
DÜNYADA HASTA ve 
SAĞLIK ÇALIŞANI 

GÜVENLİĞİ 
ÇALIŞMALARI 

Öğr. Gör. Arzu FIRLARER 



HASTA GÜVENLİĞİ 



“Önce zarar verme” 

Primum Non Nocere 



“Sağlık çalışanları her şeyi, iyi 
niyetle, hastalarının iyiliği için 
yaparlar.”  

“Tüm sağlık çalışanları,  kaliteli 
sağlık hizmeti sunmak için çaba 
gösterirler.” 

“Ama bazen, istemeseler de 
hatalar oluşabilir. “ 



Hasta güvenliği  

Sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve 
sağlık hizmetine bağlı hataların neden olduğu 
hasta hasarlarının eliminasyonu veya 
azaltılması  

 



Yanlış işlemi yapma 

Doğru işlemi yapmama 

Doğru işlemi yanlış uygulama 



ABD Ölüm Nedeni Sıralaması 
1. Kalp hastalıkları    726.974 

2. Kanser     539.577 

3. Serebrovasküler hastalıklar  159.791 

4. KOAH     109.029 

5. Tıbbi hatalar      98.000 

6. Kazalar       95’644 

7. Pnömoni ve influenza   86’449 

8. Diabet       62’636 



Sağlık hizmeti 
sunum 

süreçlerinde 
ortaya çıkan 

hatalar insanların 
zarar görmesine 

neden oluyor. 



Suçlu kim?  

İyi niyetle ve fedakarca hizmet sunan sağlık 
çalışanları mı? 



Bir sürecin performansını iki temel parametre 
belirler: 
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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. 



Hasta Güvenliği Kapsamı - 1 

• Yanlış taraf cerrahisi 

• İntihar 

• Sıra beklemeye bağlı ölümler 

• Çocuk kaçırma 

• Transfüzyon hataları 

• Ameliyat komplikasyonları 

• Ameliyat sonrası komplikasyonlar 

• Ölümcül düşmeler 

• İnfüzyon pompaları 

• Kernikterus 



Hasta Güvenliği Kapsamı - 2 

• Görünüşü – okunuşu benzer ilaçlar 
• Hatalı gaz / gaz karışımı verilmesi 
• İğne – kesici alet yaralanmaları 
• Tehlikeli kısaltmalar 
• Ventilatörle ilişkili problemler 
• Tedavide gecikme 
• Düşmeler 
• Hastane enfeksiyonları 
• Cerrahi yanıklar 
• Kemoterapi hataları 
• Ameliyatlarda yabancı cisim unutulması 



Hasta Güvenliği Kapsamı - 3 
• Kontamine ilaç veya kan kullanımı 
• Hava embolisi 
• Bebeğin yanlış aileye verilmesi 
• Hastanın kaçması 
• Tanı testlerinin yetersizliği 
• Tanı hataları 
• Son kullanma tarihi geçmiş tanı kitleri 
• İlaç hataları 
• Hipoglisemiye bağlı ölümler 
• Yatak yaraları 
• Tecavüz 
• Elektrik şokuna bağlı ölüm 



HASTA GÜVENLİĞİ 
ARAŞTIRMALARI 



“To Err is Human” - IOM 1999 

• Hastaneye yatan hastalarda yapılan iki çalışmada, yan etki 
veya tıbbi bakım sırasında bir hata görülme sıklığı %2.9 ve 
%3.7 bulunmuştur. Bunların %58 ve %53’ü önlenebilir tıbbi 
hatalar olarak tanımlanmıştır. 

• Bu veriler kullanılarak, 1997 yılı içinde ABD’de hastaneye yatan 
33.6 milyon hasta esas alınarak yapılan varsayımlarda, tıbbi 
hata nedeni ile her yıl en az 44.000, belki de 98.000 hastanın 
öldüğü öngörülmektedir.  

• Tıbbi hataların maliyetinin 37.6 milyar ile 50 milyar dolar 
arasında olabileceği tahmin edilmektedir. Önlenebilir hataların 
maliyeti ise 17-29 milyar dolar arasındadır. 



 

Institute of Medicine’ın  raporu dikkate 
alınırsa,  

Amerika Birleşik Devletleri hastanelerinde 
her gün en az 100 hasta, tıbbi hatalar 

nedeni ile ölmektedir.  
 

 
Donald M Berwick, Errors Today and Errors Tomorrow, New Engl J Med, 

348;2570, 2003. 



• “Medicare” popülasyonunda bulunan hastalarda 2000 ile 
2012 yılları arasında 37 milyon hastaneye yatışta 1.14 milyon 
(%3.08) hasta güvenliği ihlali saptandı. 

 

• Hasta güvenliği ihlallerinin başında zamanında tanı koyma ve 
tedaviye başlama, dekübitus ülserleri gelişmesi ve post-
operatif sepsis geliyordu. Bu üç olay tüm hasta güvenliği 
ihlallerinin %60’ını kapsıyordu.  

 

• Bu rapora göre Amerikan hastanelerinde bir yılda 195,000 
hastanın önlenebilir hatalardan dolayı ölebileceği 
öngörülmektedir. 

Health Grades Quality Study, Patient Safety in American Hospitals, July 2004 



Başınıza geldi mi? 

 

• Hekimler (831) 

• %35’i kendilerine veya yakınlarına uygulanan tedavide tıbbi 
hata yapıldığını belirtiyor. 

• Toplum (1207) 

• %42’si kendilerine veya yakınlarına uygulanan tedavide 
tıbbi hata yapıldığını belirtiyor. 

Blendon, et al. N Eng J Med 2003; 347:1933-40 



Hasta Güvenliği İhlallerinde Kök Neden 
Analizleri Sonuçları  

• İletişim yetersizliği (%70) 

• Oriantasyon/eğitim eksikliği (%60) 

• Hasta değerlendirmede yetersizlik (%40) 

• İnsan kaynağı eksikliği (%25) 

Heidi King, Team STEPPS, Team strategies & tools to enhance performance &  
patient safety,  Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), 2011 



Hasta Güvenliği ve Geri Ödeme Sistemleri 

 “Centers for Medicare and Medicaid Services” önlenebilir 
hataların ödenmemesine karar verdi. (Ağustos 2007) 

 Ödenmemesine Karar Verilen Durumlar 
• Cerrahi girişim sırasında hastada unutulan objeler, 
• Yanlış kan transfüzyonu, 
• Hava embolisi, 
• Düşmeler, 
• Mediastinit, 
• Katere bağlı üriner sistem infeksiyonları, 
• Dekübitus ülserleri, 
• Katere bağlı bakteremiler. 

CMS, August 2007 



Tıbbi hataların sonuçları 

Kişisel sonuçlar  
Toplumsal sonuçlar 
Sağlık harcamaları 
Sakatlık vs 
Üretim ve verim kaybı 
Gelir azalması 
Sosyal kültürel 
Güven ilişkisi  
Malpraktis/hukuki sonuçlar 
Yatışta uzama 
Mortalite morbidite 





Hastaya yanlış kan veren hastaneye ceza  

Bir hastaneye, hemşirelerin kan nakli 

protokolünü takip etmedikleri ve bu nedenle 

bir hastanın ölümüne yol açtıkları için 25 bin 

dolar ceza kesildi. Fox news'te yer alan habere 

göre, Ekim ayında Halk Sağlığı Bölümü'nün 

soruşturmasında, Hollywood  Presbyterian 

Medical Center'deki bir hastaya gerekmediği 

halde yanlış kan verildiği tespit edildi. 16 

Mayıs 2009, Cumartesi 







DİĞER ÖRNEKLER İÇİN  
 

http://hastavesaglikcalisaniguvenligi.org/Conten
ts/HastaGuvenligi-GuncelYayinlar-Uluslararasi 
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SAĞLIK ÇALIŞANI 
GÜVENLİĞİ 



SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ 
SAĞLIĞI HİZMETLERİ 



 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

• Genel olarak, üniversite hastanelerinin 
tümünde iş sağlığı birimi var.  

• Tüm çalışanlar sigorta ile korunmakta  

• “İşçi Tazminat Programı” çerçevesinde her 
hangi bir hasar ya da yaralanma ya da hastalık 
durumunda tazminat ödeme birimleri işyeri 
sağlık birimleri bünyesinde  

 



• CDC düzenlemeleri kullanılıyor.  
• İş sağlığı bölümü genel anlamda (örneğin Johns 

Hopkins)  
– İş sağlığı hizmeti  
– İş güvenliği hizmeti  
– İş çevresi güvenliği  
– Yaralanma kliniği  
– Biyolojik güvenlik  
– Radyasyon kontrol  
– Tedavi hizmetleri  
– Bilgi işlem hizmetleri  vermektedir.  

 



 

• Sağlık merkezlerinde kurulması gereken iş 
sağlığı birimleri kılavuzları mevcut.  

• Bu kılavuza göre her hastanenin olması 
gerekiyor.  

 



KANADA 
• İş sağlığı hizmetleri bazı hastanelerde 

dışarıdan hizmet alma şeklinde  

• Genellikle halk sağlığı bölümleri ile ortak  

• Tıbbi hizmetleri farklı klinikler 
yürütebiliyor.  

 



• Çalışma Bakanlığı  

• İş sağlığı ve güvenliği yasası  

• Çalışma ortamı güvenliği ve sigorta yasası  

• Devlet hastaneleri yasası  

• Personel bilgi ve özel hizmet yasası 
çerçevelerinde  

 –İşyeri sağlık birimleri zorunlu.  

 



FRANSA  

• Tüm aktif çalışanlar için, hem kamu hem de özel 
hastanelerde, çalışma statüsü ne olursa olsun, 
memurlar, geçici işçiler dahil İşyeri Sağlık 
Hizmetini kurgulayan dünyadaki ilk ülke (1946)  

• Risklerin Önlenmesi Konseyi  
• CRAM’a ait işçi ve işveren Teknik Komiteleri 

tarafından hükümet düzeyinde hazırlanan yasa ve 
düzenlemeler var  

• Fakat sağlık alanında çalışanlar için yok  
 



 

Kamu hastanesinde, özel sektöre göre iyi bir 
örgütlenme; düzenlemeler farklı fakat 
farklılıklar giderek azalıyor  

1500 çalışanın üzerinde ise doğrudan 
hastanede İSG Kurul zorunluluğu acil dışında 
sadece koruyucu hizmet  



• Sağlık gözetimi:  

• kamu-özel arasında pek fark yok  

– işe giriş muayenesi,  

– Yılda bir ya da iki yılda bir periyodik muayene  

– Özel bir durum varsa biyolojik izlem,  

– MH, İş kazası veya 3 aydan uzun işe devamsızlık 
sonrası kontrol  

– Bazı zorunlu aşılamalar (örneğin grip)  

 



Hemşire çalışan sayısına göre zorunlu: 
Endüstride: 1 hemşire/200-800, 

                          2 hemşire 800-1400 arası  

                          ve 1 her 600 lük artış için;  

   Endüstriyel olmayan: 1 / 500-1000 arası  

                          ve 1 her 1000’lik artış için.  

   Hastaneler için hiçbir düzenleme yok  

 



İSVEÇ 
Merkezi Anlaşma: tümü işverence finanse 

ediliyor.  

• Geniş bir uzman yelpazesine dayanıyor.  

• Sağlık personeli için İş Sağlığı Eğitimi mevcut  

 

Kamu hastanelerinde çalışan tüm personel İş 
sağlığı hizmetlerinden yararlanıyor.  

 



• Farklı tipte İSGB mevcut.  

– Yerel düzeyde  

– Ya da tüm ülkeyi kapsayan kamu  

– Özel farklı endüstrilerden işçilerle sözleşmeler  

 

• Yerel düzeyde şubeleri olan büyük merkezlere 
doğru giden bir yapılanma...  

 



DANİMARKA 
• Çalışma Ortamına ilişkin Yasa (1975): çalışma 

ortamının modern bir sistem olarak dikkate 
alınmasını önerir. Prensip: hükümet ile üçlü 
konsensüs. Tamamen hastaneye uyarlanabilir.  

• •«.... Çalışma Ortamı Hizmeti (WES) kontrolünde ve 
sosyal tarafların önerileri ile işletmelere sağlık ve 
güvenlik ile ilgili sorunları kendi başlarına çözmede 
dayanak oluşturacaktır. Çerçeve Yasa, az sayıda 
ayrıntı içermekte (yönetim düzenlemeleri, düzenli 
vergilendirme / AB Direktifleri).  
 



• Fiziksel veya psikolojik olumsuzluklardan 
uzak,  

• Kazalara meydan vermeyecek güvenli ve 
sağlıklı bir çalışma ortamı  

• Tükenmeye ya da erken yaşta iş yaşamını 
sonlandırmaya neden olabilecek Meslek 
Hastalıklarının önlenmesi yapılmakta.  

 



• >5 çalışan, İşyeri Güvenlik Birimi (İGB)  

• Merkez ve esas otorite: Güvenlik Grubu 
(ustabaşı/süpervizör ve çalışanların güvenlik 
delegeleri) departmana özgü ve İşletmelerin 
büyük küçük tümü iş istasyonunun 
değerlendirmesini yapmak zorunda  

 



• İSGB, İGB’nin sağlık alanında 
danışmanı, öncelikle koruyucu 
hizmetler, zorunlu ya da isteğe 
bağlı: 1977’den beri aşama 
aşama zorunluluk, önce yüksek 
riskli sektörlerde- temel olarak 
endüstride  

 



ALMANYA 
• Sistemin özellikleri: kaza sigortası (bir de halk 

sağlığı için) gibi meslek birlikleri 
("Berufsgenossenschaften"), tarafından 
yönetilen işler  

• 20 işçiye ulaştığında, şirket iş güvenliği ile ilgili 
yetkin bir personel görevlendirmek zorunda 
(1963). Tamamen hastaneye uyarlanabilir.  

• Eğer mesleksel bir riske maruz kalmıyorsa medikal 
bir izlem gerekmiyor.  



• Kaza sigorta şirketleri, endüstriyel sektörlere göre 
düzenlenmiştir.  

• Tüm işverenler üye ve kaydolmak zorunda. 
Finansman onların katkıları ile sağlanmakta.  

• Kar amaçlı bir kurum değil  
• Kamu sorumluluğu olarak, ortak yönetim 

altındaki sigorta işlemleri ve kazaların 
önlenmesine ilişkin işleri de yapmaktadır.  

•  Büyüklüğe (ve alana) göre kalifiye personel ya da 
iş sağlığı elemanı sağlayabilir.  
 



BİRLEŞİK KRALLIK 
• “ISIG” Yasası (1974): işveren (hastaneyi de 

kapsıyor) ücretlilerin sağlık ve güvenliğini 
korumak için mümkün olan ölçüde gerekeni 
yapmak zorundadır.  

• İşyerinde uzman doktor ya da sağlıkçı zorunluluğu 
yok  

• İşte önlem sorumluluğu: 50 den az çalışan varsa 
işveren sorumlu  

 



Diğer AB Ülkeleri:  
birbirinden farklı durumlar  

• Ülkelerin tümünde  
• Çerçeve Yasa (12 Haziran 1989) 
• İş Sağlığı konusunda AB Direktifleri nedeniyle 

uygulamalar mevcut.  
• Ancak bir birinden farklı yapılar mevcut  

– Organizasyonda  
– Uygulamada  
– Hedeflerde  
– Eğitimde  

 



HASTANELERDE 
• BK’da, hastanelerin çoğu NHS’nin kapsamında, kamu 

kurumu şeklinde. Özele göre çok az İSİG Birimi 
(ameliyathanelerin izlemi ve hastane enfeksiyonları ile 
mücadele)  

• Hollanda’da, hastanede risk, absanteizm hızları yüksek  
• Yapısal: yetersiz bütçeler (yakın zamanda kar 

ettirmeyen). “Önlemeyi” motive eden, çoğunlukla işte 
var olmayı sürdürebilmek (tükenmişlikle, enfeksiyon 
riski ile mücadele), risk gerçeği (toksik risk örn) çok 
arkadan geliyor  



GENEL OLARAK AVRUPA’DA 
DURUM 

• Riskler ve hastanede karşılaşılan hastalıklar 
konusunda çok sayıda yayın  

• Fakat ISGB’leri konusunda çok az veri var, oysa sağlık 
tüm dünyada hızlı yükseliş gösteren ikinci aktivite.  

• AB; karşılaştırma zor; Aynı ülkede bile örgütlenmeler 
çok farklılık hatta aykırılık gösterebiliyor.  

• Sağlık çalışanlarının sağlığına tüm bu farklı ulusal 
politikalar çerçevesinde yeterince önem veriliyor 
mu?  

 



Sağlık kurumlarında İSİG hizmetleri  
• Avrupa ülkelerinin 2 / 3’ünde zorunlu,  

• uygulamada büyük farklılık  

• Bazılarında zorunluluk varsa da çok az 
uygulama  

– Polonya: 100 işçinin üzerinde olanlarda veriliyor  

• Ülkelerin 2 / 3’ünde İSGB’ler işveren 
tarafından, % 13’ü devlet tarafından 
kurulmuştur  



AVRUPA DEĞERLENDİRMESİ 

• AB’nin çoğu ülkesinde ISGB’ler doğrudan 
kurum içinde (Belçika, Almanya, BK ta 
dışarıdan hizmet alma şeklinde)  

• BK’ta NHS tüm hastaneleri kapsasa da, 
Fransa’da kamu ve özel kurumlar 
büyüklüklerine göre dışarıdan ya da kurum içi 
olmak üzere farklı uygulamalar  



DİĞER ÖRNEKLER İÇİN  
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    Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin,  
Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin.  
Bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır bir güldürür;  
Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin. 

        Özdemir Asaf 

 




