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ÖNSÖZ
Hasta güvenliği, geçmişten günümüze gelen süreç içerisinde çok
çeşitli aşamalardan geçmiş ve her aşama diğer gelişim sürecine bir alt
basamak olmuştur. 1950’li yıllardan beri hastane kalite standartları üzerinde
çalışmalar yapan Joint Commission International (JCI), 2008’den itibaren
hasta güvenliği çalışmalarına önem vermiş ve akredite olmuş hastanelere,
hasta güvenliği konusunda oluşturdukları standartlara uyma şartı getirmiştir.
Hasta güvenliği konusunda yapılan birçok çalışmaya, birçok araştırmaya
rağmen maalesef istenen başarı sağlanamamıştır. Her yıl yüz bine yakın kişi,
önlenebilir tıbbi hatalardan hayatını kaybetmektedir. JCI, hastanın teşhis,
tedavi ve bakım sürecine katılmasını sağlayan Speak Up programını
geliştirmiştir. Bu program ile hastaların bilinçli bir şekilde kendi tedavi
süreçlerine katılmaları hedeflenmektedir. Bu katılımın olabilecek tıbbi hataları
engelleyebileceği düşünülmektedir.
“Hasta güvenliği uygulamalarından, Speak Up programı, hastanın
tedavi, teşhis ve bakım süreçlerine katılımının incelenmesine yönelik alan
çalışması” nı konu alan, bu yüksek lisans tezimin hazırlanması sırasında,
önerileriyle, bilimsel eleştirileriyle, bu çalışmaya değer katan danışmanım
Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU’na; tanımadığı bir öğrenciye kitabını hiç
tereddütsüz gönderen Prof. Dr. Haydar SUR’a; kıymetli çalışmasını bana
göndererek konu ile ilgili fikir sahibi olmamı sağlayan Yrd. Doç. Dr. Özlem
BİLİK’e;

hiçbir

zaman

yardımlarını

esirgemeyen

hastanemizin

kalite

koordinatörü Doç. Dr. Gökhan OSMANOĞLU ve kalite yönetim ve tıbbi arşiv
sorumlumuz Uğur ÇELİKKOL’a; tezim ve araştırmalarım süresince fikirleriyle
bana yol gösteren hastanemizin başhekimi Dr. Adil TANIK’a; yüksek lisans
eğitimim süresince manevi desteklerini hiç esirgemeyen Doç. Dr. Nedim
ARDA, Dr. Onur ÇETİN ve Dr. Levent İLARSLAN’a; Türkiye’de tezimin
konusunu ilk kez uygulayan ve bu çalışmasını bir dergide yayınlayarak sağlık
çalışanlarının bilgi sahibi olmasını sağlayan, bu konudaki deneyimlerini,
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her
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anlatarak

yol

gösteren
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GİRİŞ
Yakın geçmişe kadar, hekimler hastalarının düşüncelerini, hislerini,
korkularını, endişelerini hiç dikkate almadan, hastaları hakkında tek yanlı
tedavi kararları alıyorlardı. Hastalar çoğu kez hastalıkları hakkında detaylı
bilgiler almadan tedavi oluyorlar, ilaç kullanıyorlar ya da risklerini bilmeden
ameliyat oluyorlardı. Hastaneler gibi yüksek riskli süreçlere sahip bir
sektörde, hastanın tedavi ve bakım sürecine katılması, duyarlı olması, kendi
sağlığı hakkında sorular sorabilmesi ve hekimi ile ortak kararlar alabilmesi,
bu süreçlerde karşılaşılan riskleri ve hataları azaltabilir bir uygulamadır.
Hasta ve yakınlarının tedavi sürecine dahil edilmesi, tedavinin görev
dağılımında büyük öneme sahiptir. Joint Commission International (JCI)
Akreditasyon kriterlerinin ikinci bölümünde, hasta ve ailesinin hakları,
hastalar, yakınları veya onların yerine karar verenlerin bakım kararlarına
katılması ve kültürel beklentilerinin karşılandığı süreçlerin belirlenmesi ve
uygulanması ile ilgilidir. İşte Joint Commission’un geliştirdiği Speak Up
programı on bir ayrı başlıktan oluşan, hastanın tedavi ve bakım sürecine
katılımını sağlayan bir uygulamadır.
Bu çalışmada, hasta güvenliği çerçevesinde, hastaneye tedavi amaçlı
gelen

hastaların,

kendi

tedavi

ve

bakım

süreçlerinin

ne

kadarına

katılabildikleri, ne kadar bilinçli davrandıkları incelenmiştir. Birinci bölümde,
hasta güvenliği ve akreditasyon sürecinin dünyada ve Türkiye’de gelişimine
ve bazı tanımlara yer verilmiştir.

İkinci bölümde, Joint Commission’ un

geliştirdiği Speak Up Programının özellikleri ve on bir ayrı adımı üzerinde
durulmuştur. Üçüncü bölümde ise Speak Up programı ile ilgili alan
araştırması ve verilerin analizlerine, son bölümde ise sonuç ve önerilere yer
verilmiştir.

I. BÖLÜM

HASTA GÜVENLİĞİ TEMEL KAVRAMLARI, SAĞLIK HİZMETLERİNDE
KALİTE VE TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNE GENEL BAKIŞ
Bu bölümde, hasta güvenliği, tıbbi hata, sağlık hizmetlerinde kalite
kavramları ele alınmıştır.

1.1

GÜVENLİK KAVRAMI
Hasta Güvenliği’nden önce güvenlik nedir konusu açıklanmalıdır.

Güvenlik farklı şekillerde tanımlanmıştır ama en çok kabul gören Prof.
Perrow’un tanımıdır. Yönetim bilimci ve sosyoloji profesörü olan Perrow
(1984) Güvenliği; “çalışanlar ve müşteriler başta olmak üzere bir kuruluşun
paydaşlarının

kazayla

yaralanmaya

maruz

kalmamaları”

olarak

tanımlamaktadır. Reason (1998) ise; “dinamik bir eylemsizlik” olarak ifade
etmektedir. Yazar, eylemsizliğin doğası gereği sonuçlar beklenenden sapma
göstermediği

sürece

güvenliğin

dikkatlerin

üzerinde

yoğunlaşmasını

gerektiren bir konu olmadığını belirtmektedir. Perrow’a göre bazı kuruluşlarda
hata yapılması normaldir. Bu nedenle güvenlikle ilgili literatüre yön veren
kitabına “Normal Kaza” (1984)

adını vermiştir. Perrow bazı sistemlerin

yapıları gereği hataya yatkın olduklarını ve kuruluşlarda oluşan hataların
normal hata / kaza olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu
kapsamda karmaşık ve kendini oluşturan unsurları sıkıca eşleşmiş olan
sistemlerin hataya yatkın oldukları sonucuna varmaktadır. Bir diğer ifade ile
sistemin unsurları arasında herhangi birinin hata vermesi durumunda tampon
rolü üstlenecek ara sistemlerin olmaması nedeniyle yapılan hata absorbe
edilmemekte ve doğrudan iletmektedir. Perrow’un tanımlamasını referans
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çerçevesi olarak aldığımızda sağlık kuruluşlarının kazaya / hataya açık
kuruluşlar olduğunu düşünmek mümkündür. Nieva ve Sora (2003) sağlık
sektörünün yapısal olarak yüksek risk taşıyan ve zarar verme olasılığı yüksek
bir endüstri olduğunu belirtmektedir. (Tak, 2010: 72)
Karmaşık yapılı ve yüksek riskli olarak söz edilen Hastaneleri, Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) şöyle tanımlamaktadır; hastaneler “müşahede, teşhis,
tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere gruplandırılabilecek sağlık hizmetlerini
sunan, hastaların uzun veya kısa süreli tedavi gördükleri yataklı kurumlar”
dır. Brown da hastaneleri; tedavi hizmetlerini gerçekleştirmeleri nedeniyle
tıbbi bir kuruluş, ekonomi kurallarına göre yönetildikleri için ekonomik işletme,
sağlık profesyonellerinin eğitiminde üstlendikleri rol nedeniyle eğitim ve
araştırma kurumu, sosyal fayda sağlamaları nedeniyle de sosyal bir kurum
olarak tanımlanmıştır. (Çakır, 2007: 7)

1.2

HASTA GÜVENLİĞİ TANIMI
Bir hastalık esnasında ya da tedavi sürecinde bir hasta; ilk yardım,

uzman klinikler, acil servis, cerrahi birim, yoğun bakım ve rehabilitasyon
merkezleri gibi pek çok farklı yerde, farklı sağlık çalışanı ve uzmandan tedavi
görür. Buna ilaveten bir hasta, teşhis tedavi ve bakım yapıldığı merkezler
arasında gidip gelir. Bir hasta normal şartlarda bir günde üç farklı sağlık
personeli ile muhatap olabilir. Bu şekilde verilen her ara ve değişiklik hasta
için bir güvenlik riski arz eder. Birimler arası iletişimde meydana gelebilecek
bu tarz boşluklar hastanın tedavi ve bakımını aksatabilir, yanlış tedaviye
sebep olabilir, hatta hastaya ciddi zararlar verebilir. (Çolak, 2009: 12-16)
Hasta güvenliği son yıllarda sağlık bakım kalitesinin geliştirilmesi
kapsamında ele alınan güncel ve önemli konulardan biridir. Hasta güvenliği,
Ulusal Hasta Güvenliği Kurumu (National Patient Safety Foundation- NPFS)
tarafından, “Sağlık bakımı sırasında oluşabilecek yaralanma ve istenmeyen
olaylardan kaçınma, bu tür olayları önleme ve düzeltme amacıyla sağlık
kurumlarında izlenen süreçler olarak tanımlanmaktadır.” (Seren, 2009: 46)
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Hasta Güvenliği; “Sağlık hizmeti sunum süreçlerinde hata oluşumunu
engelleyecek tasarımlar yapmak, hataların hasta ve sağlık çalışanlarına
ulaşmadan önce belirlenmesini, raporlanmasını ve düzeltilmesini sağlayacak
önlemler almaktır.” (Aydın, 2010: 6)
Bir diğer tanımda ise Neveh ve arkadaşları (2005) hasta güvenliğini;
“tedavi hatalarının olmaması, sağlık hizmeti sunumundan kaynaklanan
yaralanma ve advers sonuçlardan sakınılması ve önlenmesi” şeklinde
tanımlamaktadırlar. Bu kapsamda hasta güvenliğini riske eden olayları da
hatalar, normal prosedürler ve tedaviden sapmalar, hastalığa ilişkin
komplikasyonlar

dışında

kalan

bakım

yönetiminden

kaynaklanan

yaralanmalar, ekipman arızalarından kaynaklanan olaylar, cerrahi girişim gibi
planlanan bir faaliyetin istenen şekilde sonuçlanmaması, bir tedavi hedefine
ulaşmak için uygun faaliyetin planlanmamış olması, planlanan tedavi planının
uygulanmaması gibi olaylar hasta güvenliğini tehdit eden olaylar olarak
sıralanmaktadır. (Tak, 2010: 76)
Hasta güvenliği uygulamalarında temel hedef, hizmet sunumu sırasında
hata oluşmasını engelleyecek, hatalar nedeniyle hasta ve çalışanları olası
zararlardan koruyacak, hata olasılığını ortadan kaldıracak bir sistemin
kurulmasıdır. Hasta güvenliği kapsamına sağlık hizmetinin sunumunda hasta
ve sağlık çalışanlarının zarar görmesine yol açabilecek tüm işlem ve süreçler
girmektedir. (Kurutkan, 2009: 20)
Institute of Medicine / IOM ‘nin Kasım 1999 da yayınladığı “To Err Is
Human” raporu hasta güvenliği konusunda şimdiye kadar yapılmış en
kapsamlı çalışma olmuştur. Bu raporda sağlık alanında risk yönetimi ve hasta
güvenliği ile ilgili çok çarpıcı sonuçlar ortaya konulmuştur. Raporda iki önemli
saha çalışmasının sonucu açıklanmıştır. 1997 yılına ait 33 milyon
başvurunun incelendiği çalışmalardan ilkinde Colorada ve Utah da yapılan ve
tıbbi hatanın %3,7-6,6 arasında tahmin edildiği ve ABD geneline oranlanması
durumunda tıbbi hataya bağlı ölüm sayısının 44.000 olduğu karşımıza
çıkmaktadır. İkinci çalışma ise New York’u ele almakta ve projekte
edildiğinde tıbbi hata ölümleri sayısını ABD genelinde 98.000 olarak
vermektedir. Sorunun boyutu, verilerin ne şekilde elde edildiği ile de büyük
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ölçüde ilişkilidir. Andrews ve arkadaşlarının yaptığı incelemede yukarıda sözü
geçen hafif veya ağır derecede sorun oluşturan hataların bir arada hem
kayıtlarının incelendiği hem de gözlem yaparak araştırmacıların sorunları
tespit ettiği çalışmada, hafif sorunların kayıtlara hiç geçmediği, ağır
vakalarında yaklaşık üçte birinin kayıtlara geçtiği belirlenmiştir. IOM hasta
güvenliği sorununu ortaya koyduktan sonra çalışmalarını sağlık hizmetlerinde
kalite alanının tamamına yayma kararı almıştır. (Sur, 2008: 46- 49)
Sağlık hizmeti sunan organizasyonlarda kalite geliştirme çalışmaları
kapsamında; olay bildirimi ve raporlama sistemlerinin oluşturulmasıyla elde
edilen veriler hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliğini tehdit eden olayların
gün yüzüne çıkmasına neden olmuştur. Sağlık hizmeti sunum süreçlerinde
karşılaşılan sorunlar: “Bilgilendirme eksikliği, yanlış hasta kayıt bilgisi
girilmesi, laboratuar ve radyoloji cihazları ile diğer ölçüm cihazlarının kalibre
olmaması, tesis güvenliğinde yaşanan aksaklıklar, uygun olmayan tıbbi
atıklar, hastanın yeterli beslenememesi, hastane enfeksiyonları, yönetimin
yeterli desteği sağlamaması, koordinasyon eksikliği” sayılabilir. (Kurutkan,
2009: 19)
Hasta güvenliği konusunda önemli olan hatalarına ve kaynaklarına
sistem yaklaşımı ile odaklanmaktır. JCI, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren
yürürlüğe giren “Uluslararası Hastane Akreditasyon Standartlarının” yeni
revizyonunda Uluslararası Hasta Güvenliği Hedeflerini yayınlamış ve akredite
olacak

sağlık

kuruluşlarında

bu

hedeflerin

uygulanmasını

istemiştir.

Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri:


Hasta kimlik bilgilerinin doğrulanması



Bakım verenler arasında etkili iletişimin sağlanması



Yüksek riskli ilaçların kullanım güvenliğinin sağlanması



Yanlış taraf cerrahisinin önlenmesi



Enfeksiyonların azaltılması



Hastaların düşmelerden kaynaklanan zarar görme riskinin azaltılması
(Kurutkan, 2009: 42)
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1.3

HATA, TIBBİ HATA, ZARAR VE OLAY KAVRAMLARINA GENEL
BAKIŞ

1.3.1 Hata
Bir eylemin uygulama veya planlama hatası nedeniyle maksadına
veya amacına uygun şekilde yapılamamasıdır. Bu hataların ihmal sonucu ve
kasıtlı olarak yapılması mümkündür. Reason’a göre hata, belirli bir sonuca
ulaşmak amacıyla planlanmış ardışık zihinsel veya fiziksel aktivitede
başarısız olunmasıdır. Reason, bu başarısızlığın şansa bırakılmamış olması
gerektiğini de vurgulamakta ve niyet dikkate alınmadan hatanın anlamlı
olmayacağını belirtmektedir. Çünkü kusur kişinin becerisi ile ilgilidir ve daha
çok dikkat eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda fikir doğru ama
uygulama yanlıştır. Bir diğer ifade ile hata planlanan faaliyetin kendisinin
yanlış olması demektir. Tanının yanlış konulması, tetkik sonuçlarının yanlış
yorumlanması birer hatadır. IOM’nin raporunda (2000) da doğru ilacın
kullanılırken eksik veya yüksek doz girilmesi bir kusur, hastaya yanlış, genel
durumuna uygun olmayan ilaç verilmesi ise hata olarak örneklendirilmektedir.
Reason (2000) ayrıca gizli hata ve aktif hata ayrımı da yapmaktadır.
Aktif Hata; uygulayıcı seviyesin de ortaya çıkan ve bu nedenle de gözlenebilir
nitelikte olan hatalardır. Gizli Hatalar ise; tasarım, montaj, bakım hataları gibi
nedenlerden kaynaklanmakta ve uygulayıcının kontrolü kaybederek hata
yapmasına neden olmaktadırlar. Bu nitelikleri gereği gizli hatalar karmaşık
sistemlerde güvenlik açısından daha büyük bir tehdit oluşturmaktadırlar.
Çünkü farkına varılmaları güçtür ve gerçekleşmeleri halinde sistemde farklı
tür hatalara yol açabilme kapasitesine sahiptirler. (Tak, 2010: 78)
Leape, hataların üç düzeyi olduğunu öne sürmüştür, bunlar:
1. Beceri Temelli Hatalar: Beceriye dayalı hatalara yanlışlıklar (slip) adı
verilir. Bu hatalar otomatik aktivitedeki bilinçsizce uygulanan geçici
aksaklıklardır.
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2. Kural Temelli Hatalar: Bilinçli şekilde düşünülen hatalardır. Bu hatalar
(mistake) olarak adlandırılır. Bu hatalar yanlış uygulanan uzmanlıktan
kaynaklanır.
3. Bilgi Temelli Hatalar: Daha karmaşıktır ve birçok değişkeni içinde
bulundurur. Bilgiye dayalı hataya örnek

olarak, hafızanın geçmişte

çoğunlukla iyi sonuçlar veren tanıdık modelleri (örnekleri) hatırlama
eğiliminde olması verilebilir. (Özgönül, 2010: 4)

1.3.2 Tıbbi Hata
Planlanan bir tedavinin amaçlandığı şekilde tamamlanamaması
(uygulama hatası) veya yanlış planlaması ve uygulanmasıdır. (Sur,2008: 17)
Sağlık

hizmetlerinde

karşılaşılan

tıbbi

hatalar,

iki

şekilde

gerçekleşmektedir. Bunlar: “uygulama hataları” ve “planlama hataları” dır.
Uygulama hataları, planlanan tedavinin planlandığı şekilde tamamlanmaması
sonucu amacına ulaşmaması, planlama hataları ise, amaca ulaşmada yanlış
planlama ya da yanlış bir plan kullanılması şeklinde meydana gelir.
Araştırmalar büyük bir hata meydana gelmeden önce yaklaşık 300 defa
benzer bir hatanın fazla dikkat çekmeden gerçekleştiğine işaret etmektedir.
(Göktaş,2007: 6-7)
Leape ve arkadaşlarının 1993 de yaptığı sınıflamada, tıbbi hata
tiplerini dört ana başlığa ayırmaktadır.
1. Tanı Hataları:


Tanıda hata ya da gecikme



Endikasyon testlerinin uygulanmasında başarısızlık



Modası geçmiş testlerin ve tedavilerin kullanılması



Gözlem veya test sonuçlarına göre davranmada başarısızlık

2. Tedavi Hataları:


Prosedür veya teste bağlı ameliyat başarımında hata



Tedavinin uygulanmasında hata



İlaç kullanım yönteminde veya dozunda hata
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Anormal test sonucuna göre tedavi verme veya tedavi etmede
kaçınılabilir gecikme olması



Uygun olmayan bakım

3. Önleyici:


Önleyici tedavi sağlamada başarısızlık



Tedavinin yeterince takip edilmemesi veya gözlenmemesi

4. Diğer:


İletişim başarısızlığı



Ekipman başarısızlığı



Diğer sistem başarısızlıkları (Özgönül, 2010: 4)

1.3.3 Zarar ve Olay
Zarar (harm), güvenliğe karşı her tür tehdit veya güvensiz koşullardır.
Olay (event) ise, genel kabul gören tıbbi hizmetten her tür sapmayı ifade
etmektedir. Normal işlem veya prosedür akışından sapmanın zamanla
hastanede normalize olması yani rutine dönüşmesi hasta güvenliği açısından
çok önemli bir tehdittir. İşte bu sapmalar hastanın yaralanmasına neden
olmakta veya zarar verme riski taşımaktadır. Örneğin, hekim ve hemşirenin
“hastayı zaten tanıyor olmaları” nedeniyle kimlik doğrulaması yapmadan ilaç
uygulaması, taraf işaretlemesi ve doğrulaması yapmadan cerrahi girişimin
başlatılması hastanede hata riskini arttırmakta ve rutine dönmesi istenen
ideal davranış modelinin yerleşmemesine neden olmaktadır. (Tak, 2010: 76)
Bir diğer tanımda Zarar; beden bütünlüğünde veya fiziksel duygusal
veya psikolojik fonksiyonlarda ağrı ile sonuçlanan bozukluklardır şeklinde
tanımlanmıştır. (Kurutkan, 2009: 56)
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1.4

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE KAVRAMINA GENEL BAKIŞ

1.4.1 Kalitenin Gelişimi
Donabedian, Sağlık hizmetlerindeki kaliteyi; “Hizmet sürecinin bütün
kısımlarındaki beklenen kazançlar ve kayıplar dengesi hesaba katıldıktan
sonra, hastanın iyilik halinin kapsamlı bir ölçüsünü en üst düzeye çıkarması
beklenen hizmettir.” olarak tanımlamıştır. (Kaya, 2005: 3)
Donabedian’a göre, kalite’nin üç öğesi vardır. Birincisi, teknik hizmetin
kalitesidir. Teknik performans, uygun hizmet stratejilerini belirlemede
kullanılan bilgi ve yargı ile bu stratejileri uygulamadaki beceriye dayanır.
İkinci öğesi, hizmetle ilgili herkes arasındaki, özellikle hasta ve sağlık hizmeti
sunan kişi arasındaki, kişiler arası ilişkinin iyiliğidir. Bu öğe çok önemlidir.
Kişiler arası görüşme yolu ile hasta teşhise varmak için gereken bilgiyi verir
ve en uygun hizmet yöntemlerini seçmek için gereken tercihlerini bildirir.
Doktor hastalığın doğası ve yönetimi hakkında bilgiyi verir ve hastayı
hizmette aktif bir şekilde iş birliği yapmaya motive eder. Kişiler arası sürecin
yönetimi bireysel ve sosyal beklentileri ve standartları karşılamalıdır. Kişiler
arası

ilişkide

bulunması

beklenen

erdemler,

mahremiyet

(gizlilik),

bilgilendirilmiş tercih, ilgi, empati, dürüstlük ve davranış inceliğini içerir.
Üçüncü öğesi ise; hizmetin rahatlık ve konfor sağlayan yönleridir.
Bu üç öğe birbiriyle ilişkilidir. Özellikle kişiler arası ilişki iyi değilse,
hasta problemlerinin ne olduğunu ya da onun için ne yapılmasını istediğini
söyleyemeyebilir. Benzer şekilde hizmet sunucuları da iyileşmesi için ne
yapması gerektiğini hastanın anlamasını sağlayamayabilir veya hastayı
yapması gerekeni iyi bir şekilde yapması için motive edemeyebilir. Kişiler
arası ilişki de ki başarı, teknik hizmetteki başarıya da katkıda bulunur ve
bunun terside doğrudur. (Kaya, 2005: 4)
Sağlık hizmetlerinde kalite denince bugün en çok kabul gören tanım,
ABD Tıp Enstitüsü (Institute of Medicine) tarafından yapılmıştır. Enstitüye
göre sağlık hizmetlerinde kalite; “sağlık hizmetinin bireylere ve topluma,
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eldeki en son bilginin ışığında ve istenilen sağlık sonuçlarına ulaşacak
şekilde sunulmasıdır.” (Çakır, 2007: 33)
Kalite, temelde var olan ihtiyaçların özellikleri karşılamasıdır. Sağlık
hizmeti ve sağlık ürünlerinin ihtiyacı karşılaması ve beklenen sonucu
vermesidir. Yani kaliteli sağlık hizmeti, doğru kişiye, doğru işi, doğru
zamanda, doğru yolla, doğru araçlar kullanarak yapmak ve mümkün olan en
iyi sonucu elde etmektir. Sağlık bakım hizmeti yaklaşımında ki hareket
noktalar şunlardır:
1. Hasta Kalitesi: Sağlık bakımı esnasında ve sonrasında hastaların
istediği ve umdukları hizmetlerin verilmesidir.
2. Profesyonel Kalite: Sağlık personelleri tarafından belirlenen, hastanın
klinik ihtiyaçlarını en etkili şekilde sağlayacak yöntem ve süreçlerdir.
3. Yönetim Kalitesi: Hastaların ihtiyaçlarını ve hukuklarını gözeterek,
israf etmeksizin hasta kalitesi ve profesyonel kaliteyi en iyi şekilde
temin etmek için uygun kaynakların kullanımıdır.
Hastalar kalite ve güvenlik süreçlerinin vazgeçilmez parçasıdır. Diğer
stratejilerle birlikte sağlık sisteminde hastaların rolü güçlendirilmelidir. Sağlık
bilgileri, mahremiyet, bilgilendirilmiş onam, kararda paylaşımcılık gibi bireysel
hasta haklarının formal olarak uygulanması, sağlık hizmetlerinin tasarlanması
ve değerlendirilmesinde hastaların katılımının sağlanması çok önemlidir.
(Aydın,2008: 2-9)

1.4.2 Akreditasyon Kavramı
Akreditasyon

ilk

olarak

sağlık

hizmeti

sunumundaki

büyüyen

standardizasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1913 yılında Amerika’da
başlamıştır.

Temelde

akreditasyon

ihtiyacı

hastanelerin

memnuniyet

kayıtlarını tutarak rekabet ortamı oluşturmak arzularından kaynaklanmıştır.
Bu ihtiyacın sonunda Amerikan Cerrahlar Birliği 1917 yılında Hastane
Standardizasyon Programını devreye sokmuştur. Bu adım akreditasyon
sistemlerinin temelini oluşturması bakımından önemli olmuştur. Başlangıçta
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sadece beş tane olan bu standartlar hastanelerdeki klinik süreci denetlemeyi
amaçlamakta ve hastanelerin uygulamaları açısından denetçiler tarafından
değerlendirilmesini içermektedir. Bu süreç organizasyonları kayıtları yeterli ve
düzenli tutmaya sevk etmiştir. (Etöz, 2008: 53)
Akreditasyon;

bir

sağlık

kuruluşunun

önceden

belirlenmiş

ve

yayımlanmış standartlara uygunluğunun, herkes tarafından kabul gören bir
tüzel kişilik tarafından değerlendirilip onaylandığı resmi bir süreçtir.
Akreditasyon programları, hastanın teşhis, tedavi ve bakımıyla ilgili oldukça
detaylı politika ve prosedürleri içermektedir. (Kurutkan, 2009: 24)

1.4.3 Joint Commission Acreditation of Hospital Tarihsel Gelişim
Süreci
Sağlık hizmetlerinde kalite Dr. Ernest Codman ile başlar. Harvard
Medical School ve Massachusetts General Hospital da cerrahi eğitimi gören
Codman, bu hastanede 15 yıl çalıştıktan sonra Boston tıp topluluğuna
uymayan fikirleri yüzünden buradaki görevinden ayrılmıştır. Codman fikirlerini
şöyle özetlemiştir: “Sağduyu, her hastanenin tedavi ettiği her hastayı
tedavinin başarılı olup olmadığı belirleninceye kadar izlemeyi, eğer başarılı
olmamışsa gelecekte benzer başarısızlığı önlemek için bunun nedenlerini
araştırmayı gerektirir.” Codman, doktor ve hastane tarafından verilen klinik
bakımın hem sürecini hem de sonuçlarını izlemiştir. (Kaya, 2005: 18-19)
Boston tıp topluluğu dışındakiler Codman’nın fikirlerini benimsemiştir.
Meslektaşı Franklin Martin, Codman’nın “nihai sonuç” sistemini yeni kurulmuş
olan ACS’ ye (American College of Surgeons) tanıtmış ve bu sistem ACS’nin
geliştirdiği

asgari

hastane

standartlarına

temel

olmuştur.

(“www.jointcommission.org/Aboutus” bölümünde asgari hastane standartları
olarak kabul edildiği tarih 1917 olarak belirtilmiştir.) ACS ayrıca 1918 yılında
da hastaneleri yerinde denetlemeye başlamıştır. Bunu takiben 1926 yılında
on sekiz sayfadan oluşan ilk kalite standartları kılavuzu basılmıştır. 1950’ye
gelindiğinde ise üç bin iki yüz’den fazla hastane bu programa katılmış ve
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bakım standartlarını zamanla geliştirmişlerdir. Otuz sekiz yıl sonra ACS, ACP
(American College of Physicions), AHA (American Hospital Association),
AMA ( American Medical Association) ve CMA (Canadian Medical
Association) birleşerek, 1951 yılında JCAH (Joint Commisison Accreditation
of Hospitals) kurmuştur. (www.jointcommission.org)
JCAH daha sonra Joint Commission for Accreditation of Health Care
Organization ya da JCAHO ismini almıştır. Hastane hizmetlerinin kalitesini
değerlendiren kar amacı gütmeyen bir örgüttür. 1960’lar ve 1970’ler formal
kalite güvencesinin başlangıcı olarak düşünülmektedir. Bu dönemde kalite
artık sadece profesyonelleri ilgilendiren bir konu değildir, maliyetleri azaltmak
ve kaliteyi iyileştirmek için, hükümet ve ödeme yapan diğer üçüncü taraflar
içinde önemli hale gelmiştir. (Kaya, 2005: 19)

1.4.4 JCI Kalite Standartlarında Hasta Güvenliği
ABD’de tıbbi uygulamalara yön veren en etkili kuruluş olan Ulusal Tıp
Enstitüsü (Institute of Medicine / IOM) 1995’de kalite çalışmaları serisine
başlamıştır. Temel ilke olarak “kalite, kesintisiz ölçülmeli ve geliştirilmelidir”
denmiştir. Bir dizi çalışmanın sonucunda IOM Kasım 1999’da “To Err Is
Human” adlı raporunu yayınlamıştır. Bu rapora göre ABD de tıbbi hataya
bağlı ölüm sayısı 44000 – 98000 arası olduğu tahmin edilmiştir. (Sur, 2008:
46)
JCI Uluslararası hastane standartları kullanarak akredite edilen bütün
kurumlarda

1

Ocak

2008

tarihinden

itibaren

uygulanması

gereken

uluslararası hasta güvenliği hedeflerini yayınlamıştır. Uluslararası hasta
güvenliği hedeflerinin amacı, hasta güvenliğinde özel iyileştirme sağlamaktır.
(Sur, 2008: 50)
JCI Hastane Akreditasyon Standartları 2008 baskısına göre yaklaşım;
Hasta Odaklı Standartlar ve Yönetim Odaklı Standartlar olarak ayrılmıştır.
Hasta Odaklı Standartlar:


Bakıma Ulaşım ve Bakımın Sürekliliği
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Hasta ve Yakınlarının Hakları



Hastaların Değerlendirilmesi



Hastaların Bakımı



Anestezi ve Cerrahi Bakım



İlaç Yönetimi ve Kullanımı



Hasta ve Yakınlarının Eğitimi

Yönetim Odaklı Standartlar:


Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği



Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü



Yönetişim, Liderlik ve Yönlendirme



Tesis Yönetimi ve Güvenliği



Çalışanların Niteliği ve Eğitimi



İletişim ve Bilgi Yönetimi
Görüldüğü gibi JCI akreditasyon standartları, bir sağlık kuruluşunun

klinik ve yönetsel çalışmalarının geliştirilmesine ve süreçteki değişkenlerle
bağlantılı risklerin azaltılmasına ilişkin gerekli alt yapıyı oluşturur. (Kurutkan,
2009: 42)

1.5

HASTA GÜVENLİĞİ TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNE GENEL BAKIŞ
İnsanlık tarihini sekiz bin yıl kabul edersek, hasta güvenliği insanlık

tarihinin yaklaşık yarısı kadar bir süredir hayatımızda yer bulmaktadır.
(Bulun,2009: 6) İnsanın en tabi ve vazgeçilmez hakkı yaşama hakkıdır.
İnsanların huzur ve güven ortamında yaşayabilmeleri için hayat ve vücut
bütünlüklerinin korunması, tarihin en eski dönmelerinden günümüze kadar
önemini

korumuş

(Tok,2008:789)

ve

çeşitli

müeyyidelerle

teminat

altına

alınmıştır.
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1.5.1 Hammurabi Kanunları
“Hammurabi Kanunları” olarak bildiğimiz ve Babil Kralı Hammurabi
(MÖ. 1728-1686) tarafından hazırlanan yasal kurallar çerçevesinde sosyal,
siyasi ve dinsel hayat belli bir düzene alınmış olmaktadır. Kanunlar
kapsamında tıpla ilgili olarak cerrahlara yönelik hükümler vardır. Hekimliğin
kutsal bir anlayış içermesi nedeniyle o dönemin hekimleri ile ilgili bir yaptırım
bulunmamaktadır. Buna karşın, tıbbın dışındaki bir uğraş olarak algılanan
cerrahların

mesleki

bilgilerini

kötüye

kullanmalarını

önlemek

ve

başarısızlıklarını cezalandırmak için hazırlanmış kurallarda bulunmaktadır.
Cezalandırma yöntemi “kısasa kısas” denen yöntemdir. Cerrahları ilgilendiren
söz konusu kanun metinlerini Bayat’ın derlediği şekilde aşağıda sunulmuştur:
Madde 215- 217: Bir cerrah asil sınıftan ağır bir yaralı kimseyi bronz
neşteri ile ameliyat edip hayatını kurtarırsa veya hastanın alnını ya da
şakağını bronz neşteriyle açıp iyileştirirse on şekel gümüş alacaktır. Bu işlem
orta sınıftan bir hastaya yapılmışsa beş şekel, köleye yapılmışsa iki şekel
gümüş alacaktır.
Madde 218- 220: Bir cerrah asil sınıftan birini tedavi ederken ölümüne
sebep olursa veya göz bölgesini neşteriyle açıp tedavi ederken gözünü kör
ederse, cerrahın elleri bileklerinden kesilecektir. Aynı ameliyat bir köleye
yapılırken köle ölürse, cerrah köle sahibine yeni bir köle verecek, kölenin
gözü kör olmuşsa kölenin yarı değeri kadar gümüşü sahibine ödeyecektir.
Madde 221- 223: Bir cerrah, asil sınıfından bir adamın kırık kemiğini
iyileştirir, hasta damarları, adalelerini iyileştirirse beş şekel gümüş alacaktır.
Aynı işlemler orta sınıftan birine yapıldığında üç şekel, köleye yapılmış ise
sahibinden iki şekel gümüş alacaktır. (Aydın,2006: 40-41)

1.5.2 Eski Mısır Uygarlığı
Eski Mısır uygarlığında hekimlerin çalışmaları özel düzenlemelerle
denetim altındadır ve zaman içinde değişiklikler olsa da toplumdaki
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pozisyonları belirlenmiştir. Hekimler halk arasında iyi bir üne sahiptirler ve
kendi içlerinde belli hastalıklara karşı özelleşmişlerdir. Eski Mısırda hekimler
bugünkü anlamıyla bir tür ihtisaslaşma içine girmişler ve belli bir kast sistemi
içerisinde yer alırlardı. Bu kast sistemi ilk başlarda dinsel bir yapının parçası
şeklindedir. Ancak daha sonraları hekimler daha özerk hale gelmişlerdir.
(Castiglioni, 1958: 59-60) Heredot bu konuda şunları yazmaktadır: “Bir hekim
yalnız bir hastalığa bakar, birden fazlasına bakmaz. Bundan ötürü hekim
sayısı çoktur, göz, baş, diş, karın ağrılarına, iç hastalıklarına ayrı hekimler
bakar.” Eski Mısır’da hijyen konusunda dönemi göz önüne alındığında üst
düzeyde ilgi görür. Ölülerin gömülmesi, evlerin nasıl temizleneceği, normal
beslenme

şekli,

cinsel

ilişkiler

gibi

konular

ayrıntılı

düzenlemelerle

gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. (Aydın,2006: 42)

1.5.3 Hipokrat
Yunan tıbbının günümüze kadar gelen “bilimselleşme süreci” klinik
gözlemler aracılığı ile olmuştur. Bu süreci ilk başlatan isim Hipokrat’ tır.
(Ackerknecht, 1958: 55) Bu nedenle de “Tıbbın Babası” unvanını almaktadır.
Tıbbi farazilere düşman olan Hipokrat aynı şekilde amprizme de
karşıdır. Herhangi bir varsayıma dayanarak bir deneyde bulunmayı tehlikeli
bulur ve yasaklar. “Hastalık yok, hasta vardır” demesine rağmen temelini
attığı, sistemleştirdiği tıp görüşünün içerisinde her şeyin yeri vardır ve
soruların cevapları hazırdır. Hipokrat, hekimin hastayı tüm olarak incelemesi
gerektiğini savunur.
Hekimler olabildiğince az tıbbi müdahalede bulunmalı ve görevlerinin
doğaya yardımcı olmak olduğunu unutmamalıdır. Varılan bu noktada
Hipokrat’ın hekimlere yüklediği etik yükümlülük, çağının dünya görüşüne
uygun olarak, bilimsel verilerden yola çıkarak türettiği yeni bir kavramdır. Söz
konusu kavram günümüzde hekimlerin çok iyi bildiği “Primum non nocere”
(Öncelikle zarar verme) deyişidir. Bu deyiş ve geliştirdiği kavram yüzyıllardır
hekimlik meslekinin temel etik ilkesi olmuştur. (Aydın,2006: 67-72-73)
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1.5.4 19. Yüzyılda Avrupa’da
19. yüzyılda yaralardaki enfeksiyonlar ameliyatları güçleştiriyor başarılı
cerrahi bir müdahale kötü biçimde sonuçlanıyordu. Ameliyatlardan sonra
yaraların iltihaplanmadan kabuk bağlaması çok nadirdi. Semmelweis,
Viyana’da doğum kliniğinde çalışırken lohusalık ateşinin sıklığı karşısında
çözüm arayışlarına girer. Doğum servisinde yalnız ebelerin çalıştığı bölümde
ölüm sayısının nispeten az olmasına karşı; diseksiyon ve otopsi salonlarıyla
yakın ilişkisi olan öğrencilerin devam ettiği bölümde ölüm oranının çok daha
fazla olduğunu görür. Üstelik bir yakın arkadaşı da otopside eline batan bir
iğne nedeniyle ölmüştür. Semmelweis, enfeksiyon kaynağının otopsi
salonlarından geldiğini ve öğrenciler ile diğer personel tarafından taşındığı
sonucunu çıkarttı. Bunun üzerine doğum odasına girecek olan hekim ve
öğrencilerin ellerini

%2’lik kalsiyum klorür ile yıkamaları kuralını getirir.

Bunun üzerine ölüm oranı kısa sürede hızla düşer.
İngiliz Joseph Lister (1827- 1912) Glasgow’da bulunuyordu. Lister,
Pasteur’un mikroorganizmalarla baş edebilmek için önerdiği yollardan birini
ameliyat sonrası enfeksiyonları azaltmakta kullanmaya başladı. Bunun için
hastane koğuşlarının, kullanılan aletlerin ve hastaların giysilerinin temizliğine
büyük

önem

verdi.

Derinin

enfeksiyonlara

engel

oluşturduğunu

ve

bütünlüğünün bozulduğu yerde sorun başladığını fark etti; yaraya karboksil
asit uygulayıp yaranın üzerine seyreltilmiş fenole bastırılmış keten bir kumaş
yerleştirdi. Lister, sadece aletleri değil ameliyathaneyi de karbolik asit ile
dezenfekte ediyordu. Bu yolla antisepsiyi gerçekleştirmiş oldu. Bu metodu
1865’de uygulamış ve aldığı sonuçlar 1867’de Lancet’te yayınlanmış ve
bütün dünyada kabul görmüştür. Bundan sonra sıra aseptiye gelmiştir.
Mikroorganizmaları öldürmenin yanı sıra hastaların dokularını hasara uğratan
antiseptikler cerrahlara zorluklar çıkartıyordu. Bu yüzden bakterilerin
ameliyathaneden tamamen uzaklaştırmanın yolları aranmaya başlandı.
Asepsi Pesteur’ün önerdiği bir başka önerinin yani ısının kullanılmasıyla
sağlandı. 1886’da Alman Ernst von Bergman (1836-1907) ameliyat örtülerinin
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buharla sterilizasyonu tanıttı. 1840’da ise Amerikalı W.S. Halsted (18521922) steril lastik eldiveni keşfetti. (Aydın,2006: 129-131)
Sağlık kurumlarında hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar
yapan Florance Nightingale ise, XIX. yüzyıl sonlarında, İngiltere’de
hastanede verilen bakımı iyileştirebilmek için ölüm oranlarını (Racin 1995:
17) ve enfeksiyon oranlarını (Loeb 2004: 16) kullanarak, hastane
istatistiklerini toplamak ve değerlendirmek için tekdüze bir sistem önererek,
kalite

güvencesi

programlarının

temelini

atmaya

yardımcı

olmuştur.

(Kaya,2005: 18)

1.5.5 Ortaçağ İslam Dünyasında Hekimlerin Denetlenmesi
İslam dünyasında hekimlerin sınava alınması sisteminin 931’de ortaya
çıktığı söylenmektedir. Söylendiğine göre, Bağdat’ta hekimlerin sınava
alındığı ilk uygulamada saray hekimleri hariç 860 hekimin imtihan edilmiş; bu
hekimlerden 160’ı sınavda başarısız olmuştur. Kuşkusuz toplam hekim sayısı
o dönem için bir hayli yüksek bir rakamdır. Sınava ihtiyaç duyulmasının
nedeni bir hastanın çok yankı uyandıran ölümüdür. Söz konusu sınav son
derece kolaydı ve zaten amacı hekimlerin standartlarını yükseltmek değil;
hastalara

zarar

verebilecek

tıptan

anlamayanları

ayıklamaktı.

İslam

dünyasında gelişen eğitim sistemi içerisinde tıp, dini eğitim müfredatının bir
parçası olmasından sonra hekimlerin sayısında artışlar görüldü. Zamanla
hekimlerin denetlenmesi işlemi “Hısbe Dairesine” bırakılmıştır. Bu daire
ağırlık ve uzunluk ölçülerinin kontrolü, kalite kontrolü, sarhoşluk ile mesleği
kötüye kullanma gibi genel ahlakla ilgili konuları denetlemekle yükümlüdür.
Sonuçta denetleme işi büyük şehirlerde bütünüyle “Hısbenin” bir parçası
haline gelmiştir. Bu tür sınavların Bağdat, Kahire ve Şam’da yapıldıkları
söylenmektedir. Sınavların zorluğu zamana, yere ve sınavı yapanlara göre
değişiyordu. Sınav ve diploma sistemi gevşek biçimde uygulanmasının yanı
sıra birçok yerde de böyle bir sınav yapılmadığından zamanla “Mihnetut
Tabib” denen ve bir hekimin nasıl imtihan edileceğini anlatan bir tıp literatürü
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olmaya başladı. Herkes için yazılan bu kitaplar tıpla ilgisi olmayan herhangi
bir vatandaşın bir hekimin hakiki ya da sahtekar olup olmadığına karar
vermesini sağlıyordu. Eczacılarda aynı şekilde imtihana tabi tutulabiliyorlardı.
(Rahman;1997:119-20) Nizami Aruzi Çehar makalede iyi bir hekimin kırk
yaşını geçmesi gerektiğini yazmaktadır. Bir hekimin üstatların yazdığı
kitapları yanında bulundurmalıdır. Çünkü hafızaya güven olmaz.

(Aydın,

2006: 150)

1.5.6 İslam Öncesi Türklerde
Eski Türklerde hastalık ve ölüm insanlar için son derece kötü bir etkiye
sahiptir. Altay Türklerindeki inanış doğrultusunda, insanlarda ortaya çıkan her
türlü hastalık belirtilerinin çevresine bulaşacağı ve salgına dönüşeceği kabul
edilirdi. Hastalanan kimsenin, evinin önüne bir mızrak konur ve mızrağın
etrafı kara bir keçe ile sarılırdı. Bu davranıştaki amaç başkalarının, o kişinin
evine girme konusunda dikkatli olmalarını sağlamaktı. Mızrağı gören o eve
girmeye cesaret edemezdi. (Aydın,2006: 162)

1.5.7 Anadolu Selçuklu Döneminde
Anadolu Selçukluları dönemine ilişkin tıp tarihi alanındaki en fazla bilgi
Darüşşifalar hakkındadır. Örneğin, Sivas Darüşşifa’sına ait vakfiye aracılığı
ile tüm darüşşifaların yönetim ve çalışma şekli hakkında bilgi sahibi
olmaktayız.

Buraya

alınacak

sağlık

elemanları

“Nazik,

merhametli,

akranından üstün, tecrübeleri iyi ahlaklı, şarlatanlıktan uzak hekimler
olmalıdır.” Aynı şartlara haiz göz hekimleri (kehhaller), Darüşşifa’da oturacak
salih cerrahlar olmalıdır. Bir diğer belge ise Konya Darüşşifa’sına hekim
Burhanüddin Ebu Bekir’in atanmasını göstermektedir. Belgede hekimin aylığı
darüşşifanın vakfından alacağı ve hastalara şevkat ve merhametle
davranması, hastalar ile deliler arasında fark gözetmemesi yazmaktadır.
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İkinci belgede Hekim Şerafeddin Yakub’un başarılı bir hekim olduğu için
hastaneye tayin edildiği belirtilmektedir. Söz konusu belgede hekimin ilaçların
terkibini klasik tıbbi eserlerden farklı yazmaması, zengin ile fakir arasında
ayrım yapmaması da yer almaktadır. (Aydın,2006: 169-172)

1.5.8 Osmanlı İmparatorluğunda Hekim ve Hastalıklar
Atabek’in aktardığına göre 1729 yılında Osmanlı yönetimi tıpta yeni
girişimlerde bulunmak gerektiğinin farkına varmıştır. Hekim hatalarının neden
olduğu ölümler, hekimlerin ehil olmaması gibi şikâyetler hekim başına
gönderilen yazıda belirtilmiştir. Bu yıl içerisinde çıkarılan “Hükmü Şerif’’’de şu
cümleler yer almaktadır:
“Tabib olanlar tıp kanununa riayet ve alışkanlık kazanmakla Allah
kullarının hastalarına bakma ve tıbbın gereği üzere ilaç verme lazım ve
gerekli iken bir süreden beri İstanbul’un himayesinde dükkan da oturup
tabiblik iddiasında olanların çoğunluğu tıp ilminin bilgi ve pratiğinden habersiz
ve tahsiline çalışmamakla kişiliklerinde kabiliyetlerinden eser olmayanların
bazı kimselerin rica ve aracılıklarıyla diledikleri yerlerde birer dükkan açıp
Allah kullarının hastalarına uygun düşmeyen tedavi ile bir çok kimseleri helak
ve ölüme götürecek düşkünlüğe sürükledikten başka, ehil ve ehil olmayanlar
ayırt

edilmeksizin

ehil

olanlar

dahi

ehil

olmayana

kıyasla

gözden

düştüğünden, ehliyetliler bile tıp ilminde tam tahsille meşgul olmayıp
gerektiğinde tedaviye gücü yeter tabibi tedariki güç olduğundan, bundan
böyle bir müddet daha bu durum sürerse, ülkelerin ve şehirlerin ve kıtaların
gözbebeği olan İstanbul gibi bir büyük şehirde tıbba tükenme ve bitme yolu
açık ve belirgin olmakla, tıp ilminde hüner ve beceri kazananlar muntazam ve
arkadaşları arasında üstün olmaları tıbbın günden güne rağbet ve itibar ve
tam yayılmasına götürücü sebep olup, tıp ilmi erbabının dahi gayreti açık
olduğu cihetle; (tabiblerin) mevcut durumlarına intizam ile iyi bir son verilmek
Allah kullarının tümüne tam menfaat sağlaması için İstanbul ve Haslar ve
Galata ve Üsküdar ve bağlı yerlerinde tabib zümrelerinden dükkanda
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oturanların mevzileri ve mahalleri ile yazılıp ve tek kişiyi mağdur ve himaye
etmekten sakınmak üzere imtihan eyleyip tıp ilminden nasipsiz olup kötü
hastalık gibi insanların mizacını ifsad eden, övünen ve naehil olanlar, kötü
kan nasıl vücuttan çıkarılırsa onlarda halk arasından çıkarılıp atılarak
dükkanları kapatılıp; şayet tıp ilminin gereği gibi tahsil ile kazanıp diploma ile
ellerine devam etme yazısı verilip bu yola girmedikçe, hastalardan bir kişiye
ilaç verecek olursa cezalandırılmak üzere uzaklaştırılmaları için; başka defter
ve tertipte ustalık ve beceri kazanıp ehliyeti belli olanların dükkanları açık
itibar olunup, fazla ve eksik kabul etmemek için sınır çizip evvelden olduğu
gibi gereken yerlerde bırakma ve bunlardan biri Allahın hikmetiyle vefat
ederse, gediği yabancıya verilmemek üzere yazılı olanlardan beş kişiden
birine önce olanın önceliği vardır hükmünce birinci verilip onun da tıp ilmine
çalışan hak sahibine verilmek ve rica ve şefaat ile ehliyetsiz olanlara yeterlilik
verilmekten kesinlikle kaçınmak ve sakınma, ondan sonra gedikli ve
mülazımlardan biri öldüğünde arzın ile, tevcih ve yerine rüus-ı hümayun
(devletçe verilen izin belgesi) verilmek üzere başka tertip ve defter ve bundan
böyle hekimbaşı olanlar işbu şartları çalışma düsturu tutup aksine hareketten
sakınma ve gerektiğinde başvurmaları için “rüus kalemine” kayıt ve ellerinde
başka “rüus-ı hümayun” verilmek üzere arzeylemen hususunda yüce
fermanın sadır olmuştur. 1142 sonlarında buyurdum ki, emr-I şerifim
gereğince amel olunup aksine hareketten kesinlikle kaçınılmış olmalı”.
Avrupa’dan gelen hekimlerin denetleme çabası 19.yüzyılın ikinci
yarısında kurala bağlanmıştır. 1861 yılında yayınlanan Tababet-I Belediye
İcrasına Dair Nizamname ile hekim ve ebelerin Osmanlı topraklarında
hekimlik yapabilmeleri için diplomalarını Mektebi Tıbbiye-i Şahane’ye
kaydettirmeleri gerekiyordu. Osmanlı’da hekimlik mesleğine ilişkin olarak
hem bilimsel hem de çalışmalarına ilişkin belli bir sisteme bağlanması ancak
19. yüzyıldaki girişimlerle yerine getirilebilmiştir. 1827’de tıp okulunun
açılması hekimlerin bilimsel düzeylerinin hem standartlaşmasına hem de
çağdaşlaşmasına

fırsat

sağlarken

idari

sürdürülmesi konusunu sisteme bağlamıştır.

düzenlemeler

de

mesleğin
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1573 tarihli ve İstanbul kadısına gönderilen bir belgede şunlar yer
almaktadır : “İstanbul da sergilerde ve dükkanlarda oturan bazı cerrah, tabib
ve kehhallere kendilerine şifa için başvuranlara; cehaletleri sebebiyle
öldürücü şerbetler, zehirli müshiller verdiği ve vücutlarında yaralar açtığı,
gözlerine uygun olmayan otlar koyarak Müslümanların mal ve canlarına zarar
verdiği belirtilmiştir. Bu hükümle cerrah, tabib ve kehhallerin hekim başı
tarafından bizzat imtihan edilip ilimlerindeki kudret ve marifetleri anlaşıldıktan
sonra ilaç etmelerine ruhsat verilmesi, bundan böyle ruhsatsız olanların
çarşılarda, toplantı yerlerinde ilaç vermeleri yasaklanmıştır. İmtihan olup
ruhsat almadan kendi kendine tabiplik edenlerin bildirilmesi ve haklarında
işlem yapılacağı da hükme bağlanmıştır.” Osmanlı yönetimi açısından
hekimlik, yalnızca günümüzde anladığımız anlamdaki tıbbi tanı ve tedaviyi
sağlayan kişi anlamına gelmiyordu. “Hekime Güven” kavramı Padişah ve
diğer devlet ileri gelenleri açısından aynı zamanda “Hayati Güven” anlamına
geliyordu. Çünkü hayatlarını teslim ettikleri hekimlere güven duymaları ve
onlardan

kendilerine

herhangi

bir

tehlike

gelmemesi

gerekiyordu.

(Aydın,2006: 198-199)
Bununla birlikte eczacılar içinde önlemler alınmıştır. İspençiyarilik
Nizamnamesi, Osmanlı döneminde, Osmanlı’da bir eczacının iki hastanın
ilacını karıştırması ve hastanın ölümüne neden olması sonucu yayınlanmıştır.
(Sadıkoğlu,2010:6)
Hastadan rıza alınması hekim – hasta ilişkisinde Osmanlı hekimlerinin
uydukları kurallardan biridir. Hekimlerin tıbbi müdahaleye başlamadan önce
hastalarından “rıza senedi” aldıkları bilinmektedir. Özellikle sakatlık veya
ölüm olasılığının yüksek olduğu tıbbi müdahalelerde, iki şahit huzurunda
hastadan rıza alma alışkanlığı bulunuyordu. Hastadan rıza almak için
hazırlanan rıza senetlerinde hastalığın tanısı, planlanan müdahale ile ücreti
belirleniyordu. Hastanın zarar görmesi halinde ise hasta ve yakınlarının
hekim aleyhine davacı olmayacağı senette yer alıyordu. (Aydın,2006: 200243)
Osmanlı dönemi ile ilgili dikkat çeken bir diğer çalışma ise, XVII. ve
XVIII. yüzyıllara ait Kayseri Kadı sicillerindeki belgelere dayanmaktadır. Bu
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belgeler

Osmanlı

dönemi

tıp

tarihinin

özellikle

uygulama

boyutunu

göstermesi açısından önem arz etmektedir. Bu çerçevede sicillerde, bazı
hastalıkların tedavileri, hastalıkların mahalli isimleri, bazı ilaç terkipleri, hekim
ve cerrahlar ile hastalar arasında düzenlenen rıza senetleri, merkezden
gönderilen sağlıkla ilgili fermanlar, adli tıbba ait meseleler vb. konulara dair
belgeler mevcuttur. Örneğin, hekimin yapacağı tedaviye hastanın önceden
izin vermiş olması gerekir. Eylemin zararlı olabilecek sonucundan sorumlu
olmayı kaldıran bu izin belgesi bir bakıma büyük zararın önlenebilmesi için
küçük zarara katlanma sonucudur. Ancak, İslam hukukunda kişinin hayat
hakkı irade hürriyetinden önce geldiğinden, iyileşmez bir hastanın kendisini
öldürmeleri için vereceği izin geçersiz fakat ağrıyan dişin, mesanedeki taşın
alınması için verilen izin geçerlidir. Bu konu ile ilgili incelenen defterlerde
geçen belgelerden hareketle, hastaların kimliklerini, cinsiyet ve yaş
gruplarını, hastalıklarının ne olduğunu takip edebiliyoruz. Bu belgelerde
ayrıca, yanlış tedavi ve uygulamalar sonucunda, mağdurun mağduriyetinin
giderilmesi yönünde açılan davalar hakkında da fikir vermektedir. (Tok, 2008:
789-794-801)

1.5.9 Cumhuriyet Dönemi
Cumhuriyet ile birlikte devletin insan sağlığıyla ilgili yaklaşımı ileri
düzeyde niteliksel bir değişime uğrar. Çağdaş sağlık anlayış ve kavramların
benimsendiği bu dönemde, sağlık hizmetlerini üzerine alan devlet aynı
zamanda konuyu belli bir politik ilk ve anlayış temeline oturtur. Devlet halka
sağlık hizmetlerini sunmak konusunda artık kendini birinci dereceden
sorumlu tutmaya başlamıştır.
Devletin sağlık alanındaki sorumluluklarına yönelik belli anlayış ve
politika gelişiminin ilk adımları, yeni denilebilecek tarihte, 19. yüzyılın ikinci
yarısında ve özellikle de bu yüzyılın ikinci yarısında atılmıştır. Bu yıllarda
toplumsal – ekonomik – siyasal dinamikler doğrultusunda batı ülkelerinde
bireyin sağlığı, toplumun bir sorunsalı haline dönüşmüş ve devlet
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yönetimlerinin bu konuda yükümlülük altına girmesi kaçınılmaz olmuştur. Söz
konusu anlayışın en önemli gerçeklerinden biri de insan sağlığının ekonomiktoplumsal

gelişmelere

kaynaklık

eden

bir

potansiyel

olduğunun

anlaşılmasıdır. Sağlık hizmetlerinin ideal ölçülerde yerine getirilmesi ile daha
iyi, daha zengin, daha mutlu, daha güvenli bir toplum yaratma yollarından biri
daha ortaya çıkmıştır. (Aydın,2006: 263)

2

II. BÖLÜM

HASTANIN BAKIM SÜREÇLERİNE KATILIMI KAVRAMI VE SPEAK UP
PROGRAMINA GENEL BAKIŞ

2.1

HASTA ROLÜ VE HEKİM – HASTA ARASINDA GÖRÜLEN
ETKİLEŞİM TİPLERİ
Hastalık; bireyin daha önceki deneyimleriyle karşılaştırıldığında,

fiziksel, duygusal, entellektüel, sosyal, gelişimsel veya manevi işlevlerinin
belli bir ölçüde bozulmasıdır. Hasta rolü kavramı ise hasta davranışlarını
incelemek için Talcott Parsons tarafından tanımlanmıştır. Burada rol,
bireylerden beklenen davranışı ima eder. Hasta rolü, “iyi hasta”, “kötü hasta”
kavramlarını

da

getirmektedir.

Bunlar

daha

çok

sosyo-kültürel

tanımlamalardır. Toplum hasta gruplarının belirli davranış standartlarına
uymasını bekler. Toplumun bu beklentilerine uyan bireyler “iyi” ve
uymayanlar “kötü” olarak değerlendirilir. Bu değerlendirmenin temelinde,
hastanın sağlık profesyonellerinin beklentilerine uyup uymaması olgusu
yatmaktadır. İyi diye nitelenen hastalar tedavi ve bakımı fazla soru sormadan
kabul eden ve hastanenin ya da kurumun rutin uygulamalarına pek itiraz
etmeden uyum sağlayan kişilerdir. Lober’in 1975’te yaptığı bir çalışmada,
hastalığı ağır olan, çok şikâyet eden, güven gereksinimi fazla olan, duygusal
tepkiler veren, anksiyöz, cesaretlendirilme gereksinimi fazla olan ve
personelden daha fazla ilgi görmek isteyenler “problem hasta” olarak
değerlendirilmektedir.
Hasta

rolü,

sağlık

bakımında

hasta

hakları

doğrultusun

da

değişmektedir. Hastalar ve yakınları, kaliteli bakım üzerinde durmaya
başlayarak farkında oluş düzeyleri artmaktadır. Kendi bakımlarına aktif
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katılımcı olarak hastalar, belirli bir role sahiptirler. Bu rolde hastanın aktivitesi
tıbbi karar verme sürecine yoğun bir şekilde katılımla ilgilidir. Soru sorması,
duygularını

açıklaması,

bakım

planına

katılması

için

hasta

cesaretlendirildiğinde, ondan beklenen açık olmasıdır. Kendini ifade etmesi
ve bakımın bir bölümünde yer alması konusunda cesareti kırıldığında, pasif
rolü üstlenecektir ve sorumluluk almaya istekli olmayacaktır. Kişinin
hastanede karar verme hakkını ve sorumluluğunu kaybetmesi, kendisine
hiçbir açıklama yapılmadan davranılması hastanın moralini bozan diğer
etmenlerdir. Kişi kendini üzerinde bir şeyler uygulanan bir canlı gibi
hissedebilir ve kendi kendine hiçbir şey yapamadığını hissettiğinde yaşadığı
çaresizlik artabilir. (Bilik,1998: 11-13)
Hasta

tarafından

bakıldığında,

gelişen

tıp

teknolojisi,

giderek

karmaşıklaşan sağlık sistemi ve bir ölçüde insancıllıktan uzaklaşmış hekimlik
nedeniyle hasta zor duruma düşmüştür. Bu nedenle hasta hakları son
yıllarda tüm dünyada sağlık hizmeti tartışmaları içerisinde önemli bir yer
tutmaya başlamıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda hasta memnuniyetinin,
hastaya verilen bilgi ve hastanın hastalığını anlama düzeyi ile değiştiği
gösterilmiştir. Hasta merkezli yaklaşım modellerinin ilk kez sunulduğu
1980‘den sonra hasta ile doktorun ortak karar verdikleri, yani karar vermede
paylaşım şeklinde yeni bir alan ortaya atılmıştır. Karar paylaşımı hekim hasta arasında görülen etkileşim tiplerinde farklı olmaktadır. Yaygın olarak
ifade edilen etkileşim tipleri şu şekilde tanımlanmaktadır: (Çakır, 2004: 411413)


Paternalistik Model:
Karar verme aşamasında sorumluluğun tamamen doktor tarafından

üstlenilmesidir. Bu yaklaşım uzun yıllar boyunca, tedavi ile ilgili karara
varılmasında en çok kullanılan modeli oluşturmuştur. Bu modelin saf
formunda hasta, doktorun tercih ettiği tedavi seçeneğini kabul ederek
pasif olarak hekimin profesyonel otoritesine boyun eğer.
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Bilgilendirme Modeli:
Hastanın tedavi seçenekleri ile ilgili bilgilendirilmesi ile karar verme

sürecinde hekimin kendini geri çekmesi şeklindedir. Bu modelde hasta –
hekim arasında bir ilişki bulunur ancak bilginin aktarımı safhası sadece
tek yönlü, doktordan hastaya olacak şekildedir. Bu modele göre hekimin
görevi, hastaya bütün gerçekleri bildirmektir, bu bilgiler ışığında hasta,
yapılacak olan tedavileri değerlendirir.


Paylaşım Modeli:
Bilgilendirme modelinin aksine bu modeldeki temel özellik, hasta ile

hekimin karar verme sürecinin her safhasında paylaşımda bulunduğu
karşılıklı etkileşimsel yapısıdır. Bir başka deyişle, bu modelde hekim
danışmandır, hastaya arkadaş ya da öğretmen gibi davranır.

2.1.1 Katılım
Brownlea’ya göre (1987) göre katılım; karar verme sürecine veya bir
hizmetin verilmesine ya da değerlendirilmesine katılmak veya katılmasına
izin verilme; hatta basit olarak bir konu veya sorun hakkında danışılan
kişilerden biri olmaktır. Saunders (1995) hastanın hastaneye kabulünden
taburcu oluncaya kadar olan hasta katılımından bahseder. Jewell (1994)
hastanın değerli bir yardımcı olarak kabul edildiği hasta katılımının
gerekliliğini vurgulamaktadır. Aynı zamanda katılım, hastanın işlemlerde aktif
bir şekilde yer almaya başlaması anlamına gelen katılma becerisi olarak
tanımlanmıştır.

Hasta

katılımı

sağlığı

yükseltici

bir

unsur

olarak

tanımlanmaktadır. Biley (1989) katılımın, hastanın bakıma katılma isteğine,
hastalığına, bilgi birikimine ve örgütsel yapıya bağlı olarak değişebileceğini
belirtmektedir. Katılım olgusunun çeşitli alanlarda geliştirilmesi gerektiği
vurgulanmaktadır, bunlar: (Bilik,1998: 18- 22)


Tıbbi aşama (hastanın kendi bakımının yönetimine katılımı)



Eğitimsel ve davranışsal değişiklik aşaması ( yaşam şekli)
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Toplum sağlığı aşaması ( bakımın organizasyonu)



Yasal aşama



Ekonomik aşama.
Towle tarafından önerilen hastanın tıbbi karara katılma aşamaları da

şu şekilde belirtilmektedir: (Özçakır,2004: 414)


Hasta ile ortaklık oluşturulması



Hastanın bilgi edinme açısından tercihlerinin belirlenmesi (Örn, ne
kadar ve ne şekilde istiyor)



Hastanın karar vermede bir rol üstlenme açısından tercihlerinin
belirlenmesi



Hastanın

düşünce,

kaygı

ve

beklentilerinin

belirlenmesi

veya

yanıtlanması


Hasta kişiyle ilgili olarak yapılan araştırmalardan seçeneklerin
belirlenmesi ve kanıtların değerlendirilmesi



Yukarıda belirtilen aşamaları hesaba katarak kanıtların sunulması,
hastanın değer yargıları ile yaşam tarzına bakarak alternatif kararların
etkisini saptama ve hastanın iyice düşünmesine yardımcı olunması



Ortak bir karara varmanın görüşülmesi veya uygulanması, çatışmalara
müdahale edilmesi



Uygulama planı açısından bir anlaşmaya varılması ve takip açısından
girişimlerin tamamlanmasıdır.

2.1.2 Hastanın Bakıma Katılımının Yararları


Hastaların baskı altında kalmaksızın bakım ve tedavileriyle ilgili karar
vermesi kolaylaşır.



Hastalar sağlık durumlarıyla ilgili sonuç kriterleri geliştirebilirler.
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Hastanın yer, zaman ve kişi oryantasyonu, iyilik hali, gücü ve
üretkenliği artar, hasta sağlık hedeflerini daha kolay belirleyebilir.
Ayrıca hastaların bakımındaki katılımcı rolü artar.



Hastalar da kontrol duygusu artar.



Kontrol

duygusuna

sahip

olan

hastalar,

kararlara

daha

aktif

katılabildiğinden hastalık ve hastane ortamından kaynaklanan stresle
daha kolay baş edilebilir.


Hastayla sağlık ekibi arasındaki etkileşim artar.



Hastanın katılımı ile hazırlanan bakım planı, hastanın dinlenme ve
ziyaretçi saatlerinin düzenlenmesine olanak sağlarken, hemşirelere de
düzenli olarak bakımdaki değişiklikleri aktarma fırsatı verir.



Hasta katılımının sağlanarak hasta hakları doğrultusunda hastaya
değer vermek, hastanın hemşireye olan güveninin kazanılmasını
sağlar.



Hastaların bakıma katılımı hakkına saygı duymak, hemşirelerin onları
başkalarının değil kendi hedefleri doğrultusunda değerlendirilmesine
olanak verir. Ayrıca hastalar, sağlık bakımı ile ilgili kararlarında kendi
inanç

ve

değerleri

doğrultusunda

hareket

ederek

otonomisini

kullanabilir. (Güler ve Eşer,2008: 113)
Görüldüğü gibi, hastanın tedavi, teşhis ve bakım sürecine katılımı;
hem bakımın kalitesi açısından hem hastanın bakım ve tedaviye uyumu
açısından, hasta memnuniyeti açısından, hasta – sağlık çalışanı arasındaki
iletişim açısından çok önemlidir. Günümüzde, hasta katılımı ile ilgili literatür
çalışmaları az olsa bile, sağlık alanındaki etik konuların öneminin artması ile
hastanın bakım sürecine katılımı önemli bir hale gelmiştir.

2.2

SPEAK UP PROGRAMININ ANA FELSEFESİ
Akreditasyon programlarının en önemli kriterlerinden biri hasta

güvenliğidir. Joint Commission tarafından, 2009 yılından itibaren hasta
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güvenliği uygulamalarına dahil edilen, hastanın tedavi süreçlerine aktif olarak
katılımı yönündeki uygulamalar, speak up programı adı altında toplanmıştır.
Bu programın en büyük faydası, hasta ve yakınlarının tedavi süreçlerinde
daha çok soru sormalarını ve daha dikkatli olmalarını sağlamaktır. Speak up
programı, hastaların bilinçli olmasını, tedavi ve bakıma yardımcı olmasını
hedeflemektedir.
Konuşun: (Speak Up)
Eğer bir sorununuz varsa bunu mutlaka sesli olarak dile getirin.
Anlamadığınız şeyleri mutlaka sorun. Beden size ait ve bilme hakkınız var.
Dikkat edin: (Pay Attention)
Aldığınız bakım hizmetine odaklanın. Her zaman doğru tedavi ve
doğru ilaçları doğru sağlık bakım personelinden aldığınızdan emin olun.
Kendinizi Eğitin: (Educate Yourself)
Rahatsızlığınız hakkında eğitim alın. Medikal testlerinizi ve tedavi
planınızı öğrenin.
Sorun: (Ask)
Güvenilir arkadaşlarınıza veya aile fertlerine sorular sorun.
Bilin: (Know)
Hangi ilacı alacağınızı ve neden aldığınızı bilin. Unutmayınız ki
medikal hataların çoğunu ilaç hataları oluşturur.
Kullanın: (Use)
Yattığınız kliniği veya hastaneyi çek edin. Kalitesini sorgulamaya
çalışın. Bu konuda kurumun bir gayretinin olup olmadığına bakın.
Katılın: (Participate)
Bütün tedavi kararlarına katılım gösterin. Sağlık bakım ekibinin odağında
siz olun. (Bulun,2009: 49)
Speak

Up

açıklanacaktır.

programının

uygulama

adımları

aşağıda

sırasıyla
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2.2.1 İlaç Hataları
Skiba, ilaç uygulama hatalarını “uygun olmayan ilaç kullanımına ya da
hastanın zarar görmesine yol açan önlenebilir hatalar” olarak tanımlamıştır.
ABD’ de ilaç uygulama hataları ve önlenmesi ulusal koordinasyon konseyine
göre ilaç uygulama hatası şu şekilde tanımlanmıştır: “İlaç, sağlık çalışanının,
hastanın ya da tüketicinin kontrolü altında iken hastanın zarar görmesine ya
da uygunsuz ilaç kullanımına neden olan ya da yol açan önlenebilir
olaylardır.’’ şeklinde tanımlanmıştır.
İlaç uygulama hataları dört evreden oluşur:


İlaç reçetelenmesi veya istemin verilmesi aşamasında



İstemin hemşire tarafından alınması aşamasında



İlacın hazırlanması aşamasında



İlacın uygulanması aşamasında

Bu evrelerden herhangi birin de yapılan hatalar, ilaç uygulama hatası
olarak

tanımlanmaktadır.

İşgücü,

kaynak

ve

bazen

can

kaybı

ile

sonuçlanabilecek bu hataların en aza indirilmesi, hata kaynaklarının bilinmesi
ile mümkün olabilir. İlaç hatalarını önlemek için hasta katılımı ile yapılması
gerekenler şöyle özetlenebilir:


İlaç hakkında hastaya bilgi verilmeli, hastanın ilacı nasıl, ne zaman,
ne kadar süre ile ne dozda kullanacağını anlayıp anlamadığı
sorgulanmalı, anladığı hasta birey tarafından tekrar ettirilerek
onaylatılmalı, istenmeyen etkiler açıklanmalı.



Diğer sağlık çalışanları ile ve hastalarla etkin iletişim kurulmalı.



Hasta

eğitimi

çerçevesinde,

hastanın

ilaçları

konusunda

bilgilendirilmesini sağlayacak düzenlemeyi yapmalıdır. (Uzun ve
Arslan, 2008: 218-221)
İlaç hataları ile ilgili Speak Up programında, hastalar için hazırlanan
broşürde, özetle aşağıdaki bilgiler yer almaktadır. (EK – 2.2)
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Hastaların,

kullandıkları

veya

kullanmakta

oldukları

ilaçları

doktorlarına söylemeleri gereklidir. Yeni yazılan ilaçlar ile eskileri
arasında ters ilaç reaksiyonları gelişebilir.


Hastaların, reçete edilen ilaçların kullanım şekillerini doktorlarından
veya bakım veren hemşirelerinden öğrenmeleri gereklidir. Eksik veya
fazla dozda kullanılan ilaçların istenmeyen yan etkileri olabilir.



Hastalar,

sürekli

kullandıkları

ilaçların

isimlerini

unutabilirler.

Kullandıkları tüm ilaçların isimlerinin, kullanım dozlarının ve alınan
gün sayılarının yazılı olduğu güncel ilaç listesi oluşturmaları
oluşabilecek ilaç hatalarını önleyecektir.


Doktorun yazdığı reçetedeki ilaçların isimleri okunabilir olmalıdır.
İlaçların isimleri okunamıyorsa doktora sorulmalıdır.



Eczaneden alınan ilaçların reçetede yazanlar ile uyumlu olup
olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer reçetedeki ilaç yerine eş değeri
verildi ise doktora eş değer ilacın adı, dozu bildirilmeli ve kullanım
şekli hakkında detaylı bilgi alınmalıdır.



Tedavilerde kullanılan bazı ilaçlar aynı gün ve aynı saatte alınması
gereken ilaçlar olabilir. Bazen bu tarz ilaçların kullanımında hastaların
ihmalleri olabilir. İlaç kullanımındaki aksaklıklar iyileşme sürecini
uzatabilir. Bu gibi durumların doktora veya bakım veren sağlık
personeline söylenmesi gereklidir.



Hastalar

ilaçları

ile

ilgili

akıllarına

takılan

soruları

rahatlıkla

hekimlerine veya hemşirelerine sormalıdırlar.


Yatarak tedavi olan hastalar, kol bandı bilgilerinin doğru olup
olmadığını

kontrol

etmelidirler.

İlaç

verilme

aşamasında

kol

bandındaki bilgiler (hastanın adı ve soyadı, doğum tarihi, protokol
numarası) doktorlar veya hemşireler tarafından yeniden teyit edilmeli
ve hastaya ona göre ilaç uygulaması gerçekleştirilmelidir.


Hastalar, ilaçlarını aldıktan sonra kendilerini kötü hissederlerse, bu
durumu hemen ilgililere bildirmelidirler. İlaçların beklenmeyen yan
etkileri olabilir.
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2.2.2 El Hijyeni
Günlük yaşamda vücudun dış ortamı ile en çok ilişkide olan ve
dolayısıyla en fazla kirlenen bölgesi ellerdir. El yıkama hastalıklardan
korunmak için en kolay, etkili ve maliyet etkin yöntemdir. Halen dünyada en
sık görülen ve en çok görülen hastalıklar grubunu enfeksiyon hastalıkları
oluşturmaktadır. Doğru el yıkama şekli ve alışkanlığının kazandırılması
halinde bu hastalıkların sıklığında önemli azalmalar olacağı bildirilmektedir.
Bu konudaki kanıtlardan ilki Semmel Weis tarafından ortaya konmuştur. 1847
yılında Viyana hastanesinin doğum kliniğinde sağlık personelinin ellerinin
temizliği ile anne ölümlerinin azaldığı gösterilmiştir. Yapılan çok sayıda
çalışmada el yıkamanın birçok bulaşıcı hastalığın yayılmasını azalttığı
gösterilmiştir. Wenzel tarafından yapılan bir çalışmada, kötü el hijyeni ve
yersiz el yıkamanın bir yılda bir milyon sindirim sistemi hastalığı görülmesine,
altmış bin hastanın yatırılarak tedavisine, üç bin Shigella ve on bin Hepatit A
olgusuna, iki yüz elli ölüme neden olduğu gösterilmiştir. (Sevencan ve Üner,
2009: 207-216)
Hastaneye yatan hastaların cildi, hastane ortamında bulunan ve
enfeksiyon etkeni olduğu bilinen mikroorganizmalarla (s.aureus, enterokoklar,
gram-negatif basiller, pseudomonas türleri, klebsiella türleri, acinetobacter
türleri)

kolonize

olur.

Hastane

enfeksiyonu

etkeni

olduğu

bilinen

mikroorganizmalar, hastalarla doğrudan temas veya hasta çevresindeki
yüzeylerle temas sırasında sağlık çalışanlarının ellerine bulaşır ve geçici
florasında taşınır. Uygun el hijyeni, sağlık personeli ve hastalar arasındaki
mikroorganizma transferini ve fekal-oral geçişi önlemede en etkili yöntemdir.
El hijyeni, ellerin normal sıvı sabun, antiseptik bir ajan ve su ile yıkanarak ya
da

alkollü

susuz

el

antiseptiği

ile

ovuşturularak

geçici

floranın

uzaklaştırılmasıyla sağlanır. Ellerin temizlenmesinin yanı sıra ellerin temiz
tutulmasını da ifade eder. Doğru el hijyeni tekniği, sıvı sabunun, antiseptik
içeren sıvı sabunun ya da alkollü hızlı el antiseptiğinin avuç içi, el sırtı,
parmak araları, tırnak yüzeyleri ve bileklerin her tarafına temas ederek
temizlenmesidir. (Kaymakçı ve Özcan,2007: 39)
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El hijyeni ile ilgili Speak Up programında, hastalar için hazırlanan
broşürde, özetle aşağıdaki bilgiler yer almaktadır. (EK – 2.3)


Sabun ve ılık su ile eller asgari 15 sn ovulmalıdır. Avuç içi, tırnaklar
ve elin dış yüzeyi yıkanmalıdır.



Ellerde gözle görünür kir emaresi yoksa alkol bazlı el dezenfektanları
kullanılabilir. El dezenfektanı ile özellikle tırnaklar ve parmak araları,
eller kuruyuncaya kadar ovalanabilir.



Yiyeceklere dokunmadan önce, tıraştan ve banyodan sonra eller
yıkanmalıdır.



Doktor, hemşire, diş hekimi ve diğer sağlık personeli hastalarla temas
kurduğunda birçok bakteri ve virüs taşıyabilir. Hastalar, sağlık
personellerinin ellerini yıkayıp yıkamadıklarına dikkat etmelidirler.



Boğaz kültürü alma, diş çekme, kan alma, yaralara dokunma, vücut
sıvıları ile temas, ağız veya özel muayene incelemelerinden sonra
sağlık personelinin temiz eldiven giymesi gerekir. Bu durumda
hastalar, sağlık personellerinin eldiven kullanım alışkanlıklarına dikkat
etmelidirler.



Birçok hastalık, hapşırık ve ya öksürme yoluyla yayılır. Hapşırma
veya öksürük yoluyla mikroplar bir metre veya daha fazla yayılır.
Enfeksiyonun başkalarına yayılmasını engellemek için bir peçete
yardımı ile ağız ve burun kapatılmalıdır. Eller kullanıldı ise hemen
yıkanmalıdır.



Bulaşıcı bir hastalığa yakalanıldığında, başka insanlarla temastan
kaçınılmalıdır. Gerekirse koruyucu aşı tedavilerinden faydalanılabilir.

2.2.3 Test Hataları
Medikal testler ve laboratuar testleri doktorlar için çok önemli yardımcı
araçlardır. Bununla birlikte bazen yanlış testler istenebilmekte, test sonuçları
yanlış anlaşılabilmekte veya doktor tedavi için gerekli olan sonucu oldukça
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geç alabilmektedir. Bu durumlarda hastaların tedavileri aksayabilir veya
yanlış tedavi uygulanabilir.
Test hataları ile ilgili Speak Up programında, hastalar için hazırlanan
broşürde, özetle aşağıdaki bilgiler yer almaktadır. (EK – 2.4)


Bazı tetkikler ve testler için hastaların medikal bir form doldurması
istenebilir. Bu formlar okunduktan sonra imzalanmalıdır.



Hastaneler, hasta hareketliliğinin çok yoğun olduğu yerlerdir. Tetkik
sonuçları, ilgili birimlerden alındığında, hasta adı ve soyadı, doğum
tarihi varsa kimlik numarası ve protokol numarası kontrol edilmelidir.
Hastaya ait olmayan tetkik sonuçları fark edilemez ise hasta
açısından çok ağır sonuçlar doğurabilir.



İstenilen testlerin veya tetkiklerin nasıl yapıldığı hakkında doktordan
veya tetkikleri yapacak olan bölümden bilgi alınmalı ve ona göre
hazırlıklı gidilmelidir. Örneğin bazı tetkikler için aç karnına gitmek
gerekebilir. Veya radyolojik bir inceleme için bir gün öncesinde ilaç
kullanmak gerekebilir.



Hastalar, tetkik sonuçlarına göre en iyi tedaviyi seçmek için farklı
hekim görüşleri alabilirler.

2.2.4 Cerrahi İşlem Hataları
Cerrahi işlem sırasında yanlışlıklar olabilir. Cerrah yanlış taraf
cerrahisine dayalı işlem yapabilir. Yanlış bölüm, yanlış vücut parçası
operasyona konu olabilir veya yanlış kişi ameliyat edilebilir. İşte bütün
bunlardan kaçınmak için hastanelerde yanlış taraf cerrahisini engelleme
prosedürü geliştirilmelidir.
Operasyon işlemi sonrasında da hatalar olabilir. Hasta yanlış ilaç
alabilir veya yapması gereken uygulamaları anlamayabilir. Hastaların cerrahi
işlem öncesinde ve sonrasında tedavi ve bakıma aktif katılımı, oluşabilecek
cerrahi işlem hatalarını engelleyecektir.
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Cerrahi işlem hataları ile ilgili Speak Up programında, hastalar için
hazırlanan broşürde, özetle aşağıdaki bilgiler yer almaktadır. (EK – 2.5)


Hekimler, hastalarına, uygulayacakları cerrahi girişim hakkında
detaylı bilgi vermelidirler. Bu bilgiler, ameliyatın riskleri, hastanın
iyileşme süresi, operasyonun ne kadar süreceği, sonrasında refakatçı
ihtiyacı olup olmayacağı, ameliyat sonrasında ki beslenme düzeni,
hastaneden

ayrıldıktan

sonra

rehabilitasyon

ihtiyacının

olup

olmayacağı, bu operasyon ile hastanın rahatsızlığının kalıcı olarak
iyileşip iyileşmeyeceği, gibi konuları içermelidir.


Bayan hastalar, ameliyat olacakları gün, makyajsız, tırnakları ojesiz
ve takıları olmadan gelmelidirler. Bu uygulama hem sterilizasyon
açısından önemlidir hem de sağlık çalışanlarının rahat çalışmasını
sağlayacaktır.



Cerrahi işlem öncesinde sağlık çalışanları, hastalara bilgilendirilmiş
onam formu hakkında bilgi vermeli ve hastaların bu formu okuduktan
sonra imzalamalarını sağlamalıdırlar.



Cerrahi işlem öncesinde hastaların operasyon bölgeleri sağlık
çalışanları tarafından işaretlenmelidir. Bu işaretleme işlemi sırasında
hastanın da katılımı sağlanmalı, hasta uyanıkken taraf işaretlemesi
yapılmalıdır.



Sağlık profesyonellerinin, cerrahi işlem öncesindeki zaman diliminde,
son doğrulama sürecini yapmaları önemlidir. Doğrulama sürecinde
doğru hasta, doğru cerrah ve doğru taraf unsurları kontrol edilmelidir.



Cerrahi işlem sonrasında, hasta ve yakınlarına, hekim tarafından,
yapılan cerrahi girişim hakkında bilgi verilmeli, endişeleri giderilmeye
çalışılmalıdır.

2.2.5

Çocuklu Ailelerin Tedavi Aşamalarına Katılımları
Çocukların sağlığı ve güvenliği doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık

personelleri için önemlidir. Çocukları hasta olan aileler, doğru soruları
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sorarak, teşhis ve tedavilerinde aktif olarak katılımcı rol oynayarak,
çocuklarının bakımında fark yaratabilirler.
Çocuk bakımında oluşabilecek hatalar ile ilgili Speak Up programında,
hastalar için hazırlanan broşürde, özetle aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.
(EK – 2.6)


Çocuklarını doktor muayenesine hazırlayan ailelerin, çocuklarının
hastalıklarının, alerjilerinin, aşılarının varsa geçirmiş oldukları
ameliyatların yazılı olduğu bir dosya oluşturmaları, muayene
sürecine daha çok katılmalarını sağlayacaktır.



Hastalar, çocuklarının hastalığı ile ilgili tüm tedaviler ve testler
hakkında akıllarına takılan soruları doktorlarına sorabilmelidirler.
Bu durum, hasta - hekim arasındaki iletişimi olumlu yönde
etkileyecektir.



Çocukların güvenli bir şekilde ilaç kullanmalarını sağlamak için,
aileler, çocuklarının ilaç alerjilerini bilmelidirler. Eğer çocuğun
sürekli kullandığı ilaçlar varsa, doktoruna söylenmelidir. Bu
uygulama

oluşabilecek

istenmeyen

bakım

hatalarını

engelleyecektir.


Çocuklardan
doktorundan

herhangi
bu

tetkikin

bir

radyolojik

nasıl

tetkik

uygulanacağı

istendiğinde,
hakkında

bilgi

alınmalıdır. Gerekirse aile üyelerinden birisinin tetkik süresince
çocuğun yanında kalmasına izin verilebilir.


Çocuğun hastanede yatarak tedavi olması gerektiği durumlarda,
çocuğun kol bandındaki bilgilerin doğruluğundan emin olunmalıdır.
Sağlık personelinin çocuğa uyguladığı tedaviler hakkında bilgi
alınmalı, verilen ilaçların isimleri öğrenilmelidir. Burada ailelerin
çocukları

için

gösterdikleri

endişeler

ve

korkular

anlayışla

karşılanmalı, bakım süreçlerine katılımları desteklenmelidir.


Aileler, çocuklarının anestezi almasından tedirgin olabilir. Anestezi
doktoru aileleri bu konuda bilgilendirmelidir. Cerrahi işleme
alınmadan önce çocuklar, ailelerinin yanında sedasyon anestezisi
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ile rahatlatılabilir ve sedatif etki başladıktan sonra ameliyathaneye
alınabilir.


Çocuğa uygulanan cerrahi işlem sonrasında, taburcu olan ailelerin
karşılaşabilecekleri

beklenmedik

olaylarda,

arayabilecekleri

doktorlar veya hemşireler belirlenmelidir. Bu kişilerin telefon
numaraları ailelere verilmelidir.

2.2.6 Ağrı Yönetimi
Ağrı her bireyin hayatı boyunca çok karşılaştığı sübjektif bir
deneyimdir. Uluslar arası Ağrı Araştırma Derneği ( IASP)’ne göre ağrının
tanımı; vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, gerçek ya da olası bir
doku hasarı ile birlikte bulunan, insanın geçmiş deneyimleriyle ilgili hoş
olmayan duyusal bir duyum ve davranış şeklidir. Kişinin tanımlayabileceği en
hafif ağrı düzeyine “ağrı eşiği” denir. Ağrı eşiği kişiden kişiye değişebildiği
gibi, aynı kişide zaman içinde de değişiklik gösterebilir. Psikolojik durum,
kültürel farklılıklar, dini inanç, yorgunluk, ağrı hafızası, fiziki ortam ağrıya
karşı oluşan tepkileri ve ağrının şiddetini etkiler.
İdeal bir akut ağrı değerlendirmesi şu basamakları içerir:


Hasta ağrısını değerlendirmeye aktif olarak katılmalıdır.



Hastanın ağrısı düzenli olarak sorgulanmalıdır.



Hastanın

ağrısı,

hem

dinlenme

hem

de

hareket

halinde

değerlendirilmelidir.


Ağrı şiddetinde beklenmedik bir artış yeni bir ağrı nedeni veya
postoperatif bir komplikasyon nedeni olarak ele alınmalı, dikkatlice bir
anamnez alınmalıdır.



Kötü ya da yüksek ağrı skorların da ağrı tedavisi tekrar gözden
geçirilmelidir. (Çöçelli ve Bacaksız, 2008: 53-57)
Hasta eğitimi ve hastanın ağrı ve ağrı tedavisine doğrudan aktif

katılımı, etkili ağrı yönetiminin köşe taşlarından biridir. Dünya Sağlık Örgütü
(1990), Amerikan Ağrı Topluluğu (1992), sağlık bakım politikası ve araştırma

38
kurumu gibi çeşitli organizasyonlar, hasta eğitimi ve hastaların kendi ağrı
tedavisine aktif katılımının önemini vurgulamaktadır. Hastanın ağrıya ilişkin
bilgi ve tutumunu arttırmaya yönelik eğitimsel girişimler ağrı tedavisini
etkileyebilir. Son yıllarda, ağrısı olan hastalar için çeşitli eğitim programlarının
etkililiği görülmüştür. Araştırmalar, eğitim programlarının hastaların ağrı
şiddetini önemli derecede azalttığını göstermektedir. Ağrı eğitiminin hasta ve
aileleri için önemli olduğunu, etkili eğitim programlarının analjezik rejimine
hasta uyumunu geliştirdiği ve yaşam kalitesini iyileştirdiği belirtilmektedir.
(Yıldırım ve Uyar, 2006: 17)
Ağrı Yönetimi ile ilgili, hastaların tedavi sürecine katılımını artırmayı
hedefleyen Speak Up programında, hastalar için hazırlanan broşür de, özetle
aşağıdaki bilgiler yer almaktadır. (EK – 2.7)


Hastaların ağrılarını tarif edebilmeleri, tedavi planları açısından çok
önemlidir. Doktor veya hemşire,

ağrı skalası üzerinde hastanın,

ağrısının şiddetini puanlayarak göstermesine yardımcı olmalıdır.


Hastalar ağrılarının geçmediğinden şikayet edebilirler. Bu durumda
sağlık personelleri, hastalara, ağrı tipleri ve kullanılan ağrı kesici ilaçlar
hakkında bilgi vermelidirler.



Hastaların kronik ağrılarla baş edebilmesi zordur. Bu tarz ağrılar için,
sağlık personellerinden alternatif tedavi yöntemleri hakkında bilgi
alınabilir. Örneğin, akupunktur, fiziksel tedaviler, vb.



Hastaların ağrı kesicilerin yan etkilerini bilmeleri ve ona göre ilaçları
kullanmaları tavsiye edilmelidir. Bazen farklı ilaç etkileşimleri sonucu
hastalarda, istenmeyen durumlar gelişebilir.



Hastaların, ağrı kesici ilaçları, nasıl kullanmaları gerektiği konusunda
bilgi almaları gerekir. Bazı ilaçlar sulandırılarak, bazıları kırılarak,
bazıları da bütün halde içilmelidir. Hastaların ilaç kullanım şekillerini
doktorlara veya hemşirelere sormaları, oluşabilecek ilaç hatalarını
engelleyecektir.
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2.2.7 Doktor - Hasta İletişimi
İletişim özellikle insanın her açıdan başkalarına bağımlı olduğu
hastalık dönemlerinde çok daha önemli boyutlar kazanır. Hasta hastalığı
nedeniyle kendini tehdit altında hissedebilir, hastalığı ve geleceği ile ilgili
sayısız soruları olabilir, aile içindeki ve toplumdaki konumu ile bağlantılı
olarak aile bireylerinin geleceği, işi ve işini kaybetme olasılığı ile ilgili çeşitli
endişeler taşıyabilir. Bu nedenle hastalık sırasında doğru bilgi alma
gereksinimi daha da artar. Hekimler ve hemşireler hastane ortamının doğal
parçaları olarak doğrudan sağlık hizmeti vermenin yanı sıra, hastayla ve
yakınlarıyla iletişim kurarak onların bilgilenmesini sağlamakta, gereksiz
kaygılara düşmesini önlemektedir. (Uyer, 2000: 90-94)
Birimler arası iletişimde meydana gelebilecek boşluklar hastanın
tedavi ve bakımını aksatabilir, yanlış tedaviye sebep olabilir hatta hastaya
ciddi zararlar verebilir. Hasta ve yakınlarının tedavi sürecine dahil edilmesi
tedavinin görev dağılımında gittikçe artan bir şekilde önemli sayılmaktadır.
Hastaya tıbbi durumu, tedavi- bakım planı hakkında anlayabileceği dilde bilgi
vermek, tedavide bir sonraki aşama hakkında bilgi vermek, hasta ve
yakınlarını kendi belirleyecekleri seviyede hastanın bakımı ile ilgili hususlarda
verilen kararlara müdahil etmek, hasta ile sağlık personeli arasındaki iletişim
bağını güçlendirecektir. ( Çolak,2009: 12-16)
Doktor – hasta iletişimi ile ilgili Speak Up programında, hastalar için
hazırlanan broşürde, özetle aşağıdaki bilgiler yer almaktadır. (EK – 2.8)


Sağlık personelleri, hastanelerde doğrudan sağlık hizmeti vermenin
yanı sıra, hastalar ve yakınları ile de iletişim içerisindedirler. Bu iletişim
sırasında oluşabilecek aksaklıklar, hastaların, tedavi ve bakım
planlarını aksata bilir, yanlış tedavi, yanlış cerrahi, yanlış ilaç kullanımı
gibi ciddi boyutlarda zarar görmelerine sebep olabilir.



Hastalar bakım veren doktorların veya sağlık personellerinin, tedavileri
hakkında

anlattıklarını

anlayamadıklarında,

tekrar

soru

sorabilmelidirler. Bunun için bakım sağlayanların, anlayışlı olması ve
hastaların soru sorabilmelerini kolaylaştırıcı davranışlarda bulunmaları
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gerekir. Özellikle doktorların, ilgili, güler yüzlü, sempatik, anlayışlı ve
sabırlı

davranışları,

hastaları

tekrar

soru

sorma

konusunda

cesaretlendirebilir.


Doktorlar veya diğer sağlık personelleri, hastalara yeteri kadar zaman
ayıramadıklarında veya tedavileri hakkında tıbbi terimleri çok fazla
kullanarak

bilgi

verdiklerinde,

hastalarda,

endişe,

kaygı

ve

memnuniyetsizlik yaratırlar. Bu gibi durumlarda gerekiyorsa hastaya
randevu verilmeli, hastalıkları hakkında anlaşılır bir dil ile zaman
ayırarak, hastanın da soru sormasına fırsat vererek tedavi planı
konuşulmalıdır.


Hasta ve yakınlarının tedavi, teşhis ve bakım süreçlerine dahil
edilmesi çok büyük öneme sahiptir. Hastalar pasif rollere geçtiğinde
tedavileri olumsuz etkilenebilir. Tedavileri için gereken adımlara uymak
istemeyebilirler. Oysaki hastaları bu sürecin bir parçası olarak görmek,
onlara tedavi planlarında görevler vermek, alınacak kararlara dahil
etmek, hasta hekim ilişkisini güçlendirecektir.

2.2.8 Doktor Muayenesine Hazırlanmak
Doktor muayenesine hazırlanmak ile ilgili Speak Up programında,
hastalar için hazırlanan broşürde, özetle aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.
(EK – 2.9)


Hastalar, doktor muayenesi için hazırlık yapabilirler. Reçeteli ve
reçetesiz kullandıkları ilaçları düzenleyebilirler, rahatsızlıkları ile ilgili
tetkiklerini, radyolojik film sonuçlarını, varsa patoloji raporlarını, sağlık
karnelerini, özel sigorta formlarını yanlarına alabilirler. Bu hazırlıklar,
hekimin hasta hakkında çok daha fazla bilgi edinmesini sağlayacaktır.



Hastalar

bazı

durumlarda,

sağlık

problemlerini

konuşmaktan

utanabilirler. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, arkadaşlarından
veya aile üyelerinden yardım isteyebilirler. Gerekirse rahatsızlıklarını
bir

kağıda

ayrıntılı

bir

şekilde

yazarak,

doktorun

okumasını
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sağlayabilirler. Doktorların bu gibi durumlarda, hastalara yaklaşımları
anlayışlı, sabırlı, hastayı rahatlatıcı yönde iletişim kurmaya yönelik
olmalıdır.


Hastaların, rahatsızlıklarının tedavisi için cerrahi müdahale gerekebilir.
Bunun en doğru kararını hastayı takip eden doktor ve hasta, birlikte
vereceklerdir. Böyle bir durumda hastalar, ameliyatları ile ilgili merak
ettikleri soruları rahatça sorabilmeli gerekiyorsa ikinci bir doktor görüşü
alabilmelidirler.

2.2.9 Organ Nakli
Transplantasyon konusunun en iyi şekilde yorumlanabilmesi ancak
geçmişi ile bugünü, yarını arasında kurulabilecek sağlıklı bir köprü ile
mümkündür. Dünyadaki organ nakli çalışmaları, insan üzerinde ilk olarak
1590 yılında Tagliagazzi tarafından deri allegrogrefti rejeksiyonu cerrahisi ile
yapılmıştır. 2. Dünya savaşı sırasında ise Alexis Carrel ve Medavar allograft
rejeksiyonunun immünolojik yapısını tanımlayabilmişlerdir. 1960 yılında
yaptıkları çalışmalar ile Nobel ödülüne layık görülmüşlerdir.
1954 yılında ilk kez biri Boston’da diğeri Paris’te olmak üzere ilk
akrabalar arası (tek yumurta ikizleri) başarılı böbrek nakli gerçekleştirilmiştir.
Bu nakilden 21 yıl sonra ülkemizde ilk akrabalar arası böbrek nakli 1975
yılında yapılmıştır. Ülkemizde bu çalışmalar yapılırken konu ile ilgili bir yasa
bulunmuyordu. Bu çok büyük bir boşluktu. Birçok çalışmadan sonra 3
Haziran 1979’da 2238 sayılı “Organ ve Doku Alınması, Saklanması,
Aşılanması ve Nakli” hakkında kanun yürürlüğe girdi. Bu yasanın yürürlüğe
girmesi, toplumda organ nakli konusundaki ön yargıları yok edememiş ve
organ bağışı konusu istenilen zemini bulamamıştır. (Haberal,1989: 239-241)
Organ bağışı için sıra bekleyen hasta sayısının giderek artmasına
rağmen organ bağışı yapanların sayısında gereken artışın olmaması
karşısında organ bağışını artırmak ve az sayıdaki bağış kaynaklarını
saptamak için ülke çapında geçerli olacak standartların ve önceliklerin
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belirlenmesi gerekir.

Türkiye’de 1975 ile 2001 yılları arasında yapılan

transplantasyon sayısı 7387’dir. En çok uygulanan organ nakli sıralamasında
ilk sırayı 5695 (%70,4) ile böbrek; ikinci sırayı 1921 ile (%21,00) ile kemik iliği
ve üçüncü sırayı 497 (%5,3) ile karaciğer almaktadır. ABD’ndeki UNOS
(Amerikan Ulusal Organ Paylaşma Ağı) bekleme listesinde her türden organ
bekleyen hasta sayısı 72000’in üzerindedir. Donör az ve talep açığı giderek
büyümektedir. Listeye her on dört dakikada yeni bir isim eklenmektedir. Her
gün on iki hasta organ beklerken ölmektedir. Bir böbrek için bekleme süresi
ABD de bin günden fazladır. Yıllık bekleme süresi %20 civarında artmaya
devam ederse 2010 yılında bir böbrek nakli için ortalama bekleme süresinin
on yıla çıkması beklenebilir. (Edirne, 2004: 261-262)
Organ

bağışı

yapanların

çoğunda

beyin

ölümü

gerçekleşmiş

olduğundan onay verecek ailelerin beyin ölümünün ne olduğunu anlamaları
sağlanmalıdır. 18 Nisan 1968 tarihinde TTB (Türk Tabipler Birliği) oluşturmuş
olduğu beş kişilik komite, ölümün tarifini, tespitinde kullanılan kriterleri, organ
naklinin alıcı, verici ve hekim yönünden şartlarını belirlemiştir. 2238 sayılı
organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli hakkında kanunun
11. maddesinde “tıbbi ölüm hali; bilimin ülkede ulaştığı düzeydeki kuralları ve
yöntemleri

uygulamak

suretiyle

kardiyolog,

nörolog,

beyin

cerrahı,

anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanından oluşan 4 kişilik hekim kurulunca
oy birliği ile saptanacağı” belirtilmiştir. (Edirne, 2004: 264)
Günümüzde ölümcül olarak bilinen birçok hastalık oldukça pahalı
tedavi yöntemleri ile tedavi edilebilmektedir. Yüksek teknolojiye sahip
gelişmiş ülkelerde bile bu hastalıklar için yapılan harcamalar ülke ekonomisini
zorlamaktadır. Organ nakli pek çok hastayı sağlıklı kılabilir onlar için yapılan
harcamalar farklı tedaviler için kullanılabilir. Ülkemizde yasalar olsa da organ
nakli gönüllülük üzerine kurulan ve ailelerin iyi niyetine bağlı yürütülen bir
durumdadır. Bu yüzden de olası yanlış anlamalardan toplumun organ bağışı
hakkındaki görüşleri olumsuz etkilenebilmektedir. Organ bağışını artırmaya
yönelik çalışmalar sistemin bütünlüğünü zayıflatıcı değil, güçlendirici yönde
olmalıdır. Tıp enstitüsünün raporunda organ bağışı ve transplantasyonun
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yaşam ve ölüm kavramları ile çok iç içe olduğu bu nedenle de etik
yaklaşımda aşırı özenli davranılması gerektiği vurgulanmıştır.
JCI akreditasyon uygulamalarına yerleştirmeye çalıştığı “Speak Up”
programı ile hastaları ve hasta yakınlarını organ bağışı konusunda
bilgilendirmeyi, akıllarına takılan soruları doktorlarına veya hastanelerde
bulunan organ bağışı birimlerine sormalarını, hastaları ve yakınlarını bu
konuda bilinçlendirmeyi hedeflemektedir.
Organ nakli ile ilgili Speak Up programında, hastalar için hazırlanan
broşürde, özetle aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.(EK – 2.10)


Toplumda organ bağışı hakkında bilinç ve duyarlılık düzeyini
artırabilmek için, sağlık kurumlarına organ nakli ve bağışı birimleri
kurulmalıdır.



Hastalara öncelikle, organ bağışı nedir? Organ vericisi ve alıcısı nasıl
seçilir? Bu seçimlerde hangi testler yapılmaktadır? Organ alıcısı ve
vericisi için riskler nelerdir? Gibi konularda bilgiler verilmeli, hastaların
endişeleri ve korkuları giderilmeye çalışılmalıdır.



Organ bağışı, hastaların kişisel kararlarına bağlı olarak gelişir. Hiç
kimse hastalar adına karar alamaz.



Gerekirse organ vericisi, bu işlemin yapılacağı hastaneyi, organ bağışı
ünitesini gezebilir bu konuda yetişmiş uzman personelden detaylı
bilgiler alabilir, merak ettiklerini yerinde öğrenmeye çalışabilir.



Organ bağışçısı ve organ alıcısı ile bu işlemi yapacak olan hekim,
iyileşme sürecini, başarı oranını, bu işlem sonrasındaki bakım ve takip
sürecini, alıcı ve verici için gelecekteki sağlık durumlarının nasıl
etkileneceği hakkında, detaylı bir şekilde konuşmalı ve bilgiler
vermelidir.



Organ bağışı, yaşam ve ölüm kavramları ile çok iç içedir. Bu nedenle
etik yaklaşımlarda özenli davranılması gerekir.
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2.2.10 Tıbbi Araştırmalar
Dünya Tıp Birliği, insan deneklerinin yer aldığı tıbbi araştırmalarda
görev alan hekim ve diğer kişilere rehberlik edecek etik ilkeler olarak Helsinki
Bildirgesini geliştirmiştir. İnsan deneklerini içeren araştırmalara insandan elde
edilen kime ait olduğunu belli olan materyal ya da verilerde dahildir. Dünya
Tıp Birliğinin Cenevre Bildirgesi “Hastamın sağlığı benim ilk önceliğimdir’’
cümlesiyle hekimi bağlar ve Uluslararası Tıp Etiği Kodu “Hastanın fiziksel ve
mental koşullarını zayıflatabilecek etkilere sahip tıbbi hizmetleri verirken,
hekimin yalnızca hastanın menfaatine göre davranması gerektiğini” duyurur.
(Helsinki Bildirgesi,2008)
Yeni ilaç, tedavi yönetimi, tıbbi cihaz, tıbbi prosedür veya tıbbi bir
buluş geliştirildiği zaman güvenliliği ve iddia edildiği şekilde insan üzerinde
işlev görüp görmediğinin test edilmesi gerekmektedir. Yeni tıbbi yöntemlerin
insan üzerinde denendiği tıbbi çalışmalara “klinik çalışmalar’’ denir. Yeni
geliştirilmiş bir yöntemin ilk defa gönüllü bireylerde yapıldığı çalışmalar,
güvenliğin test edildiği çalışmalardır. Güvenliliği belirlenen bu yeni yöntemin
daha sonra insanda etkili olup olmadığı test edilir. Klinik çalışmaları daha iyi
anlayabilmek için ilaç geliştirme süreci konusunda bilgi sahibi olunması
gereklidir. İlaç geliştirme süreci komplike, uzun zaman isteyen ve pahalı bir
dönemdir. İlaç adayı bir molekülün laboratuarlardan eczane raflarında yerini
almasına kadar geçen süre on yıl veya daha uzundur. Amerika Birleşik
Devletleri,

Food

and

Drug

Administration

(FDA)

kayıtlarına

göre

laboratuardaki ilaç olmaya aday bin molekülden ancak bir tanesi klinik
çalışmalara girebilmekte, klinik çalışmaya giren beş ilaçtan da ancak bir
tanesi tedavi uygulamaları için onaylanmaktadır. Ümit vaat eden moleküller
ileri aşama testlere geçmektedir. Bu testlerin ilk basamağı in vitro laboratuar
incelemeleridir. Ümit vaat eden aday ilacın, insan çalışmaları için
onaylanmasından sonra insan çalışmaları başlar. Onaylanan ilaca “deneysel
yeni ilaç” adı verilir. Klinik çalışma fazlarını tamamlayan, güvenli ve etkin
olduğu belirlenen ilaç, belli bir hastalık veya hastalık grubunun tedavisinde
kullanılmak üzere onaylanır. (Demirkazık ve Büyükçelik, 2008: 21)
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Denek seçiminde gereken özelliklerden bazıları; cinsiyet, yaş,
arkadaşlık, eğitim, ırk, etnik köken, sosyo – ekonomik durum, sigara- alkolkafein kullanımı, diyet ve beslenme durumu gibi özelliklere dikkat edilir.
Birçok ilaç ilk önce erişkin bireylerde test edilir, eğer gerekirse daha sonra
çocuklarda denenir. Çalışma süresince isteyen denek çalışmadan ayrılabilir.
(Demirkazık ve Büyükçelik, 2008: 22)
Tıbbi araştırmalar ile ilgili Speak Up programında, hastalar için
hazırlanan broşürde, özetle aşağıdaki bilgiler yer almaktadır. (EK – 2.1)


Tıbbi araştırmalar, dünya çapında insanların hayat kalitesinin
artırılmasına yardımcı olur. Cihazların, makinelerin, tedavilerin, yeni
ilaçların test çalışmaları, çeşitli araştırma yöntemleri ile yapılmaktadır.



Gönüllü hastalara, yeni ilaç araştırma çalışmalarının aşamaları
hakkında bilgiler verilmelidir.



Araştırma

çalışmaları

sırasında,

gönüllü

hastaların

durumu

kötüleşebilir. Bu konuda hastalara önceden bilgi verilmeli, tedavi
planları anlatılmalıdır.


Araştırma çalışmaları için düzenlenmiş onam formları hakkında
gönüllü

hastalara

bilgi

verilmeli,

hastaların

okuduktan

sonra

imzalamaları sağlanmalıdır.

2.2.11 Hasta Hakları
Hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde
ortaya çıkan, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına
karşı görev ve sorumlulukları olan, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık
çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Hasta hakları
ihlallerinin nedenlerine bakıldığında; hastaya bağlı, hasta hakları ihlallerinin
nedenlerinin başında, hastaların haklarını bilmemeleri gelmektedir. Sağlık
kurumu ve sağlık personeline bağlı nedenler ise; hasta yoğunluğu, sağlık
kurumlarının fiziki kapasitesinin yetersizliği, hasta sayısının fazlalığı, nöbet
sistemi uygulamaları, hasta sevk sistemi uygulamaları, hasta merkezli sağlık
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hizmeti anlayışına ulaşılamaması, teknoloji yetersizliği sayılabilir. Türkiye de
hasta hakları; Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Anayasa, Hasta Hakları Yönetmeliği,
Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamaları Yönetmeliği ve Hasta Hakları
Genelgesi ile düzenlenmiştir. ( Öztürk,2005: 6-8-15)
Hastaların, haklarını ve görevlerini bilmeleri daha iyi bir bakım
hakkında, karar vermelerini sağlar. Hasta hakları ile ilgili Speak Up
programında, hastalar için hazırlanan broşürde, özetle aşağıdaki bilgiler yer
almaktadır. (EK – 2.11)


Hastaların, bakımları hakkında kendi dillerinde bilgi alma, bakımı
reddetme, güvenli bakım alabilme, tedavileri sırasında ters giden
şeyleri öğrenme, insan onuruna yakışır saygılı bir sağlık hizmeti alma
hakları vardır.



Hastalarında sağlık personellerine karşı sorumlulukları ve görevleri
vardır. Örneğin, tedavi planlarına uymak, sağlık personelleri tarafından
verilen eğitimlere katılmak, tedavileri ile ilgili anlayamadıkları yerleri
sormak vb.



Hastalar, hasta hakları savunucuları ile görüşebilir, onlardan yardım
isteyebilir.
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III. BÖLÜM

HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDAN SPEAK UP PROGRAMI,
HASTANIN TEŞHİS, TEDAVİ VE BAKIM SÜREÇLERİNE KATILIMININ
İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI
Bu bölümde, araştırma yöntemi ile ilgili genel açıklamalara, araştırma
sonrası elde edilen bulgulara ve bu bulguların değerlendirme ve yorumlarına
yer verilmiştir.

3.1

ARAŞTIRMANIN KONUSU
Joint Commission’ın hasta güvenliği uygulamalarına dahil ettiği Speak

Up yani hastanın tanı, tedavi ve teşhis süreçlerine katılımının anlatıldığı bir
programdır. Hasta, on bir farklı broşür ile farklı konularda bilinçlendirilmeye
çalışılmaktadır. Buradaki amaç, tıbbi hataları önlemek için hastaların kendi
tedavi süreçlerine katılmalarını, dikkatli olmalarını ve bilinçli olmalarını
sağlamaktır. İşte, araştırmanın konusu da,
Süreçlerine

Katılımı

Programı;

Speak Up, Hastanın Tedavi

çerçevesinde

hastaların

bu

konudaki

eğilimlerinin ne doğrultuda olduğunu anlamak ve ortaya koymaktır.

3.2

ARAŞTIRMANIN AMACI
Araştırmanın amacı, hastaların tedavileri ile ilgili süreçlerde ne kadar

söz sahibi olabildiklerini, bu süreçlerin ne kadarına katılabildiklerini, sağlık
hizmeti alırken nelere dikkat ettiklerini incelemek ve analiz etmektir. Bununla
ilgili olarak;


Hastaların, bilinç düzeylerini araştırmak,
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Hastaların, tanı, tedavi ve teşhis süreçlerine neden katılamadıklarını,
sebepleri ile belirlemek,
Araştırmada bulunması amaçlanan alt konulardır.

3.3

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırma yöntemi olarak “Betimsel Araştırma” yöntemi seçilmiştir.

Betimsel araştırmalar, hipotezi test etmek ya da çalışmayla ilgili soruları
cevaplamak için veri toplamayı içerir. Konu ile ilgili JCI‘ın broşürleri
incelenmiş ve bu doğrultuda anket soruları hazırlanmıştır.

3.4

ARAŞTIRMANIN EVREN VE ÖRNEKLEMİ
Araştırmada, Ankara’daki özel bir hastaneye 01.04.2010 – 30.08.2010

tarihleri arasında yatarak tedavi hizmeti almak için başvuran dört bin sekiz
yüz seksen beş kişi araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Bu evrene,
örneklem büyüklüğünü hesaplama formülü kullanılmıştır.
n = N*p*q*Z2 / [ N-1*t2 ] + ( p*q*Z2 ) (Ural,2008:62)
Örnekleme alınacak en az kişi sayısı dörtyüz kişi olarak bulunmuştur.
Basit tesadüfî örneklem yöntemi ile seçilen bu dörtyüz kişiye Nisan – Ağustos
2010 tarihleri arasında yüz yüze görüşerek anket uygulanmıştır. Hastalar
arasında, bilinci açık, iletişim kurabilen, okuma yazma bilen, en az üç gündür
klinikte yatmakta olan ve on beş yaş üstü hastalar seçilmiştir. Hastane
başhekimliğinden araştırma için alınan izin EK – 3’de yer almaktadır.

3.5

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
Verilerin toplanmasında kullanılacak yöntem anket yöntemidir. Bunun

için bir anket formu hazırlanmıştır. (EK – 1)

49
Verileri toplamak için Joint Commission’un Speak Up programının
broşürleri incelenmiştir. On bir adımdan oluşan bu katılım programından;
Tıbbi Araştırmalar hakkında genel bilgilerin yer aldığı broşür çalışmaya dahil
edilmemiştir. (EK – 2.1) Her bir adım için ortalama dört soru hazırlanarak
toplam 46 sorudan oluşan bir anket oluşturulmuştur. Anketin güvenilirlik
katsayısı α = 0,7959 olarak bulunmuştur. Oluşturulan anketler otuz kişilik bir
test grubuna uygulanmış, hastaların soruları algılayış biçimleri ve soruları
çözme süreleri test edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda son
düzenlemeler yapılarak hastalara uygulanmaya başlanmıştır. Ankette; ilaç
hataları, el hijyeni, test hataları, cerrahi işlem hataları, çocuk bakımında
dikkat edilmesi gerekenler, ağrı yönetimi, doktor hasta iletişimi, doktor
vizitinde dikkat edilecek hususlar, organ nakli, hasta hakları konularında
hastaların görüşleri öğrenilmeye çalışılmıştır.
Anketin birinci bölümü altı sorudan oluşmaktadır, hastanın cinsiyeti,
yaşı, medeni durumu, eğitim düzeyi, çalıştığı sektör ve en çok sağlık
hizmetini hangi kurumlardan aldığı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. İkinci
bölüm, beş sorudan oluşmaktadır, hastanın el hijyeni konusundaki tutumu ile
ilgili bilgiler yer almaktadır.

Üçüncü bölüm, beş sorudan oluşmaktadır,

hastaların ilaç kullanımı hakkındaki görüşleri yer almaktadır. Dördüncü
bölüm, dört sorudan oluşmaktadır, hastaların istenen test veya tetkikler
hakkındaki

görüşleri

yer

almaktadır.

Beşinci

bölüm,

dört

sorudan

oluşmaktadır, hastanın cerrahi işlem öncesi nelere dikkat ettiği hakkındaki
görüşleri yer almaktadır. Altıncı bölüm, üç sorudan oluşmaktadır, hastanın
çocuk bakımındaki görüşleri yer almaktadır. Yedinci bölüm, dört sorudan
oluşmaktadır, hastanın ağrı yönetimi hakkındaki görüşleri yer almaktadır.
Sekizinci bölüm, dört sorudan oluşmaktadır, hastanın sağlık personeli ile
iletişimi hakkındaki görüşleri yer almaktadır. Dokuzuncu bölüm, üç sorudan
oluşmaktadır, hastanın doktor muayenesinde nelere dikkat ettiği hakkındaki
görüşleri yer almaktadır. Onuncu bölüm dört sorudan oluşmaktadır, hastanın
organ bağışı hakkındaki görüşleri yer almaktadır. On birinci bölüm, dört
sorudan oluşmaktadır, hastanın, hasta hakları konusundaki görüşleri yer
almaktadır.
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3.6

ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİ
Hastanın tedavi süreçlerine katılımına yönelik hipotezler belirlenirken;

yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum, sağlık kurumu seçimi, el hijyeni bilgisi,
doktor hasta iletişimi, hasta hakları, organ bağışı gibi değişkenler ayrı ayrı
kriter olarak belirlenmiştir. Buna göre, araştırmada aşağıdaki hipotezler test
edilecektir.
1. H11

: Hastaların eğitim seviyeleri ile sağlık kurumu seçimleri

arasında anlamlı bir ilişki vardır.
2. H12

: Hastaların cinsiyeti ile sabun ve alkol bazlı el yıkama şeklini

bilmek arasında anlamlı bir ilişki vardır.
3. H13

:

Hastaların ağrı kesicilerin yan etkilerini bilmeleri ile eğitim

seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
4. H14

: Hastaların doktorun söylediklerini anlayamadıklarında tekrar

soru sormaları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
5. H15

: Doktorların sempatik davranışlı olmaları ile hastaların sağlık

problemlerini konuşabilmeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
6. H16

: Herkesin organ bağışçısı olma durumuna verdikleri cevaplar

ile eğitim seviyesi arasında anlamlı bir ilişki vardır.
7. H17

: Hastaların çalıştıkları sektörler ile sağlık hizmetinden en çok

faydalandıkları kurumlar arasında anlamlı bir ilişki vardır.
8. H18

: Hastaların eğitim seviyeleri ile hastaların doktorun uyguladığı

tedaviden memnun kalmadıklarında ne yapmaları gerektiği arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
9. H19

: Hastaların haklarını ve sorumluluklarını bilmeleri ile eğitim

seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
10. H110 : Hastaların, hasta hakları sorumlularını bilmeleri ile yaş
faktörünün arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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11. H111 : Hastaların ilaç reçetesini okuyamadıklarında doktora tekrar
soru sormaları ile yaş faktörünün arasında anlamlı bir ilişki vardır.
12. H112 : Doktorlar hastalara ameliyat önerdiğinde ilk sorulacak soru ile
hastaların eğitim seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır
13. H113 : Doktorların hastaları ile konuşurken kullandıkları dil ile
hastaların doktorlara tekrar soru sormaları arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
14. H114 : Hastaların haklarını ve sorumluluklarını bilmeleri ile bir sağlık
kuruluşuna veya sağlık personeline dava açmaları arasında anlamlı bir
ilişki vardır.
15. H115 : Hastaların, sağlık personellerinin ellerini yıkayıp yıkamadığına
dikkat etmeleri ile yaş faktörünün arasında anlamlı bir ilişki vardır.
16. H116 : Hastaların cinsiyetleri ile doktor sormasa bile kullandıkları
ilaçlarını veya alerjilerini söyleyip söylememeleri arasında anlamlı bir
ilişki vardır.
17. H117 :

Hastaların

eczanelerden

aldıkları

ilaçları

kontrol

edip

etmemeleri ile yaşları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
18. H118 : Hastaların cinsiyetleri ile bilgilendirilmiş onam formunu
bilmeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.

3.7

VERİLERİN ANALİZİ
Verilerin analizi SPSS (Statistical Package For Social Science) 11.5

paket programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde Ki - Kare ( X2 ) ve
çapraz tablo tekniği kullanılmıştır.
Anketin amacına uygun hipotezler geliştirilmiştir. Ki –Kare metodu ile
hipotezlerin doğruluk derecesi sınanmıştır. Değişkenlere göre hesaplanan
frekanslar arasındaki farkın 0.05 düzeyinde anlamlılığı tespit etmek için bu
frekanslara ilişkin Ki – Kare değerleri bulunmuştur. Bulunan Ki – Kare ile
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serbestlik düzeyine göre Ki – Kare tablosundaki değerler karşılaştırılmıştır.
‘’Hesaplanan Ki – Kare değeri tablodaki değerden küçükse frekanslar
arasında anlamlı bir fark yok, hesaplanan Ki- Kare değeri tablodaki değerden
büyükse frekanslar arasında anlamlı bir fark var. ‘’ şeklinde yorumlanmıştır.
Ki

–

Kare

(X2)

testi

sonuçları

p

=

0.05

güvenilirlik

düzeyinde

değerlendirilmiştir.

3.8

BULGULAR VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Araştırma kapsamında, Ankara’daki özel bir hastanede çeşitli

kliniklerde yatarak tedavi alan hastalara uygulanan anketlerden elde edilen
veriler ve yapılan analizlerin sonucu, ulaşılan bulgular aşağıda belirtilmiştir.
Katılımcılara uygulanan anketin bulguları üç grup altında toplanmıştır:
1. Sosyo – Demografik Bulgular
2. Hipotezlere Dayalı Bulgular
3. Serbest Cevaplı Sorulara Ait Bulgular

3.8.1 Katılımcıların Sosyo-Demografik Bulguları
Tablo 1’de görüleceği üzere, ankete katılanların %54,5’i kadın, %45,5’i
erkektir.

Katılanların

katılımcıların

%40,5’i

%50,3’ü

26–45

üniversite

yaş

mezunu

arası
ve

kişiler

%39,8’i

oluştururken,
özel

sektörde

çalışmaktadır. Katılımcıların en çok faydalandığı sağlık kurumu ise %35,8 ile
özel hastaneler olmuştur.
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Tablo 1 : Katılımcının Sosyo-Demografik Özellikleri
CİNSİYET
Kadın
Erkek
Toplam
YAŞ
15-25 arası
26-35 arası
36-45 arası
46-55 arası
56 ve üstü
Toplam
MEDENİ DURUM
Evli
Bekar
Toplam
EĞİTİM DÜZEYİ
İlköğretim
Orta öğretim
Üniversite
Lisansüstü
Toplam
ÇALIŞTIĞINIZ SEKTÖR
Özel sektör
Devlet Kurumu
Çalışmıyorum
Toplam
FAYDALANILAN SAĞLIK KURUMU
Devlet Hastaneleri
Üniversite Hastaneleri
Özel Hastaneler
Özel Poliklinikler
Diğer
Toplam

N
218
182
400

%
54.5
45.5
100

38
101
100
80
81
400

9.5
25.3
25.0
20.0
20.3
100

294
106
400

73.5
26.5
100

50
137
162
51
400

12.5
34.3
40.5
12.8
100

159
150
91
400

39.8
37.5
22.8
100

127
81
143
41
8
400

31.8
20.3
35.8
10.3
2.0
100

3.8.2 Hipotezlere İlişkin Bulgular
Hipotez 1
H11

: Hastaların eğitim seviyeleri ile sağlık kurumu seçimleri arasında

anlamlı bir ilişki vardır.
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Tablo 2 : Eğitim ile Faydalanılan Sağlık Kurumu Arasındaki İlişki
Faydalanılan Sağlık Kurumları
Devlet
Hast.
İlköğretim
Ortaöğretim
Eğitim
Üniversite
Lisans Üstü
Toplam

21

n

10
42,0

%
49

n

7

n

12

127

n
%

31,8

81

35,8

2,9

8,6

52,9

1,9

9,8

100,0
51

0
8

10,3

100,0
162

0

41

100,0
137

3

5

143
20,3

8.8

39,5

50
2,0

4

14

27
23,5

1

12

64

Toplam
Diğer

20,0

32,1

19,1

13,7

%

10

44

31

Özel
Poli.

16,0

20,4

30,9

%

8

28

50

Özel
Hast.

20,0

35,8

%
n

Üniv
Hast.

100,0
400

2,0

100,0

(X2: 25,770; p=0,012)
Ki - Kare testinde p<0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilmiştir.
Dolayısıyla katılımcıların eğitim düzeyleri ile sağlık kurumu seçimleri arasında
ilişki vardır.
Tablo incelendiğinde, eğitim düzeyi arttıkça özel hastane tercihinin
yükseldiği görülmektedir. Yüksek lisans eğitimini tamamlamış katılımcıların
%52,9’u özel hastanelerden hizmet almayı tercih etmişlerdir.
Hipotez 2
H12

: Hastaların cinsiyeti ile sabun ve alkol bazlı el yıkama şeklini bilmek

arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Ki – Kare testinde p < 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilmiştir.
Dolayısıyla katılımcıların sabun ve alkol bazlı el yıkama şeklini bilme durumu
ile cinsiyet arasında ilişki vardır.
Tablo 3 incelendiğinde, kadın katılımcıların %44,0’ü “evet biliyorum”,
erkek katılımcıların %36,8’i “kısmen biliyorum” cevabını vermişlerdir.
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Tablo 3 : Cinsiyet ile Sabun ve Alkol Bazlı El Yıkama Şeklini Bilmek
Arasındaki İlişki
Sabun ve Alkol Bazlı
El Yıkama Şekli
Evet
Kadın
Cinsiyet
Erkek
Toplam

Kısmen

96

n

67

22.9

36,8

153

218

58

31,3

%
%

50
33.0

57

n

Hayır

72
44.0

%
n

Toplam

139

31,9
108

38,3

100,0
182

34,8

100,0
400

27,0

100,0

(X2: 7,535; p= 0,023)
Tablo 4 : Risk Tahmin Tablosu
%95 Doğruluk Aralığı
Değer
Odds Değeri
Cinsiyet (Kadın/Erkek)
Sabun ve Alkol ile El Yıkama Şekli =
Biliyorum
Sabun ve Alkol ile El Yıkama Şekli =
Bilmiyorum
Geçerli Durum Sayısı

Alt

Üst

1,726

1,143

2,605

1,406

1,082

1.827

0,815

0,699

0,950

400

Risk tahmin tablosu incelendiğinde, üç düzeyli tanımlanan “sabun ve
alkol bazlı el yıkama şeklini bilme durumu” değişkeninde “kısmen biliyorum”
ve “hayır bilmiyorum” düzeyleri birleştirilmiş ve 2 x 2’lik bir tablo elde
edilmiştir. Tabloda, kadınların el yıkama şeklini bilme olasılığı erkeklere göre
1,726 kat daha fazla olduğu görülmektedir.
Hipotez 3
H13

: Hastaların ağrı kesicilerin yan etkilerini bilmeleri ile eğitim seviyeleri

arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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Tablo 5 : Eğitim İle Ağrı Kesicilerin Yan Etkilerini Bilmek Arasındaki
İlişki
Ağrı Kesicilerin Yan
Etkilerini Bilmek
Evet

Eğitim

24

n

110

n
%

32,8

46,3
16

21,0

31,4

100,0
51

31,4
114

27,5

100,0
162

16

176

100,0
137

34

37,3

%

38,0

49,6
75

19

n

50

45

32,7

%

Lisans Üstü

34,0
68

53

n

Üniversite

19

17,5

%

Hayır

17
28,0

%

Ortaöğretim

Toplam

14

n

İlköğretim

Kısmen

Toplam

44,0

100,0
400

25,8

100,0

(X2: 18,350; p= 0,005)
Yapılan Ki – Kare testi sonucunda p< 0,05 olduğundan H0 hipotezi
reddedilmiştir. Dolayısıyla katılımcıların eğitim düzeyleri ile ağrı kesicilerin
yan etkilerini bilmeleri arasında ilişki bulunmuştur.
Tablo incelendiğinde, eğitim düzeyi arttıkça ağrı kesicilerin yan
etkilerini bilme oranı yükselmektedir. Lisansüstü öğrenimini tamamlamış
katılımcıların %37,3’ü ağrı kesicilerin yan etkilerini “evet biliyorum” cevabını
vermişlerdir.
Tablo 6 : Risk Tahmin Tablosu
%95 Doğruluk Aralığı
Değer
Odds Değeri
Eğitim (Lise ve altı / Üniversite ve
üstü)
Ağrı Kesicilerin Yan Etkilerini
Bilmek = Biliyorum
Ağrı Kesicilerin Yan Etkilerini
Bilmek = Bilmiyorum
Geçerli Durum Sayısı

Alt

Üst

0,499

0,317

0,788

0,601

0,428

0,845

1,204

1,067

1,357

400
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Risk hesaplama tablosu incelendiğinde, üniversite ve üstü eğitim
düzeyindeki hastaların ağrı kesicilerin yan etkilerini bilme olasılığı, lise ve altı
eğitim düzeyindeki hastalara göre 2 kat (0,499) daha fazla olduğu
görülmektedir.
Hipotez 4
H14

: Hastaların doktorun söylediklerini anlayamadıklarında tekrar soru

sormaları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Tablo 7 : Cinsiyet ile Doktorun Verdiği Bilgileri Anlamamak Arasındaki
İlişki
Doktorun Verdiği
Bilgileri Anlamamak

Kadın
Cinsiyet
Erkek

n

Bir Daha
Soruyorum

9

79

130

4,1

%
6

n

36,2
77

15

218
59,6

42,3
156

3,8

%

Toplam

99

3,3

%
n

Toplam

Utanıyorum

Cevap
Vermezse.

100,0
182

54,4
229

39,0

100,0
400

57,3

100,0

(X2 :1,595; p= 0,450)
Ki – Kare testinde p> 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilememiştir.
Hesaplanan değer p=0,05’den büyük olduğu için hipotez kabul edilmiştir.
Dolayısıyla

katılımcıların

cinsiyetleri

ile

doktorun

verdiği

bilgileri

anlayamadıklarında tekrar bilgi almak istemeleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Tablo incelendiğinde, erkek ve kadın katılımcılardan birbirine yakın
frekanslarda,

“doktorun

verdiği

soruyorum” yanıtı alınmıştır.

bilgiler

anlaşılmadığında

tekrar

soru
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Hipotez 5
H15

: Doktorların sempatik davranışlı olmaları ile hastaların sağlık

problemlerini konuşabilmeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Tablo 8 : Doktorun Sempatik Davranışlı Olması İle Hastaların Sağlık
Problemlerini Konuşabilmeleri Arasındaki İlişki
Doktorlarla Konuşurken Utanmak
Toplam
Evet
Evet
Doktorun
Sempatik
Davranması

Kısmen
Hayır

Toplam

Bazen

15

n

57
7,2

%
11

n

53

5

n

6,5
31

50

114

53

129

100,0
77

68,8
240

32,3

100,0

43,9

24,7

7,8

%

209
65,6

46,5
19

%
n

137
27,3

9,6

%

Hayır

100,0
400

60,0

100,0

(X2: 17,944; p= 0,01)
Ki – Kare testinde p< 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilmiştir.
Dolayısıyla katılımcıların sağlık problemlerini konuşabilmeleri ile doktorun
sempatik davranışlı olması arasında ilişki vardır.
Tablo incelendiğinde, Katılımcılar doktorun sempatik davranışlarının
soru

sormalarını

etkilediğini

ve

doktorla

konuşurken

utanmadan

konuşabildiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların %65,6’sı doktorun sempatik
davranışlı olmasının soru sormalarını etkilediğini belirterek “evet” cevabını
vermiştir.
Hipotez 6
H16

: Herkesin organ bağışçısı olma durumuna verdikleri cevaplar ile

eğitim seviyesi arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Ki – Kare testinde p> 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilememiştir.
Hesaplanan değer 0,05’den büyük olduğu için hipotez kabul edilir.
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Dolayısıyla katılımcıların eğitim düzeyleri ile herkesin organ bağışçısı olması
arasında ilişki yoktur.
Tablo 9 : Eğitim İle Herkesin Organ Bağışı Yapabilmesi Arasındaki İlişki
Herkes Organ
Bağışçısı Olabilir mi?
Evet
Kesinlikle
İlköğretim
Ortaöğretim
Eğitim
Üniversite
Lisans Üstü
Toplam

15

n

15
30,0

%
43

n

51

32,0

100,0
162

31,5
14

33,3
141

100,0
137

33,6

37,7
17

128
%

46

61

39,2

%
n

50
40,0

35,0

30,9
20

n

20

48

50
%

Bilmiyorum

30,0

31,4

%
n

Hayır

Toplam

100,0
51

27,5
131

35,3

100,0
400

32,8

100,0

(X2: 3,033; p= 0,805)
Tablo incelendiğinde, “herkes organ bağışçısı olabilir mi?” sorusuna,
ilkokul mezunlarının %40’ı “bilmiyorum”, ortaöğretim mezunlarının %35,0’ı
“hayır”, üniversite mezunlarının %37,7’si “hayır”, lisan üstü mezunlarının
%39,2’ si “Evet kesinlikle” cevaplarını vermişlerdir. Ancak eğitim düzeyi
arttıkça kısmen de olsa herkesin organ bağışçısı olabileceği yanıtı belirgin
olarak görülmektedir.
Hipotez 7.
H17

: Hastaların çalıştıkları sektörler ile sağlık hizmetinden en çok

faydalandıkları kurumlar arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Ki – Kare testinde p < 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilmiştir.
Dolayısıyla çalışılan sektör ile faydalanılan sağlık kurumları arasında ilişki
vardır.
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Tablo 10 : Çalışılan Sektör ile Faydalanılan Sağlık Kurumları Arasındaki
İlişki
Faydalanılan Sağlık Kurumları
Devlet
Hast.
Özel Sektör
Devlet
Kurumu

Çalışılan
Sektör

Çalışmıyorum
Toplam

46

n

24
28,9

%
48

n

33

15,1

Özel
Poli.
9

49,7
41

27,3
16

Diğer
1

5,7
15

27,3
23

Toplam

0,6
5

10,0
17

3,3
2

36,3
17,6
25,3
18,7
127
81
143
41
8
31,8
20,3
35,8
10,3
%

%
n

Özel
Hast.
79

41
32,0

%
n

Üniv
Hast.

2,2
2,0

159
100,0
150
100,0
91
100,0
400
100,0

(X2: 33,944; p= 0,000)
Tablo incelendiğinde, özel sektörde çalışan katılımcıların %49,7’si özel
hastaneleri, devlet kurumunda çalışan katılımcıların %32,0’sinin devlet
hastanelerini tercih ettikleri görülmektedir.
Hipotez 8.
H18

: Hastaların eğitim seviyeleri ile hastaların doktorun uyguladığı

tedaviden memnun kalmadıklarında ne yapmaları gerektiği arasında anlamlı
bir ilişki vardır.
Yapılan Ki – Kare testi sonucunda p> 0,05 olduğundan H0 hipotezi
kabul edilmiştir. Dolayısıyla katılımcıların eğitim düzeyleri ile tedavilerden
memnun kalmadıklarında başvurdukları seçenekler arasında anlamlı ilişki
yoktur.
Tablo incelendiğinde, ilköğretim mezunlarının başka bir doktora gitme
oranı diğer eğitim seviyelerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
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Tablo 11 : Eğitim Seviyeleri ile Hastaların Uygulanan Tedaviden
Memnun Kalmadıklarında Neler Yapmaları Gerektiği Arasındaki İlişki
Tedavilerden Memnun
Kalınmadığında
Başka
Doktor
İlköğretim
Ortaöğretim
Eğitim
Üniversite
Lisans Üstü
Toplam

35

n

4

81

235

n

81

100,0
51

27,5

27,5
84

58,8

%

19,1
14

45,1

100,0
162

21,6
14

%

20,4
31

59,3
23

100,0
137

20,4
35

%
n

22,0
28

59,1
96

Toplam

50

8,0
28

%
n

Doktora
Tekrar
11

70,0

%
n

İnternet
Araştırma

100,0
400

20,3

21,0

100,0

(X2: 9,189; p= 0,163)
Hipotez 9.
H19

: Hastaların haklarını ve sorumluluklarını bilmeleri ile eğitim seviyeleri

arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Tablo 12 : Eğitim Seviyeleri ile Hasta Haklarını ve Sorumlularını Bilmek
Arasındaki İlişki
Hasta Haklarını Bilmek
Toplam
Evet
İlköğretim
Ortaöğretim
Eğitim
Üniversite
Lisans Üstü
Toplam

(X2: 42,642; p= 0.000)

6

n

8
12,0

%
34

n

43

%

40
24,7
14
39,2

169
25,0

29,9

48,8
20

100

n

72,0

45,3

33,3

%

50

41

79

17

n

16,0

26,5

%

Hayır
36

62
24,8

%
n

Kısmen

27,5
131

42,3

32,8

100,0
137
100,0
162
100,0
51
100,0
400
100,0
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Ki – Kare testinde p < 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilmiştir.
Dolayısıyla katılımcıların eğitim düzeyleri ile hasta haklarını bilmeleri
arasında ilişki vardır.
Tablo 12 incelendiğinde, “Hasta haklarını biliyor musunuz?” sorusuna,
ilköğretim mezunu katılımcıların %72,0’si “hayır bilmiyorum”, üniversite ve
lisansüstü katılımcıların %88,0’i “kısmen biliyorum” yanıtlarını vermişlerdir.
Hipotez 10.
H110 : Hastaların, hasta hakları sorumlularını bilmeleri ile yaş faktörünün
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Tablo 13 : Yaş Faktörü ile Hastaların Hasta Hakları Sorumlularını
Bilmeleri Arasındaki İlişki
Hasta Hakları
Sorumlularını Bilmek

15-25 Arası
26-35 Arası
Yaş

36-45 Arası
46-55 Arası
56 ve Üstü
Toplam

N

Evet
Biliyorum

Hayır
Bilmiyorum

14

24
36,8

%
43

N

58

32

N

17

N

%

63,8

100,0
81

79,0
265

33,8

100,0
80

64

135

N

68,0

21,0

%

100,0
100

51
36,3

%

101

68

29

100,0

57,4

32,0

%
N

38
63,2

42,6

%

Toplam

100,0
400

66,3

100,0

(X2: 9,941; p= 0,41)

Ki – Kare testinde p< 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilmiştir.
Dolayısıyla yaş grupları ile hasta hakları sorumlularını bilmek arasında ilişki
vardır.
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Tablo incelendiğinde, 26 – 35 yaş arası katılımcıların %42,6’sının
hasta hakları sorumlularını bildikleri görülmektedir.
Tablo 14 : Risk Tahmin Tablosu
%95 Doğruluk Aralığı
Değer
Odds Değeri
Yaş (35 yaş ve altı / 36 yaş ve üstü)
Hasta Hakları Sorumlularını Bilmek
= Evet Biliyorum
A Hasta Hakları Sorumlularını
Bilmek = Hayır Bilmiyorum

Alt

Üst

1,631

1,061

2,506

1,372

1,045

1,802

0,841

0,717

0,987

Geçerli Durum Sayısı

400

Risk tahmin tablosu incelendiğinde ise, 35 yaş ve altı hastaların
hastanelerde hasta hakları sorumlularının çalıştığını bilme olasılığı 36 yaş ve
üstü hastalara göre 1,631 kat daha fazla olduğu görülmektedir.
Hipotez 11.
H111 : Hastaların ilaç reçetesini okuyamadıklarında doktora tekrar soru
sormaları ile yaş faktörünün arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Ki – Kare testinde p > 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilememiştir.
Hesaplanan değer 0,05’den büyük olduğu için kurulan hipotez kabul edilir.
Dolayısıyla yaş grupları ile reçeteye hangi ilaçların yazıldığını sormak
arasında ilişki yoktur.
Tablo incelendiğinde, her yaş grubundaki katılımcıların yazılan ilaç
reçetesini okuyamadığında doktora tekrar ilaçları sorduğu görülmektedir.
Burada en yüksek oran 46 – 55 yaş arası gruptaki katılımcılara aittir. %47,5’i
“evet kesinlikle sorarım” yanıtını vermişlerdir.
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Tablo 15 : Yaş Faktörü ile Hastaların İlaç Reçetesini Okuyamadıklarında
Doktora Tekrar Soru Sormaları Arasındaki İlişki
Hangi İlaçların Yazıldığını
Sormak
Evet
Sorarım
15-25 Arası
26-35 Arası
36-45 Arası

Yaş

46-55 Arası
56 ve Üstü

16

n

45
31

31

40,3

%

24,0

100,0
80

13,8
22

34,6
153

100,0
100

11

28

161

16,8

38,8

38,3

%

100,0
101

24
45,0

47,5

%

31,6

38,6

31

Toplam

38

17

45

38

n

26,3

31,0

%
n

Hayır
Sormam
12

39
44,6

%
n

n

Toplam

10
42,1

%
n

Bazen
Sorarım

100,0
81

27,2
86

38,3

100,0
400

21,5

100,0

(X2: 13,201; p= 0,105)
Hipotez 12.
H112 : Doktorlar hastalara ameliyat önerdiğinde ilk sorulacak soru ile
hastaların eğitim seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Ki – Kare testinde p > 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilememiştir.
Hesaplanan değer 0,05’den büyük olduğu için kurulan hipotez kabul edilir.
Dolayısıyla katılımcıların eğitim düzeyleri ile doktor ameliyat önerdiğinde
sorulacak sorular arasında ilişki yoktur.
Tablo incelendiğinde,

farklı eğitim düzeylerine sahip katılımcıların

öncelikle başka bir doktorun fikrini almayı tercih ettikleri görülmektedir. Ayrıca
diğer seçenekler yüzdelik dilim açısından incelendiğinde, üniversite mezunu
katılımcıların %27,8’i “doktor hakkında bilgi toplarım” cevabını verirken, orta
öğretim

mezunu

katılımcıların

yanıtlarını vermişlerdir.

%19’u

“ameliyatın

aciliyetini

sorarım”
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Tablo 16 : Eğitim Seviyeleri ile Doktor Ameliyat Önerdiğinde İlk
Sorulacak Sorular Arasındaki İlişki
Doktor Ameliyat Önerdiğinde İlk
Sorulacak Sorular

İlköğretim
Ortaöğretim
Eğitim
Üniversite
Lisans Üstü
Toplam

n

Doktorun
Tecrübesi

Ameliyat
Aciliyeti

12

10
24,0

%
19

n

13,9

%
28

n

36

11

22,2
7

21,6

%
70

n

19,0

17,3

%
n

20,0
26

13,7
79

17,5

%

19,8

Doktor
Hakkında
Bilgi
8
16,0
42
30,7
45
27,8
14
27,5
109
27,3

Toplam

Başka
Doktor
20

50
40,0

50
36,5
53
32,7
19
37,3
142
35,5

100,0
137
100,0
162
100,0
51
100,0
400
100,0

( X2: 7,852; p= 0,549 )
Hipotez 13.
H113 : Doktorların hastaları ile konuşurken kullandıkları dil ile hastaların
doktorlara tekrar soru sormaları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Tablo 17 : Doktorların Hastaları ile Konuşurken Kullandıkları Dil ile
Hastaların Doktorlara Tekrar Soru Sormaları Arasındaki İlişki
Doktorun Hastalar ile
Konuşurken Kullandığı Dil
Mesleki Dil
Hastaların
Doktora
Tekrar
Soru
Sorması

Utanıyorum

Cevap Vermezse n
Diye Düşünüyorum
n
Bir daha
Soruyorum
n
Toplam

(X2: 11,510; p= 0,003)

11

n

4

102
113

26,7

116

226

100,0
229

50,7
174

56,5

100,0
156

34,6

49,3

%

15

54
65,4

%

%

Günlük Dil

73,3

%

Toplam

100,0
400

43,5

100,0
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Ki – Kare testinde p < 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilmiştir.
Dolayısıyla

katılımcıların

doktorun

verdiği

bilgileri

anlayamadığında

gösterdikleri davranışlar ile doktorun mesleki veya günlük dilde konuşması
arasında ilişki vardır.
Tablo incelendiğinde, katılımcıların %50,7’si doktorlar günlük dilde
konuştuğunda, anlamadığı yerler olursa tekrar sorduğunu, katılımcıların
%65,4’ünün doktorların mesleki bir dil kullanıyor olmasından dolayı,
anlamadığında “cevap vermezse diye düşünerek” tekrar soru sormadığını,
katılımcıların %73,3’ünün tekrar soru sormaktan “Utandığını” belirttiği
görülmektedir.
Hipotez 14.
H114 : Hastaların haklarını ve sorumluluklarını bilmeleri ile bir sağlık
kuruluşuna veya sağlık personeline dava açmaları arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
Tablo 18 : Hastaların Haklarını Ve Sorumluluklarını Bilmeleri ile Bir
sağlık kuruluşuna Veya Sağlık Personeline Dava Açmaları Arasındaki
İlişki
Sağlık Kuruluşuna ve
Sağlık Personeline Dava Açmak
Evet
Evet
n
Biliyorum
Hasta
Kısmen
n
Haklarını
Biliyorum
Bilmek
n
Hayır
Bilmiyorum
n
Toplam

Hayır

5

95
5,0

%
8

161

4

127
3,1

%
17
%

383
4,3

100
100,0
169
95,3
100,0
131
96,9
100,0
400
95,8
100,0
95,0

4,7

%

Toplam

(X2: 0,696; p= 0,706)
Ki – Kare testinde p> 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilememiştir.
Hesaplanan değer 0,05’den büyük olduğu için hipotez kabul edilir.
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Dolayısıyla hastaların, haklarını bilmeleri ile bir sağlık kuruluşuna ve sağlık
personeline dava açmaları arasında ilişki yoktur.
Tablo incelendiğinde, ankete katılan katılımcıların %95,8’inin herhangi
bir sağlık kuruluşuna veya sağlık personeline dava açmadığı görülmektedir.
Hipotez 15.
H115 : Hastaların, sağlık personellerinin ellerini yıkayıp yıkamadığına dikkat
etmeleri ile yaş faktörünün arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Tablo 19 : Hastaların Sağlık Personellerinin Ellerini Yıkayıp
Yıkamadığına Dikkat Etmeleri ile Yaş Faktörü Arasındaki İlişki
Sağlık Personelinin El
Yıkamasına Dikkat Etmek
Evet
15-25 Arası
26-35 Arası
Yaş

36-45 Arası
46-55 Arası
56 ve Üstü
Toplam

11

n

12
28,9

%
37

n

36,6
37

35,8
154

%

27,0
19

26,3
25

%
n

19,8
27

21

29

n

20

36,0

50,0

%

23,8
27

30,9
138

38,5

38
39,5

43,6

37,0
40

n

15

36

%

Hayır

31,6
44

%
n

Bazen

Toplam

33,3
108

34,5

27,0

100,0
101
100,0
100
100,0
80
100,0
81
100,0
400
100,0

(X2: 14,049; p= 0,080)
Ki – Kare testinde p < 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilmiştir.
Dolayısıyla katılımcıların yaşları ile sağlık personellerinin ellerini yıkayıp
yıkamadığına dikkat etmeleri arasında ilişki vardır.
Tablo

incelendiğinde

katılımcıların

yaşları

arttıkça,

sağlık

personellerinin ellerini yıkayıp yıkamadıklarına daha çok dikkat ettikleri
görülmektedir. 15- 25 yaş arası katılımcıların %39,5’i dikkat etmediklerini
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belirtirken, 26 – 35 yaş arası katılımcılardan itibaren dikkat etme oranı
artmaya başladığı görülmektedir.
Hipotez 16.
H116 : Hastaların cinsiyetleri ile doktor sormasa bile kullandıkları ilaçlarını
veya alerjilerini söyleyip söylememeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Tablo 20 : Hastaların Cinsiyetleri ile Doktor Sormasa Bile İlaçlarını veya
Alerjilerini Söylemek Arasındaki İlişki
İlaç veya Alerjileri Söylemek
Evet
Kesinlikle
Kadın
Cinsiyet
Erkek
Toplam

104

n

61

64
168
%

28,0

218
24,3

49
37,9

130
42,0

Hayır
53

69
35,2

%
n

Bazen

47,7

%
n

Toplam

100,0
182

26,9
102

32,5

100,0
400

25,5

100,0

(X2: 6,990; p= 0,030)
Ki – Kare testinde p < 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilmiştir.
Dolayısıyla katılımcıların cinsiyetleri ile doktor sormasa bile kullandıkları
ilaçlarını veya alerjilerini söylemeleri arasında ilişki vardır.
Tablo incelendiğinde, Kadın katılımcıların %47,7’si “evet kesinlikle
söylerim” yanıtını, erkek katılımcıların %37,9’unun “bazen söylerim” yanıtını
verdikleri görülmektedir.
Hipotez 17.
H117 : Hastaların eczanelerden aldıkları ilaçları kontrol edip etmemeleri ile
yaşları arasında anlamlı bir ilişki vardır.

69
Tablo 21 : Hastaların Eczaneden Aldıkları İlaçları Kontrol Edip
Etmemeleri ile Yaşları Arasındaki İlişki
Eczaneden Alınan
İlaçları Kontrol Etmek
Evet
15-25 Arası
26-35 Arası
36-45 Arası

Yaş

46-55 Arası
56 ve Üstü
Toplam

12

n

50

29

42,5

27,0
14

40,0
36

17,5

16
44,4
19,8
157
170
73
39,3
42,5
18,3
%
%

n

14,9
27

32
42,5

%

15

41

34

38
2,6

35,6

32,0

%
n

1

36

32

n

Hayır

65,8

49,5

%

n

25
31,6

%
n

Bazen

35,8

Toplam

100,0
101
100,0
100
100,0
80
100,0
81
100,0
400
100,0

(X2: 21,324; p = 0,006)
Ki – Kare testinde p < 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilmiştir.
Dolayısıyla katılımcıların yaşları ile eczaneden aldıkları ilaçları kontrol edip
etmemeleri arasında ilişki vardır.
Tablo incelendiğinde, katılımcıların yaş aralığı arttıkça eczaneden
alınan ilaçları kontrol etme oranlarının arttığı görülmektedir.
Hipotez 18.
H118 : Hastaların cinsiyetleri ile bilgilendirilmiş onam formunu bilmeleri
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Ki – Kare testinde p < 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilmiştir.
Dolayısıyla katılımcıların cinsiyetleri ile bilgilendirilmiş onam formunu
bilmeleri arasında ilişki vardır.
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Tablo 22 : Hastaların Cinsiyetleri ile Bilgilendirilmiş Onma Formunu
Bilmeleri Arasındaki İlişki
Bilgilendirilmiş Onam Formu
Nedir Bilmek
Evet
Kadın
Cinsiyet
Erkek
Toplam

72

N

75
33,0

%
39

N

111
%

34,4

218
32,6

72
39,0

146
27,8

Hayır
71

71
21,4

%
N

Kısmen

100,0
182

39,6
143

36,5

Toplam

100,0
400

35,8

100,0

(X2: 6,742; p= 0,034)
Tablo incelendiğinde, Kadın katılımcıların %34,4’ü “kısmen biliyorum”
yanıtını, erkek katılımcıları %39,6’sının “hayır bilmiyorum” yanıtını verdikleri
görülmektedir.

3.8.3 Serbest Cevaplı Sorulara Ait Bulgular
Tablo 23 incelendiğinde, hastalara göre katılım sürecindeki engellerin
%13,22’sini “sağlık personellerinin açık ve net konuşmaması”, %11,01’ini
“sağlık hakkını devletin koruyamaması”, %9,69’unu “devlet hastanelerinin
yoğunluğundan kaynaklanan ilgisizlik”, %8,81’ini “ hastaların bilinçsizliği”,
%8,81’ini “ hastaların haklarını bilmemesi” olarak ifade etmişlerdir. Özellikle
hastalar ve sağlık personelleri arasındaki iletişim eksikliğinin katılımın
önündeki en önemli engel olarak belirtilmesi dikkat çekicidir.
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Tablo 23 : Hastalara Göre Tedavi Sürecine Katılımdaki Engellere İlişkin
Dağılım Tablosu
Sağlık personelinin açık ve anlaşılır şekilde konuşmaması
Sağlık hakkını devletin koruyamaması
Devlet hastanelerinin yoğunluğundan kaynaklanan ilgisizlik
Hastaların Bilinçsizliği
Hastaların haklarını bilmemesi
Sağlık personellerinin hastalarla empati kuramaması
Hastaların kendini ifade edememesi
Kötü davranan sağlık personeline yaptırım olmaması
Doktorlara çok fazla soru sorulduğunda terslemeleri
Herkesin sosyal güvencesinin olmaması
Maddi imkânsızlıklar
Sağlık bakanlığının toplumu hastalıklar hakkında
bilgilendirmemesi
Özel hastane fiyatlarının çok yüksek olması
İnsanlarımızın eğitimsiz olması
Doktorların hastaların şikâyetlerini tam dinlememesi
Toplam

n
30
25
22
20
20
17
17
16
16
15
15

%
13,22
11,01
9,69
8,81
8,81
7,49
7,49
7,05
7,05
6,61
6,61

14

6,17

13
10
9
227

5,73
4,41
3,96
100

Tablo 24 : Hastalara Göre Organ Bağışı Yapmama Nedenlerine İlişkin
Dağılım Tablosu
Organ bağışı hakkında bilgim yok
Korkuyorum
Türkiye’de bu konu ciddiye alınmıyor
Dini inançlarım gereği istemiyorum
Devlet hastanelerinde organ bağışını
önemsenmiyor
Organ bağışı hakkında eğitimimiz eksik
Hasta olduğum için bağışlayamıyorum
Mevcut sisteme güvenmediğim için organ
bağışı yapmak istemiyorum
Toplam

n
40
30
22
20

%
23,52
17,65
12,94
11,76

18

10,59

16
15

9,41
8,82

9

5,29

170

100

Tablo 24 incelendiğinde, hastalara göre organ bağışı yapmama
nedenlerinin %23,52’ sini “organ bağışı hakkında bilgim yok”, %17,65’ini
“korkuyorum”,

%12,94’ünü

“Türkiye’de

bu

konu

ciddiye

alınmıyor”,

%11,76’sını “dini inançlarım gereği istemiyorum” şeklinde ifade etmişlerdir.
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Sonuçlar arasında, bilgi eksikliği ve korkunun, organ bağışına katılımın
önündeki engeller olarak görülmesi dikkat çekicidir.

SONUÇ
Bu çalışma, Ankara’da bulunan özel bir hastaneye, tedavi olmak için
başvuran hastaların, hasta güvenliği çalışmalarında uygulanan Speak Up
programı ve teşhis, tedavi ve bakım süreçlerine katılımları konusundaki
görüşlerini ortaya koymak için yapılmıştır. Ayrıca hastaların tedavi süreçlerine
katılımını engelleyen sebepler nelerdir? Sorusuna cevap aranmıştır.
Hasta güvenliği konusunda önlenebilir hatalar sebebi ile her yıl
binlerce kişi hayatını kaybetmektedir. Hasta güvenliği uygulamalarında temel
hedef, hizmet sunumu sırasında hata oluşmasını engelleyecek, hatalar
nedeniyle hasta ve çalışanları olası zararlardan koruyacak, hata olasılığını
ortadan kaldıracak sistemlerin kurulmasıdır.
Sağlık

kurumlarındaki

hizmetler

farklı

süreçlerden

oluşmuştur.

Hastalar, bir sağlık kuruluşuna başvurduklarında kimliklendirme, muayene,
tetkik ve cerrahi gibi değişik süreçlerden geçerler. Hastalar bir gün içerisinde
birkaç farklı bölüm ve birçok farklı branştan sağlık personeli ile iletişim
kurmaktadır. İşte bu süreçlerin herhangi birinde oluşabilecek bir hata eğer
fark edilemez ise hastalar için çok ağır sonuçlar meydana getirebilir.
Hastanelerde kalış süresince hastaların ve ailelerinin, tedavilerinin bir parçası
olması sağlanırsa hatalar ve potansiyel hatalar azaltılabilir. Çünkü hastalar,
kalite ve güvenlik süreçlerinin vazgeçilmez parçalarıdır. Bu yüzden hekimlerin
hastalarına yeterli vakit ayırıp dinlemeleri ve hasta yakınlarının endişelerini
giderecek şekilde davranmaları, hastaların anlayabileceği bir dilde bilgi
vermeleri gerekir. Ayrıca hekimlerin tedavileri hakkında planlanan tüm
adımları hasta ile birlikte konuşarak planlaması, hasta – hekim ilişkisini ve
hatta hasta – sağlık kurumu ilişkisini olumlu yönde etkileyecektir.
Bu araştırmada elde edilen önemli bulguların özeti aşağıda verilmiştir.
Araştırmaya katılan hastaların, %54,5’i kadın, %45,5’i erkek’tir.
Katılımcıların %25,3’ü 26-35 yaş aralığında, %40,5’i üniversite mezunu ve
%39,8’i özel sektörde çalışmaktadır (Tablo 1). Katılımcıların %35,8 oranında
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özel hastaneyi tercih etmelerinin sebebi öncelikle çalıştıkları sektörün etkisi
olarak düşünülmüştür. Bu konuda hastaların cevaplarından alınan örnek
cümlelerde,

özel

hastaneyi

tercih

sebeplerinin

başında;

doktorların

kendilerine daha fazla zaman ayırıyor olmasını, rahat randevu alabildiklerini,
temiz bir ortamda hizmet aldıklarını, çalışanların güler yüzlü bir hizmet
sunduğunu, ters giden durumlar olduğunda şikayet edebilecekleri birimlerin
olmasını, hastalıkları ile ilgili daha fazla bilgi alabildiklerini, tetkiklerini daha
kısa sürede yaptırabildiklerini belirtmişlerdir. Bu yanıtlara göre hizmet sunan
sağlık kurumlarında hastaların sıkıntı duydukları konularda daha iyileştirici ve
yapıcı süreçlerin oluşturulması gerektiği düşünülmektedir.
Hastaların

kendi

bakımlarına

katılımlarına

yönelik

tutumları

incelendiğinde, katılımcıların eğitim seviyeleri ile tercih ettikleri sağlık kurumu
arasında elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
(p<0,05) (Tablo 2). Eğitim seviyesi arttıkça özel hastane tercihinin de arttığı
görülmüştür.
Hastaların enfeksiyonlara karşı ne kadar duyarlı olduklarını belirlemek
için el hijyeni ile ilgili sorulan sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde,
hastaların cinsiyeti ile sabun ve alkol bazlı el yıkama şeklini bilmeleri
arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 3). Kadınların el yıkama
şeklini bilme olasılığı erkeklere göre 1,726 kat daha fazla olduğu
belirlenmiştir (Tablo 4). Bu sonucu destekleyen bir çalışmada Nairobi’de
yapılmış, yaş ve cinsiyet ile el yıkama şekillerini bilme arasındaki ilişki anlamlı
bulunmuş, kadınların el yıkama oranı erkeklere göre daha yüksek oranda
belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlara göre, el yıkama şekilleri ile ilgili
bilgilendirmelerin toplumun her kesiminin dikkatini çekecek şekilde örneğin,
reklam afişleriyle, radyo ve TV yayınlarıyla ve eğitim müfredatlarına
eklenerek yapılması uygun olacaktır.
Hastaların eğitim seviyeleri ile ağrı kesicilerin yan etkilerini bilmeleri
arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur(p<0,05) (Tablo 5).
Üniversite ve üstü eğitim düzeyindeki hastaların ağrı kesicilerin yan etkilerini
bilerek kullanma olasılığı, lise ve altı eğitim düzeyindeki hastalara göre 2 kat
daha fazla olduğu belirlenmiştir (Tablo 6).
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Hastaların, doktorun söylediklerini anlayamadıklarında tekrar soru
sormaları ile cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 7). Kadın veya erkek hastalar, verilen bilgileri
anlamadıklarında, doktora tekrar soru sorduklarını belirtmişlerdir. Yağbasan
ve Çakar’ın (2005) yaptığı bir çalışmada ise hastaların %50’sine yakınının
anlatılanları anlamadıklarında doktora tekrar soru sordukları bulunmuştur.
Buradan da anlaşıldığı gibi hastalar tedavilerinde söz sahibi olmaya
çalışmakta, hastalıkları ve tedavi şekilleri hakkında çekinmeden soru
sorabildiklerini göstermektedirler.
Hastaların sağlık problemlerini rahatça konuşabilmeleri ile doktorun
sempatik davranışlı olması arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur

(p<0,05)

(Tablo

8).

Katılımcılar

doktorların

sempatik

davranışlarının soru sormalarını olumlu yönde etkilediğini, doktorlarla
utanmadan konuşabildiklerini belirtmişlerdir. Bilik’in (1998) yaptığı çalışmada
da

hastaların

sağlık

personelleriyle

etkili

iletişim

kurabilmek

için,

profesyonellerin otoriter tarzını istemedikleri belirtilmektedir. Yağbasan ve
Çakar’ın (2005) çalışmasında da deneklerin %73’ünden, pozitif davranışların
doktorlara geri dönüşümlü soru sormalarında etkili olduğunu destekler
nitelikte yanıtlar elde etmişlerdir. Bu sonuçlara göre hastaların, paternalistik
yaklaşımlı bir doktordan çok paylaşımcı bir doktoru istedikleri, doktorların bir
danışman gibi hastaları hem bilgilendirici hem de hastaların, tedavisi ile ilgili
kararlarda katılımını artırıcı, soru sormalarını destekleyici yönde davranışlar
gösteren doktorları tercih ettikleri belirlenmiştir.
Hastaların eğitim seviyeleri ile herkesin organ bağışçısı olabilmesi
arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 9).
“Herkes organ bağışçısı olabilir mi?” sorusuna, katılımcılardan ilkokul
mezunu olanların %40’ı “bilmiyorum”, orta öğretim ve üniversite mezunlarının
%72,7’si “hayır”, lisans üstü mezunlarının %39,2’si “evet” yanıtlarını
vermişlerdir. Ancak sonuçlar incelendiğinde eğitim düzeyi arttıkça organ
bağışı hakkında bilgi düzeyinin de arttığını görmekteyiz. Buna göre “Organ
bağışı nedir?”, “Kimler yapabilir?”, “Nasıl organ bağışçısı olunur?”, “Organ
bağışı yapabilmenin şartları nelerdir?” gibi konuları içeren eğitimler
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düzenlenebilir. Bu eğitimlerin her yaş grubu için organ bağışı hakkında bilinç
ve duyarlılık düzeyini artırması sağlanabilir.
Hastaların

çalıştıkları

sektör

ile

sağlık

hizmetinden

en

çok

faydalandıkları kurumlar arasında istatistiksel yönden anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (p<0,05). (Tablo 10). Katılımcıların %49,7’sinin özel sektörde
çalıştığı ve özel hastaneleri tercih ettiği, %32,0’nın devlette çalıştığı ve devlet
hastanelerini tercih ettiği belirlenmiştir. Buna göre katılımcıların çalıştıkları
kurumların çalışanlarına sunduğu sosyal ve ekonomik hakların hastane
seçiminde etkili olduğu görülmektedir.
Hastaların eğitim seviyeleri ile hastalıkları için uygulanan tedavilerden
memnun

kalmadıklarında

neler

yapmaları

gerektiği

arasındaki

ilişki

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 11). Katılımcıların
eğitim seviyeleri farklı olsa da tedavilerden memnun kalmadıklarında başka
bir doktora gittiklerini belirtmişlerdir. Hekim seçme hakkı, en temel hasta
hakkıdır. Hasta ve hasta yakınlarının, en temel hakkı olan sağlık çalışanını
seçme ve değiştirme hakkı, teşhis ve tedavi süreçlerinde katılımcı rol
oynamaları şeklinde ifade edilebilir.
Hastaların eğitim seviyeleri ile hasta haklarını bilmeleri arasındaki ilişki
anlamlı bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 12). Eğitim düzeyi arttıkça hasta
haklarını bilme oranı da artmıştır. Yılmaz’ın (2002) yaptığı çalışmada da
hastaların eğitim düzeyleri arttıkça hasta haklarını bilme oranının da arttığı
bildirilmiştir. Elde edilen bu sonuçlara göre hastaların en azından hizmet
aldıkları sağlık kurumları tarafından broşürlerle veya hasta hakları sorumluları
tarafından bilgilendirilmesi ve sağlık personeli yetiştiren tüm fakülte ve
meslek yüksekokulların da hasta hakları ve sorumlulukları ile ilgili derslerin
müfredata eklenmesi uygun olacaktır.
Hastaların yaşları ile hasta hakları sorumlularını bilmeleri arasında ki
ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 13). Otuz beş
yaş ve altı hastaların hastanelerde hasta hakları sorumlularının çalıştığını
bilme olasılığı otuz altı yaş ve üstü hastalara göre 1,631 kat daha fazla
olduğu görülmüştür (Tablo 14). Hasta hakları sorumluları hastaların dilek,
istek ve şikayetlerini yönetime ileterek kalıcı çözümler sağlamaya çalışır.
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Hastalar için hizmet aldıkları hastaneler ve klinikler tarafından hasta hakları
sorumluları hakkında bilgilendirici posterler veya broşürler hazırlanabilir.
Herhangi bir konuda sıkıntı yaşadıklarında danışabilecekleri ve fikir
alabilecekleri birilerinin olması tedavileri ve bakımları süresince onlara güven
verecektir.
Hastaların yaşları ile ilaç reçetesini okuyamadıklarında doktora ilaçları
tekrar sormaları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır
(p>0,05) (Tablo 15). Her yaş grubundaki katılımcı farklı oranlarda, ilaç
reçetesini okuyamadığında doktora tekrar sorduğunu belirtmiştir. Özellikle
ilaç

kullanımı

ile

ilgili

konularda

hasta

katılımının

yüksek

olduğu

düşünülmektedir.
Hastaların eğitim seviyeleri ile doktorları ameliyat önerdiğinde ilk
sordukları sorular arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır
(p>0,05) (Tablo 16). Farklı eğitim seviyelerine sahip katılımcıların cevapları
incelendiğinde, katılımcıların %35,5’i “başka doktordan fikir alırım”, %27,3’ü
“doktor hakkında bilgi toplarım”,%19,8’i “ameliyatın aciliyetini sorarım”,
%17,5’i ise “doktorun bu konudaki ameliyat tecrübesini sorarım” yanıtlarını
vermişlerdir. Bu sonuçlara göre hastaların, ameliyat olmaları gerektiğinde
hastalıkları ve olmaları gereken ameliyat hakkında daha fazla bilgi edinerek
karar verdikleri görülmektedir. Hastaların ameliyat kararı alırken katılımlarının
yüksek olduğu düşünülmektedir.
Hastaların doktora tekrar soru sormaları ile doktorların hastaları ile
konuşurken kullandıkları dil arasında ki ilişki istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 17). Araştırmadaki en dikkat çekici sonuç,
doktorların mesleki terminolojinin ağır bastığı bir dille ile konuştuklarında,
hastaların %73,3’ü doktorun söylediklerini anlamadıklarında bile utandıkları
için tekrar soru sormadıklarını belirtmişlerdir. Çelik’in (2008) yaptığı bir
çalışmada da hastaların en zor iletişim kurduğu ve kendilerine verilen bilgileri
anlamadıkları halde soru sormaktan utandıkları grup %45 ile hekim grubu
olarak bulunmuştur. Yağbasan ve Çakar’ın (2005) yaptığı çalışmada da
doktorların hastaları ile kurdukları iletişimde kullandıkları dile ilişkin
bulgularda, doktorların büyük bir oranının (%63,9) hasta ile konuşurken
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mesleki terminolojiyi tercih ettiği bulunmuştur. Burada hekimlerin ve diğer
sağlık profesyonellerinin hastalar ile iletişim konusunda eksiklikleri olduğu
düşünülmektedir. Hastaların, hastalıkları hakkında endişeleri ve korkuları
olduğu düşünüldüğünde anlayamadıkları her kelime onları daha fazla
sıkıntıya sokacaktır. Bu yüzden sağlık çalışanlarına iletişim konusunda ki
eksikliklerinin giderebilmesi için düzenli olarak iletişim ve empati konularında
eğitim verilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu konuda hastaların
tedavi,

teşhis

ve

bakım

aşamasına

yeteri

kadar

katılamadıkları

düşünülmektedir.
Hastaların haklarını bilmeleri ile bir sağlık kuruluşuna veya bir sağlık
personeline dava açmaları arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır (p>0,05)
(Tablo 18). Katılımcıların %95,8’i herhangi bir sağlık kuruluşuna veya sağlık
personeline dava açmadığını belirtmiştir. Bu konuda hastaların yanıtlarından
alınan örnek cevaplarda hastalar; devlet tarafından hasta haklarının
korunmadığını, mahkemelerin çok uzun sürede sonuçlandığını ve yetersiz
cezalar

verildiğini,

herhangi

bir

tıbbi

hata

olduğunda

bunu

sağlık

personellerinin örtbas etmeye çalıştıklarını, herkesin sosyal güvencesi
olmadığından dolayı şikayetçi de olamadığını belirten cevaplar vermişlerdir.
Bu konuda hastaların neredeyse hiç katılım gösteremedikleri görülmektedir.
Sağlık Bakanlığının yürütmekte olduğu sağlıkta dönüşüm programında bu
konu ile ilgili de çalışmalar yapması gerektiği düşünülmektedir.
Hastaların

yaşları

ile

sağlık

personellerinin

ellerini

yıkayıp

yıkamadıklarına dikkat etmeleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 19). 26-35 yaş arası katılımcılardan itibaren
sağlık personellerinin ellerini yıkayıp yıkamadıklarına dikkat etme oranının
arttığı görülmüştür. İngiltere, Galler’de 187 hastanede el hijyenini arttırma
kampanyası düzenlenmiştir. Bu çalışmada yatan hastaların yatak başlarına
alkollü el antiseptikleri konulmuştur. Katlara her ay değişen posterler
asılmıştır.

Hastaların,

hatırlatmaları

istenmiş

sağlık
ve

personellerine
bu

konuda

el

hastalar

hijyeni

uygulamasını

yetkilendirilmiş

ve

cesaretlendirilmiştir. Bu yapılanma ile sağlık personeli el yıkama oranları
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%32’den %63’e yükselmiştir. Hastaların el hijyeni konusundaki duyarlılıkları
ve bakımlarına katılımları artmıştır. (Çaylan,2009: 60)
Hastaların cinsiyetleri ile doktorları sormasa bile kullandıkları ilaçlarını
veya varsa alerjilerini söyleyip söylememeleri arasındaki ilişki istatistiksel
olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 20). Bayan hastaların %47,7’si
“evet kesinlikle söylerim” yanıtını verirken, erkek hastaların %37,9’u “bazen
söylerim” yanıtını vermişlerdir. Uskun ve arkadaşlarının (2004) yaptığı bir
araştırmada da ilaç kullanmakta olan hastaların %36,8’nin kullandıkları
ilaçlardan doktorlarının haberi olmadığını belirtmişlerdir. Bu noktada farklı
ilaçların etkileşimleri ve farmasötik şekil farklılıklarından dolayı tıbbi sorunlara
yol açabilecek önemli bir durumdur. Burada hekim hasta arasındaki
diyalogun

yetersizliği

düşünülmektedir.

Hekim

açısından

bakıldığında

kesinlikle detaylı anamnez bilgisinin alınması oluşabilecek önlenebilir tıbbi
hataların

önüne

geçilebileceğini

düşündürmektedir.

Hasta

açısından

bakıldığında ise eğer kullanılan ilaçların sayısı fazla ise alınan ilaçların hangi
dozda, günde kaç kez alındıklarının yazılı olduğu bir liste hazırlanıp
yanlarında taşımaları uygun olacaktır. Hatta böyle bir ilaç listesi düzeni
hazırlanarak hastaların tedavi oldukları kurumlardan bu listeleri temin ederek
ilaçlarını yazmaları sağlanabilir.
Hastaların eczaneden aldıkları ilaçları kontrol edip etmemeleri ile yaş
faktörü arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05)
(Tablo 21). Katılımcıların yaşları arttıkça aldıkları ilaçları kontrol etme
oranlarının da arttığı belirlenmiştir. Eczaneden alınan ilaçların reçetede
yazılanlar ile uyumlu olup olmadıkları kesinlikle kontrol edilmelidir. Bu konuda
hasta katılımının yüksek olduğu görülmektedir.
Hastaların cinsiyetleri ile bilgilendirilmiş onam formunu bilmeleri
arasında

ki

ilişki

anlamlı

bulunmuştur

(p<0,05)

(Tablo

22).

Kadın

katılımcıların %34,4’ü “evet biliyorum” yanıtını verirken, erkek katılımcıların
%39,6’sı “hayır bilmiyorum” yanıtını vermişlerdir. Bilgilendirilme hakkı,
hastaların durumları ile ilgili tıbbi gerçekleri, önerilen tıbbi girişimleri, her bir
girişimin potansiyel risk ve yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini,
tedavisiz kalmanın sonuçlarını, tanı – prognoz ve tedavinin gidiş konularını
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içerecek şekilde sağlık durumları hakkında tam olarak bilgilendirilmelerini
kapsamaktadır. Bilgilendirilmiş onam hastaların karar sürecine etkin olarak
katılmalarını sağlar. Hastalar, hastaneye yattıklarında onlarla ilgilenen sağlık
personelleri tarafından cerrahi işlemler öncesinde bilgilendirilmiş onam
hakkında eğitilmeleri gerekir.

ÖNERİLER
Bu çalışmada elde edilen bulgulardan hareketle hastaların katılımlarını
arttırmak ve katılımlarının önündeki engelleri azaltmak için şunlar önerilebilir:


Sağlık hizmetleri yadsınamaz bir şekilde hızla gelişmekte ve
büyümektedir. Hastaneler, teknolojik, ekonomik ve insan kaynakları
anlamında bakıldığında çok büyük organizasyonlardır. Bu tarz
organizasyonların vazgeçilmezleri sağlık profesyonelleridir. Onların
kişisel bilgi düzeyleri, becerileri, deneyimleri, mental kapasiteleri,
kültürel yetkinlikleri hastalarla olan iletişimlerinde çok önemlidir. Bu
sebeple sağlık profesyonelleri hem eğitimleri süresince hem de
çalışma hayatlarında düzenli aralıklarla iletişim, empati, hasta
güvenliği

ve

hasta

hakları

konularında

eğitimler

almaları

önerilmektedir.


Toplumumuzda eğitim düzeyinin artması, toplum yaşantısının her
aşamasında kişilerin seçiciliğini artırmaya başlamıştır. Aynı şekilde
sağlık kurumlarının tercih edilmesinde de bu seçicilik dikkat çekicidir.
Hastalar, sağlık hizmeti almak istedikleri kurumları araştırarak
gitmektedirler. Bu durumda sağlık kurumlarının; temiz, hijyenik bir
ortam sağlamaları, güler yüzlü ve güven verici bir hizmet sunmaları,
çalıştırdıkları

sağlık

profesyonellerinin

hizmet

verdikleri

branş

dallarında yetkin olmalarına dikkat etmeleri, çalışanlarının hastalara
şefkat ve sabırla yaklaşmalarını sağlamaları, hasta güvenliğini bir
kurum kültürü olarak benimsemelerini, sundukları sağlık hizmetlerini
akredite olmasalar bile belirli standartlarda sunması sağlanmalıdır.


Hastaneler, kendi internet sayfalarına çalıştırdıkları hekimler ve sağlık
personellerinin akademik yeterliliklerini, uzmanlaştıkları branşları,
şimdiye kadar yaptıkları akademik çalışmaları, üye oldukları ulusal ya
da uluslar arası dernekleri yazılmalıdır. Bu şekilde hem kendilerini
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seçecek olan hastaların güvenlerini kazanmış olurlar hem de hasta
potansiyellerini arttırabilirler.


Sağlık

profesyonelleri,

hastaları

ile

konuşurken

sempatik

davranmaları, hastalarla empati kurabilmeleri, sakin ve sabırlı
olmaları, hastalar ve aileleri ile konuşurken onların endişelerini ve
korkularını anlayarak, tıbbi terimleri kullanmadan anlayabilecekleri bir
dil ile rahatsızlıkları hakkında bilgiler vermeleri, hastalarının fazla soru
sormalarına

sinirlenmemeleri,

hastaları

hakkında

tedavi

planı

yaparken onların bu sürecin bir parçası olduklarını hissettirmeleri,
katılımlarını destekleyici davranışlar sergilemelidir.


Hastaların tedavi süreçlerine katılımlarının sağlanabilmesi için, hizmet
aldıkları kliniklere bakım süreçlerine nasıl katılabileceklerini gösteren
bilgilendirici broşürler konulmalıdır. Bu broşürler hastalara, muayene
olurken, eczaneden ilaç alırken, MR veya BT çektirirken, tetkik
yaptırırken, cerrahi işlemlerden önce nelere dikkat etmeleri gerektiği
konusunda bilgilendirici olabilir. Verilen bilgiler sayesinde hastalar
rahatsızlıklarını, kullandıkları ilaçları, yaptırdıkları tetkikleri çok daha
rahat sağlık personellerine anlatabilirler. Bu şekilde katılımlarının
sağlanması hastaların memnuniyet düzeylerini arttırabilir.



Hastalar, muayene oldukları doktorun tedavisinden, hitap ediş
şeklinden, anlatımından memnun kalmadıklarında ikinci bir doktora
muayene olabilirler. Kendi hastalıkları konusunda istedikleri kadar
farklı kişiye danışma hakları vardır. Bu konuda, sağlık personellerinin
anlayışlı olması gerekir.



Toplumumuzda, el hijyeni konusunda ki bilgi düzeyinin yetersiz
olduğunu görülmektedir. Oysaki her türlü hastalıktan el hijyeni
kurallarına uyarak korunabiliriz. Bu konuda, sağlık kurumlarının, hasta
lavabolarına, yatan hasta katlarına, hasta bekleme salonlarına
bilgilendirici afişler, posterler veya broşürler yerleştirmesi gerekir.
Sağlık Bakanlığının da bu konuda kendisine bağlı olan tüm sağlık
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kurumlarını desteklemesi, TV ve radyo kanallarında her yaş grubunun
dikkatini çekecek şekilde programlar hazırlatılmalıdır.


Hastaların kulaktan dolma, eksik ve yanlış bilgilerle doktora gitmeden
ilaç kullanması önlenmelidir. Bu konuda sağlık kurumları ve eczaneler,
hastaları bilgilendirici afişler kullanabilir. Bu afişlerle, rastgele ilaç
kullanımının kötü sonuçlarına, hastaya verebileceği zararlara, hatalı
ve gereksiz yere alınan ilaçların hem hastaya hem ülke ekonomisine
verdiği zararlara dikkat çekilmelidir.



Doktorların reçeteye yazdıkları ilaçların isimlerini ve kullanım şekillerini
hastalara detaylı, açık ve anlaşılır bir şekilde tarif etmeleri önerilir.
Gerekirse ayrı bir kağıda reçete edilen ilaçların kullanım şekilleri
bilgisayar çıktısı olarak hastaya verilebilir. Bu uygulama ile hastaların,
ilaçlarını eksik dozda, fazla miktarda veya yanlış şekilde kullanmaları
engellenebilir.



Cerrahi işlem yapılacak her hastaya aydınlatılmış onam formunun ne
olduğu anlatılmalı ve hastanın bu formu okuyarak imzalaması
sağlanmalıdır. Hastanın olacağı ameliyat hakkında bilgilendirilmesi,
risklerini bilmesi ve rızasının alınması sağlanmalıdır.



Her hastanede hasta hakları sorumlularının bulunması önerilir. Çünkü
hastalar tedavileri süresince çeşitli sıkıntılar yaşayabilirler. Bu tür
sıkıntıları bazı durumlarda direkt yönetime iletemeyebilirler. İşte böyle
bir durumda hasta hakları sorumluları, hem hastayı dinlerler,
sıkıntıların neler olduğunu anlamaya çalışırlar ve yönetim ile irtibata
geçerek yaşanılan sıkıntılara kalıcı çözümler sunabilirler. Kalite
sistemlerini kullanan hastaneler için hasta hakları sorumluları, hasta
memnuniyetini arttırıcı etki yaratabilirler.



Hastaların, sağlık bakanlığına bağlı her kurumda, hasta hakları ile ilgili
bilgilendirilmeleri konusunda çalışmalar yapılmalıdır.



Devlet, hasta haklarını ve kişilerin sağlık hakkını koruma altına almalı,
bu konuda güvenilir ve yapıcı bir şekilde çalışmalar başlatmalıdır.
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Sağlık hukuku açısından var olan eksiklikler giderilmeli. Hastaların
başlarına herhangi bir tıbbi hata geldiğinde haklarını arayabilecekleri,
kısa sürede sonuç alabilecekleri, gerekli olan yaptırımların taraflara
uygulandığı, hasta haklarının ve insan haklarının gözetildiği bir
yargılama sürecinin sağlık hukuku alanında oluşturulması sağlanabilir.



Devlet tüm vatandaşlarının sağlık hakkını korumalı ve güvence altına
almalıdır. Maddi imkansızlıkları olan hastalar için iyileştirici önlemler
alınmalıdır. Sağlık Bakanlığının, sağlıkta dönüşüm programı adı
altında yaptığı düzenlemelerde, kendisine bağlı hastanelerde ve özel
hastanelerde,

bu

tarz

hastaların

tedavi

olabilmesi

için

yeni

uygulamalar başlatılmalı.


Maalesef Türkiye’de organ bağışı istenilen düzeyde değildir. Öncelikle
organ bağışı konusunda hedef kitlenin endişelerinin, korkularının ve
bilgi eksikliğinin giderilmesi gereklidir. Bunun için TV ve radyo
kanallarında,

her

yaş

grubunun

dikkatini

çekebilecek

şekilde

bilgilendirici programlar düzenlenmelidir. Bu programlarda, halk
tarafından sevilen sanatçılardan, uzmanlardan, din görevlilerinden,
organ bağışı bekleyen hastalardan ve organ bağışı yapmış kişilerden
yardım alınabilir. Bu konu ilkokullardan başlayarak, her eğitim
seviyesinde müfredatlara eklenebilir.

Özellikle sağlık personelli

yetiştiren, meslek yüksek okullarında ve üniversitelerde zorunlu ders
olarak okutulmalıdır. Hastaneye yatan her hastaya ve yakınına, organ
bağışı hakkında bilgilerin yer aldığı broşürler verilebilir. Her sağlık
kurumuna organ bağışı birimleri kurularak, hastaların bilgi almaları
sağlanabilir. Hastaların bu konudaki katılımları, duyarlılıkları ve
farkındalıkları arttırılabilir.
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EKLER

EK – 1

HASTANIN TEDAVİ SÜRECİNE KATILIMININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayın katılımcı bu araştırma Atılım Üniv. Sosyal
Bilimler

Enstitüsü

Sağlık

Kurumları

İşletmeciliği

Anabilim Dalı yüksek lisans tezi için yapılmaktadır.
Vereceğiniz bilgiler başka kişilere verilmeyecek olup,
ayırdığınız kıymetli vakit için teşekkür ederim.
Özlem Füsun Sevim
NOT: Bu anket hastane başhekimliğinin izni ile hastalara uygulanmaktadır.

1. BÖLÜM:
1. Cinsiyet
 Kadın

Erkek

2. Yaş
 15- 25 arası

 26- 35 arası

 46- 55 arası

 56 ve üstü

3. Medeni haliniz
 Evli
4. Eğitim düzeyiniz

 Bekar

 36- 45 arası
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 Okuryazar değil
 İlköğretim
 Orta öğretim
 Üniversite
 Lisansüstü
5. Çalıştığınız sektör
 Özel Sektör
 Devlet Kurumu
 Çalışmıyorum
6. Sağlık hizmetinden en çok hangi kurumdan faydalanıyorsunuz?
 Devlet Hastaneleri
 Üniversite Eğitim Araştırma Hastaneleri
 Özel Hastaneler
 Özel Poliklinikler
 Diğer
2. BÖLÜM:
1. Ellerinizi hangi zamanlarda yıkarsınız?
 Hapşırdıktan veya öksürdükten sonra
 Yiyeceklere dokunmadan önce
 Tıraştan, banyodan ve tuvaletten sonra
 Evcil hayvanlarla oynadıktan sonra
 Diğer (………………………………………)
2. Bulaşıcı hastalığınız varken, başka insanlarla temastan kaçındınız mı?
 Evet
 Hayır
3. Doktor, hemşire, diş hekimi veya diğer sağlık personeli sizinle temas
kurduğunda birçok bakteri veya virüs taşıyabilir. Onların ellerini yıkayıp
yıkamadığına dikkat eder misiniz?
 Evet
 Bazen
 Hayır
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4. Sabun veya alkol bazlı el yıkamanın şekil ve yöntemlerini biliyor musunuz?
 Evet biliyorum
 Kısmen biliyorum
 Hayır bilmiyorum
5. Aşı yolu ile korunmayı sağlayan bir aşı yaptırdınız mı?
 Evet
 Hayır
Evet ise hangileri …………………
3. BÖLÜM:
1. Hastalıklarınız ve bunlarla ilgili kullandığınız ilaçların yazılı olduğu bir dosyanız
var mı?
 Evet var
 Hayır yok
2. Hastaneye gittiğinizde doktorunuz sormasa bile kullandığınız ilaçları ve
alerjilerinizi söyler misiniz?
 Evet, kesinlikle
 Bazen
 Hayır
3. Doktorunuzun yazdığı ilaç reçetesini okuyamadınız. Doktorunuza size hangi
ilaçları yazdığını sorar mısınız?
 Evet, kesinlikle sorarım
 Bazen sorarım
 Hayır, utanırım sormam
4. Hastaneye tedavi amaçlı yattığınızda, hemşirelerin size ilaç vermeden önce kol
bandınızdaki bilgileri kontrol edip etmediğine dikkat ettiniz mi?
 Evet dikkat ettim
 Hayır dikkat etmedim
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5. İlaç hatalarını önlemek adına, eczaneden ilaçlarınızı alırken, ilacın adının doğru,
dozajının doğru ( 1000 mg …gibi) , son kullanma tarihinin geçerli olup olmadığını
kontrol eder misiniz?
 Evet, kesinlikle
 Bazen dikkat ederim
 Hayır, hiç dikkat etmem.

4. BÖLÜM:
1. Doktorunuz sizden testler veya tetkikler istediğinde neden ve niçin yapılması
gerektiğini sorar mısınız?
 Evet, kesinlikle
 Utanırım, soramam
 Hayır, sormam
2. Eğer bazı testler veya tetkikler için anlayamadığınız bir formu doldurmanız
istenirse ne yaparsınız?
 Çalışandan bu formun içeriğini açıklamasını isterim.
 Açıklamaya rağmen şüphelerim varsa doktoruma danışmak isterim
 Genelde bir şey sormadan imzalarım
3. Bir kontrast ajanı (yani MR veya Tomografi çekilirken verilen ilaç ) almanız
gerektiği söylenirse, bu nedir diye sorar mısınız?
 Evet sorarım
 Hayır sormam
4. Sizden doktorunuz bir test istediğinde aşağıdakilerden hangisini ilk olarak
sorarsınız?
 Testler için bir hazırlık yapmam gerekir mi?
 Bu test neden yapılmaktadır? Sağlığım hakkında ne söyleyebilir?
 Testlerden önce kullandığım ilaçlarımı almaya devam edebilir miyim?
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5. BÖLÜM:
1. Cerrahi işlem öncesi bilgilendirilmiş onam formu doldurmanız istenebilir. Bu
formun ne işe yaradığını biliyor musunuz?
 Evet biliyorum
 Kısmen biliyorum
 Hayır bilmiyorum
2. Doktorunuz size ameliyat olmanız gerekli dediğinde aşağıdakilerden hangisini
ilk olarak sorarsınız?
 Neden ameliyat olmam gerektiğini basit bir dille tekrar anlatır mısınız?
 Bu ameliyatın riskleri nelerdir?
 Bu ameliyatın yararları kalıcı olacak mı?
3. Ameliyat olmak için hastaneye geldiğinizde sizin için kimliklendirme yapılır. Sizce
kimliklendirme nedir?
 Nüfus cüzdanıdır.
 Sadece adınız ve soyadınızdır.
 Bir hastayı diğer hastadan ayıran özelliklerdir. Örneğin; Bir Ayşe’yi diğer
Ayşe’den ayıran baba adı, doğum tarihi, TC no, işlem numarası…..vb.
4. Başınıza herhangi bir tıbbi hata geldi mi?
 Evet geldi
 Hayır gelmedi
6. BÖLÜM:
1. Çocuğunuzun tıbbi geçmişi ile ilgili, Örneğin; aşıları, alerjileri, şimdiki sağlık
problemleri, kullandığı ilaçlar gibi bilgilerin yer aldığı bir dosyası var mı?
 Evet var
 Bir dosyası var ama tam değil
 Hayır yok
2. Çocuğunuz için ameliyat kararı verildiğinde;
 İkinci bir doktora daha götürürüm
 Ameliyatını yaptırırım
 Ameliyat sonrası nelerin tamamen geçeceğini sorarım
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 Çocuk için risklerini sorarım, ondan sonra karar veririm.
3. Çocuğunuza radyolojik tetkikler istendiğinde hangisini ilk olarak sorarsınız?

 Bu radyolojik tetkikin herhangi bir riski var mı?
 Bu radyolojik tetkik için çocuğa herhangi bir ilaç verilecek mi?
 Bu test neden gerekli?
7. BÖLÜM:
1. Ağrı şikâyetiniz olduğunda;
 Hemen doktora giderim
 Bir ağrı kesici alırım
 Ağrıyı hafifleten başka yöntemler var mı araştırırım
2. Ağrı kesicilerin yan etkilerini biliyor musunuz?
 Evet biliyorum
 Kısmen biliyorum
 Hayır bilmiyorum
3. Ağrı kesicilerin alışkanlık yapmasından korkar mısınız?
 Evet korkarım
 Bazen korkarım
 Hayır korkmam
4. Uzun süreli kullanımda ağrı kesicilerin etki etmediğini düşünüyor musunuz?
 Evet kesinlikle
 Bazen düşünüyorum
 Hayır düşünmüyorum
8. BÖLÜM:
1. Doktorlar hastalarıyla konuşurken onların anlayamayacağı bir terminoloji
kullanıyor mu?


Evet, Mesleki bir dil kullanıyorlar



Hayır, Günlük konuşma dilini kullanıyorlar
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2. Doktorun verdiği bilgileri anlayamadığınızda, tekrar bilgi almanız gerektiğinde ne
yapıyorsunuz?
 Utanıyorum
 Cevap vermezse diye düşünüyorum
 Bir daha soruyorum
3. Sizce doktorun sempatik davranışları hastanın soru sormasını etkiler mi?
 Evet
 Kısmen
 Hayır
4. Doktorun, sizin şikâyetleriniz ile ilgili verdiği bilgilerden ve uyguladığı
tedavilerden memnun kalmadığınızda ne yaparsınız?
 Başka bir doktora giderim
 İnternetten doktorun söylediklerini araştırırım
 Doktoruma tekrar gider, memnuniyetsizliğimi anlatırım

9. BÖLÜM:
1. Doktora muayene olmak için giderken, öncelikle yanınıza hangisini alırsınız?
 Şikâyetlerim ile ilgili şimdiye kadar yapılan tetkikleri ve sağlık karnemi
 Şimdiye kadar kullandığım ilaçları
 Hiç birisini
2. Doktorunuzla sağlık problemlerinizi konuşurken utanırmısınız?
 Evet utanıyorum
 Bazen utanıyorum
 Hayır utanmıyorum
3. Doktorunuz size ameliyat önerdiğinde;
 Doktorun bu konudaki ameliyat tecrübesini sorarım
 Ameliyatın aciliyetini sorarım
 Doktor hakkında bilgi toplarım ona göre karar veririm.
 Bir başka doktordan daha fikir alırım
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10. BÖLÜM:
1. Sizce herkes kan, doku veya organ bağışçısı olabilir mi?
 Evet kesinlikle
 Hayır
 Bilmiyorum
2. Yaşarken organ bağışı yapmanın risklerini biliyor musunuz? ( Bir böbreğinizi,
karaciğerinizin bir parçasını vermek gibi)
 Evet biliyorum
 Kısmen biliyorum
 Hayır bilmiyorum
3. Sizce organ alıcısı için, organ bağışı daima başarılı mıdır?
 Evet
 Bazen
 Hayır
4. Organ Bağışı yaptınız mı?
 Evet
 Hayır
Hayır ise Neden: ……………………….

11. BÖLÜM:
1. Hasta olarak haklarınızı ve sorumluluklarınızı biliyor musunuz ?
 Evet biliyorum
 Kısmen biliyorum
 Hayır bilmiyorum
2. Hastanelerde, hasta hakları sorumlularının çalıştığını biliyor musunuz?
 Evet biliyorum
 Hayır bilmiyorum
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3. Tedaviniz ile ilgili bir şeyler ters gittiğinde ne yaparsınız?
 Hastaneyi veya bakım veren bölümü arar, problemleri düzeltmelerini
söylerim


Üst yönetimleri ile görüşürüm

 Bir daha o hastaneye gitmem
4. Bir sağlık kuruluşuna veya bir sağlık personeline ( hemşire, doktor, …) hakkınızı
aramak için dava açmak zorunda kaldınız mı?
 Evet
 Hayır
SİZİN GÖRÜŞÜNÜZ:
Sizce hastaların teşhis, tedavi ve bakım sürecine katılımlarını engelleyen
sebepler nelerdir?
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EK – 2
Speak Up broşürlerinin çevirileri aşağıda verilmiştir.

EK – 2.1
Tıbbi araştırma çalışmaları hakkında ne bilmelisiniz?
Tıbbi araştırmalar, dünya çapında insanların hayat kalitesinin
artırılmasına yardımcı olur. Cihazın, makinelerin, tedavilerin, yeni ilaçların
test çalışmaları araştırılır. Bu broşür araştırma çalışmaları hakkında sorular
ve cevaplara sahiptir.
Araştırma çalışmalarında arananlar:
Klinik Deneyler

Deney araştırmaları

Deneme Deneyleri

Klinik Denemeler

Klinik Araştırma Denemeleri

Test Araştırmaları

Deneyler

Deneysel Çalışmalar

Klinik Çalışmalar

Test Çalışmaları

Araştırmalar

Deneysel Testler

Klinik Testler

Denemeler

Doktorun araştırma çalışması yapacak mı?
Doktorun, diğer doktorlar ve araştırmacılarla çalışmalar yapabilir.
1. Sağlık sigortanız pahalı araştırma çalışmalarınızı ödeyecek mi?
Her zaman değil. Araştırma çalışmalarının parasını ödemeniz
gerekirse doktorunuza veya araştırmacınıza ve sigorta şirketinize danışın.
2. Yeni ilaç araştırma çalışmalarında ne yapılır?
İlk olarak, birkaç gönüllü ilaçların güvenliğini ve ne kadar alınması
gerektiğini test eder. Sonra daha geniş bir insan grubu uzun süre ilacın
güvenliğini ve işe yarayıp yaramadığını test eder. Hangi grubun içinde
olacağınızı bulun.
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3. Yeni ilaç ya da tedavi alacağınız garanti edildi mi?
Bazı çalışmalarda – Placebo- tesirsiz madde alabilirsiniz. Placebo
ilaçların veya tedavilerin sağlığına etkisi olmayacaktır. Veya alternatif ilaç ya
da tedavi alabilirsiniz. Yeni ilaç ve tedavi ile alternatifi kıyaslanabilir.
4. Eğer bir etkisiz madde veya alternatif alırsanız bu çalışmanın size yardımı
olacak mı?
Muhtemelen hayır. Fakat sizin çalışma içinde bulunmanız diğerlerinin
yararına olan bilgi verebilir.
5. Araştırma çalışmaları sırasında durumunuz kötüleşebilir mi?
Araştırmacıya veya doktorunuza, çalışma süresince neler olabileceğini
sorun. Çalışmanın planı veya protokolünün kopyasını sorun. Cihazların,
makinelerin, tedavilerin ilaçların yan etkilerini sorun. Çalışma içindeyken yan
etkilerine bakın.
6. Bilgilendirilmiş onam formu nedir?
Bunun anlamı, doktorun veya araştırmacının, araştırma çalışması ve
riskleri

hakkında

anlamanızdır.

size

Onam

bilgi
formunu

vermesidir.

Bunun

imzalamanız

anlamı

istenecektir.

anlatılanları
Bu

formu

imzalamadan önce karar vermek için eve götürün ve aileniz ile birlikte
okuyun.
7. Çalışma protokolünü veya bilgilendirilmiş onamı anlamadıysanız ne
yapmalısınız?
Doktorun veya araştırmacının açıklamasını isteyin. Doktor ya da
araştırmacının bir hasta savunucusu önermesini isteyin. Bu kişi, hastanın
tedaviyi ve tedavideki seçenekleri anlamasına yardımcı olur.
8. Eğer çalışmalar hakkında şüpheleriniz olursa, kimi arayabilirsiniz?
Birçok araştırma yeniden inceleme kurulu enstitüsü tarafından gözden
geçirilir. Bu kurul çalışmaların güvenliğinden emin olur. Eğer güvenlik
hakkında şüpheler görür ise çalışmayı durdurur. Federal hükümet tarafından
finanse ediliyorsa insan araştırmalarını koruma ofisine kayıtlı olmalıdır.
9. Doktora veya araştırmacılara sorular:


Niçin araştırma çalışmaları yapılmaktadır?



Çalışmayı kim yapıyor?
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Çalışmanın sonucu ne kadar sürecek?



Devam ettiği sürece kendi doktorunuzu görebilecek misiniz?



Bu çalışmada siz para ödeyecek misiniz? Ya da çalışmaya katıldığınız
için para alacak mısınız?



Siz çalışmaya katıldığınız için herhangi biri para kazanacak mı?



Ne gibi testler ve tedaviler çalışmada kullanılacak?



Eğer siz çalışmanın bir parçası olmama kararı verirseniz diğer
seçenekleriniz nelerdir?



Yeni tedavi size klasik tedaviden daha fazla yarar sağlayacak mı?



Placebo ya da alternatifi ilaç alabilir misiniz?



Eğer çalışmanın bir parçası iseniz size neler olabilir? Kötü etkileri
raporlayan birisi var mı? Onlar ne kadar ciddi?



Çalışma süresince durumunuz kötüleşebilir mi? Eğer kötüleşirse ne
olur? Eğer durumunuz kötüye giderse size bilgi verilecek mi? Nasıl?



Çalışma süresince yaralanırsanız bakım masraflarınızı kim ödeyecek?



Fikrinizi değiştirdiğinizde çalışmaya katılımınızı kesebilir misiniz? Eğer
katılımınızı keserseniz sizin için tehlikeli midir?



Çalışmadan sonra ne olacak?



Çalışma sonuçlarından bilgilendirilecek misiniz?



Çalışmanın bilgileri hakkında kiminle irtibata geçebilirsiniz?



Sizin konuşabileceğiniz hasta savunucuları var mı? Araştırmayı yapan
klinik ya da laboratuarın çalışanı olmayan bir savunucu olmalıdır.



Çalışmanın sonuçları kime finansal fayda sağlar?

Doktor ya da araştırmacı sizin katılımınızdan kişisel fayda sağlar mı?
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EK – 2.2
İlaç Hatalarından Kaçınmak İçin Yapılması Gerekenler Herkes Sorumlu
En başta siz olmak üzere, bakım sağlayanların çoğu ilaçlardan
sorumludur.


Kullandığınız bütün ilaçları doktorunuzla beraber kontrol edin. Birlikte
alınması gereken ilaçları kontrol ederek kullanımlarından emin olun.



Diğer ilaçlar, besinler ve içeceklerle alacağınız yeni ilaçları eczacınızla
beraber kontrol ediniz. Bu ters reaksiyonlardan kaçınmanıza yardımcı
olur.



Doktorunuza, eczacıya ve diğer bakım sağlayıcılara kullandığınız bütün
ilaçların güncel listesini veriniz. Bu listenin içinde şu unsurlar olmalıdır:
o Reçetelendirilmiş ilaçlar
o Reçetesiz ilaçlar
o Vitaminler
o Bitkisel ilaçlar
o Diyet ekleri
o Doğal iyileştiriciler
o Rahatlık sağlayan ilaçlar
o Günlük ve ya haftalık içecekler
o İlaçlarınızı kontrol ediniz ve sorular sorunuz.
Reçetedeki el yazılarının okunabilir olduğundan emin olunuz. Eğer
okuyamıyorsanız eczacınızda reçeteyi okuyamayabilir. Reçete size teslim
edilmeden önce okunabilirliğini kontrol ediniz.



Etiketleri okuyunuz. İsminizin ve ilaçların isminin doğru olduğuna kanaat
getiriniz.



İlaçlarınızla ilgili tüm talimatları anlamaya çalışınız.



Eğer ilaçlarla ilgili bir şüpheniz varsa doktora; eczacıya ve tüm bakım
sağlayıcılara bu konuda sorular sorunuz.
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Almanız gereken bir ilaçla ilgili ihmaliniz var ise bunu doktora veya
eczacıya sorunuz.



İlaçlarınızla ilgili soru sormaktan kaçınmayınız.

Hastane veya Klinikte İlaç Hatalarından Nasıl Kaçınılır:


İlacınız verilmeden önce isminizin ve kol bandınızın hemşire veya doktor
tarafından kontrol edildiğinden emin olunuz.



Bakım sağlayıcılara soru sormaktan korkmayınız.



Eğer yanlış bir ilaç aldığınız hakkında bir şüpheniz varsa ne zaman ilaç
alınması gerektiğini biliniz. İlacın vakti geçmiş ise bunu yüksek sesli dile
getiriniz.



İlacı aldıktan sonra eğer kendinizi kötü hissediyorsanız bunu ilgililere
bildiriniz.



Eğer ters bir reaksiyon olduğunu düşünüyorsanız hiç vakit geçirmeden
yardım isteyiniz.



Eğer IV sıvı alıyorsanız üzerinde bunun kartının olup olmadığına bakınız.
Aşağı yukarı bitiş süresi ile ilgili bilgi alınız. Çok hızlı damlama veya çok
yavaş damlama var ise bunu ilgililere bildiriniz.



Yeni bir ilaç aldığınızda bunu var olan ilaç listesine ekleyiniz dikkatli bir
şekilde okuyunuz. Aldığınız bütün ilaçların listede olmasını sağlayınız.
Eğer bunu yapamıyor iseniz diğer arkadaşınızdan veya refakatçinizden
yardım isteyiniz.
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EK – 2.3
Enfeksiyondan Korunmak İçin Yapılması Gereken 5 Kolay Yöntem
Aşağıda yapılması gereken beş kolay yöntem ile enfeksiyonun
yayılmasını engelleyebilir ve enfeksiyonla mücadele edebilirsiniz.
1. ELLERİNİZİ YIKAYINIZ


Sabun ve ılık su ile ellerinizi yıkayınız. En asgari 15 sn ellerinizi
sabunla ovalayınız. Avuç içi, tırnaklar ve elin dış yüzeyi
yıkanmalıdır.



Eğer elinizin kirli olduğunu gösteren bir emare yoksa alkol bazlı el
dezenfektanlarını

kullanabilirsiniz.

Avucunuza

dökeceğiniz

el

dezenfektanı ile özellikle tırnakları ve parmak aralarını ellerinizi
kuruyuncaya kadar temizleyin ya da ovalayınız.


Yiyeceklere dokunmadan önce ellerinizi yıkayınız. Tıraştan,
banyodan sonra el yıkayınız. Çocuk bezini değiştirdikten sonra, sizi
ziyaret edenlerden sonra ve evcil hayvanlarla oynadıktan sonra
ellerinizi yıkayınız.

2. SAĞLIK HİZMETİ VERENLERİN ELLERİNİ YIKADIĞINDAN VE
ELDİVEN GİYDİĞİNDEN EMİN OLUNUZ


Doktor, hemşire, diş hekimi ve diğer sağlık personeli sizinle temas
kurduğunda birçok bakteri ve virüs taşıyabilir onun için sizi tedavi
etmeden önce onlara ellerini yıkayıp yıkamadığını sorun. Veya
ellerimiz temiz rozetlerinin olup olmadığına bakınız.



Boğaz kültürü alma, diş çekme, kan alma, yaralara dokunma, vücut
sıvıları ile temas, ağız veya özel muayene incelemelerinden sonra
sağlık personelinin temiz eldiven giymesi gerekir. Bu durumlarda
eldiven giymeleri gerektiğini söylemekten çekinmeyiniz.

3. AĞZINIZI VE BURNUNUZU KAPATINIZ


Birçok hastalık, hapşırık ve ya öksürme yoluyla yayılır. Hapşırma
veya öksürük yoluyla mikroplar bir metre veya daha fazla yayılır.
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Enfeksiyonun başkalarına yayılmasını engellemek için ağzınızı ve
burnunuzu kapatınız.


Bir peçete kullanınız. Cebinizde veya iş yerinizde peçete veye ıslak
mendil kullanınız. Hapşırdıktan veya öksürdükten sonra ellerinizi
yıkayınız ve kirlenmiş materyali çöpe attığınızdan emin olunuz.



Eğer kuru hapşırık var ise elinizin dışı ile ağzınızı ve burnunuzu
kapatınız. Elinizi kullanmış iseniz onu hemen yıkayınız.

4. EĞER

HASTA

İSENİZ

DİĞER

İNSANLARLA

TEMASTAN

KAÇINMALISINIZ


Hasta iseniz başka insanlardan uzak durmalısınız veya evde
kalmalısınız.

Diğer

insanlarla

temasta

bulunmayınız,

el

sıkışmayınız.


Tıbbi bir tedavi için bulunan bir bakım merkezinde, bekleme
salonlarında insanlara bulaştırmamak için temastan kaçınınız.

5. ENFEKSİYONUN

YAYILMASINI

ENGELLEME

VE

HASTALIKLARINDAN KAÇINMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER


Yetişkinlerin olması gereken aşılardan emin olun. Yetişkinlerin
olması gereken aşılar konusunda doktora danışabilirsiniz. Aşılar
aşağıdaki hastalıkları önlemek için kullanılmaktadır:
o Suçiçeği

o Menenjit

o Kabakulak

o Nezle

o Kızamık

o Boğmaca

o Difteri

o Kızamıkçık

o Tetanos

o

o Hepatit

Pnomoni
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EK – 2.4
Test Hatalarını Engellemek İçin Yardım
Medikal testler ve laboratuar testleri doktorlar için çok önemli yardımcı
araçlardır. Bununla birlikte bazen yanlış testler istenebilmekte, test sonuçları
yanlış anlaşılabilmekte veya doktorunuz tedaviniz için gerekli olan sonucu
oldukça geç alabilmektedir. Bazı testler yan etkilere sahip olabilir. Bu da sizi
yaralar. Bu broşürde testlerinize hazırlık için gereken yardımı bulacaksınız.


Eğer anlamadığınız medikal bir formu imzalamanız istenirse ne
yapmalısınız?
Çalışandan bu formun içeriğini açıklamasını isteyiniz. Formun içeriğini
anladıktan sonra imzalayınız. Eğer gözleriniz iyi görmüyorsa gözlüğünüzü
takın öyle okuyun.



Bu test sonuçlarının size ait olduğunu nereden biliyorsunuz?
Çalışanlar

adınızı

ve

doğum

tarihinizi

sormalıdır.

Eğer

öyle

yapmazlarsa kendinizi ifade edin. Konteynerler üzerinde adınızı temsil
eden etiketlerin varlığından emin olun. Etikette adınız ve diğer kişisel
bilgiler olmalıdır. Ayrıca konteynerlerin yanlış etiketlenmediğinden ve
kontamine olmadığından emin olmanız gerekir.


Eğer anlamadığınız bir şey olduğunu düşünüyorsanız testin neden
ve niçin yapıldığını sorun.
Doktorunuzun istediği testlerin nasıl yapılması gerektiğinden emin
olun. Doktordan bir test kağıdının kopyasını isteyin ve test için laboratuara
gidin. Eğer yanlış test yapıldığını düşünüyorsanız bunu söylemekten
çekinmeyiniz.



Bir kontrast ajanı almanız gerektiği söylenirse bunun ne olduğunu
sorun.
Kontrast ajanları organları ve kan damarlarını X ışınlarıyla veya özel
işlemler ile daha görünür hale getiren bir sıvıdır. Kontrast ajanı
algılandığında kaşınma ve nefesle ilgili bir sorun yaşarsanız bunu
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çalışana bildirin. İşlem yapılmadan önce hamile olup olmadığınızı
söyleyin. Bu sizin ve bebeğiniz için en sağlıklı iletişim olacaktır.


Eğer sizden bir MR istenmişse kendinizi nasıl hazırlamalısınız?
MR (Manyetik Rezonans) manyetik rezonansa dayalı görüntülemeyi
simgelemektedir. MR makinesi üzerinde güçlü mıknatıslar olduğu için
metal

nesneleri

hızla

kendine

çekerler.

İyi

bir

hazırlık

süreci

yaşanmamışsa bu yaralanmaya yol açabilir. MR makinesi metal objeleri
ısıttığı için yakabilir. Eğer bir MR filmi çektiriyorsanız vücudunuzda bir
implant veya metal obje varsa bunu mutlaka MR teknisyenine bildiriniz.
Bu konuda bilgi sahibi olmanız en iyi sonuca katkıda bulunacaktır.


Test sonuçlarım bir yanlış varlığını gösteriyorsa ne yapmalıyım?
Sizin için gereken en iyi tedavi metoduna karar verebilmesi için birden
fazla uzmanla görüşmeye çalışın. Öncelik sırası olarak ilk, hekiminize
danışın.



Eğer laboratuarla veya görüntüleme merkezi ile ilgili kötü bir
tecrübem varsa ne yapmalıyım?
Laboratuar ve görüntüleme merkezinin hastanenin bir parçası
olduğunu düşününüz. Böylece probleme doğru bir yaklaşım geliştirmiş
oluruz. Ayrıca herhangi bir sorun karşısında hasta hakları birimi ve ALO
184’e (SABİM) başvurabilirsiniz.



Unutmayınız ki haberdar etmemek eski düzenin devamlılığına
katkıda bulunur.
Her zaman testi veya sonuçları nasıl ve ne zaman almanız gerektiğini
sorun. Mümkün olduğu kadar ihtiyacınıza yönelik düzenlenen tedaviniz
hakkında doktorla ve diğer bakım sağlayıcılarla konuşun. Doktorlarınıza
aşağıdaki soruları sorabilirsiniz.
o Bu test neden yapılmaktadır? Sağlığım hakkında ne söylenebilir?
o Test ve tahlil sonuçlarının bir kopyasını alabilir miyim?
o Bu testlerden önce herhangi bir yiyecek ve içecek sınırlaması var
mıdır? Testten ne kadar önce ve ya sonra bu yiyeceklerden uzak
durmalıyım?
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o Bu testlerden önce ilacımı almalı mıyım?
o Test için gereken bir hazırlık süreci var mı?
o Bu testin herhangi bir yan etkisi var mı? Bir acı veya rahatsızlık
duyacak mıyım?
o Testi almadan önce merkezi aramam gerekli mi?
o Bu tesis veya laboratuarın akreditasyonu var mı?
o Bu kurum devletin herhangi bir organı tarafından denetleniyor mu?
En son denetim ne zaman yapıldı? Denetim sonuçları nasıldı?
o Personel ellerini yıkar mı?
o Kan ve numune örneği alımı sırasında eldiven giyerler mi?
o Sonuçlar ne zaman hazır olacak? Doktorlar sonuçlarımdan ne
zaman haberdar olacak?
o Eğer sonuçlarımda panik değer varsa veya panik görüntü çıkarsa
bana nasıl bildirilecek? Doktoruma bilgi verilecek mi?
o Sizi aramam için bana bir telefon verecek misiniz?
Hastanın katılımı programı hastaların bilinçli olmasını, tedavi ve
bakıma yardımcı olmasını hedeflemektedir.
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EK – 2.5
Cerrahi İşlemlerde Hatadan Kaçınmak İçin Yardım; Sizin Güvenliğiniz
İçin
Cerrahi işlem sırasında yanlışlıklar olabilir. Cerrah yanlış taraf
cerrahisine dayalı işlem yapabilir. Yanlış bölüm, yanlış vücut parçası
operasyona konu olabilir veya yanlış kişi ameliyat edilebilir. İşte bütün
bunlardan kaçınmak için hastanelerde yanlış taraf cerrahisini engelleme
prosedürü geliştirilmektedir.
Operasyon işlemi sonrasında da hatalar olabilir. Hasta yanlış ilaç
alabilir veya yapması gereken uygulamaları anlamayabilir. Bir hasta olarak
siz kendi bakımınızı daha güvenli bir hale getirebilir katılımcı ve
bilgilendirilmiş bir üye olarak sağlık bakım ekibine dahil olabilirsiniz.
Cerrahi İşlem Öncesi Hazırlık:
DOKTORUNUZA SORUNUZ:


Cerrahi işlem öncesi reçeteli veya reçetesiz almam gereken ilaç var
mı?



Operasyon öncesi bir şey yiyip içebilir miyim?



Ojesiz gelmeli miyim ve tırnaklarımı kesmem gerekiyor mu?



Eğer başka bir sorunuz varsa onu bir yere yazınız doktorla
görüşmeden önce soru listesini oluşturunuz.

EVDEN AYRILMADAN ÖNCE:


Duş alınız veya saçalarınızı yıkayınız.



Makyaj yapmayınız. Sağlık çalışanları derinizde kan dolaşımını kontrol
etmeye ihtiyaç duyabilirler.



Evden

ayrılmadan

önce

değerli

eşya

ve

paranızı

yanınızda

getirmeyiniz.


Cerrahi işlem odasında çalışanlar bilgilendirilmiş

onam formu

konusunda bazı sorular sorabilir. Bilgilendirilmiş onam formunu dikkatli
okuyunuz.
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ONAM FORMUNUN İÇİNDE OLMASI GEREKENLER


İsminiz



Hangi cerrahi işlem yapılacağı



Cerrahi işlemin türü



Cerrahi işlemin riski



Sizin cerrahi işlemi kabul ettiğinize dair imzanız



Doktor ile cerrahi işlem konusunda yapılan görüşmenin soruları (size
özel)
Formun içinde bulunan her şeyin doğruluğundan emin olunuz. Bütün

sorularınız cevaplandığından emin olunuz. Eğer anlamadığınız bir şey
varsa bunu mutlaka kararlılıkla dile getiriniz.
Güvenliğiniz için çalışanlar size aşağıdaki soruları sıklıkla sorabilir:
1- İsminiz nedir?
2- Ne tür bir cerrahi işlem olacaksınız?
3- Hangi tarafınızdan ameliyat olacaksınız?
4- Bu soruların tamamı çift kontrolle formlara kayıt edilmelidir.
Cerrahi İşlem Öncesi:


Operasyon bölgenizi sağlık çalışanları işaretleyebilir. Bu işaretin doğru
tarafta

olduğundan

emin

olunuz.

Eğer

bir

yanlışlık

olduğunu

düşünüyorsanız yardım isteyiniz.


Mümkünse uyanık iken işaretlemenin yapılmasını sağlayınız.



Eğer uyanık değilken işaretleme yapılacak ise, refakatçinizin işaretlemeye
şahit olmasını sağlayınız. Refakatçiniz işaretlemenin doğruluğundan emin
olmalıdır.



Bel cerrahisi işlemine dayalı bir operasyonda boyun, femur veya cruris
işaretlenebilir. Cerrah tam işaretlemeyi siz uyutulduktan sonra kontrol
ederek yapacaktır.



Cerrahi işlem öncesindeki son zaman diliminde cerrah ve ekip size son
doğrulamayı yapmalıdır. Son doğrulama sürecinde doğru cerrahi, doğru
taraf ve doğru insan unsurları bulunmalıdır.
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Cerrahi İşlem Sonrası:


Doktor ve hemşirenize ağrı düzeyinizi mutlaka söyleyiniz. Akredite edilmiş
kurumlar ağrı yönetimini mutlaka yerine getirmek zorundadır.



Özellikle yeni bir ilaç aldığınızda verilen ilaçla ilgili mutlaka soru sorunuz.
Nedir, ne içindir, bu ilacın yan etkisi var mıdır? gibi. Bakım sağlayana ilacı
aldıktan sonra herhangi bir alerji gelmişse bildiriniz.



Eğer ilaçlarla ilgili daha fazla sorunuz varsa bunu hemşire ve doktorunuza
mutlaka bildiriniz.



IV bir işlemle ilgili olarak serum takılması gibi durumlarda bunun yaklaşık
süresini sorunuz. Eğer çok yavaş veya çok hızlı bir akış varsa bunu
hemşireye bildiriniz.



Hastaneden ayrıldıktan sonra bir terapiye ihtiyacınız olup olmadığını
doktorunuza iletiniz.



Seyahat, egzersiz, çalışma aktiviteleri gibi gündelik işleriniz için
sorularınız varsa bunu doktorunuza sorunuz.
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EK – 2.6
Çocuğun Bakımındaki Hataları Engelleme
Çocuğunuzun sağlığı ve güvenliği doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık
verenler için önemlidir. Doğru soruları sorarak ve olayların aktif olarak içinde
bulunarak çocuğunuzun bakımında fark yaratabilirsiniz. Bu broşürde
çocuğunuzun bakımında hataları önlemek için bir takım ipuçları ve cevaplar
bulacaksınız.
1. Çocuğunu

doktor

veya

hastane

ziyaretine

hazırlarken

ne

yapmalısınız?
Aşağıdaki bilgileri yazmak yararlı olacaktır:


Çocuğun tıbbi geçmişi: Aşıları, alerjileri, şimdiki sağlık problemlerini
ve hastane muayeneleri ve ameliyat tarihlerini kapsamalıdır.



Çocuğun ilaçlarının tam listesi: Reçeteli ve reçetesiz ilaçları,
vitaminleri ve bitki özlü ilaçları da içermelidir. Çocuğun aldığı
dozları içermelidir.



Çocuğun sağlığı hakkındaki soruları: Bu bilgileri çocuğun doktoru
ve diğer bakım verenler / bakım sağlayanlarla paylaşın.

2. Doktora ne sormalısınız?
Çocuğun yarası veya hastalığı ile ilgili tüm tedaviler ve testler
hakkında araştırma yapın. Bu tedavinin çocuğa nasıl fayda sağlayacağını
sorun. Daha fazla test ve tedavinin çocuğunuz için neden daha iyi sonuç
vermeyeceğini anlayın.
3. Doktorun ne söylediğini anlamazsanız?
Doktora anlamadığını söyle. Daha fazla sor. Bu soruları sorarak
doktorun senin neye ihtiyacın olduğunu anlamasına yardımcı olabilirsin.
Doktora seninle aynı lisanı konuşan birilerine ihtiyacın olduğunu söyle.
4. Çocuğun
olursunuz?

enfeksiyon

almasını

engellemek

için

nasıl

yardımcı
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Çocuğa dokunmadan önce bakım verenlerin ellerini yıkamasını
hatırlatın. Ellerin yıkanması enfeksiyonu engellemeye yardım eder. Bakım
verenlere,

çocuğun

edep

yerlerini

muayene

etmeden,

yaralarına

dokunmadan, kan almadan temiz bir eldiven giymelerini hatırlatın.
Güvenli İlaç Alımı:
Çocuğunuzun yeni bir ilacı almasının güvenli olduğundan nasıl emin
olursunuz?
Çocuğun doktoruna veya hemşiresine şimdiki kilosunu veya kilosunu söyle
ya da çocuğun ağırlığını ölçmelerini isteyin. Çocuklar için ilaçlar kiloya
bağlıdır. Aşağıdaki soruları sorunuz:
1. Niçin çocuğun yeni ilaca ihtiyacı var? Nasıl yardımcı olacak?
2. İlaçların adları nelerdir?
3. İlaç hakkında yazılı bilgi var mı?
4. İlaç neye benziyor? Sıvı mı veya tablet mi? İlacın rengi nedir?
5. İlacı alırken yöntemler nedir? Bu yöntemleri bakım verene tekrarla.
6. Yan etkileri nelerdir?
Çocuğun hakkında, geçmişteki ilaçlarının reaksiyonları ve alerjilerini
doktorlara ve bakım verenlere hatırlat. Doktorun veya bakım verenin ilaçlar
hakkında söylediği bilgileri anlamadıysan söyle. İlacı aldığında etiket
üzerinde çocuğun adını, ilacın adını ve dozunu doğruluğunu kontrol et.
1. Eğer çocuğun ilacı alırken rahatsız olursa, tabletleri kırarak veya
ezerek yiyecek ile birlikte verebilir misin?
Doktora veya eczacıya sorun, örneğin, ağrıyı azaltan / analjezik
ilaçlar kırılarak veya ezilerek alınmalı mıdır? Diğer bir alış yolu var
mıdır veya sıvı ile alınabilir mi?
2. Çocuğun kazayla ilacı içtiyse ya da fazla miktarda içtiyse ne
yapmalısınız?
Acilen bulunduğun lokal yerleşimdeki kontrol merkezini veya
doktorunu ara.
Tıbbi ya da Laboratuar Testleri Almak:
Medikal ve laboratuar testler nelerdir?
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Tıbbi test, X-Ray, MR, CT, taramalarını içerir. Laboratuar testleri ise
kan testlerini ve idrar örneğini içerir.
1. Tıbbi ve lab testler hakkında ne sormalısın?
Çocuğun teste niçin ihtiyacı olduğunu sor. Teste çocuğun nasıl
hazırlanacağını ve testin nasıl yapılacağını öğren. Test süresince çocukla
beraber mi olacağını öğren.
2. Tıbbi testlerin veya laboratuar testlerinin herhangi bir riski var mı?
X-Ray’de ve CT’de radyasyon kullanılır. Bazı hastalar çok fazla
radyasyona maruz kalır. MR da çok güçlü manyetik mıknatıs kullanılır.
MR makinesi bazı metal objeleri kazayla kendisine çekerek hastaları
yaralayabilir. Görevliye çocuğun testinin güvenli bir şekilde nasıl
yapılacağını sor.
3. Çocuğuna diğer laboratuar testleri ve kan testleri istendiğinde ne
yapmalısın?
Çocuğunun numunesinin içinde olduğu konteynerin etiketinin üstünü
kontrol edin. Etikette çocuğun adı ve doğum tarihi veya diğer bilgileri
olmalı. Konteyner ağzının kapatıldığından emin olun.
4. Çocuğun X-Ray, MR ı ya da CT taraması olacaksa ne yapmalısın?
Çocuğa kontrast madde verilip verilmeyeceğini sor. Bu sıvı X-Ray’de
ve diğer testlerde organları ve kan akımını gösterir. Çocuğun daha önce
kontrast madde ile problemleri oldu ise görevliye bildir. Kontrast
maddeden sonra çocukta rahatsız nefes alma veya kaşıntı başlarsa
görevliye hemen söyle.
Hastaneye Gidiş:
Hastane hatalarını engellemek için ilk yapman gereken şey nedir?
Çocuğun kimlik bilgisinin yazılı olduğu hasta bilekliğini kontrol et.
Bilekliğin üzerindeki bilgilerin doğruluğundan emin ol. Bakım verenlerin ilaç,
test ve tedavileri çocuğa vermeden önce çocuğun adını sorduklarından ve
kimlik bandını kontrol ettiklerinden emin ol. Bakım verenler çocuğun doğum
tarihini veya diğer bilgilerini sormalıdır.
1. Hastanede gece çocuğun yanında kalabilir misiniz?
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Hastaneye sor. Birçok hastane ailenin gece kalmasına izin verecektir.
Sen ya da senin güvendiğin birinin müsait olduğunda refakatçi olarak
çocuğunla beraber kalması önemlidir.
2. Çocuğun ihtiyacı IV. Bu nedir?
IV intravenöz ilaç, damar içine verilir demek. IV’nin ne zaman
çıkartılacağını belli periyotlarda sor. Bunun takıldığı yer enfekte olabilir.
3. Buradaki bazı öğütler çocuğun hastanedeyken sana yardımcı olur.


Bilgileri not et. Örneğin ilacın adı ve miktarını yaz.



Çocuğunun ağrısı olursa hemen bakım verenlere söyle. Onlar
düzenli olarak çocuğun ağrısını kontrol etmelidir.



Çocuğun başka bir kata veya departmana taşınabilir. Taşındıktan
sonra çocuğun doğru tedavi ve ilaç aldığını kontrol et. Tereddüdün
varsa bakım verenle konuş.



Ziyarete gelenlerden hasta olanların telefon etmesini veya
iyileştikten sonra gelmesini söyle. Çocuğun çok kolay hastalığa
yakalanabilir.



Tüm görevliler belirleyici / kimliklendirici rozet takmalıdır. Eğer
rozeti göremezseniz sorun.

Güvenli Ameliyat Olmak:
Hastaneye gitmeden önce çocuğun güvenliği sağlamak için ne
yaparsın?
Hastaneye gitmeden önce uyku verici ilaçların verilip verilmediğini
sorun. Çocuğunun ameliyatını yapacak cerrah ve diğerleriyle konuşun. Bu
operasyondaki tecrübelerini sorun. Çocuğunun operasyonunu yapacak
kişinin yeteneklerinden emin olun.
1. Operasyondan

önce

çocuğun

güvenliğini

sağlamak

için

ne

yapacaksın?
Cerrahla çocuğun vücudunda operasyon olacak bölge hakkında
konuşun. Siz odadayken cerrahın operasyon bölgesini işaretlemesini
isteyin. Doğru bölge olduğundan emin olun.
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Cerrahın sadece doğru yeri işaretlediğinden başka hiç bir yeri
işaretlemediğinden emin olun. Sedatif etki başlayana kadar çocuğun
yanında kalabilir misiniz sorun.
2. Operasyon sonrası çocuğun güvenliği için ne yaparsın?
Pediatri

uzmanlarının

uyandırma

odasında

çocukla

ilgilenip

ilgilenmeyeceğini sorun.
Hastaneden ayrıldıktan sonra çocuğun güvenliği için ne yaparsın
Çocuğun evde ihtiyacı olan bakım hakkında sorun.

Öğrendiklerini

yazın. Acil durumda veya sorun olduğunda arayabileceğin kişilerin
telefonlarını ve isimlerini alın.
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EK – 2.7
Ağrı Yönetimi Hakkında Ne Bilmelisiniz?
Ağrınız hakkında konuşun
1. Ağrılar hakkında sürekli doktorlara ve hemşirelere soru sormak önemli
midir?
Evet. Ağrı zaman ile değişebilir ya da ağrı kesicin etki etmiyor olabilir.
Doktorlar ve hemşireler ağrın hakkında sık sık soru sormalıdır.
2. Doktor ve hemşireye ağrın hakkında anlatman gerekenler nelerdir?
İlk olarak onlar soru sormasa da ağrınızın olduğunu söyleyin.
Doktorunuza veya hemşirenize ağrınızın nasıl olduğunu, ağrı skalasında
0-10 arası puanlayarak tanımlayın. (10 en şiddetli ağrı) Onlar daha farklı
ağrı skalaları (kelimeler, yüzler, renkler ya da resimler içeren) kullanıyor
olabilirler. Ağrıların nerede ve ne zaman olduğunu söyleyin. Eğer
uyuyamıyorsanız giyinmek, merdiven çıkmak gibi eylemleri ağrıdan dolayı
yapamıyorsanız belirtin. Ağrınız hakkında ne kadar çok şey bilirlerse
iyileştirmekte o kadar yardımcı olurlar. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak
ağrınızı tarif ediniz:


Sürekli ağrı



Çok yoğun ağrı



Şişlik hissi veren ağrı



Keskin acı



Yanma



Atış şeklinde ağrı



Kramp



Bıçak saplanır gibi



Gelip giden tarzda



Kalp atımı gibi



Sabit, sürekli



Sıkılık gerginlik veren



Kesikli



Hafif, uzun sürmeyen



Basınçlı ağrı



Uyuşmuş, hissiz



Çeken bir ağrı



Sıkıştıran



Her yöne yayılan

ağrı
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3. Ağrınız kötüye gittiğinde ne yaparsınız?
Doktorunuza veya hemşirenize haber verin. Ağrının ne kadar şiddetli
olduğunu ya da çoğunlukla ağrı çektiğinizi belirtin. Doktorunuza ağrı
kesicinin işe yaramadığını bildirin.
4. Tedavi kartınız veya ilaç listeniz ağrı ilaçlarını kapsamalı mı?
Evet. Kısa bir süredir kullanıyor bile olsanız ağrı kesiciler diğer
ilaçlarınızla birlikte listelenmelidir. Doktorunuz tarafından reçete ile veya
reçetesiz kullandığınız ilaçları listeleyin.
Ağrı Yönetimi
1. Ağrıyı gidermek için ne yapılabilir?
Ağrı yönetiminin bir kaç yolu vardır. İlaçlar ağrının sıkıntısını
hafifletmek için kullanılır. Ağrıyı giderebilmek için ilaç kullanmadan yapılacak
farklı yöntemlerde vardır. Doktorun seninle birlikte sana en yararlı olacak şeyi
bulmak için çalışacaktır.
2. Ağrı tedavisinde kullanılacak ilaçlardan bazıları nelerdir?
Bazı ağrı ilaçları: acetaminophen, aspirin, ibuprofen, naproxen ve
narkotik (opioids) ilaçlardadır. Narkotiklerin kapsamı, morfin, oxycodone,
hydromorphone. Bu ilaçların birçoğu, hapla, sıvılar, fitiller ve cilt çıkartmaları
olarak kullanılmalıdır. Bazı ağrılar ağrı kesici olduğu düşünülmeyen ilaçlar ile
iyileştirilebilir. Örneğin antidepresanlar.
3. Ağrıyı hafifleten diğer yollar var mıdır?
Hastalığınıza veya durumunuza ve ne kadar ağrı çektiğinize bağlıdır.
Bazen ağrıyı azaltan farklı yöntemler olabilir. Bazı diğer tedavilerin listesi
aşağıdadır:


Akupunktur, küçük iğneler ile ağrıyı bloklar.



Beyninizi, sohbet, oyun ya da sinema gibi aktivitelerle ağrıdan
uzaklaştırabilirsiniz.



Elektriksel sinir uyarımı, küçük elektriksel şoklar kullanarak ağrınızı
bloklamak.



Fiziksel terapi



Hipnoz
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Masaj



Egzersiz



Rahatlama



Sıcak, soğuk kompres

4. İlaçların yan etkileri nelerdir?
Yan etkiler ilacın cinsine bağlıdır. Kabızlık, bulantı, kusma, kaşıntı, uykulu
bir hal, yan etkilerini içerebilir.
5. Eğer kötü bir reaksiyon ve ya yan etki olursa ne yaparsın?
Mümkün olan en kısa sürede doktorunuzu veya hemşirenizi arayın. Yan
etkilerin nasıl tedavi edilebileceğini öğrenin. Farklı ağrı kesicilerin sinin için
daha iyi olup olmayacağını sorun.
6. Ağrı kesici almaya korkar mısınız?
Geçmişte ağrı kesici ile ilgili kötü tecrübeniz olabilir. Örneğin yan etkiler
yada kötü reaksiyonlar. Ya da birçok farklı ilaç alabilirsiniz. Doktorunuz ya da
hemşireniz korkularını gidermek konusunda size yardımcı olmalıdır. İlaç
alırken bu önemlidir.
7. Ağrı kesicilerin alışkanlık yapmalarından korkuyor musunuz?
Bu hastalarda genel bir şüphedir. Çalışmalar gösteriyor ki alışkanlık
ihtimal dışıdır. Bu genellikle hiç bir bağımlılığı olmayanlarda doğrudur.
Korkuların hakkında doktorunuzla veya hemşirenizle konuşun.
8. Uzun

süreli

kullanımda

ağrı

kesicinin

çalışmayacağından

/

etki

etmeyeceğinden korkar mısınız?
Bu durum tolerans olarak adlandırılır. Bunun anlamı ilacı bir süre
kullandıktan sonra vücudun ilaca alışması ve ağrıyı gidermek için değişikliğe
ihtiyaç duymasıdır. Bunun sebebi ağrıyı yaratan sebebin kötüye gitmesi ya
da ağrının yeni ve farklı bir sebepten olması olabilir. Ağrınızı kontrol etmek
için farklı çeşitte ilaca veya çok daha fazla ilaca ihtiyacınız olabilir. Bunu
doktorunuzla veya hemşirenizle konuşun.
9. Eğer yutamazsanız ilaçları kırabilir misiniz / ezebilir misiniz?
Doktor, hemşire veya eczacı ile kontrol ediniz. Bazı ilaçlar ezilebilir bazıları
ezilemez. Örneğin zamanlı ilaçlar (tansiyon ilaçları) ezilerek alınmamalıdır.
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Doktorunuza veya hemşirenize ilacın sıvı olarak ya da farklı şekillerde alınıp
alınamayacağını sorun.
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EK – 2.8
Doktoru ve Diğer Bakım Sağlayanları Anlama
Teşhisin ve bakımın hakkında doktorunun ve diğer bakım verenlerin
söylediklerini zor anlayabilirsiniz. Bu broşür soru ve cevaplar ile bakım
verenleri anlamana yardımcı olacaktır.
Bakım verenlere sorular:


Doktorunu, hemşireni veya diğer bakım verenleri anlamana yardımcı
birisi var mıdır?



İlaçlarını nasıl almanı anlamana yardımcı birisi var mıdır?



Senin anlayacağın dilde yazılı bilgi var mıdır?



Senin kolay okuyabileceğin dilde yazılı bilgi var mıdır?



Senin konuştuğun dilde bakım sağlayanlarla konuşacak birisi var
mıdır?



Şikâyetlerin ve hastalıkların için size yardımcı bir grubunuz var mıdır?



Sizin için diğer kaynaklar var mıdır?

1. Bakım verenlerin ne söylediğini anlamadığınızda ne yaparsınız?
Onlara anlamadığınızı söyleyin. Vücut dilinizi kullanın. Anlamadığınızı
göstermek için başınızı sallayın. Sorular sormanız neyi anlamadığını
anlamalarına yardımcı olur.
2. Onlar açıkladığı halde hala anlamadıysanız ne yaparsınız?
Hala

anlamadığınızı

onlara

söyleyin.

Neyi

anlamadığınızı

açıkça

anlatmaya çalışın. Bakım sağlayanların görevi sizin anlamanıza yardımcı
olmaktır. Size ne yapıldığını anlayana kadar ayrılmamalısınız.
3. Eğer bakım verenlerin acelesi varsa ve sizin sorularınıza cevap verecek
vakitleri yoksa ne yaparsınız?
Sorularınıza cevap vermeleri için yeni bir randevu isteyin.
4. Diğer dilleri konuşuyorsanız ne yapmalısınız?
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Sizin dilinizi konuşan birileri olup olmadığını sorun. Bu kişi bakım
verenlerle konuşmana yardımcı olur. Bu kişi sağlık merkezinde veya
hastanede çalışmalıdır. Onların işi diğer dilleri konuşanlara yardım etmektir.
Bu kişi ofis içinde olmamalıdır. Telefonda olabilir. Dil yardımı almak sizin
hakkınızdır. Sizin dilinizde yapılacak işleri anlatan bilgi notu olup olmadığını
sorun.
5. Okuyamıyorsanız ne yapmalısınız?
Utanmayın. Size bakım sağlayanlarla konuşun.Size yardım edebilirler.
Kağıtta yazılanları size açıklayabilirler. Onların konuyu daha basit anlatan
broşürleri olabilir.
6. Doktorunun bilgileri açıklayıcı değilse anlamak için kendiniz çabalamalı
mısınız?
Hayır. Doktorun ya da diğerlerinin talimatları önemlidir. Talimatlar
hakkında ne düşündüğünüzü söyleyin. Talimatları yazmanız gerekiyorsa
onlara haber verin. İlacını alırken aile üyeleriniz veya arkadaşlarınız yardım
edecekse belirtin. Doktordan aile bireylerinizden veya arkadaşlarınızdan birisi
ile de konuşmasını söyleyin.
7. Açıklamalarda yazanı anlamadığınızda ne yaparsınız?
Bakım verenlere talimatları size okumaları gerektiğini söyleyin. Okunuşu
kolay bilgilendiricilere ihtiyacınız olduğunu söyleyin veya sizin dilinizde
bilgilendiricilere ihtiyacınız olduğunu söyleyin.
8. İlaçlarla ilgili bilgilendiricileri anlamadığınızda ne yaparsınız?
Doktora yardıma ihtiyacınız olduğunu söyleyin. Bilgilendiriciden ne
anladığınızı söyleyin. İlaçları nasıl kullanacağınızı anlamadığınız da onlara
sorun. İlaçların kullanım zamanlarını anlamadığınızda onlara sorun. Bazı
hastalar anlamadığında ilaçları çok az veya çok fazla alır. Bu tehlikeli olabilir.
9. Tüm ilaçlarınızı nasıl hatırlıyorsunuz?
İlaç kartınızı sorun. Aldığınız ilaçların ve miktarlarının yazılmasında bakım
sağlayanların yardımcı olmasını isteyin. Doktora her gittiğinizde kartınız ile
birlikte gidin.
10. Doktor prosedüre ihtiyacınız olduğunu söyledi. Bu ne demek?

124
Tedavi veya cerrahi prosedürü olabilir. Bu prosedür özel cihazlarla
yapılan bir testi anlatıyor olabilir. Uykuya dalabilirsiniz ya da vücudunuzun bir
kısmı uyuşabilir. Size ne yapıldığını sorun. Eğer başka bir dil konuşuyorsanız
size o dili konuşan bir başkasının yardım etmesini isteyin. Acil odasında
olsanız bile size ne yapılacağını anlayın.
11. Onam formu nedir?
Onam formunun anlamı hastalığının veya şikâyetlerinin nasıl tedavi
olacağı hakkında bilgilendirilmenizdir. Operasyonu veya tedaviyi kabul
etmenizi, riskleri anladığınızı ifade eder. Size uygulanabilecek diğer tedaviler
hakkında bilgi sahibi yapar. İyileşmediğiniz durumda ne yapacağını bildirir.
Eğer

tedaviye

razı

olursanız

kağıdı

imzalamanız

istenecektir.

Size

anlatılanların hepsini anladıktan sonra kâğıdı imzalayıp imzalamamak
konusunda karar vermelisiniz.
12. Çalışma kağıdındaki yazılanları anlamadığınız da doldurmazsınız. Ne
yapmalısınız?
Çalışma kâğıdını bakım verenin açıklamasını söyleyin. Doldurmanızda
onlar size yardımcı olur.
13. Bakım verenler sizin kültürünüze veya dininize aykırı bir şey yapar ise. siz
ne yapmalısınız?
Kültürünüzü bakım verenlere söyleyin ya da dini inançlarınızı açıklayın.
Onlara ihtiyacınız olanı açıklayın. Sizin için neyin önemli olduğunu bilirlerse
sizin bakımınızı nasıl yapacaklarını daha iyi anlarlar. Bakım sağlayanın
ihtiyaçları ile sizin ihtiyaçlarınızı örtüştürecek bir yöntem bulunabilir.
14. Şikâyetleriniz veya hastalıklarınız hakkında daha fazla bilgiyi nerede
bulabilirsiniz?
Diğer bir doktor görüşü alabilirsiniz. Yerel kütüphaneleri ziyaret edin. O
kütüphanede çalışanlardan size yardımcı olmalarını isteyin. Bilgisayar
kullanabiliyorsanız,

internetten

bakın.

Medikal

kütüphane

ortaklığı

yazabilirsiniz. “Medline Plus” gibi. Doktorlarla öğrenmek istediklerin hakkında
konuşabilirsiniz.
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EK – 2.9
Doktor Visitinde Dikkat Edilecek Hususlar:
Doktorla Konuşma:
1. Doktor muayenesi için hazırlanırken ne yaparsınız?
Doktor muayenesi olduğunda reçeteli, reçetesiz ilaçlarınızı, vitaminlerinizi
ve bitkisel ilaçlarınızı yanınıza alın. Eğer onları yanına alamazsanız bir
listede tüm ilaçlarınızı, vitaminlerinizi, bitkisel ilaçlarınızı listeleyin. Liste
ilaçları nasıl kullandığınızı da kapsasın.
2. Kaydettiğin bilgileri doktorunla paylaşın.


Sağlık geçmişinizi anlatın: İlaçlarının alerjilerini ve kötü reaksiyonlarını,
hastane muayenelerinin ve ameliyatlarının tarihini içersin.



Şimdiki sağlık problemleriniz.



Sağlığın hakkında sormak istediklerinizi sorun.

3. Doktorunun söylediklerini anlamadıysanız ne yaparsınız?
Doktora anlamadığınızı söyleyin. Daha çok soru sormanız doktorun ne
dediğini anlamanıza yardım eder. Sizin konuştuğunuz dili konuşan birisine
veya işaret diline ihtiyacınız olduğunuzu doktora söyleyin. Güvendiğiniz
arkadaşlarınız veya aile üyeleriniz sizinle birlikte gelsin.
4. Eğer sağlık problemlerinizi konuşmaktan çok utanıyorsanız?
Bir kâğıda sağlık problemlerinizi ve semptomlarını yazarak doktora
verebilirsiniz. Arkadaşınız veya aile üyeleriniz senin sağlık problemleriniz
hakkında doktorla konuşmanıza yardımcı olabilir.
5. Doktor reçetesindeki yeni ilaçlarınız hakkında soru sorun.


Niçin yeni ilaca ihtiyacınız var? Size nasıl yardım edecek?



İlacın adı nedir?



Aldığınız ilaçlar jenerik ilaçlar mı?



Sizin için yazılan ilaçları sigorta şirketiniz kabul edecek mi?



Bu ilaçlar sıvı veya tablet mi?

126


Bu ilaçları kullanma yöntemi nedir? Doktorun talimatlarını kendisine
tekrarlayın. Doktora alış yöntemini yazdırın.



Yan etkileri nelerdir?



Şimdiki ilaçlarınızla alabilir misiniz? Şimdiki ilaçlarınızı almayı
bırakmalı mısınız?



İlaçları alırken yiyeceklerden veya içeceklerden kaçınmalı mısınız?



Eğer yarısını kullanırsanız, ilaç hala etkili olur mu? Örneğin tabletin
yarısını kırsanız?

Doktora ilaçlardan dolayı oluşan alerji ve reaksiyonlarını hatırlatın. Doktor
ilaçlar hakkında verdiği bilgileri hiç anlamadıysanız söyleyin. Doktordan
yenilenmiş ilaç listeni isteyin.
6. Niçin doktor kişisel sorular sorar?
Sizin için en iyi tedaviyi tavsiye etmek için doktorun sizin alışkanlıklarınız
hakkında bilgiye ihtiyacı vardır. Doktora sigara, eğlence ilaçları kullanıp
kullanmadığınızı, aktif seks hayatınız olup olmadığını belirtin. Doktor ancak
sizin yazılı izniniz olursa sağlığınız konusunda başkalarıyla konuşabilir.
7. Niçin doktor sizi diğer doktora gönderebilir?
Doktorun sizi bir uzmana gönderebilir. Uzmanlar, kalp doktorları ve
kanser teşhis doktorlarını kapsar. Doktorunun niçin bir diğer doktordan görüş
almayı tavsiye ettiğini sorun.
Muayene İçin Öğütler.
1. Doktor muayenesinden rahatsız olduğunuzda ne yaparsınız?
Doktor veya hemşireye daha rahat nasıl olabilirsiniz söyleyin. Yanınızda
hemşire, aile üyeleri veya arkadaş kalabilecek şekilde olabilir mi sorun.
2. Doktor veya bakım sağlayana ellerini yıkayıp yıkamadığını korkmadan
sorun.
Doktorlar, hemşireler veya diğer bakım verenler genellikle ellerini yıkarlar
fakat unutabilirler. Eğer onların ellerini yıkadığını görmediyseniz hatırlatın. El
yıkama, enfeksiyonu önlemeye yardımcıdır.
3. Doktor veya bakım veren kişinin sizi muayene etmeden önce temiz
eldiven giydiğinden emin olun.
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Mahrem bölgeleri veya ağzınızı muayene için, yaralarınıza dokunurken
veya aşı yaparken, iğneden önce temiz eldiven giyilmesini sorun.
Eğer Laboratuar Testine İhtiyacınız Olursa:
Doktorunuza, niçin laboratuar testine ihtiyacınız olduğunu sorun.
1. Bu test neden yapılıyor? Sağlığım hakkında ne bilgi verecek?
2. Testten önce veya sonra uzak durmam gereken yiyecek veya içecek var
mı?
3. Testten önce ilaçlarımı almalı mıyım?
4. Test hazırlığı için başka bir şeye ihtiyaç var mı?
5. Testin hiç yan etkisi var mı? Rahatsız edecek veya acı verecek mi? Ağrı
veya rahatsızlık vermesi bekleniyor mu?
6. Doktora bir sonraki randevumdan önce testi yaptırmalı mıyım?
7. Test sonrasında beni eve götürecek birilerine ihtiyacım olacak mı?
Cerrahi veya Tedavi İhtiyacınız Olduğunda
1. Durumunuzu ve tedavilerinizi öğrenin.
Durumunuz ve tedavileriniz hakkında yazılı bilgi isteyin. Tedavilerinize
nasıl yardımcı olacağını sorun. Tedavilerin risklerini öğrenin.
2. Tedavi hazırlığınız için ne yapabilirsiniz?
Sağlık kaydınızın doktordan kopyasını alın. Bu kayıtlar size aittir. Bu
kopyaları bazen parayla alabilirsiniz.
3. Operasyona ihtiyacınız olduğunda doktora sorulacak sorular:


Operasyondan önce alınmaması gereken vitaminler, bitki özleri veya
reçeteli / reçetesiz serbest vitaminler var mıdır?



Operasyon öncesi yiyebilir/içebilir misiniz?



Tırnaklarınızı kesmeli, ojeleri silmeli misiniz?

Doktor Ziyaretinden Sonra:
1. Durumunuz hakkında daha fazla bilgi öğrenin.
Güvenilir web sitelerinden ve destekli gruplardan, kütüphanelerden
bilgi bulabilirsiniz. Web sitelerini aramak kolaydır. Bilgisayarındaki Google
arama motorundaki arama kutusunun içine hastalığının tipini veya tanısını
girin.
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2. Eğer teşhisiniz veya operasyonunuz hakkında emin değilseniz.
İkinci bir düşünce almak için diğer bir doktorla görüşebilirsiniz.
3. Sizin gitmeyi planladığınız hastane veya kurumun iyi bir yer olduğunu
nasıl bulabilirsiniz?


JCI tarafından akrediteli bir organizasyon mu araştırın. Akreditasyonun
anlamı, organizasyonun güvenli yön gösteriş ve hasta bakım kalitesi
konusunda kuralları takip ettiğini belirtmektir. JCI’ın kalite kontrol
sitesini ziyaret ediniz.



Doktorunuzla konuş. Organizasyonun bakım tecrübesini ve durumunu
sorun. Yerine getirmeniz gereken işlemler nelerdir. Hastalara nasıl bir
özel bakım veriyorlar.
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EK – 2.10
Organ Bağışı
Her yıl yaklaşık 6000 Amerikalı yaşarken organ bağışçısı oluyor.
Genelde böbrek bağışlanıyor. Fakat donörler pankreas, akciğer veya
karaciğerlerinin

bir

parçasını

verebilirler.

Eğer

organ

bağışlamayı

düşünüyorsanız, bu broşür size, sağlık bakım takımına önemli sorular
sormanızı sağlar.
1. Herkes donör olabilir mi?
Hayır. Organ bağışçıları sağlıklı olmalıdır. Vericilerin kan hastalıkları, kalp
hastalıkları, böbrek ve kanser ve diyabet gibi hastalıkları olmamalıdır. Üstelik
vericinin kan tipi alıcınınkine uymalıdır. Verici cerrahinin stresini ve iyileşmeyi
ele almalıdır.
2. Tıbbi testler olacak mı?
Evet. Sağlık bakım takımı yeterince sağlıklı bir donör müsünüz anlamak
için testler yapacaktır. Kendi sağlık geçmişiniz ve önem verdiğiniz konular
hakkında onlara bilgi verin.
3. Riskleri var mıdır?
Tüm cerrahiler risklidir, ölüm riskini içerir. Enfeksiyon veya diğer
komplikasyonlar olabilir. Ameliyatının riskleri hakkında cerrahınızla konuşun.
4. Organ alıcısı ve siz benzer şekilde mi sağlık bakımı alacaksınız?
Hem siz hem de organ alıcısı güvenli ve kaliteli bakım almalısınız.
5. Organ bağışı daima başarılı mıdır?
Hayır. Bazen alıcının vücudu yeni organı kabul etmeyebilir. Veya alıcıda
komplikasyon olabilir. Cerrahinin alıcı için beklenen sonuçları hakkında soru
sorabilirsiniz.
6. Fikriniz değişebilir mi?
Evet. Nedensiz bir şekilde fikriniz değişebilir. Organ bağışı kişisel bir
karardır. Sizin için kimse karar alamaz. Vermek için baskı hissetmemelisiniz.
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7. Cerrahi için nasıl hazırlanırsınız?


Sağlık sigorta şirketinize sorun, cerrahi komplikasyonlarınızı ve
bakımınızı sigorta edecek mi? Eğer verici olmanız durumunda sigorta
priminiz veya sigorta cinsiniz/ miktarınız değişecek mi sorun?



Hayat sigortası şirketinize sorun, priminiz veya sigorta miktarınız /
cinsiniz değişecek mi?



Çalıştığınız yerdeki tıbbi terk etme kuralları hakkında bilgi edinin.
Çalışmadığın zamanlarda daha az yada hiç ödeme alamazsanız
dikkatli harcama yapmalısınız.



Organ bağışçısı ile iletişime geçmenize hastane yardımcı olacaktır; bu
kişi ne beklemeniz konusunda size daha iyi fikir verebilir.



Güvendiğiniz bir kişinin hastanede sizinle olması için teklifte bulunun.
Bu kişi konforlu ve güvenli bakım almanızı garanti edebilir.

8. Cerrahiden sonra ne olur?


Eğer cerrahi yaşadığınız şehrin dışında ise hastaneden çıkıp eve
dönmek için plan yapın. Veya seyahat edebilecek hale gelene kadar
hastanenin size iyileşebileceğiniz bir yer bulmasını talep edin.



Eğer yalnız yaşıyorsanız, çocuklarınız varsa veya bir organ alıcısı ile
beraber yaşıyorsanız iyileşme sürecinde güvenebileceğiniz bakımınızı
üstlenecek insanlar bulun. Yorgun, ağrılı veya güçsüz hissedebilirsiniz.
Ağrı kesici tabletler sizi halsiz / dermansız bırakabilir.

9. Doktora ne sormalısınız?


Organ bağışı alıcı için tek şans mıdır?



Sizin yeteri kadar sağlıklı bir verici olduğunuzdan emin olmak için
hangi testler yapılacaktır?



Hastane, organ bağışı için özellikli bir ünite ve yetişmiş uzman
hemşirelere sahip midir?



Benim cerrahım bu ameliyatı daha önce kaç kere yapmıştır?



Cerrahinin riskleri nelerdir?



Ne tür ilaçları almanız gerekecektir? Yan etkileri var mıdır? Bu ilaçları
uzun süre kullanmanız gerekecek midir?
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Kaç çeşit bakım takibine ihtiyacınız olacaktır? Kim bakım takibinizi
yönetecektir?



İyileşmeniz ne kadar sure alacaktır? Zor olacak mıdır?



Fiziksel terapiye veya diğer çeşit terapilere ihtiyacınız olacak mıdır?



Organ bağışı yapan kişinin gelecekte sağlığı nasıl etkilenecektir?
Bağıştan sonra organ gelişiminin başarısızlık riski var mıdır?



Ne zaman egzersiz yapabilirsiniz? Rutin düzeninize ne zaman
dönebilirsiniz? Bağıştan sonra yapamayacağınız spor veya diğer
aktiviteleri var mıdır? İşinizi yapabilirliğinizi etkileyecek midir?



Cerrahınız, Joint Commission’ın evrensel yanlış taraf cerrahisini
engelleme protokolünü kullanıyor mu?
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EK – 2.11
Haklarını Bil
Bakım ve tedaviniz için haklara ve görevlere sahipsiniz. Bu broşür
sorular ve cevaplar yardımı ile haklarınızı ve hasta olarak görevlerinizi
öğrenmenizi sağlar. Haklarınızı ve görevlerinizi bilmeniz daha iyi bir bakım
hakkında karar vermenizi sağlar.
1. Haklarınız Neler:


Maruz kalacağınız bakım hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz.



Bakım hakkında kendi dilinizde, bilgi alma hakkına sahipsiniz.



Kabul ettiğiniz bakım hakkında, bakımı reddetme hakkına sahipsiniz.



Size bakım verenin ve tedavi eden kişinin adını bilme hakkına
sahipsiniz.



Güvenli bakım hakkına sahipsiniz.



Ağrınızı tedavi ettirme hakkına sahipsiniz.



Bakımınız sırasında bazı şeyler ters gider ise bilme hakkına
sahipsiniz.



Mevcut tüm ilaçlarının güncel listesine sahip olma hakkına sahipsiniz.



Dinlenme hakkına sahipsiniz.



Saygı ve nezaketle tedavi alma hakkına sahipsiniz.
Hakkındaki tüm yazılı bilgileri isteyebilirsiniz.

2. Sağlık bakımında sizin görevleriniz nelerdir?


Sağlık bakımına aktif katılmalısınız.



Sorular sormalısınız



Size

bakım

veren

tarafından

eğitimi

verilen

şeyler

üzerine

yoğunlaşmalısınız. Öğretilenleri takip etmelisiniz.


Bakım veren ile sağlığınız hakkında mümkün olduğunca çok bilgi
paylaşmalısınız. Örneğin, onlara güncel ilaç listenizi verebilirsiniz ve
alerjilerinizi hatırlatabilirsiniz.
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3. Bakımınıza aileniz veya arkadaşlarınız yardım edebilir mi?
Kişisel temsilciniz, savunucunuzda denebilir, isminizi yazabileceğiniz
bir formun olup olmadığını sorun. Savunucular hakkında o eyaletin yasalarını
öğrenin.
4. Savunucunuz sizin bakımınıza nasıl yardımcı olabilir?
Siz yapamadığınızda sizin için onlar soru sorar ve bilgi alır. Size
kuralları hatırlatabilir ve karar almanızda yardımcı olabilirler. İhtiyacınız olan
bakımı alamadığınızda kime gitmeniz gerektiğini bulabilirler.
5. Savunucunuz sizin yerinize karar alabilir mi?
Hayır. Sizin yasal haminiz olmadığı sürece veya yasal bir doküman
da, sağlık bakımında vekâlet belgesi, gibi yazılı bir izin vermediğiniz sürece
yerinize karar alamazlar.
6. Başka insanlar sizin hastalığınız veya durumunuz hakkında bilgi edinebilir
mi?
Yasalar sağlık bakımı sağlayanların kişisel sağlık durumları hakkındaki
bilgilerin gizli tutulmasını sağlar. Savunucu ya da diğer insanların bilgi
alabilmesi için sağlık bakımı sağlayanların kişinin imzalı iznine ihtiyacı vardır.
7. Onam formu nedir?
Sağlık bakımı sağlayanların sizin tedaviniz ve riskleri hakkında bilgi
vermeleri demektir. Ayrıca tedavinizin seçenekleri ve tedavi almadığınız
durumda neler olabileceği hakkında bilgilendirme anlamı da taşır.
8. Bakım ya da tedaviniz sırasında bir şeyler ters giderse ne olur?
Bazı şeyler yanlış gittiğinde dürüst bir açıklama ve özür alma hakkına
sahipsiniz. Açıklama ve özür mantıklı bir zaman içinde yapılmalıdır.
9. Sorununuzu nasıl bildirirsiniz?
Öncelikle hastaneyi problemi düzeltmeleri için arayın. Sonra hala
sorunlar devam ederse şikayetlerinizi daha üst kurula veya JCI’na gönder.
JCI web sitesinde şikâyet formu bulunmaktadır.
10. Sağlık bakımı kurumuna girmeden önce sorulacak sorular:


Savunucunuz olabilir mi? Savunucunuzun sağlığınız hakkındaki
önemli bilgileri alabilmesi için bir belge imzalamanız gerekiyor mu?



Enfeksiyon kapmamanız için neler yapılacak?
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Hayat kurtarma müdahaleleri için bir belge imzalamanız gerekiyor mu?



Hayat desteği için bir belge imzalamanız gerekiyor mu?



Sizin dininizden olan kişilerin sizi ziyaret etmelerine ve size dua
etmelerine kurum izin veriyor mu?



Kurumun ne tip güvenlik önlemleri var? 24 saat güvenlik ve alarm
sistemi mevcut mu?



Bir problem çıktığında kiminle konuşmalısınız? Şikâyetlerinizi kurum
nasıl ele alıyor?



Dini

sebeplerden

dolayı

yapılamayan

işlemler

için

prosedürleri mevcut mu?


Tıbbi kayıtlar ve sonuçlarınızın bir kopyasını alabilir misiniz?

kurumun
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ÖZET
SEVİM Özlem Füsun, Hasta Güvenliği Uygulamalarından, Speak Up
Programı, Hastanın Teşhis, Tedavi ve Bakım Süreçlerine Katılımının
İncelenmesine Yönelik Alan Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2010
Hasta güvenliği uygulamalarında, en dikkat çeken konulardan biri de
hastanın

kendi

bakım

süreçlerine

katılımının

sağlanmasıdır.

Sağlık

sistemlerindeki değişimler, gelişen tıp teknolojisi, önlenebilir hataların bu
gelişmelere rağmen istenilen seviyeye düşürülememesi, hasta hakları ve bu
yüzden sağlık personellerine açılan davalar sonucu; “hastaların tıbbi karar
sürecine katılması” önem kazanan bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
çalışmada, hastaların kendi tedavilerinin ne kadarına katılabildikleri, bu
katılımlarda karşılaştıkları sorunlar ve alınabilecek önlemler belirlenmeye
çalışılmıştır.

Joint

Commission

International’ın

geliştirdiği

Speak

Up

programına ait broşürler, Türkçeye çevrilmiştir. Broşürlerin içeriklerini
yansıtan kırk altı soruluk bir anket hazırlanarak, bir özel hastanede dört yüz
hastaya uygulanmıştır. On bir adımdan oluşan Speak Up programının bu
çalışmada on adımı uygulamaya alınmıştır. Elde edilen verilere göre,
hastaların özellikle, sağlık kurumu seçerken, doktor seçiminde, ameliyat
kararı verirken, eczanelerden ilaç alırken, çocukları hastalandığında çok
daha fazla katılım sağladıkları belirlenirken, hastaların, organ bağışı
konusunda, hasta haklarının bilinmesinde, sağlık personelinin ters ya da
olumsuz davranışında, el hijyeni konusunda, doktorların verdikleri bilgileri
anlayamadıklarında,

tedavilerden

memnun

kalmadıklarında

katılım

konusunda çok daha pasif rol oynadıkları belirlenmiştir.
Hekim – hasta ilişkisinde farklı bir etkileşim yapısına sahip olan Speak
Up programı, tıbbi kararların paylaşımı sürecinde yararlı olacaktır.
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ABSTRACT
SEVIM Ozlem Fusun, A Field Study about Patient Participation in
Diagnosis, Treatment and Care Giving Processes; Patient Safety Application
Speak Up Program, Master Thesis, Ankara 2010.
One of the important topics about patient safety applications is the
participation of the patient in the care giving processes. The amount of
avoidable mistakes in care giving system does not decrease as much as the
degree of evolution of the medical technology. So, participation of the
patients in medical decision giving process is much more important than the
past. This field study tries to find out how much the patients could attend to
these processes, the difficulties being faced, and the precautions that could
be taken to avoid mistakes. Using the handouts of the Joint Commission
International, a survey is prepared and applied to four hundred patients. Ten
of eleven steps are considered through out the thesis work. Analyzing the
survey results, it could be concluded that, patients mainly involve in topics
like choosing the health service provider, selecting their doctor, giving the
operation decision, taking the medicines from the pharmacy or deciding
about the problems of their children. However, patients do not participate in
the subjects like, living organ donor, knowing the patient rights,
understanding the doctors and the other caregivers, hand hygiene or being
unsatisfied about the given care.
Speak Up will be an efficient way in medical decision giving process,
because of the dynamics of the program between the patient and the
caregivers.
Keywords: Patient safety, Speak Up program, patient participation, health,
hospital

