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ÖNSÖZ 

 

Hemşirelerin tanı, tedavi ve bakım uygulamaları sırasında tıbbi hata oranlarının 

değerlendirilmesi başlıklı 2014-2 nolu proje, Trabzon İli kapsamındaki tüm kamu hastaneleri, 

bir üniversite ve bir özel hastanede yürütülmüştür. Bu proje ile hemşirelerin tanı-tedavi ve 

bakım uygulamaları sırasında tıbbi hata yapma durumu ve tıbbi hataların nedenleri saptanmış, 

bu hataların saptanması kolaylaştıracak geçerli ve güvenilir Hemşirelerde Tıbbi Hata Tespit 

Ölçeği geliştirilmiştir. Ayrıca projede, Trabzon’daki hemşirelere yönelik geliştirilen bir eğitim 

program ışığında iki kez eğitim düzenlenmiştir. Bu eğitimlerin hemşirelerin tıbbi hatalara 

ilişki bilgi ve farkındalık düzeylerini artırdığı saptanmıştır. Ayrıca bu proje, konu ile ilgili 

araştırmacılara ve ilgililere önemli bir rehber ve hemşirelik literatürüne ilişkin kaynak 

oluşturacaktır. Konu ile ilgili klinikteki sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır. 

Çok boyutlu ve geniş bir örnekleme sahip olan bu proje kapsamında üç bildiri sunulması ve 

üç makale yayınlanması düşünülmüştür. Proje kapsamında iki uluslararası kongrede biri sözel 

bildiri ve ikisi poster bildiri olmak üzere üç bildiri sunulmuştur.  

Hemşirelikte görülen tıbbi hataların tanımlanması, nedenlerinin belirlenmesi, hemşirelerin 

bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması, dolayısıyla tıbbi hataların azaltılmasına katkı 

sağlayacak bu projeyi ve hemşireliğin gelişimini destekleyen Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik 

Fonuna teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız.  

  

        

Yrd. Doç. Dr. İlknur KAHRİMAN 
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ÖZET 

 

  Tıbbi hatalar ve hasta güvenliği, son dönemde hem ulusal hem de uluslararası 

platformda üzerinde önemle durulan bir konu haline gelmiştir. Bu proje çalışması da, sağlık 

personelinin çoğunluğunu oluşturan hemşirelerin tanı-tedavi ve bakım uygulamaları sırasında 

tıbbi hata yapma durumu ve tıbbi hataların nedenlerini saptamak, bu hataların saptanmasını 

kolaylaştıracak geçerli ve güvenilir hemşirelerde tıbbi hata tespit ölçeği (HTHÖ) geliştirmek 

ve hemşirelere yönelik konuya ilişkin bir eğitim programı hazırlamak, eğitimleri 

gerçekleştirmek ve değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. Bu doğrultuda çalışma, ölçek 

geliştirme, tıbbi hata durumu ve nedenleri belirleme, eğitim ve değerlendirmesi olmak üzere 

üç ana bölümde ele alınmıştır. Ölçek çalışması, bir üniversite hastanesinde çalışan 298 

hemşire ile 94 maddeden oluşan taslak ölçek ile gerçekleştirilirken, tıbbi hata ve nedenlerini 

belirlemeye yönelik çalışma, bir üniversite, bir özel ve 12 kamu hastanesinde çalışan 1092 

hemşire ile bilgi formu ve HTHÖ ile yürütülmüştür. Eğitim ise 12 kamu hastanesinde, bir 

üniversite ve özel hastanede çalışan 184 hemşire ile gerçekleştirilmiş ve ön- son test ile 

değerlendirilmiştir. Bulgulara göre ölçek, yapılan açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ve 

güvenirlik testleri sonuçlarına göre geçerli ve güvenilir bir ölçektir. Ayrıca, verilere göre her 

beş hemşireden biri bir tıbbi hata yapmış ve bu hatalar hastaya zarar vermiştir (%3.6) ve 

zarara bağlı hastaların tedavisi gecikmiş (%9.8), yan etki (%5.5) ve yaralanma (%2.1) 

oluşmuştur. Hemşirelerin %61.4’ü hatalarının sistem ve koşullara bağlı geliştiğini 

açıklamıştır. Ayrıca %83’ü hatalarının yorgunluklarına bağlı kendilerinden, %82’si hemşire 

sayısının az olmasına bağlı kurumdan ve %75’i iletişim eksikliğine bağlı sağlık personelinden 

kaynaklandığını açıklamıştır. Ancak HTHÖ göre hemşireler kan ve kan ürünleri transfüzyonu 

ve ilaç uygulamaları başta olmak üzere tüm uygulamalarda hatalara karşı dikkatli 

davranmaktadırlar. Bununla birlikte, düşme ve diğer kontrollü uygulamalar boyutlarında 

kendilerini iyileştirmeye ihtiyaçları vardır. Son olarak, hataların önlenmesi ve azaltılması 

amacı ile hemşirelerin bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmak için yapılan eğitimin etkili 

olduğu ve hemşirelerin bilgi düzeylerinin önemli derecede arttığı saptanmıştır. Sonuçta, 

literatüre ve klinik uygulamalara yansıyacak kullanımı kolay, geçerli ve güvenilir bir ölçek, 

tıbbi hata ve nedenlerinin tanımlanarak önlemlerin alınmasını sağlayacak veriler, bir rehber ve 

örnek olabilecek bir eğitim programı kazandırılmış ve gerçekleştirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Tıbbi Hata, Malpraktis, Hastane, Ölçek 

 



 

ABSTRACT 

In recent years, medical errors and patient safety has become a major matter 

highlighted in national and international areas. These study was conducted to determine the 

state of medical errors done by nurses who constituted the mojority of health staff during 

diagnosis, treatment and care practices and their reasons, to develop a reliable and valid scale 

named ‘Determination Scale of Medical Errors Among Nurses (DSMEN)’ to facilitate the 

identification of these errors, and to prepare a training program for nurse regarding the issue, 

and carry out and evaluate it. In this perspective, the study was discussed in three main 

sections that included in the development of the scale, the determination of medical errors and 

their reasons, and the education and its evaluation. Whilst the study of scale was carried out 

with 298 nurses working at an university hospital and the draft scale consisted of 94 items, the 

study regarding the determination of medical errors and their reasons conducted with 1092 

nurses working at 12 public hospitals, an university hospital and a private hospital, and 

DSMEN and the information form. The training were conducted with 184 nurses working at 

an university/ private hospital and evaluated by pre-test and post-test. According to results, 

the scale was a valid and reliable tool in the light of the results of the exploratory and 

confirmatory factor analysis, and reliability tests. In addition, one out of five nurses made a 

medical error and these errors caused a damage to patient (3.6%), treatment of patients 

delayed due to the damage (9.8%), and adverse events (5.5%) and injuries (2.1%) occurred. 

61.4% of the nurses explained that medical errors were occurred regarding the system and 

conditions. Besides, 83% of nurses stated that their errors were stemmed from themselves due 

to their triedness, 82% of them explained that they were resulted from their institutions 

because of the low number of nurses, and 75% stated that they were originated from health 

staff due to the lack of communication. However, according to HTHÖ nurses acted carefully 

againts errors in all their practices included in primarily the transfusion of blood and 

its’products and medicine applications. In addition, nurses needed to improve themselves in 

the falling and other controlled applications dimensions. Finally, It fixed that the training 

performed to increase the awareness and knowledge levels of nurse and to reduce and prevent 

the errors was effective, and the knowledge levels of them were found to increase 

significantly. In conclusion, a valid and reliable scale to use easily, data to take precautions 

and determine medical errors and their reasons, and a training programme or quide to be a 

sample were acquired to the literature and clinical practices. 

Anahtar Kelimeler: Nurse, Medical Error, Malpractice, Hospital, Scale 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. GİRİŞ 

Türkçe’ye tıbbi uygulama hatası ya da tıbbi kötü uygulama olarak çevrilen malpraktis 

kavramı, Latince ‘mala’ ve ‘praxis’ kelimelerinden türemiş olup, ‘kötü, hatalı uygulama’ 

anlamına gelmektedir (Kayabeyoğlu,2000). İngilizce ‘malpractice’ olarak tanımlanan bu 

kavram, Türk Dil Kurumunun (TDK, 2013) Büyük Türkçe Sözlüğünde, özen göstermeksizin 

veya yanlış uygulanan tedavi sonucunda ortaya çıkan, görevi kötüye kullanma anlamına gelen 

hukuki durum olarak’ yer almıştır (TDK, 2013). Profesyonel olarak çalışanların kötü ya da 

hatalı uygulamaları sonucunda, bir hizmet alanın zarar görmesi ya da uygulamada, bir meslek 

mensubunun mesleğini uyguladığı sırada ortaya çıkan hatalı, kusurlu hareketlerdir 

(Kayabeyoğlu, 2000; Çetin, 2006; Özgönül, 2010). Bir başka ifade ile hatalı uygulama ya da 

malpraktis, meslek sahibinin kötü ve hatalı uygulamaları, makul olmayan beceri ve özen 

eksiklikleri sonucu hizmeti alanın “kasıtsız haksız fiile” (yaralanmaya ya da zarara) maruz 

kalmasıdır. Bu tanımda “meslek sahibi” olarak geçen; hemşire, doktor, din adamı, avukat vb. 

olabilir. Söz konusu hizmet tıp alanını ilgilendiriyorsa bu durum hatalı tıbbi uygulama ya da 

tıbbi malpraktis olarak ifade edilmektedir (Sharpe, 1999; Demir Zencirci, 2010). 

Hatalı tıbbi uygulamalar; ihmal, dikkatsizlik, meslekte acemilik, emir ve 

yönetmeliklere uymama sonucunda ortaya çıkmaktadır. İhmal; bir işi eksik yapma, bir şeyi 

yapabilirken yapmama, ödeve aldırmazlık, boş verici tutum olarak tanımlanabilir. 

Dikkatsizlik; yapılmaması gerekeni yapma, tedbirsizlik, önlenebilir bir tehlikenin 

önlenmesinde gösterilen kusurluluktur. Meslekte acemilik ise; kişinin meslek ve sanatının 

esaslarını bilmemesi, beceriden yoksun olmasıdır. Emir ve yönetmeliklere uymama ise kanun, 

tüzük, yönetmelik vb. uymama; idari ve mülki heyetlerce meydana getirilen kurallara 

uymamadır (Sharpe, 1999). Hatalı tıbbi uygulamalar ya da tıbbi hatalar, Türk Ceza Kanunun 

kusur tiplerine göre sınıflandığında ‘kasıtlı’ ve ‘taksirli’ suçlardan taksirli suç kapsamına 

girmektedir. Kasıtlı suç, kişi eyleminden doğacak sonucu öngörerek, tahmin ederek ve bu 

sonucu isteyerek suçu işleme ile ilgiliyken, taksirli suç, “tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslekte 

acemilik, emir, nizam ve talimatlara uymama nedeniyle yaralanma ya da ölüme sebep olmak” 

ile ilgili suçlardır. Burada kişi eyleminden doğacak sonucu öngörmekte, sonucu istememekte 

ama gerekli önlemi almamaktadır (Özmen, 2006). Türk Ceza Hukuku’na göre tıbbi uygulama 

hataları “suç”tur. Ceza hukuku “kusursuz suç” olmayacağını belirtmiştir (Gündoğmuş ve ark., 

2002; Türkan ve Tuğçu, 2004; Demir Zencirci, 2010). 

Hatalı tıbbi uygulamaların ya da tıbbi hataların hukuki boyutu kadar, özellikle son 30 

yılda tüm dünyada tartışılan etik, eğitim ve yönetsel yönleri de vardır. Çok boyutlu olan bu 

konu Türkiye’de de son 10 yıl içinde çeşitli boyutları ile tartışılmaya başlanmış ve çözüm 



 

arayışlarının sürdüğü dinamik bir süreç haline gelmiştir (Ertem ve ark., 2009). Tıbbi hatalar, 

teşhis, tedavi, bakım ve bakım sonrası dönemde hekim ve diğer hasta ile birebir ilgilenen 

sağlık meslek gruplarının sorumluluğunda gelişen, hastanın hayatı ve sağlık durumuna direkt 

etki eden, istenmeyen olaylardır (Ertem ve ark., 2009). The Joint Commision on Accredition 

of Healtcare Organizations (JCAHO) ise; sağlık hizmeti sunan bir profesyonelin uygun ve 

etik olmayan bir davranışta bulunması, mesleki uygulamalarda yetersiz ve ihmalkâr 

davranması sonucu hastanın zarar görmesi olarak tanımlamaktadır (JCAHO, 2013). Bir başka 

tanımda ise tıbbi hatanın, yalnızca bir girişimin, bir tedavinin ya da uygulamanın yanlış, eksik 

yapılması demek olmadığı, aynı zamanda yapılması gerektiği halde yapılmayan, ya da 

yapılmaması gerektiği halde yapılan bir işlem anlamına da geldiği belirtilmektedir (Özdilek, 

2013). Benzer şekilde bilgisizlik, deneyimsizlik, ilgisizlik veya kullanılan teknolojiye bağlı 

olarak ortaya çıkan ve hastanın daha uzun süre hastanede kalmasına yol açan, sağlığını bozan, 

hastaya zarar veren veya ölümüne yol açan uygulamalar tıbbi hata olarak 

değerlendirilmektedir (Brennan ve ark., 1991; Wong ve Beglaryan, 2013).  

Tıbbi hatalar ya da hatalı tıbbi uygulamalar, esasında ele alınan yeni bir konu değildir. 

Milattan önce 7000 yıllarında Eski Mezopotamya’da ilan edilen Hammurabi Kanunlarında 

yer alırken, daha sonra eski Mısır ve Roma’da da ele alınmıştır. 14. yüzyılın başlarında İngiliz 

kanunlarında tıbbi uygulama hatalarına ilişkin kayıtların olduğu, 1883’de bilinen ilk tıbbi 

ihmal tanımının, yargıç Tindal tarafından yapıldığı ve ilk cezanın 1901 yılında İngiltere’de 

hastasını ihmal eden hekime verildiği saptanmıştır (Kayabeyoğlu, 2000). Ancak günümüzdeki 

biçimiyle tıbbi hataların gündeme girmesi oldukça uzun bir zaman almış, 1970’li yılların 

sonunda, başta ABD’de olmak üzere İngiltere, Kanada gibi ülkelerde, yüksek tazminat 

cezaları ile gündeme gelmiştir. 1980-90’lı yıllarda konu ve tazminat davaları güncelliğini 

korumuştur (Kayabeyoğlu, 2000). 1991 yılında Harvard Practice Study tarafından yapılan bir 

çalışma, New York Eyaleti’nde hastane başvuruların %3.7’sinde hastaya zarar veren bir hata 

yapıldığını ve bunların yarısından fazlasının önlenebilir olduğunu göstermiştir (Rothschild ve 

ark., 2002). 1999 yılında Institude of Medicine (IOM) yayınladığı bir raporda, tıbbi hataların 

boyutunun ne kadar büyük olduğu, ABD’de her yıl 44000-98000 kişi tıbbi hatalar nedeni ile 

yaşamını kaybettiği (IOM, 1999) ve her gün 100 kişinin tıbbi hatalar nedeni ile öldüğü 

belirtilmiştir (http://www.iom.edu). İngiltere’de de her yıl 40.000, Kanada’da 5000 ile 10000 

arasında kişi tıbbi hatalar sonucu yaşamını yitirmektedir (Berwick, 2003; Tütüncü ve 

Küçükusta, 2006). Almanya’da ise her yıl 100.000 tıbbi hata meydana gelmekte ve bu hatalar 

sonucunda 25.000 kişi ölmektedir (Tütüncü ve Küçükusta, 2006). Tıbbi hataların mortalite ve 

morbidite hızında artışa yol açtığı belirtilmektedir. Örneğin ABD’de tıbbi hatalar sonucu 



 

oluşan mortalite hızının, trafik kazalarına bağlı ortaya çıkan mortaliteden dört kat fazla olduğu 

belirlenmiştir (Tütüncü ve Küçükusta, 2006). Bu sayının trafik kazaları, meme kanseri veya 

AIDS nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısından daha fazla olduğu ifade edilmektedir 

(Clancy ve Farquhar, 2005; Özata ve Altunkan, 2010). ABD’de IOM tarafından yayımlanan 

raporda her yıl otomobil kazalarında ölenlerden daha fazla sayıda insan, tıbbi hatalar 

nedeniyle yaşamını kaybetmektedir (Kohn, 2000; Nath ve Marcus, 2006). Avusturalya, 

Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere, Amerika ve Almanya’da 2005 yılında yapılan “Common 

Wealth Fund International Health Policy Survey” e göre hastaların; sırasıyla %13, %15, %14, 

%12, %15 ve %13’ünün bakım ve tedavi tedavi sırasında tıbbi hataya maruz kaldığı ve yine 

sırasıyla %10, %10, %9, %10, %13, %10’unun yanlış ilaç ya da yanlış ilaç dozu aldığı 

bildirilmektedir (Leape, 2000). Tıbbi hatalar mali açıdan da büyük kayıplara yol açmaktadır. 

Bu tür hataların İngiltere’de maliyetinin yıllık altı milyar dolar, ABD’de ise 17 milyar ile 29 

milyar dolar arasında olduğu tahmin edilmektedir (Schoen ve ark., 2005). Zhan ve Miller ise, 

on sekiz hasta güvenliği göstergesinin ABD’de yıllık 9,3 milyar dolar fazla harcamaya yol 

açtığını belirtmektedir. Ayrıca, Kanada, Danimarka, Hollanda, İsveç ve OECD üyesi diğer 

ülkelerde de problem ciddi bir biçimde irdelenmektedir. Yeni Zelanda ve Kanada da kamu 

hastanelerindeki tıbbi hataların boyutlarını ortaya koyan raporlar yayınlanmıştır (Zhan ve 

Miller, 2003). Görüldüğü gibi tıbbi hatalar, sağlık alanının her geçen gün büyüyen büyük bir 

problemi olarak karşımıza çıkmaktadır (Özata ve Aslan, 2009). Ülkemizde de tıbbi hataların 

boyutları tam olarak bilinmemekle beraber, dünya ülkeleri ile paralellik gösterdiği 

düşünülmektedir (Kumar ve Chaudhary, 2009). Özdem ve Alioğulları’nın (2014) 

çalışmasında da Türkiye’de yaşanan tıbbi hatalara ait sistemli ve doğru bilgilerin olmadığının 

ve ülkemizdeki tıbbi hataların ABD’de yaşanan tıbbi hataların 10 katı olduğunun tahmin 

edildiğini belirtmesi bu görüşü desteklemektedir. Bununla birlikte Özdem ve Alioğulları’nın 

(2014) çalışmasında 2007-2014 yılları arasında toplam 35 tıbbi hata haberine ulaşılmıştır. 

Hataların %92’sinin tedavi hatası, %64’ünün tedavi sırasında hata yapma, %8’inin tanı hatası, 

%7’sinin uygunsuz tedavi türüne girdiği belirlenmiştir. Tıbbi hatalarla ilgili şikâyetlerin 

ülkemizde değerlendirilme makamı Yüksek Sağlık Şurası olup, Şura’da 1931- 2004 yılları 

arasında yaklaşık 10 bin dosya görüşülmüş ve bunların yaklaşık yarısında sağlık personeli az/ 

çok kusurlu bulunmuştur (Kumar ve Chaudhary, 2009). Bu bulgular tıbbi hataların gelişmiş 

ülkelerde bile çok büyük sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Gelişmemiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde ise durumun daha ciddi boyutlarda olduğu tahmin edilmektedir. 

Yapılan tıbbi hataların nedenleri incelendiğinde ise, tıbbi hata nedenleri insana bağlı 

faktörler (yorgunluk, yetersiz eğitim, yeterli özeni göstermeme, önlem almama, dikkatsizlik, 



 

iletişim yetersizliği, güç/kontrol, zamansızlık, yanlış karar, mantık hatası, tartışmacı kişilik), 

kurumsal faktörler (iş yeri yapısı, politikalar, idari/finansal yapı, liderlik, geri bildirim 

konularda yetersizlik, personelin yanlış dağıtımı) ve teknik faktörler (yetersiz otomasyon, 

yetersiz cihazlar, eksik cihazlar, karar vermede destek eksikliği, entegrasyon eksikliği) olarak 

üç başlık altında ele alındığı görülmektedir (Temel, 2005; Akalın, 2005). Adams ve Garber’a 

(2007) göre ise tıbbi hataların insan ve sistem olmak üzere iki temel bileşeni olup, sistem 

hataları insanlardan kaynaklanan hatalara göre daha büyük oranda sorun teşkil etmektedir. 

Çünkü insan faktörünün yol açtığı hatalar incelendiğinde sadece %1’inin yetkin olmayan 

çalışanlardan, kalan %99’nun ise çok iyi niyetle işini yapmaya gayret eden ve görevlerinde 

başarılı olan kişilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır (Adams ve Garber, 2007). Deming göre 

insana bağlı hatalar tüm hataların %2’sini oluştururken sisteme bağlı hatalar ise %98’ini, 

Juran’a göre ise insana bağlı hatalar tüm hataların %15’ini oluştururken sisteme bağlı hatalar 

ise %85’ini oluşturmaktadır (Alcan ve ark. 2012).  

Ülkemizde ise tıbbi hataların nedenleri spesifik olarak incelendiğinde; eğitim 

kurumlarının niteliksiz sağlık personeli yetiştirmesi, sağlık personelinin sayıca yetersiz 

olması, aşırı çalışma saatleri, vardiyalı çalışma sistemi, hasta sayısının fazla olması, 

yorgunluk, meslekten memnun olmama, stres, cihazların yetersiz olması ve kalibrasyonlarının 

yapılmaması, aydınlatma, havalandırma, ısı ve soğuk gibi fiziki mekandan kaynaklanan 

problemler, sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların yetersiz olması ve bilgi teknolojilerinden 

yeterince faydalanılmaması gibi birçok faktörün tıbbi hatalara yol açtığı anlaşılmaktadır 

(Akalın, 2005).  

Sağlık meslek üyeleri içerisinde en geniş grubu oluşturan, tüm sağlık kurum ve 

kuruluşlarında hizmet veren ve hastayla daha uzun süre etkileşimde bulunan hemşirelere 

ilişkin çalışmalara bakıldığında da, hemşirelerin sıklıkla hemşire sayısındaki yetersizlikten, 

vardiyalı ve zor çalışma koşullarından, huzursuzluk, yorgunluk ve dikkatsizlikten, 

tanımlanmamış görevlerden, düzensiz çalışma saatlerinden, uygun olmayan fiziksel 

koşullardan, hasta sayısının çok fazla olmasından dolayı tıbbi hata yapma eğiliminin arttığı 

görülmüştür. Bu hata nedenleri; dikkat eksikliği, hasta bilgilerindeki eksiklik, uygun olmayan 

değerlendirme, ilaç hataları, hastanın yararına olan girişimlerin eksikliği, önlemlerin eksikliği, 

hatalı ya da eksik doktor istemi, dokümantasyon hataları şeklinde sekiz ana başlıkta 

özetlenmektedir (Dhankhar ve ark., 2007). Bununla birlikte, Temel’de (2005) çalışmasında 

birçok hatanın bilgisizlikten ve deneyimsizlikten kaynaklandığını, bilgilerini yenilemeyen 

sağlık personelinin hata yapma olasılığının yüksek olduğunu belirtmektedir (Kumar ve 

Chaudhary, 2009). Hemşirelerin insan sağlığının ve yaşamının korunması için sahip olunması 



 

gereken bilgi ve becerilerinin yetersiz olması, hizmet sundukları insanların hayatını riske 

atmaktadır (Oktay ve Aksayan, 1998; Alemdar ve Aktaş, 2013). Uluslararası Hemşireler 

Birliği de, hemşirelik uygulamalarını, hasta güvenliği ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunun 

anahtarı olarak vurgulamaktadır (Ersoy, 1998). Yapılan araştırmalar, hemşirelik hizmetlerinin 

hasta güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Örneğin 

yapılan bir çalışmada hemşirelerin, doktor ve eczacılardan kaynaklanan hataları, hastaya zarar 

vermeden önce %86 oranında engelleyebildikleri tespit edilmiştir (ICN, 2009). Aiken ve 

arkadaşları (2002) tarafından yapılan çalışmada, hasta ölümleri ile hemşirelik uygulamaları 

arasında önemli bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Maddox ve arkadaşlarının (2001) 

çalışmasında, hasta güvenliğini tehlikeye sokan ilaç hatalarının (yanlış doz, yanlış ilaç, yanlış 

yer) genellikle hemşirelerle alakalı olduğunu belirtmektedir. Retrospektif olarak yapılan bir 

çalışmada da gazetede yer alan malpraktis uygulamalarla ilgili haberler değerlendirilmiş, 

hemşire, hekim gibi sağlık personeline bağlı tıbbi hataların 2000’den 2007’ye doğru arttığı, 

hataya maruz kalan kişilerin %49’nun öldüğü, %31’nin sakat kaldığı, %13’ünün hastalığa 

maruz kaldığı ya da genel durumunun kötüleştiği, %2’sinin bulaşıcı hastalığa yakalandığı 

tespit edilmiştir. Hatalı uygulamalar sonucu hataya maruz kalanların %65’inin hastanede yatış 

süresinin uzadığı, %35’inin mali kayıplara neden olduğu açıklanmıştır. Ayrıca hataların, 

%68’lik kısmının yargıya intikal ettiği ve yargılama sürecinin devam ettiği, %24 oranında 

davaların sonuçlandığı ve hatayı uygulayan kişinin tazminat cezasına çarptırıldığı 

belirtilmiştir (Ertem ve ark., 2009). Bununla birlikte, son dört yılda hemşirelerin tıbbi hatalara 

bağlı dava edilme oranlarının %10 arttığı belirtilmiştir (Demir Zencirci, 2010). 

Görüldüğü gibi tıbbi hataların hastalara verdiği zararlar yanında sağlık personeli 

üzerinde de olumsuz etkileri de olabilmektedir. Çalışanlar, suçlu pozisyona düşmenin yanı 

sıra yaptıkları hata sonucu duygusal anlamda da suçluluk duygusu yaşamakta, depresyona 

girmekte ve tükenme duygusuna kapılabilmektedir. Sonuçta kendisine olan güvenini 

kaybeden sağlık çalışanının etkililiği, verimliliği ve performansı düşebilmektedir (Akalın, 

2005). Bu doğrultuda hemşirelikte çok geniş ve derinlemesine ele alınmayan bu konunun 

incelenmesi yararlı olacaktır. 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.Projenin Amacı 

Hemşirelerin tanı-tedavi ve bakım uygulamaları sırasında tıbbi hata yapma durumu ve 

tıbbi hata nedenlerini saptamak, bu hataların saptanması için geçerli ve güvenilir 

“Hemşirelerde Tıbbi Hata Tespit Ölçeği” geliştirmektir. Ayrıca, proje ile Trabzon’daki tüm 

hemşirelere yönelik bir eğitim programının hazırlanması, eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Böylece, bu proje ile ülkemizde ve hemşirelikte boyutları tam olarak bilinmeyen tıbbi 

hatalara ilişkin literatüre Trabzon İli örnekleminde veriler sunularak katkı sağlanacaktır. 

Ayrıca bu proje konuya ilişkin hemşirelere yönelik çalışmalara da rehberlik edecektir. 

Girişimsel bir çalışma olan konuya yönelik gerçekleştirilen eğitim ile de büyük popülâsyona 

sahip hemşirelerin yetişmesi ve tıbbi hataların oluşmadan önlenmesine katkı verilecektir. 

Bunun yanı sıra, eğitim programının sonuçları konuya ilişkin Trabzon dışındaki hemşirelerin 

bilgilendirilmesini de sağlayacak ve örnek/rehber olacaktır. 

Yapılan eğitimle birlikte tıbbi hata oranlarının azaltılması sağlanarak yaşanan tıbbi 

hataların hemşireler üstünde neden olduğu suçluluk duygusu, depresyon gibi duygusal 

sorunların oluşması, motivasyon ve performansının düşüşüne bağlı başarı düzeyinin düşmesi, 

meslekten uzaklaşma, meslekten ayrılma, hemşire ve yöneticilere karşı açılabilecek davalar 

gibi olumsuz etkileri engellenebilecektir.  

Araştırma sonuçlarının makaleye çevrilmesi, yayınlanması, eğitim yapılması ve eğitim 

program ve rehberinin paylaşılması ile de tıbbi hata oranları azaltılacak ve dolayısıyla 

hastaların hastane yatış süresinin uzaması, hastalar tarafından açılabilecek tazminat 

davalarının kuruma ve ülke ekonomisine getireceği mali yük, hastanın yaşamını yitirmesi ve 

sakat kalması azaltılabilir. Bununla birlikte hemşirelere yönelik geliştirilen ölçekle literatüre 

yeni, geçerli ve güvenilir bir araç yerleştirilecektir. Hemşirelik biliminde hasta güvenliğine 

yönelik faktörlerin etkilerinin bilimsel düzeyde ortaya konması, yeni araştırmaların, konuya 

ilişkin yeni ölçek ya da araçların ve yöntemlerin geliştirilmesi konusunda yapılacak 

araştırmalara olanak sağlayacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2. MATERYAL VE METOD 

 

2.1. Araştırmanın Tipi 

Çalışma, Hemşirelerde Tıbbi Hata Tespit Ölçeği (HTHTÖ) geliştirildiği için 

metodolojik, hemşirelerin tanı-tedavi ve bakım uygulamaları sırasında tıbbi hata yapma 

durumu ve tıbbi hataların nedenleri saptandığı için tanımlayıcı,  tıbbi hatalar ve hasta 

güvenliğine yönelik eğitim gerçekleştirildiği için yarı deneysel bir çalışmadır. 

 

2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Üç aşamada gerçekleştirilen çalışmada, her bir aşama için farklı evren ve örneklem 

kullanılmıştır. Birinci aşamada, HTHTÖ’ni geliştirmek için araştırmanın evrenini, bir 

üniversite hastanesinde çalışan 560 hemşire oluştururken, örneklemini basit rastgele örneklem 

yöntemiyle seçilen 298 hemşire oluşturmuştur. Faktör analizinde yeterli örneklem büyüklüğü 

için 200 orta belirtilirken 300 iyi olarak değerlendirilmektedir (Çokluk ve ark., 2010). 

Geçerlik ve güvenirlik kapsamında yürütülen test-tekrar test çalışması için de aynı üniversite 

hastanesinden farklı 50 hemşire örnekleme alınmıştır. 

İkinci aşamada, hemşirelerin tanı-tedavi ve bakım uygulamaları sırasında tıbbi hata 

yapma durumu ve tıbbi hataların nedenlerini saptamak için araştırmanın evrenini, Trabzon 

ilindeki bir üniversite hastanesinde çalışan 456, kamu hastanelerinde çalışan 1360 ve bir özel 

hastanede çalışan 55 hemşire olmak üzere toplam 1871 hemşire oluştururmuştur. Örneklemi 

ise çalışmaya katılmayı kabul eden ve ölçek çalışmasında yer alan aynı üniversite 

hastanesinden 298, kamu hastanelerinden 754 ve özel hastaneden 40 olmak üzere toplam 

1092 hemşire oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçilmemiş, evrene ulaşılmaya çalışmıştır 

(%58.3). Ancak toplam toplanan 1118 anketten 26 tanesi yanlış ve eksik doldurulduğu için 

iptal edilmiş ve 1092 hemşire ile araştırma tamamlanmıştır.  

Üçüncü aşamada, Hemşirelerde Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Eğitim Programı 

için araştırmanın evrenini, Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliklerine bağlı 12 hastanede ve 

bir üniversite/ özel hastanede çalışan tüm hemşireler oluşturmuştur. Ancak eğitimlerin zaman, 

ekonomik kaynak ve insan gücü gerektirmesinden, hemşirelerin bir anda hastanenin 

ünitelerinden çekilememesinden dolayı eğitim programı kurumları tarafından izin verilen ve 

programa katılmak isteyen hemşirelerle yürütülmüştür. Bu doğrultuda, eğitimin örneklemini 

kamu hastanelerinden 131 ve üniversite/özel hastanede 53 olmak üzere toplam 184 hemşire 

oluşturmuştur. 

 



 

2.3.Araştırmanın Yeri ve Özellikleri 

Ölçek geliştirme çalışması, Trabzon il merkezinde bulunan bir üniversite hastanesinde 

yürütülmüştür. Tıbbi hata yapma durumu ve tıbbi hataların nedenlerini saptamak için yapılan 

tanımlayıcı çalışma, Trabzon il merkezinde bulunan aynı üniversite hastanesinde, 4 merkez 

kamu hastanesinde, 8 ilçe kamu hastanesinde ve 1 özel hastanede yürütülmüştür. Bununla 

birlikte, Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı dört hastanede ve iki özel 

hastanede proje çalışmanın yapılmasına izin verilmemiştir. 

Tıbbi Hatalara ve Hasta Güvenliğine yönelik eğitim ise Trabzon İli Kamu Hastaneleri 

Birliklerine bağlı 12 hastanede çalışan hemşirelere yönelik Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 

Konferans Salonunda, üniversite hastanesinde ve özel hastanede çalışan hemşirelere ise 

üniversite hastanesinin konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.  

 

2.4.Araştırmanın Etik Yönü ve İzinleri 

Araştırmanın yapılabilmesi için 25.07.2013 tarihinde üniversite hastanesinden (Ek 1), 

19.07.2013 tarihinde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden (Ek 2), 16.09.2013 

tarihinde özel hastaneden yazılı izin alınmıştır (Ek 3). Trabzon İlinde bulunan diğer iki özel 

hastane çalışmanın yürütülmesine izin vermemiştir.  

Etik kurul onayı ise KTÜ. Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan 02.12.2013 

tarihinde alınmıştır (Ek 4) Ayrıca, çalışmalara katılan hemşirelerin gönüllüğü gözetilmiş ve 

gönüllü onamları alınmıştır (Ek 5). 

 

2.5.Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, bilgi formu, Taslak HTHÖ ve eğitimin değerlendirmesinde ön ve son test 

formları kullanılmıştır. 

 

Bilgi formu; araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Hemşirelerin yaş, medeni 

durum, eğitim durumu, çalışılan hastane, pozisyon, mesleki deneyim, kurumda çalışma yılı, 

çalışılan ünite ve ünitede çalışma yılı, aylık nöbet sayısı, haftalık çalışma süresi, çalışılan 

vardiya, günlük bakılan hasta sayısı gibi sosyo-demografik özelliklere ilişkin 13 soru, tıbbi 

hatalara ya da hasta güvenliğine ilişkin 18 soru olmak üzere toplam 31 sorudan oluşmaktadır 

(Ek 6). 

Taslak HTHÖ; araştırmacılar tarafından literatür ışığında (Maddox ve ark., 2001; 

Gündoğmuş ve ark., 2002; Aiken  ve ark., 2002; Mayo ve Duncan 2004; Temel, 2005; Wolf 

ve ark., 2006; Ertem ve ark., 2009;  Özata ve Aslan, 2009;  Altunkan, 2009; ICN, 2009; Ayık 



 

ve ark., 2010; Demir Zencirci, 2010; Bodur ve ark., 2012; Alemdar ve Aktaş, 2013 ) bakım, 

ilaç, kan ve kan ürünleri transfüzyonu, düşmeler, enfeksiyon ve iletişim uygulamaları alt 

başlıklarında 2014 yılında, hemşirelerin klinik uygulamaları sırasında güvenli hasta 

uygulaması gerçekleştirip gerçekleştirmediğini ya da tıbbi hata yapıp yapmadığını tespit 

etmek amacıyla geliştirilmiştir. Taslak ölçek, her zaman (5), genellikle (4),  bazen (3), nadiren 

(2), hiçbir zaman (1)  şeklinde hepsi olumlu anlam içeren toplam 94 maddeden oluşan 5’li 

Likert tipinde hazırlanmıştır. Bununla birlikte, tanımlayıcı araştırma çalışmasında, geçerlik ve 

güvenirliği sağlanmış 43 maddelik HTHÖ kullanılmıştır (Ek 6). 

Ön ve son test; Hemşirelerde Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Eğitim programına 

katılan eğitimciler tarafından 2014 yılında hazırlanmıştır. Hemşirelerin demografik 

özelliklerini içeren 9 soru ve tıbbi hatalara ya da hasta güvenliğine ilişkin eğitimlere ya da 

toplantılara katılma ve bu eğitimlerin yararlı olduğuna inanmaya ilişkin 2 soru ve tıbbi 

hatalara ilişkin hemşirelerin bilgi düzeyinin değerlendirildiği 20 soru olmak üzere toplam 31 

sorudan oluşmaktadır (Ek 7). 

 

2.6.Veri Toplama Süreci ve Aşamaları 

TARİH ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI 

 

25.07.2013  

19.07.2013  

 

16.09.2013  

PROJE İÇİN KURUM İZİNLERİNİN ALINMASI 

Trabzon’daki bir üniversite hastanesinden izin alınmıştır 

Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden izin 

alınmıştır. 

Trabzon’da bir özel hastaneden izin alınmıştır. 

Trabzon Halk Sağlığı Kurumlarına bağlı dört hastanede ve iki özel hastane 

çalışmanın yürütülmesi için izin vermemiştir.  

 

02.12.2013  

ETİK KURUL ONAYININ ALINMASI 

KTÜ. Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul’dan onay alınmıştır. 

 

17.06.2014- 

30.06.2014 

15-31.07.2014 

ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 

HTHTÖ’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için veriler toplanmış ve 

değerlendirilmiştir.  

Test- tekrar test verileri toplanmıştır. 

 

 

17.06.2014- 

HEMŞİRELERİN TIBBI HATA DURUMU VE NEDENLERİNİN 

SAPTANMASI 

Üniversite hastanesinden bilgi formu ve ölçek ile veriler toplanmıştır. 



 

30.06.2014 

01.09.2014-

12.12.2014 

 

Kamu hastaneleri ve bir özel hastaneden bilgi formu ve ölçek ile veriler 

toplanmıştır.  

 

 

13.12.2014- 

31.12.2014 

VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE EĞİTİM 

PROGRAMININ HAZIRLANMASI 

Tanımlayıcı araştırmanın verileri değerlendirilmiştir. Hemşirelere yönelik 

düzenlenen eğitim programı hazırlanmıştır. 

 

 

12-13.01.2015 

 

14-15.01.2015 

HEMŞİRELERDE TIBBI HATA VE HATA GÜVENLİĞİ 

EĞİTİMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

Üniversite hastanesinde ve özel hastanede çalışan hemşirelere yönelik 

eğitim gerçekleştirilmiş, ön ve son testler yapılmıştır 

Kamu hastanelerinde çalışan hemşirelere yönelik eğitim gerçekleştirilmiş, 

ön ve son testler yapılmıştır 

 

01.02.2015- 

02.03.2015 

EĞİTİM VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ön ve son test verileri değerlendirilmiştir. 

 

22.06.2015- 

18.11.2015 

PROJENİN RAPORUNUN YAZILMASI VE TESLİMİ 

Proje raporunun yazılmasına başlanmıştır.  

Proje raporu tamamlanarak, VKF Hemşirelik Fonuna teslim edilecektir. 

 

Araştırmanın uygulanması ve verilerin toplanması süreci üç aşamadan oluşmaktadır: 

2.6.1 HTHÖ geliştirilme süreci 

Ölçek geliştirilme çalışması yüzey ve kapsam geçerliliği, yapı geçerliliği, güvenirlik 

analizleri olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilmiştir. 

 Yüzey ve kapsam geçerliliğin sağlanması;  ölçeğin okunduğunda anlaşılır olup 

olmadığını, cümlelerin uzunluğunu test etmek için 3 hemşirenin görüşlerine başvurulmuştur. 

Ayrıca yüzey geçerliliği, kapsam geçerliliği bir arada yürütülerek uzmanlar tarafından ölçeğin 

her bir maddesinin yüzey geçerliliği değerlendirilmesi yapılmıştır. Kapsam geçerliliği için 

Lawshe tekniği kullanılmıştır. Lawshe tekniği, alan uzmanlar grubu oluşturulması, aday ölçek 

formlarının hazırlanması, uzman görüşlerinin alınması, maddelere ilişkin kapsam geçerlilik 

indekslerinin elde edilmesi, kapsam geçerlik oranlar/indeksi ölçütlerine göre nihai formun 

oluşturulmasından oluşmaktadır (Lawshe, 1995). Bu doğrultuda hemşirelik alanın hemşirelik 

esasları, hemşirelikte yönetim ve hemşirelikte etik alanında deneyimli ve konu ile ilgili 15 



 

uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Uzmanlar, maddelerin amaç ve kavramsal yapıya 

uygunluğunu değerlendirmek için her bir maddeyi ‘Gerekli/Uygun’, ‘Geliştirilmesi Gerekir’, 

‘Gereksiz/Uygun değil’ şeklinde değerlendirmiştir. Ayrıca yüzey geçerliliği için her bir 

maddenin anlaşılırlığını, düzgün, doğru, açık ve net bir şekilde ifade edilip edilmediğini 

değerlendirmişlerdir. Sonuç olarak her bir maddenin KGO belirlendikten sonra ölçek 

biçimlendirilmiş ve kapsam geçerliliği sınanmıştır.  

 Yapı geçerliğinin sağlanması süreci; ölçeğin hangi kavram ya da özellikleri ölçtüğünün 

belirlenmesi ya da ölçtüğü teorik yapı ya da yapıları tanımlama derecesi olan yapı geçerliği 

için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör 

analizi ile güvenirlilik analizleri için taslak ölçeğe ilişkin veriler bir üniversite hastanesinde 

çalışan 298 hemşireden elden toplanmıştır. Taslak ölçekle ile ilgili veriler toplanmadan önce 

çalışmaya katılmaya gönüllü olan hemşirelere çalışmanın amacı açıklanmıştır. Ayrıca ölçeğin 

zamana göre değişmezliğini saptamak için ise test-tekrar test (test-retest) analizi yapılmıştır. 

Bir güvenirlik analizi olan test-tekrar test, yüzey ve kapsam geçerliliği, yapı geçerliliği ve 

diğer güvenirlik testleri tamamlandıktan sonra 43 madde ile biçimlenen ölçek aracılığıyla bir 

üniversite hastanesinde çalışan aynı 50 hemşireye rumuz kullanmaları söylenerek iki hafta ara 

ile uygulanmıştır. Tüm bu testler sonrası ölçek son şekline ulaşmıştır.   

 

2.6.2 Hemşirelerin tıbbı hata durumu ve nedenlerinin saptanması için verilerin 

toplanma süreci 

Veriler bilgi formu ve ölçek aracılığıyla Trabzon’daki toplam 12 kamu, 1 üniversite 

hastanesi ve 1 özel hastanesinde çalışan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan hemşirelere 

elden dağıtılarak toplanmıştır. Bilgi formu ve ölçek dağıtılmadan önce hemşirelere bilgilerin 

gizli kalacağı ve çalışmanın amacı açıklanmıştır.  

 

26.3. Hemşirelerde tıbbı hata ve hata güvenliği eğitimlerin gerçekleştirilmesi süreci 

Hemşirelere ön test dağıtılmadan önce eğitim programının amacı ve önemi hakkında 

bilgilendirme yapılmış ve test sonuçlarının hiç kimseye açıklanmayacağı, ancak istenilirse 

sonuçların kendilerine e-mail yolu ile bire bir verileceği garantisi verilmiştir. Sonrasında, ön-

test katılımcı hemşirelere elden çoğaltılarak dağıtılmış, 25 dakika sonra araştırmacılar 

tarafından toplanmıştır. Daha sonra ilk gün 6 saat ve ikinci gün 6 saat olmak üzere toplam 12 

saatten oluşan, araştırmacıların da içinde yer aldığı uzman ya da öğretim üyesi olan 

(Hemşirelikten 5, Halk Sağlığı alanından 1, Sağlık Hukukundan 1, Sağlık İdaresi 

Yönetiminden 1) 8 eğitmenin katıldığı bir eğitim yapılmıştır. Eğitim programı; ‘Tıbbi Hata 



 

Kavramı, Dünya ve Türkiye’de Tıbbi Hatalar, Trabzon’da Hemşirelerin Tıbbi Hatalarına 

İlişkin Araştırmanın Sonuçları, Tıbbi Hata Tipleri ve Sınıflandırılması, Sık Karşılaşılan Tıbbi 

Hata Nedenleri ve Hataların Hastaya, Çalışana ve Kuruma Etkileri, Tıbbi Hatalarda Mesleki 

ve Yasal Sorumluluklar, Tıbbi Hata Durumunda İzlenmesi Gereken Süreç, Tıbbi Hatalarda 

Yasal ve Cezai Durumlar, Tıbbi Hatalarda Hasta Güvenliği ve Önemi, Yasalarda Yeri, 

Kurumda Hasta Güvenliği Sistemi ve Hasta Üzerindeki Etkileri, Kalite Yönetiminde Tıbbi 

Hatalar ve Hasta Güvenliği, Özellikli Birimlerde Tıbbi Hatalara Dönük Hasta Güvenliği ve 

Risk Yönetimi, Tıbbi Hataların Bildirimi ve Yönetimi, Hastanede Tıbbi Hataların 

Önlenmesine Yönelik Genel Önerilere’ ilişkin konulardan oluşmuştur (Ek 8). Bu eğitim; 12-

13 Ocak 2015 tarihinde üniversite/özel hastanesi hemşirelerine üniversite hastanesinin 

toplantı salonunda ve 14-15 Ocak 2015 tarihinde ise kamu hastaneleri hemşirelerine yönelik 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Eğitim sonrası, 

son-test 13 Ocak 2015’de eğitim programının sonunda üniversite hastanesi hemşirelerine, 15 

Ocak 2015’de ise kamu hastaneleri hemşirelerine araştırmacılar tarafından elden dağıtılmış ve 

toplanmıştır.  

 

2.7.Verilerin Değerlendirilmesi 

  Veriler, SPSS.20 ve LISREL 8.5 istatistik programında değerlendirilmiştir. 

HTHTÖ’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması, verilerin normal dağılıma uygunlukları merkezi 

ve yaygınlık ölçütleri,  histogramların çizilmesi ve Kolmogrov-Smirnov testi ile test 

edilmiştir. Geçerlik analizleri için, yüzdelik, ortalama testleri ve açıklayıcı ve doğrulayıcı 

faktör analizi yapılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi için KMO (Kaiser-Meyer Olkin) ve 

Bartlett testi, anti-imaj korelasyon, Principal Compenents Analysis ve Varimax Rotation 

kullanılmıştır. Doğrulayıcı Faktör analizi için X2, RMSEA, CFI, NNFI, NFI, GFI, IFI 

uyumluluk testleri kullanılmıştır. Ayrıca t-testi ve regresyon analizinden yararlanılmıştır. 

Güvenilir analiz için ise Cronbach Alpha, madde-toplam korelasyon testleri ve test-tekrar test 

kullanılmıştır.  Ayrıca, ayırt edicilik özelliği için %27 alt ve üst çeyreklik t-testi kullanılmıştır. 

Hemşirelerin tıbbı hata durumu ve nedenlerinin saptanmasına yönelik tanımlayıcı 

çalışmada, verilerin normal dağılıma uygunlukları için Kolmogrov-Smirnov testi, 

hemşirelerin demografik özelliklerini saptamak için sıklık, yüzdelik, ortalama testleri, 

demografik değişkenler ile ölçek puanlarını karşılaştırmak için Kruskall Wallis, Mann 

Withney U ve Korelasyon testi kullanılmıştır. 

Hemşirelerde Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Başlıklı Eğitimlerde, hemşirelerin 

demografik özellikleri, tıbbi hata/hasta güvenliğine ilişkin eğitimlere katılma ve yararına 



 

ilişkin görüşleri ile ön ve son test yanıtları sıklık, yüzde, ortalama ve standart sapma ile 

değerlendirilmiştir. Ön ve son test puanları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için Sperman 

Korelasyon, farkı değerlendirmek için Wilcoxon ve her soruya verilen cevaplar arasındaki 

farkı değerlendirmek için Mc Namer testleri kullanılmıştır. Demografik özellikler ile ön ve 

son-test puanları arasındaki karşılaştırmalar için Kruskall-Wallis ve Mann Withney U testi 

kullanılmıştır.   

 

2.8. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Çalışmanın, araştırma yapılmasına izin veren Trabzon’daki üniversite hastanesi, kamu 

hastaneleri ve bir özel hastanede çalışan ve çalışmaya katılımda gönüllü hemşirelerin 

görüşleri ile yürütülmesi sınırlılığıdır. Ayrıca her hastanede yapılması planlanan eğitimlerin 

bütçe kısıtlılığı nedeniyle kamu hastanelerindeki hemşirelere yönelik bir toplantı salonunda, 

üniversite ve özel hastanelerindeki hemşirelere yönelik ayrı toplantı salonunda düzenlenmesi 

ve hemşirelerin bir anda hastanelerin ünitelerinden çekilememesinden dolayı eğitim 

programına kurumları tarafından izin verilen ve gönüllü hemşirelerin katılması araştırmanın 

diğer sınırlılığıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. BULGULAR 

 Araştırmanın bulguları, ölçeğin geçerlik güvenirliği, hemşirelerin tıbbi hata yapma 

durumu ve nedenleri,  hemşirelerde tıbbi hatalar ve hasta güvenliği eğitiminin bulguları 

başlıklarında verilmiştir.  

 

3.1.Ölçeğin Geçerlik ve Güvenirlik Bulguları 

 Ölçek çalışmasına katılan bir üniversite hastanesindeki hemşirelerin demografik 

özelliklerine göre, hemşirelerin %64.8’i evli ve %35.2’si bekar, %88.9’u hemşire ve %11.1’i 

sorumlu hemşire, %70.5’i lisans, %13.4’ü sağlık meslek lisesi, %12.1’i ön lisans ve %4’ü 

lisansüstü programlardan mezundur. Hemşireler ortalama 32.11±7.6 yaşında, 10.24±7.2 yıl 

mesleki ve 9.10±7.4 yıl kurumda çalışma deneyime sahiptir.  

 Ölçek çalışmasının bulguları; yüzey ve kapsam geçerliliği, yapı geçerliliği ve güvenirlik 

analizleri başlıklarında verilmiştir.  

 

3.1.1 Yüzey Geçerliliği  

 Yüzey geçerliliği için ölçeğin okunduğunda anlaşılır olup olmadığını, cümlelerin 

uzunluğunu test etmek için 3 hemşire meslektaşın görüşlerine başvurulmuştur. Ayrıca ölçeğin 

kapsam geçerliliği uzmanlar tarafından incelenirken ölçeğin her bir maddesi de yüzey 

geçerliliği için değerlendirilmiştir. 9 madde maddelerin daha anlaşılır olması için 

iyileştirilmiştir. Ayrıca binişik anlam ifade eden iki madde birbirinden ayrılmıştır.   

 

3.1.2 Kapsam Geçerliliği 

 Lawshe tekniği kullanılarak yapılan kapsam geçerliliği için Hemşirelik Esasları, 

Hemşirelikte Yönetim ve Hemşirelikte Etik alanında deneyimli ve konu ile ilgili 15 uzman 

görüşüne başvurulmuştur. Taslak olarak hazırlanan 94 maddelik ölçekten uzman görüşü 

doğrultusunda Kapsam Geçerlilik Oranı (KGO) minimum değeri 0.49 altında olan 9 madde 

çıkarılmış, ölçek 85 madde olarak şekillenmiş ve Kapsam Geçerlilik Indeksi (CVI=Content 

Validity Index):  0.82 olarak saptanmıştır. 

 

3.1.3 Yapı Geçerliliği 

 HTHÖ nin yapısal geçerliliğini sınamak için açıklayıcı (AFA) ve doğrulayıcı faktör 

analizleri (DFA) yapılmıştır. AFA için Temel Bileşenler Analizi (Principal Compenents 

Analysis) ve Varimax Rotasyon Yöntemi (Varimax Rotation Method with Kaiser 

Normalization) kullanılmıştır. 85 maddelik taslak ölçek için Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) 



 

değeri 0.81 olarak saptanırken Bartlett testi χ2=5909.75 ve p=0.000 ve anti-imaj korelasyon 

değerleri ise 0.626-0.904 arasında bulunmuştur. AFA için yapılan döndürülmüş temel 

bileşenler analizde (Rotated Compenent Matrix) 4 kez döndürme işlemi yapılmış, ilkinde 27 

madde (6,8,9,10,13,14,19,20,27,28,31,33,35,36,38,40,41,52,53,56,58,72,73,74,75,77,83), 

ikincisinde 11 madde (18,32,37,48,54,57,69,70,71,82,84), üçüncüde 3 madde (34,67,68), 

dördüncüde 1 madde (85) olmak üzere dönüştürme sonrası 0.45 altında yük değeri alan 

toplam 42 madde ölçekten çıkarılmıştır. Ölçekte, biniş madde yoktur, ölçek 6 alt boyut ve 43 

madde ile biçimlenmiştir (Tablo 1 ve Tablo 2).  

 

Tablo 1. HTHÖ’nin faktör maddelerinin ortalama değerleri ve faktör yük dağılımları 

Faktör Adı Varyans 

% 

Maddeler Min. Max Mean SD Faktör Yük 

değeri 

F1-Düşme 11.71 49,50,51,55,5

9,60,61,62,63

,64,65,66 

2.17 5.0 4.40 0.52 0.67-0.51 

F2- Kan ve Ürünleri 

Transfüzyonu 

9.19 42,43,44,45,4

6,47 

3.0 5.0 4.83 0.35 0.85-0.59 

F3- İlaç 

Uygulamaları 

8.66 21,22,23,24,2

5,26 

2.33 5.0 4.79 0.37 0.80-0.60 

F4- Bakım 

Uygulamaları 

8.46 1,2,3,4,5,7, 

11,12 

1.75 5.0 4.57 0.44 0.78-0.49 

F5-İletişim 6.87 76,78,79,80,8

1 

2.60 5.0 4.76 0.40 0.74-0.53 

F6- Diğer Kontrollü 

Uygulamalar 

6.67 15,16,17,29,3

0,39 

1.67 5.0 4.62 0.28 0.79-0.47 

Toplam 51.58  2.99 5.0 4.49 2.83 0.85-0.47 

 

Ölçeğin Yamaç-Birikinti grafiğinde de (Scree Plot) eğim altıncı noktadan sonra plato 

yapmaktadır (Şekil 1). Bu kesme noktası da ölçeğin 6 alt faktörü olduğunu desteklemektedir 

(Çokluk vd. 2010). Bu 6 alt faktör, ölçeğin toplam varyansının %51.58’ni açıklarken, birinci 

alt boyut %11.71’sini, ikincisi %9.19’unu, üçüncüsü %8.66’sını, dördüncüsü %8.46’sını ve 

beşincisi %6.87’sini ve altıncı %6.67’sini açıklamaktadır (Tablo 1). Bu aşamadan sonra 

faktörler isimlendirilmiştir. Seçilen ismin anlamlı, ifadeleri kapsayan ve bilinen sözcük 

olmasına özen gösterilmiş, faktör yorumları ve isimler kuramsal temele uygun yapılmıştır 

(Şencan 2005; Çokluk vd. 2010).  



 

 

Şekil 1. HTHÖ’nin Yamaç-Birikinti Grafiğine Göre Faktör Boyutları 

 

Tablo 2. HTHÖ’nin alt boyutlarına göre ölçek maddelerinin ve faktör yük dağılımları 

Madde 

No 

HTHÖ’nin Alt Boyutları Faktör 

Yükleri 

Düşme  

s63 Hasta zilini hastanın kolay ulaşabileceği bir yere koyarım 0.678 

s60  Hasta ayağa kalkmak istediğinde mutlaka hemşireyi çağırması konusunda 

bilgilendiririm 

0.671 

s61  Ajite hastaların yatak kenarlarına yastık koyarım 0.653 

s64 Hasta odasında kullanılmayan malzemeleri odadan alırım 0.644 

s59  Yatak ya da tekerlekli sandalyeleri kullanılmadığımda kilitlerim 0.619 

s55 Hastaları nakil ve transfer sırasında sürekli izlerim 0.597 

s62 Hasta refakatçıları, hasta yanından ayrılacakları zaman hemşireye haber 

vermeleri gerektiğini söylerim 

0.588 

s49 Hasta ilk kez ayağa kalkıyorsa muhakkak refakat ederim 0.575 

s66  Düşme riski olan hastayı sık aralıklarla ziyaret ederim 0.557 

s65 Hasta odası/ koridorlarda zemin ıslak ise silinmesini sağlarım 0.553 

s50 Anti-hipertansif, sedatif gibi ilaç/ uygulamalar sonrasında hastayı izler, 

yardımsız kalmasını engellerim 

0.549 

s51 Hasta ve refakatçılarını düşme nedenleri ve önlemleri konusunda 

bilgilendiririm 

0.510 

Kan ve Ürünleri Transfüzyonu  

s45 Kan ve ürünlerini tekniğine uygun uygularım 0.856 

s46 Kan ve kan ürünlerini uygulamadan önce hastanın kan grubu bilgilerini 

doğrularım 

0.824 

s43 Kan ve kan ürünlerini uygulamadan önce etiket bilgilerini kontrol ederim 0.800 

s44 Kan ve kan ürünlerini uygulamadan önce bozulup bozulmadığını kontrol 

ederim 

0.750 

s42 Kan ve kan ürünlerini prosedüre uygun hazırlarım 0.654 

s47 Kan ve kan ürünlerini uyguladıktan sonra hastayı komplikasyon yönünden 

izlerim 

0.599 
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İlaç Uygulamaları  

s25 İlacı, hastanın kimlik bilgilerini doğruladıktan sonra uygularım 0.806 

s26 Enjeksiyon bölgelerini bilir ve ilacı doğru bölgeye yaparım 0.713 

s24 Hekim orderını kontrol etmeden ilaç hazırlamam 0.696 

s21 Yaptığım ilaç uygulamalarımı kayıt ederim 0.668 

s22 Oral ilaç uygulamada aseptik tekniğe göre ilaç hazırlarım 0.604 

s23 Parenteral ilaç uygulamada steril teknik ile ilaç hazırlarım 0.600 

Bakım Uygulamaları  

s2 Yaptığım bakım uygulamalarının bölgesel etkilerini izlerim  0.788 

s3 Yaptığım bakım uygulamalarının sistemik etkilerini izlerim  0.768 

s1 Yapacağım uygulamalarda hastanın kimlik bilgilerini kontrol eder ve 

doğrularım 

0.683 

s4 İzlediğim/ gözlediğim normal olmayan durumları zaman geçirmeden hekime 

bildiririm  

0.555 

s5 Uygulama öncesi kullanacağım araç/ gerecin doğru çalışıp çalışmadığını 

kontrol ederim 

0.550 

s7 Yapacağım bakım uygulamalarının hasta üstündeki etkisini bilir öyle yaparım 0.538 

s12 Hasta takiplerini düzenli yaparım 0.528 

s11 Hasta izlemini, yoğunluk olduğu zamanlarda da gerektiği gibi yaparım 0.493 

İletişim  

s80 Hastanın bakım ve sonuçlarına ilişkin bilgileri vardiya değişimlerinde 

paylaşırım 

0.744 

s78 Açık olmayan ve sorun oluşturabilecek istem/orderları doğrulatırım 0.726 

s79 Hastanın tedavi ile ilgili tüm bilgileri hemşire gözlemine kayıt ederim 0.649 

s81 Hastanın şikayet/ sorunlarını sağlık ekibi üyelerine zaman geçirmeden iletirim 0.612 

s76 Kullandığım malzemeleri tıbbi atık kutularının renklerine göre atarım 0.538 

Diğer Kontrollü Uygulamalar  

s16 Hastanın ilaçlarını içmesi/ uygulaması için hasta yanında ilaçlarını bırakmam 0.793 

s17 Başka birinin hazırladığı ilacı hastaya uygulamam 0.708 

s15 Hastanın oral ilaçlarını içiririm ya da içinceye kadar yanında kalırım 0.594 

s29 Yetmiş iki saati dolduran damar için branül/ kateterleri değiştiririm 0.575 

s30 Order edilenden eksik ya da yüksek dozda ilaç uygulamam  0.516 

s39 Kullanımını bilmediğim cihaz/araçları bilmeden kullanmam 0.475 

 

DFA ile 43 maddelik HTHÖ’nin faktör yapısı doğrulanmaya çalışılmıştır. DFA için 

ilk olarak anlamlı olmayan t-değerlerine sahip maddeler incelenmiş,  anlamlı olmayan hiçbir 

maddeye rastlanmamıştır (Tablo 3). Bu nedenle tüm maddeler ölçekteki yerini korumuştur. 

Path diyagramı Şekil 2’ de sunulmuştur.  

 

Tablo 3. HTHÖ maddelerine göre regresyon katsayıları (R) ve t test değerleri 

Ölçek Maddeleri R t -test p değeri 

s63 M1 0.44 11.40 0.000 

s60  M2 0.38 7.12 0.000 

s61  M3 0.33 6.51 0.000 

s64 M4 0.50 7.47 0.000 

s59  M5 0.56 7.62 0.000 

s55 M6 0.62 8.39 0.000 

s62 M7 0.55 8.06 0.000 



 

s49 M8 0.51 7.79 0.000 

s66  M9 0.73 8.12 0.000 

s65 M10 0.53 8.01 0.000 

s50 M11 0.33 7.31 0.000 

s51 M12 0.35 7.33 0.000 

s45 M13 0.32 11.11 0.000 

s46 M14 0.33 11.83 0.000 

s43 M15 0.35 11.37 0.000 

s44 M16 0.37 13.82 0.000 

s42 M17 0.32 12.20 0.000 

s47 M18 0.26 7.78 0.000 

s25 M19 0.30 9.74 0.000 

s26 M20 0.38 10.34 0.000 

s24 M21 0.33 8.82 0.000 

s21 M22 0.35 9.46 0.000 

s22 M23 0.30 9.28 0.000 

s23 M24 0.33 8.47 0.000 

s2 M25 0.34 10.08 0.000 

s3 M26 0.46 8.60 0.000 

s1 M27 0.45 7.77 0.000 

s4 M28 0.31 7.89 0.000 

s5 M29 0.45 9.03 0.000 

s7 M30 0.42 8.37 0.000 

s12 M31 0.36 7.14 0.000 

s11 M32 0.30 7.67 0.000 

s80 M33 0.34 10.35 0.000 

s78 M34 0.41 9.54 0.000 

s79 M35 0.44 9.00 0.000 

s81 M36 0.33 8.68 0.000 

s76 M37 0.26 6.89 0.000 

s16 M38 0.52 10.33 0.000 

s17 M39 0.87 9.26 0.000 

s15 M40 0.76 8.53 0.000 

s29 M41 0.46 6.79 0.000 

s30 M42 0.32 5.16 0.000 

s39 M43 0.34 5.53 0.000 

 

Hataları birbiri ile ilişkili olan 14. ile 15. madde, 17. ile 18. madde, 23. ile 24. madde 

ve 26. ve 27. maddeye ait hata değerlerinin kovaryansı serbest bırakılarak uyum indeksleri 

iyileştirilmiştir. Bu işlem sonucunda elde edilen uyum indeksleri χ
2
=2143.65, X2/sd= 2.52, 

Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (Root Mean Square error of Approximation= 

RMSEA)= 0.072,  Karşılaştırmalı Uyum Indeksi (Comparative Fit Index= CFI)= 0.90 ve 

Fazlalık Uyum İndeksi IFI (Incremental Fit Index=IFI)= 0.90 dir.  



 

 

Şekil 2. HTHÖ’nin doğrulayıcı faktör analizine göre path giyagramı 



 

Ölçeğin geçerliliğini sınamak için de iç tutarlılık testlerinden ve madde ayırt edicilik 

işlemlerinden olan madde-toplam madde korelasyon testi ve %27 alt ve üst çeyrekler testi için 

independent t-testi analiz edilmiştir. Madde-toplam madde korelasyon testi bir güvenirlik testi 

de olduğu için güvenirlik testleri kapsamında sunulmuştur. Ölçeğin %27 alt ve üst çeyreklerin 

t-testi sonuçları ise toplamda t= -24.703, F1 için t= -17.887, F2 için t= -6.428, F3 için t= -

6.829, F4 için t= -12.069, F5 için t= -8.246, F6 için t=-11.582 ve p değerleri her biri için 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0.000) (Tablo 4) . 

 

Tablo 4. HTHÖ’nin alt boyutlarına göre %27’lik alt ve üst çeyreklik t-testi sonuçları 

Ölçek Alt Boyutları t-testi p değeri 

F1- Düşme -17.887 0.000 

F2- Kan ve Ürünleri Transfüzyonu -6.428 0.000 

F3- İlaç Uygulamaları -6.829 0.000 

F4- Bakım Uygulamaları -12.069 0.000 

F5- İletişim -8.246 0.000 

F6- Diğer Kontrollü Uygulamalar -11.582 0.000 

Toplam -24.703 0.000 

 

3.1.4 Güvenilirlik Analizi 

Güvenirlik kapsamında sırasıyla taslak ölçeğin iç tutarlılığı test etmek için Cronbach 

Alpha, Spearman Brown ve Guttman testleri test edilmiştir. Ayrıca hem güvenirlik hem de 

geçerlik analizi olan madde-toplam korelasyon testleri yapılmıştır. Ölçeğin zamana göre 

değişmezliğini saptamak için ise test-tekrar test (test-retest) analizi kullanılmıştır. 

Ölçeğin toplamda Cronbach Alpha değeri 0.89, Spearman-Brown değeri 0.71 ve 

Gutmann değeri de 0.70’ dir. Alt boyutlara ilişkin bu testlerin sonuçları ise Tablo 5’ de 

sunulmuştur.  

 

Tablo 5. HTHÖ’nin alt boyutlarına göre güvenirlik analizleri sonuçları 

Ölçek Alt Boyutları Cronch Alpha 
Split Half Testler 

Spearman-Brown Guttman 

F1- Düşme 0.86 0.82 0.82 

F2- Kan ve Ürünleri Transfüzyonu 0.87 0.77 0.76 

F3- İlaç Uygulamaları 0.83 0.76 0.76 

F4- Bakım Uygulamaları 0.81 0.75 0.75 

F5- İletişim 0.77 0.61 0.57 

F6- Diğer Kontrollü Uygulamalar 0.73 0.59 0.59 

Toplam 0.89 0.71 0.70 

 



 

Bu analizlerden sonra ölçeğin hem güvenirliğini hem de geçerliliğini sınamaya 

yarayan; ölçeğin iç tutarlılığını test eden, bir madde analizi ya da madde ayırt edicilik işlemi 

de olan madde-toplam korelasyon (item to total correlation) değerleri 0.311-0.543 arasında ve 

anlamlıdır (p=0.000). Ayrıca alt faktörler boyutunda; madde-toplam korelasyon değerleri F1 

için 0.518-0.711, F2 için 0.659-0.874, F3 için 0.685-0.788, F4 için 0.523-0.761, F5 için 

0.624-0.797 ve F6 için 0.571-0.783 arasında ve anlamlıdır (p=0.000).  

 Test ve tekrar test korelasyon değerleri ise toplam ölçek için r= 0.562, p= 0.000 iken, 

t= 0.197 ve p= 0.845 olarak saptanmıştır. 

 

3.1.5 Ölçeğin Değerlendirilmesi 

43 madde ile son şeklini alan ölçeğin alt faktörleri, Faktör 1- Düşme (F1) 49-51,55,59-

66 maddeler olmak üzere 12 maddeden, Faktör 2- Kan ve ürünleri transfüzyonu (F2) 42-47 

maddeler olmak üzere 6 maddeden, Faktör 3- İlaç uygulamaları (F3) 21-26 maddeler olmak 

üzere 6 maddeden, Faktör 4- Bakım Uygulamaları (F4) 1-5,7,11,12 maddeler olmak üzere 8 

madde, Faktör 5- İletişim (F5)76,78-81 maddeler olmak üzere 5 maddeden, Faktör 6- Diğer 

Kontrollü Uygulamalar (F6) 15-17,29,30,39 maddeler olmak üzere 5 maddeden oluşmaktadır 

(Tablo 1 ve 2). Ölçek toplam puan aralığı 43-215 arasındadır. Ölçekten 215’e yakın puan 

alınması hemşirelerin tıbbi hatalara ilişkin kontrollü ya da dikkatli davrandığını gösterirken, 

43’e yakın puan alınması hemşirelerin tıbbi hatalara ilişkin kontrollü davranmadığını ya da 

tıbbi hata yapmaya yatkın olduğunu göstermektedir. Bu puanlar, karşılaştırma yapabilmek 

için madde sayısına bölündüğünde ölçek toplamında ve alt faktörler düzeyinde 1 ile 5 

arasında değer almakta ve bu şekli ile ölçek puanları değerlendirilmektedir. 

 

3.2. Hemşirelerin Tıbbi Hata Yapma Durumu ve Nedenlerine İlişkin Bulgular 

Hemşirelerin yaş ortalaması 33.1±7.5 yıl, %68.8’i evli, %52.2’si lisans ve lisans üstü 

eğitime sahiptir. Hemşirelerin mesleki deneyim yılı 11.5±7.8 yıl, kurumda çalışması yılı 

7.0±6.5, bölümde çalışma yılı 4.8±5.3, haftada ortalama çalışma saati 41.9±12.9, aylık nöbet 

sayısı 6.5±4.1 ve günlük ortalama nöbet sayısı 27.3±48.5 dir. Hemşirelerin %42.8’i  merkez 

devlet hastanesinde, %87.5’i hemşire, %54’ü gece-gündüz ve %57.6’sı servislerde 

çalışmaktadır (Tablo 6). 

 

 

 



 

Tablo 6. Hemşirelerin demografik özellikleri (n=1092) 

Demografik Özellikler n % 

Medeni Durum 

Evli 

Bekar 

 

759 

345 

 

68.8 

31.2 

Eğitim Durumu 

Sağlık Meslek Lisesi 

Ön Lisans 

Lisans ve Lisansüstü 

 

201 

322 

569 

 

18.4 

29.5 

52.1 

Çalışılan Hastane 

Üniversite Hastanesi 

Merkez Devlet Hastaneleri 

İlçe Devlet Hastaneleri 

Özel Hastane 

 

298 

467 

287 

40 

 

27.3 

42.8 

26.3 

3.6 

Çalışılan Ünite/Birim 

Servisler 

Yoğun Bakım 

Acil 

Ameliyathane 

Poliklinik vb. birimler 

 

629 

248 

103 

17 

95 

 

57.6 

22.7 

9.4 

1.6 

8.7 

Pozisyon 

Hemşire 

Sorumlu hemşire 

 

956 

136 

 

87.5 

12.5 

Çalışılan Vardiya 

Gündüz 

Gece 

Gece ve Gündüz 

 

359 

143 

590 

 

32.9 

13.1 

54.0 

 Ort. SS 

Yaş 33.1 7.5 

Mesleki Deneyim Yılı 11.5 7.8 

Bir Kurumda Çalışma Süresi 7.0 6.5 

Bu Bölümde Çalışma Süresi 4.8 5.3 

Haftada Çalışma Süresi 41.9 12.9 

Aylık Nöbet Sayısı 6.5 4.1 

Günlük Hasta Sayısı 

Servis hasta sayısı 

Yoğun bakım ve ameliyathane hasta sayısı 

Acil hasta sayısı 

Poliklinik vb. birimler hasta sayısı 

27.3 

16.9 

16.1 

125.5 

47.8 

48.5 

17.7 

10.4 

89.4 

52.4 

 

Hemşirelerin %85.1’inin hasta güvenliği ve tıbbi hatalar konusunda bir eğitim kursuna 

katılmış ve %14.9’u katılmamıştır.  

 

 

 

 



 

Tablo 7. Hemşirelerin meslek yaşamları boyunca hasta güvenliğini tehlikeye atacak bir hata 

yapma durumu (n= 1092). 

Hata Yapma Durumu  n  % 

Hasta güvenliğini tehlikeye atacak hata yapma durumu (n=1089) 
Evet  

Hayır 

 

239 

850 

 

21.9 

78.1 

Hatanın hastaya zarar verme durumu (n=730) 
Verdi 

 Vermedi 

 

26 

704 

 

3.6 

96.4 

Hataya bağlı zararın etkisi (n=235) 
Zarar yok  

Tedavi gecikti 

Yan etki  

Yaralanma 

İyileşme süresi uzadı 

Sakatlık  

Ölüm  

Diğer 

 

180 

23 

13 

5 

3 

2 

- 

9 

 

76.6 

9.8 

5.5 

2.1 

1.3 

0.9 

- 

3.8 

 

Tablo 7’de, sağlık personelinin hastalara özen gösterip göstermediğine ilişkin 

hemşirelerin  %90.4 ’ü özen gösterdiğini, %21.9’u mesleki yaşamı boyunca hasta güvenliğini 

tehlikeye sokacak bir hatası olduğunu, %3.6 ’sı bu hatanın hastaya zarar verdiğini ve %9.8’i 

zarar nedeni ile hastanın tedavisinin geciktiğini belirtirmiştir. Ayrıca hemşirelerin %51’i 

meslek yaşamları boyunca arkadaşlarının hatasına tanık olduğunu belirtmiştir.  

 

Tablo 8. Hemşirelerin hata yapmalarındaki kök nedenler 

Kök nedenler n % 

Yapmıyorum 514 47.1 

İhmale bağlı hatalar (Örn: bir işlemi geciktirme, koruyucu malzeme 

kullanmama vb.) 

150 13.7 

İşlemin uygulanmasına ilişkin hatalar (hastanın damar yolunu 

uygun şekilde açamama vb.) 

75 6.9 

Dikkatsizlik/kazalara bağlı hatalar (hastayı düşürme, hastanın 

üstüne bir şey düşürme vb.) 

68 6.2 

Yanlış/hatalı işlem yapma (yanlış ilacı hastaya verme vb.) 40 3.7 

Diğer 31 2.8 

Cevapsız 214 19.5 

 

Tablo 8 incelendiğinde, hemşirelerin %13.7’si daha çok yaptıkları hataların ihmale 

bağlı hatalardan kaynaklandığını belirtmiştir.  

 

 

 



 

Tablo 9. Hemşirelerin yaptıkları tıbbi hata türleri (n=831) 

Hata Türleri 

Kendisinin yaptığı 

hatalar 

Arkadaşının yaptığı 

hatalar 

n % n % 

Tedavide gecikme ya da yapmama 188 22.7 277 31.8 

Araç gereci kontrol etmeden kullanma 162 19.6 140 16.0 

Yan etkisi olan ilacı kullanma 139 16.7 97 11.1 

Sterilite/ Asepsi uymama 133 16.0 209 23.9 

Yanlış kimlik tanılama 124 14.9 224 25.6 

İnfüzyon pompa hataları 110 13.2 123 14.1 

Yanlış doz ilaç uygulaması 95 11.4 208 23.8 

Tehlikeli kısaltmalar 75 9.0 97 11.1 

Yanlış yerden ilaç verme 61 7.3 148 16.9 

Son kullanma tarihi geçen ilacı uygulama 47 5.7 52 5.9 

Transfüzyon hataları 41 4.9 134 15.3 

Ameliyat sonrası komplikasyonlar 41 4.9 59 6.7 

Ventilatöre bağlı hatalar 36 4.3 62 7.1 

Kan transfüzyonu hataları 28 3.4 96 10.9 

Hava embolisi 28 3.4 54 6.2 

Kontamine ilaç ya da kan verilmesi 27 3.2 46 5.3 

Kemoterapi hataları 18 2.2 38 4.3 

Yanlış ilaç uygulama 78 7.1 168 19.2 

 

Tablo 9 incelendiğinde, hemşirelerin yaptıkları hata türleri incelendiğinde, 

hemşirelerin %22.7’si kendisinin ve %31.8’i arkadaşının yaptığı hata türünü tedavide 

gecikme ya da tedaviyi yapmama olarak tanımlamıştır. 

 

Tablo 10. Hemşirelerin tıbbi hata yapmalarına neden olan kişi ve sistemler (n= 1092) 

 Tıbbi Hatalara Neden Olan Kişi ve Sistemler* n  % 

Kendilerinden 271 26.0 

Hemşirelik mesleğinden 80 7.7 

Başta hekimlerden ve diğer sağlık ekibi üyelerinden 186 17.8 

Hastanedeki sistem ve koşullardan 642 61.4 

Hemşirelik öğretim elemanlarından 37 3.5 

Hastalardan 81 7.8 

Hemşirelik öğrencilerinden 37 3.5 

*n katlanmıştır 

 

Hemşirelerin %61.4’ü daha çok hastanedeki sistem ve koşullara bağlı hata 

yapmaktadır (Tablo 10). 

Bununla birlikte, hemşirelerin %83.3’ü tıbbi hataların en çok yorgunluğa bağlı 

kendilerinden, %82.2’si çalışan hemşire sayısının az olmasına bağlı hastanelerinden ve 

%75.,2’si iletişim eksikliğine bağlı hekim ve diğer sağlık personelinden kaynaklanan hatalar 

yaptığını belirtmiştir (Tablo 11 ). 



 

Tablo 11. Hemşirelerin kendilerine, kuruma, hekim ve diğer sağlık personeline bağlı tıbbi 

hata yapma nedenleri (n=872) 

Hemşirelerin tıbbi hata yapma nedenleri* n % 

 Kendilerine bağlı nedenler    

Yorgunluk 901 83.3 

Uykusuzluk 847 78.3 

Stres 830 76.7 

Tükenmişlik duygusu 828 76.6 

Tecrübesizlik 678 62.9 

Mesleki bilginin yetersiz olması 598 55.3 

Mesleki becerinin yetersiz olması 546 50.5 

Çalışma sürelerinin uzun olması 738 68.2 

Duyarsız, ilgisiz kişilik ve sorumsuzluk 422 39.0 

İletişim eksikliği 526 48.6 

Mesleğin sevilmemesi 454 42.0 

Kendine yenilememe, yanlış bilgiye sahip olma 448 41.4 

Eleştirel yaklaşamama/her söyleneni sorgulamadan yapma 385 35.6 

Kayıtların düzenli tutulmaması 372 34.4 

İşi erteleme, geciktirme, yavaştan alma 364 33.6 

Özgüven eksikliği 346 32.0 

Kurma bağlı nedenler    

Çalışan hemşire sayısının az olması 888 82.2 

İş yükünün fazla olması 786 72.8 

Görev, yetki ve sorumlulukların tam belirlenememesi 684 63.3 

Olumsuz fiziksel ortam (ısı, ışık, gürültü) 653 60.5 

Aylık nöbet sayısının fazla olması 604 55.9 

Malzeme yetersizliği ya da niteliksiz malzeme yetersizliği 515 47.7 

Hemşirelerin çalıştıkları birimin sabit olmaması 466 43.1 

Yeni işe başlayanların oryantasyonunun sağlanmaması 443 41.1 

Hataları önleyici sistem olmayışı 426 39.4 

Ekonomik nedenlerle kaynak temininin kısıtlanması 378 35.0 

Protokol ve prosedürlerin olmaması/anlaşılır olmaması 376 34.8 

Mesleğe yönelik hizmet içi eğitimlerin yapılmaması 311 28.7 

Hasta güvenlik uygulamalarının yetersizliği 308 28.5 

Yetersiz/modern olmayan iletişim sistemi 289 26.8 

Nöbet değişimlerine dikkat edilmemesi 268 24.8 

Staja çıkan öğrenci sayısının fazlalığı 242 22.5 

Hekim ve diğer sağlık personeline bağlı nedenler    

İletişim eksikliği 809 75.2 

Doktor istemlerinin anlaşılamaması (yazının ve dilin kötü olması) 727 67.6 

Sözle ya da telefonla order verme 641 59.6 

Kararlarının sorgulanmasından hoşlanmama, emri vaki tutum 612 56.9 

Çağırıldığında gelmeme, işi geciktirme 605 56.2 

Hemşirelerin hemşirelik dışı işlerde kullanılmaları 450 41.8 

Kayıtların düzenli tutulmaması 406 37.7 

*n katlanmıştır 

 

 

 

 



 

Tablo 12.  Hemşirelerin hata yaptığında genellikle başvurduğu kişi ya da birim (n=692) 

 Başvurulan kişi/birim* n % 

Bildirmiyorum 67   6,7 

Rapor ediyorum 203 20,3 

Doktora bildiriyorum 496 49,6 

Yönetici hemşireye bildiriyorum 527 52,8 

Yönetime rapor ediyorum 72   7,2 

Diğer 70   7,0 

*n katlanmıştır. 

 

Tablo 12’de hemşirelerin %52.8’i hata yaptığında durumu yönetici hemşirelerine sözlü 

olarak bildirdiklerini belirtmişlerdir. 

 

Tablo 13. Hemşirelerin önerilere göre tıbbi hata oranlarını azaltmak için yapılması gerekenler 

(n=692) 

 Hataları azaltmak için yapılması gerekenler n % 

Hemşirelerin bilgi düzeyleri arttırılmalıdır 578 53,7 

Hemşirelerin beceri düzeyleri arttırılmalıdır 467 43,4 

Hemşirelerin etik duyarlılıkları arttırılmalıdır 428 39,7 

Çalışma koşulları iyileştirilmelidir 956 88,8 

Diğer (Lütfen belirtiniz) 106 9,8 

*n katlanmıştır 

 

Tablo 13’de hemşirelerin %88.8’i öncelikle çalışma koşulları iyileştirilerek tıbbi hata 

oranlarının azaltılabileceğini ifade etmişlerdir. 

Ayrıca, hemşirelerin yaptıkları hataları bildirme durumu değerlendirildiğinde, %82’si 

tıbbi hata yaptığında hatayı bildirdiğini belirtirken, %13.5’i bazen bildirdiğini ve %4.4’ü 

bildirmediğini belirtmiştir. Ancak %28.1’i hata yaptığını bildirmekten korktuğunu ama 

mutlaka bildirdiğini, %9.4’ü bazen bildirdiğini ve %1.9’u bildirmediğini belirtmiştir. Bununla 

birlikte, %59.6’sı korkmadığını ama mutlaka bildirdiğini, %1 ise bildirmediğini belirtmiştir. 

Ayrıca, hemşirelerin %25.2’si hata hastayı etkilemeden fark edilip düzeltildiği için hatayı 

açıklamak istemediğini, %21.4’ü yapılan hatanın hastaya zarar verme potansiyeli olmadığı, 

%10.7’i ceza alma ya da dava edilme korkusu olduğu, %8.1’i hastanın tepkisinin ne olacağı 

bilinmediği,  %7.1’i çalışan personelin tepkisinden korktuğu, %5.5 i yapılan hatanın hastaya 

zarar verme potansiyeli varken vermediği, %5.1’i hata hastaya açıklansa da hastanın 

anlayamayacağı düşündüğü ve %4’ü hasta hata yapıldığının farkında olmadığı için hatayı 

açıklamak istemediğini belirtmiştir. 

 



 

Tablo 14. Hemşirelere göre HTHÖ ve alt boyutlarının puan ortalamaları (n= 1092) 

Ölçek alt boyutları Ort. SS Medyan Min Max 

F1- Düşme 4.56 0.48 2.17 2.17 5.0 

F2- Kan ve Ürünleri Transfüzyonu 4.84 0.38 2.67 2.67 5.0 

F3 -İlaç Uygulamaları 4.77 0.39 2.0 2.0 5.0 

F4 -Bakım Uygulamaları 4.59 0.41 1.75 1.75 5.0 

F5- İletişim 4.79 0.42 1.0 1.0 5.0 

F6- Diğer Kontrollü Uygulamalar 4.45 0.60 1.67 1.67 5.0 

Toplam 4.67 0.32 2.46 2.46 5.0 

 

Hemşirelerin değerlendirmelerine göre HTHÖ toplam puan ortalaması 4.67±0.32 dir. 

Alt boyutlara göre hemşireler en yüksek puan ortalamasını 4.84±0.38 kan ve ürünleri 

transfüzyonundan alırken, en düşük puan ortalamasını 4.45±0.60 diğer kontrollü 

uygulamalardan (ilaç hasta yanında bırakma, içirme, başkasını hazırladığı ilacı uygulama, 

branül değiştirme, araçları bilmeden kullanma vb) almışlardır (Tablo 14).  

 

Tablo 15. Hemşirelerin hastanelere göre ölçek ve alt boyutlarından aldıkları puanların 

karşılaştırılması 

Hastane n 
Düşme 

Ort. sıra 

Kan  

Ort. sıra 

İlaç Ort. 

sıra 

Bakım 

Ort. sıra 

İletişim 

Ort. sıra 

Diğer 

Ort. sıra 

Toplam 

Ort. sıra 

Üniversite1 298 438.3 508.5 563.6 534.0 499.4 488.9 454.9 

Merkez 

Kamu 2 

467 

 

587.4 572.8 533.9 543.9 570.5 563.0 580.5 

İlçe Kamu3 287 583.0 543.3 554.5 558.4 559.0 582.5 582.8 

Özel4 40 613.3 546.1 508.7 585.3 527.7 524.9 571.1 

Toplam 1092 1092       

χ² KW= 

p değeri=  

 

 

 

 

49.98 

0.000* 

14.27 

0.003* 

3.01 

0.390 

1.56 

0.688 

14.88 

0.002* 

15.59 

0.001* 

34.76 

0.000* 

MWU ve 

p<0.05 

 1-2 

1-3 

1-4 

1-2 - - 1-2 1-2 

1-3 

1-2 

1-3 

1-4 

 

Üniversite hastanesindeki hemşirelere göre merkez, ilçe kamu ve özel hastanelerde 

çalışan hemşireler genel toplamda (χ²KW= 34.76, p= 0.000) ve düşme boyutunda (χ²KW= 

49.98, p= 0.000), merkez kamu hastanelerinde çalışan hemşireler kan ve kan ürünleri 

transfzyonu (χ²KW= 14.27, p= 0.003)  ile iletişim boyutunda (χ²KW= 14.88, p= 0.002),  merkez 

ve ilçe hastanelerinde çalışan hemşireler diğer kontrollü uygulamalar boyutunda (χ²KW= 

15.59, p= 0.001) daha yüksek puan almışlardır (Tablo 15). 

 

 



 

Tablo 16. Hemşirelerin medeni durumuna göre ölçek ve alt boyut puanlarının 

karşılaştırılması 

Medeni 

Durum 
n 

Düşme 

Ort. sıra 

Kan  

Ort. sıra 

İlaç Ort. 

sıra 

Bakım 

Ort. sıra 

İletişim 

Ort. sıra 

Diğer 

Ort. sıra 

Toplam 

Ort. sıra 

Evli 748 550.5 544.4 550.3 548.5 554.4 552.5 549.0 

Bekar 344 537.7 551.0 538.3 542.1 529.3 533.5 541.0 

Toplam 1092        

MWU= 

p değeri=  

125636 

0.527 

127113 

0.662 

125828 

0.511 

127135 

0.750 

122725 

0.134 

124170 

0.347 

126757 

0.694 

 

Tablo 16’da hemşirelerin medeni durumlarına göre ölçeğin toplam puanı ve alt boyut 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). 

 

Tablo 17. Hemşirelerin eğitim durumuna göre ölçek ve alt boyut puanlarının karşılaştırılması 

Eğitim 

Durumu 
n 

Düşme 

Ort. sıra 

Kan  

Ort. sıra 

İlaç Ort. 

sıra 

Bakım 

Ort. sıra 

İletişim 

Ort. sıra 

Diğer 

Ort. sıra 

Toplam 

Ort. sıra 

SML* 201 576.2 544.8 530.2 542.4 551.9 554.5 561.2 

Ön 

Lisans 

322 551.5 554.2 564.8 556.8 565.4 559.5 554.2 

Lisans ve 

üzeri 

569 533.2 542.8 541.9 542.1 533.9 536.3 537.0 

Toplam 1092        

χ² KW= 

p değeri=  

2.96 

0.277 

0.52 

0.773 

2.21 

0.332 

0.51 

0.777 

3.19 

0.203 

1.30 

0.521 

1.15 

0.563 
*SML= Sağlık Meslek Lisesi 

 

Tablo 17’de hemşirelerin eğitim durumlarına göre ölçeğin toplam puanı ve alt boyut 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). 

 

Tablo 18. Hemşirelerin pozisyon göre ölçek ve alt boyut puanlarının karşılaştırılması 

Pozisyon n 
Düşme 

Ort. sıra 

Kan  

Ort. sıra 

İlaç Ort. 

sıra 

Bakım 

Ort. sıra 

İletişim 

Ort. sıra 

Diğer 

Ort. sıra 

Toplam 

Ort. sıra 

Hemşire 955 545.3 545.4 546.5 542.9 542.3 545.7 544.0 

Sorumlu  

hemşire 

136 550.6 549.9 542.3 568.0 571.8 548.0 560.2 

Toplam 1091        

MWU= 

p değeri=  

64312 

0.853 

64404 

0.831 

64443 

0.871 

61948 

0.378 

61437 

0.212 

64672 

0.937 

63011 

0.574 

 

Tablo 18’de hemşirelerin pozisyonlarına göre ölçeğin toplam puanı ve alt boyut 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). 

 



 

Tablo 19. Hemşirelerin çalıştığı vardiyalara göre ölçek ve alt boyut puanlarının 

karşılaştırılması 

Vardiya n 
Düşme 

Ort. sıra 

Kan  

Ort. sıra 

İlaç Ort. 

sıra 

Bakım 

Ort. sıra 

İletişim 

Ort. sıra 

Diğer 

Ort. sıra 

Toplam 

Ort. sıra 

Gündüz1 359 528.5 535.5 532.3 553.9 552.9 535.6 533.0 

Gece2 143 454.6 522.2 513.0 488.7 581.0 488.7 466.3 

Gece- 

Gündüz3 

590 579.7 559.1 563.3 556.0 558.5 567.1 574.2 

Toplam 1092        

χ² KW= 

p değeri=  

20.45 

0.000* 

4.16 

0.125 

5.08 

0.079 

5.69 

0.058 

10.74 

0.005* 

7.98 

0.018* 

14.50 

0.001* 

MWU ve  

p<0.05 

1-2 

1-3 

2-3 

- - - 1-2 

2-3 

2-3 2-3 

 

Tablo 19’da hemşirelerin çalıştıkları vardiyalara göre gece çalışanlar, yalnızca gündüz 

çalışanlar ve gece-gündüz karma çalışanlara göre düşme (χ² KW=20.45, p= 0.000) ve iletişim 

boyutunda (χ² KW= 10.74, p= 0.005) daha düşük puan alırken, yine gece çalışanlar, gece-

gündüz karma çalışanlara göre diğer kontrollü uygulamalar boyutunda (χ² KW= 7.98; p= 

0.018) ve genel toplamda (χ² KW= 14.5; p= 0.001) daha düşük puan almışlardır.  

 

Tablo 20. Hemşirelerin çalıştıkları ünitelere göre ölçek ve alt boyut puanlarının 

karşılaştırılması 

Çalışılan 

Ünite 
n 

Düşme 

Ort. 

sıra 

Kan  

Ort. 

sıra 

İlaç 

Ort. 

sıra 

Bakım 

Ort. 

sıra 

İletişim 

Ort. 

sıra 

Diğer 

Ort. 

sıra 

Toplam 

Ort. 

sıra 

Servis1 629 536.4 561.3 559.6 541.7 555.1 524.1 541.3 

Yoğun bakım- 

Ameliyathane2 

265 577.7 532.1 536.8 575.9 532.1 592.2 571.3 

Acil3 103 584.5 526.0 506.7 523.3 554.8 579.0 565.9 

Poliklinik vb. 

birimleri4 

95 485.3 510.7 530.3 521.5 520.9 531.9 490.5 

Toplam 1092        

χ² KW= 

p değeri=  

8.57 

0.036* 

6.75 

0.080 

4.08 

0.253 

3.70 

0.295 

2.56 

0.464 

10.33 

0.016* 

5.20 

0.58 

MWU ve  

p<0.05 

2-4 - - - - 1-2 - 

 

Tablo 20’de hemşirelerin çalıştığı ünitelere göre yoğun bakımda çalışan hemşireler, 

poliklinik vb. birimlerde çalışan hemşirelere göre düşme boyutunda (χ² KW= 8.57; p= 0.036), 

serviste çalışan hemşirelere göre diğer kontrollü uygulamalar boyutunda (χ² KW= 10.33; p= 

0.016) daha yüksek puan almışlardır. 

 



 

Tablo 21. Hemşirelerin hasta güvenliği ve tıbbi hatalar konusunda bir eğitime katılma 

durumuna göre ölçek ve alt boyut puanlarının karşılaştırılması 

Toplantıya 

Katılma 

n Düşme 

Ort. sıra 

Kan  

Ort. sıra 

İlaç Ort. 

sıra 

Bakım 

Ort. sıra 

İletişim 

Ort. sıra 

Diğer 

Ort. sıra 

Toplam 

Ort. sıra 

Katıldı 925 562.8 549.6 541.5 549.0 551.2 555.5 560.4 

Katılmadı 162 436.7 512.0 558.3 515.4 503.0 478.1 450.6 

Toplam 1087        

MWU= 

p değeri=  

57536 

0.000* 

69735 

0.054 

72614 

0.480 

70292 

0.203 

68288 

0.027* 

64244 

0.003* 

59792 

0.000* 

 

Tablo 21’de hasta güvenliği ve tıbbi hatalara ilişkin eğitimine katılanlar hemşireler 

katılmayanlara göre düşmeler (MWU= 57536; p= 0.000), iletişim (MWU= 68288; p= 0.027), 

diğer kontrollü uygulamalar (MWU= 64244; p= 0.003) ve genel toplamda (MWU= 59792; p= 

0.000) daha yüksek puan almışlardır. 

 

Tablo 22. Çalışma yaşamı boyunca hasta güvenliğini tehlikeye atma durumuna göre ölçek ve 

alt boyut puanlarının karşılaştırılması 

Hata 

Durumu 

n Düşme 

Ort. sıra 

Kan  

Ort. sıra 

İlaç  

Ort. sıra 

Bakım 

Ort. sıra 

İletişim 

Ort. sıra 

Diğer 

Ort. sıra 

Toplam 

Ort. sıra 

Hatası 

var 

239 453.2 504.9 521.2 475.3 473.7 503.5 451.8 

Hatası 

yok 

850 570.8 556.3 551.7 564.6 565.1 556.7 571.2 

Toplam 1089        

MWU= 

p değeri=  

79632 

0.000* 

91997 

0.002* 

95888 

0.136 

84928 

0.000* 

84530 

0.000* 

91667 

0.019* 

79308 

0.000* 

 

Tablo 22’de çalışma yaşamı boyunca hasta güvenliğini tehlikeye atacak hatası olan 

hemşireler olmayanlara göre düşmeler (MWU= 79632; p= 0.000), kan ve kan ürünleri 

transfüzyonu (MWU= 91997; p= 0.002), bakım (MWU= 84928; p= 0.000), iletişim (MWU= 

84530; p= 0.027), diğer kontrollü uygulamalar (MWU= 91667; p= 0.019) ve genel toplamda 

(MWU= 79308; p= 0.000) daha yüksek puan almışlardır. 

Tablo 23’de hemşirelerin yaşları ile iletişim (r= 0.07; p= 0.02), mesleki deneyim yılı 

ile düşme (r=0.07, p=0.02), iletişim (r= 0.11; p= 0.000) ve toplam (r= 0.08; p= 0.01) puanları 

arasında çok zayıf pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca hastanede çalışma süresi ile 

iletişim boyutu arasında çok zayıf pozitif yönde anlamlı bir ilişki varken (r= 0.06, p= 0.04). 

haftalık çalışma süresi ile toplam (r= -0.06; p= 0.04) ve iletişim boyutu (r= -0.17, p= 0.000) 

puanları arasında çok zayıf ve negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Bunun yanısıra, aylık 

nöbet sayısı ile diğer kontrollü uygulamalar arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır (r= 

-0.08, p= 0.02). 



 

Tablo 23. Hemşirelerin yaş, mesleki deneyim, hastane ve bölümde çalışma süresi, haftalık 

çalışma süresi, aylık nöbet sayısı ve günlük hasta sayısı ile ölçek ve alt boyut puanlarının 

ilişkisi (n=1092) 

 Düşme Kan  İlaç  Bakım  İletişim  Diğer  Toplam  

r p r p r p r p r p r p r p 

Yaş 0.03 0.37 0.02 0.52 0.04 0.20 0.05 0.09 0.07 0.02 0.02 0.45 0.05 0.11 

Mesleki deneyim 0.07 0.02 0.04 0.16 0.04 0.24 0.06 0.05 0.11 0.00 0.03 0.25 0.08 0.01 

Hastanede çalışma 

süresi 
0.00 0.93 0.03 0.33 0.02 0.52 0.04 0.20 0.06 0.04 0.01 0.84 0.03 0.35 

Bölümde çalışma 

süresi 
-0.04 0.17 0.04 0.15 0.01 0.81 0.00 0.92 0.02 0.54 -0.02 0.53 -0.01 0.73 

Haftalık çalışma 

süresi 
-0.03 0.29 -0.05 0.14 -0.05 0.11 -0.02 0.49 -0.17 0.00 -0.02 0.54 -0.06 0.04 

Aylık nöbet sayısı -0.03 0.31 0.02 0.49 -0.04 0.26 -0.05 0.09 -0.01 0.76 -0.08 0.02 -0.05 0.13 

Günlük hasta sayısı 0.03 0.37 -0.05 0.08 -0.05 0.08 -0.01 0.69 0.00 0.92 0.04 0.25 0.00 0.99 

 

3.3. Hemşirelerde Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliğine İlişkin Eğitim Bulguları 

Hemşireler 38.17±5.7 yaşında, %52.5’si evli ve %9.4’ü bekâr, %44.4’ü lisans, %16.5’i 

önlisans, %1’i sağlık meslek lisesi eğitimine sahiptir. %71.2’si kamu hastanelerinde, %28.8’i 

üniversitesi ve özel hastanede, %40’ı hemşire ve %26.6’sı yönetici hemşire pozisyonunda, 

%53.8’ü servislerde, %16.3’ü yoğun bakım ünitelerinde,  %8.7’si acil servislerde, %6’sı 

ameliyathanelerde ve %15.2’si diğer birimlerde (poliklinik, eğitim birimleri vb.) 

çalışmaktadır (n=184). Hemşireler 17.20±6.64 yıl mesleki, 12.22±6.97 yıl kurum ve 9.02±6.5 

yıl serviste çalışma deneyime sahiptir. Hemşirelerin %67.7’si tıbbi hatalara ya da hasta 

güvenliğine ilişkin eğitim toplantısına katılmış ve %32.1’i katılmamıştır. %98.9’u ise bu 

toplantıların yararlı olduğuna inanırken, %1.1’i inanmaktadır (n= 184). 

Hemşirelere yönelik tıbbi hatalar ve hasta güvenliğine ilişkin eğitim öncesi ve sonrası 

yapılan test sonuçları değerlendirildiğinde, tüm hastaneler kapsamında hemşireler ön testten 

46.35±10.68 alırken, son testten 71.14±14.21 ortalama puan almışlardır. Ayrıca, 

üniversite/özel hastane hemşireleri ile kamu hastaneleri hemşirelerine yapılan eğitimin ön ve 

son test puanları karşılaştırıldığında, kamu hastaneleri hemşirelerine göre üniversite/özel 

hastane hemşireleri ön test puanları (MWU= 3130.0 ; p= 0.291 ) ve son test (MWU= 3291.0 ; 

p= 0.578 ) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (Tablo 24). 

 

 

 



 

Tablo 24. Hastanelere göre hemşirelerin tıbbi hatalar ve hasta güvenliği eğitiminin ön-son test 

puan ortalamaları   

Hastaneler n 
Ön test Son test 

Ort.± SS Med. Ort. Sıra Ort.± SS Med. Ort. Sıra 

Üniversite ve Özel 

Hastane 
53 44.90±11.45 45 86.06 70.09±13.28 70 89.09 

Kamu Hastaneleri 131 46.94±10.35 50 95.11 71.56±14.59 70 93.88 

Toplam 184  

MWU; p değeri= 3130.0; 0.291 3291.0; 0.578 

 

Bununla birlikte, tüm hemşirelerin eğitimin ön test ve son test puanları arasında pozitif 

yönde zayıf anlamlı bir ilişki bulunurken (r=0.34; p= 0.000), üniversite hastanesinde (r=0.45; 

p= 0.001) ve kamu hastanelerinde (r=0.31; p= 0.000) yapılan eğitimlerin ön ve son test 

puanları arasında da pozitif yönde zayıf anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca, tüm hemşireler 

için yapılan eğitimin ön ve son test puanları arasında anlamlı fark saptanırken (Z= -11.48; p= 

0.000), üniversite hastanesindeki (Z= -6.185; p= 0.000) ve kamu hastanesindeki (Z= -9.695; 

p= 0.000) hemşirelerin ön ve son test puanları arasında da anlamlı fark saptanmıştır.   

 

Tablo 25. Hemşirelerin tıbbi hatalar/hasta güvenliğine ilişkin eğitim toplantılarına katılım 

durumuna göre ile ön-son test puanlarının karşılaştırılması 

Toplantıya Katılma 

Durumu 
n 

Ön test Son test 

Ort. Sıra Medyan Ort. Sıra Medyan 

Toplantıya katılmış 125 94.80 45 99.54 70 

Toplantıya katılmamış 59 87.64 45 77.58 70 

Toplam 184     

 MWU= 3400.5; p= 0.389 MWU= 2807; p= 0.009 

 

Hemşirelerin demografik özellikleri ile ön ve son test puanları karşılaştırıldığında ise, 

tıbbi hatalara ve hasta güvenliğine ilişkin eğitim toplantılarına katılan hemşirelerin son test 

puanları katılmadığını söyleyen hemşirelere göre daha yüksek olarak saptanmıştır (MWU= 

2807; p= 0.009) (Tablo 25).  

Bununla birlikte, yaş, mesleki deneyim, kurumda çalışma ve serviste çalışma yılı ile 

ön ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05). 

Ayrıca, medeni durum, eğitim durumu, pozisyon, çalışılan ünite ve tıbbi hatalara/hasta 

güvenliğine ilişkin eğitimlerin yararına inanma durumu ile ön ve son test puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05).  

 



 

Tablo 26. Hemşirelerin tıbbi hatalara ilişkin ön ve son testte bulunan her bir soruya verdikleri 

cevapların karşılaştırılması (n=184). 

Sorular Ön Test 

Son Test  

McNamer 

p değeri 
Yanlış Doğru Toplam 

n % n % n % 

Soru 1 Yanlış 36 30 86 70 122 100 p=0.000 

Doğru 7 11 55 89 62 100 

Toplam 43 23 141 77 184 100 

Soru 2 Yanlış 55 49 58 51 113 100 p=0.000 

Doğru 22 31 49 69 71 100 

Toplam 77 42 107 58 184 100 

Soru 3 Yanlış 31 40 47 60 78 100 p=0.000 

Doğru 18 17 88 83 106 100 

Toplam 49 27 135 73 184 100 

Soru 4 Yanlış 32 50 32 50 64 100 p=0.512 

Doğru 26 22 94 78 120 100 

Toplam 58 32 126 68 184 100 

Soru 5 Yanlış 25 25 76 75 101 100 p=0.000 

Doğru 22 27 61 73 83 100 

Toplam 47 25 137 75 184 100 

Soru 6 Yanlış 42 32 90 68 132 100 p=0.000 

Doğru 4 8 48 92 52 100 

Toplam 46 25 138 75 184 100 

Soru 7 Yanlış 7 13 45 87 52 100 p=0.000 

Doğru 16 12 116 88 132 100 

Toplam 23 12 161 88 184 100 

 

Soru 8 

Yanlış 75 52 68 48 143 100 p=0.000 

Doğru 13 32 28 68 41 100 

Toplam 88 48 96 52 185 100 

Soru 9 Yanlış 6 7 78 93 84 100 p=0.000 

Doğru 8 8 92 92 100 100 

Toplam 14 8 170 92 184 100 

Soru 10 Yanlış 43 41 62 59 105 100 p=0.000 

Doğru 11 14 68 86 79 100 

Toplam 54 29 130 71 184 100 

Soru 11 Yanlış 49 39 77 61 126 100 p=0.000 

Doğru 20 35 38 65 58 100 

Toplam 69 37 115 63 184 100 

Soru 12 Yanlış 151 90 16 10 167 100 p=0.711 

Doğru 13 76 4 24 17 100 

Toplam 164 89 20 11 184 100 

Soru 13 Yanlış 27 30 63 70 90 100 p=0.000 

Doğru 25 27 69 73 94 100 

Toplam 52 28 132 72 184 100 

Soru 14 Yanlış 43 31 97 69 140 100 p=0.000 

Doğru 6 14 38 86 44 100 

Toplam 49 27 135 73 184 100 

Soru 15 Yanlış 0 0 9 100 9 100 p=0.021 

Doğru 1 1 174 99 175 100 

Toplam 1 1 183 99 184 100 

Soru 16 Yanlış 2 11 16 89 18 100 p=1.000 

Doğru 16 10 150 90 166 100 



 

Toplam 18 10 166 90 184 100 

Soru 17 Yanlış 12 19 50 81 62 100 p=0.000 

Doğru 5 4 117 96 122 100 

Toplam 17 9 167 91 184 100 

Soru 18 Yanlış 143 83 30 17 173 100 p=0.000 

Doğru 7 64 4 36 11 100 

Toplam 150 82 34 18 184 100 

Soru 19 Yanlış 5 12 36 88 41 100 p=0.000 

Doğru 3 2 140 98 143 100 

Toplam 8 4 176 96 184 100 

Soru 20 Yanlış 31 20 123 80 154 100 p=0.000 

Doğru 4 13 26 87 30 100 

Toplam 35 19 149 81 184 100 

 

Hemşirelerin ön-son testte bulunan her bir soruya verdikleri cevaplar 

karşılaştırıldığında, hemşirelerin 4., 12. ve 16. soruya verdikleri cevaplar hariç (p>0.05) diğer 

17 soruya verdikleri cevapların ön ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 26). Bu farkın nedeni son test puanların ön test 

puanlarından yüksek olmasıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. TARTIŞMA 

 Günümüzde hemşireler hastaların bakımında beklenmedik olaylar ve advers (ters) etkileri 

tanımlamada öncelikle şansa ve sorumluğa sahip yegâne kişilerdir. Ancak tüm diğer sağlık 

profesyonellerine ve bir takım sistem faktörlerine bağlı olarak gelişen olumsuzlukların 

tümünden etkilenmemeli ya da sorumlu tutulmamalıdırlar. Bu noktada risk yönetimi, hasta 

güvenliği ve beklenmedik olayların ortaya çıkmasında herkes sorumludur. Hastanenin 

liderleri sağlık bakım süreçlerinin geliştirilmesine, advers ya da yan etkiyle beklenmedik 

olayların azaltılmasında hemşirelerin önemli bir rolü olduğunu göz önüne alarak onların bu 

sürecin bir parçası olduğuna izin vermelidirler (Alcan ve ark., 2012). Bu nedenle çalışma 

hemşirelerin tanı-tedavi ve bakım uygulamaları sırasında tıbbi hata yapma durumu ve tıbbi 

hataların nedenlerini saptanmak, bu hataların saptanmasını kolaylaştıracak geçerli ve 

güvenilir bir araç geliştirmek ve hataların azaltılması ve engellenmesine yönelik eğitimi 

gerçekleştirmek üzere yürütülmüştür.  

Çalışmanın tartışması, ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik bulguların tartışılması, hemşirelerin 

tıbbi hata yapma durumu ve nedenlerine ilişkin bulguların tartışılması ve hemşirelerde tıbbi 

hatalar ve hasta güvenliğine ilişkin eğitim bulgularının tartışılması olmak üzere üç başlıkta 

yapılacaktır. 

 

4.1. Ölçeğin Geçerlik ve Güvenirlik Bulgularının Tartışması 

 Hemşireler, 24 saatlik sağlık hizmeti sunumu sırasında hastalarla yüz yüze ve iç içe 

çalışmaktadırlar. Dolayısıyla risklerin erken dönemde tespit edilmesi ve hasta 

yararlanmalarının önlenmesinde (Alcan ve ark., 2012) ya da hasta bakımdaki hataların ve hata 

alanlarının tanımlanması ve ortaya konmasında önemli bir meslek grubudurlar (Cebeci ve 

ark., 2010). Ancak sağlık kuruluşlarındaki hemşire sayısının yetersizliği, çalışma şartlarının 

ağır olması, yaşanılan yoğun stres, olumsuz çalışma koşulları gibi durumlar hemşirelerin 

hastalara yeterince zaman ayıramamasına ya da hasta bakımına yeterli özeni göstermemesine 

neden olmaktadır (Berlanda ve ark., 2008; Özata ve Altunkan, 2010). Bu durum tıbbi 

hataların oluşumuna ve hastaların zarar görmesine yol açmaktadır. Bu doğrultuda, 

hemşirelerin tıbbi hatalar konusunda dikkatli davranıp davranmadıklarını ya da güvenli hasta 

uygulaması yapıp yapmadıklarını ve hangi alanlarda daha çok hata yaptıklarını saptamayı 

kolaylaştıracak ve riskli alanlara dönük önlemlerin alınmasında rehber olabilecek geçerli ve 

güvenilir bir araç geliştirilmesi önemli görülmüş ve Hemşirelere Yönelik Tıbbi Hata Tespit 

Ölçeği (HTHÖ) geliştirilmesi amaçlanmıştır. 



 

 Güvenirlik, bir ölçeğin ölçmek istediği şeyi tutarlı ve istikrarlı bir biçimde ölçme 

derecesi olarak tanımlanırken, geçerlik bir ölçeğin istenen şeyi ölçme derecesi ya da ölçüm 

aracının ölçülmek istenen özelliğe uygun olması (Altunışık, 2010) ya da ölçüm verilerinin 

gerçekten ölçülmek istenen özelliği yansıtıp yansıtmadığı şeklinde tanımlanmıştır (Şencan, 

2005). Bir diğer tanım da ise geçerlik, kuramsal bilgilerin ve gözlenebilir kanıtların 

geliştirilen test ya da ölçek puanlarını doğrulaması olarak tanımlanmıştır (Şencan, 2005). 

 Bu doğrultuda, ölçeğin ilk olarak yüzey (face validity) ve kapsam geçerliliği test 

edilmiştir. Yüzey geçerliği, bir aracın incelenecek kavramı içerir görünümde olduğunun 

belirlenmesidir (Erefe, 2002; Fawcett, 2007). Bir ölçeğin araştırılan yapıyı ölçüp, ölçmediğine 

ilişkin önce araştırmacının kendisinin, sonra yakın çevresindeki arkadaşlarının, araştırılan 

konu hakkında uzman olmayan ve pilot çalışmaya katılan diğer kişilerin görüşlerinin 

alınmasıdır. Bu işlemde, ifadelerin amaç uygunluğunun sağlanması ve hedef grubun eğitim, 

kültür ve bilgi seviyelerini zorlamaması hedeflenmektedir. Ayrıca ölçeğin, okunurluk, 

terimlerin anlaşılırlık ve cümlelerin uzunluk analizi yapılır (Şencan, 2005). Bu çalışmada da 

araştırmacıların yakın çevresindeki üç hemşire arkadaşının görüşleri alınmış, ölçek 

maddelerinin her birinin anlaşılırlığı ve uzunluğu test edilmiştir. Daha sonra kapsam geçerliği 

aşamasına geçilmiş ancak uzmanlardan ölçeğin kapsam geçerliği ile birlikte yüzey geçerliğini 

de test etmeleri istenmiştir. Literatürde yüzey ve kapsam geçerliği ayrı başlıklarda ele 

alınabildiği gibi kapsam geçerliği başlığı altında yüzey/görünüm geçerliği ve uyum geçerliği 

(consensual validity) şeklinde de incelenebilmektedir (Erefe, 2002). Bazılarına göre yüzey 

geçerliği ile kapsam geçerliği benzer kabul edilse, gerçekte farklıdırlar. Yüzey geçerliği bir 

testin kabul edilebilirliği ile ilişkiliyken, kapsam geçerliliği testin içerik uygunluğu ile 

ilişkilidir (Fawcett, 2007). 

 Kapsam geçerliği, ölçek maddelerinin ölçülmesi amaçlanan özelliği kapsayıp 

kapsamadığı ya da ilgili yapıyı uygun şekilde temsil edip etmediğini ya da ölçüm aracının 

kavramsal boyutlarının, araştırılan konu ile ne derece ilgili olduğunu değerlendirmektedir 

(Yurdugül, 2005; Çokluk ve ark., 2010:184). Kapsam geçerliğinde öncelikle incelenecek 

değişkenin özgül boyutlarını kapsayan bir ayrıntılı taslak hazırlaması, bu taslağın en az üç 

kişiden oluşan, ideal olarak 5 kişiden oluşan bir uzmanlar grubunun görüşüne sunulması 

gerektiği belirtilmektedir (Erefe, 2002; Şencan, 2005). Bununla birlikte bu çalışmada 

kullanılan Lawshe tekniğinde ise en az 5, en fazla 40 uzmanın görüşüne başvurulması 

önerilmektedir (Lawshe, 1975). Lawshe tekniği ile kapsam geçerliği test edilen, 6 alt boyutta 

oluşturulan taslak ölçekten 9 madde çıkarılmış ve 85 madde ile şekillenen ölçeğin Kapsam 

Geçerlik Indexi (KGI) 0.82 bulunmuştur. Bu değer, ölçeğin kapsam geçerliğinin kabul 



 

edilebilir olduğunu göstermiştir. Çünkü KGI için 0.50 değeri kabul edilemez olarak 

görülürken, 0.80 değeri kabul edilebilir ve 1.00 mükemmel ölçüt olarak ele alınmaktadır 

(Fawcett, 2007; Yurdugül, 2005).  

 Bu aşamadan sonra ölçeğin yapı geçerliği test edilmiştir. Yapı geçerliği, ölçeğin hangi 

kavram ya da özellikleri ölçtüğünün belirlenmesi ya da ölçtüğü teorik yapı ya da yapıları 

tanımlama derecesidir (Fawcett, 2007; Altunışık ve ark., 2010). HTHÖ’nin yapı geçerliği 

açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Faktör analizi, kavramları açıklayan 

boyutların belirlenmesini sağlamaktadır (Sipahi ve ark., 2008) Bir başka tanım ile faktör 

analizi, birbirleriyle ilişkili çok sayıda değişkeni bir araya getirerek, kavramsal olarak anlamlı 

daha az sayıda yeni değişken ya da boyut keşfetmeyi amaçlayan çok değişkenli bir istatistiktir 

(Tezbaşaran, 1997; Büyüköztürk, 2011; Çokluk ve ark., 2010). Faktör analizi yapabilmenin 

ön şartı, değişkenler arasında belli oranlarda korelasyon bulunmasıdır. Bartlett testi 

değişkenler arasında yeterli oranda ilişki olup olmadığını test eder. Bu testin p değeri 0.05 

anlamlılık derecesinden düşük ise değişkenler arasında faktör analizi için yeterli düzeyde 

ilişki vardır. Bu doğrultuda 85 madde ile yapılan faktör analizinde seçilen örneklemin faktör 

analizi için yeterli olup olmadığını gösteren KMO değeri beklenen sınırın üstünde, Bartlett 

testi ileri düzeyde anlamlıdır. KMO değerinin 0.50 den büyük olması faktör analizine devam 

edilebileceğinin göstergesidir. Bu nedenle KMO için kabul edilir en alt sınır değer 0.50 dir. 

Değerin 0.80 ve yukarısında olması iyi, 0.90 dan yukarı olması ise mükemmel olarak kabul 

edilmektedir (Tavçancıl, 2002; Şencan, 2005; Sipahi ve ark., 2008; Altunışık, 2010). KMO ile 

bütün soru grubunun genel olarak faktör analizine uygunluğu ölçülürken, her bir madde/ 

sorunun faktör analizine uygunluğu Anti-image korelasyon ile ölçülmekte ve bu değerin 

0.50’den az olmaması gerektiği belirtmektedir. Değerin 0.50 den az olması durumunda bu 

maddenin analizden çıkarılması önerilmektedir (Şencan, 2005; Sipahi ve ark., 2008, 

Altunışık, 2010). Taslak ölçeğin Anti – Image Korelasyon değerleri 0.62’nin üzerindedir. 

Tüm bu sonuçlar faktör analizinin yapılabileceğini göstermiştir. Sonrasında analiz için 

döndürme (rotation) aşamasına geçilmiş ve yük değeri düşük olan (0.45 altında) 42 madde 

ölçekten çıkarılmıştır. Faktör yük değerlerinin 0.45-0.50 ya da daha yüksek olması seçim için 

iyi bir ölçüdür (Sipahi ve ark., 2008; Büyüköztürk, 2011). Ancak faktör yük değerinin asgari 

0.30 olması yönünde yaygın görüşlerde vardır. Bu nedenle faktör yük değerine karar 

verilirken örneklem büyüklüğünün dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin faktör yükü 0.30 

olan bir madde için örneklem büyüklüğünün en az 350, 0.50 olan bir madde için en az 120 

olması gerekmektedir (Tabachnick ve Fidel, 2001; Şencan, 2005; Çokluk ve ark., 2010). 

Sonuç olarak, ölçekten 42 madde çıkarılarak ölçek 43 madde ile şekillenmiş ve 6 alt boyuttan 



 

oluşmuştur. Scree plot grafiğinde de eğimin altıncı noktadan sonra plato yapması ve açıklanan 

varyans sonuçları da ölçeğin 6 alt faktörlü olduğunu desteklemiştir (Çokluk ve ark., 2010). 

Ölçeğin toplam varyansının asgari %50 fazla olması ve bu altı alt boyut tarafından 

açıklanması pratikte kabul edilebilir bir durumdur (Altunışık, 2010).  

 AFA analizi sonrası oluşan yapının doğrulanması için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) 

yapılmıştır. DFA, daha çok klasik ya da açıklayıcı faktör analizi çalışmalarından sonra 

uygulanan bir yöntemdir (Bollen ve Long, 1993; Maruyama, 1998) ve daha önceden 

tanımlanmış ya da sınırlandırılmış bir yapının bir model olarak doğrulanıp, 

doğrulanmadığının test edildiği bir analiz yöntemidir (Çokluk ve ark., 2010) ya da araştırmacı 

tarafından daha önceden belirlenen bir ilişkinin doğruluğunu test etmektedir (Altunışık ve 

ark., 2007). Bir başka ifade ile, kuramsal yapının ya da modelin doğrulanması anlamındadır 

(Şencan, 2005; Çokluk ve ark., 2010). Bu doğrultuda DFA için t test değerlerinin anlamlı 

olduğu hiçbir maddenin anlamsız olmadığı görülmüştür. Bu işlem sonrası DFA’da modelin 

geçerliliğini değerlendirmek için uyum indeksleri incelenmiştir. Literatürde en sık 

kullanılanları uyum indeksleri (Cole, 1987; Sümer, 2000); Ki-Kare Uyum Testi (Chi-Square 

Goodness= χ
2
), Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (Root Mean Square Error of 

Approximation= RMSEA), Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (Comparative Fıt Index= CFI), IFI 

(Incremental Fit Index), Normlaştırılmamış Uyum İndeksi (Non-Normed Fit Index= NNFI), 

Normlaştırılmış Uyum İndeksi (Normed Fit Index= NFI), İyilik Uyum İndeksi (Goodness of 

Fit Index= GFI) gibi indekslerdir. Çalışmamızda da yapılan analiz için ki-kare uyum indeksi 

2.5 dir ve bu değer, ölçek maddelerinin ölçek alt boyutlarına göre iyi düzeyde uyum 

gösterdiğini göstermiştir. Çünkü, ki-kare uyum indeksinin büyük örneklemlerde 3’nin altında 

olması mükemmel uyuma, 5’in altında olması ortaya düzeyde uyuma karşılık gelmektedir 

(Kline, 2005; Sümer, 2000; Çokluk ve ark., 2010). Ayrıca, örneklem büyüklüğünün 200 ya da 

daha küçük olması ki-kare değerinin küçülmesine yol açmakta ve modelin uyumunu 

artırmaktadır. Ancak bu çalışmada örneklem büyüklüğü 200’den fazla olmasına rağmen ki-

kare uyum indeksi mükemmel uyum göstermiştir. Yol (path) şemasındaki RMSEA değeri ise 

0.072 dir ve bu değer ölçeğin modelin iyi düzeyde uyuma sahip olduğunu göstermiştir. 

RMSEA’nın 0.5’den küçük olması mükemmel ve 0.8’den küçük olması iyi uyuma işaret 

etmektedir (Jöreskog ve Sörbom, 1993; Çokluk ve ark., 2010). Diğer önemli uyum indeksleri 

CFI ve IFI dir. CFI, örneklem büyüklüğünü ve modeldeki serbestlik derecesine dikkate alan 

NFI’nin örneklem büyüklüğüne duyarsızlaştırılmış halidir. IFI ise hem örneklem büyüklüğü, 

hem de modeldeki karmaşıklığı dikkate alan bir başka uyum kriteridir (Byrne, 1998, Hoyle & 



 

Panter, 1995; Ullman, 2001). CFI ve IFI’nin normal dağılım varsayımının ihlal edilmediği 

durumlarda oldukça güvenilir ve yanlı olmayan kestirimler yaptığı belirtilmektedir (West ve 

ark., 1995). CFI ve IFI değerinin 0.95 yüksek olması mükemmel, 0.90 yüksek olması iyi ya da 

kabul edilebilir uyum olarak görülmektedir (Kline, 2005; Sümer, 2000). Bu durumda 

çalışmada açıklanan CFI ve IFI değerlerinin 0.90 olması uyumun iyi ya da kabul edilebilir 

olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte literatürde uyum indekslerinden hangisinin 

kullanılacağına dair tam bir uzlaşı bulunmamaktadır. McCallum ve Austin’in (2000) meta 

analizi çalışmasında, SRMR ve RMSEA nın kullanılmasını önerirken, Tanaka ve arkadaşları 

(1990) modelin karmaşıklığını dikkate alan test istatistiklerinin dikkate alınması gerektiğini 

önermektedir. Sonuç olarak, ölçeğin faktöriyel yapısını gösteren modelin gözlenen 

değişkenleriyle faktörleri arasındaki ilişkiyi gösteren katsayılar incelendiğinde, tüm 

katsayıların yeterli düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. DFA ile hesaplanan uyum 

istatistikleri dikkate alındığında, ölçeğin daha önce belirlenen yapısının toplanan verilerle 

genel olarak uyum sağladığına karar verilmiştir. 

 Faktör analizleri sonrasında ölçeğin iç tutarlılık ve madde ayırt edicilik işlemi 

yapılmıştır. İç tutarlılık ve madde ayrıt edicilik gücü için yapılan %27 alt ve üst grupların 

madde ortalama puanları arasındaki farka göre, ölçekteki maddelerin ayırt edicilik düzeyi 

anlamlı ya da maddeler alt ve üst grubu iyi derecede ayırt etmektedir. Diğer bir deyişle, ölçek 

maddelerinin geçerlikleri yüksektir ya da hemşireler hatalı tıbbi uygulamalara ilişkin 

davranışlarını iyi derecede ayırt ettiği ve aynı davranışı ölçmeye yönelik oldukları söylenebilir 

(Erkuş, 2003; Büyüköztürk, 2011). Gruplar arasında istendik yönde gözlenen farkların 

anlamlı çıkması, testin iç tutarlığının da bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir 

(Büyüköztürk, 2011). 

Bu işlemden sonra 27 madde ile şekillenen ölçeğin güvenirliğini sınamak ya da 

ölçeğin homojenliğini belirlemek için iç tutarlılığa bakılmıştır. İç tutarlılık ile tek bir ölçüm 

aracı kullanılarak ve tek bir seansta ölçüm yapılarak maddelerin belirli bir kavramsal yapıyı 

tutarlı bir şekilde ölçüp ölçmediği araştırılır (Şencan, 2005). Bu doğrultuda ölçeğin iç 

tutarlığını gösteren Cronbach Alpha, Spearman Brown ve Gutmann değerlerinin genel 

toplamda 0.70 ve üstünde olduğu saptanmıştır. Ayrıca, alt boyutlar düzeyinde Cronbach 

Alpha değeri 0.77-0.89 arasındadır. Bu değerler ne kadar yüksekse ölçekte bulunan maddeler 

o ölçüde birbiri ile tutarlı ve aynı özelliği yoklayan maddelerden oluşmaktadır (Tezbaşaran, 

1997; Erkuş, 2003; Şencan, 2005; Erefe, 2002). İç tutarlılık katsayılarında değerin 0.70 ve 

daha yüksek olması test puanlarının güvenirliği için genel olarak yeterli kabul edilmektedir 



 

(Erkuş, 2003; Şencan, 2005; Sipahi ve ark., 2008; Büyüköztürk, 2011). Ancak soru sayısı az 

olduğunda bu sınır 0.60 kadar çekilebilmektedir (Sipahi ve ark., 2008).  

 Madde-toplam korelasyon ise, test maddelerinden alınan puanlar ile testin toplam puanı 

arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Bir madde ile tüm ölçekten alınan puanlar arasındaki ilişki 

pozitif yönde ve “yeterince yüksek” bir korelasyon gösteriyorsa, o madde ayırt edicidir ya da 

bu maddelerin benzer davranışları örneklediği kabul edilir ve madde ölçeğe alınır (Erkuş, 

2003; Büyüköztürk, 2011). Şencan, madde-toplam puan korelasyon katsayıları ortalamasının 

bir güvenirlik testi olduğunu belirtmiştir. Kimi yazarların madde-toplam madde korelasyon 

testini madde analizi kapsamında alsa da madde analizinin daha geniş bir kavram olduğunu 

açıklamıştır (Şencan, 2005). 27 maddelik ölçeğin madde-toplam korelasyon değerleri 0.31’in 

üstündedir. Madde-toplam korelasyonu yorumlamada ise bazı sınır değerler ölçüt 

alınmaktadır. Korelasyon değerinin 0.30 ve üstü olması gerektiği ve bu maddelerin bireyleri 

iyi derecede ayırt ettiğini belirtmiştir (Şencan, 2005; Büyüköztürk, 2011). Bu korelasyon 

değerlerinin yüksek olması tüm ölçek maddelerin aynı yapı içinde olduğunu ve 43 maddelik 

ölçeğin güvenilir olduğunu göstermiştir. 

 Bir testin ölçülen özelliği aradan geçen zamana göre değişip değişmediğini ya da testin 

aradan geçen zaman içinde ne kadar kararlı şekilde ölçme yaptığını ya da benzer cevaplara 

ulaşıldığını (Sims, 2000; Erkuş, 2003) ya da ölçeğin aynı gruba iki ile dört hafta arasında iki 

kez uygulanması ile elde edilen puanlar arası ilişkileri açıklayan (Şencan, 2005; Büyüköztürk, 

2011) test ve tekrar test korelasyon (test-retest) değerleri ise ölçeğin farklı zamanlarda yapılan 

uygulamalarda istikrarlı ya da tutarlı olduğunu ve ölçeğin devamlılık katsayısı bağlamında 

güvenilir olduğunu göstermiştir. Ayrıca test-tekrar test analizleri pratikte 30 ve üstü örneklem 

ile çalışılırken, Sims (2000), örneklemin en az 50 kişi olması gerektiğini belirtmiştir (Sims, 

2000). Bu nedenle bu testin örneklemi 50 hemşire ile gerçekleştirilmiştir.  

 

4.2. Hemşirelerin Tıbbi Hata Yapma Durumu ve Nedenlerine İlişkin Bulguların 

Tartışılması 

Günümüzde sağlık kurumlarında büyüyen sorunlarından biri tıbbi hatalardır. Tıbbi hatalar 

tüm sağlık çalışanları için önemli bir konudur. Ancak hasta bakımı ile doğrudan ilişkili 

görevlere sahip hemşireler için daha da önemlidir. Çünkü hasta güvenliğinden tüm sağlık 

çalışanları sorumlu olmasına rağmen hasta ile en çok beraber olan sağlık çalışanı 

hemşirelerdir. Dolayısıyla hemşirelerin yapacağı her bir hata hastaların sağlığını riske 

sokabilir (Alemdar ve Aktaş, 2013; Kılıç ve Elbaş, 2014; ICN, 2009). Bu nedenle, bu çalışma 



 

hemşirelerin hata yapma durumunu, hata nedenlerini saptamak ve hataların önlenmesi ya da 

azaltılmasına katkı sağlamak açısından önemli görülmüştür.  

Çalışmada, çoğunluğu evli, lisans eğitimine sahip, merkez devlet hastanelerinde ve 

servislerde gece-gündüz vardiyalarında çalışan hemşirelerin beşte biri hasta güvenliğini 

tehlikeye atacak bir hata yaptığını belirtmişlerdir. Bu hemşirelerin çoğunluğu hataların 

hastalara zarar vermediğini söylese de, yüz hemşireden dördü hatanın hastaya zarar verdiğini 

bu zararın hastanın tedavisini geciktirdiğini, yan etkiye ve yararlanmaya neden olduğunu, 

iyileşme süresinin uzadığını ve sakatlığa sebep olduğunu söylemişlerdir. Gündoğmuş ve 

arkadaşlarının (2004) çalışmasında da Yüksek Sağlık Şurasına bildirilen 1015 tıbbi hata 

vakasının 59’unda hemşire ve ebeler sorumlu tutulmuş ve Yüksek Sağlık Şurası 35 hemşire 

ve ebelerin suçlu olduğu saptanmıştır (Gündoğmuş ve ark., 2004). Torun ve arkadaşlarının 

(2014) çalışmasında ise hemşirelerin %28’inin, Özata ve Altunkan’ın (2010) çalışmasında, 

sağlık personelinin %6.2’sinin tıbbi hata yaptığı belirlenmiştir. En çok karşılaşılan tıbbi 

hatalar ise hastane enfeksiyonları, yatak yaraları, ameliyat sonrası komplikasyonlar, hastanın 

kaçması, ameliyat komplikasyonları, iğne-kesici alet yaralanmaları, araç-gerecin bozulmasına 

bağlı hatalar, yan etkisi olan ilacın kullanımına ilişkin hatalar, tanı testlerinin yetersizliği ya 

da tanı hataları, düşmeler, tedavide gecikme yapmama ve ventilatöre ilişkin hatalar şeklinde 

sıralanmıştır (Özata ve Altunkan, 2010). Ertem ve arkadaşlarının (2009) retrospektif 

çalışmasında ise hataların ölüm, sakatlık, bulaşıcı hastalık, hastanın genel durumunun 

kötüleşmesiyle sonuçlandığı belirlenmiştir. 

Hemşirelerin yaptıkları hataların birçok nedeni vardır. Aratırmamızda hataların kök 

nedenleri değerlendirildiğinde, hemşirelerin daha çok bir işlemi geciktirme, koruyucu 

malzeme kullanmama gibi ihmale bağlı hatalar yaptıkları saptanmıştır. Can ve arkadaşlarının 

(2011) çalışmasında ihmal (%13), yanlış tedavi (%47), hastaya özen ve dikkat 

göstermemeden (%33) sonra hata nedenleri arasında üçüncü sırada yer almıştır. Bununla 

birlikte hemşireler bu hataların daha çok sistem ve koşullara bağlı geliştiğini açıklamışlardır. 

Çalışmamıza benzer şekilde Vural ve arkadaşları (2014) ile Kohn ve arkadaşlarının (2000) 

çalışmalarında ve ICN’inde üye olduğu Dünya Sağlık Meslekleri Birliği (World Health 

Professions Alliance= WHPA) (2002) kılavuz metninde sağlık personelinin çoğunluğu tıbbi 

hataların, çoğunlukla sistem hatalarından kaynaklandığı belirlenmiştir. Alcan ve arkadaşları 

da (2012) hataların ve hatalara bağlı ölüm ve sakatlıkların oluşmasının ya da hasta 

güvenliğinin sağlanmasında sorunların insan faktöründen çok sistemdeki eksiklerden 

kaynaklandığını belirtmiştir. Bir başka ifade ile hataların bireysel olmaktan çok sistemdeki 

eksiklikler, örgütlenme ve çalışma biçimi gibi sisteme dayalı nedenlerle geliştiğini 



 

açıklamışlardır. Araştırmamızda da hemşirelerin hemşire sayısının az olması ya da 

yetersizliğine bağlı iş yükünün fazla olması, görev yetki ve sorumluluklarının tam 

belirlenmemesi, olumsuz fiziksel ortam, aylık nöbet sayısının fazla olması nedeniyle kuruma 

bağlı hatalar yaşadığını belirtmesi hemşirelerin sisteme bağlı hatalar yaptığını doğrulamıştır. 

Bununla birlikte hemşireler yorgunluk, uykusuzluk, stres, tükenmişlik, çalışma süresinin uzun 

olması, tecrübesizlik, bilgi ve beceri yetersizliğine bağlı hata yaptıklarını da açıklamışlardır. 

Bazı araştırmalarda da sıralaması aynı olmasa da tıbbi hata nedenleri, yorgunluk, tükenmişlik, 

hemşire sayısının yetersizliği (Özata ve Altunkan, 2010; Petrova 2010; Bodur ve ark. 2011; 

Alemdar ve Aktaş, 2013; Cebeci ve ark. 2012; Tuncel, 2013), uzun çalışma saatleri (Bodur ve 

ark. 2011; Cebeci ve ark. 2012; Tuncel, 2013; Kapucu, 2014), iş yükü fazlalığı, aylık toplam 

nöbet sayısı fazlalığı, stres, hemşirelik dışı görevler, (Alemdar ve Aktaş, 2013; Özata ve 

Altunkan, 2010; Cebeci ve ark. 2012; Tuncel, 2013), sağlık ekibi içinde yetersiz iletişim 

(Petrova 2010; Gökdoğan ve Yorgun 2010) ve kritik hastalarla çalışma, yoğun iş stresi, 

uygunsuz çalışma koşulları, vardiyalı çalışma gibi ağır çalışma koşulları olarak belirtilmiştir 

(Garetson 2004; Petrova 2010; Zencirci 2010; Özata ve ark., 2013; Kapucu, 2014).  Oysa 

Chang ve Mark’ın (2009) çalışmasında, klinikteki hemşire sayısının artmasının tıbbi hataları 

azalttığı belirtilmiştir. Ertem ve arkadaşlarının (2009) retrospektif çalışmasında ise bilgi 

eksikliği-meslekte acemilik, dikkatsizlik-tedbirsizlik, ihmal ve aşırı yorgunluk-tükenmişliğin 

tıbbi hatalara neden olabileceği saptanmıştır. Bunun yanı sıra Aştı ve Acaroğlu’ da (2000) 

çalışmasında hemşirelerin hekimlerin yeterince açık olmayan, sorun oluşturabilecek sözlü ve 

telefonlu istemleri nedeniyle sorunlar yaşadığı saptanmıştır. Öztürk ve arkadaşlarının (2015) 

çalışmasında da hemşirelerin hekimlerle iletişim eksikliği, zamanında hekime ulaşamama, 

istemlerin kaydedilmemesi ve hekimlerin görevlerini hemşirelere yüklemesi nedeniyle 

sorunlar yaşadığı belirlenmiştir (Aştı ve Acaroğlu 2000; Öztürk ve ark. 2015). Petrova’nın 

(2010) çalışmasında da hemşirelerin, hekimlerin el yazısını okuyamamasına bağlı sorunlar 

yaşadığı belirtilmiştir. Fidancı ve arkadaşları da (2014) çalışmasında, hemşire, doktor ve diğer 

sağlık personelinin aralarında hatalı iletişim kurması ya da iletişim problemleri yaşamalarının 

tıbbi hatalara neden olduğunu açıklamışlardır. Araştırma bulgularımızda da hemşirelerin 

hekimlere ve diğer sağlık personeline bağlı iletişim eksikliği, istemlerin anlaşılmaması, sözel 

ve telefonla istem verme, kararların sorgulanmasından hoşlanılmaması, emrivaki tutum ve 

çağrıldığında gelmeme ya da işi geciktirme gibi nedenlerle hata yaptıkları belirlenmiştir.  

 Hataların belirlenmesi kadar hataların bildirimi de bir gerekliliktir. Bu doğrultuda 

hemşirelerin hata bildirim durumu değerelendirildiğinde hemşirelerin çoğunluğu hata 

yaptığında hataları bildirmesine rağmen altıda biri bildirimde çekince yaşadığını, %4’ü 



 

bildirmediğini belirtmiştir. Oysa sağlık sistemi içinde hastaların tıbbi hatalardan dolayı zarar 

görmesini engellemek ve azaltmak için hataların bildirilmesi ve analiz edilmesi zorunluluktur. 

Hemşireler tarafından raporlamanın az olmasının nedenleri arasında bilinmeyen, bilinen fakat 

zararsız olduğuna inanılan hatalar, eleştirilme korkusu, raporlama sürecindeki zorluklar 

gelmektedir (İntepeler Seren ve Dursun, 2012). Çalışmamızda da her dört hemşireden biri 

hata yaptığını bildirmekten korktuğunu söylemiştir. Hata yaptığını bildirmediğini söyleyen 

hemşirelerin dörtte biri hatanın fark edilip düzeltildiği ya da hastaya zarar verme potansiyeli 

olmadığı için hataları bildirmediğini açıklamıştır. Bu durum hekimler için de geçerlidir. 

Çünkü Yıldırım ve arkadaşlarının (2009) çalışmasında da hekimlerin %14’ü hata yaptıkları 

zaman hiç kimseye söylemeyeceklerini ifade etmiştir. Bazı çalışmalarda hemşirelerin 

yöneticilerinin (Akalın 2007; Schelbred ve Nord 2007; Petrova 2010) ve meslektaşlarının 

tepkilerinden korktukları (Petrova, 2010) ya da hataları önemli bulmadıkları için 

bildirmedikleri belirlenmiştir (Akalın 2007; Petrova, 2010). Bazı çalışmalarda ise hem 

hekimler hem de hemşireler suçlanma korkusu, hatayı tanımlayamama ve farkına varamama, 

bildirimin yararlı olmadığına inanma (Fener ve ark., 2014) ya da hataların bildirilmesine 

gerek olmadığını düşünme nedeniyle hata bildiriminde çekince yaşadığını belirtmişlerdir 

(Fener ve ark., 2014; Kılıç ve Erbaş, 2014). Lawton ve arkadaşlarının (2002) çalışmasında da 

ise sağlık personelinin hataları tepki almaktan korktukları, raporlamanın zaman ve çaba 

gerektirmesi ya da raporlamayı unuttukları için hataları raporlamadığı saptanmıştır. Dirik ve 

arkadaşlarının (2014) çalışmasında ise hemşirelerin %30’u nadiren hataların raporlandığını ve 

hemşirelerin %66’sı hataların fark edilmemesine bağlı hataları raporlamadıklarını 

açıklamışlardır. ICN (2009) hemşire sorunlarını ele aldığı çalışmada, sağlık personelinin 

hataların suçlanma, utanma, bireysel cezalandırılma ve hataların yeniden oluşmasının 

engellenememesi nedeniyle hataların bildirilmediğini açıklamıştır. Blendon ve arkadaşlarının 

(2002) çalışmasında ise hemşireler ve doktorlar hatalar hastaya zarar verdiği durumlarda 

hataların açıklanması gerektiğini belirtmişlerdir. Bazı araştırmalarda da, uygulamada tıbbi 

hataları tespit etmenin zor olduğunun, hekim ve hemşire gibi sağlık çalışanlarının genellikle 

tıbbi hataları bildirmekten ve rapor etmekten kaçındığını belirtilmesi tüm bu görüşleri 

desteklemiştir (Vangeest ve Cummins 2003; Top ve arak. 2008). Mostafaei ve arkadaşlarının 

(2014) çalışmasında ise hemşirelerin ilaç hatalarını raporlamamasının nedeni olarak en 

önemsiz etken legal otorite ya da yönetim ile yüzleşme, iş kaybı ve ters olayların 

sonuçlarından korkmama olarak gösterilirken en önemli etken kayıt sistemlerinin eksikliği, 

hastane otoritesine hataları raporlama eksikliği, uygun geri bildirim eksikliği ve tıbbi hataların 

net/açık bir şekilde tanımlanamaması olarak gösterilmiştir. Oysa bazı çalışmalarda tıbbi 



 

hataların korkusuzca ve çekinmeden bildirildiği ve cezalandırılmadığı bir ortam yaratılmasını 

önerilmektedir (Çırpı ve ark., 2009; Baykal ve ark., 2010; Kılıçve Erbaş 2014). Ayrıca, Çırpı 

ve arkadaşlarının (2009) çalışmasında hemşirelerin %60’nın olay bildirim formu doldurarak, 

%40’ının sorumlu hemşiresine sözlü bildirim yaparak hataları bildirdiği saptanmıştır. 

Araştırmamızda ise hemşirelerin yarısından fazlası yaptıkları hatayı öncelikle yönetici 

hemşiresine sözlü olarak bildirdiğini açıklamışlardır. Baykal ve arkadaşlarının (2010) 

çalışmasında ise tıbbi hataların bildirimi için yönetici hemşirelerin ve çalışma arkadaşlarının 

olumlu tutum ve davranış sergilemeleri önerilmektedir (Baykal ve ark. 2010). Ayrıca hata 

yapanları cezalandırılmamanın, suçlamamanın ve ayıplamamanın hataların raporlanması için 

cesaret vereci olduğu açıklanmıştır (Alcan ve ark., 2012). Hata bildirimi tıbbi hataların 

önlenmesi ve hasta güvenliğinin sağlanması için önemlidir. Bu doğrultuda tıbbi hataları 

kişisel hata olarak kabul ederek kişilerin cezalandırılması yerine sistem iyileştirilmelidir. 

Hatalar raporlandığında güvenliğe ilişkin doğru bir davranış yapıldığı bildirilmeli ve pozitif 

geribildirim verilmelidir (Vural ve ark., 2014; Dursun ve ark., 2010). Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO), “World Alliance for Patient Safety” 2005 raporunda da, hasta güvenliği konusunda 

hatalardan ders alınabilmesi için sağlık kuruluşlarında raporlamanın öneminden bahsedilmiş 

ve düzenli raporlamanın gerekli olduğunu belirtmiştir (WHO, 2005). Çünkü olayların ya da 

hataların bildirimi kurumların kendi içinde hasta güvenliğine ilişkin sorunların 

tanımlanmasına yardımcı olur ve ortaya çıkan olaylardan elde edilecek bilgiler ile hem 

kurumsal hem de sistematik bir öğrenme süreci başlatılır (Mikkelsen ve ark., 2006; Altındiş, 

2010). Ayrıca, deneyimlerden yararlanılarak önleyici faaliyetler belirlenerek uygulamaya 

konur ve hataların tekrar etmesi engellenir (Altındiş, 2010). 

HTHÖ’ne göre hemşireler özelikle kan ve kan ürünleri, ilaç uygulamaları olmak üzere 

tüm uygulamalarında da dikkatli davranmaktadır. Ancak, ilacı hasta yanında bırakma ya da 

içirme, başkasının hazırladığı ilacı uygulama, branül değiştirme, araçları bilmeden kullanma 

gibi diğer kontrollü uygulamalar ve düşme durumlarına ilişkin kendilerini daha fazla 

iyileştirmelidirler. Bazı çalışmalarda hemşirelerin tıbbi hatalara eğilimlerinin düşük olduğu 

saptanmıştır (Fidancı ve ark., 2014; Işık Andsoy ve ark. 2014; Özata 2009; Cebeci ve ark., 

2012). Alemdağ ve Aktaş’ın (2014) çalışmasında da hemşireler ilaç, kan transfüzyonu 

uygulamalarında daha yüksek puan alırken,  düşmelerin önlenmesi boyutunda hata yapmaya 

eğilimli oldukları belirlenmiştir. Evirgen ve arkadaşlarının (2014) çalışmasında da 

hemşirelerin %92’sinin doğru ilacı, %94’ünün doğru hastaya ve %89’unun doğru bölgeye 

yaptığını belirtmesinin yanı sıra hemşirelerin %70’inin yatak kenarlıklarını kapalı tutmaya 

dikkat ettiğini ve %45’inin düşme nedenleri ve alınabilecek önlemler hakkında hasta 



 

yakınlarını bilgilendirdiğini belirtmesi bulgularımızla paralellik göstermiştir. Cebeci ve 

arkadaşlarının (2012)  çalışmasında da en düşük puan düşmeler boyutundan alınmıştır. Bir 

başka ifadeyle hemşireler düşmelere göre ilaç uygulamalarında daha dikkatli 

davranmaktadırlar. Bunun yanı sıra tüm bu araştırma sonuçları araştırma bulgularımızla 

örtüşmektedir. Oysa Schoen ve ark. (2005), Avustralya, Kanada, Almanya, Yeni Zelanda, 

İngiltere ve Amerika’da yürüttükleri çalışmada hastaların büyük bir oranı hasta güvenliğinin 

risk altında olduğunu ve bakımın koordinasyonunda yetersizlik olduğunu belirtmişlerdir. 

Ayrıca hastalar yüksek oranda tıbbi ve ilaç hatalarının yapıldığını belirtirken her bir ülkedeki 

hastaların %17-22’si sağlık hizmeti alırken bir tıbbi hatanın yapıldığını ve son iki yıl içinde 

yanlış doz ya da yanlış reçete verildiğini raporlamışlardır. Bununla birlikte çalışmamızda 

özellikle üniversite hastanesindeki hemşireler kamu ve özel hastanelerdeki hemşirelere göre 

genel olarak, düşme, kan ve kan ürünleri, iletişim ve diğer kontrollü uygulamalarda biraz daha 

dikkatsiz davranmaktadır ve bu nedenle bu boyutlarda kendilerini daha fazla 

iyileştirmelidirler. Bu sonuç, Sağlık Bakanlığının, hizmet kalitesinin ve hasta güvenliğinin 

sağlanması ve tıbbi hatalara ilişkin olumsuz sonuçlarının engellenmesi için 2011 yılında 

yayınlanan hastane hizmet kalite standartları ve en son 2015 de yayınlanan Sağlıkta 

Akreditasyon Standartlarının hastanelerde uygulaması ve denetimlerinin yapılmasından 

kaynaklanmış olabilir (SB, 2011; SB, 2015). Ayrıca, Tang ve arkadaşlarının (2007) 

çalışmalarında da tıbbi hataların en çok eğitim hastanelerinde görülmesi bulgularımızı 

desteklemiştir. Ancak Gündoğmuş ve arkadaşlarının (2004) çalışmasında tıbbi hataların en 

çok devlet hastanelerinde, Ertem ve arkadaşlarının (2009) çalışmasında ise sırasıyla özel, 

devlet ve üniversite hastanelerinde görülmesi çalışma bulgularımıza ters düşmüştür. Bu 

çalışmaların sonuçları ile bulgularımızın ters düşmesinin nedeni kamu hastanelerinde hizmet 

kalite standartlarının uygulama çalışmalarının ciddi anlamda 2011 yılından sonra 

başlamasından kaynaklanabilir.  

Bununla birlikte hemşirelerin çalıştıkları vardiyalar değerlendirildiğinde gece çalışan 

heşirelerin gece gündüz karma çalışan hemşirelere göre düşme, iletişim, diğer kontrollü 

uygulamalar ve genelde tıbbi hatalara ilişkin daha dikkatsiz davrandıkları görülmüştür. Alcan 

ve arkadaşları da (2012) uzun, kesintisiz çalışmanın ve nöbetlerin iş yoğunluğunu ve 

dolayısıyla hemşirelerin sağlık bakım hizmetlerini verimli ve güvenli bir şekilde sunmalarını 

engellediğini ve buna bağlı tıbbi hatalara yol açtığını belirtmiştir. Demir Zencirci de (2010)   

çalışmasında, vardiyalı çalışma ya da çalışma sürelerinin uzun olmasının, rol belirsizliğinin 

hatalı tıbbi uygulamalar için risk taşıdığını bu nedenle bu hataların olumsuz etkilerin 



 

değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiş ve Tunçel (2013) hemşirelerin çalışma saatlerinin 

düzenlenmesini önermiştir. 

Yoğun bakımda çalışılan hemşireler ise poliklinik gibi birimlerde çalışanlara göre 

düşme boyutunda, serviste çalışanlara göre diğer kontrollü uygulamalar boyutunda daha 

dikkatli davranmışlardır. Ertem ve arkadaşlarının (2009) çalışmasında ise hataların en çok 

ameliyathane/cerrahi bölümlerinde olduğu belirtilmiştir. Işık Andsoy ve arkadaşlarının (2014)  

çalışmasında da hemşirelerin çalıştıkları kliniklerin “ilaç ve transfüzyon uygulamalarına” 

ilişkin hata yapma durumunu etkilediği saptanmıştır. Tıbbi hatalar/hasta güvenliğine ilişkin 

eğitime katılmanın hemşirelerin uygulamaları üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde ise tıbbi 

hata/hasta güvenliği eğitimlerine katılanl hemşirelerin düşme, iletişim, diğer kontrollü 

uygulamalar ve genel tüm uygulamalarda daha dikkatli davranmaktadırlar. Işık Andsoy ve 

arkadaşlarının (2014) çalışmasında eğitim alma durumunun enfeksiyonların önlenmesine etki 

ettiği bulunmuştur. Bununla birlikte çalışma yaşamı boyunca hasta güvenliğini tehlikeye 

atacak hatası olan hemşirelerin de düşme, kan ve kan ürünleri, bakım, iletişim, diğer kontrolü 

uygulamalar ve genelde daha dikkatli davranmaktadırlar. Bu sonuçlar, eğitimin ve bir hatayı 

deneyimlemenin hemşirrlerin farkındalık düzeyini artırdığını düşündürmüştür. Araştırma 

sonuçlarımızda da hemşirelerin çoğunluğunun tıbbi hataların azaltılması için çalışma 

koşullarının iyileştirilmesini ve hemşirelerin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılmasını 

önermesi bu düşünceyi desteklemiştir. 

Çalışmamızda hemşirelerin medeni durum, eğitim durumu, pozisyonları, yaşı, mesleki 

deneyimi, çalışma süresi, haftalık çalışma süresi, aylık nöbet sayısı tıbbi hata yapma 

düzeylerini tartışılmayacak düzeyde etkilemektedir. 

 

4.3. Hemşirelerde Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliğine İlişkin Eğitim Bulguların 

Tartışılması 

Bakım ve tedavi hataları ile beklenmedik olayların önlenmesinde eğitim önemli bir 

yere sahiptir (Alcan ve ark., 2012). Tıbbi personel ile ilgili sistem sorunları tıbbi personelin 

inisiyatifi dışında olan personel sayısının azlığı gibi sorunların yanında, dolaylı olarak tıp 

personeli ile ilgili olan meslek öncesi ve sonrası eğitim eksikliği gibi sorunlardan 

kaynaklanmaktadır (Saygın ve Keklik, 2014). Bir başka ifade ile birçok hata bilgisizlikten ve 

deneyimsizlikten kaynaklanmaktadır. Bilimsel gelişmelere bağlı olarak önceki dönemlerde 

yapılan bazı uygulamaların bu gün geçerliliği kalmamakta ve bilgilerini yenilemeyen 

personelin de hata yapma olasılığı yükselmektedir (Özata ve Altunkan, 2010; Temel, 2005). 

Kuruma ve bölüme oryantasyon, hizmet içi eğitim ve iletişim eksiklikleri hemşirelerin 



 

performansını azaltmakta ve hata eğilimini artırmaktadır. Ayrıca, insana hizmet verdiği için 

en iyi şekilde eğitim görmesi gereken hemşirelere hemşirelik okullarında yeterli pratik ve 

kuramsal eğitimin verilememesi de sağlık hizmet kalitesini düşürmekte ve tıbbi hata 

oranlarını artırmaktadır (Altunkan, 2009). Dolayısıyla eğitim, beklenmedik olayların ya da 

hataların kök nedenleri arasında yer alır (Alcan ve ark., 2012). Bu nedenle, tıbbi hataların 

önlenmesi ya da sayısının azaltılması ve hasta güvenliğinin sağlanabilmesi için genellikle orta 

yaşlarda, evli, lisans mezunu, kamu hastanelerinde, hemşire pozisyonunda ve çoğunlukla 

servislerde çalışan hemşirelere yönelik eğitim yapılmıştır. Gerçekleştirilen eğitim sonrası 

hemşirelerin bilgi düzeylerinin önemli düzeyde arttığı saptanmıştır. Ayrıca eğitim öncesi teste 

göre eğitim sonrası yapılan son testteki sorulara hemşirelerin %85’inin doğru cevap vermesi 

ve son test puanların yüksek olması eğitimin etkili olduğunu göstermiştir. Aykal ve 

arkadaşlarının (2014) yaptığı çalışmada ise kan ve kan ürünleri transfüzyonu güvenliğine 

ilişkin yapılan hizmetiçi eğitiminin hemşirelerin bilgi düzeyini artırdığı saptanmıştır. Bununla 

birlikte araştırma sonuçlarımızda daha önce tıbbi hatalar ve hasta güvenliğine ilişkin eğitim 

toplantılarına katılan hemşirelerin bilgi düzeylerinin daha fazla yükseldiği görülmüştür. Işık 

Andsoy ve arkadaşlarının (2014) çalışması ile Karaca ve Arslan’ın (2014) çalışmasında da 

hemşirelerin çoğunluğunun hasta güvenliği eğitimi aldıkları ve bu eğitimi yeterli buldukları 

saptanmasının yanısıra tıbbi hataların önlenmesi için hemşirelerin bilgi ve becerilerinin 

güçlendirilmesinin ve eğitimlerin yapılmasının gerektiği vurgulanmıştır. Çünkü Saygın ve 

Keklik’in (2014) çalışmasında belirttiği gibi sağlık profesyonelinin eğitim ve beceri eksikliği 

(%14’ü) tıbbi hataların nedenleri arasındadır. 

The Joint Commission tarafından 1995-2005 yılları arasında beklenmedik olayların 

kök nedenlerine ilişkin yapılan bir incelemede oryantasyon ve eğitim kök nedenleri arasında  

ikinci sırada yer almıştır (TTB, 2011). Dolaylısıyla hasta güvenliğinin ve olumlu hasta 

çıktılarının sağlanması için hemşirelerin eğitim döneminde kazandıkları yetkinlikler önemli 

görülmektedir. Bu yetkinlikler çalışma alanlarındaki oryantasyon programları ve devamlı 

eğitimler ile desteklenmelidir. Hemşire liderlere hataları önlemek ve hasta güvenliğini 

geliştirmek için oryantasyon programlarına, sürekli eğitimlere öncelik vermeli ve eğitimleri 

desteklemelidirler (TTB 2011). Bu doğrultuda, Kuğuoğlu ve arkadaşlarının (2009) 

çalışmasında belirttiği gibi konuya ilişkin eğitimlerin tekrarlanması ya da sürekli eğitimlerin 

yapılması tıbbi hataların önlenmesi için bir gerekliliktir. Alemdağ ve Aktaş’ın (2014) 

çalışmasında da hemşirelerin kliniklerine ilişkin hatalara yönelik eğitilmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Yıldırım ve arkadaşlarının (2009) çalışmasında da tıbbi uygulama hataları 

konusunda tıp eğitimi ve mezuniyet sonrası eğitim programlarıyla tıbbi hatalara ilişkin 



 

eğitimlerin hekimlerin farkındalıklarını artıracağı ve yaşanacak muhtemel sorunların 

azaltılacağını belirtmesi konuya ilişkin eğitimlerin önemini ortaya koymuştur. Örneğin ilaç 

hataları, hasta düşmeleri, kan transfüzyon hataları, kısıtlamaya bağlı yaralanmalar, bebeklerin 

karışması, hastane enfeksiyonları gibi durumların önlenmesinde sürekli eğitim ve deneyimin 

önemli rolü olduğu vurgulanmaktadır (TTB 2011). 

Ayrıca, araştırma sonuçlarımızda yaş, mesleki deneyim, kurumda ve serviste çalışma 

yılı, medeni durum, eğitim durumu, pozisyon, çalışılan ünite, tıbbi hatalar ve hasta 

güvenliğine ilişkin eğitimlerin yararına inanma durumu hemşirelerin bilgi düzeylerini ölçen 

ön ve son test bilgi düzeylerini etkilememiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. SONUÇLAR 

Ölçeğin güvenirlik ve geçerlilik sonuçlarına göre ölçeğin yüzey geçerliliğinin 

sağlandığı, kapsam geçerlilik indeksinin yüksek ya da maddelerin amaç ve yapıya uygun 

olduğu görülmüştür. Cronbach Alpha, Spearman Brown ve Guttman değerleri 0.70 üzerinde 

ve madde toplam korelasyon ile test-retest sonuçlarının tutarlı olduğu saptanmıştır. Bu 

nedenle 27 maddelik ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir. KMO testi ile açıklayıcı faktör 

analizi için seçilen örneklemin ve tüm soru grubunun, anti-imaj korelasyon testi ile her bir 

soru/ maddenin faktör analizine uygun olduğu ve Bartlett testi ile değişkenler arasında ilişki 

olduğu belirlenmiştir. Döndürme işlemleri sonrasında; ölçek 43 madde ile biçimlenmiş; 

düşme (F1= 12 madde), kan ve ürünleri tranfüzyonu (F2=6 madde), ilaç uygulamaları (F3= 6 

madde), bakım uygulamaları (F4= 8 madde), iletişim (F5=5 madde) ve diğer kontrollü 

uygulamalar (6 madde) başlığında 6 alt faktörü tespit edilmiştir. Ayrıca açıklayıcı faktör 

analizi ile biçimlenen ya da belirlenen bu altı boyuttan oluşan ölçeğin yapısı/modeli 

doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır ya da DFA uyum indeksleri sonuçlarına göre 

ölçeğin genel olarak uyumu iyi düzeydedir. Bununla birlikte, ölçeğin %27 lik alt ve üst 

grupları arasındaki fark anlamlıdır ve iç tutarlılık analizi sonuçları yüksektir. Tüm bu sonuçlar 

ölçeğin geçerli olduğunu göstermiştir. Bu doğrultuda, bu ölçek ile hemşirelerin tıbbi hatalara 

ilişkin dikkatli davranıp davranmadığı, hangi alanlarda sorun yaşadığı ve kendilerini 

geliştirmeleri gerektiği doğru ve tutarlı bir şekilde ölçülebilir. Ayrıca bu çalışma, gelecekte 

yapılacak ölçek çalışmalarına rehber ya da kaynak olabilir ve geçmişte yapılmış ölçek 

çalışmaları ile kıyaslama fırsatı verebilir. 

 Tıbbi hata durumu ve nedenlerine ilişkin sonuçlar değerlendirildiğinde ise, çoğunluğu 

merkez devlet hastaneleri servislerinde genellikle gece-gündüz vardiyalarında çalışan her beş 

hemşireden biri hasta güvenliğini tehlikeye atacak bir hata yapmış, ancak hastaların çoğu bu 

hatalardan zarar görmemiştir. Zarar görenleri ise öncelikle tedavisi gecikmiş, bu zarar bağlı 

yan etki oluşmuş ya da yaralanmış, iyileşme süresi uzamış ve her hangi bir sakatlık 

yaşamıştır. Bununla birlikte, bu hataların önlenmesinde çok önemli bir yere sahip olan hata 

bildirim durumu çoğunlukla hemşireler tarafından yönetici hemşirelerine sözlü olarak 

gerçekleştirilse de hemşirelerin hata bildirimde çekince yaşadığı az da olsa hataları 

bildirmediği tespit edilmiştir. Hataların önlenmesinde önemli olan bir diğer etken hata 

nedenlerinin saptanarak bunlara çözüm önerileri getirilmesidir. Bu çalışmada da hemşirelerin 

kök neden olarak daha çok ihmale bağlı hatalar yaptığı belirlenirken, hemşirelerin hemşire 

sayısının az ya da yetersiz olması ya da iş yükünün fazla olması, görev yetki ve 

sorumlulukların tam belirlenmemesi, olumsuz fiziksel koşullar ve aylık nöbet sayısının fazla 



 

olması gibi kuruma bağlı ve bu durumun getirdiği yorgunluk, uykusuzluk ve strese bağlı hata 

yaptıklarını belirtmesi hataların daha çok sistem kaynaklı oluştuğu görüşlerini desteklemiştir. 

Ayrıca hemşirelerin hekim ve diğer sağlık personeli kaynaklı iletişim sorunları yaşadığı da 

saptanmıştır. İletişim sorunları da genellikle sistem kaynaklıdır ya da bu sorunlar sistemin 

yeterli kurulmamasından ya da etkili işlememesinden kaynaklanmaktadır. Bunların yanı sıra, 

çalışmada hemşireler çoğunlukla hata yapmadığını belirtse de hiç istenmeyen, hastaları ve 

hemşireleri tehdit eden hata durumlarının özellikle üniversite hastanesinde, yalnızca gece 

vardiyalarında çalışan hemşireler arasında daha fazla yaşanabileceği görülmüştür. Oysa yoğun 

bakım biriminde çalışma, tıbbi hatalara ya da hasta güvenliğine ilişkin eğitimlere katılma ya 

da daha önceden bir tıbbi hatayı tecrübe etme durumu hemşirelerin tıbbi hatalara ilişkin daha 

dikkatli davranmasını sağlamaktadır.  

Son olarak, hemşireler, sıfır hata olması gereken kan ve ürünleri transfüzyonu ile ilaç 

uygulamalarında dikkatli davranırken ilacı hasta yanında bırakma, başkasının hazırladığı ilacı 

uygulama, branül değiştirme gibi diğer kontrollü uygulamalara ve düşmeler konusunda hataya 

daha fazla yatkındır.  Onlar, hataların azaltılması için çalışma koşullarının iyileştirilmesi, bilgi 

ile beceri düzeylerinin artırmasını önermiştir. Bu doğrultuda, hataların sistem kaynaklı 

engellenmesi için hasta güvenliğinde önemli olan hizmet kalite standartlarına ilişkin 

uygulamaların üniversite hastanelerini de içerecek şekilde yaygınlaştırılması, işlerliğinin ve 

denetiminin sağlanması yararlı olacaktır. Ayrıca, hataların önlenmesi ve kaliteden söz 

edebilmek için hemşirelerin niceliksel yeterliliğinin sağlanarak, iş yükü azaltılmalı, uzun gece 

vardiyaları yerine 6 ya da 8 saatlik vardiyalı çalışma gibi çalışma koşulları iyileştirilmelidir. 

Konuya ilişkin hastanelerde çalışan tüm sağlık personeli tekrarlayan eğitimlerden geçirilmeli, 

hastanede oluşan hatalar ve sonuçlarına ilişkin en fazla 6 aylık periyodlarla tekrarlayan 

toplantılar düzenlenmeli ya da e-mail yolu ile çalışanlar bilgilendirilmeli, hata bildirim 

durumunda cezalandırma yapılmamalı ya da kişisel suçlamalar olmamalıdır. Özetle, güven 

ortamının olduğu bir kurum kültürü oluşturulmalıdır. 

 Tıbbi hataların önlenmesi ve hasta güvenliğin sağlanmasına yönelik yapılan eğitime 

ilişkin çalışma sonuçları değerlendirildiğinde ise, üniversite/özel hastane ve kamu 

hastanelerinde çalışan hemşirelere yönelik düzenlenen eğitimlerin ön test puanlarına göre son 

test puanları daha yüksek saptanmış ve eğitimin önemli ölçüde hemşirelerin bilgi ve 

farkındalık düzeylerini arttırdığı görülmüştür. Ayrıca hemşirelerin son test sorularının 

%85’ine doğru cevap vermesi ve daha önceden konuya ilişkin eğitme katılan hemşirelerinde 

puanlarının daha yüksek olması eğitimlerin etkili olduğunu ve tekrar tekrar yapılmasının 

önemini ortaya koymuştur.  Bu doğrultuda, tıbbi hatalara ve hasta güvenliğine yönelik 



 

düzenlenen ve planlanan bu eğitim programı kullanılarak hastanelerde belirli aralıklarla 

hemşire ve sağlık personeline yönelik tekrarlayan eğitimlerin yapılması önerilmektedir. 
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EK 5 

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. İlknur 

Kahriman  tarafından yürütülen Hemşirelerin Tanı-Tedavi ve Bakım Uygulamaları Sırasında 

Tıbbi Hata Oranlarının Değerlendirilmesi konusunda yürütülen araştırmaya katılımınız rica 

olunmaktadır. Bu çalışmada katılımınız tamamen gönüllülük esasına dayanır. Lütfen aşağıdaki 

bilgileri okuyunuz ve katılmaya karar vermeden önce anlamadığınız her hangi bir şey varsa 

çekinmeden sorunuz.  

 

ÇALIŞMANIN ADI: Hemşirelerin Tanı-Tedavi ve Bakım Uygulamaları Sırasında Tıbbi Hata 

Oranlarının Değerlendirilmesi 

  

ÇALIŞMANIN AMACI 

Bu çalışmanın amacı, Bir araştırma proje çalışması olarak tasarlanan bu çalışmanın amacı, 

hemşirelerin tanı-tedavi ve bakım uygulamaları sırasında yaptıkları tıbbi hata oranlarını 

değerlendirmektir. Ayrıca hemşirelerin güvenli hasta uygulaması yapıp yapmadığını ya da tıbbi hata 

yapıp yapmadığını doğru ve güvenilir bir şekilde ölçecek ‘Tıbbi Hata Tespit Ölçeği’ geliştirmek ve 

geliştirilen ölçekten elde edilen verilerin tüm değişkenlerle karşılaştırılmasını ve yorumlanmasını 

sağlamaktır. Bununla birlikte verilerden elde edilen sık karşılaşılan tıbbi hata ve nedenlerine yönelik 

bir eğitim programı geliştirmek ve hemşirelere yönelik ön ve son test uygulamaları ile verilen eğitimi 

değerlendirmek amaçlanmaktadır.   

PROSEDÜRLER 
Bu çalışmaya gönüllü katılmak istemeniz halinde yürütülecek çalışmalar şöyledir; 

Çalışmaya katılımda gönüllü olan hemşirelerin verilecek olan veri toplama araçlarını eksiksiz ve 

kurumdaki gerçek durumu yansıtacak şekilde cevaplamalarıdır. 

OLASI RİSKLER VE RAHATSIZLIKLAR 

Yoktur. 

TOPLUMA VE/VEYA DENEKLERE OLASI FAYDALARI  

Önerilen bu çalışma, tıbbi hata yapma nedenlerini güvenilir bir yöntemle ortaya koymaya yönelik çok 

boyutlu ve geniş bir örnekleme sahip olması açısından bilimsel birikime katkıda bulunmayı ve klinik 

araştırmalara ışık tutmayı hedeflemektedir.  

Konuya yönelik planlanacak ve programlanacak eğitim ile büyük popülâsyona sahip hemşirelerin tıbbi 

hata yapmaları engellenecektir. Bu çalışma sonuçlarının, eğitim programının ülkemizdeki diğer 

şehirlerdeki sağlık kurumlarının hemşirelik birimlerine duyurulması ve paylaşılması ile de ölüm ve 

sakatlık, iyileşme süresinin uzaması gibi hastalara yönelik olumsuz etkileri azaltılacaktır.  

Bununla birlikte, tıbbi hataların hemşirelerin üstünde neden olduğu suçluluk duygusu, depresyon gibi 

duygusal sorunlar, motivasyon ve performansının düşüşüne bağlı sorunlar, meslekten uzaklaşma, 

meslekten ayrılma gibi olumsuz etkiler engellenecektir. Böylece hemşirelik işgücünü tehdit eden bu 

durum ortadan kalkacaktır. Ayrıca, hemşirelere ve çalıştıkları kurumlara karşı açılabilecek davaların 

oluşması engellenmiş olacaktır.  

Araştırma sonuçlarının makaleye çevrilmesi, yayınlanması, eğitim yapılması ve eğitim program 

paylaşılması ile tıbbi hata oranları azaltılacak ve dolayısıyla hastaların hastane yatış süresinin uzaması, 

hastalar tarafından açılabilecek tazminat davalarının kuruma ve ülke ekonomisine getireceği mali yük 

azaltılacaktır. 

Bununla birlikte hemşireler için geliştirilecek olan ölçek, literatüre yeni geçerli ve güvenilir bir araç 

olarak yerleşecek, kamu ve özel sağlık kurumlarında çalışan hemşireler tarafından kullanılabilecektir.  

Hemşirelik biliminde hasta güvenliğine yönelik faktörlerin etkilerinin bilimsel düzeyde ortaya 

konması, yeni araştırmaların, konuya ilişkin yeni ölçek ya da araçların ve yöntemlerin geliştirilmesi 

konusunda yapılacak araştırmalara olanak sağlayacaktır. 

 

GİZLİLİK 



 

Bu çalışmayla bağlantılı olarak elde edilen ve sizinle özdeşleşmiş her bilgi gizli kalacak, kişilerle 

paylaşılmayacak ve yalnızca sizin izniniz veya kanunun gerektirdiği ölçüde ifşa edilecektir. Gizlilik 

tanımlanmış bir kodlama prosedürüyle sağlanacak ve kod çözümüne erişim yalnızca çalışmanın 

sorumlusu araştırmacıyla sınırlı kalacaktır. Tüm veriler, sınırlı erişime sahip güvenli ve şifreli bir 

veritabanında tutulacaktır.   

KATILIM VE AYRILMA 

Bu çalışmanın içinde olmak isteyip istemediğinize tamamı ile bağımsız ve etki altında kalmadan karar 

verebilirsiniz. Bu çalışmaya gönüllü olarak katılmaya karar vermeniz halinde dahi, sahip olduğunuz 

her hangi bir hakkı kaybetmeden veya herhangi bir cezaya maruz kalmadan istediğiniz zaman 

çekilebilirsiniz. Çalışmadan çekilmek isterseniz bir cezası yoktur ve sahip olduğunuz faydaları 

kaybetmezsiniz.   

 

ARAŞTIRMACILARIN KİMLİĞİ 

Bu araştırma ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen iletişime geçiniz:  

 

Yrd.Doç.Dr. İlknur Kahriman 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Farabi Cad. 

T: 0462 2300476 

E: ilknurkahriman@hotmail.com 

 

Yukarıda açıklanan prosedürleri anladım. Sorularım tatmin olacağım şekilde yanıtlandı ve dilediğim 

zaman ayrılma hakkım saklı kalmak koşulu ile bu çalışmaya katılmayı onaylıyorum. Bu formun bir 

kopyası da bana verildi. 

 

________________________________________ 

Katılımcı Adı-Soyadı 

________________________________________  _________________________ 

Katılımcı İmzası       Tarih 

________________________________________  _________________________ 

Araştırmacının İmzası     Tarih 

________________________________________  _________________________ 

Şahit İmzası      Tarih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EK 6 

 
Değerli Meslektaşlarımız, 

Bu araştırma, hemşirelerin tanı-tedavi ve bakım uygulamaları sırasında tıbbi hata oranlarının değerlendirilmesi 

ve tıbbi hata nedenlerinin saptanması amacı ile planlanmıştır. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve tüm soruların 

eksiksiz doldurulması hususunda hassasiyet göstereceğinizi düşünüyor ve katkılarınızdan dolayı teşekkür 

ediyoruz. Saygılarımızla. 

Yrd. Doç. Dr. İlknur Kahriman, Doç. Dr. Havva Öztürk, Uzm. Hemş. Elif Babacan 

 

 Çalıştığınız Hastane……………………. 

 Yaşınız:..................................................... 

 Medeni Durumunuz 

1. Evli 

2. Bekâr 

 Eğitim Durumunuz 

1. Sağlık Meslek Lisesi 

2. Ön Lisans (Sağ. Meslek YO/Açık 

Öğretim) 

3. Lisans (Hemş. YO/ Sağlık YO/Bil. 

Fak.) 

4. Lisansüstü eğitim (Yüksek Lis./ 

Doktora) 

 Çalışılan Kurum  ……………………… 

1. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 

2. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi 

3. Üniversite hastanesi 

4. Özel ya da Vakıf Hastanesi 

 Pozisyonunuz 

1. Hemşire 

2. Sorumlu hemşire 

 Mesleki Deneyim Yılınız:......................yıl 

 Bu kurumda çalışma süreniz………..yıl 

 Bu bölümde çalışma süreniz……..… yıl 

 Haftada ortalama çalışma süreniz……. 

 Aylık nöbet sayınız……………………. 

 Genelde hangi vardiyada çalışıyorsunuz 

1.Gündüz 

2. Gece 

3. Gece-gündüz karma 

 Çalıştığınız Ünite 

1. Servis (belirtiniz………………….) 

2. Yoğun Bakım 

3. Acil 

4. Ameliyathane 

5. Diğer (poliklinik, tanı birimleri vb.) 

 

 Günlük ortalama hasta sayısı:……… 

 Hasta güvenliğine ve tıbbi hatalar 

konusunda her hangi bir 

eğitime/kurs/toplantı katıldınız mı? 
1. Evet 

2. Hayır 

 Sağlık personelinin hasta güvenliğine 

yönelik olarak hastalara özen 

gösterildiğini düşünüyor musunuz? 

1. Evet 

 Çalışma hayatınız süresince hasta güvenliğini 

tehlikeye sokacak hiç hatanız oldu mu? 

1. Evet 

2.  Hayır 

 Olduysa yaptığınız tıbbi hata hastaya zarar verdi mi? 

1. Evet 

2. Hayır 

 

 Yaptığınız tıbbi hata hastaya zarar verdi mi? 

1. Hastaya zarar vermedi/ etkilemedi 

2. Tedaviyi geciktirdi 

3. Yan etki ortaya çıktı 

4. Yaralanmaya neden oldu 

5. Hastanın iyileşme süresini uzattı 

6. Sakatlık 

7. Ölüm 

8. Diğer…………………………………………… 

 

 Sizce hemşirelerin tıbbi hata yapmaları en çok hangi 

nedenden kaynaklanmaktadır? 

1. Kendilerinden  

2. Hemşirelik mesleğinden 

3. Başta hekimler ve diğer sağlık ekibi üyeleri 

4. Kurumdaki sistem ve koşullardan 

5. Hemşirelik öğretim elemanlarından 

6. Hastalardan 

7. Hemşirelik öğrencilerinden 

 

 Yaptığınız tıbbi hata türleri nelerdir? Birden çok 

seçenek işaretleyebilirsiniz. 

1. Hasta kimliğinin yanlış tanılanması 

2. Transfüzyon hataları 

3. Ameliyat sonrası komplikasyonlar 

4. İnfüzyon pompa hataları 

5. Tehlikeli kısaltmalar 

6. Ventilatöre bağlı hatalar 

7. Tedavide gecikme ya da yapmama 

8. Sterilite ya da asepsi kurallarına uymama 

9. Kemoterapi hataları 

10. Kan transfüzyonu hataları 

11. Kontamine ilaç ya da kan alınması 

12. Hava embolisi 

13. Son kullanma tarihi geçmiş ilaç kullanımı 

14. Yanlış doz ilaç uygulaması 

15. Yanlış ilaç uygulama 

16. Yanlış yerden ilaç uygulanması (IM ve IV yerin 

karıştırılması) 

17. Yan etkisi olan ilacın kullanımına bağlı sorunlar 

18. Araç-gerecin bozulması/ kontrol edilemeden 



 

2. Hayır 

3. Fikrim yok 

kullanımına bağlı sorunlar 

19. Diğer…………………………………….. 

 Yaptığınız tıbbi hata türü hangi tür tıbbi hatadır? Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz. 

1. Yapmıyorum 

2. İhmale bağlı hatalar (Ör: bir işlemi geciktirme, koruyucu malzeme kullanmama vb.) 

3. İşlemin uygulanmasına ilişkin hatalar (Hastanın damar yolunu uygun şekilde açamama vb.) 

4. Yanlış/ hatalı işlem yapma (yanlış ilacı hastaya verme vb.) 

5. Dikkatsizlik/ kazalara bağlı hatalar (hastayı düşürme, hastanın üstüne bir şey düşürme vb.) 

6. Diğer. Açıklayınız……………………………………………………………………….. 

 Çalışma hayatınız süresince ekip arkadaşlarınızın hasta güvenliğini tehlikeye sokacak herhangi bir 

hatasını gördünüz mü veya duydunuz mu? 

1. Evet  

2. Hayır 

 Duyduysanız ya da gördüyseniz yapılan tıbbi hata türleri nelerdir? Birden çok seçenek 

işaretleyebilirsiniz. 

1. Hasta kimliğinin yanlış tanılanması 

2. Transfüzyon hataları 

3. Ameliyat sonrası komplikasyonlar 

4. İnfüzyon pompa hataları 

5. Tehlikeli kısaltmalar 

6. Ventilatöre bağlı hatalar 

7. Tedavide gecikme ya da yapmama 

8. Sterilite ya da asepsi kurallarına uymama 

9. Kemoterapi hataları 

10. Kan transfüzyonu hataları 

11. Kontamine ilaç ya da kan alınması 

12. Hava embolisi 

13. Son kullanma tarihi geçmiş ilaç kullanımı 

14. Yanlış doz ilaç uygulaması 

15. Yanlış ilaç uygulama 

16. Yanlış yerden ilaç uygulanması (IM ve IV yerin karıştırılması) 

17. Yan etkisi olan ilacın kullanımına bağlı sorunlar 

18. Araç-gerecin bozulması/ kontrol edilemeden kullanımına bağlı sorunlar 

19. Diğer…………………………………….. 

 

 Size göre hemşirelerin kendilerine bağlı tıbbi hata yapma nedenleri nelerdir? 

Hemşirelere Bağlı Nedenler Evet Hayır 

1. Tecrübesizlik   

2. Mesleki bilginin yetersiz olması   

3. Mesleki becerinin yetersiz olması   

4. Çalışma sürelerinin uzun olması   

5. Uykusuzluk   

6. Yorgunluk   

7. Tükenmişlik duygusu   

8. Stres   

9. Duyarsız, ilgisiz, kişilik ve sorumsuzluk   

10. Eleştirel yaklaşmama/ her söyleneni sorgulamadan yapma   

11. Öz güven eksikliği   

12. İletişim eksikliği   

13. Hemşirenin kendini yenilememesi, yanlış bilgiye sahip olması   

14. İşi erteleme,  geciktirme, yavaştan alma   

15. Kayıtların düzenli tutulmaması   

16. Mesleğin sevilmemesi   

17. Mesleğe yönelik hizmet içi eğitimlerin olmaması   

18. Diğer………..   

 

 

 

 



 

 

 

 

 Size göre hemşirelerin kuruma bağlı tıbbi hata yapma nedenleri nelerdir? 

Kuruma Bağlı Nedenler Evet Hayır 

1. Olumsuz fiziksel ortam (ısı, ışık, gürültü)   

2. Hataları önleyici sistem olmayışı   

3. Protokol ve prosedürlerin olmaması/ anlaşılır olmaması   

4. Görev, yetki ve sorumlulukların tam belirlenememesi   

5. Yeni işe başlayanların oryantasyonunun sağlanmaması   

6. Çalışan hemşire sayısının az olması   

7. Hasta güvenlik uygulamalarının yetersizliği   

8. Malzeme yetersizliği ya da niteliksiz malzeme yetersizliği   

9. Yetersiz ya ada demode kayıt ya da iletişim sistemi   

10. Ekonomik nedenlerle kaynak temininin kısıtlanması   

11. Nöbet değişimlerine dikkat edilmemesi   

12. İş yükünün fazla olması   

13. Staja çıkan öğrenci sayısının fazlalığı   

14. Aylık nöbet sayılarının fazla olması   

15. Hemşirelerin çalıştıkları birimin sabit olmaması   

16. Diğer………..   

 

 Size göre hemşirelerin hekim ve diğer sağlık personeline bağlı tıbbi hata yapma nedenleri nelerdir? 

 

Hekim ve Diğer Sağlık Personeline Bağlı Nedenler Evet Hayır 

1. İletişim eksikliği   

2. Doktor istemlerinin anlaşılamaması(yazının veya dilin kötü olması)   

3. Hemşirelerin hemşirelik dışı işlerde kullanılmamaları   

4. Sözel ya da telefonla order verme   

5. Kararlarının sorgulanmasından hoşlanmama, emri vaki tutum   

6. Çağrıldığında gelmeme, işi geciktirme   

7. Kayıtların düzenli tutulmaması   

8. Diğer………..   

 

 Tıbbi hata yaptığınız zaman bu durumu açıklıyor musunuz? 

1. Evet 

2. Bazen 

3. Hayır 

 Tıbbi hata yaptığınızı bildirmekten korkuyor musunuz? 

1. Evet. Ama mutlaka bildiririm 

2. Evet. Bazen bildiririm 

3. Evet. Bildirmem 

4. Hayır. Mutlaka bildiririm 

5. Hayır. Bildirmem 

 Cevabınız evetse. Yaptığınız hatayı açıklamak istememe nedeniniz nelerdir? Birden çok seçenek 

işaretleyebilir? 

1. Hata hastayı etkilemeden fark edilip düzeltildiyse 

2. Yapılan hatanın hastaya zarar verme potansiyeli yoksa 

3. Yapılan hatanın hastaya zarar verme potansiyeli varken vermediyse 

4. Hasta hata yapıldığının farkında değilse 

5. Hastaya açıklansa da hastanın anlayamayacağı düşünülüyorsa 

6. Hastanın tepkisinin ne olacağı bilinmiyorsa 

7. Ceza alma ya da dava edilme korkusu varsa 

8. Çalışan personelin tepkisinden korkuyorsa 

9.  Diğer…………………………………………………………………………. 

 Tıbbi hatalar olduğunda genellikle ne yapıyorsunuz? Birden çok seçenek işaretleyebilir? 

1. Bildirmiyorum 

2. Rapor ediyorum 

3. Doktora bildiriyorum 



 

4. Yönetici hemşireye bildiriyorum 

5. Yönetime rapor ediyorum 

6. Diğer 

 Sizce hemşirelerde tıbbi hata uygulamalarını en aza indirebilmek için ne yapılmalıdır? Birden çok 

seçenek işaretleyebilir? 

1. Hemşirelerin bilgi düzeyleri artırılmalıdır. 

2. Hemşirelerin beceri düzeyleri artırılmalıdır 

3. Hemşirelerin etik duyarlılıkları artırılmalıdır. 

4. Sağlık çalışma koşulları iyileştirilmelidir. 

5. Diğer (Lütfen belirtiniz)…………………. 

 

 Aşağıdaki işlem ve uygulamaları hemşireler nasıl gerçekleştiriyor? 

 

İşlem ya da Uygulamalara İlişkin Davranış ve Tutumlar 
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1. Yapacağım uygulamalarda hastanın kimlik bilgilerini kontrol eder ve doğrularım      

2. Yaptığım bakım uygulamalarının bölgesel etkilerini izlerim      

3. Yaptığım bakım uygulamalarının sistemik etkilerini izlerim      

4. İzlediğim/ gözlediğim normal olmayan durumları zaman geçirmeden hekime bildiririm       

5. Uygulama öncesi kullanacağım araç/ gerecin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ederim      

6. Yapacağım bakım uygulamalarının hasta üstündeki etkisini bilir öyle yaparım      

7. Hasta izlemini, yoğunluk olduğu zamanlarda da gerektiği gibi yaparım      

8. Hasta takiplerini düzenli yaparım      

9. Hastanın oral ilaçlarını içiririm ya da içinceye kadar yanında kalırım       

10. Hastanın ilaçlarını içmesi/ uygulaması için hasta yanında ilaçlarını bırakmam      

11. Başka birinin hazırladığı ilacı hastaya uygulamam      

12. Yaptığım ilaç uygulamalarımı kayıt ederim      

13. Oral ilaç uygulamada aseptik tekniğe göre ilaç hazırlarım      

14. Parenteral ilaç uygulamada steril teknik ile ilaç hazırlarım      

15. Hekim orderını kontrol etmeden ilaç hazırlamam      

16. İlacı, hastanın kimlik bilgilerini doğruladıktan sonra uygularım      

17. Enjeksiyon bölgelerini bilir ve ilacı doğru bölgeye yaparım      

18. Yetmiş iki saati dolduran damar için branül/ kateterleri değiştiririm      

19. Order edilenden eksik ya da yüksek dozda ilaç uygulamam       

20. Kullanımını bilmediğim cihaz/araçları bilmeden kullanmam      

21. Kan ve kan ürünlerini prosedüre uygun hazırlarım      

22. Kan ve kan ürünlerini uygulamadan önce etiket bilgilerini kontrol ederim      

23. Kan ve kan ürünlerini uygulamadan önce bozulup bozulmadığını kontrol ederim      

24. Kan ve ürünlerini tekniğine uygun uygularım      

25. Kan ve kan ürünlerini uygulamadan önce hastanın kan grubu bilgilerini doğrularım      

26. Kan ve kan ürünlerini uyguladıktan sonra hastayı komplikasyon yönünden izlerim      

27. Hasta ilk kez ayağa kalkıyorsa muhakkak refakat ederim      

28. Anti-hipertansif, sedatif gibi ilaç/ uygulamalar sonrasında hastayı izler, yardımsız 

kalmasını engellerim 

     

29. Hasta ve refakatçılarını düşme nedenleri ve önlemleri konusunda bilgilendiririm       

30. Hastaları nakil ve transfer sırasında sürekli izlerim      

31. Yatak ya da tekerlekli sandalyeleri kullanılmadığında kilitlerim      

32. Hasta ayağa kalkmak istediğinde mutlaka hemşireyi çağırması konusunda bilgilendiririm.       

33. Ajite hastaların yatak kenarlarına yastık koyarım      

34. Hasta refakatçıları, hasta yanından ayrılacakları zaman hemşireye haber vermeleri 

gerektiğini söylerim 

     

35. Hasta zilini hastanın kolay ulaşabileceği bir yere koyarım      

36. Hasta odasında kullanılmayan malzemeleri odadan alırım      

37. Hasta odası/ koridorlarda zemin ıslak ise silinmesini sağlarım.      

38. Düşme riski olan hastayı sık aralıklarla ziyaret ederim      



 

39. Kullandığım malzemeleri tıbbi atık kutularının renklerine göre atarım      

40. Açık olmayan ve sorun oluşturabilecek istem/orderları doğrulatırım      

41. Hastanın tedavi ile ilgili tüm bilgileri hemşire gözlemine kayıt ederim      

42. Hastanın bakım ve sonuçlarına ilişkin bilgileri vardiya değişimlerinde paylaşırım      

43. Hastanın şikayet/ sorunlarını sağlık ekibi üyelerine zaman geçirmeden iletirim      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EK 7 

 
HEMŞİRELERDE TIBBİ HATALAR ve HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI 

ÖN ve SON TEST SORULARI 

 

Ad-Soyadınız:         Tarih: ….. Ocak 2015 

 Çalıştığınız Hastane…………………………. 

 Yaşınız:.............................................................. 

 Medeni Durumunuz 

3. Evli 

4. Bekâr 

 Eğitim Durumunuz 

5. Sağlık Meslek Lisesi 

6. Ön Lisans (Sağ. Meslek YO/Açık Öğretim) 

7. Lisans (Hemş. YO/ Sağlık YO/Bil. Fak.) 

8. Lisansüstü eğitim (Yüksek Lis./Doktora) 

 Pozisyonunuz 

3. Hemşire 

4. Yönetici/Eğitim hemşire 

 Mesleki Deneyim Yılınız:................................yıl 

 Bu kurumda çalışma yılınız:..………….…..yıl 

 Çalıştığınız Ünite 

6. Servis 

(belirtiniz…………………………….) 

7. Yoğun Bakım 

8. Acil 

9. Ameliyathane 

10. Diğer (poliklinik, tanı birimleri vb.) 

 Serviste çalışma yılınız:………………..….. 

yıl 

 Hasta güvenliğine ve tıbbi hatalar 

konusunda her hangi bir 

eğitime/kurs/toplantıya daha önce katıldınız 

mı? 
3. Evet 

4. Hayır 

 Tıbbi hatalar/hasta güvenliğine yönelik 

yapılacak bu eğitimleri yararlı buluyor 

musunuz? 

1. Evet 

2. Hayır 

 

Lütfen Aşağıda yer olan soruları yanıtlayınız. Size doğru gelen ifadeyi daire içine alarak işaretleyiniz. 

1. Aşağıdakilerden hangisi tedaviye bağlı yapılan tıbbi hatalarından değildir? 

a) Cerrahi bir girişim, işlem ya da tetkikin yanlış uygulanması 

b) Tedavinin verilişinde hata yapılması 

c) İlaç uygulamasında doz ya da yöntem hatası 

d) Tedavinin uygulanmasında gecikme 

e)Tetkik sonuçlarına uygun hareket edilmemesi 

 

Örnek Vaka: A. Hastanesi kadın doğum servisinde yan yana yatan ve adları aynı, soyadları benzer olan iki 

hasta ameliyat ekibi tarafından karıştırıldı. İdrar yolları tedavisi için bekleyen E.Ç.(36), rahmi alınacak E.Ç.`nin 

yerine ameliyathaneye götürüldü. 

2. Yukarıda verilen örnek vaka ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. 
a) Bu vakada tedavide yetersiz izlem nedeniyle tıbbi hata yapılmıştır. 

b) Burada yapılan tıbbi hata sağlık personelinin dikkatsizliğinden kaynaklanan bir tıbbi hatadır. 

c) Sağlık personeli arasındaki iletişim eksikliğine bağlı yapılan bir tıbbi hatadır. 

d) Bu tür hatalar sağlık personeli tarafından sıkça yapılmaktadır. 

e) Yapılan tıbbi hata hastanenin işlemle ilgili protokolünün olmamasından kaynaklanmaktadır. 

3. Hemşirelerin karşılaştıkları hatalı tıbbi uygulamalar arasında ilk sırada yer alan tıbbi hata hangisidir. 

a) Düşmeler 

b) Malzeme kullanımına bağlı hatalar 

c) İlaç hataları 

d) İzlem hataları 

e) İletişim hataları 

4. Bir hastane servisinde meydana gelen hasta hakkı ihlalinden en üst düzey sorumlu kimdir? 

 a) Klinik şefi  b)Sorumlu hemşire c)Başhemşire d)Başhekim e)İl Sağlık Müdürü 

 

 

 

 



 

9. Kamuda çalışan bir hemşirenin (657 sayılı kanuna tabi) dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak anlatılmaktadır? 

a) Memurların kişisel kusurları nedeniyle görev sırasında işleyecekleri suçlar nedeniyle doğrudan ceza 

kovuşturmasına tabi tutulması imkânı yoktur.  

b) Memurların işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, yasal istisnalar dışında 

yetkili idari merciin iznine bağlıdır. 

c) Hizmet kusuru nedeniyle verilen zararın tazmini için açılacak davada memurla birlikte çalıştığı kurum 

davalı gösterilmelidir. 

d) Sigara içen astım hastasını tokatlayan kamu görevlisi doktor hakkında kamu davası açılması bağlı olduğu 

mülki amirin izni ile mümkündür. 

10. Hemşirenin hastaya analjezik enjeksiyonu yapmak yerine Serum Fizyolojik (SF) enjeksiyonu yapması 

hukukta ne olarak tanımlanır? 

a) Dikkatsizlik b)Tedbirsizlik c)Kast'lı kusur d)Meslek ve Sanatta Acemilik e)Plesobo 

11. Aşağıdakilerden hangisi hasta güvenliğinin sağlanmasında doğrudan etken olarak kabul edilmektedir? 

a) İletişim b)Tıbbi cihazların kalibrasyonu c)Enfeksiyon d)Kimlik tanımlayıcıların kullanımı

 e)Hepsi 

12. Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde yapılan risk analizi basamaklarından değildir? 

a) İhtimal olasılık değerlendirmesi 

b) Olayın şiddetinin değerlendirilmesi 

c) Risk skor (derecelendirme) matrisi 

d) Sonucun tekrarının takip edilmesi 

e) Hiçbiri 

13. Aşağıdakilerden hangileri tıbbi müdahale olarak kabul edilmektedir? 

I-Enjeksiyon yapmak,  II- Tahlil yapmak,  III-Psikologun hastaya verdiği psikolojik destek,   

IV-Hastaya sıra numarası verilmesi 

a) Yalnız I  b) I ve II  c) I, II ve III d)III ve IV e) II ve IV 

14.  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Her tıbbi müdahale için hastanın rızası alınması gerekir. 

b) Hekim tedavi ettiği hastanın iyileşmemesinden her zaman sorumludur. 

c) Sağlık çalışanları kendisine fiili saldırıda bulunan hastaya artık bakmak zorunda değildir. 

d) Birden fazla sağlık çalışanının katıldığı bir ameliyatta yapılan hatadan tüm ekip sorumludur 

e) Hepsi doğru 

15. Aşağıdaki tanımlardan hangisi tıbbi hatayı tanımlamaktadır? 

I- Hizmet sırasında hastanın içinde bulunduğu duruma bağlı olarak gelişen hatadır 

II- Hizmeti sırasında, altta yatan hastalığa/ hastanın içinde bulunduğu duruma bağlı olmaksızın gelişen 

hasardır. 

III- Hemşirelerin kasti olarak hastaya zarar verecek uygulama yapmasıdır 

IV- Hemşire ya da hekimin ihmal, dikkatsizlik, bilgi ve beceri eksikliği nedeni ile hastaya zarar vermesidir. 

a)Yalnızca I  b)Yalnızca III  c) I-IV  d)II-IV  e)Yalnızca IV 

12. Hasta güvenliğinin hemşirenin birincil sorumluluğunun olmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 

gerçekçi değildir? 

a) Hataların sistem kaynaklı olmasına rağmen her zaman hemşirelere mal edilmemesi için 

b) Diğer sağlık ekibi üyelerinin yaptığı hataların büyük çoğunluğunun hemşireler tarafından engellendiği 

için 

c) Hastaların ölüm, sakatlık gibi durumlarla karşılaşması için 

d) Hemşirelik imajının olumsuz etkilenmemesi için 

e) Hepsi 

13. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sağlık hizmetinin sunulmasının ve iyileştirilmesinin önündeki 

engellerden biri değildir? 

a)Hoşgörü kültürü eksikliği b)Profesyonel otonomi c) Takım oyuncusu anlayışına geçişte zorlanma 

d)Sağlık hizmetinin karmaşıklığı e)Hataların raporlanması 

14. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ya da hangilerinde kök neden analizi kullanılır?  

I-Kasıtlı tehlikeli olaylarda     II- Alkol ya da madde bağımlılığı olaylarında   

III- Ölüm ya da sürekli maluliyete sebep olan beklenmedik olaylarda  (Sentinel olay) 

IV-İspatlanmış hasta istismarı durumlarında  V- İtibarsız tedarikçi/personel olaylarında 

a)I-V  b)I-II-IV-V  c)II-IV-V  d)I  e)III 

 

 



 

15. Hasta güvenliği konusunda hemşirelerin sorumlulukları aşağıdakilerden hangisidir? 

a)Hastaların ve ailelerinin olası riskler konusunda bilgilendirilmeleri 

b)İstenmeyen olayların ilgili makamlara rapor edilmesi 

c)Bakım hizmeti güvenliği ve kalitesinin değerlendirilmesinde aktif rol alınması 

d)Hasta güvenliğini arttırıcı önlemlerin desteklenmesi 

e)Hepsi 

16. Aşağıdakilerden hangisi hastanenizde "hasta güvenliği" ile ilgili yapılan uygulamalar arasındadır? 

a) Transfüzyon sürecinin güvenliğini sağlamaya yönelik düzenleme yapılması. 

b)Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması 

c)Çalışan güvenliği komitesi bulunması 

d)Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması 

e)Beyaz kod uygulaması 

17. Hata ve Olay Yönetimi Sistemini destekleyen bir kültür oluşturmak için hangisi yapılmamalıdır? 

a) Yetersiz ve etkisiz personel alınmamalıdır. 

b)  Hata / olay bildirimi sonrasında, cezalandırıcı olmayan bir raporlama sistemi oluşturulmalıdır. 

c) Raporda uygunsuzluğa sebep olan kişinin ismi geçmemelidir. Çünkü odakta, sebep olan kişi değil, hata / 

olay vardır. 

d) Hata, kurumdaki her ilgili çalışan tarafından raporlanabilmeli, güven ortamı yaratılmalıdır. 

e) Süreçler ve ekipmanlar standardize edilmemelidir. 

18. Aşağıdakilerden hangisi profesyonel kültürün hastaya etkilerinden değildir? 

a) Zarar görmezlik b) Uzmanlık gururu c) Motivasyon d) Yaklaşılabilir  e) Sağlık 

sistemine tam güven 

19. Aşağıdakilerden hangisi JCI 2011 Hasta Güvenliği Hedefleri arasında değildir? 

a) Etkili iletişimin artırılması 

b)Çevreye verilen zararı sıfıra indirmek 

c)Sağlık bakımı ilintili enfeksiyonların azaltılması 

d)Düşmelerden kaynaklanan hastaların zarar görme riskinin azaltılması 

e)Yüksek riskli ilaçların güvenliğinin iyileştirilmesi 

20. Aşağıdakilerden hangisi hasta bakım kalitesine karar verilecek 11 faktörden biri değildir? 

a)Bakım verilen çevrenin güvenliği b)Bakımın yeterliliği c) Bakımın kontrolü 

d)Bakımın ulaşılabilirliği  e)Bakımın gizliliği 

 

         BAŞARILAR DİLERİZ. 
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HEMŞİRELERDE 

TIBBI HATALAR 

 VE HASTA GÜVENLİĞİ 

EĞİTİM PROGRAMI 
 
 

 

 

12-13 OCAK 2015 

 KTÜ. Farabi Hastanesi Aydın İnal Amfisi 

 

14-15 OCAK 2015 

 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Konferans 

Salonu 

 

 

 

 

 

 

 
DÜZENLEME KOMİTESİ:  

Yrd.Doç.Dr. İlknur KAHRİMAN, Doç.Dr. Havva ÖZTÜRK, 

Uzm. Elif BABACAN 

İLETİŞİM: 0 533 5519976, 0 505 4990493, 05308780299 

 

  PROGRAM 

12-14 OCAK 2015 

08.30-09.00 Kayıt 

09.00-09.30 Açılış ve ön test 

09.30-10.30 Tıbbi Hata Kavramı 

Dünya ve Türkiye’de Tıbbi Hatalar 

Trabzon’da Hemşirelerin Tıbbi 

Hatalarına İlişkin Araştırma Sonuçları 

Doç.Dr. Havva ÖZTÜRK 

10.30-10.45 ARA 

10.45-11.15 Tıbbi Hata Tipleri ve Sınıflandırılması 

Yrd. Doç.Dr. İlknur KAHRİMAN 

11.15-12.00 Sık Karşılaşılan Tıbbi Hata Nedenleri 

ve 

Hataların Hastaya, Çalışana ve 

Kuruma Etkileri 

Yrd.Doç.Dr. İlknur KAHRİMAN 

12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ 

13.00-14.30 Tıbbi Hatalarda Mesleki ve Yasal 

Sorumluluklar 

Tıbbi Hata Durumunda İzlenmesi 

Gereken Süreç 

Prof.Dr. Murat TOPBAŞ 

14.30-15.15 ARA 

15.15-16.45 Tıbbi Hatalarda Yasal ve Cezai 

Durumlar 

Uzm.Avk. Gökhan AVCI 

13-15 OCAK 2015 

09.00-09.30 Tıbbi Hatalarda Hasta Güvenliği ve 

Önemi, Yasalarda Yeri 

Uzm. Elif Babacan 

09.30-10.15 Kurumda Hasta Güvenliği Sistemi ve 

Hasta Üzerindeki Etkileri 

Yrd. Doç.Dr. Gökhan YILMAZ 

10.15-10.30 ARA 

10.30-12.00 Kalite Yönetiminde Tıbbi Hatalar ve 

Hasta Güvenliği 

Uzm. Marziye İLHAN 

12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ 

13.00-14.00 Özellikli Birimlerde Tıbbi Hatalara 

Dönük Hasta Güvenliği ve Risk 

Yönetimi 

KTÜ. Kalite K.Yrd. Rukiye KARAMAN 

14.00-14.30 Tıbbi Hataların Bildirimi ve Yönetimi 

Uzm. Marziye İLHAN 

14.30-14.45 ARA 

 

Bu eğitim programı Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu 

Tarafından Desteklenen ‘Hemşirelerin Tanı, Tedavi ve 

Bakım Uygulamaları Sırasında Tıbbi Hata Oranlarının 

Değerlendirilmesi’ başlıklı proje kapsamında 

yürütülmektedir. 

 

14.45- 

15.15 

Hastanede Tıbbi Hataların 

Önlenmesine Yönelik Genel Öneriler 

Uzm. Marziye İLHAN 

15.15-16.15 

16.15-16.45 

Değerlendirme ve Son test 

Katılım Belgelerinin Verilmesi 
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BÜTÇE  

 

 

Bütçe kalemleri 

 

 

Önerilen (Doldurunuz) 

 

Onaylanan 

(Boş 

bırakınız) 
Herbiri(*) Toplam  

Araç/gereç (Proforma fatura/ teklif mektubu ekleyiniz) 

 

10933.22  

1.Toshiba Satellite C855-2H8 (W8)  

(1 Adet) 

1.886,03   

2. HP Pavilion 500-030et (E6Q83EA)  

(1 Adet) 

1.796.13 

3.Epson EB-X02 projektör(1 Adet) 1.250 

4. HP LaserJet Pro M1536DNF(1 Adet) 879.33 

5.Samsung HmX-QF30WP(1 Adet) 620.34 

6.Kaspersky Internet Security 2013 

(3 Adet) 

168,00 

7. Everest PSN-01B Prezentasyon 

Kumandası (3 Adet) 

237.45 

8.Seagate 1 TP 2.5 Expansion USB 3.0 

External Disk (3 Adet) (3 Adet) 

606.8 

9. Sandisk 16 GB USB Cruzer Fit Siyah USB 

Bellek (SDC) (3 Adet) 

98.62 

10. Creative SBS A 320 2.1 Hoparlör 

(1 çift) 

99.07 

11. HP CE278A Siyah toner (10 Adet) 2800.42 

12. Dell 23 LED Monitör (1 Adet) 491.03 

 

Sarf malzemesi 

659.00  

1. 25 top A4 Kağıdı 151.00   

2. Zımba (3 Adet) 15.00 

3. Zımba Teli (1000 tel)  (12 kutu) 72.00 

4. Poşet dosya( 100’lük) (20 adet) 120.00 

5.Telli dosya (50’lik paket) (1 paket) 15.00 

6.Büyük zarf (500’lük) (2 adet) 46.00 

7.Büyük Klasör (A4 Mavi Geniş klasör) (20 

tane)       

240.00 

Hizmet alımı (önemli alımlar için teklif mektupları 

ekleyiniz) 

8120.00  

1. Basım (6 adet) 120.00   

2. İstatistik Analizi 4000.00 

3. Anketör ücreti (2131 anket) (Anket 

başına x 2 TL) 

4000.00 

Yardımcı personel (zorunlu değilse yazmayınız) 

Ad/eğitim / çalışma süresi (ay) belirtiniz  

  



 

1.       

2.   

3.  

Seyahat    

   

 

 

 

  

GENEL TOPLAM 19712.22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÖZGEÇMİŞLER 

 

YRD.DOÇ.DR. İLKNUR KAHRİMAN’IN ÖZGEÇMİŞİ 

GENEL 
DÜZENLEME TARİHİ      

SOYADI, ADI: KAHRİMAN İLKNUR DOĞUM TARİHİ : 28/07/1969  

YAZIŞMA ADRESİ 

KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Üniversite mah. Farabi cad. 61080. Kalkınma Trabzon 

TELEFON :05335519976 FAKS: 04622300475 E-mail:ilknurkahriman@hotmail.com 

 

EĞİTİM 
ÖĞRENİM 

DÖNEMİ 

DERECE (*) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 

1991 Lisans Hacettepe Üniversitesi   Hemşirelik  

2002 Y. Lisans Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  

(Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve 

Hemşireliği AD.)  

2007 Y. Lisans  Karadeniz Teknik 

Üniversitesi  

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı 

AD) 

2012 Doktora Erciyes Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   

(Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve 

Hemşireliği)  

 

AKADEMİK DENEYİM  
GÖREV 

DÖNEMİ 

ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE 

1998-2011 Öğretim 

Görevlisi 

KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı Hastalıkları 

ve Hemşireliği AD 

2011-2013 Öğretim 

Görevlisi 

KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları 

ve Hemşireliği AD 

19.03.2013 Yrd. Doç. Dr. KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları 

ve Hemşireliği AD 

 

MESLEKTE DENEYİM 
GÖREV 

DÖNEMİ 

GÖREV TÜRÜ KURULUŞ 

1991-1992 Hemşire Özel Karadeniz Hastanesi 

1992-1998 Meslek Dersleri Öğretmeni Akçaabat Sağlık Meslek Lisesi 

 

YÖNETİM DENEYİMİ 
GÖREV 

DÖNEMİ 

YÖNETİM GÖREVİ KURULUŞ 

29 Mart 

2011… 

 

KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu 

Yönetim Kurulu Üyeliği 

KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu 

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 
1.  Akkaş Gürsoy, A., Yiğitbaş, Ç., Yılmaz, F., Erdöl, H., Bulut, HK., Mumcu, HK, Çalık, 

KY., Kahriman, İ, Hindistan, S., Nural, N. « The Effects of Peer Education on University 



 

Students’ Knowledge of Breast Self-Examination and Health Beliefs”. Journal of Cancer 

Education, 24 (4) ; 331-333 (2009).   

2. Akkaş Gürsoy, A., Hintistan, S., Nural, N., Kahriman, I., Yılmaz, F., Yigitbas, C., Erdöl, 

H., Kobya Bulut, H.,  Yesilçiçek Çalik, K., Karadeniz Mumcu, H. “A Comparison of Three 

Educational Interventions on Breast Self-Examination Knowledge and Health Beliefs” Asian 

Pacific Journal of  Cancer Prevention, 10 (5); 765-772 (2009).  

3.  Akkaş Gürsoy, A., Yılmaz, F., Nural, N., Kahriman, İ., Yiğitbaş, Ç., Erdöl, H., Kobya 

Bulut,H.,Yeşilçiçek Çalık, K.,  Karadeniz Mumcu,H., Hindistan, S. “A Different Approach 

To Breast Self-Examination Education: Daughters Educating Mothers Creates Positive 

Results in Turkey”. Cancer Nursing, 32(2); 127-134 (2009).   

4.  Akkaş Gürsoy, A., Karadeniz Mumcu, H.,  Yeşilçiçek Çalık, K., Kobya Bulut, H., Nural, 

N., Kahriman,  İ., Hintistan, S., Erdöl, H., Yiğitbaş, Ç., Yılmaz, F., Attitudes and Health 

Beliefs Associated With Breast Cancer Screening Behaviours Among Turkish Women. 

Journal of Transcultural Nursing, 22 (4) ; 368-375 (2011).  

5. Hintistan, S., Nural, N., Kahriman, İ., Cilingir, D., Evaluation of alexithymic features of 

rheumatoid arthritis patients based on certain variables in Turkey. HealthMed, 6(6);2080-

2087 (2012). 

6. Kahriman, İ.,Topbaş M., Çan G., Knowledge, attitudes and practices of parents regarding 

circumcision in Trabzon. HealthMed, 7(4);.(Kabul edildi)  

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 
1. Arıkan, D., İ. Kahriman. Yenidoğan Bebeği Olan Primipar Annelerin Ailelerinden 

Algıladıkları Desteğin Sorun Çözme Becerilerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik 

Yüksekokulu Dergisi,  5 (1); 60-67,  Ocak-Haziran (2002). 

2. Kahriman, İ., Polat S. Adölesanlarda Aileden ve Arkadaşlardan Algılanan Sosyal Destek 

ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 

6(2); 13-24 (2003). 

3. Kahriman, İ. KTÜ. Trabzon Sağlık Yüksekokulu Öğrencileri’nin Benlik Saygıları ve 

Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Cumhuriyet Üniv., 

Hemşirelik Yüksekokulu Derg., 9 (1); 24-32 (2005). 

4. Kahriman, İ. KTÜ. Trabzon Sağlık Yüksekokulu Öğrencileri’nin Aile ve Arkadaşlarından 

Algıladıkları Sosyal Destek ile Benlik Saygısı  Arasındaki İlişki. İstanbul Üniv., Florence 

Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Derg., 56 (14); 151-164 (2006).  

5. Kahriman, İ. KTÜ. Trabzon Sağlık Yüksekokulu Öğrencileri’nin Aileden ve  

Arkadaşlarından Algıladıkları Sosyal Destek ile Anksiyete Düzeyi Arasındaki İlişki. 

Hemşirelik Forumu Dergisi Mayıs-Haziran/Temmuz-Ağustos; 78-87 (2006). 

6. Kahriman, İ., Yeşilçiçek, K. Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu 

Öğrencilerinin Aile ve  Arkadaşlarından Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin Bazı 

Değişkenler Açısından İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 10 

(1); 10-21 (2007). 

7. Kahriman, İ., Bayat, M. Özürlü Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Yaşadıkları Güçlükler ve 

Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri, Öz- Veri Dergisi, 5(1), ss, 1175, Ağustos (2008). 

8. Akkaş Gürsoy, A., Yiğitbaş, Ç, Yılmaz, F., Erdöl, H., Kobya Bulut, H, Karadeniz Mumcu, 

H., Yeşilçiçek, K, Kahriman, İ., Hindistan, S., Nural, N. “The Effect of Peer Education on 

University Students’ Knowledge of Breast Self-Examination and Health Beliefs” Meme 

Sağlığı Dergisi, 5(3); 135-140, (2009).  

9. Kahriman İ, Topbaş M, Çan G. Traditional Baby Care Practices among Mothers with  

Children Aged 6-12 Months in the Turkish Province of Trabzon. TAF Preventive Medicine 

Bulletin, 10(1); 61-70 (2011). 



 

10. Kahriman İ ,  Karadeniz Mumcu  H., 7–12 Yaş Çocuklarda Enürezis Noktürna Sıklığı ve 

Etkileyen Etmenler.  Sted,  20(5); 195-201 (2011). 

11. Yiğitbaş Ç, Kahriman İ, Yeşilçiçek Çalık K, Kobya Bulut H. Trabzon il merkezindeki 

hastanelerde doğum yapan annelerin emzirme tutumlarının değerlendirilmesi.Gümüşhane 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi  1(2): 49-59 (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOÇ.DR. HAVVA ÖZTÜRK’ÜN ÖZGEÇMİŞİ 

   

 GENEL 
DÜZENLEME TARİHİ :  

SOYADI, ADI: HAVVA ÖZTÜRK DOĞUM TARİHİ : 19/06/1969  

YAZIŞMA ADRESİ: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, FARABİ CAD. 61080 TRABZON 

 

TELEFON : 0 462 2300476 FAKS: 0 462 2300475 E-MAIL:havvaozturk@hotmail.com 

 

 

EĞİTİM 
ÖĞRENİM 

DÖNEMİ 

DERECE (*) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 

2010 Y. Lisans İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- Hastane 

ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim 

2002 Doktora İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü- 

Hemşirelik 

1995 Y.Lisans İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü -

Hemşirelikte Yönetim 

1990 Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik 

Yüksekokulu- Hemşirelik 

 

 

AKADEMİK DENEYİM  
GÖREV 

DÖNEMİ 

ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE 

2011- Doçent Dr. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 

Bölümü Hemşirelik Esasları ABD. 

Karadeniz 

Teknik 

Üniversitesi 

2005-2010 Yrd.Doç.Dr. Trabzon Sağlık Yüksekokulu Karadeniz 

Teknik 

Üniversitesi 

2000-2005 Arş. Görevlisi Hemşirelik Yüksekokulu Marmara 

Üniversitesi 

1999-2000 Arş. Görevlisi/ 

Öğr. Görevlisi 

Sağlık Yüksekokulu Zonguldak Karaelmas 

Üniversitesi 

1994-1999 Öğr. Görevlisi 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu 

Zonguldak Karaelmas 

Üniversitesi 

 

 

MESLEKTE DENEYİM  
GÖREV 

DÖNEMİ 

GÖREV TÜRÜ KURULUŞ 

1992-1994 Hemşirelik Hizmetleri Müdür 

Yardımcısı 

Florence Nightingale Hastanesi 
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