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Hasta Güvenliği Hedefleri - 2016 (JCI) 

1.Hedef: Hastanın Kimliğinin Doğru Tanımlanması  
2.Hedef: Etkili İletişimin Geliştirilmesi 
3.Hedef: İlaç ve Transfüzyon Güvenliğinin Sağlanması 
4.Hedef: Kurumda hasta güvenliği ile ilgili alarm 

sistemlerinin iyileştirilmesi 
5.Hedef: Nozokomiyal Enfeksiyonların Önlenmesi  
6.Hedef: Hasta güvenliği ile ilgili risklerin tanımlanması 

ve önlenmesi (Düşme, İntihar v.b.)  
7. Hedef: Yanlış Cerrahi Girişimlerin önlenmesi 
 

Güvenliği Arttırmada Kanıtlanmış 
Yöntemler  

•  Olay raporlaması / Olay bildirimi 

•  Simülasyon Teknikleri 

•  Kontrol listeleri 

•  İlaç ve ampullerin standart etiketlenmesi 

•  Klinik devirler için yapılandırılmış işlemler 

•  Hızlı Eylem Sistemleri 

Hızlı Eylem Sistemleri 

•  Tıbbi hataların temelinde yer alan sistem kusurları 

– Planlama kusuru 

– İletişim kusuru 

– Durumu kötüye giden  

  olguların fark edilmemesi 

 

Hızlı Eylem Sistemleri  
Tanım 

•  Hasta Güvenliği Uygulaması 
•  Hastane servislerinde durumu kötüye giden olguların 

•  Belirli kriterler aracılığı ile tanınması 
•  Belirlenmiş bir numara ile  

• Hızlı Eylem Sistemi Takımlarına bildirilmesi 
•  Hızlı eylem sistemi takımlarının 

• Olguya müdahalesi ya da 
• Daha üst müdahale yapılabilecek birimlere nakli   
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Hızlı Eylem Sistemleri Hızlı Eylem Sistemleri 

•  Durumu kötüye giden olguları fark etmek mümkün; 
– Kardiopulmoner arrest kurbanları 

•  %70’inde 8 saat önceden dispne 
•  %66’sı son 6 saatte anormal vital bulgular 

– OAB< 70mmHg; OAB> 130 mmHg 
– KAH< 45/dk; KAH> 125/dk 
– SS<10/dk; SS>30/dk 
– Göğüs ağrısı, bilinç değişikliği 

– Sadece %25’i doktora bildirilmekte, %70’i önlenebilir 
Chest 1990;98:1388-1392 
Critical Care Medicine 1994;22:244-247 
Resuscitation. 2004;62(2):137-141.  

Hızlı Eylem Sistemleri 

•  http://www.ihi.org/topics/rapidresponseteams/pages/default.aspx 

Hızlı Eylem Sistemleri  
Sistemin Kurulması 

•  IHI: Hızlı Eylem Sistemi – Hızlı Yanıt Takımı Rehberi 
–  İdari destek / Üst düzey yönetici 
– HYT için en iyi yapının belirlenmesi 
– HYT için aktivasyon kriterlerinin belirlenmesi 
– HYT aktivasyonu için basit süreçlerin 

oluşturulması 
– Teorik ve pratik eğitim 
– Standardize araçların kullanılması 
– Geri bildirim mekanizmaları kurulması 
– Etkinliği ölçülmesi 

Hızlı Eylem Sistemleri  
İdari Destek 

•  IHI: Hızlı Eylem Sistemi – Hızlı Yanıt Takımı Rehberi 
–  İdari destek / Üst düzey yönetici 

• HYT mali-idari destek 
• HYT önemine vurgu 
• HYT eğitimi 
• HYT için paydaşların eğitimi 
• Dirençler ve mitler ile mücadele 
• Geniş bir kitle ile net iletişim kabiliyeti 

Hızlı Eylem Sistemleri  
Özellikler 

•  IHI: Hızlı Eylem Sistemi – Hızlı Yanıt Takımı Rehberi 

– «Afferent» / «Efferent» kollar  

– Dört basamaklı hızlı yanıt sistemi 
•  Krizi erken tespit edecek tetikleme mekanizması 

•  Tetiklere yanıt vermeye, müdahale etmeye hazır Hızlı Yanıt 

Takımı 

•  İdari destek (kaynak, imkan) 

•  Mekanizma (krizlerin ön görülmesi,  

   engellenmesi) 
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Hızlı Eylem Sistemleri  
Üyeler 

•  Üye sayı ve nitelikleri kurum özelliklerine göre 
–  Hekim (Yoğun bakım  ya da Acil Tıp tecrübeli) 

–  Hekim (Yoğun bakım  ya da Acil Tıp  Araş. Grv) 

–  Hemşire (Yoğun bakım  ya da Acil Tıp tecrübeli – en az bir 

hemşire) 

–  Hemşire (Kliniklerde görev almış)  

–  Solunum Terapisti  

–  Eczacı 
 

 

 

Hızlı Eylem Sistemleri 

•  2006: Konsensus konferansı 
–  Değişik modeller 

 Model Üyeleri Özellik 

Tıbbi Acil Ekibi Doktor (Yoğun bakım 
uzmanı / Hospitalist) 
Hemşire 

Acil çağrılara cevap verir 

Yoğun Bakım 
Dış Ekibi 

Yoğun Bakım doktoru 
Yoğun Bakım hemşiresi 

Acil çağrılara cevap verir,  
Yoğun bakımdan çıkan olguları takip eder,  
Servislerdeki yüksek riskli olguları değerlendirir 
Servis çalışanlarını eğitir 

Hızlı Yanıt 
Takımı 

Doktor (Yoğun bakım 
uzmanı / Hospitalist) 
Yoğun Bakım hemşiresi 
Solunum Terapisti 

Acil çağrılara cevap verir 
Yoğun bakımdan çıkan olguları takip eder,  
Servislerdeki yüksek riskli olguları değerlendirir 
Servis çalışanlarını eğitir 
Yanıt sistemleri hakkında çalışanları bilgilendirir 

Crit Care Med. 2006 Sep;34(9):2463-78 

Hızlı Eylem Sistemleri  
Üye Özellikleri 

•  Lider ve Üyeler 

– Yoğun bakım / Acil Tıp tecrübesi olan 

–  İleri yaşam desteği konusunda tecrübeli 

– Kurum içinde saygın 

–  İletişim kabiliyeti yüksek 

– Herkes tarafından sevilen 

– Sabırlı, çağrılara hoşgörülü  

– Arandığında devamlı ulaşılabilen  

– Arandığında hızlı yanıt verebilme olanaklarına sahip 

 

Hızlı Eylem Sistemleri 
 Erken Uyarı Sistemi 

•  Akut olarak gelişen 
–  Bradikardi (KAH<40/dk) / Taşikardi (KAH>130/dk) 

–  Hipotansiyon(SAB<90mmHg) / Hipertansiyon(SAB>180mmHg – 

30 dk’dan uzun süre SAB >180mmHg DAB > 110mmHg) 

–  Taşipne (SS>28/dk) / Bradipne (SS<8/dk) 

–  Hipoksi (O2 ile SpO2<%90) 

–  Bilinç düzeyinde akut değişik 

–  İdrar çıkışında azalma (4 saatte<50cc / 1ml/kg/2h) 

–  Takip eden tıbbi personelin hastanın durumu  

    ile ilgili endişelenmesi 

Hızlı Eylem Sistemleri 
 Erken Uyarı Sistemi 

•  Ek kriterler (Bazı merkezlerde) 
– Nitrogliserin ile tedaviye yanıt vermeyen göğüs ağrısı 
– Hava yolu problemi 
– Konvulziyon, geçici iskemik atak 
– Vucut ısısı, renk değişiklikleri 
– Kontrol edilemeyen ağrı 
– Kontrol edilemeyen kanama 
– Kontrol edilemeyen ajitasyon 
– Laboratuvar parametreleri değişiklikleri (Potasyum, 

Glukoz, Kalsiyum, Sodyum) 

Hızlı Eylem Sistemleri 
 Erken Uyarı Sistemi 

•  Erken Uyarı Skorlama Sistemi (Bazı merkezlerde) 

Goodhill, D.R. et al. Anaesthesia 2005;60:547-553 
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Hızlı Eylem Sistemleri 
 Aktivasyon – Kriter / Süreç 

•  Çağırma ve tetikleme kriterleri belirlenmeli 

– Tüm hastane personeli eğitimi 

– Tetikleme kriterleri belirlenmeli 

•  Basit, kolay anlaşılıp uygulanabilen 

– Tetikleme mekanizması belirlenmeli 

•  Basit 

• Çağrı cihazı, telsiz, telefon, GSM, kod  

•  Kolay akılda kalabilecek tek bir numara (1111,7777) 

– Tetikleyen genellikle servis hemşiresi 

Hızlı Eylem Sistemleri 
Teorik – Pratik Eğitim 

•  Tüm hastane personeli eğitimi 

– Hasta güvenliği bilinci ve kullanılan yöntemler 

– Hızlı yanıt takımı gereklilik, fayda ve kullanım şekli 

– Takımın mortalite ve hasta güvenliğine etkileri 

–  İletişim becerileri (SBAR) 

– Takımın hasta primer hekimi yerini almadığı  

– Tedavide primer hekimin yeri 

Hızlı Eylem Sistemleri 
Teorik – Pratik Eğitim 

•  Takım üyeleri eğitimi 

– İleri yaşam desteği 

– Standart protokoller 

– İletişim, SBAR 

– İnsan ilişkileri 

– Hızlı, zamanında yanıt 

Hızlı Eylem Sistemleri 
Paydaşların Eğitimi 

•  Hemşirelerin Eğitimi;  
– Tetiklemede anahtar kişilerdir.  

– Tetikleme kriterleri 
– Takımın sorumlulukları 
– Üyelerin çağırılması, İletişim, SBAR 
– Kayıt 

•  Hasta Yakınları Eğitimi; 
– Takımın varlığı 
– Hasta yakını aktivasyonu ? (Condition HELP) 

 

Hızlı Eylem Sistemleri 
Hızlı Yanıt Takımı 

•  Görevler 
–  Servis çalışanlarına; 

– Hastanın durumunu değerlendirme, stabilize etme 
konusunda yardımcı olmak 

– Hastanın doktoru ile iletişim ve bilgi alışverişi 
konusunda yardımcı olmak 

–  Hasta bakımı konusunda eğitmek ve desteklemek 

–  Gerekli durumlarda, hastanın üst düzey bakım koşulları 
taşıyan bakım ünitelerine transferine yardımcı olmak 

Hızlı Eylem Sistemleri 
Hızlı Yanıt Takımı 

•  Görevler 
–  Hastanın kendi doktorunun yerini almaz, bakım, 

konsultasyon için gereken bölümler konusunda yardımcı  

–  Takımı çağıran kişi anahtar rol üstlenmektedir ve ekibe 
yardımcı olur 

–  Takım çağrılara profesyonel ve dostça yaklaşmalı, 
yargılayıcı olmamalı,  

–  Tekrar çağrıları engelleyici kırıcı geri beslemelerden 
kaçınılmalı  
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Hızlı Eylem Sistemleri 
Hızlı Yanıt Takımı 

•  Görevler 
–  Protokol dahilinde, çeşitli girişimleri başlatabilir: 

•  Kan gazı analizi 
•  Akciğer radyografisi 
•  Elektrokardiyografi 
•  Oksijen uygulanması 
•  Kan glukozu ölçümü 

–  Değerlendirme ve girişimlerin sonuçları ile hastanın 
doktoru ile birlikte detaylı değerlendirme 

– YBU gibi üst bakım ünitelerine transfer 
– Bakım yapan ekibe geri bildirim 
– Tedavi planının değiştirilmesi 

Hızlı Eylem Sistemleri 
Standart Araçlar 

•  Standart araçların kullanılması (Rapid Response Team 
Record  www.IHI.org) 

•  SBAR ile uyumlu 
•  Çağrı nedeni 

•  Yapılan girişimler 
•  Sistemin gelişmesi için 
    gerekli bilgileri içerir 
 

Hızlı Eylem Sistemleri 
Geri Bildirim Mekanizmaları 

•  Geri bildirim mekanizmaları 

•  Hasta sonuçları ile ilgili bilgiler 

•  Sistemden çıkarılan dersler 

• Örnek olgular 

•  Eğitim programları 

•  Başarı hikayelerinin tartışılması 

 

Hızlı Eylem Sistemi 
Etkinlik Ölçümleri 

•  Sonuç Ölçümleri 
–  Mortalite, solunum arresti, kardiak arrest, plansız YBU yatışı  
–  Güvensiz transferler 

•  İşlem Ölçümleri 
–  Çağrı oranları, çağrı nedenleri, çağrı-cevap süreleri, YBU 

dışı çağrı, çağrıların YBÜ’ne transfer oranları, çağrı-YBÜ 
transfer süresi  

•  Maliyet Ölçümleri 
•  Diğer Ölçümler 

–  Sistem için engeller, iletişim problemleri, memnuniyet, hasta 
güvenliği kültürü anketleri 

Hızlı Eylem Sistemi 
Etkinlik 

•  Yüksek düzeyli bakım ünitelerine gereksiz transfer 
oranında %30 azalma 

•  Yoğun bakıma transfer öncesi ölüm oran %30'dan %4‘e 
düşüş 

•  Hastane içi, yoğun bakım dışı ölüm oranında % 50 
azalma 

•  Kardiopulmoner arrest oranında %17 azalma 

 
 

Goldhill, D.R. et al. Anesthesia 1999;54:853-860 

DeVita MA, et al. Qual Saf health care. 2004;13:251-254 

Buist, M.D. et al. BMJ 2002;324:1-6 

Hızlı Eylem Sistemi 
Etkinlik 

•  Ciddi postoperatif yan etkilerde %58 azalma 
•  Postop. acil yoğun bakıma yatış oranında %44 azalma 
•  Postoperatif ölüm oranında % 37 azalma 
•  Cerrahi hastalarda ortalama hastane yatış süresinde 

azalma (23.8/19.8) 

•  Ortalama aylık ölüm oranlarında azalma  
– Her 100 taburcuda 1.01 den 0.83’e 

•  Mavi kod oranında %71.7 düşüş 

Bellomo, R. et al. Critical Care Medicine 2004;32:916-921 

Sharek PJ, et al. JAMA. 2007;298(19):2267-2274 
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Hızlı Eylem Sistemi 
Etkinlik 

•  MERIT çalışması 
– Pek çok geçmiş çalışma randomize değil ya da 

geçmiş kontrol gruplarını içerir 
– Prospektif, kümeli randomize bir çalışma 
– Avustralya, 23 hastane 
– Kardiak arrest oranları, YBU’ne plansız alım, Genel 

servislerde beklenmedik ölüm,  
– MET bulunan ve bulunmayan hastanelerde benzer 
– Bu takımların etkinliğini belirlemek için ileri 

çalışmalara ihtiyaç vardır 
 
 

 
Hillman K, et. al. Lancet 2005;365:2091-2097 

Hızlı Eylem Sistemi 
Etkinlik 

•  Mavi kod oranlarında azalma, 
•  Yoğun bakım dışı mavi kod oranında düşüş,  
•  Mortalitede değişiklik yok. 

•  Metaanaliz; 1950-2008; PubMed, EMBASE, Web of 
Knowledge, CINAHL, Evidence-Based Medicine 
Reviews; 18 çalışma 

•  Erişkinler; YBU dışı kardiak arrest %33.8 azalma, 
hastane mortalitesi üzerine etkisiz, 

•  Pediatrik; YBU dışı kardiak arrest %37,7; hastane 
mortalitesi %21,4 azalma. 

 

Chan PS, et.al. JAMA. 2008 Dec 3;300(21):2506-13 

Chan PS, et.al. Arch Intern Med. 2010 Jan 11;170(1):18-26 

Hızlı Eylem Sistemi 
Etkinlik 

•  2000-2011, yanık cerrahi/akut bakım merkezi 

•  409 HYT aktivasyonu 

•  HYT ile 

– Mavi kod oranı; 

– Hastane içi mortalite 

– Plansız yoğun bakım transferi sıklığı 

– Anlamlı olarak azalma 
 Moroseos T, et.al. J Burn Care Res. 2014 Jan-Feb;35(1):21-7 

Hızlı Eylem Sistemi 
Etkinlik 

•  2000 –  2012, 19.030 çağrı;  
•  Dönem içinde çağrı sayısında artış 
•  Çağrı nedenleri; 

•  2000: Klinik durumdan endişe etme (%22), 
Hipotansiyon (%21), Bilinç değişikliği (%17) 

•  2012: Hipotansiyon (%32), Bilinç değişikliği (%19), 
Klinik durumdan endişe etme (%15),  

•  Kardiopulmoner arrest oranları ve plansız YBU yatış 
oranlarında değişiklik yok 

•  Hastane mortalitesinde düşüş 
 

Herod R et.al.Resuscitation. 2014 Aug;85(8):1083-7 

Hızlı Eylem Sistemi 
Etkinlik 

•  Ocak 2002 –  Aralık 2009,  

•  82 hastane; 9.221.138 hastane günü 

•  HYT dönem içinde %32’den %74’e çıkmış 

•  HYT; 

–  Hastane içi kardiyopulmoner arrest  

– oranında %52; mortalitesinde %55 düşüş;  

–  Hastane mortalitesinde %23 düşüş 
Chen J et.al., Med J Aust. 2014 Aug 4;201(3):167-70. 

Hızlı Eylem Sistemi 
Etkinlik 

•  2001–2009; 10 üçüncü basamak hastane, 471.062 olgu 
 

Salvatierra G et.al.,  
Crit Care Med. 2014;42:2001-6 
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Hızlı Eylem Sistemi 
Etkinlik 

•  Nisan 2009 –  Kasım 2011,  
•  166.569 hasta; 1.031.172 hastane günü 
•  HYT; 

– Kardiyopulmoner arrest; 
– Plansız Yoğun Bakım Ünitesi Yatışı 
– Hastane mortalitesi 

• Anlamlı olarak azalmakta 
•  HTY hastane içinde ciddi istenmeyen olay sıklığını 

azaltmada etkili 

Ludikhuize J et.al., Crit Care Med. 2015 Dec;43(12):2544-51.  

Hızlı Eylem Sistemi 
Etkinlik 

•  HYT kurulması ile her 1000 taburculukta mortalite oranı 
39.6’dan 34.6’ya düşmüştür. 

 
•  HYT olan hastanelerde hastaların YBU’ne alınma 

oranları artmış, YBU’ne kabülde SOFA skorları 
düşmüştür   

 
•  Yoğun bakım dışında entübasyon ve mavi kod oranlarını 

azaltır 
 
 

Jung B et.al.,  Intensive Care Med. 2016 Apr;42(4):494-504.  

Avis E et.al. ,Crit Care Nurse. 2016 Feb;36(1):86-90 

Hızlı Eylem Sistemi 
Etkinlik – Sistematik Derleme 

•  1 Ocak 2000 –  30 Ekim 2012, PubMed, PsycINFO, CINAHL, 
Cochrane Library, 43 çalışma 

Hızlı Eylem Sistemi 
Etkinlik – Sistematik Derleme 

Hızlı Eylem Sistemi 
Etkinlik – Sistematik Derleme 

•  HYT Erişkinlerde ve 

çocuklarda ; 

–  Hastane 

mortalitesinin 

–  Kardiopulmoner 

arrestin 

Anlamlı olarak 

azalması 
Winters BD et. al., Ann Intern Med. 2013;158(5 Pt 2):417-25 

Hızlı Eylem Sistemi 
Etkinlik – Meta-Analiz 

•  1 Ocak 1990 –  31 Aralık 2013,  

•  PubMed, EMBASE, CINAHL, 

Cochrane Library 

•  29 çalışma 

Maharaj R et.al., Crit Care. 2015;19:254 
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Hızlı Eylem Sistemi 
Etkinlik – Meta-Analiz 

•  HYT Erişkinlerde ve 

çocuklarda ; 

–  Hastane mortalitesinin 

–  Kardiopulmoner arrestin 

Anlamlı olarak azalması ile 

ilişkili 

Maharaj R et.al.,  
Crit Care. 2015;19:254. 

Hızlı Eylem Sistemi 
Etkinlik 

•  HYT aktivasyonu diurinal değişiklikler gösterir 
– Afferent ayağın aktivasyonu, hasta sonuçları üzerinde 

oldukça etkili 
–  İlginç olarak aktivasyon, sirkadian ritm değişiklikleri ile 

paralel seyretmemektedir. 
– Pek çok aktivasyonu gün içinde olmaktadır 
– Afferent ayağında, gece nöbetlerinde aksamalar 

olabilmektedir 
– Aktivasyonundaki bu diurinal varyasyon, monitörize 

hasta takibinin olmadığı ünitelerde daha fazladır. 
 

Sundararajan K et.al., J Intensive Care. 2016 Feb 24;4:15.  

Hızlı Eylem Sistemi 
Etkinlik 

•  HYT aktivasyonunda; 
–  15 dk’lık gecikme; YBU’ne yatış oranları ve ölüm 

oranlarında artış ile ilişkili. 
•  Gecikmiş aktivasyonlar için risk faktörleri 

–  Gece nöbetleri,  
–  Koroner bakım üniteleri,  
–  75 yaşın üzerindeki olgular,  
–  GKS düşük olan olgular,  
–  Hipotansiyonu olan olgular. 

–  Gecikmiş HTY aktivasyonu sıktır ve yüksek mortalite ile 
ilişkilidir. 

Chen J et.al, Crit Care Med. 2015 Oct;43(10):2059-65 

Boniatti MM et.al., Crit Care Med. 2014 Jan;42(1):26-30. 

Hızlı Eylem Sistemi 
Etkinlik 

•  2012 yılından beri HYT aktivasyonu yapılan 1725 olgunun 
retrospektif değerlendirilmesi; %57 aktivasyon: gecikmiş 

 
 
 
 
 
•  08/16: geç aktivasyon düşük; en yüksek oran 00/08 arası 
•  HYT aktivasyonunun gecikmesi, hastane mortalitesi (%20 -

%13), morbiditesi ve hastanede yatış süresinin artışına 
neden olur. 

 
 

Barwise A et.al.,  Crit Care Med. 2016 Jan;44(1):54-63.  

Gecikmemiş Gecikmiş 
Taşikardi/Bradikardi %29 %33 
Solunum Depresyonu/ Düşük SpO2 %28 %43 
Bilinç değişikliği %23 %20 
Hipotansiyon %21 %27 

Hızlı Eylem Sistemi 
Etkinlik 

•  2011, tek hastane, 
•  HYT afferent kol olan çağrıları içerir.  

– Çağrı kısmındaki gecikme: mortalite ve morbidite 
artışı 

– E-HYT: çağrıya ihtiyaç duymaya HYT 
– Laboratuvar bulguları, konsültasyonlar, elektronik vital bulgu  

– 2772 olgu E-HYT ile taranmış, 1996 girişim 
– Mavi kod oranında %31.1 azalma 
– Hastane içi mortalitede %15.3 azalma 

Kwak HJ et.al., J Korean Med Sci. 2014 Mar;29(3):423-30 

Hızlı Eylem Sistemi 
Sonuç 

•  Kötüleşen klinik durumun fark edilmemesi, 
•  İletişim problemleri; 

•  Hasta güvenliğini tehdit eder  
•  Zamanında müdahale; 

– Fizyolojik parametre değişikliği ile çağrılan  
– Hızlı müdahale eden bir mekanizma  

•  Yapılan çalışmalar  
– Hastane içi ve yoğun bakım dışı mortalitede azalma,  
– Mavi kod oranlarında azalma, 
– Hasta güvenliğini iyileştirmekte,  
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Hızlı Eylem Sistemi 
Sonuç 

– Hızlı Eylem Sistemlerinin 
– Yarar ve gerekliliği göz ardı edilmemeli 

– Ülkemizde bu konuyla ilgili çalışmalar 
oldukça sınırlıdır 

 

Teşekkürler 

D ü n y a ' d a  h e r  ş e y 
için, medeniyet için, hayat 
için, muvaffakiyet için en 
hakiki mürşit ilimdir, fendir.  
İlim ve fennin haricinde mürşit 
aramak gaflettir, cehalettir, 
dalâlettir. 


