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YB’DA KALİTE İZLEM 
İNDİKATÖRLERİ NELER OLMALI ? 

 

Dr Nimet ŞENOĞLU 

İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi   

Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Yoğun Bakım 

Sunum akışı 

•  Sağlıkda kalite nedir? 

 

•  Kalite indikatörleri nelerdir ve nasıl olmalıdır? 

•  Ülkemizde ulusal sağlıkda kalite programının 
getirdikleri 

•  Dünyada kalite izlem indikatörleri 

Sağlıkda Kalite  
o  *“Kişilerin veya toplumun sağlık hizmetleri düzeyini arzu edilen sağlık 

sonuçlarına ulaştırmak”* 

Avedis Donabedian 1919-2000 

*: Institute of  Medicine USA 

 
Yoğun bakımda kalite 

uygulamalarının amacı 
 

•  İndikatör sonuçları: 
•  kurum yönetimi ve çalışanlarına bazı konularda ipucu verir, fikir 

verir veya kararlarını destekler.  
•  doğru kararlarda veri kalitesi önemli...  

•  Sonuçlar diğer bilgi ve verilerle birlikte değerlendirilmeli... 

•  Ölçülen indikatörler yönetilebilir sayıda olmalı..  

•  Veri toplama, analiz ve iyileştirmede süreklilik önemli 
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Türkiye’de Sağlıkda Kalite ve 
Kalite İndikatörleri… 

ü  2003 Sağlıkta Dönüşüm Programı   

ü  2005 Kurumsal Performans ve Kaliteyi Geliştirme çalışması 

   100 soruluk kalite kriterler“öz değerlendirme” 

ü  2007 .....Kurum Kalite kriterleri “çapraz değerlendirmeler” 

ü  2008 ......Hizmet Kalite Standartları (HKS) 

ü  2011 .......Sağlık Hizmet Kalite Standartları (SHKS) 

ü  2012...“Türkiye Klinik Kalite Programı”  

ü  2015 .... Sağlıkta Kalite  Standartları (SKS) -Hastane Versiyon-5 

 

Sağlıkda Kalite Sistemi Kurumsal Yapılanma 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı 

İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü 

Kalite Yönetim Direktörü 

Kalite Yönetim Birimi 

Bölüm Kalite Sorumluları 

Sağlık Bakanlığı  

İl Sağlık Müdürlüğü 

Hastane 

Hastane Yöneticisi/Başhekim  

Kalite Yönetim Direktörü 

Kalite Yönetim Birimi 

Bölüm Kalite Sorumluları 

SKS Kapsamında  
Kurulan Komiteler 

 
•  Hasta Güvenliği 

•  Çalışan Güvenliği 
•  Tesis Güvenliği 
•  Eğitim Komitesi 

Kalite geliştirmede “5N” 

5N Neredeyim? 

Neden buradayım  

Nerede olmayı hedefliyorum  

Orada olmak için neler yapmalıyım 

Şu ana kadar neleri başardım 

Kalite indikatörlerinin sınıflaması 

o  Yapısal: 
o Organizasyonel, insan kaynakları ve ekipman 

o  Süreç: 

o Hasta bakım süreci sırasında  

o  Sonuç: Hasta ile ilgili istenen veya istenmeyen sonuçlar, 

o   survive, 
o  yoğun bakım sonrası yaşam kalitesi, yoğun bakımda 

kalma süresi, ventilatörde kalma süresi, 

o  advers olaylar 

 
BİZDEKİ KALİTE 

İNDİKATÖRLERİ: Yapısal 
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•  Bölüm Bazlı Göstergeler 
•  Kalite yönetimi                          . Enfeksiyonların önlenmesi               
•  Acil durum yönetimi                   . Eğitim Yönetimi               
•  Yoğun bakım Ünitesi  

•  Bası ülser oranı 
•  Mortalite oranı 
•  Yeniden yatış oranı 

•  Klinik Göstergeler 
•  Koroner arter hastalığı            .DM                .İnme 
•  Kalça kırığı             .Katarakt 
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•  7 indikatör ülkelerin yarısından fazlasında kullanılmakta 
•  İndikatörlerin her biri çoğunlukla tek ülkede kullanılmakta... 
•  Avrupa da ortak indikatör kullanımı konusunda hemfikir halen yok... 

•  9 ülkeden 18 yoğun bakımda kalite uzmanı 

•  tüm potansiyel indikatörler toplanmış 

•  111 indikatör tesbit edilmiş 

•  Tüm ünitelere uygulanabilir olması herhangi bir hastalık ya da druma 
spesifik olmaması 

•  % 90 üzeri konsensus aranmış 
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•  Bir indikatörün doğruluğu ve kalitesi belirlenirken:  
•  önemli, yeterli, ulaşılabilir, yanıt alınabilir,  yorumlanabilir, uygulanabilir, 

kanıta dayalı literatür ile desteklenebilen paramtreler olmalı… 

•  Sadece sonuçlardan ziyade sürece odaklanan indikatörler daha 
etkin  

•  Doktorlar ve hasta yakınları daha çok yapısal ve sonuçlar ile 
ilgili iken kaliteye en etkin olan faktörler süreç ile ilgili olan 
parametreler … 

1. Günlük tedavi hedeflerinin belirlendiği multidisipliner vizit,  

2. Sedasyon,  analjezi ve deliryum monitörizasyonu  

3. Akciğer koruyucu ventilasyon  

4. Ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesine yönelik weaning ve diğer çabalar 

5. Antibiyoterapinin erken ve uygun başlanması 

6. Kardiyak arrest sonrası terapötik hipotermi uygulaması 

7. Erken enteral nütrisyon  

8. Hasta yakınları ile iletişimin dökümantasyonu 

9. El dezenfektanı tüketimi 

10. Gün içinde tam zamanlı yoğun bakım uzmanı ve 7/24 yoğun bakım hekim 
bulunması  

Yapısal  Eğitimli uzman tarafından günlük vizit ve yazılı takip planı  

Yatıştan sonra 12 saat içinde eğitimli uzman tarafından görülmeli 

Yoğun bakım düzeyine uygun eğitimli ve donanımlı hemşire varlığı  

Yoğun bakımda eczacı varlığı  

Yoğun bakımda fizyoterapist varlığı  

Hastane kaynaklı enfeksiyon surveyans sistemi 

Süreç  Yoğun bakımdan gece hasta transportu/taburculuk olması 

Bakım paketleri: Entübasyon ilişkili pnömoni, santral venöz katater 
yerleştirilmesi ve bakımı, periferik venöz kanül yerleştirilmesi ve bakımı 

Trakeostomili hastalarda iletişim ve yutkunma fonksiyonu değerlendirilmesi 

Yoğun bakımda deliryum değerlendirilmesi 

Yoğun bakımda rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanması 

End-of-life care kararı 

Sonuç  Standardize Mortalite Oranı  

Yoğun bakımdan erken taburculuk  

Multi-disipliner planlı mortalite –morbidite toplantıları yapılması 

Ünitede düzenli olarak hasta ve yakınlarının geri bildirimleri en az yılda 
bir olmak üzere incelenmeli 

Hastanın 30‐45° yarı oturur pozisyonda olması 

Sedasyon, analjezi ve deliriumun monitorizasyonu 

Akciğerleri koruyucu ventilasyon uygulanması 

Mekanik ventilatörden ayırma ve spontan solunum denemeleri ile ilgili protokollerin 
olması  

Erken ve yeterli antibiyotik tedavisi 

Kardiyak arrest sonrası teröpatik hipotermi uygulanması 

Erken enteral nutrisyon başlanması 

Hasta yakınları ile görüşmelerin dökümente edilmesi 

El dezenfektanı kullanımı 

Yoğun bakım uzmanına 24 saat ulaşılabilirlik  

Biz neler yapıyoruz? 

•  Klinik kalite indikatörleri 

•  Bölüm bazlı indikatörler 

•  Klinik sorumlular ve klinisyenler tarafından bireysel kalite 
arttırma çabaları 
•  Güncel kalite indikatörlerinin klinik pratiğe eklenmesi 

•  Karar destek sistemleri 
•  Günlük kontrol listeleri oluşturulması 
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SONUÇ OLARAK 

•  Amaç  
•  Çalışan güvenliği yanında,  

•  Mortalite, morbidite, komplikasyon, hatalar ve advers olayların azalması… 

 

•  İndikatörler yönetilebilir sayıda olmalı… 

•  Klinisyenler ulusal ve uluslararası kalite indikatörlerini takip etmeli ve 
klinikde uygulanabilirliğini sağlamalı… 

•  İndikatör yönetiminde süreklilik !.. 


