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ÖZET 

Amaç: Çalışmamız hastanemizde hemşirelik hizmetlerindeki hasta güvenliği uygulamalarını ve 
hemşirelerimizin bu konudaki görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem: Çalışmamız, 2008 yılı içerisinde bir özel dal eğitim ve araştırma hastanesinde yürütülen 
hasta güvenliği uygulamalarına yönelik hemşirelerin görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı 
olarak yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, araştırmaya katılmayı kabul eden 130 hemşire 
oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formunun hemşireler tarafından 
doldurulması ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11.0 programı ile yüzdelik olarak 
değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan ebe ve hemşirelerin,  %74,6’sı hasta güvenliğini sağlık 
hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla alınan önlemlerin tamamı olarak 
nitelendirmiş ve hasta güvenliği uygulamalarının gerekli (% 96.9) olduğunu ifade etmişlerdir. 

Katılımcılar hasta güvenliği uygulamalarındaki rollerini, %66.9 oranıyla hasta güvenliğine ait riskleri 
belirleyen, önlemeye yönelik uygulamalarını planlayan, uygulayan ve değerlendiren sağlık 
profesyoneli olarak belirtmişlerdir. 

Hemşirelerin hastanelerinde gerçekleştirilen hasta güvenliği uygulamalarını değerlendirmek için 
verdikleri puanların dağılımına baktığımızda, %72,3 oranıyla uygulamaların etkinliğini iyi olarak 
nitelendirmişler ve uygulamalara ait memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. 

Sonuç: Çalışmamızda, ebe-hemşirelerin hastanelerinde gerçekleştirilen hasta güvenliği uygulamaları 
konusunda bilgi seviyelerinin yeterli olduğu, hasta güvenliği uygulamalarında rollerine yönelik 
farkındalıklarının bulunduğu saptanmıştır. 

 Anahtar kelimeler: Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Uygulamaları, Hemşirelik  

 

ABSTRACT 
Nursing Practices That Are Aims To Patient Safe And Determining The 

Nurses Point View Of This Topic 
Objectives: Our  this study is performed according to nurse services in applications of patients safe, 
and to determine our nurses opinions in this topic. 

Metods: Our this study has been carried out as an descriptive issue  for the  applications of patients 
safe and to determine  nurses opinions in one special branch education and research hospital in 2008. 
The research has been completed by 130 nurses who has been accepted to be models of this research. 
Dates collection was completed from the nurses filling the forms that have been prepared by the 
researchers. And these dates have been evaluated to in percentage with SPSS 11, 0 program. 
* Bu çalışma Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’nde (19-21 Mart 2009- Antalya) sözel bildiri olarak sunulmuştur. 

**Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ Başhemşire 

*** Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ Uzm.Hemşire 

****Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ Hemşire 



 

Hasta Güvenliğine Yönelik Hemşirelik Uygulamalarının... 27 

Results: 74,6 % of the nurses and midwife who were taking as a research models determined the 
patient’s safe as the whole precautions that is taken by the health services to prevent people from the 
harm that health services may give. And expressed that (96, 9 %) they are needed to put them in to 
practice. 

Participants stated that about 66,9 % proportions of their roles in the patient’s safe applications as 
the health professional who is determining the risks that are about patients safe, planning the 
applications that are aimed to prevent, carrying out and evaluating.   

When we checked the nurse’s points that were given by them to evaluate the patients safe practices in 
their hospitals, they are showing that 72,3 % proportions determined the effective of the practices as 
good and they stated their pleasures about these practices. 

Conclusion: In our studies it has been determined that midwife-nurses have enough knowladge about 
the patients practices that is taken place in their hospitals, also it has been determined that  they are 
aware of their roles in patients safe practices. 

Key words:  Patients safe,  Patient safe practices,  Nursing  

 
GİRİŞ 
Sağlık hizmetleri geliştikçe ve hastalar haklarını öğrendikçe sağlık hizmeti sunumunda çeşitlilik ve 
kalite unsuru giderek öne çıkmaktadır. Bu öne çıkan konulardan en önemlilerinden birisi de hasta 
güvenliğidir. Bu kavram sağlık bakım hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık 
kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamını kapsamaktadır 
(Hatırnaz, 2007; Wendin, 2007; Sezgin, 2007). 

Tıbbi hatalar veya hasta güvenliği sağlık hizmetlerinde kalite programlarının önemli konularından 
birisidir. “Institute of Medicine”ın raporuna göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl 98,000 
kişinin tıbbi hatalar nedeni ile hayatını kaybettiği öne sürülmektedir. ABD’deki araştırmalar tıbbı 
hataların beşinci ölüm nedeni olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu sayı trafik kazası, göğüs kanseri 
veya AIDS’den ölenlerin sayısından daha fazladır. Bu sonuçlarda hasta güvenliğinin ne denli önemli 
bir kavram olduğunu ortaya koymaktadır. Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) tıbbi hataların önemli bir 
sağlık problemi olduğunu görünce 2004 yılında bir hasta güvenliği birimi oluşturmuştur ve böylelikle 
hasta güvenliğine yönelik uygulamalar daha sistematik halde yürütülmeye başlanmıştır (Patel 2007; 
Ahmedzadeh 1997; Vatansever 1999; Zincir  ve ark. 1999). 

 Sağlık hizmetlerinin sunum sürecinde bulunan tüm personel, bir şekilde hatalarla karşı karşıya 
gelebilmektedir. Bu nedenle hasta güvenliği kurumsal kültürün en önemli parçalarından biri olmalıdır. 
Bunu sağlayabilmek için, sağlık kuruluşları yüksek riskli aktiviteleri belirlemeli, tıbbi hataların 
korkusuzca ve çekinmeden bildirilebildiği ve cezalandırılmadığı bir ortam yaratmalı ve hasta 
güvenliği için yeterli kaynak ayırmalıdır . Bu kaynaklar arasında nitelikli sağlık personelinin varlığı 
önemli bir yere sahiptir. Nitelikli sağlık personeli içerisinde doktorundan hemşiresine tüm sağlık ekip 
üyeleri yer almaktadır (Erdemir ve Elçioğlu 2000; Karan 1999). 

Hasta güvenliği, tüm sağlık ekip üyelerinde olduğu gibi temel hemşirelik bakımının da unsurlardandır. 
ICN, hasta güvenliğinin arttırılması için profesyonel sağlık bakım personelinin işe alınması, eğitimi ve 
meslekte tutulması, performanslarının iyileştirilmesi, enfeksiyonla mücadele, ilaçların güvenli 
kullanımı, cihaz emniyeti, sağlıklı klinik uygulamalar, sağlıklı bakım ortamı da dahil olmak üzere 
çevre güvenliği ve risk yönetimi alanlarında geniş kapsamlı önlemler alınması, hasta güvenliği 
üzerinde odaklanmış bilimsel bilgi ile bunun gelişmesine destek sağlayacak altyapının ayrılmaz bir 
bütün halinde birleştirilmesi gerektiğine inanmaktadır (Akbulut 1998; Özgirgin 1996 ).  

Hemşireler, bakımın her alanında hasta güvenliği ile iç içedirler. Bu bağlamda hastaların ve diğer 
ilgililerin risk ve riskin azaltılması konusunda bilgilendirilmesi, hasta güvenliğinin savunulması ve 
istenmeyen olayların rapor edilmesi de hemşirenin görevleri arasındadır (Fişek 1989; Emiroğlu 1994).  
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Riskin erken aşamada tespit edilmesi hasta yaralanmalarının önlenmesinde son derece önemli olup 
güven, dürüstlük, birlik, beraberlik ve hastalar ile sağlık bakım sistemindeki hizmet sağlayıcılar 
arasında açık iletişim kurulmasına bağlıdır.  Bu bağlamda hemşirelik hizmetlerindeki hasta güvenliği 
uygulamaları bakımın önemli bir parçasını oluşturmaktadır    ( Kunst ve Lemmink, 2000;  Mcglyn 
1997). 

AMAÇ 
Çalışmamız hemşirelik hizmetlerindeki hasta güvenliği kavramının önemini vurgulamak amacıyla 
hastanemizde hemşirelik hizmetlerindeki hasta güvenliği uygulamalarını ve hemşirelerimizin bu 
konudaki görüşlerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Bu çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt 
aranmıştır.  

1. Hemşirelerin hasta güvenliği ve bu konudaki uygulamalara yönelik görüşleri nelerdir? 

2. Hemşirelerin mesleki alanda en çok karşılaştıkları hatalar nelerdir? 

3. Hemşireler hastanelerinde uygulanan hasta güvenliği uygulamalarının etkinliğini nasıl 
değerlendiriyor?  

YÖNTEM 
Araştırmanın Zamanı, Evren ve Örneklem:  Çalışma İstanbul ilindeki bir özel dal eğitim ve araştırma 
hastanesinde,  Ağustos-Ekim 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı türde yürütülen 
çalışmanın evrenini,  çalışma süresi içerisinde ilgili hastanenin kadın-doğum ve çocuk kliniklerinde 
çalışan toplam 278 hemşire oluşturmuştur. Anket uygulamasının yapıldığı tarihlerde izinli/raporlu 
hemşirelerin ve çalışmaya katılmak istemeyen hemşirelerin olması nedeniyle 130 hemşire çalışmanın 
örneklemini oluşturmuştur.  

Veri Toplama Araçları: Çalışmada, literatür bilgisi ışığında araştırmacılar tarafından geliştirilen, 
katılımcıların bireysel ve mesleki özelliklerini, hasta güvenliğine uygulamalarına yönelik görüşlerini, 
mesleki alanda en çok karşılaşılan mesleki hataları ve bildirim uygulamalarını belirlemek amacıyla 
oluşturulan toplam 13 soruluk veri toplama formu kullanılmıştır. Ayrıca araştırmada ikinci veri formu 
olarak hemşirelerin hasta güvenliği uygulamalarının etkinliğini belirlemek amacıyla yine 
araştırmacılar tarafından oluşturulmuş 12 maddeli, 4’lü likert tipi bir ölçme aracı kullanılmıştır.  Hasta 
güvenliği uygulamalarının etkinliği “1”den “4”e (4:“Çok fazla, 3: “Kısmen”, 2: “Biraz”, 1:Hiç”) kadar 
değişen puanların sonuçlarına dayanılarak değerlendirilmiştir. Anketin tamamı için en az 20, en fazla 
80 puan alınabilmektedir. Yüksek puanlar, hemşirelik hizmetlerindeki hasta güvenliği uygulamalarının 
etkinliğinin yüksek olduğunu göstermektedir.  

Uygulama: Araştırma planlandıktan sonra çalışma dışında bırakılan 10 hemşire ile pilot çalışma 
yapılarak veri formalarının anlaşılabilirliği ve uygulanabilirliği test edilmiş, gerekli olan yerler 
yeniden düzenlenmiştir. Araştırma öncesinde ilgili kurumdan çalışmanın yapılması için etik kurul izni 
ve hemşirelerden çalışamaya katılacaklarına dair onam alınmış, daha sonrasında veri formları 
araştırmacılar tarafından hemşirelere dağıtılmış, örneklem grubundaki tüm hemşirelerin formları 
doldurabilmesi için gerekli süre (beş gün) sonrasında doldurulmuş formlar toplanmıştır. 

Araştırma sınırlılıkları: Çalışmamız bir kurumda çalışan hemşirelerin hasta güvenliği uygulamalarına 
yönelik uygulama ve görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın farklı kurumlarda 
çalışan hemşirelerde ve daha büyük bir grupta karşılaştırılmalı yapılması sonuçların etkinliğini 
artırabilecektir. 

Verilerin Analizi: Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 11.0 programı dahilinde yüzdelik 
hesaplama kullanılmıştır. 
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BULGULAR ve TARTIŞMA 
Araştırma kapsamına alınan ebe ve hemşirelerin %33.8’inin 26-31 yaş grubunda olduğu, %51.5’inin 
lise mezunu olduğu, %37.7’sinin meslekte 10 yıl ve üzeri süredir çalıştığı saptanmıştır. Çalışmamıza 
katılan hemşirelerin lise mezunu, genç yaş grubunda ağırlık kazandığı ve çoğunun meslekte uzun 
süredir çalıştığı belirlenmiştir. Hemşirelerin çoğunun meslekte uzun süre çalışması bu alanda 
deneyimli kişilerin katılımıyla çalışmamızın yürütüldüğünü göstermektedir. Alanında deneyimli 
hemşireler uygulamanın gelişimine, karşılaşılan sorunların çözümüne bilgi birikimleri ile koçluk eden 
hemşirelerdir. Deneyimli ve uzman hemşireler, hasta bakımını daha iyiye götürmede iyi bir iletişim 
becerisine ve yeterli donanıma sahip olan kişilerdir. Bu özelliklilere sahip hemşirelerin gerek hasta 
güvenliği konusundaki görüşleri ve uygulamalara yönelik değerlendirmeleri sürecin etkinliği açısından 
önemli bir bulgudur. 

Tablo 1: Katılımcıların En Çok Karşılaşılan Mesleki Hatalar ve Hatalı Uygulamalarda Bildirim 
Sistemine Yönelik Görüşleri 

 

Mesleki Hatalar Sayı % 

İlaç uygulama hataları 

Hasta kimlik hataları 

Kan tranfüzyon hataları 

Hastane enfeksiyonları risk uygulamaları ( talimatlara 
uygun çalışmama, el hijyenine dikkat etmeme vb.) 

Bakım uygulama hataları 

Toplam  

61 

8 

1 

45 

 

15 

130 

47.0 

6.1 

0.8 

34.6 

 

11.5 

100.0 

Bildirim Sistemi Sayı % 

Servis sorumlu hemşiresine sözlü bildirim yapılır 

Olay bildirim formu doldurulur 

Toplam  

52 

78 

130 

40.0 

60.0 

100.0 

 

Hemşirelerin uygulamalarda karşılaştıkları hatalar arasında % 57.0 oranıyla ilaç uygulama hatalarını 
ilk sırada ifade etmeleri önemlidir (Tablo 1). Çünkü literatürler incelendiğinde ilaç uygulama hataları 
hemşirelerin karşılaştıkları hatalar arasında ilk sıralarda yer almaktadır.  

İlaç hataları, en yaygın karşılaşılan tıbbi hataların başında gelmektedir. İlaç hatalardan bazıları; yanlış 
ilaç, yanlış doz, yanlış seçenek, yanlış teknik ve ekipman kaybıdır (Leape  1994). “The Harvard 
Medical Practice Study”, hastanelerde karşılaşılan tıbbi hataların %19.4’ünü, yanlış ilaç 
uygulamalarının oluşturduğunu rapor etmiştir. Günümüzde teknoloji ilerlemesi ve artan reçete sayısı 
ile birlikte ilaç hatalarının da arttığı belirtilmektedir (Leape ve ark.1995). 

İngiltere'de 2001 yılında ilaç uygulama hatalarından yaklaşık 1200 kişinin öldüğü, bu durumun son on 
yıl içinde %50 oranında artış gösterdiği kaydedilmiştir (Acaroğlu ve Aştı 1998). Barker ve ark., 
ABD'deki 36 hastanede yaptıkları araştırmada en sık görülen ilaç uygulama hatalarının, "İlacın yanlış 
zamanda uygulanması", "İlacın atlanması, uygulanmaması", "İlacın yanlış dozda uygulanması" ve 
"Order edilmeyen ilacın uygulanması" olduğunu tespit etmiştir  ( Barker ve ark. 2002). 
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Gölcük Deniz Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde görülen parenteral ilaç uygulama 
hatalarının, " İlaç uygulaması öncesinde el yıkanmaması","Enjeksiyon bölgesinin antiseptik 
solüsyonla silinmemesi", Order edilmeyen ilacın uygulanması", ve "Doğru dozun uygulanmaması" 
olduğu tespit edilmiştir (Sezgin 2007). Çalışmamızda katılımcılar hatalı uygulama bildirimlerini ilk 
sırada %60 oranıyla olay bildirim formu doldurarak, 2. sırada ise %40 oranıyla servis sorumlu 
hemşirelerine bildirerek yaptıklarını ifade etmişlerdir (Tablo 1). Hataların bildirimlerinin yapılması 
önlemeye yönelik uygulamaların başında gelmektedir. Özellikle bildirimler sırasında nedenlerinde 
ifade edilmesi bunların ortadan kaldırılarak hataların tekrarlanmasını önlemek açısından önemlidir.  

Hastaneler bazında yürütülen kalite çalışmaları dahilinde hatalı uygulamaların bildirimlerine önemli 
derecede yer verilmektedir. Özellikle olay bildirim formlarının kullanılması ve bunun kurum kültürü 
haline getirilmesi gerekli görülmektedir. Araştırmamız sonucunda bildirimlerin büyük bir oranda olay 
bildirim formuyla yapıldığının ifade edilmesi istendik bir sonuçtur. 

Tablo 2: Katılımcıların Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Uygulamalarındaki Rol ve 
Uygulamalarına Yönelik Görüşleri 

 

 

Hasta Güvenliğinin Tanımı Sayı % 

Hasta güvenliği; sağlık çalışanlarının hasta bakımı 
uygulamalarına destek olmak ve  kolaylık sağlamak amacıyla 
yapılan uygulamaların tamamı  

Hasta güvenliği; sağlık hizmetlerinin kişilere vereceği olası 
zararı önlemek amacıyla alınan önlemlerin tamamı 

Hasta güvenliği; hastaların kendilerine zarar gelmemesi için 
aldıkları önlemlere sağlık çalışanları tarafından destek olunması 

Toplam  

25 

 

97 

 

8 

 

130 

19.2 

 

74.6 

 

6.1 

 

100.0 

Hasta Güvenliğinde Hemşirelik Rolleri Sayı % 

Hasta güvenliğine ait riskleri belirleyen, önlemeye yönelik 
uygulamalarını planlayan, uygulayan ve değerlendiren 

Oluşturulmuş hasta güvenliği uygulamalarının 
gerçekleştirilmesine destek olan 

Toplam  

87 

 

43 

130 

66.9 

 

33.1 

100.0 

Hasta Güvenliğinde Hemşirelik Uygulamaları Sayı % 

Hasta düşmelerini önlemeye yönelik uygulamalar 

İlaç hatalarını önlemeye yönelik uygulamalar 

Hastane enfeksiyonlarını önlemeye yönelik uygulamalar 

Hasta kimlik hatalarını önlemeye yönelik uygulamalar 

Hepsi  

Toplam 

1 

6 

3 

2 

118 

130 

0.8 

4.6 

2.3 

1.5 

90.8 

100.0 
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Katılımcıların hasta güvenliğinin tanımına yönelik görüşleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Örneklem 
gurubundaki hemşirelerin %74.6’sı hasta güvenliğini sağlık hizmetlerinin kişilere vereceği zararı 
önlemek amacıyla alınan önlemlerin tamamı olarak nitelendirmiş ve  % 96.9 oranıyla güvenlik 
uygulamalarının gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Elde edilen sonuçlar hemşirelerin hasta güvenliği 
uygulamalarının önemi hakkındaki farkındalıklarının birer göstergesidir. 

Katılımcıların hastanelerinde uygulanan hasta güvenliği uygulamalarına ait görüşlerine tablo 2’de yer 
verilmiştir. Görüşler arasında tabloda yer alan tüm uygulamaların hemşireliğe ait olduğunu %90.8 
oranıyla ifade etmişler ve hasta güvenliği uygulamalarında hemşirelerin aktif rollerini bir kez daha 
vurgulamışlardır.  

Hemşirelerin hasta güvenliği uygulamalarındaki etkinliğini gösteren birçok çalışma vardır. Örneğin, 
Günlük hasta başına ek bir hemşire ilavesi ile 30 günlük ölüm oranında %50, hemşire bakım saatinde 
0.25’lik ilave ile ölüm oranında %20 azalma sağlandığı saptanmıştır. (Tombe 2007). Günlük hasta 
başına verilen hemşirelik bakım saatinde bir saatlik artış ile pnomöni vakalarında % 8.5; bakım 
saatinde %10’luk bir artışın sağlanması ile  % 9.5 oranında azalmaya yol açtığı saptanmıştır. 
Hemşirelik bakım saatinde artış ile bası yaralarında azalmaya yol açtığı belirlenmiştir (Sezgin 2007).   

Cerrahi müdahale sonrası hasta başına sağlanan günlük tam hemşire bakım saati ile, idrar yolu 
enfeksiyonları, pnömoni, tromboz ve akc. rahatsızlıkları riski arasında ilişki olduğu saptanmıştır. 
Araştırma sonuçları efektif bir hemşirelik bakımı ile hasta güvenliğini tehdit edebilecek birçok 
komplikasyonların önlenebileceğini açıkça göstermektedir (Wolf 1996). 

Hemşireler hasta güvenliğine yönelik konumlarını, %66.9 oranıyla hasta güvenliğine ait riskleri 
belirleyen, önlemeye yönelik uygulamalarını planlayan, uygulayan ve değerlendiren sağlık 
profesyoneli olarak belirtmişlerdir (Tablo 2). Hemşireler bakımın her alanında hasta güvenliği ile iç 
içe durumdadır. Bu bağlamda; hasta güvenliğinin savunulması, risk ve riskin azaltılması istenmeyen 
olayların rapor edilmesi hemşirenin görevleri arasındadır (Kavuncubaşı ve Esatoğlu 1998). 
Sonuçlarımız literatürle uyumludur. 

 

Tablo 3: Katılımcıların Hasta Güvenliği Uygulamalarını Değerlendirmeye Yönelik Görüşleri 

 

Hasta Güvenliği Uygulamaları Sayı % 

Gerekli  

Gerekli değil 

 Toplam  

126 

4 

130 

96.9 

3.1 

100.0 

Hasta Güvenliği Uygulamalarından Haberdar Olma Sayı % 

Evet 

Hayır 

Toplam  

107 

23 

130 

93.3 

6.2 

100.0 

Hasta Güvenliği Uygulamalarında Görev Alma  Sayı % 

Hayır 

Evet 

Toplam  

10 

120 

130 

7.7 

92.3 

100.0 
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Katılımcıların hasta güvenliği uygulamalarını değerlendirmeye yönelik görüşlerine tablo 3’de yer 
verilmiştir. Hemşirelerin %96.9’unun hasta güvenliği uygulamalarını gerekli gördüğü, %93.3’ünün bu 
uygulamalardan haberdar olduğu ve %92.3’ünün uygulamalarda görev aldıklarını ifade ettiği 
saptanmıştır. Bulgular değerlendirildiğinde hemşirelerin hastanelerinde gerçekleştirilen hasta 
güvenliği uygulamalarını gerekli gördüğü, büyük bir kısmının bu uygulamalarda rol aldığı ve hasta 
güvenliği uygulamalarının gerekliliğine inanıp bu kültürün gelişmesine katkıda bulunduğu 
belirlenmiştir. 

Bir kurumun güvenlik kültürü; söz konusu kurumun sağlık ve güvenlik yönetimindeki tarzını ve 
yetkinliğini ve bu alandaki taahhütlerini belirleyen, bireye ya da gruba ait değerler, tutumlar, 
algılamalar, yetenekler ve davranış biçimlerinin ürünüdür. Hasta güvenlik kültürü, bir kurumda nelerin 
önemli olduğunu ve hasta güvenliği ile ilgili nasıl davranılacağını kapsayan değer yargılarını, inançları 
ve kuralları kapsamaktadır (Singer ve ark. 2003). 

Olumlu bir güvenlik kültürüne sahip olan kurumlarda; karşılıklı güvene dayanan iletişim,  güvenliğin 
önemi konusundaki ortak algılamalar ve önleyici tedbirlerin yararlı olacağına duyulan inanç ön plana 
çıkmaktadır.  Bir kurumda güvenlik kültürünün gelişebilmesi için kurum çalışanlarının tamamının bu 
güvenlik uygulamaları konusunda bilgi sahibi olması, uygulamalarda aktif rol alması ve ekip çalışması 
şeklinde çalışması gereklidir (Tütüncü ve ark. 2007a; Tütüncü ve ark. 2007b). 

 

Şekil 1: Katılımcıların Hasta Güvenliği Uygulamalarının Etkinliğine Yönelik Görüşleri 
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Katılımcıların hastanelerinde gerçekleştirilen hasta güvenliği uygulamalarını değerlendirmek için 
verdikleri puanların dağılımına baktığımızda, %72.3 oranıyla ilk sırada etkinliği iyi olarak 
nitelendirmişler ve  %40 oranıyla ikinci sırada etkinliğin orta derecede olduğunu ve yeni 
uygulamaların yapılması gerektiğini ifade edilmişlerdir (Şekil 1). 
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Hasta güvenliğinde iyileşme sağlanması için hastaların karşılaşabilecekleri risklerin azaltılmasına 
yönelik dikkatli bir şekilde tasarlanmış programlara ihtiyaç vardır. Yan etkilerin önlenmesi, 
gerçekleşme halinde hızlı bir şekilde anlaşılması, hasta ve yapılan tedavi üzerindeki olumsuz 
etkilerinin hızlı bir şekilde giderilmesi ve gelecekteki hastaların başına gelmesi muhtemel sorunların 
en aza indirilmesi çalışmaları için tamamlayıcı eylemlere gereksinim bulunmaktadır. Bireysel düzeyde 
sağlık hizmeti sağlayıcıları ve sağlık çalışanları açısından, bunların ekipler düzeyinde, kurumsal olarak 
ve nihai olarak sağlık sisteminde bir bütün olarak değişime gereksinim vardır. Ancak böylelikle hasta 
güvenliğini tehdit eden riskler tamamıyla önlenebilir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
Çalışmamız sonucunda; kurumda gerçekleştirilen hasta güvenliği uygulama ve çalışmalarının 
hemşirelerin bu yöndeki yaklaşımlarını olumlu etkilediği, hemşirelerin hastanelerinde gerçekleştirilen 
hasta güvenliği uygulamaları konusunda farkındalıklarının bulunduğu, hasta güvenliği uygulamalarını 
gerekli gördüğü, güvenlik uygulamalarına ait rollerini sıralayabildiği, uygulamalarda aktif rol aldığı ve 
hasta güvenliği uygulamalarını etkin olarak nitelendirdikleri saptanmıştır. 

Bu sonuçlar doğrultusunda;  

 Gerçekleştirilen hasta güvenliği uygulamaları ve çalışmalarının hemşirelerin bu konudaki 
yaklaşım ve bakış açılarına olumlu yönde katkı sağladığından, kurumlarda bu çalışmalarda 
hemşirelerinde aktif rol almasının sağlanması,  

 Hemşirelerin hasta güvenliği uygulamaları içerisindeki rol ve görevlerinin düzenli eğitimlerle 
vurgulanması, 

 Kurumlarda gerçekleştirilen hasta güvenliği uygulamalarının düzenli olarak etkinliğinin 
değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, 

 Hasta güvenliği kültürünün yaratılması ve kalıcı olabilmesi için kurum çalışanlarının 
tamamının bu konuyu sahiplenmesinin sağlanması,  

 Hasta güvenliği konusunun herkesin sahiplenmesi için, hasta güvenliği konusunda liderler, 
çalışanlar ve hastalar arasında açık iletişimin teşvik edilmesi, çalışanlara hasta güvenliğini 
tehdit eden işlemleri belirleme ve azaltma konusunda sorumluluk devredilmesi, hasta 
güvenliği için kaynak ayrılması önerilmektedir. 
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