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1.AMAÇ  

Hastanemiz  hasta ve çalıĢanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleĢmek üzereyken son 

anda gerçekleĢmeyen (ramak kala) ya da gerçekleĢen istenmeyen olayların bildirilmesini 

sağlamak, bu olayları izlemek, bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin 

alınmasını sağlamak.  

 

2. KAPSAM  

Hastanemizde hizmet alan tüm hastaları, hasta yakınlarını ve tüm çalıĢanları kapsar.  

 

3. KISALTMALAR  

BKS: Bölüm Kalite Sorumlusu  

SKS: Sağlıkta Kalite Standartları  

DÖF: Düzeltici Önleyici Faaliyet  

KNA: Kök Neden Analizi  

 

4. TANIMLAR  

İstenmeyen Olay: Hasta, hasta yakını, çalıĢanlar ve/veya sağlık hizmeti verilen kuruluĢta 

bulunan diğer kiĢilerin güvenliğini olumsuz etkileyen veya etkileyebilecek olaylardır.  

 Hasta güvenliği ile ilgili istenmeyen olaylar; ilaç güvenliği, cerrahi güvenlik, tesis 

güvenliği, düĢmeler, radyasyon güvenliği, bilgi güvenliği, laboratuvar güvenliği gibi 

konularda geliĢebilir.  

 ÇalıĢan güvenliği ile ilgili istenmeyen olaylar; kesici delici alet yaralanması, tesis 

güvenliği, radyasyon güvenliği, mesleki enfeksiyonlar, kan ve vücut sıvıları ile temas gibi 

konularda geliĢebilir.  

 

Ramak Kala Olay: Hasta ve çalıĢanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleĢmek 

üzereyken son anda gerçekleĢmeyen istenmeyen olayları ifade eder.  

 

Kök Neden Analizi (KNA): Kök nedenler, problemin arkasında yatan gerçek sebeplerdir. 

Kök neden analizi, gerçek sebeplerin tespit edilmesine yönelik yapılan çalıĢmalardır. YaĢanan 

problemlerin görünen nedenlerini ortadan kaldırmak yerine kalıcı bir Ģekilde çözüm üretmeye 

odaklanan bir süreç uygulamasıdır.  

 

5. SORUMLULAR  

Hastanenin tüm çalıĢanları bu prosedürün uygulanmasından sorumludur. Ayrıca; Kalite 

Yönetim Direktörü; sistemin kurulmasından, bildirimlerin kabulünden, olayların gizliliğinden, 

çözüm uygulamalarından Ġlgili komiteler; olayların kök-neden analizinden, çözüm ve 

iyileĢtirme çalıĢmalarının sunulmasından ve gerçekleĢtirilmesinden ÇalıĢanlar; çözüm ve 

iyileĢtirme çalıĢmalarının uygulanmasından sorumludur.  

 

6. FAALİYET AKIŞI  

6.1. İstenmeyen Olay Bildirim Sisteminin Oluşturulması;  

6.1.1. İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi, hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit 

edebilecek her türlü olayı (ramak kala ya da gerçekleşen istenmeyen olaylar) 

kapsayacak şekilde düzenlenir.  

 

Hukuka yansımıĢ istenmeyen olayların da sistem kapsamında analizinin yapılması sağlanır. 
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6.1.2. Sistem, "Hasta Güvenliği" ve "Çalışan Güvenliği" olmak üzere iki ayrı modülde 

ele alınır. Oluşturulan sistem web tabanlı olup intranet ortamında hazırlanmıştır. 
HASTA GÜVENLIĞI ÇALIŞAN GÜVENLIĞI 
Tesis GÜVenliği Kesici-Delici Alet Yaralanması 

Laboratuvar GÜVenliği Tesis GÜVenliği 

Cerrahi GÜVenliği Radyasyon GÜVenliği 

İlaç GÜVenliği Mesleki Enfeksiyonlar 

Radyasyon GÜVenliği Kan ve VÜCUt Sıvıları İle Temas 

Bilgi GÜVenliği DÜşmeler 

DÜşmeler Cihazda Elektrik Kaçağı 

Yanlış Anestezik Madde Enjeksiyonu Şiddet/Taciz 

Protezlerin Karışması/Kaybolması Diğer 

Sterilitenin Korunamaması  

Başlıkların ve Frezlerin Değiştirilmemesi  

Ünit Dezenfeksiyonunun Yapılmaması  

Cihazda Elektrik Kaçağı  

Diğer  

 

6.1.3. Bildirim, analiz ve raporlamaya ilişkin süreçler ile her bir sürecin işleyişine 

yönelik basamaklar;  

 

Bildirim Süreci İşleyiş Basamakları:  

Hastaya yönelik iĢlemler sırasında bir olay olduğunda çalıĢanlar olay ile ilgili “İstenmeyen 

Olay Bildirim Formu”nu doldurarak elden ya da HBYS ortamından doldurarak otomasyon 

üzerinden Kalite Yönetim Birimi (KYB)‟ne iletirler. Formda 3 bölüm yer almaktadır:  

1. Bölüm: Bildirimin Konusu: Bildirimi yapılan olayın hangi sınıfa girdiği tanımlanır. Bu 

bölümde “Ġlaç Güvenliği”, “Cerrahi Güvenlik”, “Kesici Delici Alet Yaralanması”. 

“DüĢmeler” ve “Diğer” kısımları yer almaktadır. Bildirim yapılan olayın ilgili olduğu konu 

iĢaretlenir. Eğer belirlenen konular dıĢında, bir konuda bildirim yapılacaksa “Diğer” kısmı 

iĢaretlenir. Diğer bölümünde 6.1.2 de yer alan konu baĢlıkları yer almaktadır. Bildirim yapılan 

olayın ilgili olduğu konu iĢaretlenir.  

2. Bölüm: Olayı Anlatınız: Olay ile ilgili daha fazla detayı yakalayabilmek amacıyla bu 

bölümde bildirimi yapan kiĢi olayı kendi cümleleri ile anlatır.  

3. Bölüm: Varsa GörüĢ ve Önerileriniz: ÇalıĢanların sistem için en uygun önerilerini tespit 

etmek ve çalıĢanların süreçte gizli dahi olsa proaktif bir yaklaĢım ile çalıĢmalarını sağlamak 

amacıyla bu bölümde bildirimi yapanın varsa görüĢ ve önerilerini yazması beklenir. Formun 

hiçbir bölümünde hastaya ya da çalıĢana ait herhangi bir tanımlayıcının kullanılmaması 

gerekir.  

 

Analiz Süreci İşlem Basamakları:  

 

 Kalite Yönetim Birimine gönderilen form içerik yönünden Kalite Yönetim Direktörü 

tarafından değerlendirilir.  

 Formun herhangi bir bölümünde hasta, çalıĢan ile ilgili herhangi bir tanımlayıcı (ad, soyadı, 

bölüm adı, tarih ve saat) var ise ve/veya formun birinci ve ikinci bölümlerinden biri veya ikisi 

doldurulmamıĢ ise form değerlendirmeye alınmaz.  
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 Değerlendirilmeye alınan bildirimlerin, ilgili komite üye/üyeleri/BKS’den oluşan analiz 

ekibi tarafından incelenerek kök neden analizleri yapılır. Analiz sonrası gerektiğinde düzeltici 

önleyici faaliyetler baĢlatılır.  

 Analiz yapılırken, sisteme iliĢkin değerlendirmelerde bulunulur, sistemin aksayan yönleri, 

düzeltilecek alanları olup olmadığı incelenir.  

 Analiz yapılırken; olaylar ve olayların sebepleri incelenmeli, olayların kim tarafından 

gerçekleĢtirildiği ve zarar görenlerin kimler olduğu araĢtırmamalıdır. 

 

Raporlama Süreci İşlem Basamakları:  

İlgili komite üye/üyeleri/BKS’den oluşan analiz ekibi tarafından incelenerek kök neden 

analizleri yapılan bildirimlere “Kök Neden Analiz Formu” doldurularak ve varsa DÖF ilgili 

komiteye sevk edilir. Komite toplantılarında bu bildirimler görüĢülür. “Toplantı 

Tutanağına”na kaydedilir. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler baĢlatılır. 

  

6.1.4. Bildirim, analiz ve raporlama süreçlerine yönelik sorumluların belirlenmesi;  

 Bildirim süreci sorumluları: Bildirimlerin yapılmasından tüm personel sorumludur.  

 Analiz süreci sorumluları: Bildirimleri değerlendirerek ilgili analiz ekibine iletmekten 

Kalite Yönetim Direktörü, Olayların analizlerini yapmaktan ve gerektiğinde DÖF 

baĢlatmaktan belirlenen analiz ekibi, Yapılan kök neden analizlerinin değerlendirilmesinden 

de ilgili komite/ komiteler sorumludur.  

 Raporlama süreci sorumluları: Ġlgili Komiteler ve Kalite Yönetim Birimi sorumludur.  

 

6.1.5. Sistem bildirimlerinin yapılabilmesi;  

Sağlık tesisi çalıĢanlarının kolayca ulaĢılabildiği ve kullanıcı dostu olan bir sistemdir. 

ÇalıĢanlar; “İstenmeyen Olay Bildirim Formu”nu doldurarak ya da HBYS‟den göndererek 

olay bildirimlerini kolaylıkla yapabilir. 

6.2. Sistem, çalışanların kendilerini güvende hissedecekleri şekilde tasarlanmıştır.  

6.2.1. Raporlama sürecinde, ilgili kullanıcının gizlilik yönünde talebi olması durumunda, 

özellikle raporlama ve raporların paylaşılması aşamalarına yönelik gizlilik ilkesinin 

uygulanması.  

Olay bildirimi yapan kiĢilerin gizlilik yönünde talebi olması durumunda ilgili komitede 

gizlilik ilkesine uyulur. Elden bildirimlerde form Kalite Yönetim Birimine teslim 

edilebileceği gibi dilek-öneri kutularına da atılabilir. Böylece çalıĢan mahremiyeti gözetilmiĢ 

ve gizlilik ilkesi de uygulanmıĢ olur. Gizlilik talebi olan formlarda Kalite Yönetim Birimi 

çalıĢanları tarafından Olay Bildirim Formları sistem üzerinden bilgisayar ortamına kayıt edilir 

ve bilgisayar çıktısı Hasta Güvenliği Komitesi, ÇalıĢan Güvenliği Komitesi ve/veya ilgili 

komiteye gönderilir. Bilgisayar kayıtları ile çalıĢanın el yazısından tanınma riski ortadan 

kalkar ve çalıĢan mahremiyeti gözetilmiĢ ve gizlilik esasına göre hareket edilmiĢ olur. Yıl 

içinde planlanan Ġstenmeyen Olay Bildirim Sistemi konulu eğitimlerde, çalıĢanların bu 

konuda kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak amacı ile „Bildirimin yapılma Ģekli, 

uyulması gereken kurallar ve gizlilik‟ konu baĢlığı altında eğitimler verilir.  

 

6.3. İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi ile ilgili çalışanlara eğitimin verilmesi;  

6.3.1. İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi ile ilgili eğitimler tüm kurum çalışanlarını 

kapsayacak şekilde planlanır. 
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 “Ġstenmeyen Olay Bildirim Sistemi” eğitimleri tüm çalıĢanlarını kapsayacak Ģekilde 

planlanır. Ġstenmeyen Olay Bildirim Sistemi eğitimleri asgari;  

 Ġstenmeyen Olay Bildirim Sistemi'nin amacı, önemi ve sorumlulukları  

 Sistemin, çalıĢanların kendilerini güvende hissetmelerine yönelik kurgulanmıĢ yapısı,  

 Sistemin odağı olan hatalardan öğrenme ve sürekli iyileĢtirme amacının vurgulanması,  

 Ġstenmeyen Olay Bildirim Sisteminde hangi olayların bildirim kapsamında ele alınacağı  

 Bildirimin yapılma Ģekli, uyulması gereken kurallar ve gizlilik,  

 Örnek olaylar üzerinden, bildirim formlarını nasıl doldurulacağı,  

 Bildirimlerin nasıl değerlendirildiği ve analiz edildiğine iliĢkin genel bilgi konularını 

kapsar. 

6.4. İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine yapılan bildirimlerin analiz edilmesi, analiz 

sonuçlarına göre iyileştirme çalışmalarının yapılması.  

 

6.4.1. Sisteme yapılan bildirimlerin değerlendirilmesi ve olay bazında kök neden analizi 

yapılması: Kalite Yönetim Birimine gönderilen form içerik yönünden Kalite Yönetim 

Direktörü tarafından değerlendirilir. Formun herhangi bir bölümünde hasta ve çalıĢan 

adı/soyadı var ise ve/veya formun birinci ve üçüncü bölümlerinden biri veya ikisi 

doldurulmamıĢ ise form değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirilmeye alınan bildirimlerin, 

ilgili komite üye/üyeleri/BKS‟den oluĢan analiz ekibi tarafından incelenerek kök neden 

analizleri yapılır. Analiz sonrası gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler baĢlatılır. Analiz 

yapılırken, sisteme iliĢkin değerlendirmelerde bulunulur, sistemin aksayan yönleri, 

düzeltilecek alanları olup olmadığı incelenir.  

Kök Neden Analizinde Anahtar Noktalar  

 KNA çalıĢmasına tüm ilgili taraflar dahil edilir.  

 KNA ekibi, ilgili ekip üyelerini, KNA süreci konusunda bilgi sahibi olan kiĢileri ve olay ya 

da süreç hakkında uzmanlık bilgisi olan kiĢileri de kapsayacak Ģekilde toplanmalıdır.  

 Tüm ekip üyeleri direkt olarak olay ya da sürecin içindedirler ya da organizasyonel sürece 

aĢinadırlar.  

 Bir KNA‟yı yönetmek için aĢağıdaki kurallara uyulmalıdır.  

1. Olayı bir bütün çerçevesinde araĢtırın.  

2. Olayın nasıl oluĢtuğunu tartıĢın.  

3. Olayın sıklığını belirleyin.  

4. Olayların sıklığındaki sapmayı tanımlamak için olayda istenmeyen etkiye katkısı olan 

oluĢumlarla, ideal olan durumun arasındaki boĢluğun potansiyel nedenlerini açığa 

çıkaran neden ve sonuç diagramlarını kullanın. Fonksiyonunu yerine getirmede 

baĢarısız olan engelleri veya var olmayan güvensiz uygulamaları tanımlayın. Bu tür 

olayların gelecekte nasıl önlenebileceğini tartıĢın. 

5. Ekibin tüm görüĢlerini bir araya getirin ve mantıklı bir fikir kümesi oluĢturun.  

6. Bir aksiyon planı oluĢturun.  

7. Riskleri azaltmak için uygulanabilir değiĢiklikleri tanımlayın.  

8. Bu değiĢikliklerin uygulanmasından kimlerin sorumlu olacağını belirleyin.  

9. Uygulamanın ne zaman gerçekleĢeceğini belirleyin.  

10. Benzer hataların gelecekte oluĢmaması için iyileĢtirmeleri standartlaĢtırın.  

 

6.4.2. Sisteme yapılan bildirimlerin genel analizlerinin düzenli aralıklarla tekrarlanması, 

raporlanması ve değerlendirilmesi; Ġstenmeyen Olay Bildirim Sistemi BKS‟si tarafından 
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yapılan, KYB değerlendirilmeye alınan olay bildirimleri “Ġstenmeyen Olay Bildirim Sistemi 

Takip Formu‟na kaydedilir. Olay bildirimlerinin analizleri yapılarak her 3 ayda bir ilgili 

komitelerde paylaĢılır.  

 

6.4.3. Tespit edilen olumsuzluklara yönelik gerekli düzeltici-önleyici faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi: 

Değerlendirmeye alınan olay bildirimlere ilgili komite üye/üyeleri/BKS‟den oluĢan analiz 

ekibi tarafından incelenerek kök neden analizleri yapılır ve “Kök Neden Analiz Formu” 

doldurulur. Aynı zamanda düzeltici önleyici faaliyet baĢlatılması gerekiyorsa analiz ekibi 

tarafından DÖF açılır.  

 

6.4.4. Gerçekleştirilen düzeltici-önleyici faaliyetler hakkında çalışanların 

bilgilendirilmesi: Bildirim yapılan konu ile ilgili gerçekleĢtirilen düzeltici-önleyici faaliyetler 

hakkında ilgili çalıĢanlar HBYS üzerinden veya bölüm kalite sorumluları ile yapılan 

toplantılarda bilgilendirilir 

6.5. Bildirim sistemi ile ilgili çalışanların görüş ve önerileri alınması, düzenli aralıklarda 

çalışanlara sistemin kullanımı ile ilgili geri bildirimlerde bulunulması: Bildirim sistemi 

ile ilgili çalıĢanların görüĢ ve önerileri bölüm kalite sorumluları ile yapılan toplantılarda veya 

HBYS üzerinden alınmakta ve yapılan uygulamalar hakkında geri bildirimlerde 

bulunulmaktadır.  

 
ĠSTENMEYEN OLAY BĠLDĠRĠMĠ SÜREÇ AKIġI 
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     OLAY 

 

 
 

ĠSTENMEYEN OLAY BĠLDĠRĠM FORMU DOLDURULUR  

(Elden veya Hastane  web sitesi üzerinden) 

 

 

 

 

HBYS SĠSTEMĠ ÜZERĠNDEN ĠSTENMEYEN OLAY BAġLIĞI ALTINDA OLAY BILDIRIM FORMU 

DOLDURULARAK BĠLDĠRĠMLER YAPILIR 

ELDEN DOLDURULAN FORMLAR KALĠTE YÖNETĠM BĠRĠMĠNE TESLĠM EDĠLĠR VEYA GÖRÜġ VE 

ÖNERĠ KUTULARINA ATILIR 

 

 

 

 
KALĠTE YÖNETĠM BĠRĠMĠ FORMU DEĞERLENDĠRĠR, ĠLGĠLĠ KOMĠTEYE ĠLETĠR 

 

 

 

 
ĠLGĠLĠ KOMITE VE BKS‟DEN OLUġAN ANALĠZ EKĠBĠ TARAFINDAN KNA YAPILIR 

 

 

 

 

 
ANALĠZ SONRASI GEREKTĠĞĠNDE DÜZELTĠCĠ ÖNLEYĠCĠ FAALĠYETLER BAġLATILIR. 

 

 

 

 
GERÇEKLEġTIRILEN DÜZELTICI-ÖNLEYICI FAALIYETLER HAKKINDA ILGILI ÇALIġANLAR 

BĠLGĠLENDĠRĠLĠR 

 


