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Schedule (RAS) and Buss-Perry Aggression 
Questionnaire (BPAQ). The scores of RAS varies 
between -90 and +90; 10 and below represents 
timidity while below 10 shows assertiveness. 
However, BPAQ is composed of 5 sub-dimensions 
including aggression, verbal aggressiveness, 
indirect aggression, anger, and hostility. The 
scores obtained from the scale varies between 
34 and 70; 58 and below is considered low 
while 59 and 110 are accepted as normal, and 111 
and above is defined as high aggressive. In the 
statistical evaluation, percentages and Pearson 
correlation is used.
RESULTS: The median age of the students 
participated in the research is 20.55±2.09 years 
and 73.1% of them are a woman. 48.1% of the 
students are at second grade, mother of 46.3% 
graduated from primary school, father of 28.7% 
graduated from primary school, 35.2% lives in 
a family with one or two kids, 75% is a nuclear 
family, and 69.4% is financially average. 17.6% of 
the students actively smoke while 19.4% has got 
a chronic disease and only 10.2% consider their 
general health well. 75% of the students have 
intentionally chosen nursery as an occupation 
and 57.4% is happy with it. Students’ RAS score 
average is 12.63±17.62 (min=-38, max=66) while 
52.7% is at timidity level. On the other hand, 
students’ BPAQ score average is 84.81±20.04 
(min=49, max=142) and 8.3% were identified 
with high aggression. In students’ BPAQ, it is 
determined that sub-dimensions of anger 
(20.73±5.27), hostility (18.80±4.50) and physical 
aggression (17.86±6.65) are high. A relation 
between RAS and BPAQ was not found in the 
research (r=-0.067, p>0.05).
CONCLUSION: It is seen in the study that, nearly 
half of the nursery students were timid and their 
level of anger, hostility and physical aggression 
were high. Throughout the nursery education, 
training and applications supporting assertive 
behaviors are recommended.

Key words: Assertiveness, aggression, student nurse.

kullanılarak toplandı. RAE için elde edilen puanlar 
-90 ile +90 arasında değişmekte olup, 10 ve aşağı 
puan çekingenliği, 10 puan üzeri girişkenliği yan-
sıtmaktadır. BPSÖ ise fiziksel saldırganlık, sözel 
saldırganlık, dolaylı saldırganlık, öfke ve düşman-
lık olmak üzere 5 alt boyuttan oluşmakta, ölçek-
ten alınan puan 34-170 arasında değişmekte ve 
alınan puanların 58 ve aşağısı düşük, 59 ve 110 
arası normal, 111 ve üzeri yüksek saldırganlık ola-
rak değerlendirilmektedir. Istatistiksel değerlen-
dirmede ortalama, yüzdelik dağılım ve pearson 
korelasyon analizi kullanıldı. 
BULGULAR: Çalışmaya katılan öğrencilerinin yaş 
ortalaması 20.55±2.09 yıl ve %73.1’i kadındır. Öğ-
rencilerin %48.1’i ikinci sınıfta öğrenim görmekte 
olup, %46.3’ünün annesi, %28.7’sinin babası ilko-
kul mezunu, %35.2’sinin ailedeki çocuk sayısı bir 
ve iki, %75’inin aile tipi çekirdek ve %69.4’ünün 
ekonomik durumu orta düzeydedir. Öğrencilerin 
%17.6’sı halen sigara kullanmakta, %19.4’ünün 
kronik hastalığı bulunmakta ve sadece %10.2’si 
genel sağlığığı iyi olarak değerlendirmektedir. 
Öğrencilerin %75’i hemşirelik mesleğini istereye-
rek seçmiş olup sadece %57.4’ü hemşirelik mes-
leğinden memnundur. Öğrencilerin RAE puan 
ortalaması 12.63±17.62 (min=-38, max=66) olup 
%52.7’si çekingenlik düzeyindedir. Öğrencilerin 
BPSÖ puan ortalaması ise 84.81±20.04 (min=49, 
max=142) olup %8.3’ünde yüksek düzeyde sal-
dırganlık belirlenmiştir. Öğrencilerin BPSÖ’nde 
öfke (20.73±5.27), düşmanlık (18.80±4.50) ve 
fiziksel saldırganlık (17.86±6.65) alt boyutlarının 
yüksek olduğu saptandı. Çalışmada RAE ile BPSÖ 
arasında ilişki olduğu tespit edilmedi (r=-0.067, 
p>0.05).
SONUÇ: Çalışmada hemşirelik öğrencilerinin ya-
rıya yakınının çekingen kişilik özelliği gösterdiği, 
öfke, düşmanlık ve fiziksel saldırganlık düzeyleri-
nin yüksek olduğu tespit edildi. Hemşirelik eğiti-
mi süresince öğrencilerin atılganlık davranışlarını 
destekleyici eğitim ve uygulamalara yer verilmesi 
önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Atılganlık, saldırganlık, öğrenci 
hemşire.

INTRODUCTION: Nurses are responsible 
for correct and safe administration of oral, 
subcutaneous, intramuscular and intravenous 
medication. Medication errors (ME) are common 
health threatening mistakes that as a global 
problem increase mortality rates, length of 
hospital stay, and healthcare costs. This survey 
was conducted to evaluate the causes and 
reporting of nursing medication errors.
MATERIALS AND METHODS: The study is cross-
sectional and conducted in 2018. Ten nurses, 
working in PHI General Hospital Ohrid filled out a 
self-constructed questionnaire about medication 
errors. 
RESULTS: When asked what is the most 

Simona Filiposka Senior Lecturer Gordana Ristevska Dimitrovska
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HEMŞIRELIKTE ILAÇ TEDAVISI HATALARININ 
NEDENLERI VE RAPORLANMASI

CAUSES AND REPORTING OF NURSING MEDICATION ERRORS

GİRİŞ: Hemşireler oral, subkutan, intramüsküler 
ve intravenöz ilaçların doğru ve güvenli bir şekil-
de uygulanmasından sorumludur. Ilaç tedavisi 
hataları (ME), dünya çapında ölüm oranlarını, 
hastane kalış süresini ve sağlık maliyetlerini ar-
tıran sağlığı tehdit edici hatalardır. Bu araştırma 
çalışması, hemşirelikte ilaç hatalarının nedenle-
rini değerlendirmek raporlamak amacıyla yürü-
tülmüştür.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma kesitsel olup 2018 
yılında yürütülmüştür. Phi General Hospital Oh-
rid’de çalışan on hemşire, ilaç tedavisi hataları 
hakkında kendilerini değerlendirdikleri bir form 
doldurdu.
BULGULAR: Ilaç tedavisi hatalarının en yaygın 
nedeninin ne olduğu sorulduğunda, hemşireler;
Onda üçü kolaya kaçmak; Onda üçü dozaj hata-
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common reason for medication errors, nurses 
answered: 3/10 using shortcuts; 3/10 errors in 
dosage; 1/10 similarities in medication name; 
1/10 lack of pharmacological knowledge; 
and 2/10 all of the above.7/10 nurses would 
accept responsibility if they make an ME. Five 
nurses would tell a doctor about their error in 
medication, 2 would approach the director of 
the hospital and 3 nurses would tell the nursing 
director.9/10 nurses never made/witnessed an 
ME, and would know what to say if they did;10/10 
would know whom to inform and would like to 
talk to somebody; 4/10 would not know how to 
react if someone from their team makes an ME; 
4/10 think that the night shift increases chances 
for ME; 8/10 think that interruptions during 
preparation of therapy increase chances for ME; 
6/10 think they have the necessary knowledge 
in pharmacology; 4/10 think that they risk their 
employment if they report an ME; 6/10 think that 
inexperienced nurses are prone to more ME.
CONCLUSION: Our results show that interviewed 
nurses well understand the circumstances that 
increase medication errors, but struggle with 
reporting ME. We found that 1/3 of the interviewed 
nurses would not accept the responsibility 
for their medication error. The fear of losing 
employment is high among the interviewed 
nurses, which makes ME to be underreported. 
Most of the interviewed nurses prefer to inform 
a doctor for medication error rather than a 
responsible nurse. Only 2/3 of nurses find that 
they have sufficient pharmacological knowledge, 
something that should be further addressed in 
nursing education.

ları; Onda biri ilaçların isim benzerlikleri; Onda biri 
farmakolojik bilgi eksikliği; Onda ikisi ise yukarı-
dakilerin tümü şeklinde cevap verdi. Hemşirele-
rin onda yedisi hata yaptıkları taktirde mesuliyeti 
kabul edeceklerini belirtti. Beş hemşire yaptıkları 
ilaç hatası hakkında bir doktora bilgi verecekleri-
ni, ikisi hastane yöneticisine, üçü ise başhemşire-
ye başvuracaklarını söyledi .On hemşirenin doku-
zu daha önce bir ilaç tedavisi hatası yapmadığını 
ve yapıldığına tanık olmadığını, böyle bir durumla 
karşı karşıya kaldıklarında ne yapacaklarını bil-
diklerini ifade etti. Tamamı kime bilgi vereceğini 
bildiklerini ve bilgi vermeyi isteyeceklerini, dördü 
ekibinden birisinin hata yapması durumunda na-
sıl tepki vereceklerini bilemediklerini; dördü gece 
vardiyası sırasında, sekizi ise tedavinin hazırlan-
ması sırasında kesintilerin olduğu durumlarda 
ilaç hatası yapma ihtimallerinin arttığını düşü-
nüyor. Altısı farmakoloji alanında gerekli bilgiye 
sahip olduklarını, dördü yaptıkları ilaç hatasını 
rapor etmenin mesleklerini riske atacağını, altı-
sı ise deneyimsiz hemşirelerin bu konuda hata 
yapmaya daha meyilli olduğunu düşündüklerini 
belirtti. Formun Üstü Formun Altı
SONUÇ: Sonuçlarımız, görüşüle hemşirelerin 
ilaç hatalarını artıran koşulları iyi anladığını, an-
cak raporlanması konusunda sıkıntı çektiklerini 
gösteriyor. Görüşülen hemşirelerin 1 / 3’ünün 
kendi yaptığı ilaç tedavisi hatasının sorumluluğu-
nu kabul etmeyeceğini sonucuna vardık. Işlerini 
kaybetme korkusunun röportaj yapan hemşire-
ler arasında hayli yüksek oluğunu, bunun neti-
cesinde meydana gelen hatanın raporlanama-
yabileceğini belirledik. Görüşülen hemşirelerin 
çoğu, sorumlu hemşire yerine ilaç hatası için bir 
doktora bilgi vermeyi tercih eder. Hemşirelerin 
yalnızca üçte ikisinin gerekli farmakolojik bilgiye 
sahip olduğu kanaatinde olduğunu ve hemşirelik 
eğitiminde bu konunun üzerine daha fazla dü-
şülmesi gerektiği sonucuna vardık.

INTRODUCTION: In the Republic of Croatia, at 
the end of the standardized and mandatory 
primary education that lasts 8 years, students 
decide in which direction they want to continue 
their education. There is a significant difference 
in regard to the amount of hours and classes 
related to Biology and other life science subjects, 
between medical secondary schools and non-
medical secondary schools.
AIM: The aim of this paper was to compare the 
knowledge of adolescents about the menstrual 
cycle and hygiene, as well as to determine if there 
are differences in the knowledge of students in 
medical schools and other non-medical schools. 
METHODOLOGY: 120 female participants took 
part in the research, with an average age of 17 
years. Participants were divided into two groups, 
with 84 adolescents from medical secondary 

ERGENLIK ÇAĞINDAKI HIRVATLARIN MENSTRUAL DÖNGÜ VE 
HIJYEN HAKKINDA BILGILERI

CROATIAN ADOLESCENTS’ KNOWLEDGE ON MENSTRUAL 
CYCLE AND HYGIENE

GİRİŞ: Hırvatistan Cumhuriyetinde, öğrenciler 8 
yıl süren tek tip ve zorunlu eğitimin ardından eği-
timlerine hangi doğrultuda devam edeceklerine 
karar verirler. Medikal ve medikal olmayan orta 
okullar arasında biyoloji ve diğer pozitif bilimlerle 
alakadar dersler bakımından ders saati ve ders 
içeriği açısından belirgin farklar bulunmaktadır.
AMAÇ: Bu çalışma, ergenlerin menstrual döngü 
ve hijyen hakkında sahip oldukları bilgiyi kıyas-
lamayı amaçladığı gibi aynı zamanda medikal ve 
medikal olmayan ortaokullar arasında konu ile 
ilgili bilgi birikim seviyesi arasındaki farklılıkları 
belirlemeyi hedef almıştır.
METALOJİ: 17 yaş ortalamsına sahip 120 kadın 
katılımcı araştırmada yer almıştır. Katılımcılar 
84’ü medikal, 36’sı medikal olmayan ortao-
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