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ÖZET 

İlaç Hatalarında ve Hataların Raporlanmasında Hemşirelerin Bilgi ve 

Davranışlarının Değerlendirilmesi 

Amaç: Yapılan çalışmada hemşirelerin ilaç hataları ve ilaç hatalarının 

raporlanması hakkındaki bilgi ve davranışlarının değerlendirilmesi ile hatalı tutumlara 

ışık tutarak hasta ve ilaç güvenliğine katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

Hemşireler ilacın isteminden uygulama sonrası gözlemine kadar olan süreçte 

etkin rol almaktadır. Tıbbi hata türlerinden biri olan ilaç hataları bu sebeple genellikle 

hemşireler tarafından gerçekleştirilmektedir. Hataları saptamak amacıyla hata 

raporlama sistemleri kullanılmaktadır. Türkiye’de bu amaçla Güvenlik Raporlama 

Sistemi (GRS) kullanılmaktadır.  

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel olan çalışma 25 Ocak-28 Şubat 2021 

arasında Burdur Devlet Hastanesinde yürütülmüştür. Etik Kurul ve Kurum izinleri 

sonrası, gönüllü 178 hemşireye “Sosyodemografik bilgi formu” ve “İlaç Hatalarında 

ve Hataların Raporlanmasında Hemşirelerin Bilgi ve Davranışlarının Tanımlanması 

Ölçeği”ni içeren anket uygulanmıştır ve doğru cevaplara ait yüzde puan 

hesaplanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde 

dağılım, korelasyon hesaplanmıştır.  

Bulgular: Hemşirelerin toplam ortalama puanı 47,42 bulunmuştur. Toplam 

ortalama puan ile eğitim düzeyi arasında (p: 0,672) ve toplam ortalama puan ile 

çalışılan birim arasında (p: 0,178) anlamlı ilişki bulunmamıştır. Alınan toplam 

ortalama puan ile yaş (r: 0,238); mesleki deneyim yılı (r: 0,229); kurumdaki deneyim 

yılı (r: 0,183) arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı ilişki vardır. En yüksek 

doğru cevap (%94,4) hastanın kimlik doğrulamasının yapılmasına aittir.  

Sonuç: Çalışmamızdaki toplam ortalama puan düzeyi orta seviyededir. Olumlu 

davranışların yönetim tarafından desteklenmesi, hemşirelerin mezuniyet öncesi ve 

sonrasında bilgilerinin tazelenmesi hasta ve ilaç güvenliğini olumlu yönde 

etkileyecektir. 

 
 

 

Anahtar kelimeler: Hemşire, İlaç, Hata, Raporlama, Davranış 
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ABSTRACT 

Evaluation of Nurses' Knowledge and Behaviors in Medication Errors and 

Error Reporting 

 Objective: The aim of the study was to contribute to safety of patient and drug 

by shedding light on erroneous attitudes by evaluating nurses' knowledge and 

behaviors about medication errors and errors reporting.  

Nurses play an active role in the process from the request of the drug to post-

application observation. For this reason, medication errors, which are one of the types 

of medical errors, are usually carried out by nurses. Error reporting systems are used 

to detect errors. In Turkey, Security Reporting System (GRS) is used for this purpose.  

Materials and Methods: Our descriptive-cross-sectional study was conducted 

in Burdur State Hospital between January 25 and February 28, 2021. After the Ethics 

Committee and Institutional approval, 178 volunteer nurses were administered a 

“Sociodemographic Information Form” and a questionnaire including “The Scale of 

Nurses' Information and Behaviors in Medication Errors and Errors Reporting”.  In the 

analysis of the data, percentages points for correct answers, the arithmetic mean, 

standard deviation, percentage distribution, and correlation were calculated. 

Results: The total mean score of the nurses was found to be 47.42. No 

significant relationship was found between the total average score and the education 

level (p: 0.672) and between the total mean score and the department (p: 0.178). There 

is a moderately significant positive correlation between the total average score and age 

(r: 0,238), years of professional experience (r: 0,229), and years of experience in the 

institution (r: 0.183). The highest correct answer (94.4%) was in the question about 

the patient's identity verification. 

Conclusion: The total average score level in our study is moderate. Supporting 

positive behaviors by the management and refreshing nurses' knowledge before and 

after graduation will positively affect the patient and drug safety. 

 

 

 

Keywords: Nurse, Medication, Error, Reporting, Behavior 
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1. GİRİŞ 

Sağlık sisteminden alınan hizmet, gün geçtikçe daha fazla ilgiyle karşılanır hale 

gelmiştir. Yaygınlaşan ve gelişen teknoloji, hasta haklarının farkında olan bir toplum 

yaratmıştır. Günümüzde toplum, tıbbi hata vakalarının daha yoğun duyurulması ile 

daha kaliteli bir sağlık hizmeti beklentisine girmiştir (1,2).  

Sağlık hizmeti verilirken yapılan bir hatanın maddi ve manevi sonuçları 

olmaktadır. Tıbbi hata sonucu tedavi süresi uzamakta, sağlık sistemine olan güven 

azalmakta, morbidite ve mortalite olayları yaşanmaktadır (3–5).  

Tıbbi hatalar, hatanın türü açısından sınıflandırılmıştır. Tıbbi hata türlerinden 

biri de ilaç hatalarıdır. Yanlış dozda, yanlış zamanda, yanlış uygulama şekliyle ilaç 

uygulamak ilaç hatalarına örnek teşkil etmektedir (6). 

İlaçlar her zaman hastanın bireysel kullanımına uygun olacak şekilde 

reçetelendirilememektedir. Bilhassa hastanede yatış gerektiren sağlık problemlerinde 

sağlık personeli çoğunlukla tedavinin akışını belirleyen kişi olmaktadır. Tedavinin 

yarar sağlaması veya zarar vermesi, doğru hastaya, doğru ilacın, doğru dozda, doğru 

uygulama yoluyla ve doğru zamanda kullanımına bağlıdır. İlaç hataları, sağlık hizmeti 

verilirken hasta güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Bu sebeple hataların azaltılması 

için bütün sağlık çalışanlarının katkıda bulunması gerekmektedir (7). 

Hemşireler, ilaçların muhafazası, istemi, transferi, hazırlanması, uygulanması 

ve uygulanma sonrasında hastanın gözlemi gibi aşamalarda etkin rol almaktadır. 

Hastalarla diğer sağlık personellerine kıyasla daha çok etkileşimde bulunmaktadırlar 

(8). Bu sebeple ilaç uygularken yapılan hatalar genellikle hemşireler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de 2018’de ilaç hatası dağılımı, meslek gruplarına 

göre değerlendirildiğinde %43,78 oranında hata ile hemşireler ilk sırada yer almaktadır 

(9). 

Tıbbi hataların tekrarının önlenebilmesi için bu hataların saptanması 

gerekmektedir. Bunun için ise hata raporlama sistemlerinin kullanılması 

gerekmektedir. Tıbbi hata raporlama sistemi, tıbbi hataların zamanla azaltılmasını ve 

tıbbi hatalara neden olan davranış kalıplarının değiştirilmesini hedeflemektedir (10). 
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Türkiye’de sağlık hizmetlerinde tıbbi hataların raporlanmasında “T.C. Sağlık 

Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve 

Akreditasyon Dairesi Başkanlığı”nca oluşturulan “Güvenlik Raporlama Sistemi” 

(GRS) kullanılmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı, GRS’yi “sağlık tesislerinin ve sağlık 

çalışanlarının tıbbi süreçlerde karşılaştıkları hataları bildirebilecekleri, ülkemizde 

yaygın olarak gerçekleşen hatalar ve bunların iyileştirilmesine yönelik önlemler 

hakkında bilgi edinebilecekleri bir platform” olarak tanımlamıştır (11).  

GRS web sitesi, 2016 yılının mart ayında faaliyete girmiştir. Bildirimlerde 

gönüllülük esastır. Türkiye’de tıbbi hataların bildirim oranı genellikle düşüktür. 

GRS’ye 2017 yılında 101841 adet bildirimde bulunulmuştur. Bunların % 5’i ilaç 

hatalarını oluşturmaktadır (11).  

Yapılan çalışmalarda, hatanın zararsız oluşuna inanma, bildirimin bir fark 

yaratacağına inanmama, raporlamanın zaman alması, bilgi eksikliği, eleştirilme 

korkusu, iş yoğunluğu, ramak kala olayların önemsenmemesi ve çalışılan kurumun 

hatalar konusundaki tutumu gibi nedenler, raporlama sisteminin önündeki engeller 

olarak tespit edilmiştir (5,12,13). 

Yapılan çalışmada hemşirelerin ilaç hataları ve ilaç hatalarının raporlanması 

hakkındaki bilgi ve davranışlarının değerlendirilmesi ile hatalı tutumlara ışık tutarak 

hasta ve ilaç güvenliğine katkı sağlamak amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Tıbbi Hata 

Tıbbi hata kavramı farklı kuruluşlar tarafından farklı cümlelerle 

tanımlanmıştır. Kapsamlı ve evrensel olarak incelenen tıbbi hata kavramı, 

“planlamada veya uygulamada istenmeyen bir sonuca katkıda bulunan veya katkıda 

bulunabilecek bir ihmal veya komisyon eylemi” olarak tanımlanmıştır (1).  

Tıbbi hata, malpraktis ve komplikasyon kavramları benzer anlamlar taşıyor 

gibi görünse de ayrı durumların tanımlanmasına yardımcı olurlar. Malpraktis, tıbbi 

hatanın alt kümesi olmakla beraber hastanın zarar görmesi şartını taşıyan bir 

kavramdır. Komplikasyon ise gerekli dikkat ve özenin gösterilmesine rağmen 

karşılaşılan istenmeyen sonuçlardır (4,10,14). 

Nepal merkezli olan Tıp Enstitüsü (IOM) 2000’de yayınladığı raporda, her yıl 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde 44000-98000 ölümün tıbbi hata kaynaklı 

gerçekleştiği ve sağlık hizmetlerinin giderek karmaşık bir hal almasının tıbbi hata 

olasılığını yükselttiğini beyan etmiştir (15,16). ABD 2013 verilerine göre ise ölüm 

nedeni sıralamasında tıbbi hatalar üçüncü sırada bulunmaktadır (17). 

Avrupa Komisyonu’nun 2005’te yaptığı çalışmada, yirmi beş ülkenin 

vatandaşlarına ülkelerinde tıbbi hataların ne denli önemli olduğu sorulmuş ve çalışma 

sonucunda Türkiye’de tıbbi hataların %88 oranında önemli bir sorun olduğu sonucuna 

varılmıştır (18). 

2.1.1. Tıbbi Hata Nedenleri ve Sonuçları 

Tıbbi hata, bilgisizlik, deneyimsizlik, dikkatsizlik, tedbirsizlik gibi insani 

nedenlerle ortaya çıkabileceği gibi kullanılan araç ve sistemde ortaya çıkan arızaların 

bir sonucu olabilmektedir (3).   

Yapılan çalışmalarda tespit edilen bazı tıbbi hata nedenleri şunlardır: 

• Kronik hastalıkların prevalansındaki artış, 

• Hizmet verilen hasta sayısının fazla olması, 

• Aşırı iş yükü, 
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• Çalışan sayısının yetersizliği, 

• Teknolojinin yetersiz kullanımı, 

• Eğitim eksikliği, 

• Mesleki memnuniyetin düşük olması, 

• İş birliği ve iletişim eksiklikleri, 

• Sağlık hizmeti verilirken uyulması gereken prosedürlerdeki artış, 

• Sağlık hizmeti verilirken uyulması gereken prosedürlere uymamak, 

• Çalışma saatlerinin uzun olması, 

• Yorgunluk, 

• Nöbet ve vardiya sistemiyle çalışmak (2,19–22). 

Tıbbi hata sonuçlarından hem toplum hem de sağlık sistemi olumsuz 

etkilenmektedir. Tıbbi hata, hataya maruz kalan hastanın yaşam kalitesini 

düşürebilmekte, hastanede kalış süresini uzatabilmekte, yaralanmaya, sakatlığa ve 

hatta mortaliteye neden olabilmektedir (3,23). Aynı zamanda toplumun sağılık 

sistemine olan güveninin azalmasına, sağlık çalışanlarında moral ve iş kaybına, tedavi 

masraflarının büyümesine, hukuki süreçlerin doğmasına neden olabilmektedir (4,22). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün Avrupa bölgesi hasta güvenliği verilerine 

göre, Avrupa’da hastaneye yatışların %8-12’sinde olumsuz bir olay veya tıbbi bir hata 

yaşanmaktadır. Tıbbi hatadan Avrupa Birliğine üye milletlerde %23 oranında 

doğrudan etkilenildiği bulunmuşken ABD vatandaşları %42 oranında kendileri veya 

yakınlarının tıbbi bir hatayı tecrübe ettiğini beyan etmiştir (10,24). 

Avrupa Komisyonu’nun 2005’te yaptığı çalışma Türkiye’de %65 oranında 

“ciddi bir tıbbi hataya maruz kalmaktan endişe duyulduğunu” ortaya çıkarmıştır (18). 

2.1.2. Tıbbi Hata Türleri 

Tıbbi hatalar, hatanın kaynağının belirlenmesini kolaylaştıracak şekilde farklı 

başlıklar altında incelenmektedir. Bunlar tanı hatası, tedavi hatası, ilaç (medikasyon) 

hatası, cerrahi hata, sistem hatası ve diğer hatalar olarak sınıflandırılabilmektedir 

(4,10). Tablo1’de tıbbi hata türleri örnekleri ile birlikte verilmiştir.  

 



5 
 

Tablo 2.1. Tıbbi hata türleri ve örnekleri (4,10,15,25,26) 

Hata Türleri Örnekleri 

Tanı Hatası 

• Tanının geç konulması veya konulamaması, 

• Tanı için ek bir kanıt aranmaması, 

• Tanı koyma yönteminin artık kullanılmıyor olması, 

• Test sonuçları dikkate alınmadan tanı konulması, 

• Testlerin hatalı yorumlanması, 

• Yanlış test uygulaması, 

• Testlerin yanlış yapılması  

Tedavi Hatası 

• Yanlış tedavi uygulaması, 

• Eksik tedavi uygulaması, 

• Tedavinin geç yapılması, 

• Tedavi takibinin yapılmaması, 

• Yanlış tedavinin seçilmesi, 

• Tedavinin zamanında sona erdirilmemesi, 

• Tedavinin hastaya uygun hale getirilmemesi  

İlaç (Medikasyon) 

Hatası 

      Bu hata türü örneklerine “İlaç Hatası Çeşitleri” başlığı 

altında detaylı değinilmiştir. (bkz. Başlık-2.2.2)  

Cerrahi Hatalar 

• Cerrahi müdahalede kullanılacak ve kullanılan 

malzemelerin sayılmaması, 

• Yanlış yere müdahale, 

• Yanlış alanın işaretlenmesi, 

• Hastaya yanlış postür verme, 

• Yanlış tekniğin kullanılması, 

• Zamanlama hatası  

Sistem Hataları 
• Kullanılan aletin arızalı olması, 

• Kullanılan teknolojinin arızalı olması 

Diğer Hatalar 

• İletişim eksiklikleri,  

• Hastane enfeksiyonu, 

• İnsan bilişi kaynaklı hatalar, 

• Yanlış kan transfüzyonu  

ABD’de yılda 40000-80000 ölümün tanı hatalarından kaynaklandığı tespit 

edilmiştir. Yapılan otopsiler, doğru tanı konulabilse ölümlerin %5’inin önüne 

geçilebileceğini göstermiştir (25).  
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Sistem hataları ise genellikle ortaya çıktıktan sonra fark edilebilen hatalardır. 

Yapılan bir araştırma, E-reçete kullanımının yazıların yanlış okunması gibi hata 

türlerini önlediği buna karşın orderın yanlış girilmesi, orderın tekrarlanması gibi yeni 

hata türlerine yol açtığını belirlemiştir (27). 

2.2. İlaç (Medikasyon) Hatası 

İlaç hatası “hastanın ilaçtan zarar görmesine ya da uygun olmayan ilacı 

almasına neden olan önlenebilir bir olay”dır (6).  

Son zamanlarda artan ilaç sayılarının ve karmaşıklaşan tıbbi ihtiyaçların hasta 

güvenliğini tehlikeye soktuğu düşünülmektedir (28). İngiltere’de bir hastanede yapılan 

çalışmaya göre her 400 hastadan biri günde bir kez ilaç uygulama hatasına maruz 

kalmaktadır (29).  

Yücesan ve Ayaz Alkaya’nın çalışmasında, katılımcıların kendi veya bir 

yakınının %46,7 oranında bir tıbbi hata olayı yaşadığı, bunların %34,3’ünün ilaç 

uygulama hatası olduğu belirlenmiştir (20). 

Elliott ve arkadaşlarının çalışmasına göre İngiltere’de yılda 237 milyon ilaç 

hatasının gerçekleştiği tahmin edilmektedir (28).  

Ülkemizde 2016-2017 GRS verilerine göre ilaç hataları, %4,61 oranında 

raporlanmış ve tıbbi hatalar arasında üçüncü sırada yer almıştır (17). 

İlaç hataları, %34-56 arasında önlenebilir nitelikte olmakla birlikte hataların 

%94’ü zarar oluşturmazken %6’sı yaralanma veya ölümlere yol açmaktadır (10,30). 

DSÖ, ilaç tedavisinin daha zararsız hale getirilmesini üçüncü küresel hasta güvenliği 

sorunu olarak belirlemiştir ve 2022’ye kadar önlenebilir ilaç zararının yarı yarıya 

azaltılmasını hedeflemektedir (28). 

2.2.1. İlaç Hatası Nedenleri 

İlaç hatalarının oluşmasında bir veya birden fazla faktör etkili olabilmektedir. 

Yapılan çalışmalarla saptanan, ilaç hatasına neden olabilen faktörler tablo 2’de 

sınıflandırılmış ve örneklendirilmiştir. 
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Tablo 2.2. İlaç hatası kaynakları ve örnekleri (17,31–34) 

İlaç Hatası Kaynakları Örnekleri 

Hizmet verene bağlı faktörler 

• Bilgi ve eğitim eksikliği 

• Matematiksel yetersizlik 

• İhmal veya dikkat eksikliği 

• Unutkanlık ve deneyimsizlik 

• Protokole uyumsuz eylem  

• İş tatminsizliği 

• Stres- yorgunluk 

• Hastanın kimlik bilgisini kontrol etmeme 

Hizmet alana bağlı faktörler 
• Hasta bilgilerinde eksiklik 

• Hastanın eğitim düzeyi ve dil bariyeri 

Ekip faktörleri 

• Organizasyon politikası 

• Protokol ve denetim eksikliği 

• Koordinasyon eksikliği 

• Kılavuza erişim eksikliği 

• Teknolojinin etkin kullanılmaması 

• Okunaksız yazılar 

• Anlaşılamayan direktif 

• İletişim eksikliği 

• Hatalı aktarım veya kayıt hataları 

İlaca ilişkin faktörler 

• Benzer yazılışlı ve görünüşlü ilaçlar 

• Etiketleme hatası veya eksikliği 

• Yanlış yere dağıtım 

• Kayıtsız servis stokları 

• Saklama koşullarını sağlamada eksiklikler 

Dış faktörler 

• Yetersiz aydınlatma ve gürültü 

• İşin bölünmesi 

• İş yükü ve zaman kısıtı 

• Gece mesaisi veya uzun çalışma süresi 

• Bilgi sistemi arızaları 
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Fry ve Dacey’in çalışmasına göre hemşirelerin %94’ü, ilaç tedavisi sırasında 

çevrenin sebep olduğu dikkat dağınıklığının ilaç hatasına katkı sağladığını 

düşünmektedir. Katılımcıların %88’i hastaların sebep olduğu kesintileri; %87’si 

telefona bakmayı dikkat dağıtıcı bulmaktadır. Ayrıca katılımcılar, meslektaşlarınca 

yapılan kesintileri de çalışılan servise göre değişken olmakla birlikte dikkat dağıtıcı 

bulmaktadır (35). 

Eşer ve arkadaşlarının çalışmasında, ilaç hazırlama odasında %20,6 oranında 

sessizliğin hiçbir zaman uygun olmadığı, %91,7 oranında hemşirelerin ilaç hazırlarken 

çoğunlukla telefona bakmak durumunda kaldıkları bulunmuştur. Ayrıca istemlerin 

%50,4 oranında çoğunlukla okunaklı yazıldığını;  %67,1 oranında ilaçların bazen 

eczaneden istemdeki dozdan yüksek ya da düşük geldiğini bulmuşlardır (29). 

2.2.2. İlaç Hatası Çeşitleri 

İlaç hataları, doktor, eczacı, hemşire gibi farklı sağlık mesleği mensuplarınca 

gerçekleştirilebilmektedir. İlaç hataları, reçeteleme- istem, hazırlama, dağıtım, 

uygulama, kayıt, izlem gibi farklı aşamalarda meydana gelebilmektedir (23,25,28). 

Gerçekleştikleri aşamalara göre ilaç hataları tablo 3’teki başlıklar altında 

sınıflandırılabilmektedir. 

Tablo 2.3. Gerçekleştikleri aşamalara göre ilaç hataları (4,10,26,29,30,36,37). 

Aşamalar Örnekler 

Depolama hataları 

• Miadı geçen ilaç bulundurma 

• Saklama koşuluna uyumsuz depolama 

• Benzer yazılış ve görünüşe sahip ilaçları bir arada 

bulundurma 

Reçeteleme- istem 

hataları 

• Yanlış ilaç seçimi 

• Endikasyonu olduğu halde ilaç reçetelememe 

• Hastaya uyumsuz ilaç reçeteleme 

• Yanlış doz veya dozaj formu seçimi 

• Yanlış uygulama sıklığı/ yolu/ hızı seçimi 

• Yanlış bilgilendirme 

• Okunaksız reçete yazma 
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Aslan’ın çalışmasında tıbbi hataların %24,67’sinin ilaç hatası olduğu, hataların 

en sık istem (%27,10), en az depolama (%10,03) aşamasında gerçekleştiği 

bulunmuştur (17). 

Vazin ve Delfani’nin çalışmasında, %34,4 reçete hatası; %62,5 ilaç yönetim 

hatası; %1,8 transkripsiyon hatası ve %1,3 dağıtım hatası tespit edilmiştir (37). 

Tablo 2.3. (devam) 

Paketleme -dağıtım 

hataları 

• Yanlış ilacın hazırlanması 

• İlacın yanlış etiketlenmesi 

• İlacın hazırlanmaması veya tekrarlı hazırlanması 

• İlacın yanlış yere verilmesi 

• Saklama koşuluna uyumsuz dağıtım 

Uygulama hataları 

• Yanlış hastaya ilaç uygulama 

• Yanlış ilacı uygulama 

• Yanlış ilaç formunu uygulama 

• Eksik/ yüksek dozda ilaç uygulama 

• Tekrarlanan veya unutulan doz 

• Yanlış zamanda ilaç uygulama 

• Yanlış sürede/hızda uygulama 

• Yanlış uygulama yolu veya tekniği 

• Yanlış ilaç hazırlama tekniği 

• Reçete edilmeyen ilacı uygulama 

• Yetkisiz kişilerce ilaç uygulama 

• Hastaya bilinen alerjisi olan ilacı uygulama 

• İlaç-ilaç-besin etkileşimine giren ilaçları birlikte 

uygulama 

• Geçimsiz ilaçları birlikte uygulama 

• Miadı geçen veya bozuk ilacı uygulama 

Kayıt hataları 
• Uygulamayı kaydetmeme/ mükerrer kaydetme 

• Uygulamayı yanlış hastaya kaydetme 

İzlem hataları 
• Yan etki ve advers etki takibini yapmama 

• Bağımlılık riski taşıyan ilaçta hastayı takip etmeme 
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Björkstén ve arkadaşlarının İsveç’te yaptığı çalışmada en yaygın ilaç hataları 

sırasıyla yanlış doz, yanlış hasta ve ilacın atlanması olarak tespit edilmiştir (32). 

Ülkemizde 2016-2017 GRS verilerine göre ise en sık yapılan ilaç hataları, “hatalı doz 

istemi” ve “yanlış ilaç istemi” olarak saptanmıştır (38). 

2.3. Hataların Mali Yükü 

ABD’de yapılan bir çalışmada, yatarak tedavi alan 6,3 milyon hastanın tıbbi 

bir yaralanmaya maruz kaldığı, bu yaralanmaların 1,5 milyonunun bir tıbbi hatayla 

ilişkili olduğu bulunmuştur (16). 

ABD’de ulusal bir sağlık sigorta programı olan Medicare’in 2008’de belirli 

önlenebilir tıbbi hatalar için gerekli bakım harcamalarını geri ödeme kapsamından 

çıkarmasıyla önlenebilir tıbbi hatalar, hastane kârını doğrudan etkilemiştir. 2008’de 

985 milyon dolar olan tıbbi hata maliyeti 2009’da 1 milyar doların da üzerine çıkmıştır 

(16).  

Yapılan bir diğer çalışmaya göre 2005’te ABD’de tedavi masrafları, üretim 

kaybı, iş gücü kaybı gibi dolaylı masrafların da hesaba katılmasıyla tıbbi hataların 

yıllık 17-29 milyar dolar maliyete neden olduğu tahmin edilmiştir (1). 

2015’te yapılan bir derlemede, ilaç hatalarının mali boyutunu ortaya koyan 

çalışmalar ele alınmış ve hata maliyetinin ortalama 2,58€ -111727,08 € arasında 

değiştiği belirlenmiştir (39). 

TÜİK verileri, ülkemizde sağlık harcamalarının 2019’da 2018’e göre %21,7 

artış gösterdiğini tespit etmiştir. 201 milyar 31 milyon TL olan toplam sağlık 

harcamalarının %48,2’si hastanelerde gerçekleştirilmiştir (40). 

2.4. İlaç ve Hasta Güvenliğinde Bazı Doğrular 

İlaç güvenliğinin sağlanmasında ve tedavinin başarıyla sürdürülmesinde doğru 

bilgiler eşliğinde doğru eylemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrulardan 

bazıları: 

➢ Doğru hasta: Acil serviste, huzurevinde, ruh sağlığı hastanelerinde 

hasta kimliğinin doğrulanması, bilişsel ve işitsel engellere takılmaktadır. Sözlü olarak 



11 
 

hastaya adının sorulması aynı ismi taşıyan hastaların bulunması riski nedeniyle tek 

başına yeterli değildir (41,42).  

Uygulama yapılmadan önce hastanın adı soyadı, doğum tarihi gibi kimlik 

bilgileri ile protokol numarasının yer aldığı hasta bilekliği kontrol edilmelidir. Kontrol 

edilirken en az iki bilgiye bakılmalıdır. Doğru hasta belirlenmesinde cinsiyet, oda ve 

yatak numarası kullanılmamalıdır (14,43). 

Hastaların kimliğinin doğrulanmasında teknolojiden de destek alınmaktadır. 

Bunun için hasta bilekliğindeki barkodu tarayan elektronik sistemler kullanılmaktadır. 

Bu sistemlerin kullanımının ilaç uygulama hatalarını %23- %56 arasında azalttığına 

dair çalışmalar mevcuttur (44). 

➢ Doğru ilaç: İlacı order ile karşılaştırarak ilacın doğruluğu teyit 

edilmelidir. İlacın görünüş ve miad kontrolü yapılmalıdır. Etiketi bozulmuş ilaçlar 

kullanılmamalıdır. İlacın etiketi, ilacı raftan alırken, hazırlarken ve ilaç rafa 

kaldırılırken/atılırken kontrol edilerek benzer yazılış ve görünüşe sahip ilaçlarla 

karıştırılmasının önüne geçilmelidir (14). 

Fry ve Dacey çalışmalarında, görünüşü benzer ilaçların %57, yazılışı benzer 

ilaçların % 69 oranında ilaç hatalarına katkıda bulunduğu sonucuna ulaşmıştır (35). 

İlacı uygulamadan önce ilaç alerjisi ve kontrendikasyon varlığı 

sorgulanmalıdır. Küçük yazılar, yetersiz aydınlatma gibi faktörler alerji bilgilerinin 

fark edilmemesine neden olabilmektedir (41). Okunaksız yazının da hastaya bilinen 

alerjisi olan bir ilacın uygulanmasına sebep olduğu bildirilmiştir (45). Bu sebeple 

hastaya alerji varlığı sorularak teyit edilmelidir. Ayrıca hasta bilekliği, normalde beyaz 

renklidir ancak kişinin alerjisi olması durumunda kırmızı renkli bileklik kullanılarak 

dikkat çekilmektedir (43). 

Konsantre elektrolit solüsyonları, opioidler, kemoterapötikler, insülin 

analogları, i.v. antikoagülanlar yüksek riskli ilaçlar olarak sınıflandırılmaktadır (46). 

Bu ilaçların olası hatalı kullanımları hayati öneme sahiptir. Bu nedenle yüksek riskli 

ilaçlar, diğer ilaçlardan ayrı yerde muhafaza edilmeli, bulundukları alan kırmızı bir 

şeritle işaretlenmelidir. Ayrıca ilaçların üzerine “Yüksek Riskli İlaç” ibaresinin 

yazdığı kırmızı renkli etiket yapıştırılmalıdır (47). 
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Douglass ve arkadaşlarının çalışmasında, çift kontrolün ilaç hatalarını 

önlemede etkisini saptamak amacıyla hemşireler tek ve çift hemşireli gruplara 

ayrılmıştır. Hemşirelerin, kasıtlı olarak yanlış hesaplanan ilaç dozunu ve kasıtlı verilen 

yanlış ilaç şişesini fark etme oranları hesaplanmıştır. Tek hemşire grubunda %9 

oranında, randomize çift hemşire grubunda %33 oranında yanlış doz fark edilmiştir. 

Tek hemşire grubunda %54 oranında, çift hemşire grubunda %100 oranında yanlış ilaç 

fark edilmiştir (48). 

Telefonla ya da sözlü istemle yüksek riskli ilaçlar istenmemelidir. Bu istemler, 

yanlış duyma, yanlış yorumlanma gibi riskler taşıdığı için zorunda kalınmadıkça 

yapılmamalıdır. Zorunlu hallerde ise uyulacak prosedür belirlenmiş olmalıdır. Bu 

istemler alınırken ilacın adı, dozu ve yolu doktora tekrar geri okuyarak teyit edilmelidir 

(14,47). 

➢ Doğru ilaç formu: İlaçlar aynı müstahzar adı ile farklı formlarda 

sunulmaktadır. İlacın doğru dozaj formunun kullanıldığından emin olunmalıdır (42). 

Örneğin pediatrik formdaki bir şurubun yetişkin hastaya istenmesi, ilacın i.v. formu 

yerine tablet formunun uygulanması ilacın biyoyararlanımını olumsuz etkileyecektir.  

➢ Doğru doz: Hemşirelerin, ilaç dozunun hesaplanması, infüzyon hızının 

hesaplanması, hastanın aldığı- çıkardığı sıvı miktarının hesaplanması gibi işlemleri 

doğru şekilde yapabilmesi için matematiksel hesaplarda bilgi ve beceri sahibi olması 

gerekmektedir (14). Özellikle pediatrik dozu bulunmayan, yetişkinler için standart 

dozda üretilen ilaçların pediatrik dozlarının hesaplanması hatalara açıktır (49). İlacın 

reçetede yer alan dozda, terapötik indekste kalınarak, doğru matematiksel 

hesaplamayla hazırlanması gerekmektedir.  

Eşer ve arkadaşlarının çalışmasında hemşirelerin %43,3’ünün bazen ilaç dozu 

hesaplarken güçlük yaşadığı bulunmuştur (29). 

Fry ve Dacey’in çalışmasında, hemşirelerin %92’sinin matematiksel 

hesaplamaların mesleklerinde önemli olduğunu ve düzenli eğitimin yararlı olacağını 

düşündükleri bulunmuştur (35). 

Orderın anlaşılmadığı durumlarda hekimle iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

Örneğin, ordera hipertonik sodyum klorür yazılması doz açısından açık değildir. 

Çünkü %3’lük ve %20’lik formları mevcuttur.  
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İlaç istemleri ve kayıtlarında doz, ilaç ismi ve doz birimi gibi kavramların 

yazılışlarında kısaltma kullanılmamalıdır. Kişisel kısaltmalar diğer sağlık personelince 

yanlış yorumlanma veya anlaşılmama riskine sahiptir. Örneğin, dozun sonunda Unite 

yazılırken “u” şeklinde kısaltılması sıfır veya dört olarak yorumlanabilmektedir (14).  

Tam sayıların sonuna nokta konulup sıfır yazılması ilaç dozunun on katının 

uygulanmasına neden olabilmektedir.  

➢ Doğru yol: İlacın uygulama yolu reçetede yer almalıdır ve ilacın buna 

uygun yolla verilmesi gerekmektedir. 

Doğru yolun ihmal edildiği bir ilaç uygulaması olan vinkristinin intertekal 

yerine i.v. verilmesi birçok ölüme ve nörolojik hasara neden olmuştur (42). 

➢ Doğru zaman: İlacın doğru zamanda alınması terapötik etkiye ulaşmak 

için önemlidir (42). İlacın vaktinden önce uygulanması doz aşımına neden olabilirken 

vaktinden sonra uygulanması antibiyotiklerde olduğu gibi direnç gelişimine yol 

açabilmektedir.  

İlacın uygulanma süresi de reçeteye uygun olmalıdır. Örneğin yüksek riskli 

ilaçlarda infüzyon verilmesi gereken ilacın bolus verilmesi hayati derecede önemlidir. 

Reçetede ilaç alımı için özel bir zaman belirtilmişse buna uyulmalı, 

belirtilmemişse hastanın uyum sağlayabileceği şekilde, reçetede yer alan sıklığa uygun 

olarak ilaç uygulanmalıdır.  

Reçetenin zamanında yazılmaması veya ilacın zamanında hazırlanıp 

dağıtılmaması da ilacın zamanında uygulanmasının önündeki engellerdendir. 

Hemşireler bu engeli aşmak için aynı ilacı kullanan başka bir hastanın dolabından ilacı 

ödünç alma yolunu kullanmaktadır (41). Fakat bu yöntem de ilaç yönetiminde başka 

hatalara yol açabilmektedir. 

İlacın uygulamaya hazır hale getirilmesi, iş yükünün ve kısıtlı zamanın söz 

konusu olduğu çalışma ortamlarında zaman alıcı olarak görülmektedir. Hemşireler 

ilacın önceden hazır hale getirilmesi için tedavi zamanından çok daha önce ilacın 

ambalajından çıkarılması, özellikle i.v. formların sulandırılması veya serumla 

karıştırılması gibi stratejiler geliştirebilmektedir (42). Ancak bu durum ilacın 

doğrulanması ve stabilite koşullarının korunmasını engellemektedir. 
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➢ Reddetme hakkı: Hemşireler bazen ilaç uygulamasıyla ilgili hastadan 

onam alamayabilir (41). Hastanın tedaviyi reddetme hakkı mevcuttur. 

➢ Doğru kayıt: İlaç uygulanmasının kayıt altına alınması gerekmektedir. 

Ancak belgelendirmenin zamanı ilaç hatalarında rol oynamaktadır. Uygulamadan önce 

kayıt etmek, uygulamanın atlanmasına veya hastanın tedaviyi reddetmesi durumunda 

hatalı kayda sebep olmaktadır. Uygulamadan sonra kayıt etme alışkanlığı ise 

uygulanan tedavinin kaydının yapılmasının unutulmasıyla tedavinin tekrarlanmasına 

neden olabilmektedir. Bu sebeple uygulama sırasında veya hemen sonrasında kayıt 

altına almak en doğru yaklaşımdır (14,42). 

➢ Doğru etki: Hemşireler farmakolojik bilgilerinin yardımıyla ilacın 

kullanım amacının hastanın gereksinimine uygunluğuna dikkat etmelidir (42). Böylece 

reçeteleme hatalarının da önüne geçilebilecektir. 

➢ Doğru gözlem: İlaç uygulamasından sonra hasta gözlenmelidir. Bu 

durum advers ilaç reaksiyonlarının ve alerjilerin tespitinde önem teşkil etmektedir 

(42). Ayrıca tedavinin gidişatı hakkında fikir vermektedir. 

2.5. Hataların Açıklanması 

Tıbbi hata yapan bir sağlık çalışanı, çevreden olumsuz tepki görme, işini 

kaybetme, ceza alma ve olayın sicilinde yer alacağı gibi korkular nedeniyle hatayı 

açıklamaktan kaçınmaktadır (20).  

Yapılan hatayı en kısa sürede ve tam olarak açıklamak, hastanın zarar 

görmesini önlemeye veya zararın azaltılmasına, ciddi durumlarda zamanında 

müdahale edilmesine katkıda bulunmaktadır. Hatanın saklanması, hasta ile sağlık 

çalışanı arasındaki ilişkiyi zedelemekte, hukuki süreçte daha katı yaklaşımlara 

sebebiyet vermektedir. Oysa hatanın hastaya açıklanması ve affının talep edilmesi, 

hastanın şikayette bulunma oranını düşürmekte ve hastanın daha anlayışlı bir tutum 

sergilemesine yardımcı olmaktadır. ABD ve Avustralya’da kurum politikası olarak 

tıbbi olaylarda açık yaklaşım benimsenmiştir (50). 

Tıbbi hatanın fark edilmesine karşın yönetimsel veya kişisel korkular gibi 

sebeplerle hekime bildirilmemesi, olası müdahalenin engellenmesi dolayısıyla cezai 

sorumluluk doğuracaktır (9). 
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Tıbbi hatanın açıklanması konusunda bazı literatür önerileri şunlardır: 

• Kurumun hata açıklaması ile ilgili oturmuş bir politikası olmalıdır. 

• Tıbbi hata, gerçekleşmesinden itibaren bir gün içinde açıklanmalıdır.  

• Hasta iletişim kuramayacak durumda ise hata hasta yakınına 

açıklanmalıdır. 

• Hata açıklanırken birim sorumlusu da ortamda bulunmalıdır. 

• Hastadan içtenlikle özür dilenmeli, durumdan üzüntü duyulduğu karşı 

tarafa hissettirilmelidir. 

• Hatanın sorumluluğu alınmalı, hatanın peşinin bırakılmayacağı ve 

araştırma sonucunun hasta ile paylaşılacağı bildirilmelidir (4,50,51). 

Yücesan ve Ayaz Alkaya’nın çalışmasında, tıbbi hataya maruz kalan kişilerin 

%78,5’inin hata sonucu zarar gördüğü, hataya maruz kalan bireylerden %60’ına hata 

ile ilgili bir açıklama yapılmadığı belirlenmiştir (20). 

2.6. Hataların Raporlanması 

Hastaneler durmaksızın hizmet veren, hataların sonucu ölümcül olabilen risk 

seviyesi çok yüksek olan kurumlardır. Hataların önüne geçebilmek için daha önce 

yapılan hatalardan ders çıkarmak ve hata potansiyeli öngörülen eylemlerden uzak 

durmak gerekmektedir. Bu hataların tespit edilebilmesi için hatanın raporlanması 

önem arz etmektedir. Raporlanan hataların analiz edilmesi ile hataya sebep olan 

faktörler belirlenebilmektedir  (2,52).  

Bazı çalışmalar, hatanın gözlenmesi için komplike koşulların bir arada 

gerçekleşmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu kapsamda Reason, “İsviçre Peynir 

Modeli”ni ortaya koymuştur. Bu modelde peynirdeki delikler hatalara yol açabilen 

koşulları temsil ederken hatanın gözlenmesi için peynirdeki deliklerin bir kanal 

oluşturacak biçimde konumlanması gerektiği ifade edilmiştir (53). 

Kimi araştırmacılar hata yapmanın insan doğasında var olduğunu savunsa da 

hata oluşumuna sistematik faktörler de katkıda bulunmaktadır. Kişi merkezli 

raporlama, suçlayıcı ve cezalandırıcı bir sistem olarak algılanmakta ve kişisel korku 
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ve endişeler raporlamanın önüne geçmektedir. Sistem merkezli yaklaşımlar, soruna 

odaklanarak raporlamayı teşvik edebilmektedir. Ayrıca sistem yaklaşımı “ramak kala” 

olayları öngörerek önlem alınmasını sağlayabilmektedir (53). Son yıllarda ülkeler hata 

raporlama sistemlerinde kimliksizleştirme ve sistem yaklaşımlı raporlamaya 

yönelmektedir (10). 

Hata bildirimleri için zorunlu veya gönüllü bildirim sistemleri 

kullanılmaktadır. Bu sistemler Tablo 4’te özetlenmiştir. 

Tablo 2.4. Zorunlu ve gönüllü hata bildirim sistemlerinin başlıca özellikleri (36). 

Zorunlu Hata Bildirim Sistemleri Gönüllü Hata Bildirim Sistemleri 

• Ciddi yaralanmaya veya ölüme 

neden olan hataların bildirimiyle 

ilgilenmektedir. 

• Zarara yol açan veya potansiyel 

olarak tehlikeli eylemlerin bildirimiyle 

ilgilenmektedir. 

• Hatayı yapan kişi ve hataya 

odaklanmaktadır.  
• Hataya odaklanmaktadır. 

• Suçlayıcı ve cezalandırıcı olarak 

algılanmaktadır. 

• Suçlayıcı ve cezalandırıcı olarak 

algılanmamaktadır. 

• Örneğin; Danimarka, İrlanda, 

Çek Cumhuriyeti’nde kullanılmaktadır. 

• Örneğin; Türkiye ve Hollanda’da 

kullanılmaktadır. 

Londra’da yapılan bir çalışma, ilaç hatası yapan 45 kişiden %98’inin olayı 

bildirdiğini, bu durum karşısında hata yapan kişilerin yetersizlik, suçluluk, korku, 

endişe, üzüntü gibi duygular hissettiklerini belirlemiştir (35). 

2.6.1. Güvenlik Raporlama Sistemi  

GRS, “tıbbi hatalarla karşılaşan sağlık çalışanlarının tıbbi hata kayıtlarını 

tuttukları ve tıbbi hata kayıtlarını yerel veri tabanına yolladıkları, tıbbi hataların sıklığı 

ile ilgili bilgilerin toplandığı ve hata türlerinin sınıflandığı veri tabanı” dır (10). 

T.C. Sağlık Bakanlığı ulusal raporlama sistemi kullanırken DSÖ uluslararası 

raporlama sistemi geliştirmiştir (17). Dünyada raporlama işleminin, teknolojik altyapı 

kullanan sistemler ile yapılmasının daha etkili olduğu savunulmaktadır (52). 

Türkiye’de sağlık alanında yapılan hataların önüne geçmek için 2014 yıllında web 

tabanlı GRS oluşturulmuş, 2016 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyete 

başlamıştır (2). Ülkemizde “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair 
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Yönetmeliğin” 8. Madde d bendi gereği sağlık kurumları, GRS kurulumundan sorumlu 

tutulmuştur (54). 

GRS’de “Hata Sınıflandırma Sistemi (HSS)” ile ilaç, laboratuvar, hasta 

güvenliği ve cerrahi güvenlik alanlarında hali hazırda kategoriler mevcuttur. Çalışan 

güvenliği kategorisi de geliştirilmektedir. Ülkemizde gönüllü bildirim sistemi 

benimsenmiş olmakla birlikte kimliksizleştirmeye önem verilmektedir. 

Kimliksizleştirilme kapsamında, kullanıcı girişi yapılamamakta, kişi adı, kurum adı, 

lokasyon bilgisi, IP adresi gibi bildirimde bulanan kişiye ulaşmayı sağlayıcı bilgiler 

veri tabanına kaydedilmemektedir. Tekrarlı, sahte bildirimler hakkında fikir vermesi 

amacıyla veri tabanına hata kodu, hata tarihi, bildirim tarihi gibi veriler 

kaydedilmektedir. GRS, hastane bilgi yönetim sistemleriyle entegre edilmiştir (55).  

İncesu ve Orhan’ın çalışmasında, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasında 

katılımcıların %91,2’sinin GRS’yi etkili bulduğu belirlenmiştir  (52).  GRS verilerine 

göre 2016’da %3,12; 2017’de %4,99 oranında ilaç hatası bildirimi yapılmıştır (38).  

Mesleklere göre ilaç hatası raporlama tutumlarının incelendiği bir çalışmada, 

ciddiyeti az hataların bildirilmesinde hemşire ve eczacıların daha duyarlı olduğu buna 

karşın doktorların bildirimlerinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir (36). 

Güneş ve arkadaşlarının çalışmasında, son 6 ayda ilaç hatası yapan 

hemşirelerden %66,7’sinin hatayı raporlamadığını, %29,6’sının raporlamayı nasıl 

yapacağını bilmediği, yalnızca %3,7’sinin raporlama yaptığını bulunmuştur (56). 

Hata raporlanmanın önündeki başlıca engeller:  

• Ciddi zarar vermeyen hatanın önemsenmemesi, 

• Telafi edilebilen hatanın bildirimine gerek görmeme, 

• Raporlamanın değişim yaratmayacağı inancı veya gereksiz görme, 

• Geri bildirim eksikliği, 

• Başkasının hatasını raporlamaktan çekinme, 

• Kimliğinin ifşa olacağından çekinme, 

• Hangi olayların raporlanacağını bilmeme, 
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• Raporlamanın nasıl yapılacağını bilmeme, 

• Zaman yetersizliği, 

• Tıbbi sorumluluk almaktan korkma, 

• Hastalara güvensizlik veya güvensizlik yaratmaktan çekinme, 

• Yönetimin ve iş arkadaşlarının tepkisinden korkma, 

• İş kaybı, suçlanma ve hukuksal yaptırımlardan korkma, 

• Hatanın personel dosyasına kaydedilmesinden korkma olarak tespit 

edilmiştir (20,21,36,52,57–59). 

Yapılan çalışmalarda hata raporlamaya yardımcı olacağı düşünülen tavsiyeler 

şunlardır: 

• Yönetim raporlamayı performans göstergesi olarak görmemeli, 

cezalandırıcı, eleştirel bir tutum sergilememelidir. 

• Yönetim raporlamayı destekleyici bir kurum kültürü oluşturmalıdır. 

• Hatalar, zaman kaybedilmeden analiz edilerek kök nedene ulaşım 

sağlanmalı, raporlayıcı bilgilendirilmelidir. 

• Raporlayıcıya, kimlik bilgilerinin ifşa olmayacağı konusunda güven 

verilmelidir. 

• Raporlama konusunda düzenli eğitim verilmeli, raporlamayı 

kolaylaştırıcı stratejiler geliştirilmelidir. 

• Diğer çalışanlarca gerçekleştirilen hataların da raporlanması 

desteklenmelidir. 

• Hizmet sunuculara gerçekleşen ve ramak kala olayları raporlamanın 

önemi benimsetilmelidir (52,57). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Tipi 

Araştırma tanımlayıcı, kesitsel nitelikte bir çalışmadır. 

3.2. Kullanılan Gereç 

Araştırmada hemşirelere anket uygulanmıştır. Veri toplamak için 

“Sosyodemografik bilgi formu” ve “İlaç Hatalarında ve Hataların Raporlanmasında 

Hemşirelerin Bilgi ve Davranışlarının Tanımlanması Ölçeği” kullanılmıştır. Anket 

formu hakkında detaylı bilgi, “Anketin İçeriği” bölümünde yer almaktadır 

(bkz.Başlık-3.8). 

3.3. Kullanılan Yöntem 

Çalışmada kullanılan anket formu, Cohen ve ark. tarafından oluşturulmuş ve 

2002 yılında “Gettingtotheroot of Medication” (7) adlı çalışmada ve 2008 yılında 

“Gettingtotheroot of MedicationErrors” (60) çalışmasında kullanılmıştır. Anket 

formu, 2007 yılında Oğuz’un çalışmasında da kullanılmıştır. Formun kullanılabilmesi 

için Oğuz tarafından kuruluş ile iletişime geçilmiştir. Kurum tarafından formun sivil 

topluma açık olduğu ve formun araştırmada kullanılmasında sakınca olmadığı ifade 

edilmiştir (14).  

Formda yer alan soruların Türkçe’leştirilmesi Oğuz’un çalışmasında 

gerçekleştirilmiştir. Anket formunun güvenirlik ve geçerlilik çalışması Oğuz 

tarafından yapılmıştır (14). 

Form, Yöntem’in (36) ve Tok Yıldız ve Yıldız’ın (61) çalışmasında da 

kullanılmıştır. 

3.4. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 

Çalışma, T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Burdur Devlet Hastanesinde 

yürütülmüştür. Hastane, Burdur merkezde diş hastanesi hariç hizmet veren tek 

hastanedir. Hastane 320 yatak kapasitesine sahiptir.  
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3.5. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırma evrenini hastanede görev alan 300 hemşire oluşturmuştur. 

Araştırmanın örneklemini, 2021 yılının ocak ve şubat ayında hastanede çalışan, 

oryantasyon eğitimini tamamlamış, gönüllü hemşireler oluşturmuştur. Çalışmamızda 

178 anket cevaplandırılmıştır. 

3.6. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler 

İlaç hatası bilgisi ve raporlanması bağımlı; yaş, eğitim düzeyi, mesleki 

deneyim yılı, kurumdaki deneyim yılı, çalışılan birim bağımsız değişkenlerdir. 

3.7. Veri Toplama Yöntemi ve Süresi 

Anketler pandemi sürecinde olunduğu için sosyal mesafe kuralına riayet 

edilerek araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile yapılmıştır. Anketler 25 

Ocak 2021- 28 Şubat 2021 tarihleri arasında doldurulmuştur. 

3.8. Anketin İçeriği 

Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm “Sosyodemografik 

bilgi formu” başlığını taşımaktadır. Bu bölümde yaş, eğitim durumu, mesleki deneyim 

yılı, kurumdaki deneyim yılı ve çalışılan birim soruları yer almaktadır. İkinci bölüm, 

“İlaç Hatalarında ve Hataların Raporlanmasında Hemşirelerin Bilgi ve Davranışlarının 

Tanımlanması Ölçeği” başlığını taşımaktadır. Bu ölçekte yirmi bir soru yer almaktadır. 

Bu sorulardan iki tanesi a,b,c seçeneklerine sahip olduğu için soru sayısı yirmi beş 

olarak değerlendirilmiştir.  

İkinci ölçekte yer alan, 1,3,4,5,8 a,b,c, 9 ve 10.sorular, ilaç hatalarının 

raporlanmasına dair tutum ve deneyimlere yönelik; 2 ve 6. sorular, hemşirelerin ilaç 

hatası ve uygulaması hakkındaki tutumlarına yönelik; 

7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 a,b,c ve 21.sorular, ilaç uygulama sürecinde 

güvenliğin sağlanmasına yönelik sorulardır.  
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3.9. Verilerin Analizi 

Veriler bilgisayar ortamına girilmiştir. Analiz için Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) 25 paket programı kullanılmıştır. %95 güven aralığında 

çalışılmış, p<0.05 ise anlamlı kabul edilmiştir.   

İkinci ölçekte yer alan yirmi beş soru için her sorunun doğru cevabı dört puan 

olarak hesaplanmış, toplam en yüksek puan yüz olarak belirlenmiştir. Her katılımcı 

için verilen doğru cevap sayısı dört ile çarpılarak yüzde puanı hesaplanmıştır. 

Tanımlayıcı veriler ortalama puan + standart sapma şeklinde belirtilmiştir. 

Toplam puanın ilişkili olduğu değişkenlerin analizinde bivariate analizleri yapılmıştır. 

Bunun için One-Way ANOVA ve post-hoc LSD testleri kullanılmıştır.  

3.10. Tez Çalışma Takvimi 

Tez Konusu Teklif ve Değerlendirme Formu’nun 

Üniversiteye teslimi- kabulü 
Ekim 2020 

Üniversiteden Etik Kurul onayının alınması  Kasım 2020-Aralık 2020 

İl Sağlık Müdürlüğü’nden onay alınması Ocak 2021 

Anketin yapılması 25 Ocak 2021-28 Şubat 2021 

Anketin analizi Mart 2021- Nisan 2021 

Literatür taranması ve tezin yazılı hale getirilmesi Ekim 2020- Mayıs 2021 

Tezin sunumu Haziran 2021 

3.11. Araştırmanın Etik Yönü 

Çalışmaya başlamadan önce Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na başvurulmuştur. Etik Kurul’dan 08.12.2020 tarihli 

27/388 sayılı izin kararı alınmıştır. Gerekli etik kurul onayı alındıktan sonra Burdur İl 

Sağlık Müdürlüğüne başvurulmuştur. Başvuruda dilekçeye ek olarak alınan etik kurul 

onayı ve oluşturulan anket soruları yer almıştır. Burdur İl Sağlık Müdürlüğü, 

21.01.2021 tarihli 49810142 sayılı komisyon kararı ile araştırmanın yapılmasına izin 
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vermiştir. Burdur İl Sağlık Müdürlüğü, 25.01.2021 tarihli E-90457319 sayılı yazı ile 

Burdur Devlet Hastanesi Başhekimliğine araştırmanın uygun bulunduğunu 

bildirmiştir. Anketler gerekli izinler verildikten sonra yapılmıştır. 

Anket formunun başında anketi dolduran kişinin araştırmaya katılmayı kabul 

etmiş sayılacağı ve kimliğinin gizli kalacağı ibareleri yer almaktadır. 

3.12. Araştırmanın Kısıtlılıkları 

Çalışma Burdur’da Devlet Hastanesinde çalışan hemşireler ile sınırlı 

kalmaktadır.  

Pandemi sürecinde idari izinli olan ve diğer kuruluşlarda görevlendirilen 

hemşirelere anket uygulanamamıştır.  
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4. BULGULAR 

Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş dağılımına bakıldığında katılımcılar, en az 

21, en çok 58 yaşındadır. Hemşirelerin yaş ortalaması 36,9775 ±8,10451’dir.  

Katılımcılar en az 1 yıllık en çok 39 yıllık mesleki deneyime sahiptir. Mesleki 

deneyim yılı ortalaması 15,9438 ±9,16683’tür.  

Kurumdaki deneyim yılına bakıldığında katılımcılar en az 1 yıl en çok 30 yıl o 

kurumda görev almıştır. Kurumdaki deneyim yılı ortalaması 7,3708 ±7,19445’tir. 

Hemşirelerin aldığı toplam puan en düşük 12, en yüksek 72’dir. Alınan toplam 

ortalama puan 47,4157 ±12,81314 olarak bulunmuştur. Tablo 5’te bulgulara yer 

verilmiştir. 

Tablo 4.1. Sosyodemografik bulguların istatistiksel değerleri 

 

Toplam 

Kişi 

Sayısı 

Min Max Ortalama 
Standart 

Sapma 

Yaş 178 21 58 36,9775 8,10451 

Mesleki Deneyim 

Yılı 
178 1 39 15,9438 9,16683 

Kurumdaki 

Deneyim Yılı 
178 1 30 7,3708 7,19445 

Toplam Ortalama 

Puan 
178 12 72 47,4157 12,81314 

Katılımcıların 3’ü (%1,7) lise mezunu; 18’i (%10,1) ön lisans mezunu; 146’sı 

(%82) lisans mezunu; 9’u (%5,1) yüksek lisans mezunu; 2’si (%1,1) doktora 

mezunudur. Lise ve ön lisans mezunlarının toplam ortalama puanı 49,3333 ±14,87728; 

lisans mezunlarının toplam ortalama puanı 47,0137±12,65401; yüksek lisans ve 

doktora mezunlarının toplam ortalama puanı ise 49,0909±11,32656 olarak 

bulunmuştur. Tablo 6’da bulgular verilmiştir. 

  Eğitim düzeyi ile toplam ortalama puan arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır 

(p:0,672). Grafik 1’de gösterilmiştir. 



24 
 

 

Grafik 4.1. Toplam ortalama puan- Eğitim düzeyi skalası 

Çalışmaya katılan hemşirelerden 17’si (%9,6) acil serviste; 47’si (%26,4) 

yoğun bakımda; 17’si (%9,6) ameliyathane/anestezide; 26’sı (%14,6) cerrahi serviste; 

6’sı (%3,4) poliklinikte; 2’si (%1,1) pediatri servisinde; 14’ü (%7,9) dahili serviste; 

7’si (%3,9) doğumhanede; 42’si (%23,6) diğer birimlerde görev yapmaktadır. Acil 

serviste çalışanların toplam ortalama puanı 46,5882 ±11,484; yoğun bakımda 

çalışanların toplam ortalama puanı 45,8723 ±13,65032; ameliyathane/anestezi 

çalışanların toplam ortalama puanı 51,7647 ±9,32423; cerrahi servis çalışanların 

toplam ortalama puanı 41,6923 ±13,8644; poliklinik çalışanların toplam ortalama 

puanı 52,6667 ±7,76316; pediatri servis çalışanların toplam ortalama puanı 48,0 

±11,31371; dahili servis çalışanların toplam ortalama puanı 48,5714 ±15,44078; 

doğumhane çalışanların toplam ortalama puanı 53,7143 ±5,58911; diğer birimlerde 

çalışanların toplam ortalama puanı 49,0476 ±12,81314 olarak bulunmuştur. Tablo 

6’da bulgular verilmiştir. 

 Çalışılan birimle toplam ortalama puan arasında anlamlı ilişki yoktur 

(p:0,178). Grafik 2’de gösterilmiştir. 
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Grafik 4.2. Toplam ortalama puan – Çalışılan birim skalası 

Tablo 4.2. Sosyodemografik bulguların dağılımı 

Sosyodemografik Özellikler 
Kişi 

sayısı 

Yüzde 

Kişi Sayısı 

(%) 

Toplam 

Ortalama 

Puan 

Standart 

Sapma 

Eğitim 

Durumu 

 Lise- Ön 

Lisans           
21 11,8 49,3333 14,87728 

Lisans 146 82 47,0137 12,65401 

Yüksek Lisans- 

Doktora  
11 6,2 49,0909 11,32656 

Çalışılan 

Birim 

Acil Servis                   17 9,6 46,5882 11,48400 

Yoğun Bakım                  47 26,4 45,8723 13,65032 

Ameliyathane-

Anestezi     
17    9,6 51,7647 9,32423 

Cerrahi Servis              26 14,6 41,6923 13,86440 

Poliklinik   6 3,4 52,6667 7,76316 

Doğumhane   7 3,9 53,7143 5,58911 

Pediatri Servisi                2 1,1 48,0000 11,31371 

Dahili Servis                  14 7,9 48,5714 15,44078 

Diğer 42 23,6 49,0476 12,68176 

Toplam 178 100 47,4157 12,81314 
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Alınan toplam ortalama puan ile yaş (r: 0,238); mesleki deneyim yılı (r: 0,229); 

kurumdaki deneyim yılı (r: 0,183) arasında pozitif yönlü, orta düzeyli anlamlı ilişki 

vardır. Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 4.3. Sosyodemografik korelasyon bulguları  

 

Toplam 

Ortalama 

Puan 

Yaş 

Mesleki 

Deneyim 

Yılı 

Kurumdaki 

Deneyim 

Yılı 

Toplam 

Ortalama 

Puan 

Pearson 

Correlation 
1 0,238 0,229 0,183 

Sig. (2-

tailed) 
 0,001 0,002 0,014 

Yaş 

Pearson 

Correlation 
 1 0,970 0,628 

Sig. (2-

tailed) 
  <0001 <0001 

Mesleki 

Deneyim 

Yılı 

Pearson 

Correlation 
  1 0,645 

Sig. (2-

tailed) 
   <0001 

Kurumdaki 

Deneyim 

Yılı 

Pearson 

Correlation  
   1 

Sig. (2-

tailed) 
    

Ankette ölçekte yer alan sorulara verilen doğru yanıtlar ve oranları aşağıda 

verilmiştir.  

Hemşirelerin %9,6’sı ilaç kullanımındaki başarının ölçülmesi için ilaç 

hatalarının raporlanmasını etkin bulmamaktadır. 

Hemşirelerin %18’i ilaç hatalarının çoğunlukla "beş doğru"nun ihmalinden 

kaynaklanmadığını düşünmektedir. 

Hemşirelerin %25,8’i hatasını, kişisel algılanması veya iş yaşamına zarar 

gelmesi endişesiyle raporlamadığı kanaatinde değildir.  

Katılımcıların %48,3’ü yaptığı ilaç hatası raporlarının personel dosyasında 

tutulmadığını düşünmektedir. 
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 Hemşirelerin %87,6’sı hataların nedenlerinin belirlenmesi için olay 

raporlarının kapsamlı analizinin etkin olduğunu düşünmektedir. 

Hemşirelerin %48,9’u elektronik sistemlerin hemşire sayısını azaltacağını 

düşünmemektedir. 

Hemşirelerin %56,2’si ilaç-uygulama teknolojileriyle çalışırken, her zaman 

yerleşik güvenlik özellikleri çerçevesinde çalıştığını belirtmiştir. 

Katılımcılar tanık oldukları hemşire hatalarını %53,9; eczacı hatalarını %53,4; 

doktor hatalarını %50,6 oranında her zaman raporlamaktadır. 

Hemşirelerin %14,6’sı kurumlarında hata paylaşma politikası olduğunu 

düşünmektedir. 

Hemşirelerin %35,4’ü yaptığı “hatayı hastaya veya bir aile üyesine bütünüyle 

açıklarım” cevabını vermiştir. 

Telefonla veya sözel orderla alınan direktifi her zaman doktora geri okuyan 

hemşire oranı %84,3 olarak bulunmuştur. 

Katılımcıların %46,6’sı hiçbir zaman “"Unite" kelimesi yerine "U" 

kısaltmasını” kullanmamaktadır. 

Çalışmamızda %54,5 oranında yüksek riskli ilaçların her zaman çift kontrol ile 

uygulandığı bulunmuştur. 

Hemşirelerin %39,3’ü oral sıvı ilaçları her zaman gavaj enjektörü ile 

vermektedir. 

Katılımcıların %35,4’ü tedavi için ihtiyaç duyduğu ilacı hiçbir zaman ödünç 

alarak kullanmamaktadır. 

Hemşirelerin %92,1’i her zaman alerji varlığını sorguladıktan; %94,4’ü her 

zaman kimlik bileziğini kontrol ettikten sonra hastaya ilaç uygulamaktadır.  

Hemşirelerin %61,8’i tedavi uygulayacağında hasta dosyasını her zaman hasta 

odasına götürmektedir. 

“Hasta odasına girmeden önce ilaçları, ambalajlarından (kutu, ampul, flakon 

vb.) çıkarırım.” sorusuna katılımcıların %13,5’i hiçbir zaman cevabını vermiştir. 
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“Yaptığım ilaç uygulamalarımı hasta dosyasına kaydederim.”sorusuna 

hemşirelerin %36,5’i uygulamadan önce hiçbir zaman; %48,9’u uygulama sırasında 

her zaman; %5,6’sı uygulamadan sonra hiçbir zaman yanıtını vermiştir. 

Hemşirelerin %21,9’u konsantre elektrolit solüsyonlarının çalıştığı katın 

stoğunda bulundurulmadığını belirtmiştir.  
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5. TARTIŞMA 

Çalışmamızda alınan toplam en yüksek puan %72, toplam ortalama puan 

%47,42; Cohen ve arkadaşlarının (7) çalışmasında en yüksek puan %52, toplam 

ortalama puan %48; Oğuz’un (14) çalışmasında en yüksek puan %81, toplam ortalama 

puan %60, Yöntem’in (36) çalışmasında en yüksek puan %80, toplam ortalama puan 

%45,3 bulunmuştur.  

Yapılan bu çalışmalar içinde Oğuz’un (14) çalışması en yüksek ortalama 

puanın hesaplandığı çalışmadır. Diğer çalışmalarda toplam ortalama puan birbirine 

yakın bulunmuştur. Bunun sebebi, Oğuz’un (14) çalışmasına katılan hemşirelerin 

çoğunun, çalışmamızdan ve Yöntem’in (36) çalışmasından daha genç olması olabilir. 

Genç hemşirelerin prosedürlere daha kolay uyum sağlamaları Oğuz’un (14) 

çalışmasında alınan puanı yükseltmiş olabilir.  

Oğuz’un (14) çalışmasında mesleki deneyim yılı arttıkça ortalama doğru cevap 

yüzdesi artmıştır. Cohen ve arkadaşlarının (7)  çalışmasında 16 yıl ve üzeri mesleki 

deneyimi olanların ortalama doğru cevap yüzdesi en yüksektir. Çalışmamızda da 

toplam ortalama puan, yaşla (r: 0,238) ve mesleki deneyim yılıyla (r: 0,229) pozitif 

korelasyon göstermektedir. Bunun nedeni, hemşirelerin zamanla artan tıbbi 

tecrübeleriyle doğru bilgi ve alışkanlıklar kazanmaları olabilir.  

Yöntem’in (36) çalışmasında toplam ortalama puan ile kurumdaki deneyim 

süresi arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Çalışmamızda ise alınan 

toplam ortalama puan ile kurumdaki deneyim yılı (r: 0,183) arasında pozitif yönlü, orta 

düzeyli anlamlı ilişki bulunmuştur. Çalışmamızda pozitif korelasyon bulunmasında, 

kurumda geçirilen sürenin artması ile kurum politikaları ve uygulamaları konusunda 

daha bilgili olunması etkili olmuş olabilir.  

Güneş ve arkadaşları, ilaç hatası yapma ile acil serviste, yoğun bakımda ve 

cerrahi kliniklerde çalışmak arasında anlamlı bir ilişki saptamışlardır. İlaç hatası 

yapma ile çalışma yılı ve eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (56).  

Çalışmamızda çalışılan birimle toplam ortalama puan arasında anlamlı ilişki 

bulunmamıştır (p:0,178). Çalışmamızda en yüksek toplam ortalama puanı doğumhane 

çalışanları alırken en düşük toplam ortalama puanı cerrahi servis çalışanları almıştır. 



30 
 

Cohen ve arkadaşlarının (7) çalışmasında da çalışmamıza benzer olarak en düşük skor 

yoğun bakım ve cerrahi servis çalışanlarına aittir.  

Çalışmamızda eğitim düzeylerine göre alınan toplam ortalama puanlar 

birbirine çok yakın bulunmuştur (lise-ön lisans %49,3333; lisans %47,0137; yüksek 

lisans-doktora %49,0909) ve eğitim düzeyi ile toplam ortalama puan arasında anlamlı 

ilişki bulunmamıştır (p:0,672). Yöntem’in (36) çalışmasında da çalışmamıza benzer 

şekilde eğitim düzeyi ile toplam ortalama puan arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. 

Bunun sebebi, hemşirelerin eğitim düzeyi ne olursa olsun aynı ortamda çalışarak aynı 

kurum kültürünü paylaşmaları olabilir.  

Çalışmamızda, hemşirelerin yaklaşık onda birinin (%9,6) ilaç hatalarının 

raporlanmasını, başarı ölçümü için etkili görmediği bulunmuştur. Bu oran yapılan 

benzer çalışmalardan daha düşüktür [Cohen ve Shastay’in (60) çalışmasında %42, 

Cohen ve arkadaşlarının (7) çalışmasında %42, Oğuz’un (14) çalışmasında %15,4, 

Yöntem’in (36) çalışmasında %14, Tok Yıldız ve Yıldız’ın (61) çalışmasında %12,4]. 

Çalışmamızda bu yanıtın düşük olma sebebi, hemşirelerin daha önce raporlamayı 

başarı ölçümü için kullanan bir kurumda çalışmış olması veya raporlamanın kişisel 

değil sistemsel bir amaç taşıdığı konusunda bilgilendirilmemiş olması olabilir.  

Çalışmamızda bulunan düşük oran, hemşirelerin raporlamayı bir başarı ölçütü 

olarak gördüğünü göstermektedir. Fakat ilaç hatası raporlamak, bir başarı ya da 

başarısızlık göstergesi değildir.  İlaç uygulama hataları, sadece hemşirelere bağlı 

gelişmemektedir. Raporlamayı bir başarı ölçümü olarak görmek raporlamadan 

kaçınmaya neden olabilir. Oysa raporlamanın olası ilaç hatalarının önlenmesinde 

eğitici bir yönü bulunmaktadır.  

Hemşirelerin yarıdan azı (%48,3’ü) yaptığı ilaç hatası raporlarının personel 

dosyasında tutulmadığını düşünmektedir. Bu oran yapılan diğer çalışmalara yakın 

bulunmuş olup sadece Oğuz’un çalışmasından (%23,9) belirgin şekilde yüksektir [Tok 

Yıldız ve Yıldız’ın (61) çalışmasında %58, Yöntem’in (36) çalışmasında %53,9, 

Cohen ve Shastay’in (60) çalışmasında %53, Cohen ve arkadaşlarının (7) çalışmasında 

%49]. İlaç hatası raporlarının personel dosyasında tutulması veya bunun düşünülmesi 

hemşireler için raporlamada caydırıcı bir faktör olacaktır. Ayrıca hemşirelerin diğer 

yarısı (%51,7) yönetimin, raporları personel dosyasında bulundurduğunu düşünmekte 
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ya da buna şüpheyle bakmaktadır ki bu güven ve bağlılık duygularını zedeleyicidir. 

Yönetim, dosyalama yapılmadığı konusunda hemşirelerine güven vermelidir. 

Ülkemizde GRS üzerinden yapılan raporlamada kimliksizleştirmeye özen gösterildiği 

konusunda hemşireler bilgilendirilmelidir.  

Hemşirelerin hata raporlama tutumları, %38,3 oranında yöneticilerinin ve iş 

arkadaşlarının tutumlarından etkilenmektedir (62). Karagözoğlu ve arkadaşlarının 

çalışmasında hemşirelerin %62,3’ünün bir ilaç hatasıyla karşılaştığı ancak 

%80,4’ünde raporlama yapılmadığı bulunmuştur (12).  

Kaliforniya’da yapılan bir çalışmada, hemşirelerin %16’sının cezalandırılma 

veya iş kaybı korkusuyla, %60’ının yöneticilerinin tepkisinden, %64’ünün iş 

arkadaşlarının tepkisinden korktuğu için bazı ilaç hatalarını rapor etmedikleri 

bulunmuştur (63). Bir başka çalışmada ise hata bildiriminde bulunmayan hemşirelerin 

%71,9’unun akranlarınca yetersiz görülmekten; %66,7’sinin yöneticileri tarafından 

cezalandırılmaktan; %52,1’inin hekimlerin olumsuz tepkilerinden korktuğu/tereddüt 

ettiği için bildirimde bulunmadığı tespit edilmiştir (64).  

Çalışmamızda hatasının kişisel algılanması veya iş yaşamına zarar getirmesi 

endişesiyle, hata raporlamadığına katılmayan hemşire sayısı 46’dır (%25,8). 

Çalışmamızda bulunan değer benzer çalışmalardan düşüktür [Oğuz’un (14) 

çalışmasında %81,6, Tok Yıldız ve Yıldız’ın (61) çalışmasında %79,9, Yöntem’in (36) 

çalışmasında %71,4, Cohen ve arkadaşlarının (7) çalışmasında %64, Cohen ve 

Shastay’in (60) çalışmasında %63]. Bu soruda bulunan oranın diğer çalışmalardan 

belirgin şekilde düşük olmasında, çalışmamıza katılan hemşirelerin gerek bireysel 

gerek kurum kültürü açısından hatalarının zarar vermesi konusunda meslektaşlarından 

daha endişeli olması etkili olabilir. Sorunun iki yargı içermesi de verilen cevapta etkili 

olmuş olabilir (ilaç hatası raporlanmamak ve hatanın kişisel algılanacağını veya iş 

yaşamına zarar getireceğini düşünmek).  

Çalışmamızda hemşirelerin büyük çoğunluğu (%87,6) hataların nedenlerinin 

belirlenmesi için olay raporlarının kapsamlı analizinin etkin olduğunu düşünmektedir. 

Bu tutum, diğer çalışmalarda da benzer bulunmuştur [Oğuz’un (14) çalışmasında  

%95,5, Cohen ve Shastay’in (60) çalışmasında %95, Cohen ve arkadaşlarının (7) 
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çalışmasında %90, Tok Yıldız ve Yıldız’ın (61) çalışmasında %86,9,  Yöntem’in (36) 

çalışmasında %85,  Karagözoğlu ve arkadaşlarının (12) çalışmasında %77,9]. 

Bu yüksek oran (%87,6), hata nedenlerinin belirlenmesinde raporlamanın 

gereğinin farkında olunduğunu ve analizin katılımcılar tarafından desteklendiğini 

göstermektedir. Ancak raporlamayı başarı ölçütü olarak görmeyen hemşirelerin 

(%9,6) azlığı ve katılımcıların ancak dörtte birini (%25,8) raporlamanın iş hayatına 

zarar vermeyeceğini düşünmesi hemşirelerin raporlamaya sıcak bakmadığını 

göstermektedir.  

Çalışmamızda tanık olunan hemşire hatalarının %53,9 oranında her zaman 

raporlandığı bulunmuştur.  

• Cohen ve arkadaşlarının (7), Yöntem’in (36), Cohen ve Shastay’in (60) 

ve Tok Yıldız ve Yıldız’ın (61) çalışmasında (sırasıyla %37, %40,3, %41 

ve %50,7) çalışmamızdan daha düşük;  

• Karagözoğlu ve arkadaşlarının (12) çalışmasında %53,4 ile 

çalışmamıza yakın;  

• Oğuz’un (14) ve Semiz Aydın ve arkadaşlarının (5) çalışmasında 

(sırasıyla %59,7 ve %65,8) çalışmamızdan yüksek oranlar bulunmuştur. 

Çalışmamızda tanık olunan eczacı hatalarının %53,4 oranında her zaman 

raporlandığı bulunmuştur.  

• Cohen ve arkadaşlarının (7), Yöntem’in (36) ve Cohen ve Shastay’in 

(60) çalışmasında (sırasıyla %45, %47,2 ve %50) çalışmamızdan daha 

düşük;  

• Karagözoğlu ve arkadaşlarının (12), Tok Yıldız ve Yıldız’ın (61), 

Oğuz’un (14) ve Semiz Aydın ve arkadaşlarının (5) çalışmasında  (sırasıyla 

%55,9, %57,3, %62,7 ve %76,3) çalışmamızdan yüksek oranlar 

bulunmuştur. 

Çalışmamızda tanık olunan doktor hatalarının %50,6 oranında her zaman 

raporlandığı bulunmuştur.  
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• Cohen ve arkadaşlarının (7), Yöntem’in (36), Cohen ve Shastay’in (60) 

ve Tok Yıldız ve Yıldız’ın (61) çalışmasında (sırasıyla %42, %45, %46,4) 

çalışmamızdan daha düşük;  

• Karagözoğlu ve arkadaşlarının (12), Oğuz’un (14) ve Semiz Aydın ve 

arkadaşlarının (5) çalışmasında  (sırasıyla %54,9, %60,7 ve %62,3) 

çalışmamızdan yüksek oranlar bulunmuştur. 

Yapılan çalışmalarda en fazla hatası raporlanan meslek grubu eczacılar iken, 

çalışmamızda az bir farkla en fazla hatası raporlanan meslek grubu hemşireler 

olmuştur. Bunun sebebi, hemşirelerin meslektaşlarının hatalarını daha çok 

gözlemleme fırsatı bulmuş olmaları olabilir. 

Haw ve arkadaşları, çalışmamıza yakın bir değer ile hemşirelerin 

meslektaşlarının hatalarını %48 oranında bildirdiğini bulmuştur (65).  

Hatalar farklı meslek gruplarınca yapılsa da sonuçların yine hasta güvenliğini 

etkileyeceğinin farkında olunarak meslek ayırımı yapılmadan, çekinmeden 

raporlamanın yapılması önemlidir. Bu konuda yönetim tarafından destekleyici, teşvik 

edici bir politikanın izlenmesi gerekmektedir. 

Çalışmamızda tanık olunan hataların yaklaşık yarısının raporlandığı 

bulunmuştur. Çalışanlara, raporlanmayan hataların gerekli düzeltmenin yapılması için 

fırsat verilmemesi sebebiyle tekrar edebileceği hatırlatılmalıdır.  

Çalışmamızda hemşirelerin sadece %14,6’sı kurumlarında hataların hasta ve 

ailesiyle paylaşılma politikası olduğunu düşünmektedir. Buna rağmen yaptığı “hatayı 

hastaya veya bir aile üyesine bütünüyle açıklarım.” cevabını verenlerin oranı 

%35,4’tür. Çalışmamızda bazı hemşirelerin kurum politikaları olmasa da hatayı 

paylaştığı bulunmuştur. 

Oğuz’un (14) çalışmasında kurum politikası bulunduğunu düşünenlerin oranı 

(%43,3) çalışmamızın (%14,6) yaklaşık 3 katı iken , Cohen ve Shastay’in (60) 

çalışmasında %39, Cohen ve arkadaşlarının (7) çalışmasında %28, Yöntem’in (36) 

çalışmasında %19,3 ile çalışmamızdan genel olarak yüksektir. Bunun sebebi, diğer 

çalışmaların yapıldığı yerlerde kurum politikasının daha iyi tanıtılması olabilir.  
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Tıbbi hata gerçekleştiren sağlık mensubu kendini suçlama, huzursuzluk, 

pişmanlık ve korku gibi duygular hissetmektedir (59). İş kaybı, cezalandırılma gibi 

korkular kişiyi hatayı paylaşmamaya sevk etmektedir. Kurumlar tıbbi hataların 

paylaşımı için bir politika belirlemeli ve çalışanlarını bu konuda bilgilendirmelidir. 

Böylece çalışanlar net kurallar çerçevesinde korkuya meyil vermeden paylaşımda 

bulunabilirler. Ayrıca hatanın paylaşılması duygusal bir rahatlama sağlarken çalışan 

ile hasta ilişkisini korumakta ve hukuki süreçleri kolaylaştırmaktadır (50).  

Hemşirelerin hatayı açıklama oranı, Kim ve arkadaşlarının (66) (%38,7) ve 

Tok Yıldız ve Yıldız’ın (61) çalışmasında (%35), çalışmamıza (%35,4) yakın; Cohen 

ve Shastay’in (60) (%27), Oğuz’un (14) (%24,9), Yöntem’in (36) (%23,7), Cohen ve 

arkadaşlarının (7) (%18) ve Yung ve arkadaşlarının (59) çalışması (%11,8), 

çalışmamızdan düşük bulunmuştur.  

Ülkemizde yapılan çalışmalarda hata açıklama oranlarının arasındaki fark, 

çalışmanın yapıldığı yerden kaynaklanıyor olabilir. Tok Yıldız ve Yıldız’ın (61) hata 

açıklama oranının çalışmamıza yakın olmasında, çalışmanın Sivas’da yapılmış olması, 

Oğuz’un (14) ve Yöntem’in (36) hata açıklama oranının daha düşük olmasında 

çalışmanın metropol şehirlerde (sırasıyla İstanbul ve İzmir) yapılmış olması etkili 

olabilir. Metropollerde hastane yoğunluğu sebebiyle hatanın açıklanması, bir zaman 

kaybı olarak görülüyor olabilir.  

Güney Kore’de yapılan bir çalışmada, hemşirelerin “5 doğru” kuralına 

bağlılığın sürekli izlenmesi ile %62,5 oranında ilaç hatalarının önleneceği sonucuna 

varılmıştır (66). Ancak ilaç hataları, bu beş doğrunun ötesinde başka faktörlerle de 

ilişkilidir. Elliot ve Liu, 5 doğruya ek olarak doğru belge, doğru sebep, doğru ilaç 

formu, doğru gözlemleri de içeren 9 doğruya dikkat edilmesini tavsiye etmiştir (42). 

Cook ve arkadaşları, ilaç güvenliği için okunaklı reçete alma, doğru ilaç dağıtımı, ilaç 

yönetiminde prosedürler, ilaç uygulamada geçen süre, bilgiye zamanında erişim gibi 

yeni doğrular önermiştir (67). 

Yapılan çalışmalar ilaç hatalarının sadece 5 doğrunun ihmalinden 

kaynaklanmadığı yönündedir. Güvenli İlaç Uygulama Enstitüsü de bu görüşü 

savunmaktadır. Çalışmalarda, ilaç güvenliğinin sağlanmasında 5 doğrunun yeterli 

olmadığı ve hataların ortaya çıkışında hemşire dışındaki diğer sağlık personellerinin 
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de etkili ve sorumlu olduğu kanısına varılmıştır (44). Ayrıca hemşirelerin müdahalesi 

dışında gelişen, tedavinin kesintiye uğraması, iş yükünün fazla oluşu, zaman kısıtlılığı 

gibi faktörler de ilaç hatalarına zemin hazırlamaktadır (41).  

Çalışmamızda ilaç hatalarının başka nedenleri olabileceğinin farkında olan kişi 

oranı düşüktür (%18). Bu oran, Yöntem’in (36) (%28,4) çalışmasından düşükken; 

Cohen ve arkadaşlarının (7)  (%21), Tok Yıldız ve Yıldız’ın (61) (%16,4), Oğuz’un 

(14) (%15,4) ve Cohen ve Shastay’in (60) (%11) çalışmasına benzerdir. Hemşirelerin 

hata sebepleri konusunda bilgilerinin yetersiz oluşu, önlenebilir hataların fark 

edilmeme riskini artıracaktır.  

 Çalışmamızda, katılımcıların yaklaşık yarısı (%48,9) ilaç uygulama 

teknolojilerinin gerekli hemşire sayısını düşürmeyeceğine inanmaktadır. Bu yanıtın 

yüzdesi, Oğuz’un (14) çalışmasındakinden (%19,9) yüksek diğer çalışmalardan 

düşüktür [Cohen ve arkadaşlarının(7) çalışmasında % 85, Yöntem’in (36) 

çalışmasında %63,5, Tok Yıldız ve Yıldız’ın (61) çalışmasında %56,6].   

Gerekli hemşire sayısında azalma olmayacağı görüşünün nedeni hemşirelerin 

%56,2 oranında teknolojiye ek olarak her zaman yerleşik güvenlik özellikleriyle 

çalışması olabilir.   

Yerleşik güvenlik özellikleri çerçevesinde çalışan hemşire oranı, Cohen ve 

Shastay’in (60) çalışmasında % 66 ile çalışmamızdan yüksek; Yöntem’in (36) ve Tok 

Yıldız ve Yıldız’ın (61) çalışmasında (sırasıyla %43,9 ve %40,9) çalışmamızdan 

düşük bulunmuştur. 

Tarhan ve arkadaşlarının yeni mezun hemşirelerle simülasyonlar üzerinden 

yürüttüğü çalışmada, hemşireler ilaç güvenliği ile ilgili sadece %8,4 oranında hata 

veya risk tespit edebilmiştir (68). İlaç hatalarının önlenmesinde teknolojinin katkısı 

araştırılmakta olup çeşitli sonuçlar elde edilmiştir. Lapkin ve arkadaşları, ilaç 

yönetiminde teknolojik aletlerin kullanımının doğru hastaya doğru ilacın doğru dozda 

uygulanmasına yardımcı olmakla birlikte, oluşan arızalar ve sistemin yanlış uyarı 

vermesi nedeniyle çalışanların uyarılara duyarsızlaşmasına neden olarak gerçek 

hataların tespitini sekteye uğratabildiğini bulmuştur (69). Atcı ve Karahan, 

hemşirelerin akıllı infüzyon pompalarıyla yaşadığını sorunlara değinmiştir (70). 

Alotaibi ve Federico, akıllı pompaların ilaç güvenliğinde sağlık çalışanlarının yetersiz 
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uyumu nedeniyle bir fark yaratmadığı sonucuna ulaşmıştır (71). Bu sebeple 

teknolojiye ek olarak yerleşik güvenlik özellikleri çerçevesinde çalışmak ilaç 

hatalarının önlenmesinde etkili olacaktır. 

Telofonla veya sözel direktif alırken okunuşu benzer ilaçların karıştırılması 

gibi ilaç ve hasta güvenliğini riske sokacak durumların önlenmesi için her zaman 

direktifler geri okunarak teyit edilmelidir. Çalışmamızda hemşirelerin %84,3’ünün 

telefonla veya sözel direktif aldığında her zaman doktora direktifi geri okuduğu 

bulunmuştur. Çalışmamızda bulunan yüzde Oğuz’un (14)  (% 86,6) ve Yöntem’in (36) 

çalışmasında (%83,1) yakındır. Ancak diğer benzer çalışmalardan yüksektir [Cohen 

ve Shastay’in (60) çalışmasında %75, , Tok Yıldız ve Yıldız’ın (61) çalışmasında  

%71,9, Cohen ve arkadaşlarının (7) çalışmasında %66].  

Kısaltmalar, doğru ilacın doğru dozda doğru yolla verilmesini 

engelleyebilmektedir. Çalışmamızda hemşirelerin yaklaşık yarısının (%46,6’sı) hiçbir 

zaman “"Unite" kelimesi yerine "U" kısaltmasını” kullanmadığı bulunmuştur. 

Çalışmamızda bulunan bu oran, Cohen ve Shastay’in (60) (%84) ve Oğuz’un (14) 

(%70,6) çalışmasından belirgin şekilde düşüktür.  

Çalışmamızda oral sıvı ilaçların her zaman gavaj enjektörü ile verilme sıklığı 

%39,3 ile benzer çalışmalardan yüksek bulunmuştur [Tok Yıldız ve Yıldız’ın (61) 

çalışmasında  %30,3, Cohen ve Shastay’in (60) çalışmasında %30, Yöntem’in (36) 

çalışmasında %26,9, Oğuz’un (14) çalışmasında %20,4].  

Yüksek riskli ilaçlarda doz ayarlamalarında hemşirelerin matematiksel 

yeteneği, hazırlama ve uygulama aşamalarında hemşirelerin dikkat ve özeni hayati 

önem arz etmektedir. Çift kontrolle risk minimizasyonu sağlanabilir.  

Bülbül ve arkadaşlarının pediatri servisinde hizmet veren hemşirelerle 

yürüttüğü çalışmada, hemşireler tarafından “Yüksek riskli ilaçların hazırlanmasında” 

çift kontrol yapılma oranının %64,3 olduğu bulunmuştur (72). 

Çalışmamızda "Yüksek riskli ilaçları” uygularken %54,5 oranında her zaman 

ikinci bir çalışanla çift kontrol yapıldığı bulunmuştur. Bu sonuç Tok Yıldız ve 

Yıldız’ın (61) çalışmasından (%46,4) yüksek; diğer benzer çalışmalardan düşüktür 

[Oğuz’un (14) çalışmasında %67,2, Yöntem’in (36) çalışmasında %58,7, Cohen ve 

arkadaşlarının (7) çalışmasında %58]. Çift kontrol yapılamama nedeni nöbette tek 



37 
 

hemşire çalışmak olabilir. Yapılacak daha detaylı çalışmalarla bu sorunun sebepleri 

ortaya konabilir. 

Acil arabalarında hastaya acil müdahalede kullanılmak üzere konsantre 

elektrolit solüsyonları bulundurulabilmektedir. Bu ilaçların yerleşim planı 

belirlenmiştir ve miadı, adedi günlük veya kilit altında tutuluyorsa belli periyotlarda 

kontrol edilmektedir (73). Ancak kayıtsız şekilde, el altında bu ilaçların 

bulundurulması ilaç ve hasta güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Çalışmamızda 

hemşirelerin %21,9’u konsantre elektrolit solüsyonlarının çalıştığı katın stoğunda 

bulundurulmadığını belirtmiştir. Çalışmamızda bulunan oran, Cohen ve Shastay’in 

(60) (%84), Cohen ve arkadaşlarının (7) (%67) ve Oğuz’un (14) %35,3 çalışmasından 

düşükken, Yöntem’in (36) (%18,1) ve Tok Yıldız ve Yıldız’ın (61) çalışmasından  

(%14,6) yüksektir.  Bu sorunun cevaplandırılmasında, sorunun algılanışına bağlı 

olarak acil arabalarında yer alan ilaçların bilinmemesi ya da serviste kayıtsız ilaç 

bulundurulmaması etkili olabilir. Bu konuda daha kapsamlı bir çalışma yapılması 

sebebin belirlenmesine yardımcı olacaktır. 

Konsantre elektrolit solüsyonları yüksek riskli ilaç grubuna girmektedir. Bu 

nedenle bu ilaçların kayıtsız bulundurulmaması, ilaç yönetim talimatına uygun şekilde 

etiketlenmesi, muhafazası ve talimatlara uygun davranılması son derece önemlidir. 

Bunun için kurum, belli periyotlarda Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) (47) ilaç 

güvenliği talimatına uygun hareket edilmesini, iç denetimlerle ve eğitimlerle 

desteklemelidir. 

Hemşirelik öğrencileriyle yapılan bir çalışmada öğrencilerin %91,8’i “hasta 

bilekliği ile kimlik doğrulaması yapılması” gerektiğine kesinlikle katılıyorum cevabını 

vermiştir. Öğrencilerin %93,2’sinin ilaç uygulamadan önce kimlik doğrulaması 

yaptığı bulunmuştur (74). Ancak Westbrook ve arkadaşlarının çalışmasında, 

hemşirelerin yarıdan azının (%47,9’unun) hasta kimliğini kontrol ettiği (34); Güneş ve 

arkadaşlarının çalışmasında ise hemşirelerin %4,5’inin sıklıkla, %17,7’sinin ara sıra 

hasta bilekliğinden kimlik doğrulaması yapmadığı bulunmuştur (56). 

Çalışmamızda uygulama öncesi hasta kimlik bilgilerinin kontrol edilme oranı 

%94,4’tür. Bulunan oran Yöntem’in (36) çalışmasına (%93,1) yakın, diğer 

çalışmalarda bulunan oranlardan yüksektir [Oğuz’un (14) çalışmasında %80,6, Cohen 
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ve Shastay’in (60) çalışmasında %77, Tok Yıldız ve Yıldız’ın (61) çalışmasında  %77, 

Gürlek ve arkadaşlarının (43) çalışmasında %72,5, Cohen ve arkadaşlarının (7) 

çalışmasında %57].  

Kimlik kontrolü, çalışmamızda doğru cevap yüzdesi en yüksek olan 

yaklaşımdır. Hemşirelerin bu konudaki farkındalığı yüksektir. Doğru hastanın 

belirlenmesinde etkili olan bu davranışın, hasta güvenliğine yüksek oranda katkı 

sağlaması beklenmektedir.  

İlaç uygulamasında dikkat edilmesi gereken bir diğer faktör alerji bilgisidir. 

Gürlek ve arkadaşlarının çalışmasında hastaların %18,9’una alerji bilgisi sorulmadan 

bileklik takıldığı bulunmuştur (43).  

Vural ve arkadaşlarının çalışmasında, hemşirelerin %76,6’sının ilaç 

uygulaması öncesinde ilaç ve besin alerjisini sorguladıkları ve bunu hayati derecede 

önemli buldukları, %16,6’sının sadece ilaç alerjisini sorguladığı bulunmuştur (30).  

Çalışmamızda ilaç uygulamadan önce hemşirelerin %92,1’inin alerji bilgilerini 

kontrol ettiği bulunmuştur. Hemşirelerin büyük çoğunluğu bu konuda doğru bir 

yaklaşım sergilemektedir.   

Çalışmamız hasta alerji bilgilerinin kontrol edilmesinde de benzer çalışmalarla 

karşılaştırıldığında en yüksek doğru cevabın (%92,1) verildiği çalışmadır [Yöntem’in 

(36) çalışmasında %91,3, Oğuz’un (14) çalışmasında %89,1, Tok Yıldız ve Yıldız’ın 

(61) çalışmasında %82,8, Cohen ve Shastay’in (60) çalışmasında %74, Cohen ve 

arkadaşlarının (7) çalışmasında %70]. 

Çalışmamızda kimlik bilgilerini kontrol eden hemşirelerden %2,3 ‘ünün alerji 

bilgilerini atladığı anlaşılmaktadır. Cohen ve arkadaşlarının (7), Oğuz’un (14) ve Tok 

Yıldız ve Yıldız’ın (61) çalışmasında ise alerji bilgileri, kimlik bilgilerinden daha 

yüksek oranda kontrol edilmektedir. Bunun sebebi, alerji gelişimini hayati bulmaları 

olabilir.   

Hemşirelerin %35,4’ü hiçbir zaman hastanın ilaçlarını ödünç alarak 

uygulamamaktadır. Cohen ve Shastay’in (60) çalışmasında %52 ile çalışmamızdan 

yüksek bir oran bulunmuştur. Diğer benzer çalışmaların oranları çalışmamızdan 

düşüktür [Cohen ve arkadaşlarının (7) çalışmasında %29, Tok Yıldız ve Yıldız’ın (61) 
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çalışmasında  %25,2, Yöntem’in (36) çalışmasında %24, Oğuz’un (14) çalışmasında 

%18,9].  

Çalışmamıza katılan hemşirelerin yaklaşık üçte ikisi, ilaç ödünç alarak hasta 

güvenliğinde risk yaratmaktadır. İlacın eczacı tarafından hazırlanarak servise 

ulaşması, doğru ilacın kullanılmasında kontrol noktalarından biridir. İlacın ödünç 

alınması bir kontrol aşamasının atlanmasına neden olacaktır. İlacın ödünç alınarak 

uygulanması, hastaya tekrarlı ilaç uygulanmasına; ilacın asıl uygulanacağı hastanın ise 

ilacının atlanmasına neden olabilir.  

Çalışmamızda hemşirelerin %13,5’i ilaçları hiçbir zaman hasta odasına 

girmeden önce ambalajından çıkarmazken Oğuz’un (14) çalışmasında %3,5 ile 

çalışmamızdan düşük bir oran bulunmuştur. Benzer diğer çalışmalarda ise 

çalışmamızdan yüksek oranlar bulunmuştur [Cohen ve Shastay’in (60) çalışmasında 

%54, Cohen ve arkadaşlarının (7) çalışmasında %30, Yöntem’in (36) çalışmasında 

%27,5, Tok Yıldız ve Yıldız’ın (61) çalışmasında  %26,6].  

Ambalaj, ilacın tanınmasına, dozunun, uygulama şeklinin teyit edilmesine, 

ışıktan korunması gereken ilaçlarda stabilitenin korunmasına yardımcı olmaktadır. 

Hastada advers etki gözlendiğinde, ilacın parti numarasının belirlenmesi 

gerekmektedir. İlaçların inceleme sonucu piyasadan çekilmesi ya da kullanımının 

durdurulması durumlarında ilacın tespiti için ambalajın ulaşılabilir olması önemlidir. 

Eczaneden karekodu okutularak çıkan ilaçlarda tedavi iptali veya ex durumlarında iade 

için ambalaj gerekmektedir. Bu sebeple ilacın ambalajından çıkarılması için en uygun 

zaman uygulamadan hemen öncesidir. 

İlaç tabelasının hasta odasına götürülmesi, uygulama öncesi doğru ilacın ve 

doğru hastanın saptanmasına yardımcı olmaktadır. Çalışmamızda, hemşirelerin 

%61,8’inin ilaç uygularken her zaman hasta dosyasını ya da ilaç tabelasını hasta 

odasına götürdüğü bulunmuştur. Çalışmamızda bulunan bu oran (%61,8), Tok Yıldız 

ve Yıldız’ın (61), Yöntem’in (36) ve Cohen ve Shastay’in (60) çalışmasından düşük 

(sırasıyla %70,1, %64,6, %57);  Cohen ve arkadaşları (7) ve Oğuz’un (14) 

çalışmasından yüksektir (sırasıyla %27 ve %33,8).  

Westbrook ve arkadaşlarının çalışmasında, hemşirelerin %93,3’ünün 

uyguladığı ilacı kaydettiği bulunmuştur (34). Güneş ve arkadaşlarının çalışmasında ise 
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hemşirelerin %7,8’inin sıklıkla, %16,9’unun ara sıra ilaç uygulamasını hasta 

dosyasına kaydetmediği bulunmuştur (56). 

Çalışmamızdaki hemşireler hasta dosyasını, hasta odasına götürseler de 

uygulama kaydını ancak %48,9 oranında uygulama sırasında yapmaktadır. Her zaman 

ilaç uygulama sırasında kayıt yapan hemşire oranı Tok Yıldız ve Yıldız’ın (61) 

çalışmasında %54,4 ile çalışmamızdan (%48,9) yüksek bulunmuştur. Diğer 

çalışmalarda bulunan değerler daha düşüktür [Yöntem’in çalışmasında %41,7, Cohen 

ve Shastay’in (60) çalışmasında %16, Cohen ve arkadaşlarının (7) çalışmasında %6, 

Oğuz’un (14) çalışmasında %4,5]. Bu sorunun hiçbir zaman ve bazen şeklinde 

cevaplanmasında, uygulama sırasında aynı zamanda kayıt yapılamayacağı düşüncesi 

etkili olmuş olabilir. 

Çalışmamızda kaydın %36,5 oranında hiçbir zaman uygulama öncesinde 

yapılmadığı bulunmuştur. Uygulamadan önce kayıt yapmak uygulamanın 

unutulmasıyla veya tedavinin değişmesi sonucu hatalı kayıtla sonuçlanabileceği için 

kaçınılması gereken bir davranıştır.  

Hiçbir zaman ilaç uygulamadan önce kayıt yapmayan hemşire oranı Oğuz’un 

(14), Cohen ve Shastay’in (60) ve Cohen ve arkadaşlarının (7) çalışmasında (sırasıyla 

%82,6, %58 ve %55) çalışmamızdan (%36,5) yüksek; Yöntem’in (36) (%34,3) ve Tok 

Yıldız ve Yıldız’ın (61) çalışmasında  (%27,4) çalışmamızdan düşüktür.  

Çalışmamızda kaydın %5,6 oranında hiçbir zaman uygulama sonrasında 

yapılmadığı bulunmuştur. Uygulamadan sonra kayıt yapmak tekrarlı uygulamaya 

sebep olabilmektedir. Kayıt için en doğru zaman uygulama sırasında veya hemen 

sonrasındadır. 

Hiçbir zaman ilaç uygulamadan sonra kayıt yapmayan hemşire oranı Cohen ve 

Shastay’in (60) çalışmasında %6, Tok Yıldız ve Yıldız’ın (61) çalışmasında %5,1, 

Cohen ve arkadaşlarının (7) çalışmasında %5 ile çalışmamıza (%5,6) yakın 

bulunmuştur. Yöntem’in (36) (%2,8) ve Oğuz’un (14) çalışmasında (%2) 

çalışmamızdan düşüktür. Uygulama sonrası kayıt yapılmasının nedeni, iş yoğunluğu 

sebebiyle evrak işlerinin toplu yapılması olabilir. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hemşirelerin %87,6’sı hata analizini etkin bulmasına rağmen ancak yarısı tanık 

olduğu hatayı raporlamaktadır. Sadece %25,8’i hata raporlamaktan zarar 

görmeyeceğini düşünmektedir. Çoğunluk (%80,4) raporlamayı bir başarı ölçütü olarak 

görmekte veya bunu bilmemekte; hemşirelerin yaklaşık yarısı (%51,7) yönetimin, 

hatalarını dosyaladığını düşünmekte veya bunu bilmemektedir.  

Hataların açıklanması için kurum politikasının olduğunu düşünen hemşire 

oranı sadece %14,6’dır. Buna rağmen %35,4’ü hatasını açıklayarak belirsiz kurum 

politikasına rağmen doğru bir davranış göstermektedir. 

Hemşirelerin hata raporlamaya dair tutum ve deneyimlerinin belirlendiği 

yukarıdaki sorularda doğru cevap oranı düşüktür. Kurumun, hata raporlama ve hatayı 

paylaşma konusunda net politikalar oluşturması ve bunu tüm çalışanlarıyla paylaşması 

gerekmektedir. Yönetim, raporlamayı destekleyici faaliyetlerde bulunmalıdır. 

Raporlamanın kişisel olmadığını, hatanın bir sistem aksaklığının sonucu olduğunu ve 

bu aksaklığın tespiti için çalışanlarının bildirimine ihtiyaç duyulduğunu açıklamalıdır.  

İlaç hatalarının “beş doğru”nun ihmali dışında da gerçekleşebileceğini 

hemşirelerin %18’i bilmektedir. Hataların kaynakları konusunda hemşirelerin 

eğitilmesi, olası risklerin minimize edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca kaynakların 

bilinmesi kişinin hata konusunda suçluluk hissederek hatayı saklamasını 

engelleyecektir. 

Hemşirelerin yaklaşık yarısının (%51,1), elektronik sistemlerin hemşirelerin 

yerini alabileceğini düşündüğü veya bunu bilmediği bulunmuştur. Hemşirelerin %56,2 

oranında teknolojiye ek güvenlik tedbirleri çerçevesinde çalıştığı bulunmuştur. 

Teknolojinin işleri kolaylaştırmasına karşın elektronik sistemlerin, insani bilinçten, 

gözlem ve içgüdüden yoksun olduğu unutulmamalıdır. Hemşireler güvenlik 

tedbirlerini bırakmamalıdır.  

Hemşireler alerji ve kimlik doğrulama konusunda bilinçli davranmaktadır. En 

yüksek doğru cevaplar bu konularda verilmiştir.  
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Hemşirelerin başarılı olduğu bir diğer konu da telefonla ya da sözel direktif 

alındığında bunun teyit edilmesidir (%84,3). Bu doğru davranışların devamı için 

periyodik eğitimler yararlı olabilir. 

Güvenli ilaç uygulama konusunda yer alan diğer soruları hemşirelerin yarıya 

yakını veya daha azı doğru cevaplandırmıştır.  

Çalışmamızda alınan toplam ortalama puanın %50’nin altında oluşu, en fazla 

18 sorunun doğru cevaplandırılması, çalışılan birimin ve eğitim düzeyinin alınan 

toplam ortalama puanda bir fark yaratmaması, hemşirelerin genelinde bilgi eksikliği 

olabileceğini ve bu nedenle hatalı davranışlarda bulunma ihtimalinin artabileceğini 

düşündürmektedir. Bu nedenle hemşirelerin mezuniyet öncesi eğitimlerinde ilaç 

güvenliliği ile ilgili teorik ve pratik bilgilerin yoğunlaştırılması, mezuniyet sonrası 

dönemde bu bilgilerinin tazelenmesi için tekrarlı eğitim almaları ve olumlu 

davranışlarının iç denetimlerle desteklenmesi önerilmektedir. 
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EKLER 

Ek 1. Anket Formu  

İLAÇ HATALARINDA VE HATALARIN RAPORLANMASINDA HEMŞİRELERİN BİLGİ 

VE DAVRANIŞLARININ TANIMLANMASI 

 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 

Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bu çalışma, hemşirelerin ilaç uygulama hataları ve bu hataların 

raporlanması hakkındaki bilgilerinin ölçülmesi ve davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla 

planlanmıştır.  

Bu çalışmaya katılma ya da katılmama hakkınız bulunmaktadır. Bu anketi doldurmanız 

araştırmaya katılmayı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Cevaplar araştırma amaçlı kullanılacaktır. 

Kimliğiniz gizli tutulacaktır. Anket sorularını tarafsız bir şekilde yanıtlamanızı rica ederim. Zaman 

ayırdığınız için teşekkür ederim. 

Saygılarımla,  

Ecz. Ezgi CEYLAN  

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

 

SOSYODEMOGRAFİK BİLGİ FORMU 

 

1.Yaşınız: ……. 

 

2. Eğitim durumunuz:   Lise        Ön Lisans        Lisans       Yüksek Lisans       Doktora       

Diğer: ……. 

 

3. Mesleki deneyim yılınız: ……. 

 

4. Mevcut kurumunuzdaki deneyim yılınız: ……. 

 

5. Şu an çalıştığınız birim: 

 

 Acil Servis                    Yoğun Bakım                   Ameliyathane-Anestezi     

 

 Cerrahi Servis               Poliklinik   

 

 Pediatri Servisi                

  Dahili Servis                   Doğumhane                  Diğer :..................... 

 

 

 

İLAÇ HATALARINDA VE HATALARIN RAPORLANMASINDA HEMŞİRELERİN BİLGİ 

VE DAVRANIŞLARININ TANIMLANMASI ÖLÇEĞİ 

1. İlaç hatalarının raporlanması, hemşirelerin ilaç kullanımına yönelik 

başarısının ölçümü için etkin bir yoldur. 
 Evet 

 

Hayır 

 

Bilmiyorum 

2. İlaç hatalarının büyük çoğunluğu, hemşirenin ilaç 

uygulamalarındaki "beş doğru"'yu (doğru hasta, doğru ilaç, doğru 

doz, doğru yol, doğru zaman) dikkatsizlik nedeniyle ihmal etmesi 

sonucu oluşur. 

 Evet 
 

Hayır 

 

Bilmiyorum 

3. Hemşirelik kariyerim boyunca bir ya da daha fazla ilaç hatasını 

raporlamadım, çünkü; bu hatanın kişisel olarak algılanacağını ve iş 

hayatıma zarar vereceğini düşündüm. 
 Evet 

 

Hayır 

 

Bilmiyorum 
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4. Yaptığım ilaç hatalarının raporları personel dosyamda tutuluyor.  Evet 
 

Hayır 

 

Bilmiyorum 

5. Olay raporlarının kapsamlı analizi hataların nedenlerinin 

belirlenmesi için etkin bir yoldur. 
 Evet 

 

Hayır 

 

Bilmiyorum 

6. İlaç uygulamalarına getirilecek elektronik sistemler (örneğin; 

bilgisayarlı order girişi, barkod, akıllı IV pompalar vb.) ilaç 

uygulamaları için gereksinim duyulan hemşire sayısını azaltacaktır. 
 Evet 

 

Hayır 

 

Bilmiyorum 

7. İlaç-uygulama teknolojileri ile çalışırken, yerleşik güvenlik 

özellikleri çerçevesinde çalışırım. 
 Hiçbir 

zaman  

 

Bazen 

 Her 

zaman 

8. Klinikte başka bir çalışanın (hemşire, eczacı, doktor) hatalı 

uygulamasına tanık olduğum zaman bu durumu raporlarım. 
   

a. Hemşirenin hatasına tanık olduğumda 
 Hiçbir 

zaman  

 

Bazen 

 Her 

zaman 

b. Eczacının hatasına tanık olduğumda 
 Hiçbir 

zaman  

 

Bazen 

 Her 

zaman 

c. Doktorun hatasına tanık olduğumda 
 Hiçbir 

zaman  

 

Bazen 

 Her 

zaman 

9. Çalıştığım kurumun, yapılan hataların hasta ve ailesiyle 

paylaşılmasına yönelik politikası vardır. 
 Evet 

 

Hayır 

 

Bilmiyorum 

10. Bir hata yaptığımda, hatayı hastaya veya bir aile üyesine bütünüyle 

açıklarım. 
 Evet 

 

Hayır 

 

Bilmiyorum 

11. Telefonla ya da sözlü olarak direktif aldığım zaman, direktif edilen 

ilacın adını, dozunu ve yolunu doktora tekrar geri okuyarak kontrol 

ederim. 

 Hiçbir 

zaman  

 

Bazen 

 Her 

zaman 

12. Bazı ilaçların dozunu belirten "Unite" kelimesi yerine "U" 

kısaltmasını kullanırım. 
 Hiçbir 

zaman  

 

Bazen 

 Her 

zaman 

13. "Yüksek riskli ilaçları” uygularken (örneğin; konsantre 

elektrolitler, antikuagülanlar, heparin, insülin, opiatlar vb.) ikinci 

bir çalışanla çift kontrol yaparım. 

 Hiçbir 

zaman  

 

Bazen 

 Her 

zaman 

14. Oral sıvı ilaçları hastaya, gavaj enjektörü ile (50cc’lik iğnesiz 

besleme enjektörü) veririm. 
 Hiçbir 

zaman  

 

Bazen 

 Her 

zaman 

15. Hastanın ilaç zamanı geldiğinde ve ilaç dolabında bu doz için 

ihtiyaç olan ilaç olmadığında, bu ilacı eğer varsa başka bir hastanın 

ilaç dolabından ya da başka bir bölümden ödünç alırım. 

 Hiçbir 

zaman  

 

Bazen 

 Her 

zaman 

16. Hastaya yeni başlanan bir ilacı uygulamadan önce, hastaya sorarak 

ve hasta dosyasına ve allerji bileziğine bakarak allerji bilgilerini 

kontrol ederim. 

 Hiçbir 

zaman  

 

Bazen 

 Her 

zaman 

17. Herhangi bir ilacı uygulamadan önce, hastanın kimlik bilgilerini, 

kimlik bileziğine bakarak kontrol ederim. 
 Hiçbir 

zaman  

 

Bazen 

 Her 

zaman 

18. İlaç uygularken hasta dosyasını ya da "ilaç uygulama formunu" da 

(ilaç tabelası) hasta odasına götürürüm. 
 Hiçbir 

zaman  

 

Bazen 

 Her 

zaman 

19. Hasta odasına girmeden hemen önce ilaçları, ambalajlarından (kutu, 

ampul, flakon vb.) çıkarırım. 
 Hiçbir 

zaman  

 

Bazen 

 Her 

zaman 

20. Yaptığım ilaç uygulamalarımı hasta dosyasına kaydederim.    

a. Uygulamadan önce 
 Hiçbir 

zaman  

 

Bazen 

 Her 

zaman 

b. Uygulama sırasında 
 Hiçbir 

zaman  

 

Bazen 

 Her 

zaman 

c. Uygulamadan sonra 
 Hiçbir 

zaman  

 

Bazen 

 Her 

zaman 

21. Konsantre elektrolit solüsyonları (örneğin; potasyum, magnezyum, 

sodyum klorid > %0.9 vb.) çalıştığım katın stoğunda 

bulunduruluyor. 
 Evet 

 

Hayır 

 

Bilmiyorum 
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Ek 2. Ölçek Soruları ve Doğru Cevap Yüzdeleri 

Sorular 
Doğru 

cevaplar  

Kişi 

Sayısı 

(%) 

Doğru 

cevap 

1. İlaç hatalarının raporlanması, hemşirelerin ilaç 

kullanımına yönelik başarısının ölçümü için etkin 

bir yoldur. 
Hayır 17 9,6 

2. İlaç hatalarının büyük çoğunluğu, hemşirenin ilaç 

uygulamalarındaki "beş doğru"yu (doğru hasta, 

doğru ilaç, doğru doz, doğru yol, doğru zaman) 

dikkatsizlik nedeniyle ihmal etmesi sonucu oluşur. 

Hayır 32 18 

3. Hemşirelik kariyerim boyunca bir ya da daha fazla 

ilaç hatasını raporlamadım çünkü; bu hatanın kişisel 

olarak algılanacağını ve iş hayatıma zarar vereceğini 

düşündüm. 

Hayır 46 25,8 

4. Yaptığım ilaç hatalarının raporları personel 

dosyamda tutuluyor. Hayır 86 48,3 

5. Olay raporlarının kapsamlı analizi hataların 

nedenlerinin belirlenmesi için etkin bir yoldur. Evet 156 87,6 

6. İlaç uygulamalarına getirilecek elektronik sistemler 

(örneğin; bilgisayarlı order girişi, barkod, akıllı IV 

pompalar vb.) ilaç uygulamaları için gereksinim 

duyulan hemşire sayısını azaltacaktır. 

Hayır 87 48,9 

7. İlaç-uygulama teknolojileri ile çalışırken, yerleşik 

güvenlik özellikleri çerçevesinde çalışırım. Her zaman 100 56,2 

8. Klinikte başka bir çalışanın (hemşire, eczacı, doktor) hatalı uygulamasına tanık 

olduğum zaman bu durumu raporlarım. 

a. Hemşirenin hatasına tanık olduğumda Her zaman 96 53,9 

b. Eczacının hatasına tanık olduğumda Her zaman 95 53,4 

c. Doktorun hatasına tanık olduğumda Her zaman 90 50,6 

9. Çalıştığım kurumun, yapılan hataların hasta ve 

ailesiyle paylaşılmasına yönelik politikası vardır. Evet 26 14,6 

10. Bir hata yaptığımda, hatayı hastaya veya bir aile 

üyesine bütünüyle açıklarım. Evet 62 35,4 

11. Telefonla ya da sözlü olarak direktif aldığım zaman, 

direktif edilen ilacın adını, dozunu ve yolunu 

doktora tekrar geri okuyarak kontrol ederim. 
Her zaman 150 84,3 

12. Bazı ilaçların dozunu belirten "Unite" kelimesi 

yerine "U" kısaltmasını kullanırım. Hiçbir zaman 83 46,6 
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13. "Yüksek riskli ilaçları” uygularken (örneğin; 

konsantre elektrolitler, antikuagülanlar, heparin, 

insülin, opiatlar vb.) ikinci bir çalışanla çift kontrol 

yaparım. 

Her zaman 97 54,5 

14. Oral sıvı ilaçları hastaya, gavaj enjektörü ile 

(50cc’lik iğnesiz besleme enjektörü) veririm. Her zaman 70 39,3 

15. Hastanın ilaç zamanı geldiğinde ve ilaç dolabında 

bu doz için ihtiyaç olan ilaç olmadığında, bu ilacı 

eğer varsa başka bir hastanın ilaç dolabından ya da 

başka bir bölümden ödünç alırım. 

Hiçbir zaman 63 35,4 

16. Hastaya yeni başlanan bir ilacı uygulamadan önce, 

hastaya sorarak ve hasta dosyasına ve alerji 

bileziğine bakarak alerji bilgilerini kontrol ederim. 
Her zaman 164 92,1 

17. Herhangi bir ilacı uygulamadan önce, hastanın 

kimlik bilgilerini, kimlik bileziğine bakarak kontrol 

ederim. 
Her zaman 168 94,4 

18. İlaç uygularken hasta dosyasını ya da "ilaç 

uygulama formunu" da (ilaç tabelası) hasta odasına 

götürürüm. 
Her zaman 110 61,8 

19. Hasta odasına girmeden önce ilaçları, 

ambalajlarından (kutu, ampul, flakon vb.) çıkarırım. Hiçbir zaman 24 13,5 

20. Yaptığım ilaç uygulamalarımı hasta dosyasına kaydederim. 

a. Uygulamadan önce Hiçbir zaman 65 36,5 

b. Uygulama sırasında Her zaman 87 48,9 

c. Uygulamadan sonra Hiçbir zaman 10 5,6 

21. Konsantre elektrolit solüsyonları (örneğin; 

potasyum, magnezyum, sodyum klorid > %0.9 vb.) 

çalıştığım katın stoğunda bulunduruluyor. 
Hayır 39 21,9 
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Ek 3. Etik Kurul Kararı Üst Yazı
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Ek 4. Etik Kurul Kararı 
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Ek 5. Kurum İzni 
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Ek 6. Komisyon Kararı

 

 

 

Ufuk AYDENİZ 
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Üye 

 

 

Dr. Sevinç SÜTLÜ 

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı 

Üye 

 

Niyaz ÇOBAN 

Uzman 

Üye 

 

 

 

Mustafa ŞANLI 

Uzman 

Üye 
 

 

 

Dr. Musa Murat ERK 

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı 

Başkan 
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ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler   

 Adı ve Soyadı   : Ezgi CEYLAN 

Doğum Yeri ve Yılı   :  

Medeni Hali    :  

Telefon   :  

Mail    :  

Eğitim Durumu   

 Lisans Öğrenimi   : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

2. Lisans Öğrenimi                 : Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü 

Yabancı Dil(ler) ve Düzeyi   

 l. İngilizce- Orta 

İş Deneyimi     

 1. Kastamonu Devlet Hastanesi: 2016-2019  

2.  Burdur Devlet Hastanesi: 2019-  

Bilimsel Yayınlar ve Çalışmalar   

 1. 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi Kitabı Özet –Sözlü sunum 

 


