıllarımdı. Daha
sonra İlçe devlet hastanesinde Doğum Salonunda nöbet tutarken
aynı zamanda Aile Planlaması Kliniği açılmasına öncü oldum ve
A.P hizmetini birlikte yürüttüm. Ardından AÇSAP Merkezi,Sağlık
Ocağı,Kadın Hastalıkları Kliniğinde çalıştım.

eğitimci olarak beni çok mutlu etti) kadınlarımıza daha iyi eğitim
vermek ve başvuruyu arttırmak üzere çalışmaya başladık. Öncelikle
Gebe Okulumuzun fiziksel ve görsel şartlarını iyileştirdik, daha
sonra eğitim materyali eksikliklerimizi tamamladık. Hastane resmi
sitemizde tanıtıcı panel açtık. Gebe eğitimlerine farkındalığı artırmak
için çeşitli etkinlikler düzenledik. Belediye ile ortak proje yaparak gebe
eğitimlerini halkımızın ayağına götürdük.

2017 yılı 1 Şubat itibariyle Tokat Devlet Hastanesi Gebe Okulu’na
görevlendirildim. Hemen peşine 27 Şubat-4 Mart tarihleri arasında
Sağlık Bakanlığımız ülkemizin dört bir yanından çağırdığı Gebe
Eğitimcisi 125 Ebe ve Hemşireyi Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitici
Eğitimi Sertifika Programı kapsamında 6 günlük alanında yeterli
EBELİK ve HEMŞİRELİK Bölümü akademisyen ve ebelerinden eğitim
almamızı sağladı. Meslek hayatımda beni bu kadar besleyen donatan,
mesleki yeteneklerimi, cesaretimi, özgüvenimi sağlayan bir eğitime
katılmamıştım.
Eğitici Eğitimi sonrası çalışma yerlerimize döndüğümüzde güzel bir
farkındalıkla Gebe Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerini arttırmak için
gayretle çalışmaya başladık.
Gebe Okulunda gebelerimize,baba adaylarına ve refakatçilerine
Gebelik Süreci,Doğuma Hazırlık,Nefes ve Gevşeme teknikleri,aktif
doğum pozisyonları,ağrıyla başetmede ilaçsız yöntemleri,masaj
teknikleri,meditasyon,doğum algısını olumlama,doğum esnasında
hayal kurma,dikkati başka yere odaklama, perine koruma, Doğum
Süreci, Gebelik ve Doğum sonu sürece fiziksel ve psikolojik uyum,
bebek bakımı, Lohusalıkta özbakım, riskli durumlar, A.P gibi konuların
yanısıra Üreme organları, gebeliğin oluşumu ve gelişimi hakkında
sınıf yada bireysel oturumlar halinde genelgeye uygun şekilde eğitim
verilmektedir. Ayrıca doğum korkusuyla başetmek , gebelerimizde
gebeliğe zarar vermeden esnekliği ve kas tonüsünü arttırmak,
gevşemelerini sağlamak için psikodrama ve gebelik yogasından
faydalanıyorum.
Gebe EĞİTİMCİSİ olarak Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık Danışmanlığı,
Sertifikası,A.P ve RIA sertikası, Acil Obstetrik seritifikası, NRP sertifikası,
Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitici Eğitimi katılım belgesi (bakanlıktan
sertifikalarımızı bekliyoruz) Gebelik Yogası Eğitimcisi sertifikalarına
sahibim, ayrıca Ebeler için Psikodrama eğitimine devam etmekteyim.

Eğitim dönüşü Genel Sekreterimle görüşüp ilçelerdeki bu eğitim
modülünü almamış gebe eğitimci arkadaşlarıma tam gün eğitim
verdim. Böylece ilimizde gebe eğitimlerinde standart oluşturduk.
Tokat Sağlık Müdürlüğümüz Eğitim Birimi ile ortak proje kapsamında
yine Tokat’taki gebe olan tüm kamu personelini eğitime katıldığı
sürelerde valilikçe izinli sayıldıkları eğitim programı hazırladık ve
hastanemiz konferans salonunda kamu personeli gebelerimize
eğitimler verildi. Yerel TV programında gebe eğitimlerine ilişkin
farkındalık çalışmaları yürütüldü.

Gebe Okulumuza her geçen gün başvuran gebe sayımız artmaktadır.
Eğitici eğitimi sonrası yenilediğimiz Gebe Okulu Eğitim Programımız
dahilinde gebelerimize haftada 2 gün doğuma hazırlık sınıf eğitimi,
diğer günlerde anne-baba adayları na birlikte eşli eğitim ve bireysel
danışmanlık veriyoruz. Haftanın 5 günü Gebe Okulumuz açık, annebaba adaylarımızın,yakınlarının, hatta doğuran annelerimizin
Bizim hastanemizde Gebe Okulumuz 2013 yılında açılmıştı. Az sayıda ihtiyaçlarına uygun eğitim ve danışmanlık alabileceği, profesyonel
gebe eğitimiyle hizmet sürdürülmekteydi. Hastane idare kadromuzla destek alabileceği eğitim ve dayanışma merkezi gibi çalışmakta ve
işbirliği içinde (Özellikle Sağlık Bakım Hizmetleri Müdirem ve Müdür normal doğum sayısına olumlu katkıları olabilmektedir.
yardımcılarım, Başhekimim, İdari Mali İşler Müdürümün destekleri Hergün doğum odasında, doğum servisinde,NST’de ve polikinik
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katında ulaşabildiğim gebelere gebe eğitimlerine katılmaları için
çağrıda bulunuyorum ve doğum eylemi başalayanlara doğum ağrısıyla
başetme,nefes teknikleri ve aktıf doğum egzersizleri hakkında destek
oluyorum. 1yıl içinde eğitim verdiğim ve kurumumuzda doğuran birçok
gebeye travay ve doğum esnasında eşlik ettim, nefes egzersizlerini,
aktif doğumiçin gerekli egzersizleri birlikte yaptık,doğum ekibiyle
işbirliği içinde bedenine ve bebeğine uyumlu şekilde travmasız mutlu
ve güvenle doğuran annelerimizi doğum masasında ten teması
nı yaşarken,sonrasında emzirirken görmek mesleki doyumum
açısından benim için çok önemli. Ayrıca eğitim alan ve kurumumuzda
doğum yapan annelerimizi emzirme ve lohusalık bakımı konusunda
desteklemek üzere postpartum dönemde odalarında ziyaret edip
birebir anlık danışmanlık ve desteği veriyorum.

annelerim ile WATSAP grubu kurdum, evlerindeyken de acil
durumlarda bilgilendirme yapıyorum. Anne-babalar değişen koşullara
göre ortaya çıkan emzirme, A.P, bebek bakımı ve hatta tamamlayıcı
beslenmeye geçiş konusunda bilgi alma talebiyle gebe okulumuza
başvuruyorlar. Adeta Gebe-Anne-Aile Danışma Ve Dayanışma Merkezi
gibi çalışıyoruz. Bu durumdan çok memnunum.
Sağlık hizmetlerinden öncelikli ve özellikli faydalanması gereken
gebelerimiz, annelerimiz ve yenidoğanlarımıza verdiğimiz gebe
eğitimi ve danışmanlığı almaları gereken yeterli ve kaliteli ebelik
bakımının bir parçası durumunda. Her kadının yaşamının her
döneminde ebelik bakım ve danışmanlığı almaya ihtiyaçlar vardır.
Amacımız kadınlarımızı gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde
süreçlerle ilgili bilgilendirmek,doğumları kendi doğal dinamikleri
içinde destekleyip, kadınlarımızın bedenlerine, bebeklerine ve
doğalarına güvenerek, korkusuzca, travmasız güvenle doğurmalarını
sağlamak. Aynı zamanda anne adaylarımıza kendilerinin ve
bebeklerinin bakımlarında yeterli olabilecekleri bilgi ve beceriyi
kazandırmak istiyoruz.
Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitici Eğitimini düzenleyen Daire
Başkanımıza ve ekibine, Sağlık Bakanımıza, Sağlık Müdireme ve
yardımcılarına, tüm hastane yöneticilerime gebe eğitimlerine
verdiği önem ve destekten dolayı kadınlarımız ve bir ebe olarak tüm
meslektaşlarım adına teşekkür ederim.
Ve işini aşkla sevgiyle yapan bir EBE,bir GEBE EĞİTİMCİ olarak
SAĞLIKLI VE BİLİNÇLİ GEBELİK,GÜVENLİ DOĞUMLAR,SAĞLIKLI
NESİLLER…………..sloganıyla sözlerime son veriyorum.

Eşleriyle birlikte Doğuma hazırlık eğitimi alan babalarımızın doğumda
ve emzirmede, bebek bakımında annelerimize destekleri mükemmel.
Tarafımdan eğitim alan anne-baba adayları ve yakınlarıyla neredeyse
6 ay-1 yıl iletişimi kesmiyoruz. Gebelerim ve eğitim alıp doğuran
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