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ANESTEZİ UYGULAMALARINDA HASTA GÜVENLİĞİ 

Primum	Non	Nocere	–	Önce	zarar	verme	–	Önce	Hasta	Güvenliği	
	
İnsanın	 insana	 güvenmesinin,	 bir	 insanın	 kendisin	 bayıltıcı	 bir	 zehirle	ağrısız,	 bilinçsiz	 ve	 yardımsız	 bir	
durumda	bırakılmasına	izin	vermesinden,	daha	güzel	bir	örneği	var	mı?	(Prof.	Dr.	Theodor	Billroth)	
	
Her	 yıl	 dünya	 genelinde	 230	 milyon	 hastaya	 cerrahi	 girişim	 için	 anestezi	 uygulanmaktadır.	
Cerrahi	 işlemlerle	 ilişkili	 olarak	 7	 milyon	 kişide	 ciddi	 komplikasyon	 gelişmekte	 ve	 200.000’ni	
Avrupa’da	olmak	üzere	yılda	bir	milyon	insan	hayatını	kaybetmektedir.		
	
Anesteziyolojideki	 ölüm	 oranları,	 klinikteki	 uygulamaların	 bugün	 oldukca	 güvenli	 olarak	
yapıldığını	 ortaya	 koymaktadır.	 Anesteziye	 bağlı	 olduğu	 düşünülen	 ilk	 ölüm	 28	Ocak	 1848’de	
bildirilmiştir.	 1980	 öncesinde,	 anestezi	 ile	 ilişkilendirilen	 ölüm	 oranları	 1:2500-1:5000	
dolaylarında	tahmin	edilirken,	1970’li	yılların	sonlarında	solunum	fonksiyonlarının	yakın	takibini	
sağlayan	cihazların	(puls	oksimetri	ve	kapnografi)	günlük	uygulamalar	arasına	girmesi	ile,	1969-
1988	 arası	 dönemde	 özellikle	 solunumsal	 nedenli	 kardiyak	 arrestler	 2,1/10.000’den	 1/10.000	
anestezi	vakasına	inmiştir.	Dünya	Sağlık	Örgütü		Dünya’da	çoğu	düşük	ve	orta	gelir	düzeyindeki		
ülkelerde	 78000	 ameliyathane	 pulsoksimetre	 olmadığını	 tespit	 etmiş	 ve	 2011	 yılında	 “her	
ameliyathaneye	 bir	 puls	 oksimetre”	 projesi	 (LIFEBOX)	 başlatmış	 ve	 Türk	 Anesteziyoloji	 ve	
Reanimasyon	Derneği	(TARD)	de	bu	projeye	destek	vermistir.		

Son	 10	 yıl	 içerisinde	 Fransa,	 Hollanda,	 ABD,	 Avustralya	 ve	 Yeni	 Zellanda’dan	 gelen	 sonuçlara	
göre	anestezi	kaynaklı	komplikasyon	ve	yan	etkilere	bağlı	ölüm	riski	bugün	 için	her	100.000	
vakada	1	olarak	gözükmektedir.		

Hasta	güvenliği	 için	kalıcı	 hasar	 verileri	de	 fikir	 vericidir.	Bazı	önemli	 çalışmalarda	anestezi	 ile	
ilintili	kalıcı	hasar	bırakan	komplikasyon	oranı	da	%0,2-0,6	olarak	bildirilmektedir..		

İngiltere’de	 her	 96.000	 anestezi	 uygulamasının,	 İsviçre’de	 her	 122.000,	 Amerika’da	 ise	 her	
133.000	anestezi	uygulamasının	biri	dava	ile	sonuçlanmaktadır.		



ABD’de	 1990	 sonrası	 malpraktis	 davalarının	 %45’i	 solunum	 problemi	 ile	 ilgilidir	 ve	 zor	
entübasyon	 başı	 çekmektedir.	 Hasta	 emniyetini	 değerlendirmek	 sadece	 neticelere	 bakmak	
değildir;	aynı	zamanda	anestezi	bakım	sürecindeki	risklerin	ve	hataların	da	dikkatle	göz	önüne	
alınması	 gerekir.	 Anestezi	 günümüzde	 PERİOPERATİF	 TIP	 olarak	 tanımlanmaktadır.	 Bu	
tanımlama	 anestezi	 ve	 yoğun	 bakım	 uzmanının	 ameliyat	 öncesi	 anestezi	 polikliniklerinde	
hastanın	 değerlendirilmesi,	 cerrahi	 işlem	 için	 gerekli	 tüm	 hazırlıklarının	 yapılarak	 hastanın	
operasyona	 alınması,	 operasyon	 sonrası	 gerek	 derlenme	 gerekse	 operasyon	 sorası	 bakım	
ünitelerinde	ya	da	yoğun	bakım	ünitelerinde	bakımının	yapılmasından		sorumlu	olduğunu	ifade	
eder.		

Anesteziyoloji	bilimi,	Dünyada	“Hasta	Güvenliği’nin”	öncüsü	olarak	ciddi	rol	oynamıştır.		Bunun	
örneklerini	 1985’te	 kurulan	 Anestezi	 Hasta	 Güvenliği	 Vakfı	 (Anesthesia	 Patient	 Safety	
Foundation)	 oluşturur.	 1997’de	 Ulusal	 Hasta	 Güvenliği	 Vakfı	 (National	 Patient	 Safety	
Foundation)	ve	2012’de	ise	Avrupa	Birliği	Hasta	Güvenliği	ve	Bakım	Kalitesi	Ağı	(European	Union	
Network	 for	 Patient	 Safety	 and	 Quality	 of	 Care-PaSQ)	 bunu	 izlemiştir.	 DSÖ;	 “güvenli	 cerrahi	
hayat	 kurtarır”	 sloganı	 ile	 Eylül	 2009’da	 “cerrahi	 güvenlik	 kontrol	 listesi”ni	 yayınlamış	 ve		
anestezi	açısından	uyulması	gereken	bazı	prensipleri	tanımlamıştır.		

“Diğer	medikal	 alanlarla	 karşılaştırıldığında,	 anesteziyoloji	 hasta	 emniyeti	 ve	 güvenli	 sağlık	
hizmeti	açısından	en	önde	gelenler	arasındadır.	Bu	bakımdan,	kendine	özgü	yüksek	riskli	bir	
uygulama	olmasına	karşılık,	anesteziyoloji	bugün	oldukça	güvenli	hale	gelmiştir.			

Sağlık	 hizmetinde	 tanı	 ve	 tedavi	 kadar	 hasta	 güvenliğinin	 sağlanması	 da	 çok	 önemlidir.	Hasta	
güvenliği,	sağlık	hizmetine	bağlı	hataların	önlenmesi	ve	bu	hataların	neden	olduğu	yaralanma	ve	
ölümlerin	 ortadan	 kaldırılması	 için	 geliştirilmesi	 gereken	 sistemleri	 içerir.	 Hasta	 güvenliği	
farkındalığının	 arttırılması	 için	 hem	 sağlık	 çalışanlarına	hem	de	 topluma	önemli	 sorumluluklar	
düşmektedir.		
	
Hasta,	 hasta	 yakını	 ve	 toplumun	 diğer	 üyelerine	 de	 daha	 güvenli	 sağlık	 hizmetine	 nasıl	
ulaşılabileceği	konusunda	sürekli	bilgi	verilmelidir.		
	
Anesteziyoloji	 ve	Reanimasyon	uzmanları	 (kısaca	anestezi	uzmanı	diyebiliriz)	hasta	güvenliğini	
arttırma	çabalarında	daima	başı	çekmektedir.	Anesteziyoloji	ve	Reanimasyon	Anabilim	Dalı	bu	
konuda	klinik	uygulama	kılavuzlarına	sahip	çıkan	ilk	bilim	dalıdır.	TARD,	dünyada	ve	ülkemizde	
çok	önemli	bir	konu	olan	“Hasta	Güvenliği	Kültürü”nün	önemine	dikkat	çekmek,	yaygınlaştırmak	
ve	 de	 Anestezi	 ve	 Yoğun	 Bakımda	 Hasta	 Güvenliği’nin	 oluşturulabilmesi	 için	 toplumda	
farkındalık	yaratmak	için	çalışmalarını	sürdürmektedir.		

Güvenliği	Arttırmada	Kanıtlanmış	Yöntemler	Anestezi	Uygulamalarında	da	Kullanılmaktadır.	

Günümüzde,	kritik	olay	bildirimi	sadece	anestezi	ve	yoğun	bakımda	değil,	aynı	zamanda	çeşitli	
diğer	 medikal	 branşlarda	 da	 uygulanan	 kanıtlanmış	 bir	 yöntemdir.	 Yerel	 olarak	 hastanelerde	
uygulanmakta,	 ulusal	 düzeyde	 de	 bütün	 dünyada	 hem	 gelişmiş	 hem	 de	 gelişmekte	 olan	
ülkelerde	 kullanılmaktadır.	 Bütün	 bu	 sistemlerin	 gayesi	 bildirilmiş	 istenmeyen	 olayları	 veya	
buna	 yol	 açabilecek	 durumları	 öğrenmek	 ve	 bunları	 önleyici	 sistemler	 geliştirmektir.	 Sağlık	
Bakanlığı	 bu	 amaçla	 ülkemizde	 2016	 mart	 ayından	 beri	 Güvenlik	 Raporlama	 Sistemini	
kurmuştur.		



Son	20	yıl	içinde,	başka	yüksek	riskli	alanlarda	(uçuş	eğitmenliği	gibi)	geliştirilmiş	olan	çeşitli	risk	
yönetim	 metodlarının	 anestezistler	 tarafından	 da	 uygulanmakta	 olduğunu	 görmekteyiz.	
Simülasyon	 eğitimi;	 olağandışı	 durumlar	 için	 beceri	 eğitiminde,	 öğrenci	 konumundakilerin	
değerlendirmesinde	 veya	 tekrar	 belgelendirmelerde,	 iletişim	 becerilerinin	 geliştirilmesinde,	
hatta	 anesteziyoloji,	 acil	 bakım	 tıbbı	 ve	 yoğun	 bakım	 gibi	 yüksek	 risk	 alanlarındaki	 takım	
çalışmalarına	eğitim	vermek	için	de	çok	faydalı	olmuştur.		

Mevcut	yöntemlerden	sadece	bazıları	olan	olay	bildirimi,	 simülasyon	bazlı	eğitim,	standart	bir	
biçimde	 ilaç	 ve	 ampullerin	 etiketlenmesi	 (Dünya	 Sağlık	 Örgütü	 verilerine	 gore	 her	 yıl	 dünya	
çapında	 yaklaşık	 16	milyar	 enjeksiyon	 yapılıyor)	 klinik	 devirler	 için	 yapılandırılmış	 işlemler	 ve	
kontrol	 listesi	 kullanımlarının	gerek	klinik	uygulamada	gerekse	 tıp	 fakültelerinde	yoğun	olarak	
uygulanmaları,	anestezide	emniyetin	belirgin	bir	şekilde	artabilmesi	için	elzemdir.		

Anestezi	 ile	 uğraşan	 profesyonellerin	 teknik	 becerileri	 ve	 insan	 olmaları	 nedeniyle	 teknik	
olmayan	 becerileri,	 hasta	 emniyetini	 etkileyen	 tek	 faktör	 değildir.	 Topluluktaki	 değişik	
paydaşların	 bilinç	 seviyelerinin	 yükseltilmesi	 ve	 yetkili	 politik	 mercilerin	 gerekli	 desteğinin	
sağlanması	 da	en	az	bunlar	 kadar	önemlidir.	 Bu	özellikle,	 hasta	emniyetini	 arttırmaya	 yönelik	
farklı	girişimler	için	parasal	destek	alınmasını	kapsar.	Bu	kapsamda,	Haziran	2010’da	“European	
Board	 of	 Anesthesiology”	 ve	 “European	 Society	 of	 Anesthesiology”	 Anesteziyolojide	 Hasta	
Güvenliği	İçin	Helsinki	Deklarasyonu’nu	kabul	etmişlerdir.	Bunların	anestezi	pratiğine	transferi	
anestezistlerin,	 akademisyenlerin	 ve	 kamu	 sektörünün	 birlikte	 çaba	 sarfetmelerini	
gerektirmektedir.	

Farkındalık	 oluşturma	 ve	 eğitim	 amacıyla	 broşür,	 afiş,	 kamu	 spotu	 vs.	 tanıtım	 materyali	 ile	
duyurulması	ve	işyeri	sağlık	güvenlik	konusunda	yapılacak	eğitimlerin	meslek	gruplarına	yönelik	
yapılması	 önemlidir.	 	 Bildirim	 prosedürünün	 oluşturulması.	 kurumsal	 raporlamanın	 yapılması:	
için	 de	 her	 kurum	 kendi	 içinde	 tüm	 iş	 kazalarını	 raporlayıp,	 sonuçlara	 göre	 prosedürlerini	
yenilemeye	gitmelidir.		
	
Sevdiklerini	 bizlere	 emanet	 eden	 hasta	 yakınları,	 canlarını	 bize	 emanet	 eden	 hastalarımız,	
çalışma	arkadaşlarımız,	tüm	sağlık	çalışanları	ve	ülkemiz	için	Hasta	Güvenliğini	Sağlamak	için	
sorumluyuz…	
	
Dolayısı	ile	Anestezide	Hasta	Güvenliği’ni	sağlamakla	yükümlüyüz.		
	
Prof.	Dr.	Hülya	Bilgin	
TARD	Başkanı	
Uludağ	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	Anesteziyoloji	ve	Reanimasyon	AD	Öğretim	Üyesi	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 



HASTA GÜVENLİĞİ VE TARD BU KONUDA NELER YAPIYOR? 
 

1999 yılında Tıp Enstitüsü (Institute of Medicine)’nün yayınladığı raporda “Beşer şaşar” 
(To Err Is Human); ABD’de yılda 44.000-98.000 kişinin tıbbi hatalar nedeniyle öldüğünü 
ve bu oranın kanser ya da araç kazaları sonucu gerçekleşen ölümlerden fazla olduğu 
gerçeği bildirildiğinde büyük bir etki yapmıştır. Raporda sorunun ekonomik boyutuna 
ilişkin olarak da yılda 17-29 milyar dolarlık bir maliyetten söz edilmekte ve öngörülen 
toplam maliyetin ise 37.6-50 milyar dolar olarak bildirilmekteydi. 
 
Raporda hekimlerin %35’inin de kendilerinin ve yakınlarının başına tıbbi hatalar 
geldiğini, hekim dışı kişilerin ise bu oranı %42 olarak ifade ettikleri bildirilmekteydi. 
 
İngiltere’de hastaneye yatan hastaların %10’undan fazlasında ya da yılda yaklaşık 
850.000 istenmeyen olay görüldüğü, Avustralya‘da hastaneye yatan hastalar arasında 
istenmeyen olay hızının %16,6 olduğu gibi verilerin raporda sunulması konu ile ilgili 
karar vericiler, uygulayıcılar ve kamuoyunun ilgisi çekilmiş oldu. 
 
21. yüzyılda sağlık sisteminin olması hedeflenen özellikleri aynı zamanda 
iyileştirilmesi amaçlanan özellikler olan konular; 
1-  Güvenli (hastalara yardım ederken zarar vermemesi) 
2- Etkili (bilimsel bilgiler ve kanıta dayalı tıp uygulamalarına dayalı hizmet sunumu,  
sağlık hizmetinin eksik ya da gereksiz kullanımının önlenmesi),   
3- Hasta odaklı (hastanın ihtiyaç, değer yargıları ve tercihleri doğrultusunda 
davranılması ve klinik karar verme mekanizmalarına ortak edilmesi),   
4- Zamanında (gerek olduğunda hizmete ulaşılabilmesi ve beklemelerin sağlığa zarar 
vermesinin önlenmesi),  
5- Verimli (hem malzeme, hem de insan gücü israfının önlenmesi ve maliyet etkin bir 
sağlık hizmeti sunulması)  
6- Eşit ve hakkaniyetli (hizmet kalitesinin ırk, cinsiyet, renk, coğrafya ve sosyo-
ekonomik farklılıklara bakılmaksızın eşit) olması. 
 
Tanımlar; 
Tıbbi hata (medical error): Planlanan bir işin amaçlandığı şekilde tamamlanamaması 
veya amaca ulaşmak için yanlış plan yapılması ve uygulanması.  
Tıbbi hatalar da kök nedenlerine göre üçe ayrılırlar:  

• İşleme bağlı hatalar: Yanlış işlemi yapma  
• İhmale bağlı hatalar: Doğru işlemi yapmama 
• Uygulamaya bağlı hatalar: Doğru işlemi yanlış uygulama  
 

Yan etki (adverse event) Sağlık hizmetinin, altta yatan hastalığa veya hastanın içinde 
bulunduğu duruma bağlı olmaksızın yol açtığı hasar/zarar.  
 
Ulusal Hasta Güvenliği Vakfı (National Patient Safety Foundation) tanımlamalarına 
göre; Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık hizmetine 
bağlı hataların neden olduğu hasta hasarlarının ortadan kaldırılması veya azaltılmasıdır.  
 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı 
tarafından yayımlanan  Sağlıkta Kalite Standartları’na göre; Hasta Güvenliği, hizmet 
alan tüm paydaşların zarar görmelerine yol açabilecek ve önceden öngörülebilen tüm 
tehlikeleri, kabul edilebilir bir düzeyde risk seviyesinde tutmak için alınabilecek tedbir ve 
iyileştirme faaliyetleridir.  



Güvenilir bir sağlık hizmetinin sunulmasının ve iyileştirilmesinin önünde önemli 
engeller; Maksimum performans sınırlarının zorlanması, güvenlilik stratejilerinin 
sistematik yaklaşımları içermek zorunda oluşu, profesyonel kural ve yasaların 
karmaşıklığı, sağlık hizmetinin çok karmaşık hale gelmesi, “Hoşgörü kültürü”̈ eksikliği, 
konu ile ilgili eğitim yetersizliği, hataların rapor edilmesinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceği 
algılaması olarak sıralanabilir. 
 
Hasta güvenliğini iyileştirme yöntemleri ise; klinik uygulama rehberleri, kritik yol 
haritaları, klinik karar verme destek sistemleri, davranış değişikliği sağlayacak eğitim 
programları, yasal önlemler, akreditasyon, hizmet alıcılarının zorlamaları olarak kabul 
edilir. En kalıcı ve başarılı çözüm yolunun, hasta güvenliğinin kurumun en öncelikli 
konusu ve ortak değeri olarak kabullenilmesi olarak kabul edilen hasta güvenliği 
kültürünün oluşturulması olduğu kabul edilir. 
 
Bu süreçte en önemli paydaşlardan biri olan hasta ve yakınları da sürece aktif katılım 
sağlamalıdırlar. Bu amaçla Joint Commission “Speak Up” kampanyası başlatmış ve 
hasta ve yakınlarının yapması gerekenler özetlenmiş ve teşvik edilmiştir; Aşağıda 
sıralanan bileşenlerin baş harflerinden kurgulanmış olan “yüksek sesle sorun” yaklaşımı 
ortaya konmuştur. 
 
Sesli olarak sorularını sorun. (Speak Up) 
Aldığınız bakım hizmetine odaklanın. Doğru sağlık personelinden doğru ilaçları 
aldığınıza emin olun. (Pay Attention) 
Kendinizi eğitin; araştırın. (Educate Yourself) 
Çevrenizdeki güvendiğiniz kişilere sorular sorun. (Ask) 
Hangi ilacı neden aldığınızı, hangi tetkiki neden yaptırdığınızı bilin. (Know) 
Hizmet aldığınız kurumun çalışma standartlarını, hizmet standartlarını sorgulayın. (Use) 
Bütün tedavi kararlarına katılım gösterin. (Participate) 
Hasta güvenliği sorunsalının çözümüne yönelik eylemler arasında 7 basamak yaklaşımı 
pratik önem arzetmektedir; 
 
1. Güvenlik kültürü 
2. Çalışanlara önderlik yapmak ve destek sağlamak 
3. Kapsamlı risk yönetimi 
4. İstenmeyen olay bildirimini teşvik etmek 
5. Hastaları ve yakınlarını da dahil etmek 
6. Dersleri öğrenmek ve paylaşmak 
7. Çözümler üretmek ve uygulamak 
 
ANESTEZİDE DURUM NEDİR? 
Konunun ilgili pratiğe yansımasının bilgi ve deneyim kaynakları;  
 Diğer risk yüksek güvenlik sorunlu alanlar 
 Kitle ulaşım endüstrileri 
 Nükleer enerji endüstrisi 
 Kazalar oluşumunun bilgisi 
 Kazalardan korunma bilgisi 
 Kritik olay raporları 
 Denetleme listeleri (checklist) 
 Güvenli sistem tasarımları 
 İletişim protokolleri 
 Sistemik risk analizidir. 
  



Özellikle uygulamaların hastaya verebilecekleri potansiyel zararların 
değerlendirilmesinde, yıllar içerisinde tanımların genel kaba nitelikten, daha detaylı 
özelleşmiş bir hal almış olmalarıyla da ilişkili olarak, oransal olarak azalma göstermesi 
yönündedir. 
 
TARD NE YAPIYOR? 
2012 yılında kurulan Hasta Güvenliği Bilimsel Komitesi, özellikle alanda uluslararası bir 
kurallar manzumesi olan Helsinki Hasta Güvenliği Bildirgesi ne ilk imza atan Derneğin 
bir aygıtı olarak çalışmalarını planlamıştır. Öncelik alandaki hekimlerin eğitilmesi olarak 
belirlenmiş ve bu yıllar içinde çok sayıda bilimsel eğitim çalışma faaliyeti 
sürdürülmüştür. Bu çalışmalarda konusunda uzman yerli ve yabancı öğretim üyeleri 
görev almışlardır. Bu yaklaşımın bir kültür haline dönüşebilmesi için gereken kurallar 
çerçevesini oluşturmak adına aşağıda sıralanan birçok kılavuz yazılmış ve sahada 
meslektaşlarımızın rahatlıkla kullanmaları için hazırlanmışlardır. Bu anlamda eksik 
olduğu düşünülen konularda yenilerin yazılması devam etmektedir. Aynı şekilde konu ile 
ilgili Türkçe kaynak sıkıntısı nedeniyle, Türkçe dilinde ilk Hasta Güvenliği kitabının 
yazımı devam etmekte ve yıl sonuna kadar yayınlanması planlanmaktadır. 
Kılavuzlar; Postoperatif ağrı tedavisi, Kan ve Kan ürünleri transfüzyonu, günübirlik 
anestezi, zor havayolu, preoperatif hazırlık, postanestezik bakım, ameliyat dışı anestezi 
uygulamaları, istenmeyen perioperatif hipotermi önlenmesi rehberi, anestezi ve yoğun 
bakımda kan ve kan ürünleri transfüzyon kılavuzu, perioperatif hedefe yönelik tedavi 
(PGDT) kılavuzu vb. 
 
Dernek üyelerimiz arasında, ülkemizdeki büyük resmi görüntüleyebilmek adına yapmış 
olduğumuz ankette elde ettiğimiz bazı sonuçları siz saygıdeğer basın mensupları ile 
paylaşmak isteriz. 

• Sizin veya yakınınızın tıbbi uygulama hatası ile karşılaştığını hatırlıyor musunuz?  
o Evet- %74.77 

• Bu tıbbi hata uygulamasını nasıl değerlendirirsiniz?  
o Majör bir olay - %32.43 

• Önlenebilir tıbbi uygulama hatası Türkiye' de sizce hangi sıklıkta olmaktadır?  
o Çok sık -   % 28.82 
o Orta sıklıkta-   %51.35 
o Az -    %17.11 
o Çok az -   %2.70 
o Hiç  -    %0 

• Anestezide önlenebilir tıbbi hataların oluşum nedenleri  
o Sağlık insan gücü eksikliğidir.    %68.46 
o Hekim sayısının az olmasıdır.    %49.54 
o Yardımcı sağlık personeli sayısının az olmasıdır. %31.53 
o Eğitimlerinin yetersizliğidir.     %27.92 
o Aşırı işyükü ve işyükü zorlanmasıdır.   %81.08 
o Hekimlerin hastalarına ayırdıkları sürenin yetersizliğidir. %72.07 
o İletişim eksikliğidir.      %57.65 
o Bireysel hatalarıdır.      % 28.82 

• Hasta güvenliği kavramı ile ilgili bilginiz var mı?  
o Hayır,yok.       %0.9 
o Evet, bilgilerimin yeterli olduğunu düşünüyorum. %47.74 
o Evet ama sınırlı bilgiye sahibim.    %45.94 
o Evet ama yetersiz bilgim var.    %5.4 

 
 



• Hasta güvenliği ile ilgili eğitim aldınız mı?  

o Evet aldım %54.05 
• Uygulanacak tüm işlemler için hastalar bilgilendirilir, mutlaka hasta onamı alınır.  

o Evet   %98.19 
• Ameliyathanede hastanın kimliği, hangi operasyonun yapılacağı, operasyon tarafını 

belirten kontrol listesi kullanıyor mu?  
o Evet   %95.49 

• Ameliyathanede güvenli cerrahi kontrol listesi kullanılıyor mu?  
o Evet   %97.29 

• Ameliyathanede yüksek riskli ilaçların güvenliğinin geliştirilmesi için etiketleme yapılıyor 
mu?  

o Evet   %79.27 
• Kan ürünleri transfüzyonundan önce mutlaka transfüzyon formu kullanılarak kontrol 

sağlandıktan sonra işlem gerçekleştirilir.  
o Evet   %97.29 

• Düşme riski olan hastalara farkındalık yaratmak için renkli kol bandı takılır.  
o Evet  %34.23 

• Ameliyathanede oluşan istenmeyen olay/olaylar için kullanılan bir olay bildirim / 
raporlama sisteminiz var mı?  

o Evet  %63.06 
• Ameliyathane ve/veya yoğun bakımda hasta devri için yapılandırılmış bir kontrol listesi 

var mı?  
o Evet   %55.85 

  
Bu veriler ışığında Derneğimizin konu ile ilgili çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. 
Çok boyutlu bir konunun tek muhatabı olarak “tek çözüm üretici” olmamızın 
olanaksızlığını takdir edeceğinizi düşünüyoruz. Bu bağlamda konunun tüm 
paydaşlarının farkındalığının artması ve sonrasında sahiplenici kimliğe bürünmeleri için 
siz sayın basın mensuplarının sorumlulukları olduğunu düşünüyoruz. Bu amaç için 
yapılacak tüm faaliyetlerde STK olarak doğru ve etkin bilgileri sizlerle ve dolayısıyla 
sayın kamuoyu ile paylaşmanın görevlerimizden biri olduğunu düşünüyoruz. 
 
Prof. Dr. Tuğhan Utku 
TARD Hasta Güvenliği Bilimsel Kurulu Başkanı 
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Öğretim Üyesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAĞLIK BAKANLIĞI GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ 
 
Güvenlik Raporlama Sistemi, ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından 23.03.2016 
tarihinde kurulmuş; sağlık hizmeti üreten birimlerin ve sağlık profesyonellerinin tıbbi 
süreçlerde karşılaştıkları hataları bildirebilecekleri, riskler, yaygın olarak gerçekleşen 
hatalar ve bunların önlenmesi, iyileştirilmesine yönelik konular hakkında bilgi 
edinebilecekleri bir platformdur. Ayrıca hatalara ilişkin tüm raporlar, Sağlıkta Kalite 
Standartları’nın geliştirilmesi amacı ile kullanılmakta, böylece sağlık hizmet süreçlerine 
ilişkin hataların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu sistem ile tıbbi süreçlerde yapılan 
hata bildirimleri ulusal boyutta toplanarak yeni kalite standartlarının geliştirilmesi ve 
sistemsel boyutta iyileştirme sağlanması, istenmeyen olayları önlemeye yönelik ulusal 
stratejiler ve kurumsal düzeydeki iyileştirme çalışmaları sağlanabilmektedir. Bu sistem 
ayrıca tıbbi hatalar ve bildirimi konusunda sağlık profesyonellerinin ve halkımızın 
farkındalığını artırmaktadır. Genel olarak, 2016 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı Güvenlik 
Raporlama Sistemi’ne toplam 74383 hata bildirimi gerçekleştirilmiştir. Dört ana başlıkta 
toplanan bildirimlerin %1.68’i Cerrahi Hata, %2.03’ü Hasta Güvenliği Hatası, %3.21’i 
İlaç Hatası, %93.82’sini Laboratuvar Hataları oluşturmaktadır.  
 
Cerrahi süreç içerisinde en sık bildirimi yapılan ilk 10 hatanın başında klinik 
cerrahi işlem hazırlığı sürecinde (%58.77) karşılaşılan hatalar gelmektedir. Bunlar; 
ameliyat bölgesinin/ tarafının işaretlenmemesi, makyaj, protez ve değerli eşyaların 
çıkarıldığının teyit edilmemesi şeklinde karşımıza çıkmakla beraber, ameliyathaneye 
transfer ve hasta kabulü sırasında (%11.67) hasta kimliği, ameliyat yeri ve cerrahi 
işlemin doğrulanmaması, hasta transferine sağlık çalışanının eşlik etmemesi, anestezi 
öncesi hazırlık ve kontroller (%9.25), hasta rızasının alınmaması ve kontrol edilmemesi, 
ameliyat öncesi açlık gerekliliğinin teyit edilmemesi, ameliyat sonu kontrolleri (%5.36), 
ameliyathane cerrahi işlem hazırlığı (%5.27), ameliyat kesisi öncesi kontroller (%5.27), 
ameliyathaneden hastanın ayrılışı ve transferi (%2.77), ameliyat sürecindeki takip ve 
kontroller (%1.64) aşamasında da hatalarla karşılaşılmaktadır. Bu hataların sıklıkla 
08.01-12.00 saatleri arasında  (%39.28) gerçekleştiği gözlenmektedir. Hasta güvenliğini 
etkileyen hataların başında; tıbbi kayıt ve klinik değerlendirme hataları, hastanın temel 
bilgilerinin yanlış kayıt edilmesi, hasta/refakatçi kaynaklı hatalar-hastanın düşmesi, tıbbi 
kayıt ve değerlendirme hataları-hastanın yanlış kimliklendirilmesi yer almaktadır. En sık 
bildirimi yapılan ilaç uygulama hataları ise; hatalı doz, yanlış ilaç, okunaksız el yazısı, 
ilaç adında kısaltma kullanımı, elektronik ortamda yanlış ilaç seçimidir. İlaç uygulama 
hataları en az ameliyathanelerde (%2.58), en fazla klinik içerisindeki uygulamalarda 
gerçekleşmektedir (%55.97), benzer şekilde hasta güvenliğine ait hatalar da en fazla 
kliniklerde (%56.94) gerçekleşmektedir. 
 
Prof. Dr. Hilal Ayoğlu 
TARD Hasta Güvenliği Bilimsel Kurulu Başkan Yardımcısı 
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Başkanı  
 

	
	
	
	
	
	
	
	



HELSİNKİ HASTA GÜVENLİĞİ BİLDİRGESİ 
 
Ülkemizde Anesteziyoloji’nin kurucusu rahmetli hocamız Prof. Dr. Sadi Sun'un “cerrahi 
girişimlere kişinin tahammülünü sağlama, cerrahi girişimin neden olacağı 
olumsuz etkenlerden hastayı koruma sanatı” olarak tarif ettiği anestezi bilimi 
koruyucu, kollayıcı ve fakat tek başına tedavi edici bir yöntem olmadığından ideal 
anestezi yönetimi hastayı hiçbir riske sokmamalıdır. Bu yüzden anestezide hasta 
güvenliği büyük önem taşır. 
 
Hasta Güvenliği Kültürü 
Hasta güvenliği kültürü çok eskilere dayanır. 4000 yıl önce Hammurabi kanunlarında 
belirtildiği ve daha sonraları Hipokrat'ın da dediği gibi “Önce hastaya zarar verme” 
(Primum non nocere) prensibi önemlidir.  
 
“Hatasız kul olmaz” diye bir atasözü vardır. Avrupa'da Uluslararası Tıp Enstitüsü 
1999'da bu anlamı içeren “To Err is Human” başlıklı raporu yayınladı. Bu raporda 
Anesteziyoloji bilimi hasta güvenliğine yönelik çalışmaları ilk başlatan bilim dalı olarak 
övülüyordu. 
 
Modern anesteziyoloji uygulamalarını anlatırken sıklıkla havacılık benzetmesine 
başvurulmuştur. İndüksiyon ve entübasyon uçağın kalkmasına ve anestezinin 
sonlandırılması ve ekstübasyon uçağın inmesine benzetilmiştir. Uzun sorunsuz anestezi 
idamesi ise otomatik pilota bağlanmış uçak yönetimine benzetilir. Bir havacılık deyimi  
“Yaşlı pilotlar vardır cesur pilotlar vardır. Fakat hem yaşlı hem de cesur pilot 
yoktur” der. Bu yüzden ciddi yaralanmalar ve kayıplarla sonuçlanan havacılık 
kazalarının çok az olduğu (0,27:1.000.000) söylenmektedir. Ciddi tıbbi hataların oranı  
%3,7 - 6,7 arasında değişmektedir. ASA1 hastalarında anestezi uygulaması ise uçak ve 
tren yolculuklarından ve nükleer endüstriden daha düşük risk oranlarına sahiptir. 
Anestezi uygulamasına ilk başlandığında cerrahların hata yapabileceği düşünülemez, 
anestezistlerin ise hata yapabileceği kabul edilemezdi. Zamanla cerrahların hata 
yapabildikleri ortaya çıktığı gibi, biz anestezistlerin de diğer insanlar gibi hata 
yapabileceğimiz kabul edilmeye başlandı.  
 
Aslında 1987 de Allnutt’ın ünlü makalesinde belirttiği gibi öğrenme aşaması bu tip 
hatalara bağlıdır ve her zaman yapılmıştır. Bu yüzden tüm insanlar ne olursa olsun 
istisnasız hata yapar. Bu tip hatalar tamamen normal ve insan öğrenme fonksiyonunun 
kaçınılmaz gereğidir. 
 
Görüldüğü gibi anesteziye bağlı komplikasyon ve ölüm oranı yıllar geçtikçe giderek 
azalmaktadır. Anestezi bir ekip işidir. Birçok durumda sadece tek başına uzman değil 
aynı zamanda sistemi kuran bölüm ve düzenleyici otoritelerin de sorumluluğu göz 
önünde bulundurulmalıdır.  Bu yüzden hasta güvenliği için uygun metot çoğu zaman 
sistem yaklaşımı olmalıdır. Ancak bu her bir doktorun hastası için kaliteli, güvenli 
yaklaşım ve işindeki mükemmellik için çaba göstermesi gerektiği sorumluluğunu ortadan 
kaldırmaz. 
 
Türkiye’de Hasta Güvenliği Kültürü: 
Türk Beylikleri döneminden başlamakla birlikte Osmanlı döneminde daha çok sayıda 
olmak üzere elimizde bulunan tıp yazmalarında hasta güvenliği açısından temelde iyi 
hekimlik tanımı yapılmaktadır.  
 
 



Hekim İbn-i Şerif “Yâdigâr-ı İbn-i Şerif” adlı eserinin Süleymaniye Kütüphanesi’nde 
kayıtlı sayfaları arasında yer alan hekimlere tavsiyelerinde; 

- İyi bir hekimin emin, insaniyetli ve şefkatli olması gerektiğini belirtir.  
- Bilgi ve becerisi yanında hastanın durumunu çok iyi gözlemlemesini tavsiye eder. 
- Olabildiğince önce gıda ile tedavinin düzenlenmesini, olmazsa ilaçlara 

başvurulmasını,  
ilaç gerekiyorsa da öncelikle bir tek ottan oluşan ilacın verilmesini, ancak bununla tedavi 
edilemezse o zaman karışım şeklindeki ilaçların kullanılmasını önerir. 
 
Helsinki Anesteziyoloji’de Hasta Güvenliği Bildirgesi 
Son yıllarda tüm dünyada anestezide hasta güvenliği konusunun ilgi odağı olmasında 
başlıca rolü oynayan “Helsinki Hasta Güvenliği Bildirgesi” 2010 yılında Helsinki’de 
yapılan Avrupa Anesteziyoloji Derneği Kongresi esnasında açıklandı. Ancak oluşturulma 
ve geliştirilmesi 2 sene sürdü.  
 
Avrupa Anestezi Yeterlik Kurulu’nun 2008 de İstanbul’daki toplantısında sempozyum 
konusu “Hasta Güvenliği” idi.  Bu toplantı sonrası EBA ve ESA temsilcileri “ Hasta 
Güvenliği Bildirgesi” oluşturmaya karar verdiler. Benim de imzamın olduğu bu bildirge 
2010 da ESA Kongresi sırasında Helsinki’de “Hasta Güvenliği Bildirgesi” olarak 
açıklandı. Bu bildirge tüm dünyada ilgi görerek Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Anestezi 
Dernekleri Federasyonu, Avrupa Hasta Federasyonu gibi kurumlar tarafından 
desteklendi. Avrupa dışından da pek çok anestezi dernek temsilcileri yanında, Avrupa 
ve diğer kıtalardan pek çok anestezist tarafından da imzalanmaya devam ediliyor.  
 
Helsinki Bildirgesi’nin amacı ve ilkeleri;  
“Helsinki Hasta Güvenliği Bildirgesi”nin amacı Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım, 
perioperatif bakım, ağrı tedavisi, acil tıp gibi ilişkili tıp birimlerinde hasta güvenliğini 
arttırmaktır. 
 
Bildirge anestezistler için klinik kullanımlarında uygulamaları gereken hasta güvenliğini 
arttıran pratik adımları içermektedir. 

• Her yıl dünyada 230 milyon hasta büyük cerrahi girişimler için anestezi 
almaktadır. Yedi milyon hasta da bu cerrahi girişimlerle ilgili ciddi 
komplikasyonlar gelişirken bunların bir milyonu da ölmektedir. (200.000 
Avrupa’da). Tüm ilgililer bu komplikasyon oranını düşürmeye çalışmalıdır.  

 
Uzlaşı Başlıkları;  

• Hastaların, tıbbi uygulamalar sırasında kendilerini güvende hissetme ve bir 
zarara uğramama beklentisi içinde olmaları en doğal haklarıdır. Anesteziyoloji 
ameliyat öncesi, ameliyat esnasında ve ameliyat sonrası dönemde hasta 
güvenliğinin sağlanmasında anahtar rol oynar. Bu nedenle Dünya Anesteziyoloji 
Dernekleri Federasyonu’nun ‘Güvenli Anestezi Uygulaması Uluslararası 
Standartları’nı tümüyle onaylamaktayız.  

• Hastaların geri bildirim sağlamaları önemlidir.  
• Hasta güvenliğinde eğitim anahtar rol oynadığından, hasta güvenliği eğitimi 

sağlanmalı ve geliştirilmesi, yaygınlaştırılması desteklenmelidir.  
• Hastalara güvenli bakım sağlanmasında insan faktörü en önemli rolü oynar. Bu 

nedenle anestezistler cerrah, hemşire ve ekipteki diğer elemanlar ile birlikte 
güvenli hasta bakımını sağlamalıdır. 

• Sağlık hizmeti harcamalarını karşılayan kurumlar, uygun kaynakları 
sağlamalıdırlar.  



• Tıbbi malzeme ve ilaç üreten firmalar da, hastalarımızın bakımı için gereken 
güvenli ilaç ve araç-gereçlerin üretiminde ve geliştirilmesinde önemli rol oynarlar. 

• Etik, yasal veya düzenleyici hiç bir kural, bu bildirgede hasta güvenliğinin 
sağlanması için belirtilen önlemleri azaltmamalı veya ortadan kaldırmamalıdır.  

 
Temel Hedefler;  
Avrupa Anesteziyoloji Yeterlik Kurulu (EBA) Avrupa’da hasta güvenliğini arttırmak 
amacıyla aşağıdaki amaçları gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Bu hedeflere ulaşabilmek 
için Avrupa organizasyonları ile yakın işbirliği gereklidir; bunda da Avrupa Anesteziyoloji 
Derneği (ESA) nın çaba ve girişimleri yardımcı olacaktır.  

• Anestezi uygulanan tüm hastanelerde ameliyathane ve derlenme odalarında 
EBA’nın saptadığı minimum monitorizasyon standartları uygulanmalıdır. (12) 

• Anestezi uygulanan tüm hastanelerde aşağıdaki durumlar için protokoller ve 
gerekli olanaklar bulunmalıdır. (19,25) 

o Preoperativ değerlendirme 
o Ekipman kontrolu 
o Enjektörlerin etiketlenmesi 
o Zor hava yolu seti 
o Malin Hipertermi 
o Anafilaksi 
o Lokal anestezi toksisitesi 
o Masiv kanama 
o Infeksiyon kontrolu 
o Postoperativ ağrı kontrolu 

• Sedasyon uygulanan tüm hastanelerde EBA’nın saptadığı sedasyon standartları 
uygulanmalıdır. (26-30) 

• Avrupa’daki bütün Anesteziyoloji Departmanları, Dünya Sağlık Örgütü’nün 
(WHO) ‘Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır’ girişimi ve kontrol listesini 
desteklemelidir. (31) 

• Avrupa’daki bütün Anesteziyoloji Departmanları, yıllık morbidite ve mortalite 
raporlarının çıkarılabilmesi için gerekli verileri toplamalıdır. 

• Anestezi uygulanan tüm hastaneler ulusal veya uluslar arası denetimlere açık 
olmalıdır ve kritik olay bildirme (KOB) sistemlerindeki raporların düzenlenmesine 
katkıda bulunmalıdır.  
EBA ve ESA, anestezistlerin bu bildirgenin yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri 
için gerekli protokol ve gereçleri hazırlamak üzere “Hasta Güvenliği Çalışma 
Grubu” kurarak ilerleme sağlanmasına çalışmaktadır.  

 
Prof. Dr. Zuhal Aykaç  
TARD-YEK Başkanı 
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon AD Başkanı 
 


