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ÖNSÖZ 

 

İyi bir hasta bakımının kalbi olarak varsayılan kalite ve güvenlik, çoğu zaman insan hayatını 

doğrudan etkileyen önemli belirleyicilerdendir. Ailemizden herhangi biri hastaneye başvurduğunda 

veya sağlık hizmetlerinden yararlandığında her şeyden önce güvende olmalarını ve yüksek değerde 

sağlık bakımına ulaşmalarını bekleriz. Ancak her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de pek çok 

hata meydana gelmekte ve büyük ölçüde zarar gören taraf hastalar olmaktadır. Halen daha devam 

eden hastalıkları üzerine bir de sunulan sağlık bakımının neden olduğu yeni travmaların eklenmesi, 

iyileşmek için çıkılan bu yolculuğun yaşanan trajedilerle daha karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hal 

almasına neden olabilir. Hastaların bakımlarında yapılan hatalar ve yaşanan problemlerden dolayı 

iyileşme süreçlerinin kesintiye uğramaması için her şeyden önce kendileri ve yakınlarının sunulan 

sağlık bakımlarının merkezinde varsayıldıkları bir ideolojinin benimsenmesi gerekir.  

Bu yüzden 2000’li yılların başından beri sağlık hizmetlerinin hasta odaklı olması için uğraş 

veren,“Hospital Survey / Hospital Safety Grade / ASC Survey” gibi standartdan öte girişimleriyle 

dev sıçramaların öncüsü; Leapfrog Group açısından incelenmesi temel amacımızı oluşturmaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda ilk olarak Consumerism kavramının genel tarihçesi, kavramsal çerçevesi 

ve üzerine getirilen çeşitli eleştiriler ele alınmıştır. Ardından Leapfrog’un ABD sağlık hizmetleri 

için uyguladığı girişimler ve bugüne kadar katedilen pek çok başarı derinlemesine incelenmiştir. 

Ayrıca Leapfrog’un elde ettikleri sonuçlar ile hem sağlayıcılar hem işverenler hem de tüketicilerin 

doğru sağlık bakımına erişmelerinde etkili bir bilgiye nasıl dönüştürüldüğüne de yer verilmiştir. 

Sonrasında Türkiye için tüketim ideolojisi hakları bağlamında kamu / özel geri ödeme kuruluşları 

ile hasta ve yakınlarının potansiyel taleplerine yönelik bir model önerisinde bulunulmuştur.  

Çalışmamızın meydana gelmesinde fikrin mimarları; ABD sağlık hizmetlerini daha kaliteli 

ve daha güvenli hale gelmesinde önemli etkileri olan Leapfrog Group’a ve kuruluşunda büyük rol 

oynayan hasta güvenliğinin babası Dr. Lucian L. Leape’e teşekkürlerimizi sunarız. 
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KISALTMALAR 

AAAASF 
American Association for Accreditation of Ambulatory Surgery Facilities 

(Amerikan Ayaktan Cerrahi Tesisleri Akreditasyonu Derneği) 

AAAHC 
Accreditation Association for Ambulatory Health Care                                                

(Ayakta Sağlık Bakımı Akreditasyon Derneği) 

ABD Amerika Birleşik Devletleri 

ACLS 
Advanced Cardiovascular Life Support                                                                      

(Gelişmiş Kardiyovasküler Yaşam Desteği) 

ACOG 
The American College of Obstetricians and Gynecologists                                     

(Amerikan Kadın Doğum ve Jinekologlar Koleji) 

ADE Advers Drug Events (Advers İlaç Olayları) 

AHRQ Agency for Healthcare Research and Quality (Sağlık Araştırmaları ve Kalite Ajansı) 

ANA American Nurses Association (Amerikan Hemşireler Derneği) 

ARDS Acute Respiratory Distress Syndrome (Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu) 

ASC Ambulatory Surgery Center (Ayaktan Cerrahi Merkezi) 

ASCQR 
The Ambulatory Surgical Center Quality Reporting Program                                     

(Ayaktan Cerrahi Merkezi Kalite Raporlama Programı) 

BCMA Bar Code Medication Administration Systems (Barkodlu İlaç Yönetim Sistemleri) 

CANDOR 
Communication and Optimal Resolution Toolkit                                                        

(İletişim ve Optimal Çözüm Süreci & Araç Seti) 

CAHPS 
Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems                                        

(Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları ve Sistemlerinin Tüketici Değerlendirmesi) 

CAUTI 
Catheter-associated Urinary Tract Infections                                                                   

(Katater İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonları) 

CDC 
Centers for Disease Control and Prevention                                                                       

(Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) 

CDI Clostridioides difficile Infectios (C.diff. Enfeksiyonu) 

CEO Chief Executive Officer 
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CHC Community Health Council (Toplum Sağlığı Konseyi) 

CLABSI 
Central Line-associated Bloodstream Infection                                                  

(Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu) 

CMS 
Centers Medicare & Medicaid Services                                                             

(Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri) 

CPOE Computerized Physician Order Entry (Bilgisayarlı Hekim Order Sistemleri) 

CT/BT Computed Tomography / Bilgisayarlı Tomografi 

DLP Dose Length Product (Doz Uzunluk Mesafesi) 

DVT Deep Vein Thrombosis (Derin Ven Trombozu) 

eDER Electronic Drug Enforcement Registration (Elektronik İlaç Uygulama Kaydı) 

EHR Evidence-Based Hospital Referral (Kanıta Dayalı Hastane Sevk Sistemi) 

EHR Electronic Health Record (Elektronik Sağlık Kaydı) 

FGI Facility Guidelines Institute (Tesis Yönergeleri Enstitüsü) 

GI Endeskopi Gastrointestinal Endoscopy (Gastrointestinal Endoskopi) 

GP General Practitioner (Genel Pratisyen) 

HAI Healthcare Associated Infections (Sağlık Hizmetleriyle İlişkili Enfeksiyonlar) 

HCAHPS 
Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (Sağlık 

Hizmeti Sağlayıcıları ve Sistemlerine İlişkin Hastane Tüketici Değerlendirmesi) 

HFAP 
Healthcare Facilities Accreditation Program                                                                       

(Sağlık Tesisleri Akreditasyon Programı) 

HIV/AIDS 
“Human Immunodeficiency Virus (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü)” / “Acquired 

Immune Deficiency Syndrome (Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu)” 

HOPD Hospital Outpatient Department (Hastane Ayakta Tedavi Poliklinikleri) 

ICD-10 International Classification of Diseases (Hastalıkların Uluslararası Sınıflandıması) 

ICEA 
International Childbirth Education Association                                                    

(Uluslararası Doğum Eğitimi Derneği) 

ICU Intensive Care Unit (Yoğun Bakım Ünitesi) 

IHI Institute for Healthcare Improvement (Sağlık Hizmetlerini İyileştirme Enstitüsü) 
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IMQ Institute for Medical Quality (Tıbbi Kalite Enstitüsü) 

IOM Institute of Medicine (Tıp Enstitüsü) 

IPS 
Intensive Care Unit Physician Staffing                                                                                       

(Yoğun Bakım Ünitesi Uzman Hekim İstihdamı) 

ISO 
International Organization for Standardization                                                     

(Uluslararası Standardizasyon Örgütü) 

JC The Joint Commission (Ortak Komisyon) 

LG Leapfrog Group 

MDRO Multidrug Resistant Organisms (Çoklu İlaca Dirençli Organizmalar) 

MPN CMS Medical Provider Network (Tıbbi Sağlayıcı Ağı) 

MRI Magnetic Resonance Imaging (Manyetik Rezonans Görüntüleme) 

MRSA 
Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus                                                              

(Metisilin Dirençli Stafilokok Aureus) 

NCHS National Center for Health Statistics (Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi) 

NHSN National Healthcare Safety Network (Ulusal Sağlık Güvenliği Ağı) 

NPSF National Patient Safety Foundation (Ulusal Hasta Güvenliği Vakfı) 

NQF National Quality Forum (Ulusal Kalite Forumu) 

NQF-SP National Quality Forum Safe Practices (NQF Güvenlik Uygulamaları) 

NTSV Nullipar, Term, Singleton, Vertex Cesarean Birth / C-Section 

OAS CAHPS 
Outpatient and Ambulatory Surgery Survey                                                                 

(Ayakta Tedavi ve Cerrahi CAHPS Anketi) 

PALS Pediatric Advanced Life Support (Pediatrik İleri Yaşam Desteği) 

PCD Pnömatik Kompresyon Cihazı (Pneumatic Compression Device) 

PE Pulmoner Embolism (Pulmoner Emboli) 

PSI Patient Safety Indicator (Hasta Güvenliği İndikatörü) 

PSO Patient Safety Organization (Hasta Güvenliği Organizasyonu) 

RCA2 
Improving Root Cause Analyses and Actions to Prevent Harm                                        

(Kök Neden Analizlerini İyileştirme ve Zararı Önlemeye Yönelik Eylemler) 
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SAS Sağlıkta Akreditasyon Standartları 

SGK Sosyal Güvenlik Kurumu 

SIDS Sudden Infant Death Syndrome (Ani Bebek Ölümü Sendromu) 

SIR Standardized Infection Ratio (Standart Enfeksiyon Oranı) 

SKS Sağlıkta Kalite Standartları 

SMFM Society for Maternal Fetal Medicine (Maternal Fetal Tıp Derneği) 

SSI: COLON 
Colon Surgical Site Infections                                                                                            

(Kolon Cerrahisi Sonrası Cerrahi Alan Enfeksiyonu) 

THA Truven Health Analytics 

VBP Value-Based Purchasing (Değer Bazlı Satın Alma) 

VTE Venous Thromboembolism (Venöz Tromboembolizm) 

WHO World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü) 

YBÜ Yoğun Bakım Ünitesi (Intensive Care Unit) 

YYBÜ Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (Neonatal Intensive Care Unit) 
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1. TÜKETİM İDEOLOJİSİ (CONSUMERISM) 

Sağlık hizmetlerinde Consumerism (Tüketim İdeolojisi), geriye dönük olarak tanımlanmış ve 

20. yüzyılın ilk yarısında Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıktığı görülmüştür. Lee’nin 

1930’larda tüketicilerin genel sağlık sigortasını savunduğu güçlü bir tüketimcilik damarı olduğunu 

öne sürmesinin ardından gelişen bu ilk nesil, 1960’lı yıllarda profesyonel otoritenin bazı yönlerine 

meydan okumaya başladılar ve tüketimcilik Birleşik Krallık’ta konuşulmaya başlandı. 1980’lerde 

ortaya çıkan ikinci neslin kendi kendini finanse eden tüketicileri çoğunlukla sağlıkla ilgili arzularını 

vücut geliştirme yoluyla aradılar ancak daha sonraları bu istek, “yönetilen tüketimciliğe” dönüşerek 

hem Amerikan hem İngiliz sağlık sistemlerinde yer verilmesine neden oldu. 1990’lardan beri piyasa 

mekanizmaları ve sağlık hizmet organizasyonları için baskın şablon haline gelse de çoğu zaman, 

birçok seçenekleri var olan yönetilen tüketiciler, aynı zamanda maliyetleri kontrol altına almaya, 

bakım kalitesini iyileştirmeye, klinik araştırma ve savunuculukta yer almanın yanı sıra sağlık 

hizmeti üretkenliğini artırmaya yardımcı oldukları için “disiplinlidir” (Iliffe & Manthorpe, 2021). 

Yolaç, 2012 tarihli çalışmasında (Kaufman & Channon (1973) ve Straver (1997) çalışmalarının 

derlemesine dayalı olarak) Consumerism’i dört aşamaya ayırarak ele almıştır (Yolaç, 2012).  

❖ Consumerism hareketinin başlangıç aşaması (crusading),  

❖ Consumerism’in artmaya, büyümeye başladığı herkes tarafından artık tanınan, 

benimsenen aşaması (popular movement),  

❖ Örgütlü bir hale gelmesi, yönetimsel (idari) bir şekle dönüşmesi (organizational / 

managerial), 

❖ Hükümet yasaları ve düzenlemelerinin yer aldığı bürokrasi (bureaucracy) aşamasıdır. 

Tüketim ideolojisinde (Consumerism) temel amaç, tüketici haklarının ve çıkarlarının yüksek 

sesle savunulması gerekliliğidir. Aslında bu yaklaşım bir ön kabuldür. Kavramın genişlemesine 

katkıda bulunan büyük tüketim grupları; satın aldıkları sağlık hizmetlerinin kalitesine yönelik 

denetim mekanizmalarına destek olmak amacı ile tüketicilerin isteklerine duyarlı olan ve onları 

şirket amaçları doğrultusunda kullanan özel sosyal güvenlik kurumları da (örneğin ABD’de olduğu 

gibi) bulunmaktadır. Genellikle bu tür piyasayı anlamamak, Türkiye’de yaşayan ve kamusal sağlık 

sigortası dışında piyasayı deneyimleyemeyenler için bir risk unsurudur. Ancak bir piyasada bedel 

vererek sağlık hizmeti alan sadece tüketiciler değildir. Örneğin; sağlık hizmetleri piyasasında birden 

fazla sağlık sigortasına izin veriliyorsa (örneğin ABD’de olduğu gibi) toptan sağlık hizmeti alan bu 

tür şirketlerde tüketiciler gibi arayışa geçebilmektedir. Consumerism “tüketicilerin üreticilere karşı 

çıkarlarının korunması veya teşvik edilmesi” olarak tanımlanabilir (Almond, 2001). Aslında sağlık 

sektörünün en önemli paydaşlarının çıkarlarını koruma içgüdüsü dikkate alındığında bu tanımın 
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sağlığın kendi diline (terminolojisine) çevrilmesinde de fayda bulunmaktadır. Diğer yandan sağlık 

hizmetini talep eden hastalar için Consumerism, “sağlık hizmet sunucuları karşısında çıkarlarının 

korunma çabası ve süreci” olarak nitelendirilir. Bu durum ayrıca hasta taleplerine yönelik 

duyarlılıkların teşvik edilmesi düşüncesi ile tüketicilerin gücüne güç katmaktadır. Profesyonellerden 

tüketicilere yeniden dağıtılan bu kritik güç, tüketim ideolojisi açısından bir milat (yeni bir 

başlangıç) olarak değerlendirilmekte ve sağlık hizmet sunucularından aşağıdaki politikaları 

benimsemesi beklenmektedir (Almond, 2001): 

➢ Tüketicilere tedaviler hakkında bilinçli kararlar vermelerini sağlayan bilgiler 

sağlamak; 

➢ Aile hekimlerini seçme ve değiştirme özgürlüğü sağlamak; 

➢ Toplum Sağlığı Konseylerinin (Community Health Council) içinde hasta ve yakın-

larının fikirlerini paylaşabilecekleri bir paydaş rolünün verilmesi; 

➢ Tüketicilerin hizmet ve kalite standartlarını belirleme hakkının verilmesidir. 

Çağdaş tıbbi tüketimciliğin rolleri, türleri ve yüzlerine ilişkin bir tipolojiye yönelik çeşitli 

yazarlar tarafından oldukça farklı şekillerde sınıflandırmalar ve tanımlamalar yapılmıştır. Aşağıdaki 

yazarların Consumerism kavramına yönelik ön plana çıkardıkları tanımlar ve türler sadece başlıklar 

şeklinde verilmiştir (Iliffe & Manthorpe, 2021): 

➢ Newman & Vidler, (2006): Toplumsal hareket, dönüştürücü yaşam biçimi, kapitalist 

ideolojinin ifadesi, kimliğin kaynağı olarak tüketimciliğe vurgu yapmıştır. 

➢ McDonald et. al., (2007): Consumerism’i iletişimci, kaşif ve kimlik yapıcı olarak 

ifade etmiştir.  

➢ Powell et. al., (2010): Bireysel, katılımcı, savunuculuk, mali ve örgütsel 5 çeşidi 

bulunmaktadır. Ayrıca Consumerism’in çok sayıda görünümü vardır: Seçici, asi, 

kimlik arayan, hedonist / sanatçı, kurban, aktivist ve kaşif ön plana çıkan yüzlerdir. 

➢ Powell et. al., (2012): Tüketimcilik, toplu standartları uygular, profesyonel istismarı 

önler, politika yapıcılara uzmanlık sağlar. 

➢ Powell & Boden, (2012): Tüketimcilik, tamamlayıcı terapileri ve bedeni kavram-

sallaştırmanın tıbbi olmayan yollarını yayar. 

Consumerism, her ülkede yukarıdaki gibi kronolojik bir sıra takip etmemiştir. Her ülkenin 

kendi kurumları, kültürü ve sağlık politikaları farklıdır. Dolayısıyla çoğu ülke meşruluk zemini 

yüksek ve halk açısından popülerleşmiş akımlarla mücadele etmek yerine onu yönetilebilir hale 

getirmeye çalışmaktadır. Örneğin, İngiltere’de hastaların sağlık hizmetlerindeki rolüyle ilgili bir 

tutum değişikliği gerekmiştir. Bu tutum değişikliğinin günlük hayata kazandırdığı mekanizmalar 



DEĞER VE KALİTE ÖLÇÜMÜ SORUNLARINA YÖNELİK BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ (Leapfrog Group) | 14 

 

tüketici memnuniyeti anketleri; şikâyet prosedürlerinin formüle edilmesi; hastaların birinci basamak 

sağlık hizmeti doktorlarının (General Practitioner “Genel Pratisyen (GP)”) kim olacağına karar 

vermede bazı seçenekleri kullanabilecekleri mekanizmalar sağlanma hakları hizmet standartlarının 

içeriğinden beklentilerdir (Almond, 2001).  

Consumerism, hastaları sağlık hizmetlerinin yapılandırılması ve geliştirilmesinde güçlü, 

aktif ve duyarlı katılımcılar olarak gören bir inanç ve tutumdur. Hizmetlerin kalitesini ve sunumunu 

değerlendirmeye yönelik görüşleri ve katılımları aranır, değer verilir ve herkes için optimum 

düzeyde bakım sağlanmasında çok önemli bir rol oluşturur. Sonuç olarak Consumerism’de amaç, 

sağlık profesyonellerin değil tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Tüketici yaklaşımları, gücün 

sağlık profesyonellerinden tüketicilere yeniden dağıtılmasına ve devredilmesine yönelik bir taahhüt 

gerektirir (Almond, 2001). 

 

Şekil 1. Tüketim İdeolojisi İle İlişkili Kavramlar (Almond, 2001) 
 

Tüketici haklarının ve çıkarlarının savunulması gerektiğine dair sistemli ve kurgulanmış 

anlayış örüntülerine tüketim ideolojisi denilmektedir. Başka bir değişle, piyasaların veya pazarların 

kötü etkilerine karşı koyarak sosyal açıdan istikrarı sağlayan bir güç olarak da görülebilir. Genel 

olarak hükümetlerin, işletmelerin ve bağımsız örgütlerin bir dizi faaliyetlerini içeren Consumerism, 

bireylerin bir tüketici olarak haklarının ihlal edilmesini önlemek ve bireyleri gerek işletme gerekse 

hükümetlerin uygulamalarından korumak üzere tasarlanmıştır (Yolaç, 2012). Bir başka tanıma göre 

Consumerism alıcıların, satıcılarla olan ilişkilerinde, haklarını ve güçlerini arttırmak amacıyla 

oluşturdukları tüketici hareketidir. Kotler, 1960’larda Consumerism’in gelişmesine katkıda bulunan 

faktörleri “yapısal olarak gelişmesine yardım eden faktörler ve toplumda meydana gelen temel 

gelişmeler, yapısal güçlükler, toplumun genel inançlarında meydana gelen değişimler, hızlandıran 

faktörler, kaynakların faaliyete geçmek üzere kullanılması ve sosyal kontrol” şeklinde altı başlık 

altında toplamıştır. Her bir başlıkla ilgili örnekler vererek Consumerism’in kaçınılmaz, faydalı ve 

karlı olabileceğini ifade etmiştir (Kotler, 1972). 
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Consumerism kavramının sağlık hizmetlerine yaptığı katkıları ön plana çıkartanlar olduğu 

gibi tamamen olumsuz nitelemelerle çok sert bir şekilde eleştiren yazarlarda bulunmaktadır. Burada 

her hangi bir ayırıma gidilmeden literatürden konuya eleştirel bakan yazarların düşüncelerini daha 

rahat kurgulama amacı ile aşağıdaki ifadeler yazılmıştır. 

Consumer kelimesi sağlık hizmetlerindeki değişim sürecini anlamada düşük değere sahip 

olan bir kavramdır. Hatta değişim paternlerinin anlaşılmasına katkıda bulunmamakla birlikte onu 

gizleyen bir anlayış içerir. Bu durum, hastaların anksiyetesini azaltmaktan ziyade sağlık, hastalık ve 

ölüm gibi son derece duygu yüklü olan ortamlarda sağlık hizmet sunucuları ile hizmeti talep eden 

kişileri arasındaki güven duygusunu zedelemektedir (McDonald et al., 2007).  

En basit tabirle kendisini bir tüketici olarak görmeyen kişiler, tüketici rolüne girmeyi 

istememektedir. Böyle bir talebi olan kişilerin sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Sağlık 

hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek için bir mekanizma olarak tüketimciliğe güvenmek, özellikle 

çoklu ve karmaşık ihtiyaçları olan yaşlanan bir popülasyonda, tüketici olmayanların sağlığına zarar 

verebilir (Donaldson et al., 1991).  

Powell ve meslektaşları (2010), Consumerism kelimesine yüklenen çok sayıda anlamın, 

kavramda meydana getirdiği anlamsızlık etkisine ve zıt bakış açılarının aynı anda dile kazandırılma 

tehlikesine yol açacağına dikkat çekmişlerdir (Powell et al., 2010). Buradaki iki anlayış çatışma 

halindedir: Seçme özgürlüğü veya müşterinin sesi olma anlayışı arasında ihtilaf vardır. Bu iki 

model, beklentilerin özgürce iletilmesine izin veren olumlu, uzun vadeli, saygılı klinik ilişkiler 

arzusuda dahil olmak üzere birçok boyutu var gibi görünen tıbbi tüketiciliği aşırı basitleştirmektedir 

(Song et al., 2020).  

O’Hara (2013), tıbbi tüketimcilik için o kadar çok anlam tanımlar ki, özellikle post-yapısalcı 

terimlerle “anlamsız bir sembol” olarak da kategorize edilebileceğini ifade eder. Seçim, koletivizm 

ve katılım kavramlarının iç içe geçtiğini ve ayrıştırmanın zorluklarından bahsetmiştir: Nihai olarak 

seçime veya politikacıların gözetimine tabi olan kamu kurumlarında uygulanan devlet liderliğindeki 

tıpta yönetişim başarısızlıklarının artan toplu gözetimi tüketimciliği teşvik etmiştir. Sistemin doğası 

içerisinde var gibi görünen skandalları ve tartışmaları önlemek için uygulamada genel olarak reform 

yapma ihtiyacı algısı tüketici baskılarına yol açmıştır. Politika oluşturma arenasında tüketici fikir-

lerinin bir başka ve yine açıkça sosyal varyantı olarak Toplum Sağlığı Konseyleri’nin (Community 

Health Council – CHC’ler) oluşturulmasında somutlaşan popüler “katılım” çağrıları da tüketim 

ideolojisini besleyen unsurlardandır. Her bir yaklaşımın kendine has beklentileri vardır ve bu 

beklentiler diğer beklentiler ile çatışma halindedir (O'Hara, 2013).   
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Consumerism kavramı iki açıdan ele alınıp tartışılabilir. Bunların birincisi, tüketicinin ve 

çevrenin korunması, tüketici haklarının tanıtılması, ikincisi ise tüketicilerin daha fazla tüketime 

yönlendirilmesidir (Yolaç, 2012). 

Teoride, tüketimciliğin amaçları, tüketiciler ve sağlayıcılar arasında daha az paternalizme ve 

tüketiciler ile sağlayıcılar arasında daha demokratik ilişkilere doğru bir hareket olduğunu gösteren 

daha iyi bir güç dengesi yaratmak olarak ifade edilmektedir. Tüketimciliğin seçim ve bağımsızlık 

anlamına geldiğini, bu nedenle özel tıpta daha uygun olduğunu öne süren anlayışlar bulunmaktadır. 

Hastalara daha fazla hak verilmesi övgüye değer olsa da, sağlık profesyonelleri ile hastalar 

arasındaki eşitsizliklerin, profesyonellerin üstün bilgisinin doğası gereği her zaman var olacağı da 

hatırdan çıkarılmamalıdır (Yolaç, 2012). Hastalar bakım kalitesi, karar verme ve optimal sonuçlarla 

ne kadar çok ilgilenirse, baskın tüketici bireycilik, daha önce bağımlı olan kolektif biçime o kadar 

fazla yol verir. Bu anlamda, politika yapıcıların halkın katılımına yönelik yaklaşımlarını yenilemesi 

gerekmektedir.Yönetilen tüketiciler, yönetilen tüketimciliğin sağlık hizmetini derinden değiştireceği 

gibi gerçekçi olmayan beklentiler olmaksızın, kendi çıkarları ve seçimlerinin yanı sıra genel politika 

uygulaması hakkında tartışmalara sürekli olarak dahil olmalıdır (Iliffe & Manthorpe, 2021).  

Politikadaki retoriğin ne ölçüde gerçeğe dönüştüğü, tüketici katılımının sağlık hizmetlerinin 

yönünü ne ölçüde yönlendirdiği ile incelenebilir. Tüketici araştırmalarının hizmet değişimini 

etkileyip etkilemediğini belirlemek için çocuk sağlığı klinikleriyle ilgili çok sayıda çalışma 

incelendi, ancak yalnızca birkaç değişiklik örneği bulundu. Tüketici görüşleri anketleri, sahip 

oldukları etki eksikliğini açıklayabilecek pasif bir katılım biçimidir. Daha aktif tüketimcilik 

modelleri, örneğin sağlık ziyaretçileri, araştırmacılar, komisyoncular ve yöneticiler tarafından 

tüketicilere karşı sorumlu hale gelen tüketiciler tarafından belirlenen değişiklikleri getirmede etkili 

olabilir (Almond, 2001).  

Consumerism (Tüketimcilik Teorisi) sağlık hizmetlerinde daha fazla fiyat şeffaflığının büyük 

verimlilik kazanımlarına yol açabileceğini öne sürse de, bu kazanımları gerçekleştirmek, doktorlar 

ve hastaları arasındaki vekâlet ilişkisinin merkeziliği nedeniyle karmaşıktır. Tedavi konusundaki 

belirsizlik ve hasta ile sağlayıcı arasındaki önemli bilgi asimetrileri nedeniyle, hastalar genellikle 

tavsiye için kendilerini tedavi eden tıp uzmanlarına güvenirler. Hasta için bir ajan olarak hekimin 

rolüne yapılan vurgu ile tutarlı olarak (Arrow, 2004) bir hastanın aldığı MRI taramasının maliyetini, 

cepten sağlık harcamasını parayı ve hastanın hastanede MRI taraması alıp almadığını en güçlü 

belirleyenin hastayı sevk eden hekimin olduğunu tespit eden çalışma yapılmıştır. Bu araştırmada, 

sevk eden doktor sabit etkileri, bir hastanın aldığı MRI fiyatında açıklanan varyansın yüzde 82’sini 

(toplam varyansın yüzde 52’si) açıklamaktadır (Chernew et al., 2021). 
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Bu bölümde Leapfrog Group’un doğru 

sağlık bakım seçeneklerine ulaşma girişimleri 

ve sağlık hizmetlerini derecelendirmek için 

uyguladıkları programlar ele alınacaktır. 
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2. LEAPFROG GROUP 

Lucian L. Leape, Harvard Halk Sağlığı Okulu’nda 

“Harvard School of Public Health” bir pediatri cerrah, 

Sağlık Politikası ve Yönetimi Bölümü’nde “Department of 

Health Policy and Management” sağlık destek politikası 

analisti, Tıp Enstitüsü Bakım Kalitesi Komitesi’nin 

“Medical Institute Quality of Care Committee (IOM)” bir 

üyesi, Ulusal Hasta Güvenliği Vakfı “National Patient 

Safety Foundation (NPSF)” bünyesindeki Lucian Leape 

Enstitüsü “Lucian Leape Institute” başkanı ve Leapfrog 

Group’un “Leapfrog Group (LG)” kurucu üyelerinden 

biridir (Buerhaus, 2001). 

 

Dr. Lucian L. Leape 3  

31990’ların başlarında araştırmalarını, tıbbi hataların epidemiyolojisi üzerinde yoğunlaştırmış 

ve bu alandaki mevcut yayınlara zemin hazırlayarak sağlık hizmetleri endüstrisinde büyük ölçekli 

iyileştirmelerin önünü açmıştır (Schyve, 2004). Kariyeri boyunca kendini ABD sağlık hizmetlerinin 

sunumunu destekleyen sistemleri değiştirme ihtiyacına adayan Leape, bakım kalitesini iyileştirmek, 

sağlık hizmetleri sunumunda oluşabilecek hataları belirlemek ve hasta güvenliğini ulusal bir öncelik 

haline getirmede önemli başarılara imza atmıştır (Buerhaus, 2001). 1994 yılında The Journal of the 

American Medical Association’da yayınladığı “Error in Medicine” başlıklı temel makalesi ile insan 

faktörlerinden kaynaklanan tıbbi hataların varsayımı yerine sistemin neden olduğu tıbbi hatalar 

düşüncesini ortaya atarak hasta güvenliği hareketinde uluslararası alanda (Grazier, 2008); “hasta 

güvenliğinin babası” olarak adından söz ettirmiştir (Schyve, 2004).  

1999’da Tıp Enstitüsü (IOM) sağlık hizmetlerindeki tıbbi hatalar sorununu iyileştirmek için 

dönüm noktası niteliğindeki “To Err Is Human: Building a Safer Health System” Raporu, sağlık 

hizmetlerinde sıklıkla görülen ölümcül hatalardan korkan birçok tüketici ve işverende büyük bir 

kaygı oluşturdu (Milstead, 2002). IOM Raporu’na göre; Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl 

44.000 ila 98.000 ölüm ve bir milyon yaralanmanın, yanlış ilaç yönetimi ve yanlış taraf cerrahi 

uygulamaları gibi tıbbi hatalardan kaynaklandığı tahmin edilmektedir (Kohn et al., 2000). 1990’lı 

yıllarda sunulan geleneksel sağlık hizmetleri, sağlayıcıların eşit oranda aldıkları düşük ödemeler 

nedeniyle niteliksiz hizmetlere dönüşmesine; tüketicilerin ise ödediği düşük katkı payları nedeniyle 

aldıkları hizmetlerin fiyatına karşı duyarsızlaşmasına yol açtı. Bu yüzden birçok tüketici ve işveren, 

 
3 Lucian L. Leape, “investigatorawards.org”dan alıntılanmıştır. (t.y.). Robert Wood Johnson Foundation Investigator Awards In Health 

Policy Research. http://investigatorawards.org/investigators/lucian-leape.html  
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sağlık hizmeti sağlayıcıları ile sağlık profesyonellerinin performans ölçütlerine yönelik sonuçlar 

açıklandığı, beraberinde verilen sağlık hizmeti kalite ve maliyete odaklı sunulduğu bir sağlık pazarı 

arayışına girmiştir. 1990’lı yıllarda sunulan geleneksel sağlık bakımı hem sağlayıcıları hem de 

tüketicileri sağlık hizmetlerinden soyutlamasının üzerine IOM Raporu’nun çarpıcı sonuçlarının da 

eklenmesi tüketici ve işverenlerin, daha iyi bakım için teşvik ve ödüllerin sağlık hizmet sunucularını 

motive ettiği bir sağlık pazarının; hasta güvenliğini ve kaliteyi iyileştirmenin tek yolu olduğuna 

inanmalarına neden olmuştur (Galvin et al., 2005).  

Sağlık hizmetleri piyasasını düzenleyenlerin sağlık hizmetlerinin güvenliğini ve kalitesini 

iyileştirme konusundaki beklentileri karşılamadaki başarısızlığı ve Tıp Enstitüsü’nün mevcut piyasa 

düzenindeki hâkimiyetinin (üstünlüğün) tüketicilere geçmesi gerektiği fikrini destekler niteliktedir 

(Pronovost et al., 2007; Eikel & Delbanco, 2003).  

2000 yılında Business Roundtable tarafından kamu ve özel sağlık hizmeti alıcılarından 

oluşan bir konsorsiyum “Leapfrog Group (www.leapfroggroup.org)” kuruldu (Eikel et al., 2003; 

Pronovost et al., 2005; Fitzgerald, 2007; Scanlon et al., 2008; Kahn et al., 2007). Leapfrog Group, 

sağlık hizmetlerini satın alanların, gönüllü kamu raporlaması ve teşvikleri yoluyla hasta odaklı 

sağlık bakımına yönelik ilk ve en büyük koordineli girişimdir (Moran & Scanlon, 2013, p. 28). Bu 

girişim, ABD Sağlık Sistemi’nin daha kaliteli ve daha güvenli hale getirmek için atılan önemli 

adımlardan biridir. 150’den fazla kamu ve özel kuruluştan oluşan Leapfrog Group, ülke genelindeki 

tıp uzmanlarıyla sağlık sektöründe büyük sıçramaların gerçekleşeceği ve ödüllendirileceği bir satın 

alma gücünü harekete geçirmeyi amaçlamaktadır (Oermann, 2004). 4 

             

The Leapfrog Group Logosu & CEO’su “Leah Binder (2008 - ?)” 4 

Leapfrog’un sahip olduğu tüketici gücü; sağlık hizmetlerinin güvenliğini ve kalitesini 

iyileştirme hedeflerine ulaşma ve tüketicileri daha kaliteli bakım arayışları için harekete geçirme 

açısından önemli bir potansiyeldir (Fitzgerald, 2007). Bahsedilen tüketici ağı, 2003 yılında 34 

 
4 Leapfrog Group & Leah Binder, “leapfroggroup.org”dan alıntılanmıştır. (t.y.). The Leapfrog Group. https://www.leapfroggroup.org 

/news-events/statement-leah-binder-va-transparency-initiative  
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milyondan fazla Amerikalıyı ve 62 milyar dolardan fazla sağlık harcamasını temsil eder (Eikel & 

Delbanco, 2003). Sağlık tüketicileri ve sağlayıcılarına yönelik iki yönlü strateji kullanan Leapfrog; 

üstün kalite ve güvenlik arayışındaki beklentileri yüksek olan tüketicileri, yüksek kaliteli hizmet 

sunan sağlayıcılar ile buluşturarak karşılıklı ödüllendirilmeye dayanan bir geri ödeme sistemi 

oluşturmuştur (Eikel & Delbanco, 2003).  

2001 yılında Leapfrog, ulusal çapta geçerli üç potansiyel güvenlik adımı “sıçrama (leape)” 

belirlemiştir (Fitzgerald, 2007); 

• Bilgisayarlı Hekim Order (Computerized Provider Order Entry) Sistemlerinin 

uygulanması,  

• Kanıta Dayalı Hastane Sevk Sistemi (Evidence-Based Hospital Referral) oluşturma,  

• Yoğun Bakım Ünitesi hekim kadrosunu IPS (Intensive Care Unit Physician Staffing) 

Standardına uygun hale getirme, 

Ardından 2003 yılında dördüncü bir güvenlik adımı olarak Ulusal Kalite Forumu Güvenli 

Uygulamaları “National Quality Forum Safe Practices (NQF-SP)” eklenmiştir (Pronovost et al., 

2005). Belirlenen başlıca güvenlik adımlarının ana nedenleri; hastanelerde yaşanan ilaç hataları, 

yüksek riskli cerrahi prosedürleri destekleyecek kanıt eksikliği ve yoğun bakım ünitelerindeki 

organize olmayan tıbbi bakımdır (Pronovost et al., 2007). 

Leapfrog’un Uzman Kadrosu, birçok ilaç hatasının okunmayan belirsiz el yazısı ile sonradan 

yazılmasından kaynaklandığını tespit etmiştir. Bu durumu engellemek için ulusal çapta başlatılan 

güvenlik adımlarının ilk ayağı olarak CPOE belirlendi (Milstead, 2002). Leapfrog, yaşanan bu ilaç 

hataları konusunda hastanelerde kullanılmasını istediği Bilgisayarlı Hekim Order Sistemi (CPOE; 

Computerized Provider Order Entry) doktorların yaygın ciddi reçeteleme hatalarının en az %50’sini 

ilaç istemlerinin de en az %75’ine karşı uyarabilen bir hata önleme yazılımıdır (Eikel & Delbanco, 

2003). Bates ve arkadaşları tarafından yürütülen bir çalışmada CPOE Sistemi’nin hata oranlarının 

%55’ini; sonraki çalışmalarında ise ciddi ilaç hata oranlarının %88’ini azalttığı görülmüştür (Eikel 

& Delbanco, 2003). 

Leapfrog, Kanıta Dayalı Hastane Sevki (EHR; Evidence - Based Hospital Referral) ile 

ameliyat ve tanı testleri gerçekleştiren cerrahların, bunları daha az sıklıkla uygulayanlardan daha iyi 

becerilere sahip olmaları; hastanelere, işverenlere ve sigorta şirketlerine daha az maliyetli sağlık 

bakımı sunmaktadırlar (Eikel & Delbanco, 2003). Cerrahların, belirli yüksek riskli prosedürler ile 

elektif tedavi gören tüketicileri geçerli karşılaştırmalı kalite ölçüm sistemleri ile üstün sonuçlara 

sahip hastanelere ya da klinik ekiplere yönlendirmesi (Eikel & Delbanco, 2003); hastanelerin diğer 

hastaneler ile uzun vadeli rekabetine neden olmaktadır (Scanlon et al., 2008). Örneğin yılda 500 
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kalp baypas ameliyatı yapan hastaneler, yılda 200 baypas yapan hastanelere göre hasta ölüm 

oranlarını ve ameliyat sonrası istenmeyen durumları daha azdır. McClure’ın “kimse yılda sadece üç 

ameliyat yapan birine gitmemeli” görüşü bu ifadeyi destekler niteliktedir (Milstead, 2002). 

Maliyetlerin gün geçtikçe katlandığı yoğun bakım ünitelerinde ise; eğitimli bir yoğun bakım 

doktorunun bulunması daha düşük mortalite ve kaynak kullanımı sağlar (Kahn et al., 2007). Yoğun 

bakım ünitesinde bir doktorun en güçlü müdahaleleri arasında, “glikoz kontrolü, akut respiratuar 

distres sendromunda (ARDS) düşük tidal hacmin neden olduğu solunumsal yetmezlik, septik şokta 

steroidler ve aktive protein C gibi” kritik bakım tedavileri yer alır (Pronovost et al., 2005). Leapfrog 

en güçlü müdahalelerden kaynaklanan tıbbi hatalara karşı geliştirdiği Yoğun Bakım Ünitesi Uzman 

Hekim İstihdamı (Intensive Care Unit Physician Staffing) Standardı’nda; yoğun bakım personeli 

için 4 ana bileşen bulunmaktadır (Kahn et al., 2007). Hem yetişkin hem de pediatrik yoğun bakım 

ünitelerinde sunulacak bakım yalnızca “Yoğun Bakım Uzmanları” tarafından günlük 8 saat olacak 

şekilde haftada 7 gün uygulanmalıdır. Bununla beraber uzmanların gündüz saatlerinde yoğun bakım 

ünitesinden başka hiçbir klinik görevi olmaksızın bulunması sağlanmalı (Eikel & Delbanco, 2003), 

yoğun bakım ünitelerinden gelecek çağrılara 5 dakika içinde geri dönülmeli ve acil durumlarda 

başka bir hekim veya kritik hastaların bakımı konusunda sertifikalı ileri uygulama hemşiresi gibi 

hekim olmayan bir uzman, yoğun bakım ünitesine 5 dakika içinde ulaşabilecek mesafede olmalıdır 

(Kahn et al., 2007).  

Leapfrog, bölgesel olarak sağlık hizmeti satın alanların hastane anketlerine yanıt vermesini 

teşvik etmek için beraber çalıştıkları bir Bölgesel Yaygınlaştırma Stratejisi (Leapfrog Regional 

Rollout) de geliştirmiştir (Galvin et al., 2005). Tüketicilerin büyük ölçüde hastane seçimlerini 

yönlendirmek ve sağlayıcıların sunduğu hizmet performansına göre ödeme yapmak için tasarlanan  

bu strateji; sağlayıcıların (kurbağalar “frogs”) kullanılarak kurulan çeşitli komitelerin (zambak 

yaprakları “lily pads”) yardımı ile gitgide büyütülen üyelik ağı, üyelerine verdiği gayri resmi 

(bekçi “watchdog”) rol ile kendi komitelerini denetlemelerini sağlar (Fitzgerald, 2007; Scanlon et 

al., 2008).  

Leapfrog’un önde gelen araştırmacıları, standartların (potansiyel üç güvenlik adımı) üçünün 

de tüm kırsal olmayan ABD hastanelerinde uygulanması durumunda 65.400’den fazla ölümün ve 

yıllık 907.600’den fazla ciddi ilaç hatalarının önlenebileceğini, beraberinde yıllık 41,5 milyar dolar 

tutarında maliyet tasarrufu sağlayabileceğini söylemişlerdir. Kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 

faaliyetler ile Leapfrog, sağlık sisteminin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek için tüketicilerin 

hâkim olduğu gönüllü raporlama esasına dayanan bir piyasanın mümkün olduğunu kanıtlamıştır 

(Moran & Scanlon, 2013). 
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2.1. Doğru Sağlık Bakım Seçeneklerine Ulaşma 

Her yıl milyarlarca doların harcandığı sağlık hizmetleri sektörü, her geçen yıl artan sağlık 

talepleri ve harcamalarına rağmen yapılan harcamaların üçte birini “gereksiz prosedürler, yüklü 

idari maliyetler, geri dönülemez tıbbi hatalar ve sahtekârlıkların neden olduğu çeşitli israflar” 

oluşturmaktadır. Tüketicilerin, işverenlerin ya da diğer alıcıların hangi sağlık hizmeti sağlayıcısının 

güvenli olduğunu veya en iyi hasta sonuçlarına sahip olup olmadıklarını öğrenemedikleri için her 

yıl ABD’de önlenebilir tıbbi hatalar, yaklaşık 400.000 insanı öldürdüğü tahmin edilmektedir (© The 

Leapfrog Group, 2021c). Sağlık hizmetine ihtiyaç duyulduğu zaman hastaların doktorları ile 

iletişimde yaşadığı sorunlar, önlenebilir tıbbi hataların ortaya çıkmasına neden olan diğer önemli 

etkenlerden biridir. Örneğin ameliyat için hazırlanan bir hasta, doktorunun bir yılda kaç prosedür 

gerçekleştirdiği ya da mükemmel bir ameliyat geçmişine sahip olup olmadığından emin olmak ister. 

Ancak hastaların doktorlarıyla açık ve dürüst bir ilişki kuramadığı takdirde onu yerine bu süreci 

takip edecek, aldığı bakımlarını yönetebilecek ve aile üyelerinin hissettiği stresi azaltarak tam 

destek sunacak atanmış bir kişinin (yani Patient Advocate “hasta savunucusu ya da hasta / sağlık 

danışmanı”) desteğine ihtiyaç duymaktadır (© The Leapfrog Group, 2021c). 

Leapfrog, önlenebilir tıbbi hatalar nedeniyle birçok insanın hayatını kaybettikleri bir ülke 

olan ABD’de 20 yılı aşkın bir süredir güvenlik, kalite ve kaynak kullanımına ilişkin sağlık hizmeti 

verilerini toplayarak, doğru sağlık bakım seçeneklerine ulaşma konusunda tüketicilerin, işverenlerin 

ya da diğer alıcıların ihtiyaç duydukları yüksek değerli bakımı tercih etmelerini sağlamak için bazı 

girişimleri, kaynakları ve araçları tavsiye etmektedir. Leapfrog’un yüksek değerli bakımın daha 

kolay bulunabileceği ve ihtiyaç duyulan bilgilerle daha iyi kararların alınabileceği anlamına gelen 

bu atılımı, tüketicilerin, işverenlerin ya da diğer alıcılara doğru hastane, ayakta cerrahi merkezi 

seçme imkânı sunmaktadır (Şekil 2).  

 

Şekil 2. Leapfrog’un Doğru Sağlık Bakımı’nı Seçme Girişimleri 
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2.1.1. Leapfrog’un Doğru Sağlık Bakımını Seçme Girişimleri 

2.1.1.1. Doğru Hastaneyi Seçme 

Birinci önceliği hasta güvenliği ve yüksek kalitede hizmet olan hastaneler, güçlü sağlık 

ekipleri ile enfeksiyonları azaltır, hataları önlemek için kontroller yapar, hasta ve yakınlarıyla güçlü 

iletişim bağları kurar. Ancak bu yapıları sağlayamayan hastanelerde meydana gelen tıbbi hatalar; 

araba kazaları, meme kanseri ve HIV/AIDS’in neden olduğu ölümlerin sayısını aşarak ABD’de 

önde gelen üçüncü ölüm nedenidir. Bu yüzden hastaları zarardan koruma konusunda iyi bir geçmişe 

sahip bir hastane seçilmesi kritik derecede önemlidir. Leapfrog bu konuda tüketicilerin, işverenlerin 

ya da diğer alıcıların ihtiyaç duydukları yüksek değerli bakımı hastanelerde ararken, hem kritik 

güvenlik hem de kalite bilgilerini kamuoyuna açık şekilde raporladığı Leapfrog Hastane Anketi 

(Leapfrog Hospital Survey) ve Hastane Güvenlik Derecesi (Leapfrog Hospital Safety Grade) ile 

hasta ve yakınlarının en iyi bakımı seçmelerine yardımcı olmaktadır. Hem güvenlik hem kaliteye 

hem de kaynak kullanımına önem veren yapılarıyla hasta bakımı üzerinde kanıtlanmış etkisi olan 

önlemleri belirmekte ve daha sonra hastanelerden bu önlemler hakkında rapor vermelerini ve 

iyileştirmek için neler yaptıklarını tam olarak sergilemelerini istemektedir.5 

           

Şekil 3. BİR GÖREV & İKİ PROGRAM & ÜÇ ÖNEMLİ FARK 5 

 
5 Leapfrog Hospital Survey & Safety Grade Bilgi Grafiği “leapfroggroup.org”dan alıntılanmıştır. (t.y.). The Leapfrog Group.  https:// 

www.leapfroggroup.org/hospital-choice/choosing-right-hospital   
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Tüketicilerin, işverenlerin ya da diğer alıcıların aradıkları yüksek değerli bakıma ulaşması 

için hazırlanan ve uygulanan “Hospital Survey & Hospital Safety Grade” programları, Leapfrog’un 

yalnızca hastaneleri değerlendirdiği amiral gemileri olarak bilinen girişimlerdir. Leapfrog Hastane 

Anketi ve Hastane Güvenlik Derecesi amaç bakımından bir göreve hizmet etseler de, içerikleri ve 

değerlendirme biçimleri açısından bazı farklılıklar taşımaktadır (Şekil 3). Leapfrog’un gönüllük 

esasına dayandırarak denetlediği, çeşitli önlemler (kalite, güvenlik ve kaynak kullanımı) yardımı ile 

dönemlik ilerlemelerinin (iyileşme durumlarını) takip edildiği önemli girişimlerinden ilki “Leapfrog 

Hastane Anketi’dir” (Tablo 1). Hastane Anketi’ne katılımlara bakılmaksızın diğer raporlama 

kuruluşlarında var olan verileri baz alan, yalnızca güvenlik odaklı (kazalar, yaralanmalar ve 

hatalar) ve hastanelerin beş alanda genel performanslarını harf notu esasına göre puanlayan ikinci 

önemli girişim ise “Leapfrog Hastane Güvenlik Derecesi’dir” (Tablo 2). Ulusal performans 

ölçütlerini, her hastanenin güvenlik, kalite ve verimlilik açısından değerlendirmek için kullanılan 

anketten elde edilen veriler ve bulgular ile tüketicilere hastane kalitesi ve güvenliği hakkında 

potansiyel olarak hayat kurtarıcı bilgiler sağlanmaktadır (© The Leapfrog Group, 2021b). 

Leapfrog, potansiyel hayat kurtarıcı bilgileri kullanarak tüketicilerin, işverenlerin ya da diğer 

alıcıların kolayca erişmesine yardımcı olmak için hastaneleri (hem de ASC’leri “Ambulatory 

Surgery Center”) dört farklı arayüz (tesis adına, konuma, prosedürlere ve rehberli aramaya göre) 

ile ele alan bir platform (Leapfrog Ratings “Leapfrog Değerlendirmeleri”) geliştirmiştir (Şekil 4) 

(© The Leapfrog Group, 2021f).6 

 

Şekil 4. Leapfrog Ratings “Leapfrog Değerlendirmeleri” Arayüzü 6 

 
6 Search Leapfrog’s Hospital & Surgery Center Ratings Arayüzü “leapfroggroup.org”dan alıntılanmıştır. (t.y.). The Leapfrog Group. 

https://ratings.leapfroggroup.org/  
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Tablo 1. Leapfrog Hastane Anketi İçeriği (Leapfrog Hospital Survey)  

• Section 1: Temel Hastane Bilgileri (Basic Hospital Information) 

• Fatura Etiği (Billing Ethics) “2021 NEW” 

• Sağlıkta Eşitsizliğin İzlenmesi (Monitoring Health Care Inequity) “2021 NEW” 

• Section 2: İlaç Güvenliği (Medication Safety) 

• Bilgisayarlı Hekim Order Sistemleri (Computerized Physician Order Entery)  

• Barkodlu İlaç Yönetim Sistemleri (Bar Code Medication Administration System) 

• İlaç Uyumlulaştırılması (Medication Reconciliation) 

• Opioid Reçeteleme (Opioid Prescribing) “2021 NEW” 

• Section 3: Erişkin ve Pediatrik Karmaşık Cerrahi (Adult and Pediatric Complex Surgery) 

• Kilo Kaybı için Bariatrik Cerrahi (Bariatric Surgery for Weight Loss) 

• Kanser için Özofagus Rezeksiyonu (Esophageal Resection for Cancer) 

• Kanser için Akciğer Rezeksiyonu (Lung Resection for Cancer) 

• Kanser için Pankreas Rezeksiyonu (Pancreatic Resection for Cancer) 

• Rektum Kanseri Ameliyatı (Rectal Cancer Surgery) 

• Karotid Endarterektomi (Carotid Endarterectomy) 

• Açık Aort Prosedürleri (Open Aortic Procedures) 

• Mitral Kapak Tamiri ve Değişimi (Mitral Valve Repair and Replacement) 

• Bebeklerde Konjenitel Kalp Cerrahisi (Norwood Procedure) (NEW) 

• Total Diz Replesmanı (Total Knee Replacement) (NEW) 

• Total Kalça Replesmanı (Total Hip Replacement) (NEW) 

• Section 4: Annelik Bakımı (Maternity Care) 

• Erken Elektif Doğum (Early Elective Deliveries) 

• Sezaryen Doğum (Cesarean Birth / NTSV C-Section) 

• Epizyotomi (Episiotomy) 

• Annelik Bakım Süreci Kalite Ölçütleri (Process Measures of Quality) 

• Yüksek Riskli Doğumlar (High-Risk Deliveries) 

• Section 5: Yoğun Bakım (Critical Care) 

• YBÜ Uzman Hekim İstihdamı (IPS) - YBÜ Hastalarına Özel Eğitimli Doktor (ICU Physician 

Staffing (IPS) - Specially Trained Doctors Care For ICU Patients) 

• Section 6: Hasta Güvenliği Uygulamaları (Patient Safety Practices) 

• SP#1: Güvenlik Kültürü Liderlik Yapıları ve Sistemleri (Culture of Safety Leadership 

Structures and Systems)  

• SP#2: Kültür Ölçümü, Geribildirim ve Müdahale (Culture Measurement, Feedback, and 

Intervention)  

• SP#9: Hemşirelik İşgücü (Nursing Workforce)  

• El Hijyeni (Hand Hygiene) 

• Hemşire Kadrosu ve Beceri Düzeyi (Nurse Staffing and Skill Level) “2021 NEW” 
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• Section 7: Ciddi Hataları Yönetme (Managing Serious Errors) 

• Asla Olmaması Gereken Olaylara Yanıt Verme (Responding to Never Events) 

• Sağlık Hizmetleriyle İlişkili Enfeksiyonlar (Healthcare-Associated Infections) 

▪ Kandaki Enfeksiyon - YBÜ’lerde ve Seçilmiş Koğuşlarda CLABSI (Infection in the blood 

- CLABSI in ICUs and Select Wards) 

▪ İdrar Yolunda Enfeksiyon - YBÜ’lerde ve Seçilmiş Koğuşlarda CAUTI (Infection in the 

urinary tract -  CAUTI in ICUs and Select Wards) 

▪ MRSA Enfeksiyonu - Tesis Genelinde Yatan Hasta MRSA Kan Laboratuvarı Tarafından 

Belirlenen Olaylar (MRSA Infection - Facility-wide Inpatient MRSA Blood Laboratory-

identified Events) 

▪ C. Diff Enfeksiyon - Tesis Genelinde Yatan Hasta C. Diff Laboratuvar Tarafından 

Belirlenen Olaylar (C. diff Infection - Facility-wide Inpatient C. diff Laboratory-identified 

Events) 

▪ Kolon Cerrahisi Sonrası Cerrahi Alan Enfeksiyonu - SSI: COLON (Surgical site infection 

after colon surgery -  SSI: Colon) 

• Section 8: İlaç Güvenliği (Medication Safety) 

• Bilgisayarlı Hekim Order Sistemleri (Computerized Physician Order Entery)   

• Barkodlu İlaç Yönetim Sistemleri (Bar Code Medication Administration System) 

• İlaç Uyumlulaştırılması (Medication Reconciliation) 

• Opioid Reçeteleme (Opioid Prescribing) “2021 NEW” 

• Section 9: Pediatrik Bakım (Pediatric Care) 

• Hasta Deneyimi - CAHPS Çocuk Hastanesi Anketi (Patient Experience - CAHPS Child 

Hospital Survey) 

• Pediatrik BT Radyasyon Dozu (Pediatric CT Radiation Dose) 

▪ Kafa Taramaları için Radyasyon Dozu (Pediatric CT Radiation Dose for Head Scans) 

▪ Batın / Pelvis Taramaları için Radyasyon Dozu (Pediatric CT Radiation Dose for 

Abdomen / Pelvis Scans) 

• Section 10: Ayakta Tedavi İşlemleri (Outpatient Procedures) 

• Basic Outpatient Department Information (Temel Poliklinik Bilgileri) 

• Tıbbi, Cerrahi ve Klinik Personel (Medical, Surgical, and Clinical Staff) 

• Kurul Sertifikasyonu (Board Certification) 

• Prosedürlerin Hacmi ve Güvenliği (Volume and Safety of Procedures) 

• Prosedürlerin Hacmi (Volume of Procedures) 

• Hasta Takibi (Patient Follow-up) 

• Hasta Seçimi (Patient Selection) 

• Tedavi için Hasta Onayı (Patient Consent to Treat) 

• Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi (Safe Surgery Checklist) 

• Hasta Deneyimi  - Ayakta Tedavi ve Cerrahi CAHPS Anketi (Patient Experience - 

Outpatient and Ambulatory Surgery “OAS CAHPS”) 
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Tablo 2. Leapfrog Hastane Güvenlik Derecesi İçeriği (Leapfrog Hospital Safety Grade) 

• Section 1: Enfeksiyonlar (Infections) 

• Kandaki Enfeksiyon - YBÜ’lerde ve Seçilmiş Koğuşlarda CLABSI (Infection in the blood - 

CLABSI in ICUs and Select Wards) 

• İdrar Yolunda Enfeksiyon - YBÜ’lerde ve Seçilmiş Koğuşlarda CAUTI (Infection in the 

urinary tract -  CAUTI in ICUs and Select Wards) 

• MRSA Enfeksiyonu - Tesis Genelinde Yatan Hasta MRSA Kan Laboratuvarı Tarafından 

Belirlenen Olaylar (MRSA Infection - Facility-wide Inpatient MRSA Blood Laboratory-

identified Events) 

• C. Diff Enfeksiyon - Tesis Genelinde Yatan Hasta C. Diff Laboratuvar Tarafından Belirlenen 

Olaylar (C. diff Infection - Facility-wide Inpatient C. diff Laboratory-identified Events) 

• Kolon Cerrahisi Sonrası Cerrahi Alan Enfeksiyonu - SSI: COLON (Surgical site infection 

after colon surgery -  SSI: Colon) 

• Section 2: Ameliyatla İlgili Sorunlar (Problems with Surgery) 

• Vücutta Yabancı Cisim Bırakma (Foreign Object Retained) 

• Yatan Hastalar İçinde Cerrahi İşleme Bağlı Ölüm (PSI #4: Death Among Surgical Inpatients) 

• İyatrojenik Pnömotoraks (PSI #6: Iatrogenic Pneumothorax) 

• Ameliyat Sonrası Solunum Başarısızlığı (PSI #11: Postoperative Respiratory Failure) 

• Ameliyat Sonrası Pulmoner Emboli (PE) / Derin Ven Trombozu (DVT) (PSI #12: 

Perioperative Pulmoner Embolism “PE”/ Deep Vein Thrombosis “DVT”) 

• Ameliyat Sonrası Açılan Cerrahi Yaralar (PSI #14: Postoperative Wound Dehiscence) 

• Batın veya Pelviste Kazara Kesikler ve Yırtıklar (PSI #15: Abdominopelvic Accidental 

Puncture or Laceration) 

• Section 3: Hataları Önleme Uygulamaları (Practices to Prevent Errors) 

• Bilgisayarlı Hekim Order Sistemleri (Computerized Physician Order Entery)   

• Barkodlu İlaç Yönetim Sistemleri (Bar Code Medication Administration System) 

• El Hijyeni (Hand Hygiene) 

• HCAHPS C#5: İlaçlar Hakkında İletişim (Communication About Medicines)  

• HCAHPS C#6: Taburculuk Bilgileri (Discharge Information)  

• SP#2: Kültür Ölçümü, Geribildirim ve Müdahale (Culture Measurement, Feedback, and 

Intervention)  

• Section 4: Güvenlik Sorunları (Safety Problems) 

• Tehlikeli Yatak Yaraları (Dangerous bed sores - PSI #3: Pressure Ulcer)  

• Hasta Düşmeleri ve Yaralanmalar (Patient falls and injuries - Falls and Trauma) 

• Kanda Hava veya Gaz Kabarcığı (Air or gas bubble in the blood - Air Embolism) 

• Section 5: Doktorlar, Hemşireler ve Hastane Personeli (Doctors, Nurses & Hospital Staff) 

• SP#1: Güvenlik Kültürü Liderlik Yapıları ve Sistemleri (Culture of Safety Leadership 

Structures and Systems)  

• SP#9: Hemşirelik İşgücü (Nursing Workforce)  

• YBÜ Uzman Hekim İstihdamı (IPS) - YBÜ Hastalarına Özel Eğitimli Doktor (ICU 

Physician Staffing (IPS) - Specially Trained Doctors Care For ICU Patients) 

• HCAHPS C#1: Hemşirelerle İletişim (Communication with Nurses) 

• HCAHPS C#2: Doktorlarla İletişim (Communication with Doctors) 

• HCAHPS C#3: Hastane Personelinin Duyarlılığı (Responsiveness of Hospital Staff) 
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Leapfrog Ratings, (örneğin) hamile bir anne adayının “hastanesinin, sezaryen gibi doğum 

bakımı ölçümlerinde veya olası yüksek riskli doğumun gerçekleşmesi halinde neler yapılacağını 

öğrenmesi, ameliyat olması gereken bir hastanın, hastanesinin gerçekleştirilecek yüksek riskli 

prosedürün ölüm oranlarına karşın ne durumda olduğunu görmesi gibi” birçok durumda yardımcı 

olunmak için geliştirildi. Hem Leapfrog Hastane Anketi’nde en yüksek performansa sahip hem de 

Leapfrog Hastane Güvenlik Derecesi almaya hak kazanan hastaneler, her yıl “En İyi Hastane 

Metodolojisi (Top Hospital Methodology)”ne göre yüksek standartları karşılayan tüm eğitim, genel, 

kırsal ve çocuk hastanelerine prestijli “Leapfrog Top Hospital” (Leapfrog En İyi Hastaneler) ödülü 

verilmektedir. Bu aynı zamanda ödüllendirilen “En İyi Hastaneler’in” birçok övgüye değer 

niteliklerin yanı sıra, ilaç hatalarını önlemek için daha iyi sistemlere, doğum bakımında daha 

yüksek kaliteye ve daha düşük enfeksiyon oranlarına sahip olduğu anlamına gelmektedir. Bir hasta 

veya hasta yakını ihtiyaç duyduğu yüksek değerli sağlık bakımına ulaşmak istediğinde Leapfrog 

Ratings’de yer alan hastanelerin tesis (akut ve yoğun bakım yatak sayıları, pediatrik ve yetişkin 

normal ve yoğun bakım kabul sayıları) ve adres (harita, yol tarifi ve web sitesi) bilgileri ile beraber 

Hastane Anketi (bakım kalitesi için karar verilen önlemlere göre hastane durumu, ayakta veya 

karmaşık cerrahilerin yıllık işlem sayıları) ve Hastane Güvenlik Derecesi’ne (bakım güvenliği için 

karar verilen önlemlere göre hastane durumu, hastanenin raporlama yılında verilen harf notu ve 

geçmiş yıllara ait notları) göre değerlendirme sonuçlarına ulaşır (© The Leapfrog Group, 2021f). 

Leapfrog Ratings platformu ilk olarak, ABD genelinde yer alan hastanelerin değerlendirme 

sonuçlarını hasta ve/veya hasta yakınlarına paylaşmadan önce istenilen kriterlerin doğru şekilde 

bulunması için tesislerin isimlerini, konumlarını, yetişkin / pediatrik cerrahi prosedürlerinin 

uygulanma sayılarını ve hatta doğru sonuçlara ulaşmak için kılavuzluk eden rehberli arama 

kısayolunu dört farklı arayüz ile tasnif edici ve kıyaslayıcı bir şekilde açıkça kamuoyuna 

sunmaktadır. Spesifik bir hastane seçiminde istenilen performans bilgilerine veya bulunulan yere en 

yakın mesafede (10, 50, 100, 200 mil veya herhangi bir mesafe) yer alan yüksek değerli bakıma 

sahip hastaneler araştırılırken “Tesis İsmi (Facility Name)” veya “Konum (Location)” kısayolları 

kullanılmaktadır. Spesifik bir yetişkin / pediatrik cerrahi prosedürlerin seçiminde veya hastanelerde 

ölçülen bilgilerin en yakın mesafe ile karar verme opsiyonunu içeren yüksek değerli bakıma sahip 

hastaneler araştırılırken ise de “Prosedür (Procedure)” veya “Rehberli Arama (Guided Search)” 

kısayolları seçilmektedir. Bir hasta veya hasta yakını bu dörtlü arayüz ile hastanelerin ankete 

katılım (yanıt vermeyi kabul eden / etmeyen) durumuna, tercih edilen en az ikisini Hastane 

Anketi’ndeki performansına göre karşılaştıran “Compare Facilities (Tesislerin Karşılaştırılması)” 

modülüne ve hatta bakım güvenliklerinde tesislerin elde ettiği başarısına erişebilmektedir. 
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 Solunum yetmezliği (hiperkapnik) nedeniyle beyin ölümü geçekleşen yoğun bakım hastası 

için yüksek değerli sağlık bakımı sunan ideal bir hastane ihtiyacı olan hasta yakını, Leapfrog 

Ratings’in sunduğu “Tesis İsmi (Facility Name)” ve “Konum (Location)” arayüzlerini kullanarak 

isterse belli bir hastaneyi (örneğin “NYC Health Hospitals – Metropolitan” gibi) isterse de yaşadığı 

yere en yakın mesafede olan bir hastaneyi (örneğin “Brooklyn’e” en yakın mesafede yer alan 

hastaneler gibi) seçebilir. Hem Hastane Anketi’nin içerdiği dokuz farklı alandan biri olan “Critical 

Care”e hem de yaşadığı yere en yakın mesafe de bulunmasına odaklanan hasta yakını için her iki 

seçimi ile uyumlu “136” eşleşme listelenir (2). Kriterlere göre listelenen sonuçlar en az iki en fazla 

üç hastane olmak üzere Leapfrog’un geliştirdiği “Compare Facilities” modülüne yani kıyaslama 

havuzuna eklenir (2). Dokuz farklı alandaki performans düzeylerini, hastane bilgilerini (hastanenin 

akut ve yoğun bakım yatak sayılarını, yetişkin ve pediatrik yatış sayıları ve hastanenin eğitim 

hastanesi olup olmama durumunu), önlemlerin azami koşullarını ve hastanenin sağladığı 

performansı gösteren “Compare Facilities (Tesislerin Karşılaştırılması)” modülüne göre havuza 

eklenen hastanelerin sadece ikisi Leapfrog’un Yoğun Bakım Standardı’nı karşılamaktadır (3) .  

Hasta yakınının yoğun bakım ihtiyacı olan hastasına “NYC Health Hospitals” ve “Lenox 

Hill Hospital” arasında en doğru bakımı seçmesi için ayrıca güvenlik durumlarının ele alındığı 

Hastane Güvenlik Derecesi sonuçları sunulmaktadır (4). Her iki hastane karşılaştırıldığında ise 

“NYC Health Hospitals”ın son yedi dönemde Hastane Güvenlik Derecesi’nden “B ve üzeri” başarı 

sağlaması (5); hasta yakının aradığı en iyi yoğun bakım hizmeti için en uygun hastanedir (Şekil 5).  

 Derin yanıkları nedeniyle cilt grefti ve onarımı gerektiren ayakta cerrahi hastası veya hasta 

yakınının yüksek değerli sağlık bakımı sunan bir hastane ihtiyacı için Leapfrog Ratings’in sunduğu 

“Prosedür (Procedure)” arayüzünü kullanarak belli bir prosedür (yani “Plastic and Reconstructive 

Surgery”) seçimi ile prosedüre uygun 1446 eşleşme listelenir (2). Ardından listelenen sonuçlar 

“ankete katılım durumu” dikkate alınarak en iyi ayakta cerrahi hizmetini sunacak hastaneye 

ulaşmak için Leapfrog’un geliştirdiği “Compare Facilities (Tesislerin Karşılaştırılması)” modülüne 

en az iki en fazla üç hastane olmak üzere kıyaslama havuzuna atılır (3). Kıyaslama havuzunda yer 

alan hastanelere göre “Thompson Peak Hospital” yıllık en fazla cilt grefti ve onarımı gerçekleştiren 

hastanedir (4). Ayakta cerrahi hastası veya hasta yakını “Thompson Peak Hospital” yana potansiyel 

tercihini güçlendirmek için güvenlik durumlarının ele alındığı Hastane Güvenlik Derecesi’ne de 

başvurmalıdır (5). “Thompson Peak Hospital”ın son yedi dönemde Hastane Güvenlik Derecesi’nden 

A seviyesinde başarı sağlaması (6) (St. Vincent’s Birmingham Hospital en yüksek B seviyesi aldığı 

için ikinci sırada yer alır); ayakta cerrahi hastasının veya hasta yakınının ihtiyacı olan cilt grefti ve 

onarımı için en uygun hastanedir (Şekil 6).  
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Hamileliğin 38. haftasında olan ve Nevada City’de yaşayan bir anne adayının sağlıklı ve 

güvenli bir doğum yapması için gereken yüksek değerli sağlık bakımı sunan bir hastane aradığında 

Leapfrog Ratings’in sunduğu “Rehberli Arama (Guided Search)” arayüzünü kullanarak Hastane 

Anketi’nin içerdiği dokuz farklı alandan belirli bir alan (yani “Maternity Care”) seçimi ile uygun 

1638 eşleşmeden 6’sına (konum faktorü) ulaşabilir (2). Ardından listelenen sonuçlar “mesafe (anne 

adayının Nevada City’de yaşaması) ve ankete katılım durumu” dikkate alınarak en iyi annelik 

bakım sonuçlarına sahip ve en yakın hastaneye ulaşmak için sıralanır (3). Anne adayının sadece 2.9 

mil uzağında olan (en az 6 dk) “Sierra Nevada Memorial Hospital”in Hastane Anketi’nden aldığı 

puanlar görüntülenir (4). “Sierra Nevada Memorial Hospital”in Annelik Bakımı performansında 

sadece sezaryen doğumda istenilen başarıya ulaşamadığı diğer standartlarda ise yüksek başarıya 

sahiptir (4). Yine de anne adayı “Sierra Nevada Memorial Hospital” yana potansiyel tercihini 

güçlendirmek için güvenlik durumlarının ele alındığı Hastane Güvenlik Derecesi’ne başvurmalıdır 

(5). “Sierra Nevada Memorial Hospital”in son altı dönemde Hastane Güvenlik Derecesi’nden B 

seviyesinde başarı sağlaması (6); anne adayının sağlıklı bir doğum geçirmesi için en uygun 

potansiyelde hastane seçimidir (Şekil 7).  

2.1.1.2. Doğru Ayakta Cerrahi Merkezini Seçme 

ABD genelinde her yıl 60 milyondan fazla cerrahi prosedür, günübirlik cerrahi bakım sunan 

ayaktan tedavi ortamlarında yani Ayaktan Cerrahi Merkezleri’nde (ASC’ler) ve hastanelerin Ayakta 

Tedavi Poliklinikleri’nde (HOPD’ler “Hospital Outpatient Department”) gerçekleştirilmektedir. 

Birinci önceliği hasta güvenliği, yüksek kalitede hizmet ve hastaları zarardan koruma konusunda iyi 

bir geçmişe sahip olan ASC’lerin ve HOPD’lerin seçilmesi tüketiciler, işverenler ya da diğer alıcılar 

açısından kritik öneme sahiptir. Federal hükümet ve eyaletler tesislerin bakım güvenliği ve kalitesi 

hakkında yeterli veri toplayamaması; sınırlı alanda önlemlere, eyaletlere göre farklı standardizasyon 

kriterlerine ve bakım performanslarının karşılaştırılmasında ise eksik bilgilere neden olmaktadır. 

2019 yılına kadar devam eden gidişat Leapfrog’un hem ASC’ler hem de HOPD’ler için geliştirdiği 

Ayakta Cerrahi Merkezi Anketi ve Ayakta Tedavi İşlemleri (Leapfrog Hastane Anketi - Section 10) 

bölümü ile yeniden şekillenmeye başlanmıştır. Her iki atılım da ayakta tedavi tesislerini hem kritik 

güvenlik hem de kalite bilgilerini inceleyerek kamuoyuna açık bir şekilde raporlamaktadır. 

Tüketicilerin, işverenlerin ya da diğer alıcıların aradıkları yüksek değerli cerrahi bakıma 

ulaşması için hazırlanan ve uygulanan “Ayakta Cerrahi Merkezi (ASC) Anketi & Ayakta Tedavi 

İşlemleri Bölümü”, Leapfrog’un yalnızca ayakta cerrahi tesislerini değerlendirdiği amiral gemisi 

olarak bilinen girişimidir. Her ikisi de, hasta bakımının ulusal güvenlik, kalite ve verimliliğine 

ilişkin performansı değerlendiren ücretsiz, yıllık anketlerdir. Leapfrog’un beş bölümde denetleyerek 
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gönüllülük esasına dayandırdığı, sağlık hizmeti alıcılarını ve tüketicilerini özel olarak ilgilendiren 

çeşitli ayakta tedavi süreçlerini, sonuçlarını ve yapılarını kalite, güvenlik ve kaynak kullanımı 

açısından dönemlik ilerlemelerinin (iyileşme durumlarını) takip edildiği diğer önemli girişimi 

Leapfrog ASC Anketi’dir (Tablo 3). 

Tablo 3. Leapfrog ASC Survey (Leapfrog Ayakta Cerrahi Merkezi Anketi) 

• Section 1: Temel Tesis Bilgileri (Basic Facility Information) 

• Fatura Etiği (Billing Ethics) “2021 NEW” 

• Sağlıkta Eşitsizliğin İzlenmesi (Monitoring Health Care Inequity) “2021 NEW” 

➢ Section 2: Tıbbi, Cerrahi ve Klinik Personel (Medical, Surgical, and Clinical Staff) 

• Kurul Sertifikasyonu (Board Certification) 

• Section 3: Prosedürlerin Hacmi ve Güvenliği (Volume and Safety of Procedures) 

• Prosedürlerin Hacmi (Volume of Procedures) 

• Hasta Takibi (Patient Follow-up) 

• Hasta Seçimi (Patient Selection) 

• Tedavi için Hasta Onayı (Patient Consent to Treat) 

• Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi (Safe Surgery Checklist) 

• Section 4: Hasta Güvenliği Uygulamaları (Patient Safety Practices) 

• İlaç Güvenliği (Medication Safety)  

o İlaç ve Alerji Dokümantasyonu (Medication and Allergy Documentation)  

o Opioid Reçeteleme (Opioid Prescribing) “2021 NEW” 

• El Hijyeni  (Hand Hygiene) 

• SP#1: Güvenlik Kültürü Liderlik Yapıları ve Sistemleri (Culture of Safety Leadership Structures and 

Systems)  

• SP#2: Kültür Ölçümü, Geribildirim ve Müdahale (Culture Measurement, Feedback, and 

Intervention)  

• Asla Olmaması Gereken Olaylara Yanıt Verme (Responding to Never Events) 

• Hemşirelik İşgücü (Nursing Workforce) “2021 NEW” 

• Section 5: Hasta Deneyimi (Patient Experience OAS CAHPS) 

• Hasta Deneyimi  - Ayakta Tedavi ve Cerrahi CAHPS Anketi (Patient Experience - Outpatient and 

Ambulatory Surgery “OAS CAHPS”) 

 Leapfrog ASC Anketi’nde yer alan önlemlerin birçoğu, Ayakta Sağlık Bakımı Akreditasyon 

Derneği (Accreditation Association for Ambulatory Health Care “AAAHC”) ve Ortak Komisyon 

(The Joint Commission “JC”) gibi kuruluşların ulusal akreditasyon standartları ile Hastalık Kontrol 

Önleme Merkezleri (Centers for Disease Control and Prevention “CDC”) ve Medicare ve Medicaid 

Hizmetleri Merkezleri (Centers for Medicare & Medicaid Services “CMS”) gibi ulusal raporlama 
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kuruluşlarıyla birebir uyumlu olarak hazırlanan ulusal performans ölçütlerinden oluşmaktadır. 

Leapfrog, ulusal olarak belirlediği çeşitli performans ölçütleri ile tüketicilerin, işverenlerin ya da 

diğer alıcıların kolayca dört farklı arayüzle inşa ettiği platformunu (Leapfrog Ratings “Leapfrog 

Değerlendirmeleri”) kullanarak ayakta cerrahi tesislerinin kalitesi ve güvenliği hakkında pek çok 

potansiyel hayat kurtarıcı bilgiye erişmesine yardımcı olmaktadır. 

Platform; ABD genelinde yer alan hastanelerde olduğu gibi ayakta cerrahi tesislerinin 

değerlendirme sonuçlarını hasta ve/veya hasta yakınlarına paylaşmadan önce istenilen kriterlerin 

doğru şekilde bulunması için tesislerin isimlerini, konumlarını, yetişkin / pediatrik cerrahi 

prosedürlerinin uygulanma sayılarını ve hatta doğru sonuçlara ulaşmak için kılavuzluk eden rehberli 

arama kısayolunu dört farklı arayüzle tasnif edici ve kıyaslayıcı bir şekilde açıkça kamuoyuna 

sunmaktadır. Spesifik bir ayakta cerrahi tesisin seçiminde istenilen performans bilgilerine veya 

bulunulan yere en yakın mesafede (10, 50, 100, 200 mil veya herhangi bir mesafe) yer alan yüksek 

değerli bakıma sahip ayakta cerrahi tesisler araştırılırken “Tesis İsmi (Facility Name)” veya 

“Konum (Location)” kısayolları kullanılmaktadır. Spesifik bir yetişkin / pediatrik cerrahi 

prosedürlerin seçiminde veya ayakta cerrahi tesisleri ölçülen bilgilerin en yakın mesafe ile karar 

verme opsiyonunu içeren yüksek değerli bakıma sahip ayakta cerrahi tesisler araştırılırken ise de 

“Prosedür (Procedure)” veya “Rehberli Arama (Guided Search)” kısayolları seçilmektedir. Bir 

hasta veya hasta yakını bu dörtlü arayüz ile ayakta cerrahi tesislerin ankete katılım (yanıt vermeyi 

kabul eden / etmeyen) durumuna, tercih edilen en az ikisini ASC Anketi’ndeki performansına göre 

karşılaştıran “Compare Facilities (Tesislerin Karşılaştırılması)” modülüne ve hatta bakım 

güvenliklerinde tesislerin elde ettiği başarısına erişebilmektedir.   

Açıklanamayan rektal kanama şikayeti nedeniyle yapılması istenen Alt GI Endoskopi 

(Kolonoskopi) Prosedürü için yüksek değerli sağlık bakımı sunan ideal bir ayakta cerrahi tesisi 

ihtiyacı olan yetişkin hasta Leapfrog Ratings’in sunduğu “Tesis İsmi (Facility Name)” ve “Konum 

(Location)” arayüzlerini kullanarak isterse belli bir tesisi (örneğin “Baptist Health Endoscopy 

Center at Galloway South” gibi) isterse de yaşadığı yere en yakın mesafede olan bir tesisi (örneğin 

“Miami - Florida”ya en yakın mesafede yer alan tesisler gibi) seçebilir. Hem ASC Anketi’nin 

içerdiği dört farklı alandan biri olan “Elective Outpatient Surgery”e hem de yaşadığı yere en yakın 

mesafe de bulunmasına odaklanan hasta yakını için her iki seçimi ile uyumlu “52” eşleşme listelenir 

(2). Kriterlere göre listelenen sonuçlar en az iki en fazla üç tesis olmak üzere Leapfrog’un 

geliştirdiği “Compare Facilities” modülüne yani kıyaslama havuzuna eklenir (2).  
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Dört farklı alandaki performans düzeylerini (4), tesis bilgilerini (tesislerin ameliyathane ve 

işlem odası sayılarını, yetişkin ve pediatrik taburcu sayıları, ulusal akredite ve sahiplik durumu, 

transfer sözleşmeli ve tesisis eğitim hastanesi olup olmama durumunu) (5), önlemlerin azami 

koşullarını ve ASC’lerin sağladığı performansı gösteren “Compare Facilities (Tesislerin 

Karşılaştırılması)” modülüne göre havuza eklenen tesislerin sadece ikisi yıllık işlem sayısı 

açısından bilgi vermektedir (5). Buna göre cerrahi tesisler ele alındığında birçok önlemde üstün 

başarı sağlayan “Baptist Health Endoscopy Center at Galloway South”ın yıllık gerçekleştiren Alt GI 

Endoskopi prosedürü deneyimi ayakta yetişkin hastanın ihtiyacı olan en uygun ayakta cerrahi 

tesisidir (Şekil 8).  

Görme keskinliği beklenildiği gibi olmaması ve ciddi görme anormallikleri (parlama, 

haleler veya yıldız patlaması gibi) yaşaması sonucu göz içi lens değişimi gerektiren pediatrik 

hastanın yüksek değerli sağlık bakımı sunan bir ayakta cerrahi tesisi ihtiyacı için Leapfrog 

Ratings’in sunduğu “Prosedür (Procedure)” arayüzünü kullanarak belli bir prosedür (yani 

“Ophthalmology”) seçimi ile prosedüre uygun “556” eşleşme listelenir (2). Ardından listelenen 

sonuçlar “ankete katılım durumu” dikkate alınarak en iyi ayakta cerrahi hizmetini sunacak tesise 

ulaşmak için Leapfrog’un geliştirdiği “Compare Facilities (Tesislerin Karşılaştırılması)” modülüne 

en az iki en fazla üç tesis olmak üzere kıyaslama havuzuna atılır (3). Kıyaslama havuzunda yer alan 

tesislere göre “Hamilton Eye Institute Surgery Center LP” yıllık en fazla ön segment göz prosedürü 

gerçekleştiren ayakta cerrahi tesisidir (4). Ayakta cerrahi hastası veya hasta yakını “Hamilton Eye 

Institute Surgery Center LP” yana potansiyel tercihini güçlendirmek için kalite ve güvenlik durum-

larının ele alındığı diğer üç alana (Preventing and Responding to Patient Harm “Hasta Zararını 

Önleme ve Müdahale Etme”, Medication Safety “İlaç Güvenliği” ve Care for Elective Outpatient 

Surgery Patients “Elektif Poliklinik Hastalarının Bakımı”) başvurmalıdır (5).  

Diğer üç alana göre cerrahi tesisler ele alındığında birçok önlemde üstün başarı ve önemli 

başarı sağlayan  “Baptist Health Surgery Center at Kendall”ın yıllık gerçekleştiren ön segment göz 

prosedürü azlığı ayakta cerrahi hastasının veya hasta yakınının ihtiyacı olan göz içi lens değişimi 

için “Hamilton Eye Institute Surgery Center LP” en uygun ayakta cerrahi tesisidir (Şekil 9).  
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Meme kanseri teşhisi konan ve Fredericksburg, Virginia’da yaşayan yetişkin bir hastanın 

gerçekleştireceği lumpektomi prosedürü için gereken yüksek değerli sağlık bakımı sunan bir tesis 

aradığında Leapfrog Ratings’in sunduğu “Rehberli Arama (Guided Search)” arayüzünü 

kullanarak (Şekil 10); hem ASC hem de Hastane Anketi’nin belirli bir alanı olan (yani “Care for 

Elective Outpatient Surgery Patients”) seçimi ile uygun 1747 eşleşmeden 29’una (konum faktorü) 

ulaşabilir (1). Ardından listelenen sonuçlar “mesafe (yetişkin kadın hastanın Fredericksburg’da 

yaşaması) ve ankete katılım durumu” dikkate alınarak en iyi cerrahi hasta bakımına sahip (güvenli 

cerrahi, ameliyat olan hastaların deneyimi gibi) ve en yakın tesise ulaşmak için sıralanır (2). 

Kıyaslama havuzunda yer alan tesislere göre “Fredericksburg Ambulatory Surgery Center” yıllık en 

fazla lumpektomi prosedürünü (Lumpectomies and Quadrantectomies of Breast) gerçekleştiren 

ayakta cerrahi tesisidir (Şekil 11). 

 

 

 

Şekil 11. Meme Lumpektomileri ve Quadrantektomileri Göre Tesislerin Karşılaştırılması 

… 

 

Şekil 12. “Mary Washington” ve “Spotsylvania Regional”ın Hastane Güvenlik Derecesi Notları 

Ancak kalite ve güvenlik durumlarının ele alındığı diğer üç alana (Preventing and 

Responding to Patient Harm “Hasta Zararını Önleme ve Müdahale Etme”, Medication Safety “İlaç 

Güvenliği” ve Care for Elective Outpatient Surgery Patients “Elektif Poliklinik Hastalarının 

 1 

 2 
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Bakımı”) göre incelendiğinde el yıkama, hataları önlemede ortak çalışma ve ameliyat olan 

hastaların deneyiminde “bazı / önemli başarıya” sahiptir (3). Bu yüzden yetişkin hasta veya hasta 

yakını kıyaslama havuzundaki diğer iki hastanenin güvenlik durumlarının ele alındığı Hastane 

Güvenlik Derecesine başvurmalıdır (4). “Mary Washington Hospital”ın son yedi dönemde Hastane 

Güvenlik Derecesi’nden C seviyesinde, “Spotsylvania Regional Medical Center”ın son yedi 

dönemde Hastane Güvenlik Derecesi’nden ise B seviyesinde başarı sağlaması ve bulunduğu yere 

yakınlığı (1.4 mil mesafe en az 8 dk’da evine ulaşması) ile yetişkin hastanın gerçekleştireceği 

lumpektomi prosedürü için gereken yüksek değerli sağlık bakıma en uygun tesis “Fredericksburg 

Ambulatory Surgery Center”dir (Şekil 12). 

2.1.2. Diğer Kuruluşların Doğru Sağlık Bakımını Seçme Girişimleri 

Enfeksiyonları azaltmada, hataları önlemede ve hasta yakınlarıyla güçlü iletişim kurmada en 

önemli etkenin güçlü sağlık ekipleriyle donatılmış güvenli ve kaliteli sağlık bakımına sahip olan 

hastaneler olduğunun anlaşılmasıyla beraber birçok yardımcı kuruluş ABD sağlık hizmetlerini 

iyileştirilebilmesi, yüksek değerli bakımın hastalar tarafından daha kolay bulunabilmesi ve ihtiyaç 

duydukları bilgiler ile daha iyi kararlar alabilmeleri için ulusal düzeyde etkili çeşitli girişimlerde 

bulunmuştur. Kuruluşların geliştirdikleri bu girişimler arasında doğru doktor, hastane ve ayakta 

cerrahi merkezinin seçilmesine, bakımları ile ilgili hangi prosedürün gerekli olduğunun bilinmesine, 

doğru tanının bulunmasına ve bakım maliyetlerinin karşılaştırılmasına yarayan bir dizi “Kaynaklar 

ve Araçlar” yer almaktadır (Şekil 13). 

                                                        

 

Şekil 13. Diğer Kuruluşların Doğru Sağlık Bakımı’nı Seçme Girişimleri 
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Hastaların “Ne konuda yardıma ihtiyacı var?” sorusuyla yola çıkan Leapfrog tüketicilerine, 

işverenlerine veya diğer alıcılarına doğru sağlık bakımını seçme yolunda kendi girişimlerinin 

yanında başlangıç noktası oluşturması için birçok yardımcı kuruluşun girişimlerinden yararlanarak 

hazırladığı listeyi paydaşlarının kullanımına sunmaktadır. Öncelikle hedefi hasta veya yakınların 

hastaneler ile ayakta cerrahi hizmeti sunan tesislerin kalitesi ve güvenliği hakkında düşünmelerini 

sağlayarak sonrasında kendileri ve/veya aileleri için ne tür test ve tedavilerin doğru olduğuna karar 

vermeyi, en iyi doktor veya cerrahı seçebilmeyi ve özellikle belirli prosedürlerin maliyetlerini 

karşılaştırmayı sağlayan kaynak ve araçlara ulaşmalarını sağlamaktadır (© The Leapfrog Group, 

2021c). Leapfrog birçok yardımcı kuruluşun girişimlerinden yararlanarak hazırladığı “Kaynaklar ve 

Araçlar” listesi dört bölümden oluşmaktadır; 

• Doktor, Hastane ve Cerrahi Merkezi Seçme 

Sağlayıcı önerisi alınırken kulaktan kulağa yayılan tavsiyeler yerine güvenlik ve kalite 

açısından en yüksek notları olan ve bakımları için ihtiyaç duyulan birinci sınıf niteliklere sahip bir 

hastane bulunmasını isteyen Leapfrog; doktor veya cerrah ihtiyacını karşılamak, kaç prosedür 

gerçekleştirdiklerini ya da hastalarına olan nezaket ve saygı konusundaki başarılarını sunmak için 

aşağıdaki girişimleri tavsiye etmektedir. Bunlar; 7 

      

Şekil 14. Doktor, Hastane ve Cerrahi Merkezi Seçme Girişimleri 7 

• Bakımımla Etkileşim 

İlgili bir hastanın fiili olarak sağlık sistemlerini gözlemlemesinin kolay olmaması hangi 

prosedürlerin gerekli olduğunu, hangilerinin istenmeyen sonuçlara veya zararlara yol açabileceğini 

bilme haklarından mahrum olması anlamına gelmez. Leapfrog, hastalarının hastanelerde veya 

ayakta cerrahi merkezlerinde bir hata (hatta ramak kala) meydana gelmesi halinde sesini 

duyurabilmesi için aşağıdaki girişimleri tavsiye etmektedir. Bunlar; 

 
7 Görsel, “leapfroggroup.org”dan alıntılanmıştır. (t.y.). The Leapfrog Group. https://www.leapfroggroup.org/ahn-case-study  
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Şekil 15. Doğru Bakıma Ulaşma Girişimleri 8 

• Maliyetleri Karşılaştırma 

Sağlık bakımlarının daha pahalı fatura edilmesi hastaya her zaman daha iyi bakımın 

sunulduğu anlamına gelmemekte ve birçok insan için maliyetleri karşılaştırmak özellikle cepten 

ödemelerin yaygın olduğu ABD sağlık hizmetlerinde cepten çıkan maliyetlerin yönetilebilir 

tutulmasına yardımcı olmaktadır. Leapfrog sağlık hizmetleri fiyatlandırmalarının her zaman mevcut 

veya net olmasa da, daha fazla şeffaflık ile maliyetlerin düşürülmesine ve alınan sağlık bakımının 

daha verimli hale gelmesine yardımcı olmak için aşağıdaki girişimleri tavsiye etmektedir. Bunlar;8 9 

 

Şekil 16. Maliyetleri Karşılaştırma Girişimleri 9 

• Tanı Bulma 

Globalleşen dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan dijital sağlık, özellikle 

ABD’de hastaların belirtileri hakkında daha fazla bilgi edinmek, doktorlarını teşhis bulma 

konusunda desteklemelerine yardımcı olmak için Google veya iTriage gibi birçok kaynak ve 

 
8 Görsel, “leapfroggroup.org”dan alıntılanmıştır. (t.y.). The Leapfrog Group. https://www.leapfroggroup.org/how-one-health-system-

leads-ethical-management-never-events  

9 Görsel, “leapfroggroup.org”dan alıntılanmıştır. (t.y.). The Leapfrog Group. https://www.leapfroggroup.org/node/3760  
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uygulama bulunmaktadır. Leapfrog hastalarının belirtilerini günden güne kaydedebilecekleri dijital 

günlükleri ile beraber farklı hastalık varyasyonları hakkında bilgi edinmesini ve kendileri ve aile 

üyeleri arasında tıbbi müdahaleye ihtiyacı olup olmadığını tespit etmek için aşağıdaki girişimleri 

tavsiye etmektedir. Bunlar;10 

 

Şekil 17. Dijital Tanı Bulma Girişimleri 10 

2.2. Sağlık Hizmetleri Derecelendirme Programları  

Leapfrog, sağlık hizmetleri derecelendirmelerini temelde tüketicilerin ve alıcıların kendi 

toplumlarındaki hastanelerin kalitesi ve güvenliği konusunda en iyi hastaneyi seçebilmeleri için 

kullanmaktadır. Hastaların, acil durumda ya da yüksek riskli prosedürlerden önce bir hastane seçme 

fırsatına sahip olduklarında, tüketicilerin sağlık hizmetleri derecelendirmelerine başvurmaları ve 

doktorlarıyla kendilerine en uygun hastaneler hakkında konuşmaları hedeflenmektedir. Elde edilen 

sonuçların kamuya bildirilmesinin yanı sıra Leapfrog ve diğer kuruluşlar tarafından bu bilgiler 

çeşitli şekillerde kullanmaktadır (© The Leapfrog Group, 2016h); 

• Leapfrog Top Hastaneleri adı altında en yüksek performanslı hastaneleri tanımak, 

• Leapfrog Değer Bazlı Satın Alma Programı aracılığıyla sağlık planlarının yüksek 

değerli bakımı belirlemesine yardımcı olmak, 

• Leapfrog Hospital Safety Grade ile tüketicileri, bulunduğu eyaletlerdeki hastanelerin 

güvenliği konusunda bilgilendirmek ve yönlendirmektir. 

Leapfrog sağlık hizmetleri derecelendirmelerini gönüllü olarak bünyelerine dahil eden 

hastaneler, sağladıkları tıbbi bakım konusunda hastalarına arzuladığı sağlık hizmetlerinin kalitesine, 

güvenliğine ya da performansına göre tercih etmelerine imkan sağlamaktadır (© The Leapfrog 

Group, 2016h). 

 
10 Görsel, “leapfroggroup.org”dan alıntılanmıştır. (t.y.). The Leapfrog Group https://www.leapfroggroup.org/hospital-choice/resour 

ces-and-tools  
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Şekil 18. Sağlık Hizmetleri Derecelendirme Programları 

2.2.1. Sağlık Hizmetlerinin Kalitesine Göre Tercihi 

Leapfrog Hastane (Hospital) ve Ayakta Cerrahi Merkezi (Ambulatory Surgery Center) 

Anketi, hastaneleri ve ameliyat merkezlerini güvenlik, kalite ve verimlilik standartları açısından 

karşılaştırmak için önde gelen hastane güvenliği ve kalitesi araştırmacıları, doktorlar ve 

akademisyenlerle birlikte hazırlanan altın değerinde bir standarttır. Her yıl 2.500’den fazla sağlık 

tesisinin performans verilerini toplayıp üstün şeffaflık ilkeleriyle raporlayarak, alıcıların en yüksek 

değere sahip bakımı bulmasını sağlamakta ve tüketicilere bilinçli kararlar vermeleri için ihtiyaç 

duydukları hayat kurtarıcı bilgiler vermektedirler (© The Leapfrog Group, 2021i). 

 

Şekil 19. Sağlık Hizmetlerinin Kalitesine Göre Tercih Programları 
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2.2.1.1. Leapfrog Hospital Survey (Leapfrog Hastane Anketi) 

Leapfrog Hastane Anketi, 2001’den beri ABD’deki tüm hastanelere doğrudan ücretsiz ve 

gönüllü olarak uygulanan sorasında ise elde edilen verilerin kamuoyuna bildirmesini sağlayan yıllık 

bir hasta güvenliği ve kalite standardıdır. Bu standart, hastanelerin güvenlik, kalite ve verimlilik 

açısından hedeflerine ulaşmadaki ilerlemelerini sağlamaya çalışmaktadır. Bu süreç, hastanelerin 

mevcut yapıları, bakım süreçleri ve sonuçları dikkate alınarak yürütülmektedir. (© The Leapfrog 

Group, 2021j). Ayrıca yatan hasta bakım güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal alanda kabul gören 

önlemleri de içermektedir (Fitzgerald, 2007); 

• Sezaryen, erken elektif doğum, yüksek riskli doğum ve epizyotomi oranları, 

• El hijyeni, hemşirelik işgücü ve liderlik gibi güvenli sağlık bakımı uygulamaları, 

• Yüksek riskli ameliyatlar için belirlenen güvenli cerrahi hacimleri, 

• Mortaliteyi azaltmak için özel eğitimli yoğun bakım ünitesi personeli, 

• Hastane kaynaklı enfeksiyonlar için enfeksiyon oranları, 

• Hastanelerin gerçekleşen Never Events’e yanıt verme politikaları, 

• İlaç hatalarını azaltmak için CPOE (Bilgisayarlı Hekim Order Sistemleri) ve BCMA 

(Barkodlu İlaç Yönetim Sistemleri) teknolojisinin kullanılması. 

Leapfrog Hastane Anketi’nde yer alan tüm önlemler, bu konuda gönüllü bir Uzman Paneli 

tarafından JC, CMS, NQF veya AHRQ gibi diğer raporlama kuruluşlarıyla uyumlu hale getirilerek 

hastaneler üzerindeki raporlama yükünü en aza indirmeye çalışmaktadır. Hastanelerden elde edilen 

veriler puanlanırken genel bir bileşik puana bağlı kalınmamakta ankette yer alan her bir ölçü ayrı 

ayrı puanlanmaktadır. Anket sonuçları hastanelere sağladıkları bakımı iyileştirme konusunda 

ilerleme kaydetmeleri için şeffaf bir raporlama ve karşılaştırmalı düzenli bilgi sunar (© The 

Leapfrog Group, 2021j).  

 

Şekil 20. Leapfrog Hastane Anketi’ni Oluşturan Bölümler 
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Leapfrog Hastane Anketi, 10 bölümden (10 Section) oluşmaktadır (Şekil 20); 

• Section 1: Temel Hastane Bilgileri (Basic Hospital Information) 

Temel Hastane Bilgileri bölümünde, hastanelerin 12 aylık (Ocak - Aralık) raporlama dönemi 

süresince toplam sertifikalı hasta bakım yatak sayıları, yetişkin (18 yaş ve üstü) ve pediatrik (17 yaş 

ve altı) kabuller ve diğer hastanelerden gelen transfer sayılarının incelendiği bölümdür. Bunların 

dışında hastanelerde iki kriterin daha varlığı incelenmektedir: İlki hastaların yeterince eğitimli 

doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından hizmet almasını sağlamak adına tıbbi personel tüzüğü ve 

yürütülen politikaların edinilmesidir. İkincisi ise hastanelerin performans inceleme ve üst düzey 

idari liderlik için tazminat teşvikleri hesaplanırken Leapfrog hastane performans kriterlerinin 

dikkate alınıp alınmadığının bildirilmesidir (Danforth, 2021). Leapfrog’a her yıl hastalar, hasta 

yakınları, işverenler ve sağlayıcılar gibi çok sayıda paydaş grubu için ulusal olarak dikkate alınması 

gereken konularda tavsiyede bulunmaktadır (Danforth, 2021). 2021 yılı için hastanelerde 

uygulanmasını istediği güncel konular aşağıdaki gibidir (© The Leapfrog Group, 2021h); 

➢ Kişi Merkezli Bakım (Person-Centered Care)  

• Fatura Etiği (Billing Ethics) 

• Sağlıkta Eşitsizliğin İzlenmesi (Monitoring Healthcare Inequity) 

➢ Hemşire Kadrosu ve Beceri Düzeyi (Nurse Staffing and Skill Level) 

➢ Opioid Reçeteleme (Opioid Prescribing) 

 

• Section 2-8: İlaç Güvenliği (Medication Safety) 

 ABD’nin sayısız pek çok hastanesinde her yıl yanlış ilaç, aşırı 

doz, gözden kaçan ilaç etkileşimleri, ilaç tutarsızlıkları ve kayıt altına 

alınmamış ilaç alerjileri başta olmak üzere bir milyonu aşkın ciddi ilaç 

hatası meydana gelmektedir (Bates et al., 1998). Ne yazık ki, hastanede 

tedavi gören tüm hastaların %50’sinden fazlasının (yani 20 hastane 

hastasından biri) günde bir kez ilaç hatası ile karşı karşıya kalmaktadır 

(Lewis et al., 2016). 

 

 11Söz konusu ilaç hataları olduğunda bu hataların bazıları zararsız gözükse de geriye kalan 

çoğunluğu önemli zararlara ve hatta ölümlere neden olabilecek düzeydedir (© The Leapfrog Group, 

2018b). IOM raporuna göre; ciddi ilaç hatalarının tek başına yıllık 7000’den fazla feci ölüme sebep 

olduğu tahmin edilmekte ve özellikle hastalar ile sağlık kuruluşları için çok büyük finansal 

 
11 Not: İlaç Güvenliği’ni niteleyen görsel, “leapfroggroup.org”dan alıntılanmıştır. (t.y.). The Leapfrog Group. https://www.leapfrog 

group.org/ratings-reports/leapfrog-hospital-survey-report-series-issued-2019 
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maliyetleri tetiklemektedir (Kohn et al., 2000). Bir ondalık noktanın bile hasta için yaşam ve ölüm 

arasındaki ince çizgiyi ifade ettiği düşünüldüğünde doğru ilaç kullanımı hayat kurtarıcı niteliktedir 

(© The Leapfrog Group, 2015e). Bir ilacın kullanımına bağlı hasta yaralanmaları olarak da 

tanımlanan Advers İlaç Olayları (ADE’ler) hastanede yatan hastaların %5 ila %40’ında, hastaneden 

taburcu olan hastaların ise %12 ila %17’sinin yaşamını tehdit etmekte olan yaygın bir hasta 

güvenliği sorunudur (Nabi, 2021c). 

 

Şekil 21. Yatarak Tedavilerde Meydana Gelen Önlenebilir Advers İlaç Olayları 

 Bir önlenebilir advers ilaç olayı, ülke çapında tek başına hastane maliyetlerinde yılda 16,4 

milyar doları aşan, hastaneye yatış maliyetlerinde ise ortalama 4.300 dolardan fazla harcamaya 

neden olmaktadır (Mobley, 2014). Potansiyel hatalar arasında okunamayan el yazısına dayalı 

reçeteler, ondalık nokta hataları, hastaneye kabul ve taburculuk bakım geçişleri sırasında yaşanan 

karışıklıklar, belgelenmiş ilaçlarda açıklanamayan farklılıklar, zararlı ilaç etkileşimleri gibi pek çok 

önlenebilir Advers İlaç Olayları (ADE’ler) yer almaktadır (Fishbein, 2021c). Örneğin hastanın 

önerilen ilaç miktarının on katını almasına neden olan yanlış doz hatası ve yine aynı derecede 

tehlikeli derecede olan kayıt altına alınmamış bir ilaç alerjisi ölümcül bir ilaç reaksiyonunu 

tetikleyebilecek güçtedir (© The Leapfrog Group, 2015e). Ancak uygun güvenlik önlemlerini içeren 

teknolojilerin hastanelerde etkin kullanımıyla milyonlarca hayat kurtarılabilir. Leapfrog, ABD 

genelinde yer alan hastanelerin ilaç hatalarını önleme performansını incelemek için benimsemeleri 

istenen standartlar Şekil 22.’deki gibidir (Danforth, 2021). 
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Şekil 22. İlaç Güvenliği Kapsamında Benimsenmesi Gereken Standartlar 

 Leapfrog, ilaç güvenliği konusunda teknolojinin hasta güvenliği hedeflerine ulaşmadaki 

etkinliğine ilişkin kullandığı bazı standartlarla hastanelerin hastalarına ilaç sağlamada insan hatası 

olasılığının azaltmasına yardımcı olmaktadır. “CPOE ve BCMA” teknolojisinin ne kadar iyi 

kullandığını değerlendiren Hastane Anketi, hastanelerin ilaç hatalarını azalttığı bilinen iki temel 

teknolojinin etkin kullanımına ilişkin kamuya açıklanmış tek veri kaynağı niteliğini taşımaktadır 

(Lewis et al., 2016). Bu nedenle alıcılar, ilaç hatalarını azaltmak için “CPOE ve BCMA” 

teknolojisini en etkili şekilde kullanan tesisleri belirlemek için Leapfrog Hastane Anketi’nin 

sonuçlarını kullanmalı ve çalışanları ile bakmakla yükümlü oldukları kişileri bakım için bu 

hastanelere yönlendirmeyi ve/veya eğitmeyi amaçlamalıdır (© The Leapfrog Group, 2018b).  

 Leapfrog Hastane Anketi’ne rapor vererek şeffaflık gösteren ve Leapfrog standartlarını tam 

olarak karşılayan hastanelerin dar bir ağa yerleştirme yoluyla ödüllendirildiği veya daha yüksek bir 

geri ödeme oranı verilmesi için alıcılar bu ölçümleri değer stratejilerine dahil edildiği taktirde 

hastanelerde meydana gelen potansiyel Advers İlaç Olayları’nda %85’in üzerinde azalma sağlandığı 

tespit edilmiştir (Nabi, 2021b).12 

 

 
12 Not: “Results of the 2014 Leapfrog Hospital Survey: Computerized Physician Order Entry”den alıntılanmıştır. E. Mobley, 2014, © 

The Leapfrog Group, p.4 (https://www.leapfroggroup.org/sites/default/files/Files/2014LeapfrogReportCPOE_Final.pdf).  
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 Bilgisayarlı Hekim Order Sistemleri (Computerized Physician Order Entry) 

 CPOE sistemleri, ilaç etkileşimi, alerji veya aşırı doz ihtimaline 

karşı anlık uyarı sağlayarak ilaç istemlerinden kaynaklanan olası 

Advers İlaç Olaylarını (ADE’leri) önlemek için geliştirilen elektronik 

reçeteleme sistemidir (Fishbein, 2021c).  

 Bu tür hatalardan herhangi biri, hastalar için amaçlanan ilacın faydasını alamamaktan ciddi 

bir alerjik reaksiyondan ölüme kadar ciddi sonuçlara yol açabilir. İlaç hatalarının yaklaşık %90’ı 

manuel istemde bulunma ve transkripsiyon (reçete yazma ve yorumlama) sırasında meydana 

geldiğinden alerjiler, mevcut ilaçlar, doz önerileri ve laboratuvar sonuçları gibi hasta bilgilerine 

erişebilen bir CPOE sisteminin kullanılması bu tür hataların ortadan kaldırılmasına olanak sağlar 

(Mobley, 2014). Sistem öncelikle doktorun ilaç istemlerini (order) alerjiler, laboratuvar sonuçları ve 

diğer reçete verilerini hastanın bilgileriyle bütünleştirir. Ardından, ilaç ve alerji etkileşimleri gibi 

olası hatalar veya sorunlar için istemler otomatik olarak sistem tarafından kontrol edilir ve ilaç 

dozları, uygulama yolları ve sıklığı için varsayılan değerler önerir (© The Leapfrog Group, 2018b). 

Böylelikle hastaya yanlış ilaç veya dozun verilme riskini arttırabilecek kötü el yazısı, benzer ilaç 

adları, spesifikasyon hatalarından kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi hedeflenir (Lewis et al., 

2016). Sonuç olarak CPOE’nin önemli faydaları şunlardır:13 

• İlaç isteminde bulunanları olumsuz ilaç etkileşimleri, alerji veya aşırı doz olasılığına 

karşı uyarır, 

• Doktorların piyasaya sunulan yeni ilaçlara ve bir hastanenin formüllerine ayak 

uydurabilmelerine yardımcı olan doğru ve güncel bilgileri sağlar, 

• Kulağa benzer gelen ilaç adları arasındaki karışıklığı ortadan kaldıran ilaca özel 

bilgiler ile karışıklığı en aza indirir, 

• Hekimler ve eczacılar arasında etkili iletişim sağlar, 

• Uzun vadeli sağlık hizmetleri maliyetlerini minimize eder, 

• İstisnai durumlar hariç hataya açık kağıt, faks, telefon veya sözlü istemleri ortadan 

kaldırır. 

 Hastanelerinde CPOE sistemleri uygulayan tesislerin ilaç istem sürecinde hata yapma 

olasılığının daha düşük olduğu görülmüştür (Nabi, 2021b). Boston Brigham & Womens Hospital’da 

Genel Tıp Başkanı Dr. David Bates tarafından yürütülen bir çalışmaya göre iyi tasarlanmış bir 

CPOE sistemi olası ilaç hatalarını %55 oranında (1000 hasta günü başına 10,7’den 4,9’a), diğer 

 
13 Not: “2016 Medication Safety Report”dan alıntılanmıştır. Lewis et. al., 2016, © The Leapfrog Group, p.2 (https://www.leapfrog 

group.org/sites/default/files/Files/Castlight%20Leapfrog%20Medication%20Safety%20Report%202017_Final.pdf). 
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çalışmasında ise %88 oranında azaltılabileceği tespit edilmiştir (Bates et al., 1998; Bates et al., 1999). 

Salt Lake City’deki LDS Hospital’da yürütülen bir başka çalışma, bu ilaçlar için karar desteğinin 

uygulanmasından sonra antibiyotikle ilgili ADE’lerde %70’lik bir azalma olduğunu göstermiştir 

(Evans et al., 1998). Indianapolis’teki Wishard Memorial Hastanesi’nde ilaç hatalarından kaynaklı 

kalış sürelerinde 0,9 gün ve CPOE’nin uygulanmasından sonra hastane ücretlerinde ise %13 azalma 

yaşanmıştır (Tierney et al., 1993). Ulusal bir işveren güdümlü kar amacı gütmeyen izleme kuruluşu 

olan Leapfrog, bir hastanenin ilaç hatalarını önleme konusundaki yeteneğini değerlendirmek için 

“CPOE Standardı’nı”; CPOE sistemlerinin hastaneler tarafından nasıl benimsendiğini ve etkin bir 

şekilde kullandığını öğrenmek için ise “Dr. David Bates, Dr. David Classen, Jane Metzger vd.” 

katkılarıyla “CPOE Değerlendirme Aracı”nı geliştirmiştir (Mobley, 2014). Leapfrog’un Hastane 

Anketi’ne göre orijinal CPOE Standardı’nı elde etmek isteyen yetişkin ve genel hastanelerin iki 

seçeneği vardır (Danforth, 2021):   

➢ Reçete yazanların, reçeteleme hatalarını azaltmak için ilaç istemlerinin en az 

%85’inin karar destek yazılımı içeren bir bilgisayar sistemi aracılığıyla girilmeli, 

➢ İlk seçeneğe ek olarak basit bir test yoluyla (Leapfrog’un CPOE Değerlendirme 

Aracına katılarak), yatan hasta CPOE sistemlerinin doktorları yaygın, ciddi reçete 

yazma hatalarının en az %60’ına karşı uyarabildiğinin gösterilmesi sağlanmalıdır. 

 CPOE sistemlerinin her biri birbirine benzememekte ve hiçbiri, her yıl etkin bir şekilde 

çalışan “tak ve çalıştır” çözümleri değildir. Hem ilaçların hem de hastane sistemlerinin sürekli 

olarak değişmesinden dolayı hastanelerin CPOE sistemlerinin güvenliğini, Leapfrog’un CPOE 

Değerlendirme Aracı’nı kullanarak her yıl test etmeleri gerekir. Böylece sistemlerinin güncel 

olduğuna dair hastanelere değerli güvence sağlanır (Mobley, 2014). CPOE Değerlendirme Aracı, 

reçete yazanların “ilaç / ilaç” ve “ilaç / alerji” arasındaki etkileşimler gibi yaygın, ciddi reçeteleme 

hataları konusunda CPOE sisteminin uyarıp uyarmadığını test eden türünün bilinen tek ölçütüdür. 

Süreç, bir dizi test hastası ile ilaç istem kombinasyonlarını hastanelerin CPOE sistemlerine girilmesi 

ile başlar. Ardından reçete yazanların istem giriş noktasında aldıkları uyarılar Leapfrog’a rapor 

edilir. Bir hastanenin araçtaki puanı belirli kategorilere göre aldıkları doğru uyarıların yüzdesiyle 

oluşur (Nabi, 2021b). Bazen CPOE sistemleri, özellikle belirli teşhislerde kontrendike olan ilaçlar 

(örn. astımlı bir hastaya beta bloker reçete edilmesi), böbrek fonksiyonu bozuk olan bir hastaya 

dozu azaltılmadan verilen böbrekler tarafından işlenmesi gereken ilaçlar ve izleme sırasında 

uygulanan ilaçlar (örn, bir ilaç verildikten sonra klinik takip sırasında ilaç düzeylerini test etmek 

için bir hatırlatıcının görüntülenememesi) gibi ciddi ilaç hataları içeren istemlerde doktorları 

uyarmamaktadır (Lewis et al., 2016). 
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Zararlı olabilecek istemlerin 

%39’u 

 

Ölümcül olabilecek istemlerin  

%13’ü 

Şekil 23. Bilgisayarlı Kontrollerin İstemleri Kaçırma Oranları 

 Leapfrog’un “Preventing Medication Errors In Hospitals” Raporuna göre; hastaneler tümü 

potansiyel olarak zararlı, önlenebilir hatalar içeren istemler “CPOE Değerlendirme Aracı” 

kullanılarak test edildiğinde zararlı (harmful) olabilecek istemlerin %39’unu, ölümcül (fatal) 

olabilecek istemlerin %13’ünü kaçırmıştır (Şekil 23). Normal süreçte hastalara uygulandığı 

takdirde, bu istemlerin tümü hastalarda yaralanma veya ölüm risklerini artıran ilaçlar veya dozajlar 

almaya devam edecek ve hatta ölüme neden olma potansiyeline sahiptir (© The Leapfrog Group, 

2015e). 

 

Şekil 24. Leapfrog’un CPOE Standardı’nı Karşılayan Hastaneler’in Yüzdesi (2009 - 2018) 
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 2001’den beri Leapfrog ilaç hatalarını azaltmak için uyguladığı CPOE Standardı’nı tam 

olarak karşılayan hastanelerin yüzdesi (2009’daki %10’a kıyasla) giderek artmıştır. En az bir yatan 

hasta ünitesinde CPOE sistemi kullanan hastane sayısı 2010 yılında 384’den 2014 yılında 1.139’a, 

2018 yılında ise 1.200’ün üzerine yükselmiştir (Şekil 24). 2018 yılında ABD genelindeki 

hastanelerin %66’sı yatan hasta ilaç siparişlerinin en az %85’ini girmek için CPOE kullandığını ve 

etkili uyarı için Leapfrog CPOE değerlendirme testini geçerek CPOE kullanımı için Leapfrog 

Standardı’nı karşılamıştır (© The Leapfrog Group, 2018b). 

 

LEAPFROG’UN CPOE STANDARDI’NI TAM 

OLARAK KARŞILAYAN HASTANELER’İN 

YÜZDESİ  

  

Şekil 25. CPOE Standardı’nın Eyaletlere Göre Durumu (2015) 

 Eyalet bazında karşılaştırmalara göre Leapfrog CPOE Standardı’nı karşılayan %75 veya 

daha üzeri en fazla hastanenin bulunduğu 11 eyalet içerisinde en yükseğe sahip olanlar Maine 

(%85), Georgia (%83) ve New York (%81); standardı karşılayan hastane yüzdesinin en düşük 

olduğu eyaletler ise Indiana (%25) ve Nevada (%35) oluşturmaktadır (Şekil 25). Ayrıca standardı 

%20’den daha az karşılayan hastanelerin bulunduğu eyaletler, ABD halkı için çok ciddi risk 

taşımaktadır. Bilindiği gibi güvenli sağlık bakımı için hastane seçimi işverenlerin ve tüketicilerin 

verebileceği en önemli kararlardan biridir. Bu yüzden “CPOE” sistemini hiç uygulamayan veya tüm 

birimlerinde “CPOE” sistemini kullanmayan hastanelerin daha güvenli bir ortam oluşturulması 

gerekmektedir.  

 CPOE Standardı’nı %20’den daha az karşılayan hastanelerin bulunduğu eyaletlerde bakıma 

ihtiyacı olan hastalar ve ailelerin, bir hastane seçmeden önce Leapfrog Hastane Anketi sonuçlarına 

başvurmalarını isteyen Leapfrog, hastalarının ilaçlardan kaynaklı ilaçlar herhangi bir olası yan etki 

veya kontrendikasyonu hakkında olabildiğince daha çok bilgi sahibi olmalarını hedeflemektedir (© 

The Leapfrog Group, 2015e).  
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Barkodlu İlaç Yönetim Sistemleri (Bar Code Medication Administration Systems) 

BCMA sistemleri, doğru hastanın doğru ilacı doğru zamanda 

almasını sağlamak için hastanın kimlik bileziğindeki barkodu ilaç 

paketindeki barkodla eşleştirerek olası ilaç hatalarını uygulama noktasında 

önüne geçen elektronik tarama sistemleridir (Fishbein, 2021b).  

 İlaç uygulayan bir hemşire veya başka bir klinisyen tarafından hastanın bilekliğindeki ve 

reçeteli ilaçlardaki barkodlar taranarak, ardından doğru zamanda doğru hastaya, doğru ilacı ve 

doğru dozda (İlaç İdaresinin Beş Hakkı) verilmesini sağlar (© The Leapfrog Group, 2018b). BCMA 

tipik olarak ilaç yönetimini otomatik olarak Elektronik Sağlık Kaydı (EHR: Electronic Health 

Record) teknolojisine belgeleyen Elektronik İlaç Uygulama Kaydı (eDER: Electronic Drug 

Enforcement Registration) sistemleri ile ilişkilendirerek, ilaç uygulamasına ilişkin bilgilerin manuel 

bir dokümantasyon sürecinin başarabileceğinden daha kolay bir şekilde fark edilmesini sağlar. 

eDER’ler ile bağlantılı olması sayesinde hayati belirtileri ve alerjileri kontrol etme ve gerekirse 

tıbbi desteğe kısa sürede ulaşma imkânı sunmaktadır. BCMA’nın diğer önemli faydaları şunlardır;14 

• Hastaların doğru ilacı doğru dozlarda aldığına dair güvence sağlar, 

• Eczacıların ve hemşirelerin klinik akıl yürütmeleri üzerinde değerli bir çifte kontrol 

sağlar, 

• Hasta çizelgesindeki manuel kaydı ortadan kaldırarak ve hastanenin elektronik sağlık 

kaydı (EHR) sistemini güncelleyerek verimlilik sağlar, 

• Yatak başında potansiyel ilaç uygulama hatalarını (olası ADE’leri) azaltır. 

 Hastanelerinde BCMA sistemlerini uygulayan tesislerin ilaç uygulama sürecinde hata yapma 

olasılığının daha düşük olduğu görülmüştür (Nabi, 2021b). Joseph Bonkowski vd. 2013 yılında acil 

servislerinde BCMA sistemleri uygulayan akademik tıp merkezinde yaptıkları gözlemsel çalışmada, 

ilaç uygulamasında hata oranı %80,7’lik, yanlış doz hatalarında %90,4’lük ve doktor talimatı 

olmadan gerçekleştirilen uygulamalarda ise %72,4’lük nispi bir azalma gerçekleşmiştir (Bonkowski 

et al., 2013). Eric G. Poon vd. 2010 yılında tesislerinde “BCMA ve eDER” uygulayan akademik tıp 

merkezinde yaptıkları yarı deneysel çalışmada, potansiyel advers ilaç olaylarının oranı (zamanlama 

hatalarıyla ilişkili olanlar dışında) %50,8 nispi bir azalma sağlanmıştır (Poon et al., 2010). Elde 

edilen sonuçlara göre BCMA sistemleri, sağlık çalışanlarının neden olabileceği advers ilaç 

olaylarının ciddi zarar veya ölüm riskini önemli ölçüde azaltan bir kontrol aracıdır (Nabi, 2021a). 

Leapfrog, ulusal bir uzmanlar panelinin rehberliğinde BCMA’nın hastanelerde benimsenmesi için 

 
14 Not: “2017 Bar Code Medication Administration Report”dan alıntılanmıştır. Da Silva, B. A., & Krishnamurthy, M., 2017, © The 

Leapfrog Group, p.2 (https://www.leapfroggroup.org/sites/default/files/Files/Leapfrog-Castlight_BCMA_Final.pdf). 
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ilk ve tek kamu raporlaması imkânı sunan ulusal BCMA Standardı’nı geliştirmiştir. Yıllık 

raporlama sayesinde hastaların nerede bakım arayacakları konusunda iyi bilgilendirilmiş seçimler 

yapmalarını sağlayan ve ABD hastanelerinin yatak başı ilaç hatalarını önleyen kamuya açıklanmış 

tek veri kaynağıdır. Leapfrog’un BCMA Standardı’nı elde etmek için hastanelerin aşağıdaki 

koşulları karşılaması gerekmektedir (Nabi, 2021a). 

➢ Tıbbi, cerrahi, yoğun bakım ve doğum (yetişkin, pediatrik, yenidoğan) birimlerinin 

%100’ünde BCMA sistemlerini uygulanmalı 

➢ Birimlerde yatak başı ilaç uygulamalarının %95’inde hasta ve ilaç taraması yapılmalı 

➢ Doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz, doğru zaman ve ikinci hemşire kontrolü gerekli 

beş tür karar desteğinin tümünü içeren bir BCMA sistemine sahip olunmalı 

➢ Geçici çözümleri önlemek için en iyi sekiz uygulama sürecinden ve yapısından en az 

altısını uygulamış olunmalıdır. 

 BCMA sistemleri ne kadar iyi tasarlanmış olsalar bile ABD genelinde yer alan tüm 

hastanelerde etkin bir şekilde kullanılmaması, sistem kullanıcılarını ve hastaları zorlayan 

problemlerin açığa çıkmasına neden olabilir (Da Silva & Krishnamurthy, 2017). 

 

Standardı Tam Olarak Karşılayan 

(4 kriterin tümü) %34.5 

 

Önemli İlerleme 

(4 kriterden 3’ünü karşılayan) %36.8 

Biraz İlerleme 

(4 kriterden 2’sini karşılayan) %20.1 

Rapor Vermeye İstekli “Sınırlı Başarı” 

(0 veya 1 kriteri karşılayan) 
%8.7 

 

Şekil 26. Hastaneler BCMA’yı Nasıl Ölçüyor? 

 Leapfrog’un Medication Safety Raporuna göre 2018 Leapfrog Hastane Araştırması’na rapor 

veren hastanelerin neredeyse tamamı (yüzde 98) tıbbi, cerrahi, yoğun bakım ve doğum (yetişkin, 

pediatrik, yenidoğan) birimlerinin %100’ünde BCMA sistemlerini uygulamıştır (© The Leapfrog 

Group, 2018b). Ancak, 2017 Bar Code Medication Administration Raporuna göre ise hastanelerin 

yalnızca %34,5’i BCMA Standardı’nı tam olarak tesislerinde uygulamıştır. Rapor veren diğer 

hastanelerin %36,8’i 4 kriterden 3’ünü karşılayarak “Önemli İlerleme”, kalan hastanelerin %20,1’i 

4 kriterden 2’sini karşılayarak “Biraz İlerleme” ve kalan %8,7’si 0 veya 1 kriteri karşılayarak 
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“Sınırlı Başarı” kaydetmiştir (Da Silva & Krishnamurthy, 2017). Leapfrog’un BCMA Standardı 

için dört gereklilikten en az birine sahip olmadıklarını bildiren hastanelerin hasta güvenliği 

açısından en hayal kırıklığı yaratan sonucu birimlerde yatak başı ilaç uygulamalarının %95’inde 

hasta ve ilaç taraması yapılmada başarısız olmasıdır. Ayrıca bu hastanelerde ilaç hatalarına karşı 

korunmaya yardımcı olacak beş karar destek unsurunun tamamı uygulanmaz. Bu yüzden Leapfrog, 

bir hasta güvenliği aracı olarak geliştirdiği BCMA Standardı’nın hastanelerdeki etkinliğini sarsan 

ve yüksek risk oluşturan geçici çözümleri önlemek için en iyi sekiz uygulama süreç ve yapısından 

en az altısının benimsenmesini ister. BCMA Standardı’nın hastanelerdeki geçici çözümleri önlemek 

için belirlenen en iyi sekiz uygulama şunları içerir; 

• BCMA sisteminin kullanımıyla ilgili veri raporlarını gözden geçiren rutin olarak 

toplanan resmi bir komite oluşturulmalı, 

• Kullanılan donanımlarda meydana gelecek arızalar için yedekleme sistemleri 

oluşturulmalı, 

• BCMA sorunlarına gerçek zamanlı olarak zamanında yanıtlar sağlayan bir yardım 

masası kurulmalı, 

• BCMA sistemini kullanan kullanıcıların gerçek zamanlı gözlemlerini yürüten bir 

ekip oluşturulmalı, 

• BCMA kullanımında birim düzeyinde hemşire liderliği devreye sokulmalı, 

• Kalite iyileştirme projelerinin uygulaması veya hastanenin BCMA sistemine 

odaklanan önceki kalite iyileştirme projelerini izlenmesi için sistem verileri 

kullanılmalı, 

• Kalite iyileştirme projelerinden elde edilen sonuçlar değerlendirilmeli ve bu 

projelerin standart ilaç uygulama süreçlerine daha yüksek bağlılıkla sonuçlandığı  

gösterilmeli, 

• Geçici çözümlere neden olan herhangi bir sistem eksikliğinin ve sorunlara geliştirilen 

çözümlerin tüm kullanıcılara geri iletilmesi sağlanmalıdır. 

 Hastanelerin geçici çözümleri önlemek için belirlenen uygulamalardan bir veya daha 

fazlasını kaçıranlar arasında en yaygın hatalar, gerçek zamanlı personel gözlemlerinin yapılmaması 

(%58,0) ve BCMA kullanımına ilişkin verileri gözden geçirmek için resmi bir komite oluşturul-

maması (%56,7) yer almaktadır. Bu yüzden Leapfrog, BCMA Standardı ile hastanelerin yatak 

başında BCMA sistemlerinin kullanımlarını değerlendirebilmeyi ve hastalara zarar verilmesini 

önlemenin daha iyi yollarını belirlerken hastaların nerede bakım arayacakları konusunda daha 

bilinçli kararlar vermelerini sağlayabilmeyi hedeflemektedir. 
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İlaçların Uyumlulaştırılması (Medication Reconciliation) 

İlaç uyumlulaştırılması, bir hastanın aldığı tüm ilaçların (isim, dozaj, sıklık ve yol gibi) en 

doğru listesi belirlenerek ve bu listeyi sağlık sisteminin herhangi bir yerinde ihtiyacı olan hastaya 

iyileşme süreci boyunca doğru ilaçları almasını sağlamak için kullanma sürecidir (IHI, 2021). 

Hastaneye kabul veya taburculuk sırasında hastaların yaklaşık %70’inde ilaç farklılıkları ortaya 

çıkmakta ve her üç farklılıktan biri ise hastaya zarar verme (potansiyel ADE’ler) potansiyeline 

sahiptir (Cornish et al., 2005). İlaç uyumsuzluklarıyla ilişkili ADE’ler hastanede kalış sürelerini 

uzatabilir ve sonraki acil servis ziyaretlerine, hastaneye yeniden yatışlara ve diğer sağlık bakım 

kaynaklarının kullanımına yol açmaktadır (Forster et al., 2005; Wong et al., 2008). Leapfrog’un 

Hastane Anketi aracılığıyla her yıl düzenli olarak toplanan ve NQF tarafından onaylanan bu tedbir; 

hastanelerin ilaç uyumlaştırma süreçlerinin kalitesini ve doğruluğunu yansıtmayı ve her üç 

farklılıktan birinin hastaya neden olduğu potansiyel zararların (ADE’lerin) azaltılmasını amaçlar 

(Nabi, 2021c). Tedbir, hastaya ait “altın standart ilaç geçmişi” ile hastanın kabul veya taburculuk 

sırasında girilen istemleri arasında belirlenen kasıtsız ilaç uyumlulaştırılmaların toplam sayısını 

belirlemek için yürütülen rastgele bir örnekleme dayanır. Lisanslı bir eczacı veya sertifikalı bir 

eczane teknisyeni tarafından hastayla yapılan görüşme (hastaneye kabulünden kısa bir süre sonra) 

ile hastanın hastaneye başvurmadan önce hangi ilaçları kullandığı (altın standart ilaç geçmişi) 

belirlenir. Leapfrog, hastaların kabul ve taburcu istemleri arasında tespit edilen toplam kasıtsız ilaç 

tutarsızlıklarının sayısını (listeler arasındaki ilaç doz, yol ve sıklık farklılıkları) geliştirmiş olduğu 

ilaç geçmişi kontrol listesi yardımıyla karşılaştırır (Nabi, 2021c).  

     

Taburcu olduktan sonra 

hasta ve yakınlarına 

mutabık kılınan 

ilaçlarının tam bir listesini 

sağlanmalıdır. 

Kabul sırasında 

hastanın ilaçlarının tam 

listesini 

belgelenmelidir. 

Yeni klinisyenleri ilaç 

uyumlulaştırılmasının 

önemi konusunda 

eğitilmelidir. 

En iyi uygulamaların 

geliştirilmesi için 

personel ve bütçe 

ayırılmalıdır. 

Performans incelemeleri 

üst düzey liderin 

sorumluluğunda teşvik 

için ücretlendirilmelidir. 

Şekil 27. Hastaneler’in Süreç ve Politika İyileştirmelerini Uygulama Yüzdeleri  
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Leapfrog, tedbir dâhilinde yapılan kıyaslamalara ek olarak hastanelere advers ilaç olaylarını 

önleyebilecek ilaç uyumlulaştırılması konusunda hastanelerin gösterdiği çabaları oluşturan süreç ve 

politika iyileştirmeleri ile ilgili bir dizi soru yöneltir (Şekil 27). Raporlayan hastanelerin yarısından 

fazlası (%62), belirlenen bu listedeki tüm süreç iyileştirme faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Neredeyse 

hastanelerin tümü kabul sırasında hastanın ilaçlarının tam listesini %99 oranında belgelemiş ve 

taburcu olduktan sonra  hasta ve yakınlarına mutabık kılınan ilaçlarının tam bir listesi %99 oranında 

sağlamıştır. Ancak, belirlenen bu süreçlere uyumu sağlamaya yönelik politikalar tüm hastanelerde 

uygulanamamıştır (© The Leapfrog Group, 2015e). Bu yüzden ciddi bir ilaç uyuşmazlığı nedeniyle 

ADE yaşayan hastalar daha uzun kalış süreleri uzamakta ve hastaneye tekrar ziyaretleri artmaktadır. 

Kaybedilen zamanın ötesinde, bakım maliyetlerini artırarak hem hastaya hem de işverenlerine 

büyük bir yük getirmektedir. Leapfrog’a göre sağlam ilaç uyumlulaştırma uygulamalarına sahip 

olan hastaneler, hem hastalarının kaybedilen zamanlarından tasarruf etmelerine ve aynı zamanda 

maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olabilecek hem de ilaç uyumsuzluklarıyla ilişkili gelişen 

ADE’lerin önüne geçebilecek güce sahip olacaktır (Nabi, 2021c). 

• Section 3: Erişkin ve Pediatrik Cerrahi (Adult and Pediatric Surgery)         

Nerede ameliyat olacağını seçmek hele ki düşük 

hacimli hastanelerde gerçekleştirilen yüksek riskli karmaşık 

prosedürlerden biri ise hastalar için ciddi komplikasyonları, 

kalıcı zararları, uzun kalış sürelerini ve hatta ölüm olasılığını 

beraberinde getirmektedir (© The Leapfrog Group, 2018d). 

Düşük hacimli bir hastanede, hastaların total diz protezi 

ameliyatından ölme olasılığı yüksek hacimli hastanelere göre 

24 kat daha fazla olduğu anlaşılmıştır (Bailey, 2019).  

California Health Care Foundation’ın araştırmasına göre, daha az deneyime sahip cerrahlar 

tarafından yapılan 11 farklı kanser ameliyatının yüksek mortalite ve komplikasyon oranlarına neden 

olduğunu tespit etmiştir.15Analiz edilen 11 farklı kanser ameliyatını olan kanser hastalarının 

%74’ünden fazlası, daha deneyimli cerrahların olduğu hastanelerin yalnızca 50 mil (yaklaşık 80 km) 

uzağında bulunmaktaydı (Baker & O’Sullivan, 2017). Bunun gibi onlarca yıllık araştırma, yüksek 

riskli ameliyatlarını daha fazla deneyime sahip bir cerrah tarafından yapılan hastaların, daha az 

deneyime sahip bir cerrah tarafından yapılanlara kıyasla daha iyi sonuçlara sahip olduğunu ortaya 

koymuştur (Nabi, 2021e). Yüksek hacimli hastanelerde daha düşük cerrahi mortalite yaşanması bu 

 
15 Not: Erişkin ve Pediatrik Cerrahi’yi niteleyen görsel, “leapfroggroup.org”dan alıntılanmıştır. (t.y.). The Leapfrog Group. https:// 

www.leapfroggroup.org/Coronado-Surgery-Center 
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hastanelerin anestezi, ameliyat öncesi ve sonrası sağladığı yüksek değerli bakım gibi pek çok 

hizmetin tüm yönlerini birleştiren başarılı bir cerrahinin yeterliliği ile kusursuz ameliyatların 

yapıldığını yansıtır (Birkmeyer, 2000). Dartmouth - Hitchcock Medical Center, Michigan Medicine 

ve Johns Hopkins Medicine tarafından minimum hacim standartları konusunda ulusal bir fikir 

birliği oluşturmak için yapılan girişimlerden ve Leapfrog’un Ulusal Yatarak Cerrahi Uzman 

Paneli’nin hakemli araştırma ve müzakerelerinin gözden geçirilmesinden ilham alan Leapfrog, 2021 

yılı için güçlü bir “hacim - sonuç” ilişkisi olan 3’ü yeni olmak üzere 11 yüksek riskli karmaşık 

prosedür ve karşılaması gereken minimum hacimleri belirlenmiştir (© The Leapfrog Group, 2021a). 

Hem yetişkin hem de pediatrik hastaneler için geçerli olan bu prosedürler, Dr. John Birkmeyer ve 

Justin Dimick tarafından belirli bir hastanede ameliyat olan sayıları ile ameliyat olduktan sonra ölen 

sayıları hesaplanarak hayatta kalma oranları tahmin edilerek belirlenir (© The Leapfrog Group, 

2013). Hastaneler ve cerrahlar hastanın mortalite, komplikasyon veya uzun süreli yatış riskini 

azaltmak için her yıl belirlenen işlem ve yetkili cerrah hacmini sağlaması gerekir. Bu bağlamda, 

standarda tam olarak ulaşmak isteyen hastanelerin ankete dahil edilen 11 yüksek riskli prosedür ve 

karşılaması gereken minimum hacimleri (Cerrahi Hacim ve Uygunluk; “Hospital and Surgeon 

Volume”) ile beraber cerrahi uygunluğu sağlamaya yardımcı olan uygulama ve politikaları (Cerrahi 

Uygunluk “Surgical Appropriateness”) içermesi gerekir (Bailey, 2019). 

Tablo 4. Yüksek Riskli Prosedürler ve Karşılaması Gereken Minimum Hacimleri 

Yüksek Riskli Prosedürler 
Ortalama Yıllık 

Hastane Hacmi 

Minimum 

Sertifikalandırma 

için Yıllık Cerrah 

Hacmi 

Kilo Kaybı için Bariatrik Cerrahi (Bariatric Surgery for Weight Loss) 50 20 

Kanser için Özofagus Rezeksiyonu (Esophageal Resection for 

Cancer) 
20 7 

Kanser için Akciğer Rezeksiyonu (Lung Resection for Cancer) 40 15 

Kanser için Pankreas Rezeksiyonu (Pancreatic Resection for Cancer) 20 10 

Rektum Kanseri Ameliyatı (Rectal Cancer Surgery) 16 6 

Karotid Endarterektomi (Carotid Endarterectomy) 20 10 

Açık Aort Prosedürleri (Open Aortic Procedures) 10 7 

Mitral Kapak Tamiri ve Değişimi (Mitral Valve Repair and 

Replacement) 
40 20 

Bebeklerde Konjenitel Kalp Cerrahisi (Norwood Procedure) (Yeni) 8 5 

Total Diz Replasmanı (Total Knee Replacement) (Yeni) 50 25 

Total Kalça Replasmanı (Total Hip Replacement) (Yeni) 50 25 
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Cerrahi Hacim ve Uygunluk (Hospital and Surgeon Volume) 

Leapfrog, “Cerrahi Hacim ve Uygunluk” bölümü ile hastanelerden 11 yüksek riskli cerrahi 

prosedür hakkında rapor vermeleri istenmekte ve her prosedür için hastane performansına göre 

tahmini hayatta kalma oranlarını hesaplamaktadır. Doğru raporlamayı sağlamayı öncelik edinen 

Leapfrog, hastanelere bildirdikleri hasta taburcularını sayımı için bir dizi ICD-10 prosedür kodu ve 

tanı kodu sağlar (Bailey, 2019). Ayrıca hastanelerden 12 aylık raporlama dönemi süresince her 

prosedürün toplam hacimleri ile hastane bünyesindeki cerrahların listelenen minimum cerrah 

hacimlerinde ayrıcalık gösterilip gösterilmediğinin raporlanması istenmektedir. Yine hastanelerin 

performans raporlarının Göğüs Cerrahları Derneği (Society of Thoracic Surgeons) ve Erişkin Kalp 

Cerrahisi Veritabanı (Adult Cardiac Surgery Database) ile paylaşılmasını önerir. Ayrıca “Mitral 

Kapak Tamiri ve Değişimi” (kompozit skorunun 3 yıldız yani beklenenden daha yüksek performans 

olması) ve “Bebeklerde Konjenitel Kalp Cerrahisi” prosedürü (operatif mortalite oranları ve 

ameliyat sonrası kalış süreleri işlenmeli) için gereken koşulların da sağlanması gerekir (Danforth, 

2021). Böylelikle Leapfrog Hastane Anketine katılan hastanelere, hastanenin kendinin her yıl 

yeterli miktarda yüksek riskli prosedürler gerçekleştirip gerçekleştirmediği ve hastanenin yalnızca 

her prosedür için Leapfrog Minimum Hacim Standardı’nı karşılayan cerrahlara ayrıcalık verip 

vermediği sorulmaktadır (© The Leapfrog Group, 2018d). 

Kilo Kaybı için Bariatrik Cerrahi  

(2019 N: 772) 

(2018 N: 713) 

 

Karotid Endarterektomi 

(2019 N: 1163) 

(2018 N: 1088) 

Kanser için Özofagus Rezeksiyonu 

(2019 N: 448) 
(2018 N: 431) 

Kanser için Akciğer Rezeksiyonu 

(2019 N: 917) 

(2018 N: 870) 

Mitral Kapak Tamiri ve Değişimi 

(2019 N: 662) 

(2018 N: 630) 

Açık Aort Prosedürleri 

(2019 N: 781) 

(2018 N: Veri Yok) 

Kanser için Pankreas Rezeksiyonu 

(2019 N: 571) 
(2018 N: 517) 

Rektum Kanseri Ameliyatı  

(2019 N: 1160) 

(2018 N: 1053) 

Şekil 28. Leapfrog’un Cerrahi Hacim Standardı’nı Tam Olarak Karşılayan Hastaneler 
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ABD yataklarının %70’ini oluşturan 2.100’den fazla yetişkin ve pediatrik hastanelerin 

cerrahi hacim performanslarının kıyaslandığı rapora göre sekiz yüksek riskli karmaşık prosedürün 

minimum hacim sonuçlarında (Kanser için Özofagus Rezeksiyonu prosedürü hariç) iyileşme olduğu 

görülmektedir (Şekil 28). “Kilo Kaybı için Bariatrik Cerrahi” en güçlü performansın sağlandığı ve 

hastanelerin neredeyse yarısından azı, Leapfrog’un Hacim Standardı’nı tam olarak karşılamaktadır. 

Ancak bu iyileşmeye rağmen bir proseedür hariç tümünde ameliyatı gerçekleştiren hastanelerin 

dörtte birinden fazlası Leapfrog’un Hacim Standardı’nı tam olarak karşılayamamıştır. Özellikle dört 

prosedürde ameliyatı gerçekleştiren hastaneler %10’un altında kalmıştır (Bailey, 2019). 

Kilo Kaybı için Bariatrik Cerrahi  

(N: 772) 

 

Karotid Endarterektomi 

(N: 1163) 

Kanser için Özofagus Rezeksiyonu 

(N: 448) 

Kanser için Akciğer Rezeksiyonu 

(N: 917) 

Mitral Kapak Tamiri ve Değişimi 

(N: 662) 

Açık Aort Prosedürleri 

(N: 781) 

Kanser için Pankreas Rezeksiyonu 

(N: 571) 

Rektum Kanseri Ameliyatı  

(N: 1160) 

 

Sadece Hastane Minimum Hacim 

Standardı’nı Karşılayanlar 
 Sadece Cerrahlarına Ayrıcalık Tanıyan 

Hacim Standardı’nı Karşılayanlar              
 Hem Hastane Hem De Ayrıcalık Cerrah 

Standartları’nı Karşılayanlar 
 

 

Şekil 29. Leapfrog’un Cerrahi Hacim Standardı’na İlişkin Performans 

 Çoğu hastane, hem hastane hacmi hem de cerrahi ayrıcalık koşullarını uygulamakta 

zorlansalar da büyük çoğunluğu her ameliyat için standardın en az bir bileşene sahiptir (Şekil 29). 

Örneğin, “Karotid Endarterektomi” prosedürü hastanelerin yalnızca %61,2’si Leapfrog’un 

Minimum Tesis Hacim Standardı’nı karşılamış olsa da, hastanelerin %22,5’i Genel Hacim 

Standardı’nı tam olarak karşılamaktadır. Bu durum en yüksek performansın sağlandığı “Kilo Kaybı 

için Bariatrik Cerrahi” prosedürü için de geçerlidir. Hastanelerin %70,5’i Leapfrog’un Minimum 
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Tesis Hacim Standardı’nı karşılarken %48,1’i Genel Hacim Standardı’nı tam olarak benimsemiştir. 

Geriye kalan prosedürler için, hastanelerin pek çoğu Leapfrog’un Minimum Cerrahi Hacim 

Standardı’nı tam olarak karşılama oranları en az bir bileşenine sahip olma oranlarından daha 

düşüktür (Bailey, 2019). 

Cerrahi Uygunluk (Surgical Appropriateness) 

Minimum hacim standartlarına ulaşmak hasta güvenliği için kritik öneme sahiptir, ancak 

işlemin hastaya uygun olmadığı durumlarda hastanelerin işlem yapmaması da aynı derecede önem 

taşımaktadır (© The Leapfrog Group, 2018d). Bu bağlamda Leapfrog, hastanelerden cerrahi 

uygunluğu sağlamaya yardımcı olan uygulamaları raporlamaları istenmektedir. Tüm yüksek riskli 

karmaşık prosedürler için hastanelerin, cerrahi gerekliliği izlemeyi ve cerrahi prosedürlerin aşırı 

kullanımını önlemeyi amaçlayan süreçleri içeren hastane çapında bir politikanın uygulanması 

gerekir. Bunu sağlamak için hastanelerde yayınlanmış kılavuzlara, alanda kendini kanıtlamış 

cerrahlardan gelen girdilere dayalı cerrahi uygunluk kriterlerine, belirlenen kriterlere hastane 

bünyesindeki cerrahların bağlılıklarına, hastane liderliği sayesinde gelişmelerdeki ilerlemelerin 

kontrol edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır (Bailey, 2019). Ayrıca kanser prosedürleri için 

hastanelerin ileriye dönük kanser vakalarını inceleyen ve özellikle “Rektum Kanseri Ameliyatı”nın 

Amerikan Cerrahlar Koleji’nden (American College of Surgeons) alınan ulusal bir akreditasyon ile 

denetlenmesi beraberinde hastane bünyesinde multidisipliner bir tümör kurulu kurulmalıdır 

(Danforth, 2021). Diğer yüksek riskli prosedürler için ise hastanelerden, uygunluk kriterleri 

geliştirilmeli, kriterlere bağlılığı teşvik edecek süreç - yapılar kurulmalı, uygunluk kriterlerinin ne 

ölçüde karşılanıp karşılanmadığını değerlendirmek için ileriye dönük incelemeler yapılmalı ve 

kriterleri karşılamanın önünde potansiyel engel olabilecek durumlar meydana geldiğinde cerrahi 

veya idari liderlik kanalları ile ortadan kaldırılmalıdır (© The Leapfrog Group, 2018d). 

Kanser için Özofagus Rezeksiyonu 

(N: 448) 

 

Kanser için Akciğer Rezeksiyonu 

(N: 917) 

Kanser için Pankreas Rezeksiyonu 

(N: 571) 

Rektum Kanseri Ameliyatı  

(N: 1160) 

Şekil 30.  Multidisipliner Bir Tümör Kurulu Aracılığıyla Cerrahi Uygunluğu İzleyen Hastaneler 
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Ulusal hasta yataklarının %70’inin yer aldığı ve 2.100’den fazla hastanenin cerrahi hacim 

performanslarının kıyaslandığı rapora göre, kanser prosedürleri için hastanelerin ileriye dönük 

vakaları multidisipliner bir tümör kurulu aracılığıyla cerrahi uygunluğun incelenme durumu %70’in 

üzerinde sağlanmaktadır (Şekil 30). En yüksek performansın sağlandığı prosedür %80,1 ile 

Özofagus Rezeksiyonu’dur. Ayrıca anket ile beraber değerlendirilen diğer yüksek riskli karmaşık 

prosedürlere (Şekil 31) kıyasla, kanser prosedürlerinin cerrahi uygunluk protokollerine sahip olma 

olasılığı daha yüksektir. En düşük performansa sahip yüksek riskli prosedür %32,1 ile Açık Aort 

Prosedürleri’dir. Sonuç olarak diğer yüksek riskli prosedürlerin gerçekleştirildiği hastaneler cerrahi 

uygunluk protokollerini benimsemede önemli adımlar atmaları gerekmektedir (Bailey, 2019). 

Kilo Kaybı için Bariatrik Cerrahi 

(N: 772) 

 

Karotid Endarterektomi 

(N: 1163) 

Mitral Kapak Tamiri ve Değişimi 

(N: 662) 

Açık Aort Prosedürleri  

(N: 781) 

Şekil 31. Yüksek Riskli Prosedürler için Cerrahi Uygunluk Protokollerine Sahip Hastaneler 

Leapfrog’un Hacim Standardı’nı tam olarak karşılayan hastanelerin cerrahi gerekliliği 

izlemeyi ve cerrahi prosedürlerin aşırı kullanımını önlemeyi amaçlayan süreçleri içeren hastane 

çapında bir politikanın uygulanması konusunda %50’nin üzerinde başarı sağlamışlardır. Bu durum 

aynı zamanda hastanelerin Leapfrog’un Minimum Hacim Standardı’nı karşılamak amacıyla 

uygunsuz ameliyatlar yapmadığı anlamına gelmektedir. En yüksek izleme performansı sağlanan 

prosedürleri kanser ameliyatları oluşturmaktadır (Şekil 32). En yüksek başarı sırasıyla %92,2 ile 

“Akciğer Rezeksiyonu” ardından %90,9 ile “Pankreas Rezeksiyonu” gelmektedir (Bailey, 2019). 

Kanser için Özofagus Rezeksiyonu 

(N: 12) 

 

Kanser için Akciğer Rezeksiyonu 

(N: 77) 

Kanser için Pankreas Rezeksiyonu 

(N: 44) 

Rektum Kanseri Ameliyatı  

(N: 105) 

Şekil 32. Hastaneler’in Kanser Prosedürleri için Cerrahi Uygunluğu’nun İzlenmesi 
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Diğer yüksek riskli prosedürler için, Hacim Standardı’nı tam olarak karşılayan hastanelerin 

neredeyse üçte ikisinden fazlasının, ameliyatlara ihtiyaç duymayabilecek hastalara yapılmasını 

önlemek için uygunluk protokolleri bulunmaktadır (Şekil 33). En düşük izlenmenin sağlandığı 

prosedür %55 ile “Karotid Endarterektomi” ameliyatlarıdır. Genel olarak tüm yüksek riskli 

karmaşık prosedürler için hastanelerin, cerrahi gerekliliği izlemeyi ve cerrahi prosedürlerin aşırı 

kullanımını önlemeyi amaçlayan süreçleri içeren hastane çapında bir politikanın uygulanması 

gerekmektedir (Bailey, 2019). 

Kilo Kaybı için Bariatrik Cerrahi 

(N: 371) 

 

Karotid Endarterektomi 

(N: 262) 

Mitral Kapak Tamiri ve Değişimi 

(N: 80) 

Açık Aort Prosedürleri  

(N: 95) 

Şekil 33. Hastaneler’in Yüksek Riskli Prosedürleri için Cerrahi Uygunluğu’nun İzlenmesi 

 Leapfrog’un geliştirdiği Hacim Standardı ile büyük ölçüde ilerleme sağlanmış olsa da çoğu 

hastane hastaları için güvenli kabul edilmeyecek kadar az sayıda ameliyat yapmaktadır. Yani pek 

çok hasta yüksek riskli prosedürleri için seçtiği hastanelerin yıllık ortalama minimum hastane 

hacimlerini karşılamayan hastaneleri tercih etmektedirler. Çok sayıda kanıta göre, hastaların bir 

hastane ve bu ameliyatı gerçekleştirme konusunda yeterli süregelen deneyime sahip bir cerrah 

seçerek daha iyi bir sonuca ulaşabileceğini göstermektedir (Bailey, 2019). Düşük hacimli yüksek 

riskli ameliyatların neden olduğu artan ölüm oranları ve yüksek maliyetli cerrahi komplikasyonlar 

gibi kötü cerrahi sonuçlar göz önüne alındığında, hastaların ana hatlarıyla belirtilen cerrahi hacim 

standartların üstünde performans gösteren hastanelere ve cerrahlara yönlendirerek oluşabilecek 

potansiyel zararların önüne geçilebilir (© The Leapfrog Group, 2018d). Gönüllü olarak gönderilen 

veriler sayesinde hastalar, yüksek riskli karmaşık prosedürlerin güvenliği hakkında bilgi sahibi 

olabilmekte ve gereksiz ameliyatlardan kaçınarak zarar görme olasılığını daha da azaltabilmektedir. 

Bu yüzden Leapfrog, geliştirmiş olduğu Hacim Standardı ile hastanelerin yıllık yeterli düzeyde 

yüksek riskli prosedürler gerçekleştirmesini, bu operasyonlar sağlanırken hastanın cerrahi 

gerekliliğinin olup olmadığının izlenmesine olanak sağlayacak süreç ve politikaların hastane 

genelinde uygulanmasını hedeflemektedir. 
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• Section 4: Annelik Bakımı (Maternity Care) 

Bebek sahibi olmak, sadece doğum yapan bir kadın için değil, aynı 

zamanda yeni doğan bebek ve tüm aile için yaşamlarının en önemli dönüm 

noktalarından biridir. Ancak doğum esnasında ve sonrasında sunulan bakımdan 

kaynaklı ciddi komplikasyonlar ve kalıcı zararlar nedeniyle hem anne hem de 

bebek sağlığı için büyük risk taşımaktadır (© The Leapfrog Group, 2018a).  

16ABD’deki tüm hastaneye yatışların çoğunluğunu oluşturan çocuk doğumu, 19-44 yaşları 

arasındaki kadınlar ve ailelerinin yüksek performanslı bir hastanede alınan bakımın türü ile 

potansiyel riskler azaltılabilir (© The Leapfrog Group, 2016b). Bu bakım alanının önemine rağmen, 

ABD’de yer alan hastanelerin tıbbi müdahaleleri aşırı kullandığına, anneleri ve bebekleri sezaryen, 

epizyotomi ve erken elektif doğum gibi prosedürlerden kaynaklanan gereksiz sağlık risklerine 

maruz bıraktığına dair önemli kanıtlar bulunmaktadır (© The Leapfrog Group, 2015c). Ulusal 

Sağlık İstatistikleri Merkezi (NCHS), 2014 yılında Amerikalı kadınların yaklaşık dört milyon 

bebekten %68’ini normal, kalanını ise sezaryen ile doğurduğunu ve ayrıca yaklaşık 650.000 

bebeğin 2.500 gramın altında dünyaya geldiğini, prematürelik nedeniyle ciddi tıbbi bakıma ihtiyaç 

duyduklarını ortaya koydu (Hamilton et al., 2015). Amerikan Kadın Doğum ve Jinekologlar Koleji 

(ACOG), annelerin isteği üzerine gerçekleştirilen sezaryen doğumun potansiyel riskleri arasında 

annenin daha uzun süre hastanede kalış süresi, bebek için solunum problemleri riskinin artması ve 

sonraki gebeliklerde uterus rüptürü, plasental implantasyon sorunları ve histerektomi ihtiyacı dahil 

olmak üzere daha büyük komplikasyonların yer aldığını iddia etmektedir (ACOG, 2007). Yine, 

ACOG’a göre hamile ve doğum sonrası kadınlarda gelişen kan pıhtılarından kaynaklanan nadir 

fakat yaşamı tehdit eden bir komplikasyon olarak bilinen maternal venöz tromboembolizm (VTE), 

tüm anne ölümlerinin yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır. Bu durumlarda, bir annenin, bebeğinin ve 

kendisinin en iyi bakımı almasını sağlamak için deneyimli personel ve özel kaynaklara sahip bir 

hastane seçebilmesi çok önemlidir (© The Leapfrog Group, 2016a). Bu yüzden anne adaylarının 

sağlam tıbbi kanıtlarla çevrelenmiş uygun maliyetli güvenli bakıma sahip olan hastaneleri tercih 

etmesi sağlanmalıdır. Bu yaklaşım hem annelerin hem de bebeklerinin değerli hayatlarıyla beraber 

sağlık harcamalarının da azalmasına yardımcı olur (Nabi, 2021d). Amerikan hastanelerinde verilen 

annelik bakımının kalitesine ve güveliğine odaklanan Leapfrog Hastane Anketi’nde, raporlama 

dönemi içerisinde yenidoğan ve yıllık toplam canlı doğum sayılarının istendiği annelik bakımı 

hacmi (Maternity Care Volume) ile beraber altı ölçü ile duruma el koymuştur (Danforth, 2021). 

 
16 Not: Annelik Bakımı’nı niteleyen görsel, “leapfroggroup.org”dan alıntılanmıştır. (t.y.). The Leapfrog Group. https://www.leapfrog 

group.org/ratings-reports/leapfrog-hospital-survey-report-series-issued-2019 
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Erken Elektif Doğumlar (Early Elective Deliveries)  

Erken elektif doğumlar planlı sezaryen veya tıbbi gereklilik 

olmaksızın tamamlanmış 39. gebelik haftasından önce gerçekleştirilen 

tıbbi indüksiyonlardır. Tam süreli bir gebeliğin 39 gebelik haftası olarak 

tanımlayan ACOG ve SMFM’ye göre bu dönemden önceki doğumlar, hem 

bebekler hem de anneleri için yüksek risk taşımaktadır (Bailey, 2020a).  

90’lı yıllardan bu yana (1990’dan 2009’a kadar) ABD’de etkileyici derece büyüme gösteren 

ve anne adaylarına uygulanan erken elektif indüksiyon oranları 2009’da neredeyse üç katından fazla 

artarak %32,9’a yükselmiştir (Hamilton et al., 2015). Oranlardaki artışın altında yatan nedenler 

arasında hastanelerde yüksek müdahale kültürü, yanlış hasta inançları ve doğum planlamalarına 

ilişkin doktor veya hasta tercihleri gibi birçok faktör yer almaktadır (Nabi, 2021d). İndüksiyon 

yönteminin bu denli yaygın kullanılması daha fazla bebeğin erken dönem gebelikle dünyaya 

gelmesini sağlamıştır (Zhang et al., 2010). 37. ve 38. haftalarında indüklenen kadınların sezaryen 

olma riski, spontan doğum yapan annelere göre hematom, yara açılması, anemi, endometriozis, 

sepsis, idrar yolu enfeksiyonu gibi diğer doğum sonrası istenmeyen durumlar açısından önemli 

ölçüde risk altında olduğu tespit edilmiştir (Nabi, 2021d). Ayrıca erken dönemde (37. ile 38. 

haftalar arasında) uyandırılan bebeklerin ise, önemli solunum problemleri ve yenidoğan yoğun 

bakım ünitelerine (YYBÜ) yerleştirilmesi dahil olmak üzere yenidoğan mortalitesi ve morbiditesi 

daha yüksektir (Clark et al., 2009). Bu yüzden erken elektif doğumları azaltarak olası tehlikelere 

karşın anne ve bebek sağlığını korumak isteyen Leapfrog, 2010 yılında ulusal alanda bir hareket 

başlattı (Nabi, 2021d). 17 

 

 

Şekil 34. Erken Elektif Doğum Oranlarının Yıllara Göre Dağılımı (2010 - 2020) 

 
17 Not: “2015 Maternity Care Report”dan alıntılanmıştır. © The Leapfrog Group, 2015c, © The Leapfrog Group, p.1 (https://www.leapfroggroup.org 

/sites/default/files/Files/Castlight-Leapfrog%20Maternity%20Report_Final.pdf) 
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Leapfrog’un NQF tarafından onaylanan ve 2010’dan beri JC’nin de kullandığı erken elektif 

doğum önlemi için ankete katılan hastanelerden, canlı doğum (37. ile 39. haftalar arasında 

gebeliğini tamamlayan) sayıları, elektif indüksiyon veya sezaryen ile gerçekleştirilen doğum 

sayılarının toplamını bildirmeleri istenerek hastanelerin ulusal hedef odağında (%5 veya daha düşük 

oran) bu önlemdeki başarısı kıyaslanır (Danforth, 2021). Healthy Moms & Healthy Babies 

Raporu’na göre Erken Elektif Doğum Oranı Standardı’nı karşıladığını bildiren hastanelerin ulusal 

ortalaması 2010 yılında %17 iken bu durum 2019’da %1,4’e düşürülerek binlerce bebeğin hayata 

başlama, binlerce anne adayının hayatta kalma süreci iyileştirildi (Şekil 34). 2020 yılında ankete 

katılan hastanelerin yaklaşık %92’sinin tam olarak karşıladığı standardın oranı %1,6’ya 

yükselmiştir. Ancak Leapfrog’un ilk kez raporlamaya başladığı zamana göre 2020’de gösterdiği 

%15,4’lük düşüş tüm düşük riskli doğumların 8 yıldır ulusal hedefinin altında seyretmesini 

sağlamıştır (Bailey, 2020a). 

 

Şekil 35. Hastaneler’in 2020 Yılı Erken Elektif Doğum Oranları’na Göre Dağılımı 

Çeşitli kuruluşların, politika yapıcıların ve hastanelerin erken elektif doğumları sona erdirme 

çabalarına yardımcı olan Leapfrog, ülke genelinde yer alan hastanelerin ulusal doğum bakımı 

standartlarını karşılamasında istikrarlı bir ilerleme sağladığı görülmektedir (Şekil 35). 950’den fazla 

hastanenin %5’lik hedefin altında gösterdiği başarı ile erken elektif doğumların gerçekleşmemesi, 

anne adaylarının ve ailelerinin hastane seçiminde daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı 

olmaktadır. Böylelikle Leapfrog, sadece anne ve bebeklerinin değerli hayatlarını kurtarmayı değil, 

aynı zamanda sağlık harcamalarındaki artışın da önüne geçmeyi hedefler. Ayrıca ödeme 

kuruluşlarının istenen değişiklikleri yönlendirmek için alternatif ödeme modellerini ve yenilikçi 

fayda tasarımlarının uygulandığı bir politika yürütmesini teşvik etmektedir (Danforth, 2021) 
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Sezaryen ile Doğum (Cesarean Birth / NTSV C-Section) 

NTSV, 37. haftasına veya daha sonraki haftalarına (döneme 

“term”) ulaşmış, baş aşağı pozisyonda (vertex) bir fetüsten (singleton) 

oluşan ilk gebeliğin (nullipar) sezaryen doğum yoluyla dünyaya 

gelmesidir (Nabi, 2021d). Sezaryen ameliyatları tıbbi açıdan gerekli 

olduğunda hayat kurtarıcı prosedürler olsa da, anneler ve bebekleri için 

olumsuz sonuçlara neden olma riski taşımaktadırlar (Bailey, 2020a).  

ACOG ve SMFM’e göre tıbbi açıdan gerekli sezaryen doğum oranları son yıllarda azalırken, 

NTSV C-Section doğumları çok hızlı şekilde yaygınlaşmaya devam etmektedir (© The Leapfrog 

Group, 2018a). ABD’de her üç kadından birinin sezaryen ile doğurduğu göz önüne alındığında 

normal doğuranlara kıyasla daha fazla istenmeyen durumlara maruz kaldığı ortaya çıkmıştır (Main 

et al., 2012). Sezaryen ile doğum gerçekleştiren kadınlarda bu durum ciddi enfeksiyon, kan 

pıhtılaşması, gelecekteki gebeliklerinde komplikasyon ve kronik pelvik ağrı yaşama riski olarak 

kendini göstermektedir (Bailey, 2020a). Yine planlı sezaryen ile doğan bebeklerin solunum 

komplikasyonları, enfeksiyonlar, kronik çocukluk hastalıkları (örn. astım, diyabet, fenilketonüri, 

kronik böbrek yetmezliği) gelişme riski ve YYBÜ’de uzun süre kalma oranları normal yolla doğan 

bebeklere kıyasla daha yüksektir (© The Leapfrog Group, 2017b). Anne ve bebeklerinde gelişen bu 

sağlık risklerine ek olarak doğum ve potansiyel komplikasyonlar ile ilişkili sağlık bakımlarında 

maliyetlerin artmasına neden olmaktadır (Nabi, 2021d). THA’ya göre sezaryen doğumlarda anne ve 

yenidoğan bakım maliyeti (27.866$), normal doğuma (18.329$) göre yaklaşık %70 oranında daha 

fazladır (Truven Health Analytics, 2013). Annelik bakımındaki bu mevcut eğilimler birçok hamile 

kadının, tıbbi olarak gerekli olmayan “NTSV C-Section” prosedürlerden geçtiği görülmektedir.18 

Farklı eyaletler genellikle “NTSV C-Section” oranlarını değerlendirmek için farklı ölçüler 

kullansa da, Leapfrog’un Annelik Bakımı Uzman Paneli 2015 yılında ülke çapında hastane 

karşılaştırmalarını mümkün kılmak için ülke çapındaki tüm hastaneler için standartlaştırılmış, 

onaylanmış bir önlem olan “NTSV C-Section” ölçüsünü uygulamaya başladı (© The Leapfrog 

Group, 2015c). Bu ölçüm, zamanında (en az 37. gebelik haftası) baş aşağı pozisyonda tek bir bebek 

doğuran (yani ikiz veya diğer çoğul bebek olmayan) annelerin (ilk kez) yüzdesini inceler ve 

sezaryene ihtiyaç duyma olasılığı en düşük olan en düşük risk grubundaki kadınların sezaryen 

oranını yakalar (© The Leapfrog Group, 2018a).  

 
18 Not: “2015 Maternity Care Report”dan alıntılanmıştır. © The Leapfrog Group, 2015c, © The Leapfrog Group, p.1 (https://www.leapfrog 

group.org/sites/default/files/Files/Castlight-Leapfrog%20Maternity%20Report_Final.pdf) 
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Leapfrog’un Standardı’nı karşılamak için hastanelerin, %23,9 veya daha düşük “NTSV 

Sezaryen Doğum Oranı” hedefine ulaşması gerekmektedir (Bailey, 2020a). Diğer sezaryen doğum 

önlemlerinin aksine; “NTSV Sezaryen Doğum Oranı”, hastaneler arasındaki sezaryen doğum 

oranlarındaki farklılıkları gidermek için gerçekleştirilebilecek somut kalite iyileştirme faaliyetlerini 

içermektedir (Nabi, 2021d). 

 

Şekil 36. NTSV C-Sections Oranları’nın Yıllara Göre Dağılımı (2015 - 2020) 

 Leapfrog’un “NTSV C-Section” önlemini kamuya açık raporlaması başladığından beri, 

hastanelerin ortalama oranı yıldan yıla düşürmede yalnızca küçük bir ilerleme (%26,4’ten %24,5’e) 

göstermiştir (Şekil 36). Ankete katılan hastanelerin %42’sinden daha azının standarda ulaştığı 2019 

yılına göre daha fazla hastane (ankete katılanların %51’i) Leapfrog’un ulusal hedefi olan %23,9’a 

veya daha azına ulaşmaktadır (Şekil 37). 474’den fazla hastanenin NTSV sezaryen doğumların 

gerçekleştirilmemesi, hem anne adaylarının hem de ailelerinin hastane seçiminde daha bilinçli 

kararlar vermelerine yardımcı olmaktadır (Bailey, 2020a). 

 

Şekil 37. Hastaneler’in 2020 Yılı NTSV C-Sections Oranları’na Göre Dağılımı 
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Çeşitli kuruluşların, politika yapıcıların ve hastanelerin NTSV sezaryen doğumlarını sona 

erdirme çabalarına yardımcı olan Leapfrog, ülke genelinde yer alan hastanelerin ulusal doğum 

bakımı standartlarını karşılamasında istikrarlı bir ilerleme sağlamıştır. Bu kalite iyileştirme faaliyeti 

ile erken doğumda kabullerin azaltılması ve ilk doğumlarda 41 haftadan önce elektif doğum 

indüksiyonunun ortadan kaldırılması hedeflenir (Danforth, 2021). 

Epizyotomi (Episiotomy) 

Epizyotomi, normal doğum sırasında oluşabilecek perine 

yırtıklarını ve buna bağlı istenmeyen durumları önlemek için doğum 

kanalında yapılan kesiye denir (Nabi, 2021d). Geçmişte obstetrikte en 

yaygın cerrahi operasyonlardan biri olan bu işlem, en az dört derecede 

uygulanmakta ve en yaygını 2. derece ve en az yaygını ise 4. derece 

olan kesilerdir (ICEA, 2017). 
 

19Doğum eyleminin fizyolojik bir süreçten çok patolojik bir sürece evrilmesi bebeklerde ve 

annelerinde gelişebilecek (fetal kafa travmasının azaltılması, anal sfinkter yırtılmasının önlenmesi, 

omuz distosisinin önlenmesi, pelvik tabanın kas ve fasyal desteğinin korunması gibi) nedenlerden 

dolayı birçok müdahalenin gerekli olduğu sanıldı. Ancak Berkowitz ve ark. göre kullanılan 

nedenlerden hiçbiri için bir fayda sağlamayan bu prosedür hatta anne adayları için olumsuz sonuçlar 

doğurmaktadır (Berkowitz et al., 2016). Bu riskler arasında artan kan kaybı, sonraki doğumlarda 

ciddi perine yırtılması riskinde artış, özellikle medyan epizyotomi için üçüncü ve dördüncü derece 

yırtıklara yol açan insizyonun uzatılması, daha yüksek enfeksiyon ve ayrılma oranları ve tatmin 

edici olmayan anatomik sonuç (örn. deri etiketleri, asimetri, fistül, introitus daralması gibi) riski 

yer almaktadır (ICEA, 2017). Bu endişeleri dikkate alan ACOG, epizyotominin kısıtlı kullanılması 

gerektiği çağrısında bulunmuştur (Nabi, 2021d). ACOG ile aynı fikirde olan ICEA (International 

Childbirth Education Association) epizyotomilerin, perinel hasarı azaltan kanıtlarla desteklenmeyen 

rutin epizyotomi performansının olumsuz sonuçlara yol açabilen bir yöntem olduğunu vurgulamak-

tadır (ICEA, 2017). ACOG’un prosedürün kullanımını sınırlandırma önerisine rağmen 2000 yılının 

verilerine göre normal doğumların yaklaşık %33’üne yapılan epizyotominin hala yüksek 

kullanımda olduğu görülmüştür (Martin et al., 2002).  

Leapfrog, epizyotomiden kaynaklı gereksiz doğum müdahalelerinden korumak bakımları 

altındaki kadınların ve bebeklerin daha sağlıklı bir süreç yaşaması için hastanelerin en iyi 

 
19 Not: “2015 Maternity Care Report”dan alıntılanmıştır. © The Leapfrog Group, 2015c, © The Leapfrog Group, p.1 (https://www.leapfrog 

group.org/sites/default/files/Files/Castlight-Leapfrog%20Maternity%20Report_Final.pdf) 
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uygulamalara bağlı kalmaları konusunda çalışmalarda bulundu. Annelik Bakımı Uzman Paneli’nin 

yürüttüğü çalışmalar sonucunda bu önlem için ulusal standart olarak %5,0’lik bir oran önermiştir (© 

The Leapfrog Group, 2015c). 

 

Şekil 38. Epizyotomi Oranları’nın Yıllara Göre Dağılımı (2010 - 2020) 

2013 yılından beri hastane bazında epizyotomi oranlarını takip eden tek kuruluş olan 

Leapfrog, 2020 yılına kadar ulusal alanda oranları azaltma ve bu politikayı sürdürme konusunda 

önemli adımlar atmıştır (Şekil 38). Leapfrog’un yürüttüğü çalışmalar ve %5’lik ulusal hedefi 

ışığında 2020 anket sonuçlarına göre epizyotomi gerçekleşme oranı %5,2’ye gerilemiştir (Bailey, 

2020a). Son beş yılda ortalama epizyotomi oranı %49 civarında azalma gerçekleşmiştir (© The 

Leapfrog Group, 2013). Leapfrog Standardı’nın hala üzerinde olsa da, bu önemli ve cesaret verici 

bir ilerleme hastanelerin bu kritik güvenlik sorununu aktif olarak ele aldığını göstermektedir.  

Annelik Bakım Süreci Kalite Ölçütleri (Process Measures of Quality) 

Yeni doğan bebeklere ve annelere güvenli bakım sağlamak için tüm hastanelerin sahip 

olması gereken ve olmadığı zaman kalıcı hasarlara yol açan ciddi hasta güvenliği sorunlarına zemin 

hazırlayan bir dizi standart (Annelik Bakım Süreci Kalite Ölçütleri) bulunmaktadır (Danforth, 2021). 

Yeni doğanlarda taburcu edilmeden önce sarılık taramasını ve sezaryen ameliyatı olan kadınlarda 

ise kan pıhtılarının önlenmesini içeren bu ölçütler yapılmadığı takdirde bebeklerde kalıcı görme, 

kas veya diğer engellerle veya nadir durumlarda ölümle sonuçlanan geri dönüşü olmayan beyin 

hasarına neden olabilen hiperbilirubinemi riskine; annelerde ise akciğerlere giden kan pıhtısı sonucu 

yüksek ölüm riskine neden olabilir (© The Leapfrog Group, 2017b). ACOG önerilerine göre, 

yenidoğanların taburcu olmadan önce yapılan basit serum veya transkutan taramalar yapılması, 

sezaryenle doğum yapan kadınlarda ise Pnömatik Kompresyon Cihazlarının (PCD) kullanılması 

istenmeyen durumların önüne geçebilir (Nabi, 2021d). PCD kullanımının majör cerrahi geçiren 
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hastaların genel popülasyonunda PE insidansını yaklaşık %70 oranında, sezaryen doğumlarda ise 

tromboembolizmden kaynaklanan sezaryen sonrası ölümlerde üçte iki oranında bir azalma 

sağlanmıştır (Clark et al., 2008). Yenidoğanlarda taburcu edilmeden önce kanda bilirubin taraması 

yapmak aşırı durumlarda nöbetlere ve beyin hasarına yol açabilen şiddetli sarılık insidansını önemli 

ölçüde azaltabilmektedir (Bhardwaj et al., 2017). Bu yüzden Leapfrog’un Annelik Bakımı Uzman 

Paneli, hastanelerden annelere ve yenidoğanlara zarar gelmesini önleyebilecek önlemleri alıp 

almadıklarını sorgulamak ve her iki önlemde de %90’nın üzerinde performans sağlayıp sağlamadık-

larını raporlamalarını istemektedir (© The Leapfrog Group, 2017b). Böylelikle hastanelerin yeni-

doğanlarda yüksek bilirubin seviyesi ve anne adaylarında ise derin ven trombozunu (kan pıhtıları) 

önlemek için uygun tedaviyi sağlamaları hedeflenmektedir. 

Yüksek Riskli Doğumlar (High - Risk Deliveries)  

1500 gramdan düşük dünyaya gelen bebekler, genellikle yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 

bakılmakta ve çok az sayıda bebek hayata tutunabilmektedir. Araştırmalara göre, deneyimli 

yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi edildikleri takdirde hayatta kalma olasılıkları daha 

yüksek olduğu saptanmıştır (Nabi, 2021d). Potansiyel yüksek riskli doğumlarda bir hastanenin 

deneyim düzeyi ani bebek ölümü veya komplikasyon riskini azaltabilir (© The Leapfrog Group, 

2015c). Başlıca komplikasyonlar arasında düşük oksijen seviyeleri, solunum problemleri, beslenme 

ve kilo almada zorluk, vücut ısısını kontrol etmede zorluk, nörolojik ve gastrointestinal sorunlar, ani 

bebek ölümü sendromu (SIDS) yer almaktadır  (© The Leapfrog Group, 2016a). Çoğu anne adayı 

erken bebek doğurma riskine karşın en iyi bakımı alabilecekleri ve yenidoğan konusunda yeterli 

deneyime sahip olunan hastaneleri seçmeleri şarttır (© The Leapfrog Group, 2014b). Leapfrog, 

erken doğum riski taşıyan annelerin bebeklerini, “yılda en az 50 çok düşük doğum ağırlıklı bebeğe 

bakım veren YYBÜ’lerde” veya “Vermont Oxford Ağı tarafından ölçülen çok düşük doğum ağırlıklı 

bebekler için beklenenden daha iyi standartlaştırılmış morbidite oranı sağlayan bir hastanede”  

doğurması ve ayrıca annelerin en az %80’inin doğumdan önce antenatal steroid alması 

sağlanmalıdır. Leapfrog’un Annelik Bakımı Uzman Paneli, yüksek riskli çok sayıda yenidoğan 

bebeğin uzman ellerde tedavi edilmesini ve annelere doğum öncesi steroid verilmesini içeren 

yüksek riskli doğum standardı hastanelerin olası yüksek riskli doğum vakalarında anında cevap 

vermelerine anne ve bebek sağlığını korumalarına yardımcı olmaktadır. Ne yazık ki, 2017 Hastane 

Anketi’ne göre ankete katılan yaklaşık beş hastaneden dördü yüksek riskli doğumları gerekli 

kaynaklara ve uzmanlığa sahip olmadan gerçekleştirmektedir. Yani, çok düşük doğum ağırlıklı 

bebek doğurduklarını bildiren hastanelerin yalnızca %22,1’i bu standartları tam olarak karşılamıştır 

(© The Leapfrog Group, 2017b). 
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LEAPFROG’UN YÜKSEK RİSKLİ 

DOĞUM STANDARDI’NI TAM OLARAK 

KARŞILAYAN HASTANELER’İN 

YÜZDESİ  

  

Şekil 39. Yüksek Riskli Doğum Standardı’nın Eyaletlere Göre Durumu 

Ülke genelinde her eyalette iyileştime için büyük fırsatlar bulunmaktadır. Özellikle 

Alabama, Georgia, Indiana ve Kansas eyaletlerinde ankete katılan hastanelerin %40’ı Leapfrog’un 

Standardı’nı tamamen karşılayarak yüksek riskli doğumlar için en yüksek performans gösteren 

eyaletlerdir (Şekil 39). Arizona, Colorado, Missouri, Illinois, Kentucky, Louisiana ve New York 

eyaletlerinde ankete katılan hastanelerin %9’undan azı Leapfrog’un HRD Standardı’nı tamamen 

karşılayarak yüksek riskli doğumlar için en düşük performans gösteren eyaletlerdir (© The 

Leapfrog Group, 2016a). Eyaletler arası uçurumun bu kadar yüksek olması özellikle buralarda 

yaşayan annelerin eyaletlerinde düşük doğum ağırlıklı bebekleri için önerilen bakımı sağlayabilecek 

hastaneleri olmadığı anlamına gelmektedir. Nefes alma güçlüklerinden nörolojik / gastrointestinal 

sorunlara ve hatta ani bebek ölümü sendromu gelişen yenidoğanlarda, çok düşük doğum ağırlıklı 

bebek doğurma riski taşıyan bir annenin ikamet durumu kendisinin ve bebeğinin alacağı bakımın 

kalitesinde büyük rol oynamaktadır. Üstelik bir hastanenin deneyim düzeyinin, diğer yenidoğanlara 

göre 6 kata kadar daha yüksek perinatal ölüm oranlarına sahip olan çok düşük doğum ağırlıklı 

bebekler için ölüm veya komplikasyon riskini önemli ölçüde azaltabilmesi annelerin, doğumlarını 

nerede yapacağına karar vermeden önce bölgelerindeki hastaneleri dikkatlice gözden geçirmesi 

gerekmektedir (© The Leapfrog Group, 2017b). Örneğin, 2016 yılında Chicago için YYBÜ’de 

bakılan çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin sayısı bir hastanede sadece 14 bebekken 16 km’den 

daha az bir mesafede bulunan başka bir hastanede 849 bebeğe yükselmektedir  (© The Leapfrog 

Group, 2016a). Yıllık YYBÜ hacminin aynı eyaletler içindeki hastaneler arasında önemli ölçüde 

değişebileceğini ortaya koyan Leapfrog; yalnızca hastanelerin yüksek riskli doğumlarla ilgili 

deneyimlerini artırılmasını değil, aynı zamanda yanıt vermeyen hastanelerden daha fazla bildirimde 

bulunmasını teşvik etmede hala iyileştirme yapılabilecek önemli bir alan olduğunu göstermektedir  

(© The Leapfrog Group, 2017b). 
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• Section 5: Yoğun Bakım (Critical Care) 

Yoğun Bakım Üniteleri (Intensive Care Unit), ciddi 

hayati risk taşıyan hastalıklar veya yaralanmalar için 

hastalara 24 saat mekanik ventilasyon, invaziv kardiyak 

izleme gibi özel tıbbi bakım ve hemşirelik hizmeti sağlanan 

konsolide alanlarıdır (Fishbein, 2021h). ABD’de her yıl 

yoğun bakım ünitelerine (YBÜ) yatan beş milyon yetişkin 

hasta tedavi edilmektedir (Nabi, 2021i).  

Hastaneye yatışlarının %27’si oluşturan bu yoğun bakım hastalarının yaklaşık %10 ila 20’si 

hayatını kaybetmektedir (Zimmerman et al., 1998). Yani, ABD’de her yıl 200.000’den fazla yoğun 

bakım hastası ölümle burun buruna gelmektedir (Lwin & Shepard, 2008). Sağlık hizmetlerinde en 

yüksek ölüm oranına ve en yüksek maliyete sahip olan YBÜ’ler, ülkenin sağlık harcamasının 

%4,1’ini oluşturmaktadır (Fifer, 2010). Yapılan yatışların yaygınlığı ve açığa çıkabilecek ölüm 

potansiyeli göz önüne alındığında yoğun bakım ünitelerinde verilen özel tıbbi bakımın kalitesi ciddi 

önem kazanmaktadır. Johns Hopkins’te eski yoğun bakım uzmanı olan Dr. Peter Pronovost, yoğun 

bakım hastalarına yönelik özel eğitimli ve sertifikalı doktorlar kullanıldığı takdirde YBÜ 

mortalitesinde %40 azalma sağlanabileceği tespit etmiştir (Pronovost et al., 1999; Pronovost et al., 

1999). Yoğun bakım uzmanlarının yoğun bakım ünitelerinde oluşabilecek istenmeyen durumları 

önleyebilecek bilgi ve deneyime sahip olması ulusal uzmanlar tarafından Leapfrog’a yoğun bakım 

hastalarına özel eğitimli doktorların bakması konusunda (IPS; Intensive Care Unit Physician 

Staffing) önerilerde bulunulmuştur (Nabi, 2021i). Leapfrog, Ulusal kalite iyileştirme uzmanlarının 

rehberliğine, yayınlanmış araştırmaların kapsamlı bir incelemesine ve yoğun bakım uzmanlarıyla 

istişareye dayalı olarak Hastane Anketi için IPS Standardı’nı oluşturdu (© The Leapfrog Group, 

2015b). Leapfrog, geliştirdiği IPS Standardı ile hastanelerin pediatrik / yetişkin genel tıbbi, cerrahi 

ve nöro yoğun bakım ünitelerindeki yoğun bakım personelini 4 ana bileşende denetlemektedir 

(Danforth, 2021). 20 

➢ Yoğun bakımda kurul onaylı yoğun bakım uzmanı tüm hastaları yönetmeli, 

➢ Hem yetişkin hem de pediatrik yoğun bakım ünitelerinde bakım yalnızca “Yoğun 

Bakım Uzmanları” tarafından günlük 8 saat olacak şekilde haftada 7 gün 

uygulanmalı ve uzmanların gündüz saatlerinde yoğun bakım ünitesinden başka hiçbir 

klinik görevi olmaksızın bulunması sağlanmalı, 

 
20 Not: Yoğun Bakım’ı niteleyen görsel, “leapfroggroup.org”dan alıntılanmıştır. (t.y.). The Leapfrog Group. https://www.leapfrog 

group.org/news-events/interview-doylestown-hospital  
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➢ Yoğun bakım ünitelerinden gelecek çağrıların %95’inden fazlasına 5 dakika içinde 

geri dönülmeli, 

➢ Acil durumlarda başka bir hekim veya kritik hastaların bakımı konusunda sertifikalı 

ileri uygulama hemşiresi gibi hekim olmayan uzman, gelecek çağrıların %95’inden 

fazlasına yoğun bakım ünitesine 5 dakika içinde ulaşabilecek mesafede olmalıdır. 

Leapfrog 2019 Hastane Anketi, ankete karşılık veren hastanelerin yalnızca %63,2’sinin 

Leapfrog’un IPS Standardına tam anlamıyla ulaştığı tespit etmiştir (Fishbein, 2021h). Son on iki 

yılda, yoğun bakım üniteleri için Leapfrog’un IPS Standardı’nı karşılayan hastanelerin yüzdesi 

%30’dan fazla artış göstermiştir (Şekil 40). 2007 yılında hastanelerin yalnızca %30’u Leapfrog’un 

standartlarını karşılayan yoğun bakım ünitesi uzman doktor kadrosu ile hizmet vermekteydi. 2015 

yılına gelindiğinde bu oran %47’ye yükselmiş ve 2019 yılına kadar her yıl %1 ila %4 puanlık yavaş 

ama istikrarlı artışlar gerçekleşmiştir (© The Leapfrog Group, 2015b). 

 

 

"Sertifikalı yoğun 

bakım uzmanları 

bulundurun" 

 

"Haftanın yedi günü, 

günde sekiz saat 

orada kalın" 

 

"Çağrılara beş dakika 

içinde yanıt verin"  

Şekil 40. Leapfrog’un IPS Standardı’nı Karşılayan Hastaneler’in Yüzdesi 

2001 yılından bu yana Leapfrog Hastane Anketi’nin temel bir unsuru olarak kabul edilen 

IPS Standardı’nı eksiksiz benimseyen hastaneler eyaletler bazında karşılaştırıldığında yedi eyalet 

içerisinden en yüksek raporlama oranı Arizona’da yer almaktadır (Şekil 41). Diğer altı eyaletin 

(Washington, Idaho, Minnesota, New Jersey, Massachusetts ve Maryland) %60’ından fazlası 

standardı tam olarak karşılamıştır. Yine eyalet genelinde %50’den daha az benimseme oranın 

olduğu eyaletlerin sayısı ABD’nin yarısından fazlasını oluşturmaktadır (© The Leapfrog Group, 

2015b). Ayrıca bazı hastanelerin verilerini hiç bildirmediğini varsayarsak ABD halkının yüksek 

değerli bakımı sunan hastaneleri tercihinde zorluk yaşamasına ve seçimlerindeki çeşitliliğin sınırlı 

sayıda olmasına zemin hazırlamaktadır.   
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LEAPFROG’UN IPS STANDARDI’NI TAM 

OLARAK KARŞILAYAN HASTANELER’İN 

YÜZDESİ  

  

Şekil 41. Leapfrog’un IPS Standardı’nın Eyaletlere Göre Durumu 

Leapfrog’un ulusal çapta yürüttüğü politikalar sayesinde IPS Standardı’nı ülkenin yarısından 

fazlası tamamen benimsemiş olsa da kalan kısmının standarttaki kriterlere uyan uzman hekim 

kadrosu uygulamalarının yoğun bakım ünitelerinde bulunmadığı anlamına gelmektedir. Tüm bu 

hastanelerden alınan bakımlar potansiyel zarar ve ciddi ölüm riskini beraberinde taşımaktadır. 

Halbuki IPS Standardı’nın ABD genelindeki tüm yoğun bakım ünitelerinde uygulaması halinde 

yıllık 54.855 ölümün önlenebileceği tahmin edilmektedir (Nabi, 2021i). Bu yüzden Leapfrog, 

ABD’de yer alan tüm hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde IPS Standardı’nın benimsendiği bir 

ortam sağlamayı teşvik eder. Sonuç olarak Leapfrog Hastane Anketi’ne katılarak hastaneler, yoğun 

bakım ünitelerinde uzman doktorların sağladığı faydaları değerlendirebilirken beraberinde yoğun 

bakıma ihtiyacı olan hasta ve yakınlarının, bir hastane seçmeden önce anket sonuçlarına 

başvurmaları ve kendi civarlarındaki hastanelerin onları ne kadar iyi koruyabildiği hakkında bilgi 

sahibi olmaları hedeflenmektedir.  

• Section 6: Hasta Güvenliği Uygulamaları (Patient Safety Practices) 

Çok düşük veya mükemmele yakın bir hata oranında bile hastalar sağlık hizmetlerinden 

kaynaklanan ciddi advers olayları yaşama riski yüksektir. Yılda yaklaşık 2 milyon hasta, başka bir 

hastalık veya yaralanma nedeniyle tedavi edilirken sağlık hizmetiyle ilişkili bir enfeksiyon 

kapmakta ve yaklaşık 88.000’i bu enfeksiyonun doğrudan veya dolaylı bir nedeni olarak ölmektedir 

(Frush & Krug, 2014). İlaçlarla hataların her yıl yaklaşık 7.000 ölümden sorumlu olduğu ve 700 

yataklı bir hastanenin yıllık işletme maliyetini yıllık 3 milyon dolardan fazla artırdığı tahmin 

edilmektedir (Bates et al., 1997). Hastaya ulaşan bu riskli ve maliyetli hataların konusu önceleri 

büyük ölçüde anestezi ile sınırlıydı. 94’lü yıllarda Dr. Leape, tıpta hata oranlarının özellikle yüksek 

olduğunu ve tıbbın, güvenlik açısından kritik yüksek riskli endüstrilerde (havacılık, kimyasal 
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işleme, nükleer enerji vb.) sahip olunan şekilde ele almadığını öne sürdü. Ayrıca bu hataların 

karakter kusurlarının değil, sistem kusurlarının kanıtı olarak kabul edilmesi gerektiğini ve bu 

olmadıkça tıbbi hataların azaltılmasında önemli bir ilerleme kaydedilmesinin muhtemel olmadığı 

sonucuna vardı (Leape, 1994). Yine doğru performans ve hataların aynı madalyonun iki yüzü olarak 

gören bilişsel psikolog ve saygın bir hata uzmanı olan James Reason, tıbbi hataların nedenleri 

arasında insan hatalarının olmadığını, asıl sorunun kaynakların kısıtlı, belirsiz ve kusurlu olan 

sistemlerden kaynaklandığını vurguladı (Reason, 1990). Reason, insan hatalarını azaltmak için 

hataya neden olan çalışanların peşine düşmek yani tek tek sivrisinek avlamak yerine hataların neden 

olduğu bataklığın kurutulması gerektiğine dikkat çekmiştir (Reason, 1990). Ciddi yaralanma veya 

ölümle bağlantılı tıbbi bakım hakkında bilgi edinmek ve gelecekte meydana gelebilecek olayları 

önlemek için IOM, hastanelerin hasta güvenliğinin en önemli öncelik haline geldiği bir ortamın 

oluşturulması gerektiğini ifade etmiştir (Kohn et al., 2000). 2000’lere damgasını vuran bu rapor 

ayrıca yöneticilerin, klinisyenlerin liderliği ile beraber hastane yönetim kurulu tarafından işlerin 

tasarlanmasını, güvenlik için çalışma koşullarının iyileştirilmesini, ekipman, malzeme ve süreçlerin 

standartlaştırılarak basitleştirilmesini istemiştir (Kohn et al., 2000).  

Sağlık hizmetlerinin kalitesinin ölçümü ve raporlaması için ulusal bir strateji geliştiren ve 

uygulayan NQF, 2003 yılında hastalara zarar verme riskini azaltmak için klinik bakım ortamlarında 

evrensel olarak kullanılması gereken 34 uygulamayı içeren “Safe Practices for Better Healthcare: A 

Consensus Report”u yayınlamıştır (NQF, 2003). NQF tarafından onaylanan bu uygulamalar temel 

olarak liderlik ve ekip çalışması, hastalıkları ve enfeksiyonları önleme, bir güvenlik kültürü yaratma 

ve sürdürme, bakım ihtiyaçlarını hizmet kapasitesiyle eşleştirme, bilgi aktarımını ve iletişimini 

geliştirme, ilaç yönetimini iyileştirme, sağlıkla ilişkili enfeksiyonlarını ve özel bakım süreçlerini 

kontrol etmeyi hedeflemektedir (Fishbein, 2021i).  

Binlerce sağlık kuruluşuna, daha kapsamlı hastane uygulamalarını tanıtmak ve tüketicilere, 

hak ettiği en yüksek güvenlik düzeyi hakkında en doğru bilgiye ulaşmasını isteyen Leapfrog, dört 

NQF Güvenli Uygulamasına dayanarak bir standart geliştirmiştir (Danforth, 2021).  

Bunlar; 

➢ SP#1: Güvenlik Kültürü Liderlik Yapıları ve Sistemleri  

➢ SP#2: Kültür Ölçümü, Geribildirim ve Müdahale  

➢ SP#9: Hemşirelik İşgücü  

➢ El Hijyeni  
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SP#1: Güvenlik Kültürü Liderlik Yapıları ve Sistemleri (Culture of Safety Leadership 

Structures and Systems) 

Sağlık hizmeti sunucularının tesisi çevreleyen bir güvenlik kültürü sağlamak ve sürdürmek 

için gereken değerleri, davranışları ve performansı güdüleyerek liderlik yapılarının ve sistemlerinin 

oluşturulmasını sağlayan güvenli uygulamadır (Fishbein, 2021i). Sentinel vakaların en sık görülme 

nedenlerinden biri olarak görülen liderlik başarısızlığı, orta düzey yöneticilerin yönetişim ve idari 

liderlik stratejilerini tam olarak uygulayamamasından kaynaklanır. Hastanelerde tepeden tırnağa 

çalışan tüm kesimin göstermiş olduğu liderlik “farkındalık, hesap verebilirlik, yetenek ve 

eylemlerin” önündeki engelleri iyileştirmenin en önemli faktörlerdir (NQF, 2009). Yani hastane 

yönetim kurullarının hastalara verilen zararın önlenebilirliğinde ve daha yüksek bir güvenilirlik 

durumuna geçiş konusundaki öncü katılımı, tesislerin performansını doğrudan etkilemektedir 

(Fishbein, 2021i). Çalışmaya göre hastane yöneticilerin %80’i, bunu sağlarken yönetim kurullarının 

kalite iyileştirilmeleri için belirlediği stratejik amaçları ve beraberinde advers olaylarla ilişkili 

düzeltici eylemleri izlemek için gösterge tablolarını kullanmaktadır (Jiang et al., 2008). Başarılı 

yönetim kurulları ve idarecilerin performans konusunda itici gücü tüm endüstri sektörlerinde olduğu 

gibi güvenilirlik ve sistem performansındaki başarısızlığın strateji başarısızlığından çok tutarsız 

uygulamadan kaynaklanmasının önüne geçmesini sağlar (NQF, 2009). Bu yüzden Leapfrog daha 

hasta merkezli, daha düşük maliyetli, birinci kalite bir sağlık hizmetinin sunulduğundan emin olmak 

amacıyla hastanelerden dört kategoride belirlenen unsurları karşılaması istenmektedir (Şekil 42).  

 

Şekil 42. Hastaneler’in SP#1’i Tam Olarak Karşılaması için Gereken Koşullar 

•Yönetim kurulu riskler tehlikeler ve güvenlik gibi kalite sorunlarının çözümlerine odaklanmalı,

•Hasta aileleri ve yakınları üç ayda bir toplanan hastane çapında düzenlenen komitenin aktif 
katılımcıları olmalı,

•Rapor edilme süreçleri birebir uygulanmalı ve tüm kurum gelişmeler hakkında haberdar 
edilmeli,

Farkındalık

•Tüm raporlama dönemi boyunca entegre bir hasta güvenliği programı yürütülmeli,

•Hasta Güvenliği Görevlisi (PSO) atanmalı ve hastane yönetimi ile iletişim halinde olmalı,

•Disiplinler arası bir ekip oluşturularak olumsuz olaylar rapor edilmeli,

Hesap Verilebilirlik

•Yürütülen program yönetim kurulu tarafından kadro teknolojik yatırım özel hasta güvenliği 
kapsayacak şekilde bir bütçe oluşturulmalı,

Yetenek

•CEO’ların haftalık rutinler halinde dolaşarak kontrolü sağlamalı,

Eylem
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SP#2: Kültür Ölçümü, Geribildirim ve Müdahale (Culture Measurement, Feedback, 

and Intervention)  

Hastanelerin hasta güvenliği kültürünün ölçümünü, örgütün her düzeyine geri bildirimde 

bulunmasını ve hasta zararını azaltan müdahalelerin uygulanmasını sağlayan güvenli uygulamadır 

(Fishbein, 2021j). Eksik veya yetersiz güvenlik kültüründen kaynaklanan tıbbi hataların ve advers 

olayların sıklığına ilişkin herhangi bir tahmin bulunmasa da bunların meydana gelmesine katkıda 

bulunan en önemli faktör olduğu bilinmektedir (NQF, 2009). Ancak pozitif kültüre sahip olan 

hastaneler karşılıklı güven üzerine iletişim kurar, güvenlik algılarını paylaşır ve koruyucu ölçümleri 

gerçekleştirir (Denham, 2007). IOM’un kendi yüksek riskli prosedürler için etkili tasarımlarını 

oluşturmasından beri, NQF sağlık hizmetleri güvenlik kültürünü ölçmek ve onu iyileştirmek için 

müdahaleler geliştirme üzrine faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır (Fishbein, 2021j). NQF’ya göre bir 

tesisin güvenlik kültürü, sağlık hizmeti veren bir bireyin hastasının korunmasını ve böylece birimin 

ya da hastanenin güvenliğini en üst düzeye yükselmesini sağlamak için alabildiği kişisel risklerin 

derecesini yansıtır (NQF, 2009). ABD sağlık sisteminin güvenlik kültürünün derinden kusurlu 

olduğunu ve standartların altında hizmet sunumunun temel nedeni olduğunu kesin olarak belirten 

IOM, doğrudan zayıf hasta güvenliği kültürünün etkilerinden kaynaklanan zarara karşı ulusal 

düzeyde bir politika yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştır (Fishbein, 2021j). Bu yüzden Leapfrog, 

hastalarının daha düzenli kültür ölçümlerinin yapıldığı, geri bildirimin sağlandığı ve zararları 

azaltan müdahalelerin uygulandığı tesisleri tercih ettiğinden emin olmak amacıyla hastanelerden 

dört kategoride belirlenen unsurları karşılaması istenmektedir (Şekil 43). 

 

Şekil 43. Hastaneler’in SP#2’yi Tam Olarak Karşılaması için Gereken Koşullar 

•Güvenlik, tutarlılık ve geçerlilik açısından yüksek düzeyde başarı gösteren ulusal tanınan bir 
araç kullanılarak güvenlik kültürü anketi gerçekleştirilmeli,

Farkındalık

•Güvenlik kültürü anketi sonuçları yönetim kurulu ile paylaşmalı,

•Elde edilen yanıt oranları ve anket kullanım oranları iyileştirme çabalarında dikkate alınmalı,

Hesap Verilebilirlik

•Kuruluşun güvenlik kültürü anket sonuçlarına göre hazırlanmış güvenlik kültürü iyileştirme 
yöntemlerine ilişkin personel eğitim programları düzenlenmeli,

•Yıllık kültür ölçümü takip faaliyetlerinin maliyetleri hasta güvenliği program bütçesini 
eklenmeli,

Yetenek

•Düzenli kültür ölçümü için hastane çapında açık kurumsal politikalar ve prosedürler 
geliştirilmeli ve uygulanmalı,

•Üst düzey idari liderlerle paylaşılan ve izlenen güvenlik müdürü ile anket sonuçlarına dayalı 
olarak performans iyileştirme müdahaleleri belirlenmeli,

Eylem
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SP#9: Hemşirelik İşgücü (Nursing Workforce) 

Hastanelerin, kıdemli idari ve hizmet birimleri gibi her düzeydeki hemşirelik hizmetlerinin 

hasta himayesini karşılıklı olarak güçlendiren iyi dizayn edilmiş bir hemşirelik işgücü kriterlerinin 

uygulanarak desteklenmesini sağlayan güvenli uygulamadır (Fishbein, 2021i). Hemşireler sağlık 

çalışanlarının en büyük grubunu oluşturmakta ve bunların yaklaşık %59’u hastanelerde istihdam 

edilmektedir (NQF, 2009). Yaklaşık 800’e yakın hastane ve 6 milyondan fazla taburculuğu 

inceleyen araştırmaya göre, hemşirelerin hasta günü başına 11,4 saat bakım sağladıkları ortaya 

çıkmıştır (Needleman et al., 2002). Buna karşılık hemşirelerin, hasta bakım aktivitelerinde 

uygulama için harcadıkları süre 81 dakika (%19,3’ü), hasta değerlendirmesi ve yaşamsal değerlerin 

okunması için harcadıkları süre ise 31 dakika (%7,2’si) olduğu tespit edilmiştir (Hendrich et al., 

2008). Ancak mevcut iş yükü, yetersiz hemşire işgücü ve eğitimi, hastaların artan ölümlerine ve 

hastanede kalış sürelerine, istenmeyen durumlara, olası yan etkilere, gereksiz kaynak kullanımına 

neden olmaktadır (Fishbein, 2021k). 2008 yılında Amerikan Hemşireler Birliği’nin (ANA) 

10.000’den fazla hemşire ile yaptığı çalışmaya göre; hemşirelerin %51,2’si bakım kalitesinin 

azaldığını, %73,1’i tesis içerisindeki insan kaynağının yetersiz olduğunu, %51,9’u ise işten 

ayrılmak istediğini belirtmiştir (NQF, 2009). Hemşirelik işgücü ile güvenli bakım arasındaki bu 

denli bağlantı nedeniyle Leapfrog, güçlü hemşirelik işgücüne sahip hastanelerin hastaların 

tercihlerinde ön planda olmasını istemektedir (Şekil 44).  

 

Şekil 44. Hastaneler’in SP#9’u Tam Olarak Karşılaması için Gereken Koşullar 

•Hemşirelerin hasta güvenliği üzerinde etkisi ile ilgili üst düzey idari liderlik; hemşirelik liderliği; 
orta düzey yönetimi ve hizmet hattı yönetimi için yılda en az bir kere toplantı yapılmalı,

•Hemşirelik kadrosu ile ilgili oluşabilecek advers olaylarının sıklığı ve ciddiyetinin hastane 
çapında değerlendirilmeli,

•Ölçülebilir iyileştirme hedefleri için yönetim kuruluna rapor sunulmalı,

•Personel sorunlarını belirlemek ve ele almak için üç ayda bir hemşire kadrosu düzeyleri verileri 
toplamalı bir analiz edilmeli,

Farkındalık

•Hemşirelik liderliği performans iyileştirmelerinden sorumlu olmalı,

•Rapor edilen performans ölçütlerini incelemek ve toplamak yönetim kurulunun 
sorumluluğunda olmalı,

Hesap Verilebilirlik

•Görevlendirilen personellerin özgü yeteneklerini sürdürme ve geliştirme eğitimi sağlanmalı,

•Personel beceri ve yeteneğini geliştirme için bütçe ayrılmalı,

Yetenek

•Yeterli hemşirelik personeli hasta oranlarının elde edilmesi insanın içinde hemşirelerden gelen 
girdilerle personel planı hazırlanmalı,

•Optimal olmayan personel düzeylerinden hastalara yönelik riski en az da indiren bir 
performans iyileştirme programları uygulanmalı,

Eylem
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NQF’un Hemşirelik İşgücü uygulamasının baz alınarak geliştirilen bu önlem, hastanelerin 

hasta korumalarını güçlendirmek için iyi tasarlanmış bir hemşirelik işgücünün temel bileşenlerini 

nasıl uyguladığını incelemektedir (Fishbein, 2021i). Bu sayede hemşirelik personelinin tüm liderlik 

seviyelerine dahil edilmesini ve birimlerin güvenli bakım sağlamak için yetenekli hemşirelerle 

yeterli şekilde donatılması sağlanır (Skowronski, 2014).  

El Hijyeni (Hand Hygiene) 

Sağlık hizmetiyle ilişkili birçok enfeksiyona (HAI) sağlık 

çalışanlarının el hijyenlerine dikkat etmemesi sonucu kontamine olan 

elleriyle bir hastadan diğerine bulaştırdıkları patojenler yüzünden 

kaynaklanır (Nabi, 2021f). Gözle görülmeyecek kadar küçük 

mikroorganizmalar yaralardan olduğu kadar sağlıklı ciltlerden de 

kapılabilen ve kişiden kişiye kolayca bulaşabilen önlenebilir bir 

hasta güvenliği sorunudur (Pittet et al., 2009). 

 

21Ellerin gözle görülür şekilde kanla ya da diğer vücut sıvılarıyla kirlendiği zaman hasta 

bakım noktalarında sağlanan alkol bazlı el temizleyiciler, antimikyobiyal sabun ve su ile 

temizlenmesi gereklidir (© The Leapfrog Group, 2014a). Ancak temizlenmediği taktirde 

kontamine ellerin yüzeyine yapışan patojenler, el florasında birkaç saate kadar hayatta 

kalabilmekte ve özellikle temiz yüzey ile temas halinde ise %13’e varan oranda çapraz 

kontaminasyon riski açığa çıkabilmektedir (Pittet et al., 2006). Hastanın odasına giren herhangi bir 

klinisyen, hemşire veya sağlık çalışanı, hem hasta hem de kendi sağlığını korumak ve enfeksiyona 

yakalanmamak için girişte ve çıkışta ellerini dezenfekte etmesi gereklidir. Aksi taktirde gram-

negatif basiller, enterococcus, clostridium difficile, respiratuvar sinsitiyal virüs gibi pek çok 

organizmanın, kolayca sağlık çalışanlarının ellerine bulaşarak tesis geneline hızla yayılmasına yol 

açabilir (Boyce & Pittet, 2002). CDC’nin çalışmasına göre hemşirelerin hayati bulguların alınması 

veya elleri ile hastayı kaldırması gibi “rutin” ve “temiz” işlemlerden sonra ellerinde 100 ila 1000 

arası Klebsiella türü koloni oluşturan bakteriler tespit edilmiştir (NQF, 2009). Yine CDC’e göre 

günde yaklaşık 25 hastane hastasından birinin maruz kaldığı en az bir hastane kaynaklı 

enfeksiyonun yılda yaklaşık 1.7 milyon hastaya bulaşmakta ve 90.000’den fazla ölüme neden 

olmaktadır (Nabi, 2021f). Bu yüzden iyi bir el hijyeni uygulaması herhangi bir hastanenin 

güvenliği ve kalitesi için kritik öneme sahiptir (Nabi, 2021f). Kontamine ellerin alkol bazlı el 

sanitizeri veya dezenfektan ile ovalanarak ya da antiseptik ajan veya su ile yıkanarak geçici 

 
21 Not: “2014 Hand Hygiene Safe Practices Report”dan alıntılanmıştır. © The Leapfrog Group, 2014a, © The Leapfrog Group, p.3 

(https://www.leapfroggroup.org/sites/default/files/Files/2014LeapfrogReport_Hand Hygiene.pdf). 
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floranın uzaklaştırılması sağlanarak sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyon riski azaltılabilir (Nabi, 

2021g). El hijyenine gösterilen uygunluk araştırmasına göre, üç yıllık bir süre içinde el yıkama ve 

alkol bazlı el dezenfektanı kullanımını %48’den %66’ya çıkarmanın hastane enfeksiyonlarının 

bulaşmasında %16,9’dan %9,9’a bir azalma gösterdiğini tespit etmişlerdir (Pittet et al., 2000). 

Hatta bazıları sadece iyileştirilmiş el hijyeni uygulamaları sayesinde çeşitli bakım ortamlarında 

meydana gelen MRSA yaşama riskini ortadan kaldırmıştır (Webster et al., 1994). Doğru el hijyeni 

prosedürlerine ilişkin açık kanıtlara ve yönergelere rağmen araştırmalar, hastanelerin ortalama 

olarak ellerini temizlemeleri gereken sürenin yarısından daha azını kullanarak temizlediklerini 

göstermiştir (Fishbein, 2021f). Yeterli el hijyeni uygulamalarına farklı düzeylerde bağlılık gösteren 

tesislerin neden olabileceği ciddi enfeksiyon ve komplikasyon riskini azaltmak isteyen Leapfrog, 

2019’da NQF’un “SP#19 El Hijyeni” yerine hem Hastane Anketi’deki hem de ASC Anketi’deki el 

hijyeni uygulamalarına bağlı kalmaya odaklanarak yeni bir el hijyeni standardı geliştirmiştir (Nabi, 

2021f).  

        

Şekil 45. Hastaneler’in El Hijyeni Standardı’nı Tam Olarak Karşılaması için Gereken Koşullar 

•Hastalara dokunan ve kullanılacak maddelere dokunan kişilerin uygun el hijyeni (WHO EL 
HİJYENİ 5 AN & CDC EL HİJYENİ KLAVUZU) kurallarına uyumalı,

•Doğru yıkandığından emin olunmalı; süre ve kurallara uyum izlenmeli,

•Ele giyilecek eldivenler ise C.diff hastaların bakımında kullanılmalı ve eldivenler giyildikten önce 
ve sonra el hijyeni prosedürü uygulanmalı,

Farkındalık

•Kullanılan ekipmanların kağıt havlu sabunluk vb. tedariki ve değişimleri sağlanmalı belirli 
periyotlarda kontrolü eksiksiz ve doğru yapılmalı,

•Hastanenin tüm oda ve yatak boşluklarında alkol bazlı dezenfektan bulunması sağlanmalı; 
dağıtıcıların manuel ya da otomatik olmalı,

•Bu alkol bazlı dezenfektanların 15 saniyede tamamen kuruması sağlanmalı,

Altyapı

•Hastanenin düzenli olarak el hijyeni uyumluluk verileri toplanmalı; doğrudan ve elektronik 
izleme sistemi ile takip edilmeli,

•Hastanede el hijyeni koçları ve uyumluluk sağlayıcıları bulunmalı,

•Sürecin takibi doğrudan gözlem veya izleme ya da elektronik gözlem veya izleme şeklinde takip 
edilmeli,

İzleme (Doğrudan Ve Elektronik)

•İyileştirme çalışmaları için El hijyeni uygunluk verileri toplanmalı,

•Düzenli en az altı ayda bir el hijyeni bildiriminin üst düzey yönetici ve yönetim kurulu, tıbbı 
yürütme Komitesi'ne bildirilmeli,

•Uyumluluk verileri oluşturmak için eylem planları düzenlenmeli,

Geri Bildirim

•Hasta ve ziyaretçilerin hastalara kullanacakları eşyaları dokunmadan önce el hijyeni kültürünü 
benimsemesi sağlanmalı,

•Baş yönetici; sağlık görevlisi ve hemşire görevlisinin el hijyeni destekleme ve yürütme 
politikasını taahhüt etmeli,

Kültür
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Ulusal bir El Hijyeni Uzman Paneli tarafından belirlenen ve World Health Organization’s 

“Hand Hygiene Self - Assessment Framework”nden uyarlanan bu önlem, hastanelerden, el hijyeni 

ile evrensel uyumluluğu sağlamak için gerekli politikaları ve hesap verebilirlik gereklilikleri olup 

olmadığı konusunda rapor vermelerini istemektedir (Şekil 45). Standart, izleme ve geri bildirimin 

önemini vurgulayarak tesisleri el hijyeni için çok modlu bir yaklaşım benimsemeye teşvik ederek 

tüm personel için zorunlu el yıkama protokolleri aracılığıyla hastane kaynaklı enfeksiyonları en 

aza indirmeyi amaçlamaktadır (Nabi, 2021f). İzleme ve geri bildirim alanlarının tüm unsurlarına 

ve üç ek alandan (eğitim ve öğretim, altyapı ve kültür) ikisine bağlı kalan hastaneler, yönetici ve 

yönetim kurullarının tesisin güvenliğini proaktif olarak değerlendirmeleri ve güvenlik düzeyi ile 

sağlanan bakımın kalitesini düzenli olarak iyileştirecek eylemlerde bulunmaları sağlanır (Nabi, 

2021f). Hastanelerin hastaları güvende tutmak için iyi tasarlanmış bir el hijyeni programının nasıl 

uyguladığını ölçen Leapfrog, tesislerin hasta güvenliğine öncelik verdiğine dair net bir tavır 

sergilemesini beklemektedir. Yeterli el hijyeni uygulamalarına farklı düzeylerde bağlılık gösteren 

hastanelerin bulunmasına karşılık atılan bu adım, hastane bakımına ihtiyaç duyan hasta ve ailelerin 

hastane seçmeden önce Leapfrog Hastane Anketi sonuçlarına başvurmaları ve el hijyeni ile ilgili 

tüm güvenli uygulamaları uygulayan hastaneyi seçmeleri istenir. Hastalar ve yakınları iyi el 

hijyeni uygulayarak ve bakıcılarından ellerini sık sık yıkamalarını isteyerek veya hatırlatarak 

enfeksiyonları önlemede güçlü bir rol oynayabilir. Hasta ve yakınlarının verebileceği en önemli 

kararlardan biri hastane seçimleri, işverenler ve üçüncü taraf ödeme kuruluşları için HAI’lerden 

kaynaklanan potansiyel maliyet artışlarının önüne geçilmesinde ve çalışanlarının daha az zarar 

görmesinde etkili olmaktadır (© The Leapfrog Group, 2014a). 

• Section 7: Ciddi Hataları Yönetme (Managing Serious Errors) 

2000’den fazla ABD hastanesinin “yanlış taraf cerrahisi, vücutta kalan yabancı cisimler, 

komplikasyonlar, sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonlar, ilaç hatalarından kaynaklanan ölümler 

ve hastanede düşme sonucu vücutta kalıcı zararlar gibi” bir hastanın başına asla gelmemesi gereken 

ciddi, bildirilebilir olayları etkili yönetmesi gerekir. Sağlık kuruluşlarının tesisleri içerisinde böyle 

bir olayla karşılaşıldığında izlemesi gereken politika ve uygulanması gereken önlemleri alması için 

Leapfrog hastanelere kılavuzluk etmektedir. Bu yüzden Ciddi Hataları Yönetme de “hastanelerin bir 

hastanın asla başına gelmemesi gereken kalıcı hasarlara neden olan bildirilebilir olaylar (Never 

Events) karşısında hasta ve yakınlarına verdiği yanıtlar” ile “NHSN (Ulusal Sağlık Güvenliği Ağı - 

National Healthcare Safety Network) Grubu aracılığıyla geliştirilen sağlık hizmetiyle ilişkili beş 

enfeksiyon türü (MRSA, CDI, CLABSI, CAUTI, ve SSI: Colon)” hakkında hastalarına bilgi sunan 

önlemleri kullanmaktadır (Danforth, 2021). 
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Asla Olmaması Gereken Olaylara Yanıt Verme (Responding to Never Events) 

Sağlık hizmetlerinde bazı hatalar o kadar korkunçtur ki, 

bunlara asla olmaması gereken olaylar denilir. ABD’de önde 

gelen ölüm ve yaralanma nedenlerinden biri varsayılan bu 

hatalar, vücudun yanlış bölgesine veya yanlış hastaya yapılan 

ameliyatı, ameliyattan sonra hastanın içinde kalan nesneleri, ilaç 

hatalarından kaynaklanan ölümleri ve hastanede düşme sonucu 

ölüm veya ciddi yaralanmayı içermektedir (Nabi, 2021h).  
 

Çok paydaşlı bir sürecin yardımını alan Ulusal Kalite Forumu (NQF), bir hastanın asla 

başına gelmemesi gereken son derece nadir tıbbi hatalar olan toplam 29 olayı “asla olmaması 

gereken ciddi, bildirilebilir olaylar” tanımlayan ve listeleyen ilk raporunu yayınlanmasıyla 2006 

yılında “Never Events”i ulusal alanda dikkat çekmesine yardımcı olmuştur (© The Leapfrog Group, 

2018c). Kısa bir süre sonra, Center Medicare & Medicaid Services (CMS), “Never Events”in 

hastalarda ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olduğunu ve hatanın sonuçlarını tedavi etmek için 

Medicare programının maliyetlerinin artmasına neden olduğunu belirten bir bildiri yayınlayarak, 

hatalar meydana geldiğinde hastaneye daha yüksek bir geri ödeme miktarını durdurma kararı aldı 

(CMS, 2006) Hastanelerde meydana gelebilecek tüm olumsuz olayları kapsayacak şekilde 

amaçlanmayan NQF’nin 29 asla olayı, aslında hastalar, politika yapıcılar ve sağlık profesyonelleri 

tarafından kolayca tanımlanabilecek, ölçebilecek ve raporlanabilecek şekilde tasarlanmıştır (© The 

Leapfrog Group, 2018c). Böylelikle sağlık kuruluşlarının yürüttüğü protokoller, politikalar ve 

prosedürler yardımıyla bu olayları meydana gelmesine neden olan sorunların önüne geçilebilecektir.  

22AHRQ ve NPSF mevcut sorunların önüne geçilebilmesi konusunda gelişebilecek potansiyel 

tıbbi hataları, olumsuz ve ramak kala olayları araştırmada kullanılan yöntemleri iyileştirmelerine 

yardımcı olmak için “İletişim ve Optimal Çözüm (CANDOR) Süreci & Araç Seti ile “Kök Neden 

Analizlerini İyileştirme ve Zararı Önlemeye Yönelik Eylemler (RCA2) Metodolojisi”ni geliştirdi. 

CANDOR; sağlık kurumlarının ve pratisyenlerin, beklenmeyen olaylar hastaya zarar verdiğinde 

zamanında, eksiksiz ve adil bir şekilde yanıt vermelerini sağlar. RCA2 Metodolojisi ise; sağlık 

hizmetleri liderlerine incelemeleri değerlendirebilmeleri için araç ve teknikler sağlayarak raporlar-

daki önemli kusurların daha etkin ve verimli şekilde belirlenerek hasta güvenliğini nihai iyileştirme 

hedefine ulaşmalarına yardımcı olur. Süreçlerin bazen başarısız ve insan hatasının meydana gelme 

olasılığının yüksek olduğunu vurgulayan Leapfrog, hastanelerin NQF tarafından belirlenen 29 ciddi 

 
22 Not: “2018 Never Events Report”dan alıntılanmıştır. © The Leapfrog Group, 2018c, © The Leapfrog Group, p.1 (https://www. 

leapfroggroup.org/sites/default/files/Files/Castlight-Leapfrog_Never_Events_Final.pdf). 



85 | DEĞER VE KALİTE ÖLÇÜMÜ SORUNLARINA YÖNELİK BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ (Leapfrog Group) 

 

 
 

rapor edilebilir bir olay meydana geldiğinde tüm doğru adımları atmalarını sağlamak ve bu adımları 

atarken belirlenen hastane politikalarına uyarken proaktif bir duruş sergilemeleri için “Asla 

Olmaması Gereken Olaylara Yanıt Verme Politikası”nı geliştirdi (Nabi, 2021h). Leapfrog, ilk 

olarak 2007 yılında hastanelerin ciddi rapor edilebilir bir olay meydana geldiğinde yetkililerin basit 

bir özürle başlayarak hastalar ve aileleri için en yüksek düzeyde saygı ve şefkatle yanıt verebilme-

lerine olanak tanıyan beş ilke ile üstün şeffaflıkla kamuya raporlamaya başladı (Şekil 46). Politika, 

Hastane Anketi’ne ilk eklendiğinde hastanelerin sadece %53’ü standardı tam olarak karşılarken, 

2015 yılına gelindiğinde bu oran %79’a yükseldi (© The Leapfrog Group, 2015d). Yani, raporlayan 

beş hastaneden birinin Leapfrog standardındaki tüm kriterlere uyan Asla Olmaması Gereken 

Olaylara Yanıt Verme Politikası’ndan (ya da diğer adıyla Never Events Politikası’dan) yoksun 

olduğu anlamına gelmektedir (© The Leapfrog Group, 2018c). 

     

Şekil 46. 2007 Yılında Asla Olmaması Gereken Olaylara Karşı Uygulanan Beş İlke 

2017 yılında Leapfrog, sağlık kuruluşlarının tıbbi hataları, olumsuz olayları ve ramak 

kalaları ele alma yöntemlerini iyileştirmelerine yardımcı olmak için geliştirilen kaynaklar eşliğinde 

dört ek eylem daha eklenerek hastaların ve ailelerin yanı sıra bakıcıların da bir asla olayı olmaması 

durumunda uygun takibi almalarını sağlayan daha sağlam ve genişletilmiş bir Asla Olmaması 

Gereken Olaylara Yanıt Verme Politikası’nı hastanelerden taahhüt etmelerini istemiştir (© The 

Leapfrog Group, 2018c). Leapfrog’un hasta bakımını iyileştirmekle ilgili olan politikasında yer alan 

dokuz eylem aşağıdaki gibidir; 

1) Hastane personelinin hasta ve/veya etkilenen aileye asla olmaması gereken olayla 

ilgili bilinen durumlar hakkında sözlü bir özür ve açıklama yapılması gerekmektedir.  

Olumsuz olayların kurbanı olan hastaların başlarına gelenlerden dolayı kimsenin sorumluluk 

almadıklarını algıladıklarında büyük öfke hissetmektedirler. Hataya neden olan personel veya 

hastane yetkilisinden samimi bir özür, doktor / hastane ve hasta arasındaki güven bağlarının tekrar 
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inşa edilmesine ve hastanenin sorumluluk riskinin büyük ölçüde azaltılmasına yardımcı olabilir 

(Nabi, 2021h). 

2) Olaydan haberdar olunduktan sonraki 15 gün içinde olayı bir dış kuruluşa (Joint 

Commission’a, bir devlet raporlama programına ya da bir Hasta Güvenliği 

Organizasyonu’na) bildirilmelidir. 

3) Hastanelerin, asla olmaması gereken bir olayın meydana gelmesinin ardından hızlı 

ve kapsamlı bir “Kök Neden Analizi (RCA)” yapılmalıdır.  

Kök Neden Analizi (RCA), olayın altında yatan temel ya da nedensel faktörleri belirleyerek, 

sistemlerin ve süreçlerin mevcut durumdan daha iyiye ulaşmasını sağlayarak hastanenin 

hatalarından ders alması için yöntem sunulur. Özellikle Leapfrog’un onayladığı raporlama programı 

(Kök Neden Analizlerini İyileştirme ve Zararı Önlemeye Yönelik Eylemler “RCA2” Metodolojisi) 

ile hastanelerin,  gerekli adımlarda yönlendirilmesini sağlayan meydana gelen olayın bir RCA’sının 

nasıl uygulanacağına dair talimatlara ulaşmalarına yardımcı olunmaktadır (Nabi, 2021h). 

4) Hastanelerin, asla olmaması gereken bir olayın neden olduğu doğrudan maliyetleri 

hastaya yansıtmamalıdır. 

 Leapfrog, hastanelerin hangi maliyetlerin ödeme dışında tutulması gerektiğine dair vakaları 

gözden geçirilmesini, olayı çevreleyen bireysel ve sistemsel koşullar titizlikle incelenmesini 

isteyerek böylece hastaya veya ödeme kuruluşlarına bu maliyetler için bir fatura alınmaması 

gerektiğini vurgulamaktadır (Nabi, 2021h). 

5) Hastanelerin, politikanın uygulanması konusunda kilit paydaşlara karşı şeffaf olarak 

politikanın bir kopyasını talep üzerine hastalara, hastaların aile üyelerine ve ödeme 

yapanlara sağlanmalıdır.  

6) Olayın tüm seyri boyunca orada bulunan hastaları ve aileleri olayı anlamaları için 

(istekli ve yetenekliyse) kök neden analizine dahil edilmelidir. 

7) Kök neden analizinden elde edilen bulgulara dayalı olarak benzer olayların gelecekte 

tekrarlanmasını önlemek için hastanenin alacağı eylem(ler) hakkında hastayı ve 

ailelerini bilgilendirmelidir. 

8) Hastanelerin, yaşanan zorlu olayların ardından olaya dahil olan sağlık 

profesyonellerine karşı yargılayıcı olmayan ama gizlilikle sunulan psikolojik ilk 

yardım ve duygusal destek sağlayan programlara sahip olunmalıdır.  

9) Hastanelerin, asla olmaması gereken bir olayların yıllık olarak gözden geçirilmesi 

sağlanmalı ve her olay için yukarıdaki ilkelerin her birinin takip edildiğinden emin 

olunmalıdır. 
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On yıldan fazla bir süredir bir eylemler bütününü harekete geçirmeye çalışan Leapfrog, 

bulunduğu ortam veya tedavi ettiği hasta türü ne olursa olsun, hastanelerin %100’ünün dokuz 

unsurunun tümüne uyarak hastanenin hasta onuruna saygı göstermeyi ve iyi iş uygulamalarına 

uymayı taahhüt ettiği konusunda güvence vererek güçlü bir şekilde desteklemelerini beklemektedir 

(© The Leapfrog Group, 2018c). 

 

Şekil 47. Leapfrog’un Asla Olmaması Gereken Olaylara Yanıt Verme Politikası’nı 

Karşılayan Hastaneler’in Yüzdesi (2014 - 2018) 

Ancak yürütülen çalışmalara rağmen ankete katılan dört hastaneden birinin (%25,4) ciddi 

rapor edilebilir olayları ele alma konusunda gerekli standart koşullarını karşılamadığı tespit 

edilmiştir (Şekil 47). 2016 yılına kadar standardı karşılayan hastanelerde artış gözükse de asıl 

endişe verici olan Leapfrog’a rapor vermeyen hastanelerin standardı uygulamamasıdır. Never 

Events Politikası, bu hastanelerin hasta onuruna saygı gösterme ve iyi iş uygulamalarına uyma 

konusunda hastalarına ve ödeme kuruluşlarına güvence sağlayabilir. Bu yüzden Leapfrog hastalar, 

işverenler ve diğer alıcıların, asla olmaması gereken bir olay meydana geldiğinde hastalarına ve 

ailelerine en yüksek düzeyde saygı ve şefkatle yanıt verdiği, olaya dahil çalışanlarına destek olduğu, 

hasta ve ailelerin sürece dahil ederek gelecekte tekrarlamaları önlemek için sistem çapında eylemler 

geliştirerek yıllık olarak izlendiği hastaneleri tercih etmesi hedeflenmektedir (© The Leapfrog 

Group, 2018c). 
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Sağlık Hizmetleriyle İlişkili Enfeksiyonlar (Healthcare Associated Infections) 

Hasta ve aileleri hastanelerin kendilerini daha sağlıklı hale 

getirmesini beklerken ne yazık ki bazıları ilk günkü halinden daha 

kötü hale getiren enfeksiyonlara maruz kalırlar (© The Leapfrog 

Group, 2015a). Sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonlar (HAI’ler), 

hastaların tıbbi veya cerrahi durumlar için tedavi görürken aldıkları 

ancak büyük ölçüde önlenebilir bir hasta güvenliği sorunudur (© The 

Leapfrog Group, 2017a).  

ABD hastanelerinde her gün yaklaşık 25 hastadan birinin yakalandığı HAI’ler, öncelikle 

iyileşmeyi büyük ölçüde geciktiren buna bağlı olarak hastanede kama sürelerinin uzamasına, 

hastaya yansıyan yatış maliyetlerinin artmasına ve hatta hastanın ölmesine neden olmaktadır 

(Magill et al., 2014). Yılda bir kez HAI’lere yakalanan 2 milyon Amerikalı hastanın yaklaşık 

90.000’i ölümle burun buruna gelmektedir (Stone, 2009). Ancak araştırmalar, uygun ve etkili hasta 

güvenliği müdahalelerinin yardımıyla enfeksiyon riskini %70’e kadar azaltılabileceği tahmin 

edilmektedir (Pronovost et al., 2006). Yaşanan her vakanın hastaya maliyeti enfeksiyonun türüne 

bağlı olarak yaklaşık 1.000 ila 50.000 $ arasında değişmektedir (Schmier et al., 2016). Hastanelere 

doğrudan maliyeti ise, 28 milyar dolar ile 45 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilmektedir 

(Stone, 2009). Ödeme kuruluşlarına yansıtılan bu yüksek masrafları oluşturan enfeksiyon türleri 

beşe ayrılmaktadır (Şekil 48).23 

   

Şekil 48. Sağlık Hizmetleriyle İlişkili 5 Enfeksiyon Türü 

 
23 Not: Sağlık Hizmetleriyle İlişkili Enfeksiyonlar’ı niteleyen görsel, “leapfroggroup.org”dan alıntılanmıştır. (t.y.). The Leapfrog Group. 

https://www.leapfroggroup.org/news-events/troubling-new-report-hospital-infections-comes-while-centers-medicare-medicaid-services 

HAI'ler

CLABSI (Santral Kateter 
İlişkili Kan Dolaşımı 

Enfeksiyonu - Central 
Line-associated 

Bloodstream Infection)

CAUTI (Katater İlişkili 
Üriner Sistem 

Enfeksiyonları -
Catheter-associated 

Urinary Tract 
Infections),

MRSA (Metisilin Dirençli 
Stafilokok Aureus -

Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus)

CDI (C.diff. Enfeksiyonu 
- Clostridioides difficile 

Infections)

SSI: Colon (Kolon 
Cerrahisi Sonrası 

Cerrahi Alan 
Enfeksiyonu - Colon 

Surgical Site Infections)
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✓ Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu (CLABSI) 

CLABSI, merkezi bir hattın (ilacı damardan vermek için tasarlanmış bir tüp) damara yanlış 

yerleştirilmesi ve temiz tutulmaması sonucunda bakteriler veya virüslerin katater yoluyla vücuda 

girdiğinde ortaya çıkan enfeksiyonlardır (© The Leapfrog Group, 2015a). Son derece tehlikeli olan 

bu enfeksiyon türü, genellikle yoğun bakım üniteleri (YBÜ’ler), yenidoğan yoğun bakım üniteleri 

(YYBÜ’ler) ve tıbbi, cerrahi ve tıbbi / cerrahi servislerinde yatan hastalar arasında sıkça meydana 

gelmektedir (© The Leapfrog Group, 2017a). ABD hastanelerinde her yıl tahmini 248.000 adet kan 

dolaşımı enfeksiyonunun büyük bir kısmı merkezi bir vasküler kateterin varlığı ile ilişkilidir. 

Genellikle hastanede kalış sürelerinin uzamasına ve maliyet riskinin artmasına neden olan 

CLABSI’ler, yaklaşık %12 ila %25’lik bir mortalite oranıyla son derece ölümcül enfeksiyonlardır 

(Fishbein, 2018b). Ancak CDC tarafından belirlenen uygun kılavuzlar kullanılarak santral venöz 

hattının uygun şekilde yönetilmesiyle büyük ölçüde iyileştime sağlanabilir. 

✓ Katater İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonları (CAUTI)  

CAUTI, idrar sondasının düzgün takılmaması, bakımı yapılmaması veya uzun süre 

kullanılması sonucu bakteriler veya virüslerin katater yoluyla üriner sisteme girdiğinde ortaya çıkan 

enfeksiyonlardır (© The Leapfrog Group, 2017a). Genellikle yoğun bakım üniteleri ve tıbbi, cerrahi 

ve tıbbi / cerrahi servislerinde yatan hastalar arasında sıkça meydana gelen CAUTI’ler, akut bakım 

hastanesi enfeksiyonlarının %30’undan fazlasını oluşturan sağlık hizmetiyle ilişkili en yaygın 

enfeksiyon türüdür. ABD hastanelerinde her yıl tahmini 449.334 adet CAUTI olayının 13.000’i 

hayatını kaybetmektedir. Hastanede kalış sürelerinin uzamasına ve maliyet riskinin artmasına neden 

olan CAUTI’ler, hasta başına 758 dolar, yıllık toplam 340 milyon doların üzerinde maliyeti 

bulunmaktadır (Fishbein, 2018a). 

✓ Metisilin Dirençli Stafilokok Aureus (MRSA)  

MRSA, hastane genelinde Metisilin ve diğer daha yaygın antibiyotikler dahil olmak üzere 

belirli antibiyotiklere dirençli bir tür stafil bakteriden kaynaklanan enfeksiyonlardır (© The 

Leapfrog Group, 2017a). Genellikle zatüre, cilt enfeksiyonları gibi diğer ciddi sorunları ortaya 

çıkaran Çoklu İlaca Dirençli Organizmalar (MDRO’lar), hastalığın şiddetini arttırarak hastanede 

kalış sürelerinin uzamasına ve mortalite / maliyet oranlarının artmasına neden olmaktadır. 1992 - 

2003 yılları arasında sağlık hizmetiyle ilişkili tüm enfeksiyonlar için Stafilokok Aureus izolatlarının 

MRSA oranı %35,9’dan %64,4’e yükselmiştir. Yine, NHSN’ye göre 2006 - 2007 yıllarında 

raporlanan tüm santral katater ile ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarının %50’sinden fazlası 

MRSA’dan dolayı yaşanmıştır (Fishbein, 2018d). 
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✓ Clostridioides difficile Infectios (CDI)  

CDI, hastane genelinde tipik olarak antibiyotik ilaçların kullanımından sonra ortaya çıkan ve 

semptomların şiddetli ishalden kolonda yaşamı tehdit eden kalıcı hasarlara (kolon iltihabına) neden 

olan bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlardır (© The Leapfrog Group, 2017a). Genellikle 

komplike olmayan diyare, psödomembranöz kolit ve bazı durumlarda sepsise ve hatta ölüme yol 

açabilen CDI’ler, son yıllarda artan virülansı ve yüksek düzeyde antimikrobiyal direnci olan C. 

difficile suşu, ABD’deki sağlık kuruluşunda yatarak tedavi görenlerde artan risk ile birlikte 

salgınlara yol açmıştır. Ayrıca, CDI vakalarında yatan hasta bakımı ve hastaneye yatış sonrası 

bakım maliyetlerinde de önemli artışlar görülmüştür (Fishbein, 2018c). 

✓ Kolon Cerrahisi Sonrası Cerrahi Alan Enfeksiyonu (SSI: Colon)  

SSI: Colon, kolon cerrahisi geçirmiş tıbbi, cerrahi ve tıbbi / cerrahi servislerindeki yetişkin 

hastalarda (18 yaş ve üstü) birincil insizyon bölgesinde 30 günlük postoperatif dönemde derin 

insizyonel, organ veya vücut boşluklarında meydana gelen Cerrahi Alan Enfeksiyonlarına (SSI) 

denir (© The Leapfrog Group, 2017a). Genellikle enfeksiyonu özel olarak tedavi etmek için ikinci 

bir ameliyat gerektirebilen SSI’ların, tüm HAI’lerin %20’sini oluşturduğu tahmin edilmektedir. 

ABD hastanelerinde her yıl tahmini 290.485 adet “SSI” olayının 8.205’i hayatını kaybetmektedir. 

Yoğun bakım ünitelerinde yaşanan ölümlerin yaklaşık olarak %11’i SSI’dan kaynaklanmaktadır. 

Hastanede kalış sürelerinin uzamasına ve maliyet riskinin artmasına neden olan SSI’ler, hasta 

başına tıbbi maliyeti 34.670 dolar iken yıllık ise toplam 10 milyar üzerinde maliyeti bulunmaktadır 

(Fishbein, 2018e). 

HAI’lerden kaynaklı ölüm potansiyeli ve sağlık sistemine yüklediği maliyet yükü göz önüne 

alındığında Leapfrog, yukarıdaki beş enfeksiyon türünü izlemek için CDC ve diğerleri tarafından 

kullanılan bir özet istatistik olan Standart Enfeksiyon Oranları (SIR’ler “Standardized Infection 

Ratio”) ile yetişkin, pediatrik veya neonatal YBÜ’de meydana gelen hastane enfeksiyon oranlarını 

(hastane tarafından bildirilen HAI’leri) kullanır. SIR’ler, enfeksiyon oranlarını etkileyebilecek risk 

faktörlerine göre ayarlanarak tesisin fiili enfeksiyon oranının beklenen enfeksiyon oranına 

bölünmesiyle hesaplanır (© The Leapfrog Group, 2015a).  

Çeşitli hastaneler arasında karşılaştırmalara olanak tanıyan bu oranlarda hesaba katılan bir 

hastanenin türü ve büyüklüğü, bir tesis içindeki raporlama biriminin türü (cerrahi servis veya yanık 

birimi gibi) veya bir hastanenin bir tıp fakültesine bağlı olup olmadığı en önemli belirleyicileri 

arasındadır. Düşük SIR oranı (0,0 SIR) tesislerin enfeksiyon açısından temiz olduğunu yansıtır. Sıfır 

ile bir arası SIR makul düzeyde kabul edilen enfeksiyon daha az HAI bulunduğu, (1,0 SIR) 

tesislerin fiili enfeksiyon oranı (HAI’leri) tam olarak beklendiği gibi olduğunu ve birden fazla SIR 
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oranı tesislerin beklenenden daha fazla enfeksiyona maruz bıraktığı anlamına gelmektedir (© The 

Leapfrog Group, 2017a). 

CMS’nin tüm sağlık sistemi için bir oran bildirdiği Hospital Compare modülü HAI verilerini 

raporlasa da verileri paylaşırken kullandığı sağlayıcı numaraları (MPN), yüksek ve düşük 

performanslı hastaneler arasındaki önemli farklılıkları gizlemektedir. Hastaneleri bireysel ve tesis 

bazında fiziksel durumlarını rapor veren tek kurum olan Leapfrog, potansiyel hastaları için bir 

bütün olarak bir sistemi değil, her bir hastanenin HAI’lerde nasıl performans gösterdiğinin 

değerlendirmesi gerektiğini vurgular (© The Leapfrog Group, 2017a). Bir hastanın hastaneye kabul 

edildiğinde mevcut olmayan ancak yetersiz enfeksiyon kontrolünün sonucunda hastanede gelişen 

enfeksiyonlara maruz kalmasından dolayı Leapfrog, hastanelerden beş enfeksiyon türü hakkında 

bilgi toplamaktadır (Danforth, 2021); 

➢ Yoğun bakım ünitelerine ve belirli odalarda yatan hastalar için standardize enfeksiyon 

oranları CLABSI (Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu - Central Line-

associated Bloodstream Infection) için 0,413’e ve CAUTI (Katater İlişkili Üriner Sistem 

Enfeksiyonları - Catheter-associated Urinary Tract Infections) için 0,427’ye eşit veya 

daha düşük olmalıdır. 

➢ Tesis genelinde yatan hastalar için standardize enfeksiyon oranları MRSA (Metisilin 

Dirençli Stafilokok Aureus - Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) için 0,496’ya 

ve C.diff (Clostridioides difficile) için ise 0,621’e eşit veya daha düşük olmalıdır. 

➢ Kolon cerrahisi geçirmiş yetişkin hastalarda “SSI: Colon (Kolon Cerrahisi Sonrası 

Cerrahi Alan Enfeksiyonu - Colon Surgical Site Infections)” standardize enfeksiyon 

oranı ise 0,349’a eşit veya daha düşük olmalıdır. 

Bireylerin hastane seçerken dikkate alması gereken bu kritik bilgiler, 2016 yılında 

Leapfrog’un HAI Uzmanlık Paneli tarafından üç yeni enfeksiyon türü (MRSA, CDI, SSI: Colon) 

eklenerek SIR oranları güncellenmiştir. HAI Raporu’na göre 2015’ten bu yana sıfır enfeksiyona 

(SIR 0,0) ulaşan hastanelerin yüzdesi önemli ölçüde azalma göstermiştir (Şekil 49). Bu sonuçlar, 

hastane bazı enfeksiyon oranlarında belirgin farklılıklar göstermektedir. Örneğin sıfır CLABSI 

bildiren hastanelerin yüzdesi 2015 yılında %25 iken 2017 yılında neredeyse yarı yarıya inerek 

%12,7’ye gerilemiştir. Sıfır CAUTI bildiren hastanelerin yüzdesi 2016 yılında %21,9 iken 2017 

yılındaki oranı 2015’teki %14,8’lik oranı geride bırakmıştır. Bu durum sağlık bakımıyla ilişkili 

enfeksiyonların en yaygın türleri arasında yer alan yetişkin ve pediatrik yoğun bakım ünitelerindeki 

CAUTI’lerin sıfırın üzerinde olan hastanelerin arttığını göstermektedir. Yine, sıfır MRSA bildiren 

hastanelerin yüzdesi 2016 yılında %30,6 iken 2017 yılında bu oran %14,6 olarak belirlenmiştir. 
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Yaşanan sert düşüşler hastalara yönelik artan tehdit konusunda ciddi endişeler uyandırmakta 

ve artan maliyet ve zahmetli iyileştirmeler açısından önemli riskler taşımaktadır (© The Leapfrog 

Group, 2017a). 

 

Şekil 49. Beş Enfeksiyon Türü’nde Sıfır HAI’li Hastane Oranları 

On hastaneden altısından fazlası, ölçülen beş HAI’nin her birinde sıfır ile 1,0 arasında (sıfır 

dahil) beklenenden daha iyi performansa sahip enfeksiyon oranlarına ulaşmaktadır (Şekil 50). 

Hastanelerin çoğunluğunun (%65,5’i) SIR’i sıfır ile 1,0 arasındayken, diğerlerinin (%34,5’i) SIR’i 

1,0’in üzerinde yer alması hastaların ilk günkü halinden daha kötü duruma getirebilecek HAI’lere 

maruz kalma olasılığını arttırmaktadır. Ankete katılan hastanelerin yaklaşık %5’i 2,0’ın üzerinde bir 

SIR’i raporlamaları bu kısmın beklenen oranın iki katından fazla bir enfeksiyon oranına sahip 

olduğu ve hastalar üzerindeki artan enfeksiyon riskini ifade etmektedir. Bu eğilim ankete katılan 

hastaneler arasındaki %34,5’lik uçurumun çok sayıda hasta için enfeksiyon açısından temiz (0,0 

SIR) veya Leapfrog’un HAI Standartları’nı tam olarak karşılayan yüksek performanslı hastaneleri 

sağlık bakımları seçememelerine neden olmaktadır (© The Leapfrog Group, 2017a). 

 

Şekil 50. Beş Enfeksiyon Türü’nde SIR Başına Hastaneler’in Yüzdesi 
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Kemoterapi alması gereken bir hastanın CLABSI’ye maruz kalmaması için hastanenin 

karşılaması gereken SIR oranı 0,413 (Leapfrog’un CLABSI Standardı) veya 1,0’dan az (CDC) 

olmalıdır. Ancak Hastane Anketi’ne katılan ve yaşadığı yere aynı uzaklıkta iki hastanenin CLABSI 

SIR’leri 0,247 ile 3,755 olarak raporlanmıştır. CMS Hospital Compare modülünde ortalama SIR 

oranı 1,775 olarak yer alması hasta ve yakınları için iki farklı raporlama anlayışının sağlık 

bakımlarını etkileyen yüksek enfeksiyon riskine karşı savunmasız kalmalarına neden olmaktadır (© 

The Leapfrog Group, 2015a). Bu yüzden Leapfrog; hastalarını, işverenlerini ve diğer alıcılarını 

yürüttüğü şeffaflık politikası sayesinde en güvenli tesisleri seçmelerine olanak sağlar. İşverenleri 

iyileşmeyi geciktirme, gereksiz komplikasyonlar yoluyla çalışanların sağlığını tehlikeye atma ve 

kuruluşları ve çalışanları için tıbbi maliyetleri artırma açısından sağlık hizmetleriyle ilişkili 

enfeksiyonların tehlikesini tam olarak değerlendirmelerine yardımcı olur. Sağlık hizmetleriyle 

ilişkili enfeksiyon kapma riskini azaltmak için hastalarına ve işverenlerine yönelik tavsiye ettiği 

diğer önlemler aşağıdaki gibidir  (© The Leapfrog Group, 2017a);  

✓ Söz konusu hastaneleri araştırmak için Hastane Anketi sonuçlarını dikkate alınmalı 

ve HAI’lerin ve belirlenen oranlarının ne olduğunu öğrenilmeli, 

✓ Tesis bünyesinde bulunan sağlık çalışanlarının ve ziyaretçilerin her hastayla 

karşılaşmadan önce ve sonra ellerinin yıkanması sağlanmalı, 

✓ Belirli bir prosedür için neden bir merkezi hat veya kateterin gerekli olduğu 

sorulmalı ve doktor veya hemşire ile  bakımları periyodik olarak takip edilmeli, 

✓ Eğer merkezi hattın, kateterin veya yaranın etrafındaki bölgenin kırmızı, şiş, sıcak 

veya akıntılı olup olmadığı kontrol edilmeli, 

✓ Hastaneden ayrılmadan önce evde cerrahi bir yaranın bakımını nasıl yapılacağını 

hemşire veya doktor tarafından öğrenilmelidir. 
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• Section 9: Pediatrik Bakım (Pediatric Care) 

ABD’de her yıl yaklaşık altı milyon pediatrik hasta yatışı gerçekleşmekte ve her altı 

taburculuktan birini pediatrik hastalar oluşturmaktadır (Witt et al., 2006). Gerçekleştirilen yatışlarda 

yaralanmalar, enfeksiyonlar, genetik ve konjenital koşullar, kanserler, organ hastalıkları veya işlev 

bozuklukları en yaygın nedenler arasındadır. Ayrıca pediatrik hastaların ihtiyacı olduğu bakımı 

hastanelerden talep ederken hem pediatrik hasta hem de ebeveynleri için stresli bir süreçtir. 

Hastanede kalışların pediatrik hastalar için yıllık ortalama maliyetlerdeki %6 ila %7’lik artış, diğer 

herhangi bir yaş grubunun maliyet artış oranının üç katından fazladır (Moore et al., 2014). Pediatrik 

bakımın önemli sağlık ve mali etkilerine rağmen, hastanelerdeki pediatrik bakımın kalitesini 

karşılaştırmak için kamuya açık çok az bilgi bulunmaktadır. Bu yüzden ebeveynlerin hastanelerdeki 

pediatrik bakımların kalitesi ve güvenliği hakkındaki eksik bilgisi nedeniyle suistimallere açık 

hedef haline gelirler (Nabi, 2021j). 2017 yılında Leapfrog, yıllık Leapfrog Hastane Anketi’ne 

pediatrik bakımların kalitesi ve güvenliğini ölçen hem pediatrik hastalara bakan akut bakım veya 

genel hastaneleri hem de 17 yaş ve altı bağımsız çocuk hastanelerini kapsayan bir set eklemiştir 

(Danforth, 2021).  

Hasta Deneyimi - CHAPS Çocuk Hastane Anketi (Patient Experience - CAHPS Child 

Hospital Survey / Child HCAHPS Survey)  

CHAPS Çocuk Hastane Anketi, pediatrik (17 yaş ve daha küçük olan) hastalara ve 

ebeveynlerine hastanede kalış süresi boyunca doktor, hemşire ve ilaçlar ile ilgili iletişim gibi önemli 

konulardaki deneyimlerini değerlendirmek ve iyileştirmek için tasarlanan bir ankettir (Nabi, 2021j). 

ABD’de yatan hasta deneyimini ölçmek için altın standart olarak kabul edilen HCAHPS Anketi, 

yalnızca yetişkin hastaların daha iyi ve daha bilinçli seçimler yapmaya yardımcı olmaktaydı 

(AHRQ, 2021a). Ancak 2014 yılında bu eksikliği gidermek için AHRQ ve CMS tarafından 

sağlanan fon ve Boston Çocuk Hastanesi’ndeki Pediatrik Kalite Ölçümü Mükemmeliyet Merkezi, 

Çocuk Sağlık Sigortası Programı Yeniden Yetkilendirme Yasası yardımı ile “Çocuk HCAHPS 

Anketi” geliştirildi (Giordano et al., 2010). Yatarak tedavi gören yetişkin hastalara deneyimlerini 

soran versiyonunda ele alınan konuların çoğunu ve pediatrik bakımla ilgili konuları içermekte olup 

diğer CAHPS anketleri gibi, hastalar ve ebeveynleri için yatan hasta bakımının önemli olan 

yönlerine odaklanır (Franck et al., 2015). Anket, hastaneden taburcu olmaya hazır olma, düzenli 

faaliyetlere geri dönme, yeni ilaçları, yan etkileri tartışma ve hastaneden ayrıldıktan sonra aranacak 

semptomlar hakkında yazılı bilgi alma konusunda mevcut geri bildirimi ölçer (Rosen & Allen, 

2017). Ayrıca hastalar, ebeveynler, hastaneler, sağlık planları, sigortacılar ve politika yapıcılar dahil 
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olmak üzere pediatrik yatan hasta bakımının kalitesi hakkında bilgiye ihtiyacı olan herkes için temel 

rehberlik sunar (AHRQ, 2021a). Özellikle ebeveynler hastanede bakıma ihtiyacı olan çocukları için 

en iyi bakımın sunulmasını isteseler de pediatrik hastalara bakan hastaneler, yetişkin hastanelerinin 

HCAHPS sonuçlarını bildirdiği gibi aynı düzeyde bilgi akışı sağlamamaktadır. Hâlbuki, hastaların 

bakım alırken yaşadıkları, sağlık hizmeti sunumunun daha hasta merkezli hale getirilmesinde ve 

bakımın olabildiğince en yüksek güvenlik ve kalitede sunulmasında önemli bir rol oynamaktadır 

(Bailey, 2020b). Ebeveynler için bu değerli bilgi eksikliğinin farkında olan Leapfrog, pediatrik 

hastalara bakan pediatrik ve genel hastanelerden 18 hasta deneyimi alanından 5’i için ölçekteki en 

olumlu yanıtı seçen anket katılımcılarının yüzdesini yansıtan “En İyi Kutu” puanlarını raporlama-

sını istemektedir (Nabi, 2021j). Çocuk HCAHPS Anketine katılan hastanelerin ölçek de yer alan 

kapsayıcı alanlara göre kategorize edilmiş 5 bileşik öğeli ölçümden oluşan beş temel hasta deneyim 

ölçütlerine göre uygulamaları gerekir (Şekil 51). 

 

Şekil 51. Çocuk HCAHPS Anketi’nin Hasta Deneyim Ölçütleri 

Ulusal açıdan sağlık tesislerinin pediatrik hizmetlerin potansiyel kıyaslamasına izin veren 

Leapfrog, yıllık Hastane Anketi aracılığıyla en az 500 pediatrik akut bakım başvurusu olan ve 

taburcu olduktan sonra dört farklı yolla anketi uygulayan hastanelerin yaklaşık dörtte üçü hasta 

deneyim ölçütlerine olumlu yanıt vermişlerdir (Şekil 52). Ancak hasta güvenliği konusunda ciddi 

endişeler uyandırmaktadır. Yalnızca, %62’lik bir kesim endişeleri bildirerek hataları önlemede 

olumlu tavır sergilemiştir. Sonuçta bize yaklaşık üçte birinin pediatrik hastalara ilaç vermeden önce 

yatak başında BCMA prosedürlerinin uygulanmadığı ve hasta yakınlarının çocuklarının herhangi 
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hataya maruz kalma endişelerini nasıl bildirebileceğine yardımcı olunmadığını göstermektedir  

(Bailey, 2020b). Hastanede kaldığı süre boyunca çocuğunun yanında bulunan bir ebeveyn, bir 

şeylerin yanlış olduğunu fark etmede bir sağlık kuruluşundan daha dikkatli veya donanımlı olabilir. 

Ebeveynlerin herhangi bir sorunu farkettikleri anda hemen konuşmaya hazır hissetmeleri hatalardan 

kaynaklanan zararları önleme olasılığını artırmaktadır (Bailey, 2020b). 

Çocuk HCAHPS 
Anketi Ölçütleri 

 

Çocuğunuzun İlaçları 
Hakkında İletişim 

Hemşireler Çocuğunuzla 
Ne Kadar İyi İletişim 

Kurar? 

Çocuğunuzun Bakımı 
Hakkında Sizi 
Bilgilendirme 

Doktorlar Çocuğunuzla 
Ne Kadar İyi İletişim 

Kurar? 

Hataları Önleme ve 
Endişeleri Bildirmenize 

Yardımcı Olma 

 

Hastaneler Arasında Ortalama En İyi Kutu Puanı 

Şekil 52. Çocuk HCAHPS Anketi’nde Hastaneler’in (n=99) Ortalama En İyi Kutu Puanı 

Çocuk HCAHPS Standardı’ndan elde edilen güçlü sonuçlar ile Leapfrog, hasta yakınlarının, 

pediatrik yatan hasta bakımı hakkında daha bilinçli seçimlerde bulunmalarına; hastanelerin ise, 

sağlayıcı performanslarının hasta ve yakınları tarafından nasıl algılandığına dayalı olarak potansiyel 

iyileştirme için öncelikler belirlemelerine yardımcı olmaktadır. Bu kritik hasta güvenliği göstergesi 

sağlanırken hasta deneyimlerinin kamuya açık olarak raporlanması sayesinde; hesap verebilirliği, 

şeffaflığı, pediatrik bakım güvenliği ve kalitesinin ulusal açıdan kıyaslanması (Leapfrog Ratings 

aracılığıyla) mümkün hale gelir. Böylelikle ilaçların ne kadar iyi yönetildiği, ilaç hatalarından 

kaynaklanan ciddi potansiyel zararları önlemek için önemli bir adımların atılıp atılmadığı, hastaların 

endişelerini bildirmeleri için samimi, açık bir ortamla güçlendirip güçlendirmediği konusunda 

bilgilendirilmeleri hedeflenir (Bailey, 2020b). 

Pediatrik BT Radyasyon Dozu (Pediatric CT Radiation Dose) 

Bilgisayarlı Tomografi (CT/BT), yetişkin ve pediatrik hastaların yaşadığı çeşitli sağlık 

sorunlarında, sağlık profesyonellerinin doğru ve etkili teşhis, tedavi sunmaları için hızlıca elde 

edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlayan güçlü araçlardır (Ogbole, 2010). Ancak güvenilir 

ve doğru bir tanı koymak için yeterli düzeyde radyasyon dozu kullanılması gerekir (Cohen, 2009).  
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BT için kullanılan radyasyon dozlarının konvansiyonel radyografilerden (x-ışınları) çok 

daha yüksek olduğu göz önüne alındığında, hastanelerin özellikle pediatrik hastalar için doz 

maruziyetini gözden geçirmeleri çok önemlidir (Nabi, 2021j). 80’li yıllardan bu yana (1980’den 

2007’ye kadar) ABD’de gerçekleştirilen BT prosedürlerinin sayısı yaklaşık 20 kat artarak yılda 62 

milyondan fazla BT taramasının yapıldığı ve bunun en az 4 milyonu pediatrik hastalar için olduğu 

tahmin edilmektedir (Brenner & Hall, 2007). Tüm radyolojik prosedürlerin yalnızca %17’sini 

temsil eden BT prosedürü, radyasyona maruz kalmanın en büyük tıbbi kaynağı ve kolektif etkin 

dozun neredeyse %50’sini oluşturmaktadır (Mettler Jr et al., 2009). Bu durum pediatrik BT’nin 

yetişkin BT’ye göre yaşam boyu radyasyon riskini önemli ölçüde artıracağını göstermektedir. 

Yetişkinlerden daha radyosensitif hücrelere sahip olan pediatrik hastalarda BT kullanımının daha 

yaygın olduğu alanlar tanı, izleme, enfeksiyöz / inflamatuar bozuklukların tedavisi, abdominal 

kitleler, nöbetler ve yaralanma gibi durumlarda kafa, göğüs, batın ve pelvis gibi vücut bölgelerine 

BT taramaları yapılmaktadır (Zacharias et al., 2013). Çocukların gerekenden çok daha yüksek 

radyasyon dozu alması ve tıbbi kaynaklardan alınan ömür boyu kümülatif dozu takibinin 

sağlanamaması BT radyasyonuna maruz kalma ile ilişkili kansere yakalanma riskini arttırmaktadır 

(Strauss et al., 2010). Bu yüzden Leapfrog, yıllık Hastane Araştırması için hastanelerden, pediatrik 

hastalarda rutin kafa ve batın / pelvis taramaları için uygulanan Doz Uzunluk Mesafe’lerinin (Dose 

Length Product, DLP) 25., 50. ve 75. yüzdelik dilimlerini bildirmelerini isteyen bir pediatrik BT 

radyasyon doz ölçüsü eklemiştir (Danforth, 2021). Ölçü, tesislerin pediatrik hastalar için 

kullandıkları radyasyon dozlarını (“kafa”, “batın / pelvis” taramaları için) ulusal ölçütlerle 

karşılaştırarak değerlendirmeleri ve standartları aşması durumunda ise güvenli seviyeye düşürmek 

için gereken önlemleri alma konusunda geniş bir çerçeve sağlayan modeldir (Nabi, 2021j). Yapılan 

matematiksel modelleme, “kafa”, “batın / pelvis” taramaları için belirlenen BT dozlarının 

uygulanmasıyla, kanser vakalarının sayısının yaklaşık %43 oranında azaltacağını (yani yılda 4.870 

kanser vakasının önüne geçmede etkili olacağını) tahmin edilmektedir (Miglioretti et al., 2013).  

Çocukların hastane bakımına ihtiyacı kendisi ve ailesi için stresli bir deneyim olmakla 

beraber iş yaşamını olumsuz etkileyen bir süreçtir. Pediatrik bakımın kalitesi ve güvenliği açısından 

eksik verilerle uygulamalar dikkate alındığında ebeveynlerin, çocuklarının bakımı için uygun 

hastane seçme konusunda yetersiz bilgi ve donanıma sahip olması tehlikeye açık hale gelmelerine 

neden olur. BT radyasyon doz ölçülerinin hastaneler arasında pediatrik hastaları koruma açısından 

önemli olduğunu ortaya koyan Leapfrog, yalnızca hastanelerin BT taramaları için uygun dozları 

uygulamadaki deneyimlerini artırılmasını değil, aynı zamanda hasta yakınları için doğru ve güvenli 

bakımı almada bilinçli olmalarını ve hastanelerin daha fazla bildirimde bulunmalarını sağlayarak 

önemli iyileştirmelerin öncüsü olmayı hedeflemektedir.   
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• Section 10: Ayakta Tedavi İşlemleri (Outpatient Procedures) 

ABD’de gerçekleştirilen ameliyatların büyük bir çoğunluğunu oluşturan günübirlik cerrahi, 

hastaların hastaneye yatırılması beklenmeden randevulu gerçekleştirilen ameliyatlardır (Steiner et 

al., 2020). 80’li yılların başından beri cerrahi bakımda meydana gelen gelişmeler gerçekleştirilen 

ameliyatların birçoğunun yatan hasta ortamından sıyrılıp Hastane Ayakta Tedavi Poliklinikleri’ne 

(Hospital Outpatient Department “HOPD’lere”) ve Ayaktan Cerrahi Merkezleri’ne (Ambulatory 

Surgery Center “ASC’lere”) geçmesine neden olmuştur (Sloss et al., 2006). ABD’de gerçekleştirilen 

tüm ameliyatların %80’ini oluşturan ayakta tedavi prosedürleri 1981’de 3.8 milyon iken, 2005 

yılında bu sayı on katından fazla artarak 39 milyona yükselmiştir (Munnich & Parente, 2018). Bu 

durum ayrıca, katarakt cerrahisinden total eklem replasmanlarına kadar uzanan pek çok prosedürün 

artık hastanelerin ayakta tedavi poliklinikleri ile ayaktan cerrahi merkezlerinde gerçekleştirildiği 

anlamına da gelmektedir (Nabi, 2021k). Hastaneler, yatan hasta ve acil bakım da dahil olmak üzere 

ayakta tedavi prosedürlerine ek olarak geniş bir hizmet yelpazesi sunarken ASC’ler yalnızca ayakta 

tedavi prosedürleri sağlayan kuruluşlardır. Tercih nedenleri arasında daha iyi bir hasta deneyimi 

veya daha yüksek maliyet verimliliği yer alsa da beraberinde ciddi komplikasyon ve enfeksiyon 

(HAI’ler) riski taşımaktadır (Munnich & Parente, 2018). Örneğin basit kolonoskopi taramalarında, 

bağırsak delinmesi, kanama, anestezik reaksiyon gibi advers olay gelişme riski 1.000 prosedürde 

%2,8’dir (Fisher et al., 2011). Benzer şekilde ayakta tedavi ortamında yapılan cerrahinin kalitesi ve 

güvenliği hakkında şu anda da çok az bilgi bulunmaktadır. Örneğin bir hastaneye ait ayakta tedavi 

polikliniklerinde ayaktan cerrahi prosedürleri uygulanan hastaların %0,39’unun cerrahi alan 

enfeksiyonu nedeniyle daha sonra hastane veya acil servis ziyareti yaptığı tespit edilmiştir (Owens 

et al., 2014). Ayrıca, ayakta tedavi ortamları (hem HOPD’ler hem de ASC’ler) arasında sağlanan 

bakımın kalitesi ve güvenliği hakkında hastaların sağlayıcı seçimlerini kıyaslayabileceği kamuya 

açık portalların eksikliği nedeniyle Leapfrog, 2019 yılında hem HOPD’lerde hem de ASC’lerde 

günübirlik cerrahinin güvenliği ve kalitesini ölçerken aynı zamanda kamuoyuna ayrıntılı bir şekilde 

raporlamak için iki yeni girişim ile duruma el koymuştur (Nabi, 2021k). Leapfrog’un 2001’den beri 

yürüttüğü yatan hasta bakım güvenliği ve kalitesini iyileştirme adımları Leapfrog ASC Anketi ve 

Leapfrog Hastane Anketi’nin Ayakta Tedavi İşlemleri bölümü ile ASC’ler ve HOPD’lerden elde 

edilen bilgiler sayesinde, tüketicilerin karar vermelerine yardımcı olacak ağ tasarımı, doğrudan 

sözleşme, toplu ödeme modelleri ve diğer değere dayalı ödeme stratejilerin geliştirilmesine katkıda 

bulunması öncelikli hedeflerdendir (Nabi, 2021k). Bu bölümde yer alan önlemler Leapfrog ASC 

Anketi’ndeki önlemlerle birebir aynı olup hastanelerin ayakta tedavi bölümlerindeki günübirlik 

prosedürler için belirlenen kalite ve güvenliği iyileştirme adımlarını içermektedir (Danforth, 2021). 
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Şekil 53. HOPD’lerin (ASC’ler için de geçerli) Karşılaması Gereken Standartlar 

Leapfrog, ayakta tedavi prosedürleri sunan, tedavi gören hastalara ayrıca sağlanan önleyici, 

tanısal, tedavi edici, rehabilite edici veya palyatif hizmetlerin bir hastanenin ruhsatı/onayı altında 

faaliyet gösteren ve 6 haneli bir CMS Sertifikasyon Numarası’na (nn-nnnn) sahip olan HOPD’lerin 

performanlarını incelemek için “temel poliklinik bilgileri, prosedürlerin hacmi ve güvenliği, 

günübirlik ameliyat olan hastaların deneyimi” hakkında bilgi toplamaktadır (Şekil 53). Bu sayede 

hastalar ve yakınları daha fazla şeffaflıkla, farklı tesislerin ayaktan cerrahinin kalitesi ve güvenliği 

açısından nasıl karşılaştırıldığını daha iyi anlama imkana sahip olacaklardır (Danforth, 2021).  

Leapfrog Ayakta Tedavi Prosedürleri Standartları’na ulaşmak isteyen HOPD’ler; 

Temel Poliklinik Bilgileri (Basic Outpatient Department Information) 

➢ 2018 Facility Guidelines Institute (FGI) Yönergelerine uygun ameliyathaneler ile 

endoskopik işlem odası sayısını bildirmeli, 

➢ Prosedürlerin herhangi biri için Medicare tarafından onaylanmış CMS Sertifikasyon 

Numarasına sahip bağımsız ameliyat merkezinde uygulanma durumunu bildirmeli, 

➢ Prosedülerin ayakta tedavi polikliniklerinde gerçekleştirilmesi için hastanelerin 

altyapı koşularını (acil ve fiziksel yakınlık) karşılama durumunu ve hastanelerin daha 

yüksek düzeyde bakıma ihtiyacı olan hastalar için yazılı nakil anlaşması varlığını 

bildirmeli, 

HOPD'ler
Temel Poliklinik Bilgileri    

(Genel Bilgiler, Transfer 
Sözleşmeleri)

Tıbbi, Cerrahi ve Klinik 
Personel

Prosedürlerin Hacmi

Prosedürlerin Güvenliği 

(Hasta Takibi, Hasta Seçimi, 
Tedavi için Hasta Onayı, 
Güvenli Cerrahi Kontrol 
Listesi, İlaç Güvenliği)

Hasta Deneyimi   
(OAS CAHPS)
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Tıbbi, Cerrahi ve Klinik Personel (Medical, Surgical, and Clinical Staff) 

➢ Hastanelerin ayakta tedavi polikliniklerinde hastaların tedavi veya taburcu işlemleri 

sırasında Pediatrik İleri Yaşam Desteği (pediatrik hastalar için “Pediatric Advanced 

Life Support (PALS)”) veya Yetişkin Gelişmiş Kardiyovasküler Yaşam Desteği 

(yetişkin hastalar için “Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS)”) eğitimi 

almış ikinci bir klinisyen bulundurulmalı, 

➢ Tüm doktorların yeterli eğitimli olması için hastane bünyesinde kurulan bir kurul 

(Board Certification) ile sertifikalandırılması sağlanmalı, 

Prosedürlerin Hacmi ve Güvenliği (Volume and Safety of Procedures) 

➢ Poliklinik bölümlerinde yetişkin veya pediatrik hastalara gastroenteroloji, genel 

cerrahi, oftalmoloji, ortopedik, kulak burun boğaz, üroloji, dermatoloji, nörolojik 

cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, plastik ve rekonstrüktif cerrahi prosedürlerinin 

hacimlerini bildirmeli, 

➢ Prosedürlerin güvenli bir şekilde uygulanıp uygulanamadığını anlamak için yazılı bir 

tarama protokolü varlığının sorgulanmasını, hastalara ve ailelerine prosedürlerin 

ayrıntılı etkilerinin anlatıldığı yazılı cerrahi ve anestezi onam materyalleri varlığını 

bildirmeli, 

➢ Prosedürleri gerçekleştirirken her hasta için cilt kesisinin atılmadan ve hasta 

ameliyathaneden ayrılmadan önceki kontrollerini içeren güvenli cerrahi kontrol 

listesini uygulamalı ve prosedürlerin gerçekleşmesinden sonraki cerrahi alan 

enfeksiyonu kontrol edilmeli, 

➢ Taburcu olunduktan sonraki 30 gün içinde işlem yapılan hastalarda kanama, acil 

servise yatışlar, ameliyathaneye dönüş vb. istenmeyen durumlar kayıt altına alınmalı, 

➢ Hastaların evde kullandığı ilaç(lara), yatışları sırasında istemde bulunulan ilaç(lara) 

ve ilaç alerjilerine ilişkin ilaç dokümantasyon yönergelerine uyulması için klinik 

kayıtların periyodik denetimi sağlanmalı, 

➢ Klinik kayıtlarda belgelenen doz, yol ve sıklık dahil olmak üzere tüm evde kullanılan 

ilaç(lar), yatışları sırasında istemde bulunulan ilaç(lar) ve ilaç alerjileri nedeniyle 

meydana gelen advers ilaç vakaların sayısı bildirilmelidir. 
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Hasta Deneyimi - Ayakta Tedavi ve Cerrahi CAHPS Anketi (Patient Experience - 

Outpatient and Ambulatory Surgery “OAS CAHPS” Survey) 

 Ayakta Tedavi ve Cerrahi CAHPS Anketi, CMS sertifikalı hastanelerde (veya ASC’lerde) 

günübirlik ameliyat geçiren yetişkin (17 yaş ve üzeri olan) hastalara, ayakta tedavi prosedürlerinin 

hazırlığı, check-in ve operasyon öncesi süreçleri, ameliyathanenin temizliği, ameliyathane 

personeli, tesisten taburcu olma ve evde iyileşme sürecine hazırlık gibi önemli konulardaki 

deneyimlerini değerlendirmek ve iyileştirmek için tasarlanan bir ankettir (AHRQ, 2021b). ABD’de 

yatan hasta deneyimini ölçmek için geliştirilen HCAHPS’lerin aksine OAS CAHPS, hastaneden 

taburcu olmuş veya ayakta tedavi ortamında (hastane polikliniği veya ASC tesisi) ameliyat 

gerçekleştiren hastalara uygulanmaktadır  (Bailey, 2020b). CMS tarafından ilk olarak 2016 yılında 

ulusal veri toplamaya başlanan bu anketin üç önemli hedefi vardır. Öncelikle ayaktan tedavi ve 

cerrahi prosedürleri için bir tesis seçmeye karar vermede yardımcı olarak hastalara ve aile üyelerine 

seçilen önlemlerin kamuya açıklanabileceği bir bilgi kaynağı sağlamak, ardından HOPD’lere ve 

ASC’lere iç kalite iyileştirme çabalarında ve diğer tesislerle dış kıyaslamalarında yardımcı olmak ve 

son olarak ise raporlama kuruluşlarına bu tesisler tarafından sağlanan bakımın izlenmesi için bilgi 

sağlamaktır (Chen et al., 2019). Rastgele bir örnek belirlenerek yüz yüze, posta, telefon veya 

elektronik ortamlar aracılığıyla uygulanarak katılımcılardan deneyimlerini yansıtan bir kutuyu 

işaretlemeleri istenerek toplanan bu bilgiler, hastaların nerede bakım arayacakları konusunda 

bilinçli kararlar vermelerine, sağlayıcıların performanslarının hastalar tarafından nasıl algılandığına 

dayalı olarak iyileştirme için öncelikler belirlemelerine yardımcı olabilir (Bailey, 2020b). Hasta 

deneyim anketlerinin nerede bakım arayacaklarını seçmek isteyenlere sağlayabileceği muazzam 

değerin farkında olan Leapfrog, Hastane Anketi’ne ve Ayakta Cerrahi Merkezi Anketi’ne katılan 

tesislerin belirlenen dört alandaki soruları cevaplamaları beklenmektedir (Danforth, 2021). Sağlık 

hizmeti sunumunun merkezinde yer alan bu hastaların bakım alırken deneyimlerini değerlendirmek 

için belirli bir öğe için en olumlu yanıtı seçen anket katılımcılarının yüzdesi olan “En İyi Kutu 

Puanlarına” bakmaktadır. Leapfrog hastanelerinde raporlama dönemi boyunca en az 300 taburcu 

gerçekleştiğini belirten tesislerin en iyi kutu puanlarına bakmanın temelinde en olumlu duyguyu 

yansıtan yanıtları anlamaya yönelik bir yaklaşım bulunmaktadır. Örneğin bir hastanın, hemşirelerin 

kendilerini her zaman dikkatle dinlediğini ve hastaneyi arkadaşlarına veya ailesine kesinlikle 

tavsiye edecekleri anlamına gelmektedir (Bailey, 2020b). OAS CAHPS Anketi’ne katılan 

hastanelerin ölçek de yer alan kapsayıcı alanlara göre kategorize edilmiş (2 bileşik ve 2 küresel 

öğeli ölçümden oluşan) dört temel hasta deneyim ölçütlerine göre uygulamaları gerekir (Şekil 54). 
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Şekil 54. OAS CAHPS Anketi’nin (ASC’ler için de geçerli) Hasta Deneyim Ölçütleri 

Ulusal açıdan ameliyatların yaklaşık %60’ından fazlasının gerçekleştirildiği ayakta tedavi 

ortamlarında ayaktan cerrahi merkezinde (ASC’lerde) günübirlik ameliyat geçirenler hastanelerin 

ayakta tedavi bölümünde (HOPD’lerde) geçirenlere göre daha olumlu deneyimler bildirmişlerdir 

(Şekil 55). Yani hasta deneyiminin belirlenen dört alanın tümünde ASC’ler hastaları tarafından 

HOPD hastalarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha iyi derecelendirilmiştir (Bailey, 

2020b). 

OAS HCAHPS 
Anketi Ölçütleri 

Tesis 
Tipi 

 

Tesisler ve Personel 
Hakkında 

HOPD 

ASC 

Prosedürünüzle 
İlgili İletişimler 

HOPD 

ASC 

Tesisin Genel 
Derecelendirmesi 

HOPD 

ASC 

Hastanın Ailesine 
veya Arkadaşlarına 
Tavsiye Etme İsteği 

HOPD 

ASC 

HOPD (N: 1252)   
ASC (N: 363) HOPD’ler ve ASC’ler Arasında Ortalama En İyi Kutu Puanı 

Şekil 55. OAS CAHPS Anketi’nde HOPD’ler ve ASC’lerin Ortalama En İyi Kutu Puanı 

OAS 
CAHPS 
Anketi

Tesisler ve Personel 
Hakkında

Prosedürünüzle İlgili 
İletişimler

Tesisin Genel 
Derecelendirmesi

Hastanın Ailesine 
veya Arkadaşlarına 
HOPD veya ASC'yi 

Tavsiye Etme İsteği
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Hastanın sesinin dikkate alınmasını ve duyulmasını sağlayan standart sonuçlarına göre hem 

HOPD’ler (%96,4) hem de ASC’lerdeki (%97,3) hastalar, personelin kendilerine nasıl davranıl-

dığıyla ve tesisin temizliğiyle ilgili sorulara en olumlu yanıtları vermişlerdir. Bununla birlikte on 

hastadan dokuzu gerçekleştirilecek prosedürler öncesi ilgili doktor ve hemşirelerin hastalarına 

gerekli bilgilendirme sağladığını belirttiler. Yine yaklaşık on hastadan dokuzu ameliyat olduğu 

tesisten memnun kalmakta ve ailelerine / arkadaşlarına tavsiye etmektedir (Bailey, 2020b). 

Leapfrog farklı bakım ortamlarında OAS CAHPS’in benimsenme oranlarından bazı olumlu 

yanıtlar almasına rağmen, özellikle hastaların tesislerin genel performansı ve memnun kalma 

durumları ile ilgili önemli zorlukların halen daha devam ettiğini göstermektedir. Ancak anket 

sonuçları ile desteklenen hasta deneyimlerinin kamuya açık olarak bildirilmesi, hesap verebilirliği, 

şeffaflığı ve genel bakım güvenliği ve kalitesini iyileştirme fırsatına sahiptir. Ayrıca bu durum 

sağlık hizmeti sağlayıcılarının hasta deneyimine odaklanarak hastaları için hedeflediği mümkün 

olan en iyi bakımı sunabileceği anlamına da gelmektedir. Bu yüzden Leapfrog, hasta ve yakın-

larının mümkün olduğu sürece bu deneyimleri Leapfrog Ratings modülü aracılığıyla inceleyerek 

daha doğru ve daha güvenli bakımı almada daha bilinçli karar vermelerini hedeflemektedir (Bailey, 

2020b). 

2.2.1.2. Leapfrog Ambulatory Surgery Center Survey (Leapfrog Ayakta Cerrahi 

Merkezi (ASC) Anketi) 

Leapfrog Ayakta Cerrahi Merkezi (ASC) Anketi ilk olarak 2019’da ABD’deki ameliyatların 

yüzde 60’ından fazlasının hastanelerin ayakta tedavi ünitelerinde (HOPD’ler) veya ASC’lerde 

gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması ile ASC performansını ulusal güvenlik, kalite ve hasta bakımı 

verimliliği önlemleri üzerinde değerlendiren ücretsiz ve gönüllü olarak uygulanan yıllık bir anket 

olarak bilinmektedir (© The Leapfrog Group, 2021d). Ancak hastanelerin kalitesi ile ilgili bilgiler 

çeşitli web siteleri aracılığıyla araştırılabilse de, ASC’ler hakkında bilgi almak sanıldığı kadar kolay 

değildir. ABD’nin köklü ulusal sağlık sigortası programı Medicare ASC’leri denetleyebilmek için 

Ambulatuvar Cerrahi Merkezi Kalite Raporlama (ASCQR) Programı başlattı (© QualityNet, 2021).  

Lakin ASCQR aracılığıyla toplanan veri setleri tüketicilerin anlayabilmesi ve kullanabilmesi 

için açık bir şekilde sunulmamaktadır. Leapfrog, sağlık hizmeti alıcılarını özel olarak bilgilendiren 

ve ASC’lerin kalitesi ve güvenliği konusunda ulusal çapta yerleşmiş kanıta dayalı önlemleri sunarak 

tesislerin kendi eyaletlerindeki ve ülke genelindeki diğer ASC’lere ve HOPD’lere karşı bu ulusal 

önlemler üzerindeki performanslarını mukayese edebilmeleri için şeffaf bilgi sağlamayı hedefler (© 

The Leapfrog Group, 2021d).  
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Leapfrog’un ASC Anketi’nde yer alan önlemler, Hastane Anketi’nin ayakta tedavi işlemleri 

bölümündeki önlemlerle birebir aynı olup ayakta cerrahi merkezlerinin günübirlik prosedürleri için 

belirlenen kalite ve güvenliği iyileştirme adımlarını içermektedir. Beraberinde ankette yer alan 

tedbirlerin birçoğu, ulusal raporlama kuruluşlarının ulusal akreditasyon standartlarına uygun şekilde 

hazırlanmış ve Johns Hopkins Medicine Enstitüsü’ndeki uzmanların yanı sıra Leapfrog’un gönüllü 

uzman panellerinin rehberliği ile en son bilime dayanmaktadır (© The Leapfrog Group, 2021d).  

 

Şekil 56. Leapfrog ASC Anketi’ni Oluşturan Bölümler 

Leapfrog Ayakta Cerrahi Merkezi Anketi, 5 bölümden (5 Section) oluşmaktadır (Şekil 56); 

• Section 1: Temel Tesis Bilgileri (Basic Facility Information) 

Leapfrog Ayakta Cerrahi Merkezi (ASC) Anketi’nin ilk bölümü, 12 aylık (Ocak - Aralık) 

raporlama dönemi süresince cerrahi merkezlerde (Cifu, 2021); 

➢ 2018 Facility Guidelines Institute (FGI) Yönergelerine uygun ameliyathaneler ile 

endoskopik işlem odası sayısı,  

➢ Yetişkin (18 yaş ve üstü) ve pediatrik (17 yaş ve altı) hastaların taburcu sayısı,  

➢ Tesisin resmi bir öğretim anlaşması (Akademik Tıp Merkezi statüsü) varlığı,  

➢ Tesisin mülkiyet durumu (Tek veya Çoklu Hekim Sahibi, Yönetim Şirketi, Hastane 

Sahibi, Devlet veya Ortak Girişimler),  

➢ Tesisin akredite durumu (AAAHC, AAAASF, HFAP, IMQ, JC),  

➢ Tesisin daha yüksek düzeyde bakıma ihtiyacı olan hastalar için yazılı nakil anlaşması 

varlığının sorgulandığı genel hastane bilgilerinden oluşmaktadır.  

Leapfrog’a her yıl hastalar, hasta yakınları, işverenler ve sağlayıcılar gibi çok sayıda paydaş 

grubu ulusal olarak dikkate alınması istenilen konularda tavsiyede bulunur (Danforth, 2021).  

Temel Hastane 
Bilgileri 

Section 1

Tıbbi, Cerrahi ve 
Klinik Personel 

Section 2

Prosedürlerin 
Hacmi ve 
Güvenliği 

Section 3

Hasta Güvenliği 
Uygulamaları 

Section 4

Hasta Deneyimi 

Section 5
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Leapfrog’un 2021 yılı için ayakta cerrahi merkezlerde uygulamak istediği güncel konular 

aşağıdaki gibidir (© The Leapfrog Group, 2021g); 

➢ Kişi Merkezli Bakım (Person-Centered Care)  

• Fatura Etiği (Billing Ethics) 

• Sağlıkta Eşitsizliğin İzlenmesi (Monitoring Healthcare Inequity) 

➢ Hemşirelik İşgücü (Nursing Workforce) 

➢ Opioid Reçeteleme (Opioid Prescribing) 

 

• Section 2: Tıbbi, Cerrahi ve Klinik Personel (Medical, Surgical, and 

Clinical Staff) 

Tesislerde (ASC’lerde ve HOPD’lerde) yer alan tıbbi, cerrahi ve klinik personelin sağlık 

hizmeti sunacağı hastaların tedavi ya da taburcu işlemleri sırasında meydana gelebilecek tehlikeler 

için Pediatrik İleri Yaşam Desteği (pediatrik hastalar için “Pediatric Advanced Life Support 

(PALS)”) veya Yetişkin Gelişmiş Kardiyovasküler Yaşam Desteği (yetişkin hastalar için 

“Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS)”) eğitimi almış ikinci bir klinisyen bulundurma-

larını ve tüm doktorların yeterli düzeyde eğitimli olması için tesis bünyesinde kurulan bir kurul 

(Board Certification) ile sertifikalandırılması sağlanmalıdır (Danforth, 2021). 

• Section 3: Prosedürlerin Hacmi ve Güvenliği (Volume and Safety of 

Procedures) 

Tesislerin (ASC’lerde ve HOPD’lerde) 11 farklı tıp dalında (gastroenteroloji, genel cerrahi, 

oftalmoloji, ortopedik, kulak burun boğaz, üroloji, dermatoloji, nörolojik cerrahi, kadın hastalıkları 

ve doğum, plastik ve rekonstrüktif) hastalarına (hem yetişkin hem de pediatrik) sunduğu cerrahi 

prosedürlerin hacimlerini, prosedürlerin güvenli bir şekilde uygulanıp uygulanamadığını anlamak 

için yazılı bir tarama protokolünün uygulanmasını, hastalara ve ailelerine prosedürlerin ayrıntılı 

etkilerinin anlatıldığı yazılı cerrahi ve anestezi onam materyallerinin uygulanmasını, prosedürler 

gerçekleştirilirken ameliyat öncesi ve sonrası güvenli cerrahi kontrollerini, cerrahi alan enfeksiyonu 

ve taburcu olan hastaların 30 gün içinde oluşabilecek istenmeyen durumların kayıtlarını içermektedir 

(Danforth, 2021). 

• Section 4: Hasta Güvenliği Uygulamaları (Patient Safety Practices) 

İlaç Güvenliği (İlaç & Alerji Dokümantasyonu - Medication & Allergy Documentation), 

tesislerin raporlama dönemi süresi içinde taburcu ettiği hastaların klinik kayıtları yapılırken evde 

kullandığı ilaçları, vizitleri sırasında istemde bulunduğu ilaçları ve hastanın ilaç alerjileri ve advers 



DEĞER VE KALİTE ÖLÇÜMÜ SORUNLARINA YÖNELİK BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ (Leapfrog Group) | 106 

 

reaksiyon(lar)ı ile ilgili ilaç dokümantasyon yönergelerine uyumunun sağlanıp sağlanmadığını 

denetlemektedir. Ayrıca Leapfrog, klinik kayıtlarda belgelenen doz, yol ve sıklık dahil olmak üzere 

tüm evde kullanılan ilaç(lar)ı, vizit sırasında reçete edilen veya uygulanan tüm ilaç(lar)ı ve tüm ilaç 

alerjileri ve advers reaksiyon(lar)ı içeren tam bir liste ile yaşanan advers ilaç vaka sayılarının 

raporlanmasını istemektedir (Cifu, 2021). 

El Hijyeni (Hand Hygiene), tesislerde sağlık çalışanlarının el hijyenine dikkat 

etmemesinden kaynaklanan yılda 90.000’den fazla ölüme neden olan patojenlerin bulaşmasını 

önlemek için “El Hijyeni” en önemli ve en etkili müdahalelerden biridir (Fishbein, 2021g). İyi bir el 

hijyeni uygulamasına sahip olan ASC’lerin hastalarının sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonlara 

yakalanma riskine ve olası etkilerine karşın daha iyi sonuçlara sahip olduğunu vurgulayan 

Leapfrog, geliştirdiği yeni el hijyeni standardı ile ASC’lerin birden fazla alanda (izleme, geri 

bildirim, eğitim, altyapı ve kültür) gerekli politikaları ve protokolleri benimsetmeyi hedeflemektedir 

(Danforth, 2021). 

SP#1: Güvenlik Kültürü Liderlik Yapıları ve Sistemleri (Culture of Safety Leadership 

Structures and Systems), tesislerin güvenlik kültürünü sağlamak ve sürdürmek için ASC’leri 

çevreleyen liderlik yapı ve sistemlerinin oluşturulmasını sağlayan bir güvenli uygulamadır. ASC 

yönetim kurullarının hastalara verilen zararın önlenebilirliğinde ve daha yüksek bir güvenilirlik 

durumuna geçiş konusundaki öncü katılımının, kuruluşların performansını doğrudan etkilediğini 

vurgulayan Leapfrog, özellikle ASC’lerin hasta güvenliği kültürünün oluşturulması konusundaki  

farkındalığını, gerektiğinde hesap verebilirliğini, tesisin yeteneğini ve eylemlerini göz önüne alarak 

denetlenmesini hedeflemektedir (Cifu, 2021). 

SP#2: Kültür Ölçümü, Geribildirim ve Müdahale (Culture Measurement, Feedback, 

and Intervention), tesislerin hasta güvenliği kültürünün ölçümünü, örgütün her düzeyine geri 

bildirimde bulunmasını ve hasta zararını azaltan müdahalelerin uygulanmasını sağlayan güvenli 

uygulamadır (Fishbein, 2021j). Eksik ve yetersiz güvenlik kültürüne sahip ASC’lerin hastalarının 

daha sık tıbbi hataya veya advers olaya maruz kaldığını vurgulayan Leapfrog, ASC’lerin hasta 

güvenliği kültürünün ölçümü konusundaki farkındalığını, gerektiğinde hesap verilebilirliğini, tesisin 

yeteneğini ve eylemlerini göz önüne alarak denetlenmesini hedeflemektedir (Cifu, 2021). 

Asla Olmaması Gereken Olaylara Yanıt Verme (Responding to Never Events); nadir de 

olsa bazı tıbbi hatalar uzmanlar tarafından ABD’de önde gelen ölüm ve yaralanma nedenlerinden 

biri olarak varsayılan asla bir hastanın başına gelmemesi gereken olaylardır. ASC tesislerinde nadir 
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de olsa gerçekleşebilecek 29 ciddi rapor edilebilir asla bir olayda etkilenen hasta ve/veya ailesinin 

yanında olmak için 9 eylemin uygulanması istenmektedir (Nabi, 2021h).  

• Section 5: Hasta Deneyimi (Patient Experience - OAS CAHPS) 

Tesislerin (ASC’ler ve HOPD’ler) yetişkin hastalara sunduğu sağlık bakımıyla ilgili 

deneyimlerini ölçmek için tasarlanan OAS CAHPS (Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları ve Sistemlerinin 

Tüketici Değerlendirmesi Ayakta Tedavi ve Cerrahi Anketi), hastaların ameliyat veya prosedüre 

hazırlık, check-in süreçleri, tesisin temizliği, tesis personeli ile iletişim, tesisten taburculuk ve evde 

iyileşmeye hazırlık ve iyileşmeleri sırasında olası yan etkileri olursa ne yapmaları gerektiği 

konusunda bilgi alıp almadığına dair deneyimleri hakkındaki soruları içermektedir (Danforth, 

2021). 

2.2.2. Sağlık Hizmetlerinin Güvenliğine Göre Tercihi 

Hastanelerin hastalarını hatalardan, kazalardan, yaralanmalardan ve enfeksiyonlardan ne 

kadar iyi koruduğunu görebilmek için basit bir not sistemine dayanan Leapfrog Hastane Güvenlik 

Derecesi’ni oluşturmuştur. Hastaların 2.700’den fazla hastaneye yılda iki kez verilen güvenlik 

derecesinde aşağıdaki beş soruya yanıt almasını hedeflenmektedir (© The Leapfrog Group, 2021i): 

• Hastanem enfeksiyonların önlenmesinde ne kadar başarılı? 

• Hastanem de el yıkama ne kadar yaygın? 

• Hastanem bünyesindeki sağlık ekiplerini destekliyor mu? 

• Hastanem hasta güvenliğine ne kadar değer veriyor? 

• Hastanemin hataları önlemek için hali hazırda uyguladığı politikaları var mı? 

 

2.2.2.1. Leapfrog Hospital Safety Grade (Leapfrog Hastane Güvenlik Derecesi) 

Leapfrog Hastane Güvenlik Derecesi, 2012’den 

beri hastanelerin hastaları önlenebilir hatalardan, 

yaralanmalardan ve enfeksiyonlardan ne kadar iyi 

derecede korunduğunu gösteren ciddi hasta güvenliği 

önlemlerinden oluşan 27’ye yakın ulusal performans 

ölçütünün baz alındığı bir bileşik puandır (© The 

Leapfrog Group, 2021e).  
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Leapfrog’un şeffaf metodolojisi eşliğinde 

2.700’den fazla genel hastaneye, sonbahar ve 

ilkbahar olmak üzere yılda iki kez verilen bu 

notlar, her hastanenin başarı notunu harf notu 

olarak belirlemek için bir puanlama algoritması 

kullanır (© The Leapfrog Group, 2021j).  

Leapfrog, Hastane Güvenlik Derecesi ile tüketicilerin, kendileri veya aileleri için en güvenli 

sağlık bakımını seçme de basit harf notlarını kullanarak hastane güvenliği konusunda eğitmeyi ve 

teşvik etmeyi amaçlar (© The Leapfrog Group, 2021e). 27’ye yakın kanıta dayalı hasta güvenliği 

önlemini kullanan Leapfrog, her raporlama döneminde derecelendirmeye katılan hastanelerin 

aldıkları puanları daha önceden yada aynı dönemde belirlenen Güvenlik Derecesi Kriterleri’ne (harf 

notu kesme noktalarına) göre “A”, “B”, “C”, “D” ve “F” olmak üzere her hastaneye beş harfli 

başarı notu verilir (Şekil 57). 

Seviye 
Güvenlik Derecesi 

Kriterleri                             
Hastane Sayısı 

Hastaneler’in 

Yüzdesi 

A ≥ 3,202 928 32% 

B ≥ 2,991 757 26% 

C ≥ 2,464 1007 35% 

D ≥ 1,938 190 7% 

F < 1,938 19 <1% 
 

 

Şekil 57. Harf Notu Kesme Noktalarına Göre Hastane Derecelendirmeleri 

Leapfrog’un Güz 2021’de kullandığı hesaplama metodoloji ile hesaplanan harf notu kesme 

noktaları, 1,1 ile 3,9 arasında (ortalama puan yaklaşık 3,0) değişmekte ve hastaneler harf notu 

kesme ortalamalarına göre seviyelendirilir. Ortalamanın 3,202 üzerinde sayısal puana sahip 

hastaneler “A”; 2,991’in üzerinde olup 3,202’nin altında kalan hastaneler “B”; 2,464’ün üzerinde 

olup 2,991’in altında kalan hastaneler “C”; 1,938’in üzerinde olup 2,464’ün altında kalan 

hastaneler “D” ve 1,444’ün üzerinde olup 1,938’in altında kalan hastaneler “F” harf notu verilir (© 
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The Leapfrog Group, 2020b). Sadece hastane güvenliğine yoğunlaşan tek hastane derecelendirmesi 

olarak bilinen Hastane Güvenlik Derecesi, tüketicilere hastanedeyken kaza, yaralanma, hata veya 

zarar görme olasılıkları hakkında kritik bilgiler sağlar. Leapfrog Hastane Anketi’nden alınan bazı 

önlemleri de içeren Güvenlik Derecesi Anketi, Leapfrog’a rapor veren hastaneler için her ölçü 

setinin %50’sini temsil ettiği iki alana (Süreç / Yapısal Ölçüler ve Sonuç Ölçütleri) ayrılır (© The 

Leapfrog Group, 2021j). 

➢ Süreç / Yapısal Ölçütler 

• Güçlü Hemşirelik Liderliği ve Katılımı 

• İlaç Hatalarını Önlemek İçin Bilgisayarlı Hekim Order Sistemleri 

• Güvenli İlaç Uygulaması  

• El Hijyeni Politikaları 

• Yoğun Bakım Ünitesi için Doğru Personel 

 

➢ Sonuç Ölçütleri 

• Enfeksiyonlar “MRSA, CDI, CLABSI, CAUTI, SSI: Colon” 

• Düşmeler ve Travma, Çok Şiddetli Basınç Ülserleri 

• Vücutta Bırakılan Yabancı Cisimler ve Kazara Delinmeler veya Yırtılmalar gibi 

Ameliyattan Kaynaklanan Önlenebilir İstenmeyen Durumlar 

Hastane Güvenlik Derecesi’ndeki puanlama algoritması, hasta güvenliği uzmanlarından 

oluşan bir Uzman Paneli tarafından oluşturulmuştur. Uzmanlar, 27 önlemin her birini destekleyen 

tıbbi kanıt tabanını ve sağladığı etki fırsatını dikkatlice değerlendirerek birleşik puan esasına 

dayandırmıştır. Derecelendirme sonuçları kamuoyuna açık raporlanmakta ve uzmanlar tarafından 

her önlemin esasını yeniden değerlendirmek için düzenli olarak güncellenmektedir (© The Leapfrog 

Group, 2021j). 

 

Şekil 58. Leapfrog Hastane Güvenlik Derecesi’ni Oluşturan Bölümler 

Enfeksiyonlar 

Section 1

Ameliyatla İlgili 
Sorunlar 

Section 2

Hataları Önleme 
Uygulamaları 

Section 3

Güvenlik Sorunları 

Section 4

Doktorlar, 
Hemşireler ve 

Hastane Personeli 

Section 5
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Leapfrog Hastane Güvenlik Derecesi Anketi, 5 bölümden (5 Section) oluşmaktadır (Şekil 58); 

• Section 1: Enfeksiyonlar (Infections) 

Sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonlar bir hastanın hastaneye kabul edildiğinde mevcut 

olmayan ancak yetersiz enfeksiyon kontrolünün sonucunda hastanede gelişen enfeksiyonlara maruz 

kalmasıdır. Leapfrog’un hastanelerden beş enfeksiyon türü hakkında bilgi toplamaktadır  (Danforth, 

2021); 

➢ Yoğun bakım ünitelerine ve belirli odalarda yatan hastalar için standardize enfeksiyon 

oranları CLABSI (Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu - Central Line-

associated Bloodstream Infection) için 0,413’e ve CAUTI (Katater İlişkili Üriner Sistem 

Enfeksiyonları - Catheter-associated Urinary Tract Infections) için 0,427’ye eşit veya 

daha düşük olmalıdır. 

➢ Tesis genelinde yatan hastalar için standardize enfeksiyon oranları MRSA (Metisilin 

Dirençli Stafilokok Aureus - Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) için 0,496’ya 

ve C.diff (Clostridioides difficile) için ise 0,621’e eşit veya daha düşük olmalıdır. 

➢ Kolon cerrahisi geçirmiş yetişkin hastalarda “SSI: Colon (Kolon Cerrahisi Sonrası 

Cerrahi Alan Enfeksiyonu - Colon Surgical Site Infections)” standardize enfeksiyon 

oranı ise 0,349’a eşit veya daha düşük olmalıdır. 
 

• Section 2: Ameliyatla İlgili Sorunlar (Problems with Surgery) 

AHRQ’nun otuz yılı aşkın bir süredir sağlık sistemlerinin yüksek kaliteli bakıma ulaşması 

için hazırladığı Hasta Güvenliği Göstergeleri (PSI); hastaların sağlık sistemiyle etkileşim halinde 

birebir deneyimledikleri ve önlenmesi mümkün olan problemleri, istenmeyen durumları veya 

advers olayları belirleyen güvenlik önlemleridir (Farquhar, 2008). Leapfrog’un yılda iki kez 

yürüttüğü güvenlik anketindeki yedi önlemin oluşturduğu “Ameliyatla İlgili Sorunlar” hem AHRQ 

hem de CMS’nin geliştiriciliği yardımıyla hazırlanmıştır (© The Leapfrog Group, 2021e).  

Vücutta Yabancı Cisim Bırakma (Foreign Object Retained), ameliyat edilen hastanın 

içinde kalan yabancı cisimlerin, ameliyattan hemen veya bir süre sonra farklı şekillerde ortaya 

çıkabilen ve beraberinde ek bir işlem gerektiren ciddi hasta güvenliği sorunudur. Bu ölçü hastanın 

vücudunda kalan tehlikeli nesnelerin 1.000 hasta başına ölüm sayısını değerlendirmek için kullanılır 

(Fishbein, 2021e). ABD’de gerçekleştirilen 28 milyondan fazla operasyonda yabancı cisimlerin 

bırakıldığı için yılda yaklaşık 1.500 vaka tekrar cerrahi işleme alındığı tahmin edilmektedir 

(Gawande et al., 2003). İnsan vücudunda en fazla unutulan yabancı cisimler arasında süngerler, 

klemp, ekartör, elektrot veya dren gibi cerrahi aletler yer almaktadır (Berkowitz et al., 2007). Bu 



111 | DEĞER VE KALİTE ÖLÇÜMÜ SORUNLARINA YÖNELİK BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ (Leapfrog Group) 

 

 
 

yüzden ameliyat sırasında minimum hata için ameliyat personelleri arasında iletişim kültürü 

oluşturulmalı ve her ameliyat aleti ameliyathane hemşiresi tarafından işlemlerin sonunda sayılarak 

hastada geride hiçbir şey kalmadığından emin olunmalıdır (Zejnullahu et al., 2017).  

Cerrahi Yatan Hastalarda Ölüm (PSI #4: Death Among Surgical Inpatients), hastaların 

hastanelerde yatışları sırasında bakımdan kaynaklı gelişen istenmeyen durumların 1.000 hasta 

başına ölüm sayısını değerlendirmek için kullanılır (Fishbein, 2021q). 

İyatrojenik Pnömotoraks (PSI #6: Iatrogenic Pneumothorax), 18 yaş ve üzeri hastalarda 

iyatrojenik pnömotoraks vaka sayılarının 1.000 cerrahi ve tıbbi taburculuk başına oranını 

değerlendirmek için kullanılır (Fishbein, 2021r). 

Ameliyat Sonrası Solunum Başarısızlığı (PSI #11: Postoperative Respiratory Failure), 

bir cerrahi girişim sonrasında gerçekleşen akut postoperatif solunum yetmezliği vaka sayılarının 

1.000 elektif cerrahi taburculuk başına oranını değerlendirmek için kullanılır (Fishbein, 2021l). 

Ameliyat Sonrası Pulmoner Emboli (PE) / Derin Ven Trombozu (DVT) (PSI #12: 

Perioperative Pulmonary Embolism “PE” / Deep Vein Thrombosis “DVT”), bir cerrahi girişim 

sonrasında gerçekleşen derin ven trombozu (DVT) veya pulmoner emboli (PE) vaka sayılarının 

1.000 cerrahi taburcu başına oranını değerlendirmek için kullanılır (Fishbein, 2021m).  

Ameliyat Sonrası Açılan Cerrahi Yaralar (PSI #14: Postoperative Wound Dehiscence), 

ameliyat sonrası hastalarda gerçekleşen postoperatif yara ayrılması vakalarının her 1.000 

abdominopelvik cerrahi vakası başına oranını değerlendirmek için kullanılır (Fishbein, 2021n). 

Batın veya Pelviste Kazara Kesikler ve Yırtıklar (PSI #15: Abdominopelvic Accidental 

Puncture or Laceration); belirli süre sonra gerçekleşecek ikinci bir abdominopelvik prosedürde 

batın veya pelvis için yapılan cerrahi girişim sırasında kazara delinme veya yırtılma vaka sayılarının 

18 yaş ve üstü hastalar için 1.000 taburculuk başına oranını değerlendirmek için kullanılır 

(Fishbein, 2021o).  

• Section 3: Hataları Önleme Uygulamaları (Practices to Prevent Errors) 

 Bilgisayarlı Hekim Order Sistemleri (CPOE), hastanelerde meydana gelebilecek ilaç 

etkileşimi, alerji veya aşırı doz ihtimaline karşı anlık uyarı sağlayarak ilaç istemlerinden 

kaynaklanan olası Advers İlaç Olaylarını (ADE’leri) önlemek için geliştirilen elektronik reçete 

sistemidir (Fishbein, 2021c). Yaygın ilaç hatalarının yol açtığı ciddi potansiyel zararlar hesaba 

katıldığında hastanelerin Leapfrog’un CPOE Standardı’nı tesislerinde uygulamaları gerekmektedir.  
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 Leapfrog’un CPOE Standardı’nı elde etmek isteyen yetişkin ve genel hastanelerin iki 

seçeneği vardır:   

➢ Reçete yazanların, reçeteleme hatalarını azaltmak için ilaç istemlerinin en az 

%85’inin karar destek yazılımı içeren bir bilgisayar sistemi aracılığıyla girilmeli, 

➢ Reçete yazanların, reçeteleme hatalarını azaltmak için ilaç istemlerinin en az 

%85’inin karar destek yazılımı içeren bir bilgisayar sistemi aracılığıyla girilmeli ve 

basit bir test yoluyla, yatan hasta CPOE sistemlerinin doktorları yaygın, ciddi reçete 

yazma hatalarının en az %60’ına karşı uyarabildiğinin gösterilmesi sağlanmalıdır. 

Barkodlu İlaç Yönetim Sistemleri (BCMA), doğru hastanın doğru ilacı doğru zamanda 

almasını sağlamak için hastanın kimlik bileziğindeki barkodu ilaç paketindeki barkodla eşleştirerek 

olası ilaç hatalarını uygulama noktasında önüne geçen elektronik tarama sistemleridir (Fishbein, 

2021b). Leapfrog’un uzmanlar yardımıyla geliştirdiği BCMA Standardı, sağlık çalışanlarının neden 

olabileceği advers ilaç olaylarının ciddi zarar veya ölüm riskini önemli ölçüde azaltan bir kontrol 

aracıdır. Leapfrog’un BCMA Standardı’nı elde etmek isteyen hastanelerin aşağıdaki koşulları 

karşılaması gerekmektedir (Nabi, 2021a). 

➢ Tıbbi, cerrahi, yoğun bakım ve doğum (yetişkin, pediatrik, yenidoğan) birimlerinin 

%100’ünde BCMA sistemlerini uygulanmalı, 

➢ Birimlerde yatak başı ilaç uygulamalarının %95’inde hasta ve ilaç taraması yapılmalı, 

➢ Doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz, doğru zaman ve ikinci hemşire kontrolü gerekli 

beş tür karar desteğinin tümünü içeren bir BCMA sistemine sahip olunmalı, 

➢ Geçici çözümleri önlemek için en iyi sekiz uygulama sürecinden ve yapısından en az 

altısını uygulamış olunmalıdır. 

El Hijyeni (Hand Hygiene), tesislerde sağlık çalışanlarının el hijyenine dikkat 

etmemesinden kaynaklanan yılda 90.000’den fazla ölüme neden olan patojenlerin bulaşmasını 

önlemek için “El Hijyeni” en önemli ve en etkili müdahalelerden biridir (Fishbein, 2021g). İyi bir el 

hijyeni uygulamasına sahip olan hastanelerin hastalarının sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonlara 

yakalanma riskine ve olası etkilerine karşın daha iyi sonuçlara sahip olduğunu vurgulayan 

Leapfrog, geliştirdiği yeni el hijyeni standardı ile hastanelere birden fazla alanda (izleme, geri 

bildirim, eğitim, altyapı ve kültür) gerekli politikaları ve protokolleri benimsetmeyi hedeflemektedir 

(Danforth, 2021).  

HCAHPS C#5: İlaçlar Hakkında İletişim (Communication About Medicines); hastaların 

hastane ilgili personelinin herhangi bir yeni ilacın amacını ne sıklıkta açıkladığına ve ilacın hangi 
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yan etkilerine sahip olabileceğine ilişkin geri bildirimlerini yansıtan ölçüdür. İlaçlar hakkında 

iletişimi daha iyi olan hastanelerin daha düşük mortalite, sepsis, pulmoner emboli oranlarına sahip 

olduğunu vurgulayan Leapfrog, hastane deneyimlerine ilişkin algıların ölçüldüğü anket aracı ve veri 

toplama metodolojisi ile hastalar için ciddi sorunlara yol açabilecek yanlış anlamaların önüne 

geçmeyi hedeflemektedir (© The Leapfrog Group, 2016f). 

HCAHPS C#6: Taburculuk Bilgileri (Discharge Information); hastaların, hastaneden 

ayrıldıktan sonra evde ihtiyaç duyacakları yardım hakkında hastane personeli ile ne kadar iyi 

iletişim kurduğunu özetleyen ölçüdür. Ölçüt ayrıca, hastaların iyileşmeleri sırasında izlemeleri için 

semptomları veya sağlık sorunları hakkında kendilerine ne sıklıkla yazılı bilgi verildiğini de 

yansıtır. Taburculuk bilgileri hakkında daha iyi iletişim puanlarına sahip hastanelerin daha kısa 

kalış sürelerine, daha düşük ölüm ve sepsis oranlarına sahip olduğunu vurgulayan Leapfrog, 

hastaları evde iyileşmeleri sırasında atmaları gereken adımlar konusunda eğitilmesini ve hastanın 

tekrar hastaneye yatış olasılığını azaltmayı hedeflemektedir (© The Leapfrog Group, 2016g). 

SP#2: Kültür Ölçümü, Geribildirim ve Müdahale (Culture Measurement, Feedback, 

and Intervention), hastanelerin hasta güvenliği kültürünün ölçümünü, örgütün her düzeyine geri 

bildirimde bulunmasını ve hasta zararını azaltan müdahalelerin uygulanmasını sağlayan güvenli 

uygulamadır (Fishbein, 2021j). Eksik ve yetersiz güvenlik kültürüne sahip hastanelerin hastalarının 

daha sık tıbbi hataya veya advers olaya maruz kaldığını vurgulayan Leapfrog, hastanelerin hasta 

güvenliği kültürünün ölçümü konusundaki farkındalığını, gerektiğinde hesap verilebilirliğini, tesisin 

yeteneğini ve eylemlerini göz önüne alarak denetlenmesini hedeflemektedir (Danforth, 2021). 

• Section 4: Güvenlik Sorunları (Safety Problems) 

AHRQ’nun kalite ve güvenlikle ilgili zorluklarla boğuşan sağlık sistemleri için yatan hasta 

taburcu verilerini kullanarak Leapfrog ve CMS gibi raporlama kuruluşlarının hizmetine sunduğu 

PSI’ler, Leapfrog’un yılda iki kez yürüttüğü güvenlik anketindeki “Güvenlik ile İlgili Sorunlar” 

hem AHRQ hem de CMS’nin geliştiriciliği yardımıyla hazırlanmıştır (© The Leapfrog Group, 

2021e).  

Tehlikeli Yatak Yaraları (PSI #3: Pressure Ulcer), 18 yaş ve üzeri cerrahi veya tıbbi 

hastalarda gelişen 3. veya 4. evre tehlikeli yatak yaralarının (bası) 1.000 taburculuk başına oranını 

değerlendirmek için kullanılır (Fishbein, 2021p). 
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Hasta Düşmeleri ve Yaralanmalar (Falls and Trauma); hastaların hastanelerde yatışları 

sırasında gelişen düşme ve yaralanmalı travma gibi istenmeyen durumların 1.000 taburculuk başına 

oranını değerlendirmek için kullanılır (Fishbein, 2021d). 

Kanda Hava veya Gaz Kabarcığı (Air Embolism), hastaların hastanelerde yatışları 

sırasında gelişen kanda hava veya gaz kabarcığı gibi istenmeyen durumların 1.000 taburculuk 

başına oranını değerlendirmek için kullanılır (Fishbein, 2021a). 

• Section 5: Doktorlar, Hemşireler ve Hastane Personeli (Doctors, Nurses 

& Hospital Staff) 

SP#1: Güvenlik Kültürü Liderlik Yapıları ve Sistemleri (Culture of Safety Leadership 

Structures and Systems), tesislerin güvenlik kültürünü sağlamak ve sürdürmek için hastaneleri 

çevreleyen liderlik yapı ve sistemlerinin oluşturulmasını sağlayan bir güvenli uygulamadır. Hastane 

yönetim kurullarının hastalara verilen zararın önlenebilirliğinde ve daha yüksek bir güvenilirlik 

durumuna geçiş konusundaki öncü katılımının, kuruluşların performansını doğrudan etkilediğini 

vurgulayan Leapfrog, hastanelerin hasta güvenliği kültürünün oluşturulması konusundaki 

farkındalığını, gerektiğinde hesap verebilirliğini, tesisin yeteneğini ve eylemlerini göz önüne alarak 

denetlenmesini hedeflemektedir (Danforth, 2021). 

SP#9: Hemşirelik İşgücü (Nursing Workforce) hastanelerin, kıdemli idari ve hizmet 

birimleri gibi her düzeydeki hemşirelik hizmetlerinin hasta himayesini karşılıklı olarak güçlendiren 

iyi dizayn edilmiş bir hemşirelik işgücü kriterlerinin uygulanarak desteklenmesini sağlayan güvenli 

uygulamadır. Yetersiz hemşire işgücü ve eğitimine sahip hastanelerde hastaların istenmeyen 

durumlara olası yan etkilere ve gereksiz kaynak kullanımına maruz kaldığını vurgulayan Leapfrog, 

hastanelerin iyi tasarlanmış bir hemşirelik işgücü bileşenlerinin tüm liderlik seviyelerine dahil 

edilerek güvenli bakım sağlayan yetenekli hemşireler ile donatılmasını hedeflemektedir (Fishbein, 

2021k). 

YBÜ Uzman Hekim İstihdamı (ICU Physician Staffing “IPS”), her yıl yoğun bakım 

ünitelerine yatan beş milyon hastanın %5’inden fazlası hayatını kaybettiği Amerika Birleşik 

Devletleri’nde yoğun bakım ünitelerindeki bakımın kalitesi ciddi öneme sahiptir (Nabi, 2021i). 

Yoğun bakım ünitelerinde muhtemel istenmeyen durumları önleyebilecek bilgi ve deneyime sahip 

olunması konusunda YBÜ hastalarına özel eğitimli doktorların ilgilenmesi halinde yıllık 54.855 

ölümün önüne geçilebileceğini vurgulayan Leapfrog geliştirdiği IPS Standardı ile hastanelerin 
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pediatrik / yetişkin genel tıbbi, cerrahi ve nöro yoğun bakım ünitelerindeki yoğun bakım personelini 

4 ana bileşende denetlemeyi hedeflemektedir (Danforth, 2021).  

HCAHPS C#1: Hemşirelerle İletişim (Communication with Nurses); hastaların 

hemşirelerinin her şeyi net bir şekilde açıkladığını, hastayı dikkatle dinlediğini ve hastaya nezaket 

ve saygıyla davrandığını ne kadar iyi hissettiklerini özetleyen ölçüdür. Hemşirelerle daha iyi 

iletişim derecesine sahip hastanelerin solunum yetmezliği ve pulmoner emboli oranlarının daha 

düşük olduğunu vurgulayan Leapfrog, hastalar için ciddi sorunlara neden olabilecek ilaçların 

karıştırılması veya yanlış teşhis gibi hataların önüne geçmeyi hedeflemektedir (© The Leapfrog 

Group, 2016c). 

HCAHPS C#2: Doktorlarla İletişim (Communication with Doctors); hastaların 

doktorlarının her şeyi net bir şekilde açıkladığını, hastayı dikkatle dinlediğini ve hastaya nezaket ve 

saygıyla davrandığını ne kadar iyi hissettiklerini özetleyen ölçüdür. Doktorlar ve hastalar arasındaki 

etkili iletişim, Örneğin, doktorlarla  daha iyi iletişim derecesine sahip hastanelerin, hastane kaynaklı 

koşullar (HAC’ler) ve hasta güvenliği göstergeleri (PSI’ler) oranlarının daha düşük olduğunu 

vurgulayan Leapfrog, hastalara güven veren bir ortam sağlanarak ilaç karışıklığı veya yanlış teşhis 

gibi hataların önüne geçilmesini hedeflemektedir (© The Leapfrog Group, 2016d). 

HCAHPS C#3: Hastane Personelinin Duyarlılığı (Responsiveness of Hospital Staff); bir 

hasta yardım istediğinde bir personelin yanıt vermesinin ne kadar sürdüğü konusunda hastaların geri 

bildirimlerini inceleyen ölçüdür. Daha iyi personel yanıt verme derecesine sahip hastanelerin daha 

düşük solunum yetmezliği, cerrahi komplikasyonlar ve pulmoner emboli / derin ven trombozu 

oranlarına sahip olduğu dikkate alındığında; eğer bir hasta ağrı çekiyorsa, yeni semptomlar 

yaşıyorsa veya banyoya kendi başına ulaşamıyorsa, hastane personelinin duruma hızlı bir şekilde 

müdahale etmesi ve hastanın mevcut şikayetinin giderilmesi sağlanmalıdır (© The Leapfrog Group, 

2016e). 

2.2.3. Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Performansına Göre Tercihi 

Leapfrog’un 2.500’den fazla sağlık tesisinin performans verilerinden elde edilen sonuçlara 

göre çeşitli pazarlarda en yüksek değere sahip hastaneleri belirlemelerinde yardımcı olmak ve 

hastanelerin basit bir formatla çeşitli paydaş gruplarını bilgilendirmek için geliştirdiği ulusal olarak 

standartlaştırılmış araç setidir. Leapfrog’un yıllık Hastane Anketi’ne katılan hastanelerin sıralanarak 

en yüksek geri ödeme oranını en yüksek ondalık dilimde yer alan hastanelere veren bu satın alma  

programı finansal ödüller veya teşvikler gibi birçok fırsat için benzersiz özellikler (Ulusal ve Yerel - 
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Hızlı ve Sorunsuz - Geniş Katılım - Köklü Altyapı - Esnek - Net Sonuçlar) içermektedir. Geri ödeme 

programının hesaplama metodolojisine dayandırılarak hazırlanan kıyaslama raporu, hastanelerin 

sağlık personeli, yöneticiler, ön saflardaki bakıcılar ve yönetim kurulları dahil olmak üzere birden 

fazla paydaş grubunu iyileştirme adımlarına dahil etmek için çeşitli açılardan karşılaştırılan verileri 

özetleyerek bilgilendirmeyi hedeflemektedir (© The Leapfrog Group, 2016i).  

   

Şekil 59. Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Performansına Göre Tercihi 

2.2.3.1. Leapfrog Value-Based Purchasing Program (Leapfrog Değer Bazlı Satın 

Alma Programı) 

Leapfrog Değer Bazlı Satın Alma (VBP) Programı, Leapfrog Hastane Anketi’nde yer alan 

önlemlerden elde edilen bileşik puanlar ile bireysel pazarlarda ve ülke genelinde en yüksek değere 

sahip hastaneleri belirlemelerinde yardımcı olan ulusal hasta güvenliği, kalite ve kaynak kullanım 

standartlarına yoğunlaşan kapsamlı bir hastane performansına göre geri ödeme programıdır. Bu 

program, kullanıcıların hastane performansını ulusal, bölgesel ve eyalet çapında diğer hastanelerle 

Ölçüm, Etki Alanı ve Değer Puanları açısından incelenmesine olanak tanır (© The Leapfrog Group, 

2020c). VBP puanları sayesinde elde edilen veriler, hastaneler tarafından yapılan kıyaslama ile 

yönetim kurulu, etkin personel katılımı ve kalite iyileştirme çabalarını desteklemek için kullanılır. 

Programa dahil edilen alanlar ve önlemler Leapfrog Hastane Anketi’nde de yer alan “İlaç 

Güvenliği, Yatan Hasta Bakım Yönetimi, Enfeksiyonlar, Annelik Bakımı, Yatan Hasta Cerrahisi, 

Pediatrik Bakım” olmak üzere altı bölümden oluşur (© The Leapfrog Group, 2020c).  

Leapfrog VBP Programına dahil edilen her önlem için her biri Leapfrog’un ulusal, çok 

paydaşlı Yönlendirme Komitesinden gelen tavsiyelere göre 0 (en kötü performans) ile 100 (en iyi 

performans) arasında değişen sayısal bir VBP Ölçüm Puanı atanır. VBP Ölçüm Puanları Leapfrog 

Hastane Anketindeki süreç, yapısal ve sonuç ölçümlerini içerir. Süreç ölçütleri, kanıta dayalı klinik 

kılavuzlara teknik uyumu değerlendirir. Yapısal ölçütler, hastanelerin hasta güvenliğini ve kalitesini 

Leapfrog                                                    
Hastane Anket Sonuçları

Leapfrog Değer Bazlı                               
Satın Alma Programı

Leapfrog Rekabetçi                  
Kıyaslama Raporu
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iyileştirmek için belirli kanıta dayalı yapılara sahip olup olmadığını değerlendirir. Sonuç ölçütleri, 

bakım alırken bir hastaya ne olduğunu temsil eder. Leapfrog, sonuç ölçütlerinin her birini VBP 

Ölçüm Puanı’na dönüştürmek için Sürekli Ölçüm Metodolojisi’ni kullanır. Bu atanan bireysel VBP 

Ölçü Puanları tüm alanların her birine atanır ve her alan için ön görülen nihai ağırlıklarına göre 

puanlanır (© The Leapfrog Group, 2020c).  

Her alan için ön görülen nihai ağırlıklar; 

• İlaç Güvenliği (% 15) 

• Yatan Hasta Bakım Yönetimi (% 18) 

• Enfeksiyonlar (% 25) 

• Annelik Bakımı (% 15) 

• Yatan Hasta Cerrahisi (% 16) 

• Pediatrik Bakım (% 11) 

Leapfrog, VBP Programı’nda yer alan alanlardaki önlemlere hacim, zarar ve kaynak 

kullanımı olmak üzere standart bir ağırlık atanır. Bu üç kriter 1’den (en düşük etki) 3’e (en yüksek 

etki) kadar puanlanmakta ve elde edilen toplam performans puanı VBP Etki Alan Puanı olarak yer 

alır. Her bir alandaki önlemler aşağıdaki Ağırlıklandırma Metodolojisi kriterlerine göre düzenlenir  

(© The Leapfrog Group, 2020c); 

a) Hacim Ağırlık Faktörü; Daha büyük hasta popülasyonlarını etkileyen önlemlerin, daha 

küçük veya spesifik popülasyonlara olan etkisine göre daha ağır bir şekilde ağırlıklandırıldığı 

ölçümleri içermektedir. 

         

b) Zarar Ağırlık Faktörü; Hastaları daha ciddi zararlara karşı koruyan önlemler, doğrudan 

hasta zararını ele almayanlara göre daha ağır bir şekilde ağırlıklandırıldığı ölçümleri içermektedir.  

• Ölçüm, çoğu hastaya potansiyel olarak fayda sağlayan sonuçları, 
süreçleri ve yapıları değerlendirir.

• Ölçüm, bir hastane departmanına veya hastanedeki büyük nüfusa 
uygulanan sonuçları, süreçleri ve yapıları değerlendirir.

• Ölçüm, yalnızca nispeten küçük popülasyonları veya nadir 
olayları değerlendirir.

1 

2 

3 
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c) Kaynak Kullanımı Ağırlık Faktörü; Aşırı maliyet yükü gerektiren veya kaçınılması 

gereken maliyetler ile ilişkili olan önlemlerin, olmayanlardan daha ağır bir şekilde ağırlıklan-

dırıldığı ölçümleri içermektedir. 

         

Leapfrog, VBP Etki Alanı Puanları ile VBP Ölçüm Puanları formüllerle birleştirilerek 

hastanenin tüm mevcut ölçüleri için toplam bir VBP Değer Puanı hesaplanır (© The Leapfrog 

Group, 2020c).  

VBP Etki Alanı 

Ağırlığı 
X 

Hacim Ağırlık Faktörü + Zarar Ağırlık Faktörü + Kaynak Kullanımı Ağırlık Faktörü 

VBP Etki Alanında Mevcut Ölçüler için Ağırlık Faktörlerinin Toplamı 

Leapfrog elde edilen bireysel hastane verilerle beraber karşılaştırmalı verileri de kullanılarak 

Ölçüm, Etki Alanı ve Değer Puanları açısından karşılaştıran “Rekabetçi Kıyaslama Raporu”nu 

(Competitive Benchmark Report) yayınlar (© The Leapfrog Group, 2020c). 

• Ölçüm, hastaya mortalite veya ciddi fiziksel yaralanmaya neden 
olan zararları doğrudan önlemek için değerlendirir.

• Ölçüm, hastaya mortalite veya ciddi fiziksel yaralanmaya neden 
olmayan zararları doğrudan önlemek için değerlendirir.

• Ölçüm, hastaya verilen zararı doğrudan değerlendirmez.

• Ölçüm, hastaların artan maliyet yükü ve hastanede uzun kalış 
sürelerine neden olan güçlü kaynak kullanımı etkilerini 
değerlendirir.

• Ölçüm, hastaların başına nadiren meydana gelen ama çok 
yüksek maliyet etkileri olan olayları değerlendirir.

• Ölçüm, maliyetlerin hastalar üzerinde herhangi bir etkisinin 
olmaksızın karşılanabildiği olayları değerlendirir.

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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Leapfrog Değer Bazlı Satın Alma (VBP) Programı, 6 bölümden (6 Section) oluşmaktadır; 

• Section 1: İlaç Güvenliği (Medication Safety) 

İlaç Güvenliği bölümünde hastanelerin tıbbi, cerrahi, doğum, yoğun bakım ve yatan hasta 

ünitelerinde advers ilaç olaylarını ve uygulama hatalarını azaltan CPOE ve BCMA Sistemleri’nin 

kullanımını ve etkinliğini ölçmektedir (© The Leapfrog Group, 2020c). Leapfrog’un Ulusal 

Yönlendirme Komitesi tarafından İlaç Güvenliği kategorisi için atanan Ağırlık Faktörleri, VBP Etki 

Alanı ve Ölçü Ağırlıkları aşağıdaki tablodaki gibidir (Tablo 5). Ağırlıklar ve Ağırlık Faktörleri, 

yukarıda özetlenen Ağırlıklandırma Metodolojisi kriterleri kullanılarak belirlenmektedir. 

• Section 2: Yatan Hasta Bakım Yönetimi  (Inpatient Care Management) 

Yatan Hasta Bakım Yönetimi bölümünde hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde kritik 

bakım hastalarını yönetmek için kritik bakım sertifikalı doktorların kullanımına, NQF tarafından 

onaylanan advers olayları ve yan etkileri azaltacak güce sahip organizasyon kültürünün yerleşme-

sini hedefleyen üç güvenli uygulamasına, kontamine ellerin yol açtığı tehlikeleri önlemek için 

belirlenen prosedürlere, asla olmaması gereken advers bir olay meydana gelmesi durumunda dokuz 

farklı eyleme ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin Antibiyotik Yönetim Programları’nın 

yedi temel öğesine olan bağlılığını ölçmektedir (© The Leapfrog Group, 2020c).   

Leapfrog’un Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından Yatan Hasta Bakım Yönetimi 

kategorisi için atanan Ağırlık Faktörleri, VBP Etki Alanı ve Ölçü Ağırlıkları aşağıdaki tablodaki 

gibidir (Tablo 6). Ağırlıklar ve Ağırlık Faktörleri, yukarıda özetlenen Ağırlıklandırma Metodolojisi 

kriterleri kullanılarak belirlenmektedir. 

 

 

Tablo 5. İlaç Güvenliği’nin Ağırlık Faktörleri, VBP Etki Alanı ve Ölçü Ağırlıkları 

 Ağırlık Faktörleri  

Kategori Ölçek 

Hacim 

Ağırlık 

Faktörü 

Zarar 

Ağırlık 

Faktörü 

Kaynak 

kullanım 

Ağırlık 

Faktörü 

(Toplam) 

VBP Etki 

Alanı Ağırlığı 

VBP Ölçü 

Ağırlığı 

İlaç 

Güvenliği 

CPOE 3 3 3 9 

%15 

7,94% 

BCMA 2 3 3 8 7,06% 
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• Section 3: Enfeksiyonlar (Infections) 

Enfeksiyonlar bölümünde hastanelerin gerçek enfeksiyon oranını ulusal kriterlere dayalı 

beklenen enfeksiyon oranlarla (“MRSA: (<1,655)”, “CDI: (0,165 - 0,973)”, “CLABSI: (<1,462)”, 

“CAUTI: (<1,397)”, “SSI Colon: (<1,717)”) karşılaştırarak standart bir enfeksiyon oranıyla (SIR) 

sonuçlanan ölçümleri yer almaktadır (© The Leapfrog Group, 2020c). Leapfrog’un Ulusal 

Yönlendirme Komitesi tarafından Enfeksiyonlar kategorisi için atanan Ağırlık Faktörleri, VBP Etki 

Alanı ve Ölçü Ağırlıkları aşağıdaki tablodaki gibidir (Tablo 7). Ağırlıklar ve Ağırlık Faktörleri, 

yukarıda özetlenen Ağırlıklandırma Metodolojisi kriterleri kullanılarak belirlenmektedir. 

Tablo 6. Yatan Hasta Bakım Yönetimi’nin Ağırlık Faktörleri, VBP Etki Alanı ve Ölçü Ağırlıkları 

 Ağırlık Faktörleri  

Kategori Ölçek 

Hacim 

Ağırlık 

Faktörü 

Zarar 

Ağırlık 

Faktörü 

Kaynak 

kullanım 

Ağırlık 

Faktörü 

(Toplam) 

VBP 

Etki 

Alanı 

Ağırlığı 

VBP 

Ölçü 

Ağırlığı 

Yatan 

Hasta 

Bakım 

Yönetimi 

YBÜ Uzman Hekim İstihdamı (IPS) 2 3 2 7 

%18 

3,60% 

NQF SP#1 3 1 1 5 2,57% 

NQF SP#2 3 1 1 5 2,57% 

NQF SP#9 3 1 1 5 2,57% 

El Hijyeni 3 1 1 5 2,57% 

Asla Olmaması Gereken Olaylara 

Yanıt Verme 
1 1 1 3 1,54% 

Antibiyotik Yönetim Uygulamaları 3 1 1 5 2,57% 

Tablo 7. Enfeksiyonlar’ın Ağırlık Faktörleri, VBP Etki Alanı ve Ölçü Ağırlıkları 

 Ağırlık Faktörleri  

Kategori Ölçek 

Hacim 

Ağırlık 

Faktörü 

Zarar Ağırlık 

Faktörü 

Kaynak 

kullanım 

Ağırlık Faktörü 

(Toplam) 

VBP Etki 

Alanı 

Ağırlığı 

VBP Ölçü 

Ağırlığı 

Enfeksiyonlar 

MRSA 3 3 3 9 

%25 

5,77% 

CDI 3 3 3 9 5,77% 

CLABSI 2 3 3 8 5,13% 

CAUTI 3 3 2 8 5,13% 

SSI: Colon 1 2 2 5 3,21% 
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• Section 4: Annelik Bakımı (Maternity Care) 

Annelik Bakımı, hastanelerde bebekler ve anneler için risk taşıyabilecek 39 haftadan önce 

elektif normal veya sezaryen doğum yapan hasta oranlarını, 39 haftası tamamlamış verteks 

pozisyonundaki annelerin ilk kez sezaryen ile yenidoğan oranını, anne adayları arasında normal 

doğumlarda yaşanan uzun süreli istenmeyen durumları önlemek için atılan doğum kesisi oranını, bir 

hastanenin yenidoğan bilirubin taramasına ve sezaryen geçiren anneler için Bakım Standardı’nı 

iyileştirebilecek uygun DVT profilaksi oranlarını, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde çok düşük 

ağırlıklı doğumların hacmini veya doğumdan önce antenatal steroidlerin uygulanması için kanıta 

dayalı bir klinik kılavuza bağlılığını ölçmektedir (© The Leapfrog Group, 2020c). Leapfrog’un 

Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından Annelik Bakımı kategorisi için atanan Ağırlık Faktörleri, 

VBP Etki Alanı ve Ölçü Ağırlıkları aşağıdaki tablodaki gibidir (Tablo 8). Ağırlıklar ve Ağırlık 

Faktörleri, yukarıda özetlenen Ağırlıklandırma Metodolojisi kriterleri kullanılarak belirlenmektedir. 

• Section 5: Yatan Hasta Cerrahisi (Inpatient Surgery) 

Yatan Hasta Cerrahisi bölümünde hastanelerin (Karotis Endarterektomi, Mitral Kapak 

Onarımı ve Değiştirilmesi, Açık Aort Prosedürleri, Kanser için Akciğer Rezeksiyonu, Kanser için 

Özofagus Rezeksiyonu, Kanser için Pankreas Rezeksiyonu, Rektum Kanseri Cerrahisi ve Kilo Kaybı 

için Bariatrik Cerrahi’den oluşan) yüksek riskli prosedürler için Leapfrog’un Minimum Hastane 

Hacmi Standardı ile nitelikli cerrahlar için Leapfrog’un Minimum Cerrah Hacim Standardı’nı 

bünyelerine dahil edip etmediğini ölçmektedir. Leapfrog’un Ulusal Yönlendirme Komitesi 

tarafından Yatan Hasta Cerrahisi kategorisi için atanan Ağırlık Faktörleri, VBP Etki Alanı ve Ölçü 

Ağırlıkları aşağıdaki tablodaki gibidir (Tablo 9). Ağırlıklar ve Ağırlık Faktörleri, yukarıda 

özetlenen Ağırlıklandırma Metodolojisi kriterleri kullanılarak belirlenmektedir. 

Tablo 8. Annelik Bakımı’nın Ağırlık Faktörleri, VBP Etki Alanı ve Ölçü Ağırlıkları 

 Ağırlık Faktörleri  

Kategori Ölçek 

Hacim 

Ağırlık 

Faktörü 

Zarar 

Ağırlık 

Faktörü 

Kaynak 

kullanım 

Ağırlık 

Faktörü 

(Toplam) 

VBP Etki 

Alanı 

Ağırlığı 

VBP 

Ölçü 

Ağırlığı 

Annelik 

Bakımı 

Erken Elektif Doğum 1 2 2 5 

%15 

2,88% 

Sezeryan Doğum 1 2 3 6 3,46% 

Epizyotomi 1 2 2 5 2,88% 

Annelik Bakım Süreci Kalite Ölçütleri 1 2 2 5 2,88% 

Yüksek Riskli Doğumlar 1 2 2 5 2,88% 
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• Section 6: Pediatrik Bakım (Pediatric Care) 

Pediatrik Bakım bölümünde hastanelerin pediatrik hastalar arasında kafa ve batın / pelvis BT 

taramaları için radyasyon dozlarını ölçerek ulusal ölçütlerle karşılaştıran “Pediatrik Bilgisayarlı 

Tomografi (CT/BT) Kafa ve Batın / Pelvis Taramaları için Radyasyon Dozları” ile her hastanede 

çocuklar ve ebeveynleri arasındaki hasta deneyimini ölçmeyi hedefleyen “CAHPS Çocuk Hastanesi 

Anketi” yer almaktadır (© The Leapfrog Group, 2020c). Leapfrog’un Ulusal Yönlendirme Komitesi 

tarafından Pediatrik Bakım kategorisi için atanan Ağırlık Faktörleri, VBP Etki Alanı ve Ölçü 

Ağırlıkları aşağıdaki tablodaki gibidir (Tablo 10). Ağırlıklar ve Ağırlık Faktörleri, yukarıda 

özetlenen Ağırlıklandırma Metodolojisi kriterleri kullanılarak belirlenmektedir. 

 

Tablo 9. Yatan Hasta Cerrahisi’nin Ağırlık Faktörleri, VBP Etki Alanı ve Ölçü Ağırlıkları 

 Ağırlık Faktörleri  

Kategori Ölçek 

Hacim 

Ağırlık 

Faktörü 

Zarar 

Ağırlık 

Faktörü 

Kaynak 

kullanım 

Ağırlık 

Faktörü 

(Toplam) 

VBP Etki 

Alanı 

Ağırlığı 

VBP 

Ölçü 

Ağırlığı 

Yatan 

Hasta 

Cerrahisi 

Karotid Endarterektomi 1 2 2 5 

%16 

2,00% 

Mitral Kapak Tamiri ve Değişimi 1 2 2 5 2,00% 

Açık Aort Prosedürleri 1 2 2 5 2,00% 

Kanser için Akciğer Rezeksiyonu 1 2 2 5 2,00% 

Kanser için Özofagus 

Rezeksiyonu 
1 2 2 5 2,00% 

Kanser için Pankreas 

Rezeksiyonu 
1 2 2 5 2,00% 

Rektum Kanseri Cerrahisi 1 2 2 5 2,00% 

Kilo Kaybı İçin Bariatrik Cerrahi 1 2 2 5 2,00% 

Tablo 10. Pediatrik Bakım’ın Ağırlık Faktörleri, VBP Etki Alanı ve Ölçü Ağırlıkları 

 Ağırlık Faktörleri  

Kategori Ölçek 

Hacim 

Ağırlık 

Faktörü 

Zarar 

Ağırlık 

Faktörü 

Kaynak 

kullanım 

Ağırlık 

Faktörü 

(Toplam) 

VBP Etki 

Alanı 

Ağırlığı 

VBP Ölçü 

Ağırlığı 

Pediatrik 

Bakım 

CAHPS Çocuk Anketi 3 1 1 5 

%11 

4,23% 

BT Doz Kafa 1 2 1 4 3,38% 

BT Dozu Batın/Pelvis 1 2 1 4 3,38% 
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2.2.3.2. Comptitive Benchmarking Report (Rekabetçi Kıyaslama Raporu)  

Leapfrog’un Rekabetçi Kıyaslama Raporları (CBR), hastanelerin Leapfrog Hastane Anketi 

sonuçlarından elde dilen performans verilerini Leapfrog Değer Bazlı Satın Alma (VBP) Program 

Metodolojisi’ne dayandırılarak sağlık personeli, yöneticiler, hasta bakıcıları ve yönetim kurulları 

dahil olmak üzere birden fazla paydaş grubunun anlaşılması basit bir formatla aydınlatılmasına 

yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Raporlar, otuzdan fazla ulusal güvenlik, kalite ve verimlilik 

önlemine ilişkin performansı dört farklı açıdan sunmanın yanı sıra hastanelerin mükemmel olduğu 

ve iyileştirme potansiyeli olabilecek alanları vurgulamak için kullanılmaktadır. Leapfrog’un 

hastaneleri ölçüm, etki alanları, genel değer puanı ve geçmiş performanslarına göre kıyaslayan bu 

rapor, paydaşlarına etkili ve kapsamlı bilgi sunmak için bazı özelliklere sahiptir (© The Leapfrog 

Group, 2020a). Rapor; 

• Mükemmellik alanlarını ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek için renklendirilmiş 

VBP Ölçüm Puanları’nı, 

• Kalite iyileştirme girişimlerine öncelik vermek için renklendirilmiş VBP Ölçüm 

Puanları’nı, 

• Hastane liderliğini kalite ve güvenlik performansı etrafında bir masada toplamak için 

VBP Ölçüm Puanlarını ve VBP Etki Alanı Puanları’nı, 

• İyileştirme hedefleri belirlemek için eyalet ve ulusal ortalamalarını, 

• İyileştirme hedefleri belirlemek için genel VBP Değer Puanları’nı ve ondalık 

sıralamalarını içerir. 

Leapfrog 2020 yılı için yeni getirdiği ve Leapfrog Hastane Anketi’nin Ayakta Tedavi 

İşlemleri (Section-10) bölümünden seçtiği önlemler ile hastanelerin VBP Etki Alanı’ndaki 

performansını ön izlemeyi, performansını puanlamayı ve kamuoyuna raporlamayı hedeflemiştir. 

Raporun sunduğu ilk analiz türü olan “Ölçüye Göre Analiz (Breakdown by Measure)” ile 

hastaneler için geçerli olan her bir önlemin VBP Ölçüm Puanları’nı ve Ağırlıkları’nı, hem ulusal 

hem eyalet hem de kohort bazlı ortalamalarına göre karşılaştırmaktadır.  

Ulusal ortalamaya göre hastanelerin her bir önlemi için verilen VBP Ölçüm Puanları’nı 

karşılaştıran Leapfrog her bir önleme eğer ortalamanın >10 puan üstünde olanlara (Daha İyi veya 

En Yüksek Performans) yeşil renk, ortalamanın ± 10 puan üstünde / altında olanlara (Ne İyi Ne 

Kötü) sarı renk, ortalamanın >10 puan altında olanları (Daha Kötü veya En Düşük Performans) 

kırmızı ile renklendirmektedir. 
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Tablo 11. Ulusal Ortalamaya Göre VBP Ölçüm Puan Tablosu 

 > 10 Puan “Daha İyi” 

 ± 10 Puan “Ne İyi Ne Kötü” 

 > 10 Puan “Daha Kötü” 

 N/A “Mevcut Değil” 

PENDING VERIFICATION Bekleyen Leapfrog Doğrulaması 

Leapfrog ABD’deki herhangi bir hastane için Rekabetçi Kıyaslama Raporu hazırlarken 

(Örnek Hastane uygulamasında da görüldüğü gibi), Leapfrog Hastane Anketi’ndeki her bir 

ölçümün Leapfrog VBP Program Metodolojisi’ne göre puanlanmasıyla elde edilen VBP Ölçüm 

Puanı’nı kullanır. Her önlem için elde edilen VBP Ölçüm Puanları hem ulusal, hem eyalet hem de 

kohort ortalamaları ile beraber oluşturulan tabloda yer alır. VBP Ölçüm Puanları “Ulusal Ortalama 

göre VBP Ölçüm Puan Tablosu’na göre renklendirilerek oluşturulan tabloya işlenmektedir. 

Aşağıda yer alan Örnek Hastane Uygulaması’nda hastanelerin “İlaç Güvenliği, Yatan Hasta 

Bakım Yönetimi, Enfeksiyonlar, Annelik Bakımı, Yatan Hasta Cerrahisi, Pediatrik Bakım” 

kategorilerine göre ölçeklerin elde ettiği 2020 VBP Ölçüm Puanları ile karşılaştırma alanlarını 

içermektedir. 

Tablo 12. İlaç Güvenliği & Yatan Hasta Bakım Yönetimi’nin 

2020 VBP Ölçüm Puanları 
KIYASLAMALAR (BENCHMARKS) 

Kategori 

VBP Etki 

Alanı 

Ağırlığı 

VBP 

Ölçü 

Ağırlığı 

Ölçek 

2020 VBP 

Ölçüm 

Puanı 

Ulusal 

(National) 

N:1325 

Eyalet 

(State) 

N:150 

Kohort 

(Cohort) 

N:557 

İlaç 

Güvenliği 
%15 

7,94% CPOE 100 90 93 96 

7,06% BCMA 90 85 93 90 

Yatan 

Hasta 

Bakım 

Yönetimi 

%18 

3,60% YBÜ Uzman Hekim İstihdamı (IPS) 80 70 85 83 

2,57% NQF SP#1 80 77 81 86 

2,57% NQF SP#2 80 84 90 84 

2,57% NQF SP#9 15 85 90 92 

2,57% El Hijyeni 80 76 65 73 

1,54% 
Asla Olmaması Gereken Olaylara 

Yanıt Verme 
80 82 91 91 

2,57% Antibiyotik Yönetim Uygulamaları 95 96 94 84 



125 | DEĞER VE KALİTE ÖLÇÜMÜ SORUNLARINA YÖNELİK BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ (Leapfrog Group) 

 

 
 

Tablo 12’ye göre Örnek Hastane’nin hem İlaç Güvenliği hem de Yatan Hasta Bakım 

Yönetimi’nde yer alan önlemlerin çoğunluğunda ulusal ortalamaların üstünde başarı (Daha İyi) 

gösterdiği görülmektedir. Ancak “SP#9: Hemşirelik İşgücü (Nursing Workforce)” önleminde ulusal 

ortalamanın altında başarı (Daha Kötü) sağlamıştır. Ulusal ortalamanın 10 baz puanından daha az 

aşağıda kalarak sınırlı başarı (Ne İyi Ne Kötü) gösteren önlemler ise “SP#2: Kültür Ölçümü, 

Geribildirim ve Müdahale, Asla Olmaması Gereken Olaylara Yanıt Verme ve Antibiyotik Yönetim 

Uygulamaları’dır. 

Tablo 13. Enfeksiyonlar & Annelik Bakımı’nın 2020 VBP 

Ölçüm Puanları 
KIYASLAMALAR (BENCHMARKS) 

Kategori 

VBP Etki 

Alanı 

Ağırlığı 

VBP 

Ölçü 

Ağırlığı 

Ölçek 

2020 VBP 

Ölçüm 

Puanı 

Ulusal 

(National) 

N:1325 

Eyalet 

(State) 

N:150 

Kohort 

(Cohort) 

N:557 

Enfeksiyonlar %25 

5,77% MRSA 71 55 54 58 

5,77% CDI 58 54 47 52 

5,13% CLABSI 65 57 57 60 

5,13% CAUTI 32 51 45 54 

3,21% SSI: Colon 37 56 55 54 

Annelik 

Bakımı 
%15 

2,88% Erken Elektif Doğum 100 90 96 90 

3,46% Sezeryan Doğum 66 53 66 49 

2,88% Epizyotomi 90 64 73 64 

2,88% A.B Süreci Kalite Ölçütleri 100 84 90 86 

2,88% Yüksek Riskli Doğumlar 100 63 67 66 

Tablo 13’e göre Örnek Hastane’nin “Annelik Bakımı” kategorisinde ulusal ortalamanın 

üstünde sağladığı başarısını (Daha İyi), “Enfeksiyonlar” kategorisinde sağlayamamıştır. “CDI ve 

CLABSI”de ulusal ortalamanın 10 baz puandan daha az aşağıda kalarak sınırlı başarı (Ne İyi Ne 

Kötü) göstermiştir. Yine “CAUTI ve SSI: Colon” önlemleri için ise de ulusal ortalamanın altında 

başarı (Daha Kötü) sağlamıştır.  

Tablo 14’e göre Örnek Hastane’nin “Yatan Hasta Cerrahisi” kategorisinde sadece “Kilo 

Kaybı İçin Bariatrik Cerrahi” prosedürün niteliklerini karşılamadığı için ulusal ortalamanın altında 

başarı (Daha Kötü), “Rektum Kanseri Cerrahisi” prosedürü dışında kalan prosedürlerde ise ulusal 

ortalamanın üstünde başarı (Daha İyi) sağlamıştır. Yine Örnek Hastane’nin “Pediatrik Bakım” 

kategorisinde ise CAHPS Çocuk Anketi prosedüründe ulusal ortalamanın üstünde başarı (Daha 

İyi), pediatrik hastalara uygulanan CT/BT dozlarında ise ulusal ortalamanın altında başarı (Daha 

Kötü) sunmuştur. 
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Tablo 14. Yatan Hasta Cerrahisi & Pediatrik Bakım’ın 2020 

VBP Ölçüm Puanları 
KIYASLAMALAR (BENCHMARKS) 

Kategori 

VBP Etki 

Alanı 

Ağırlığı 

VBP 

Ölçü 

Ağırlığı 

Ölçek 

2020 VBP 

Ölçüm 

Puanı 

Ulusal 

(National) 

N:1325 

Eyalet 

(State) 

N:150 

Kohort 

(Cohort) 

N:557 

Yatan 

Hasta 

Cerrahisi 

%16 

2,00% Karotid Endarterektomi 90 67 61 68 

2,00% Mitral Kapak Tamiri ve Değişimi 80 70 72 72 

2,00% Açık Aort Prosedürleri 80 68 65 68 

2,00% Kanser için Akciğer Rezeksiyonu 90 71 76 75 

2,00% Kanser için Özofagus Rezeksiyonu 90 80 80 75 

2,00% Kanser için Pankreas Rezeksiyonu 80 72 76 76 

2,00% Rektum Kanseri Cerrahisi 70 75 74 73 

2,00% Kilo Kaybı İçin Bariatrik Cerrahi 47 69 61 63 

Pediatrik 

Bakım 
%11 

4,23% CAHPS Çocuk Anketi 93 79 82 77 

3,38% BT Doz Kafa 32 62 70 65 

3,38% BT Dozu Batın/Pelvis 37 65 51 70 

Raporun sunduğu ikinci analiz türü olan “Etki Alanına Göre Analiz (Breakdown by 

Domain)” ile hastaneler için geçerli olan her bir önlemin VBP Ölçüm Puanları’nı, kendi alanları 

içerisinde VBP Etki Alanı Ağırlıkları’nın 100 puan üzerinden hesaplandığı VBP Alan Puanları 

belirlenmektedir. Altı bölümün ayrı ayrı hesaplanarak elde edilen VBP Alan Puanları, ulusal 

düzeyde ankete katılan hastanelerin VBP Alan Puanları ile karşılaştırılmaktadır. Leapfrog 

hastanelerin başarı düzeyini, ankete katılan tüm hastaneler ile kıyaslanmasını sağlarken hastanelerin 

VBP Alan Puanlarını küçükten büyüğe sıralar, sıralamanın ortanca değeri “50. Yüzdelik 

(Medyan)”, en küçük puan ile medyan arasındaki merkezi nokta “25. Yüzdelik (İlk Çeyrek)” ve 

medyan ile en yüksek puan arasındaki merkezi nokta ise “75. Yüzdelik (Son Çeyrek)” varsayılır 

(Şekil 60). 

Şekil 60.  Ulusal VBP Alan Puanları’nı 

Kıyaslama Anahtarı 

 

ÇEYREKLER 

Hastanenizin 
VBP Alan 

Puanı 
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Aşağıda yer alan Örnek Hastane Uygulaması’nda “Etki Alanına Göre Analiz” için 

hastanelerin “İlaç Güvenliği, Yatan Hasta Bakım Yönetimi, Enfeksiyonlar, Annelik Bakımı, Yatan 

Hasta Cerrahisi, Pediatrik Bakım” kategorilerinin elde ettiği VBP Alan Puanları’nı ulusal düzeyde 

hastanelerin gösterdiği VBP Alan Puanları’na karşı durumunu içermektedir. 

Tablo 15. İlaç Güvenliği’nin Etki Alanına Göre Analizi 

Kategori 

VBP Etki 

Alanı 

Ağırlığı 

Ölçek 

2020 VBP 

Ölçüm 

Puanı 

VBP Ölçü 

Ağırlığı 
Hesaplama 

İlaç 

Güvenliği 

VBP Alan 

Puanı 

İlaç 

Güvenliği 
%15 

CPOE 100 7,94% (100 X 7,94) / 100 + (90 X 7,06) / 100 = 14,294                       

(VBP Alan Puanı) X (%15) = 14,294                                                 

(VBP Alan Puanı) = 95,293 
95 BCMA 90 7,06% 

İlaç Güvenliği VBP Alan Puanı’na ulaşmak için Tablo 15’de yer alan veriler hesaplanırken 

“CPOE ve BCMA” ölçeklerinin 2020 yılına ait VBP ölçüm puanları sırasıyla (100 ve 90), 

ölçeklerin önceden belirlenmiş VBP Ölçü Ağırlıkları (100*7,94% + 90*7,06%) ile çarpılır. Elde 

edilen sonuç (14,294), İlaç Güvenliği kategorisinin genel puanı hesaplamak için VBP Etki Alanı 

Ağırlığı ile (14,294*100 / 15) bölünür. Bölümden elde edilen sonuç (95,293), Örnek Hastane’nin 

İlaç Güvenliği kategorisinin VBP Alan Puanı’nı oluşturmaktadır. Örnek Hastane’nin “İlaç 

Güvenliği” kategorisinin aldığı VBP Alan Puanı, ulusal alanda ankete katılan 1.325 hastanenin İlaç 

Güvenliği Alan Puanları ortalamasının üstünde (95>90,64) başarı sağlamıştır. Örnek Hastane’nin 

“İlaç Güvenliği” kategorisindeki başarısı Ulusal VBP Alan İstatistikleri’ne göre; ilk %25’lik 

diliminin üzerinde (95>88,64), %50’lik ve %75’lik dilimin altında (95<100) başarı elde etmiştir. 

İLAÇ GÜVENLİĞİ                                             

 
95 

ULUSAL VBP ALAN PUANI İSTATİSTİKLERİ 

25. Yüzdelik 88,24 

50. Yüzdelik (Medyan) 100,00 

75. Yüzdelik 100,00 

Ortalama 90,64 

Dahil Edilen Hastane Sayısı 1.325 

Yatan Hasta Bakım Yönetimi VBP Alan Puanı’na ulaşmak için Tablo 16’da yer alan veriler 

hesaplanırken “YBÜ Uzman Hekim İstihdamı (IPS), NQF-SP#1, NQF-SP#2, NQF-SP#9, El 

Hijyeni, Asla Olmaması Gereken Olaylara Yanıt Verme ve Antibiyotik Yönetim Uygulamaları” 
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ölçeklerinin 2020 yılına ait VBP ölçüm puanları sırasıyla (80, 80, 80, 15, 80, 80 ve 95), ölçeklerin 

önceden belirlenmiş VBP Ölçü Ağırlıkları (80*3,60% + 80*2,57% + 80*2,57% + 15*2,57% + 

80*2,57% + 80*1,54% + 95*2,57%) ile çarpılır. Elde edilen sonuç (13,107), İlaç Güvenliği 

kategorisinin genel puanı hesaplamak için VBP Etki Alanı Ağırlığı ile (13,107*100 / 18) bölünür. 

Bölümden elde edilen sonuç (72,816), Örnek Hastane’nin Yatan Hasta Bakım Yönetimi 

kategorisinin VBP Alan Puanını oluşturmaktadır. 

Tablo 16. Yatan Hasta Bakım Yönetimi’nin Etki Alanına Göre Analizi  

Kategori 

VBP 

Etki 

Alanı 

Ağırlığı 

Ölçek 

2020 

VBP 

Ölçüm 

Puanı 

VBP 

Ölçü 

Ağırlığı 

Hesaplama 

Yatan Hasta 

Bakım 

Yönetimi 

VBP Alan 

Puanı 

Yatan 

Hasta 

Bakım 

Yönetimi 

%18 

YBÜ Uzman Hekim İstihdamı (IPS) 80 3,60% 

(80*3,60% + 80*2,57% + 80*2,57% 

+ 15*2,57% + 80*2,57% + 80*1,54% 

+ 95*2,57%) = 13,107                       

(VBP Alan Puanı) X (%18) = 13,107                                              

(VBP Alan Puanı) = 72,816 

72 

NQF SP#1 80 2,57% 

NQF SP#2 80 2,57% 

NQF SP#9 15 2,57% 

El Hijyeni 80 2,57% 

Asla Olmaması Gereken Olaylara 

Yanıt Verme 
80 1,54% 

Antibiyotik Yönetim Uygulamaları 95 2,57% 

Örnek Hastane’nin “Yatan Hasta Bakım Yönetimi” kategorisinin aldığı VBP Alan Puanı, 

ulusal alanda ankete katılan 1.325 hastanenin Yatan Hasta Bakım Yönetimi Alan Puanları 

ortalamasının altında (72<80,41) başarı sağlamıştır. Örnek Hastane’nin “Yatan Hasta Bakım 

Yönetimi” kategorisindeki başarısı Ulusal VBP Alan İstatistikleri’ne göre; ilk %25’lik diliminin 

üzerinde (72>71,67), %50’lik ve %75’lik dilimin altında (72<84,51 ve 72<100) başarı elde etmiştir. 

YATAN HASTA BAKIM YÖNETİMİ 

 

72 

ULUSAL VBP ALAN PUANI İSTATİSTİKLERİ 

25. Yüzdelik 71,67 

50. Yüzdelik (Medyan) 84,51 

75. Yüzdelik 100,00 

Ortalama 80,41 

Dahil Edilen Hastane Sayısı 1.325 
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Enfeksiyon VBP Alan Puanı’na ulaşmak için Tablo 17’de yer alan veriler hesaplanırken 

“MRSA, CDI, CLABSI, CAUTI ve SSI: Colon” ölçeklerinin 2020 yılına ait VBP ölçüm puanları 

sırasıyla (71, 58, 65, 32 ve 37), ölçeklerin önceden belirlenmiş VBP Ölçü Ağırlıkları (71*5,77% + 

58*5,77% + 65*5,13% + 32*5,13% + 37*3,21%) ile çarpılır. Elde edilen sonuç (13,6071), 

Enfeksiyon kategorisinin genel puanı hesaplamak için VBP Etki Alanı Ağırlığı ile (13,6071*100 / 

25) bölünür. Bölümden elde edilen sonuç (54,4284), Örnek Hastane’nin Enfeksiyon kategorisinin 

VBP Alan Puanı’nı oluşturmaktadır. 

Tablo 17. Enfeksiyonlar’ın Etki Alanına Göre Analizi 

Kategori 

VBP Etki 

Alanı 

Ağırlığı 

Ölçek 

2020 VBP 

Ölçüm 

Puanı 

VBP 

Ölçü 

Ağırlığı 

Hesaplama 

Enfeksiyon 

VBP Alan 

Puanı 

Enfeksiyonlar %25 

MRSA 71 5,77% 

(71*5,77% + 58*5,77% + 65*5,13% + 

32*5,13% + 37*3,21%) = 13,6071                       

(VBP Alan Puanı) X (%25) = 13,6071                       

(VBP Alan Puanı) = 54,4284 

54 

CDI 58 5,77% 

CLABSI 65 5,13% 

CAUTI 32 5,13% 

SSI: Colon 37 3,21% 

Örnek Hastane’nin “Enfeksiyon” kategorisinin aldığı VBP Alan Puanı, ulusal alanda ankete 

katılan 1.054 hastanenin Enfeksiyon Alan Puanları ortalamasının altında (54<55,25) başarı 

sağlamıştır. Örnek Hastane’nin “Enfeksiyon” kategorisindeki başarısı Ulusal VBP Alan 

İstatistikleri’ne göre; ilk %25’lik diliminin üzerinde (54>42,05), %50’lik ve %75’lik dilimin altında 

(54<54,93 ve 54<68,79) başarı elde etmiştir. 

 

ENFEKSİYONLAR 

 

54 

ULUSAL VBP ALAN PUANI İSTATİSTİKLERİ 

25. Yüzdelik 42,05 

50. Yüzdelik (Medyan) 54,93 

75. Yüzdelik 68,79 

Ortalama 55,25 

Dahil Edilen Hastane Sayısı 1.054 
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Annelik Bakımı VBP Alan Puanı’na ulaşmak için Tablo 18’de yer alan veriler 

hesaplanırken “Erken Elektif Doğum, Sezeryan Doğum, Epizyotomi, Annelik Bakım Süreci Kalite 

Ölçütleri ve Yüksek Riskli Doğumlar” ölçeklerinin 2020 yılına ait VBP ölçüm puanları sırasıyla 

(100, 66, 90, 100 ve 100), ölçeklerin önceden belirlenmiş VBP Ölçü Ağırlıkları (100*2,88% + 

66*3,46% + 90*2,88% + 100*2,88% + 100*2,88%) ile çarpılır. Elde edilen sonuç (13,5156), 

Annelik Bakımı kategorisinin genel puanı hesaplamak için VBP Etki Alanı Ağırlığı ile 

(13,5156*100 / 15) bölünür. Bölümden elde edilen sonuç (90,1040), Örnek Hastane’nin Annelik 

Bakımı kategorisinin VBP Alan Puanı’nı oluşturmaktadır. 

Tablo 18. Annelik Bakımı’nın Etki Alanına Göre Analizi 

Kategori 

VBP Etki 

Alanı 

Ağırlığı 

Ölçek 

2020 

VBP 

Ölçüm 

Puanı 

VBP 

Ölçü 

Ağırlığı 

Hesaplama 

Enfeksiyon 

VBP Alan 

Puanı 

Annelik 

Bakımı 
%15 

Erken Elektif Doğum 100 2,88% 

(100*2,88% + 66*3,46% + 90*2,88% + 

100*2,88% + 100*2,88%) = 13,5156                       

(VBP Alan Puanı) X (%15) = 13,5156                       

(VBP Alan Puanı) = 90,1040 

90 

Sezeryan Doğum 66 3,46% 

Epizyotomi 90 2,88% 

A.B Süreci Kalite Ölçütleri 100 2,88% 

Yüksek Riskli Doğumlar 100 2,88% 

Örnek Hastane’nin “Annelik Bakımı” kategorisinin aldığı VBP Alan Puanı, ulusal alanda 

ankete katılan 957 hastanenin Annelik Bakımı Alan Puanları ortalamasının üstünde (90>70,96) 

başarı sağlamıştır. Örnek Hastane’nin “Annelik Bakımı” kategorisindeki başarısı Ulusal VBP Alan 

İstatistikleri’ne göre; ilk %25’lik (90>60,54), %50’lik (90>73,42) ve %75’lik dilimin (90>84,48) 

üzerinde başarı elde etmiştir. 

ANNELİK BAKIMI 

 

90 

ULUSAL VBP ALAN PUANI İSTATİSTİKLERİ 

25. Yüzdelik 60,24 

50. Yüzdelik (Medyan) 73,42 

75. Yüzdelik 84,48 

Ortalama 70,96 

Dahil Edilen Hastane Sayısı 957 
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Yatan Hasta Cerrahisi VBP Alan Puanı’na ulaşmak için Tablo 19’da yer alan veriler 

hesaplanırken “Karotid Endarterektomi, Mitral Kapak Tamiri ve Değişimi, Açık Aort Prosedürleri, 

Kanser için Akciğer Rezeksiyonu, Kanser için Özofagus Rezeksiyonu, Kanser için Pankreas 

Rezeksiyonu, Rektum Kanseri Cerrahisi ve Kilo Kaybı İçin Bariatrik Cerrahi” ölçeklerinin 2020 

yılına ait VBP ölçüm puanları sırasıyla (90, 80, 80, 80, 90, 90, 90 ve 47), ölçeklerin önceden 

belirlenmiş VBP Ölçü Ağırlıkları (90*2,00% + 80*2,00% + 80*2,00% + 90*2,00% +  90*2,00% + 

80*2,00% + 70*2,00% + 47*2,00%) ile çarpılır. Elde edilen sonuç (12,54), Yatan Hasta Cerrahisi 

kategorisinin genel puanı hesaplamak için VBP Etki Alanı Ağırlığı ile (12,54*100 / 16) bölünür. 

Bölümden elde edilen sonuç (78,37), Örnek Hastane’nin Yatan Hasta Cerrahisi kategorisinin VBP 

Alan Puanı’nı oluşturmaktadır. 

Tablo 19. Yatan Hasta Cerrahisi’nin Etki Alanına Göre Analizi 

Kategori 

VBP 

Etki 

Alanı 

Ağırlığı 

Ölçek 

2020 

VBP 

Ölçüm 

Puanı 

VBP 

Ölçü 

Ağırlığı 

Hesaplama 

Yatan Hasta 

Cerrahisi 

VBP Alan 

Puanı 

Yatan 

Hasta 

Cerrahisi 

%16 

Karotid Endarterektomi 90 2,00% 

(90*2,00% + 80*2,00% + 

80*2,00% + 90*2,00% +  

90*2,00% + 80*2,00% + 70*2,00% 

+ 47*2,00%) = 12,54                                     

(VBP Alan Puanı) X (%16) = 12,54                       

(VBP Alan Puanı) =78,37 

78 

Mitral Kapak Tamiri ve Değişimi 80 2,00% 

Açık Aort Prosedürleri 80 2,00% 

Kanser için Akciğer Rezeksiyonu 90 2,00% 

Kanser için Özofagus 

Rezeksiyonu 
90 2,00% 

Kanser için Pankreas 

Rezeksiyonu 
80 2,00% 

Rektum Kanseri Cerrahisi 70 2,00% 

Kilo Kaybı İçin Bariatrik Cerrahi 47 2,00% 

Örnek Hastane’nin “Yatan Hasta Cerrahisi” kategorisinin aldığı VBP Alan Puanı, ulusal 

alanda ankete katılan 904 hastanenin Annelik Bakımı Alan Puanları ortalamasının üstünde 

(78>66,54) başarı sağlamıştır. Örnek Hastane’nin “Yatan Hasta Cerrahisi” kategorisindeki başarısı 

Ulusal VBP Alan İstatistikleri’ne göre; ilk %25’lik (78>52,50) ve %50’lik (78>65,43) dilimin 

üzerinde, %75’lik dilimin (78<83,63) altında başarı elde etmiştir. 
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YATAN HASTA CERRAHİSİ 

 

78 

ULUSAL VBP ALAN PUANI İSTATİSTİKLERİ 

25. Yüzdelik 52,50 

50. Yüzdelik (Medyan) 65,43 

75. Yüzdelik 83,63 

Ortalama 66,54 

Dahil Edilen Hastane Sayısı 904 

Pediatrik Bakım VBP Alan Puanı’na ulaşmak için Tablo 20’de yer alan veriler 

hesaplanırken “CAHPS Çocuk Anketi, BT Doz Kafa ve BT Dozu Batın / Pelvis” ölçeklerinin 2020 

yılına ait VBP ölçüm puanları sırasıyla (93, 32, ve 37), ölçeklerin önceden belirlenmiş VBP Ölçü 

Ağırlıkları (93*4,23% + 32*3,38% + 37*3,38%) ile çarpılır. Elde edilen sonuç (6,2661), Pediatrik 

Bakım kategorisinin genel puanı hesaplamak için VBP Etki Alanı Ağırlığı ile (6,2661*100 / 11) 

bölünür. Bölümden elde edilen sonuç (56,964), Örnek Hastane’nin Pediatrik Bakım kategorisinin 

VBP Alan Puanı’nı oluşturmaktadır. 

Tablo 20. Pediatrik Bakım’ın Etki Alanına Göre Analizi 

Kategori 

VBP 

Etki 

Alanı 

Ağırlığı 

Ölçek 

2020 

VBP 

Ölçüm 

Puanı 

VBP 

Ölçü 

Ağırlığı 

Hesaplama 

Pediatrik 

Bakım 

VBP Alan 

Puanı 

Pediatrik 

Bakım 
%11 

CAHPS Çocuk Anketi 93 4,23% (93*4,23% + 32*3,38% +                  

37*3,38%) = 6,2661                                                          

(VBP Alan Puanı) X (%11) = 6,2661                                               

(VBP Alan Puanı) = 56,964 

56 
BT Doz Kafa 32 3,38% 

BT Dozu Batın/Pelvis 37 3,38% 

 Örnek Hastane’nin “Pediatrik Bakım” kategorisinin aldığı VBP Alan Puanı, ulusal alanda 

ankete katılan 805 hastanenin Pediatrik Bakım Alan Puanları ortalamasının altında (56<65,62) 

başarı sağlamıştır. Örnek Hastane’nin “Pediatrik Bakım” kategorisindeki başarısı Ulusal VBP Alan 

İstatistikleri’ne göre; ilk %25’lik diliminin üzerinde (54>45,00), %50’lik ve %75’lik dilimin altında 

(56<68,50 ve 56<79,50) başarı elde etmiştir. 
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PEDİATRİK BAKIM 

 
56 

ULUSAL VBP ALAN PUANI İSTATİSTİKLERİ 

25. Yüzdelik 45,00 

50. Yüzdelik (Medyan) 68,50 

75. Yüzdelik 79,50 

Ortalama 65,62 

Dahil Edilen Hastane Sayısı 805 

Raporun sunduğu üçüncü analiz türü olan “Genel VBP Değer Puanı (Overall VBP Value 

Score)” ile Leapfrog VBP Programı’nda yer alan geçerli 30 farklı Leapfrog Hastane Anketi 

ölçümlerinin her biri için VBP Ölçüm Puanları, 0 (en kötü performans) ile 100 (en iyi performans) 

arasında değişen VBP Değer Puanı olarak adlandırılan genel bir bileşik puanı hesaplamak için 

kullanılmaktadır. Histogram, 2020 Leapfrog Hastane Anketi’ne katılan hastanelerin aldığı tüm VBP 

Değer Puanları’nın grafiğini çizmekte ve turuncu bir yıldızla hastanelerin VBP Değer Puanı’nı 

karşılaştırmalı olarak nereye yerleştirdiğini göstermektedir. Ondalık sıralamalar ise, hastanenin 

ulusal olarak puanlanan tüm hastaneler arasındaki performansı yansıtmaktadır. 

Tablo 21. Örnek Hastane’nin Ulusal VBP Değer Puan Dağılımı 
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Tablo 21’e göre Örnek Hastane, Leapfrog VBP Programı’nda yer alan 30 Leapfrog Hastane 

Anketi ölçümlerinin her biri için aldığı VBP Ölçüm Puanları ile elde edilen VBP Değer Puanı (80) 

hem ulusal (80>76), hem eyalet (80>68), hem de kohort (80>73) ortalamalarının üzerinde başarı 

sağlamıştır.  

Tablo 22. Örnek Hastane’nin VBP Değer Puanı & Ulusal / Eyalet 

ve Kohort Ortalamalarına Göre Durumu 

 

VBP DEĞER PUANINIZ 80 

 

Ulusal Ortalama 76 

 

Eyalet Ortalaması 68 

 

Kohort Ortalaması 73 
State: SAMPLE STATE / Cohort: SAMPLE COHORT                         

Ulusal VBP Değer Puan Dağılımları’nı gösteren histogramın anlaşılmasına yardımcı olmak 

için Leapfrog’un önceden belirlediği ondalık dilimler 1’den 10’a kadar hastanelerin VBP Değer 

Puanı başarı düzeylerine göre sıralamaktadır. Örnek Hastane’nin hastane genelindeki 30 Leapfrog 

Hastane Anketi ölçümlerinin başarısı (VBP Değer Puanı) 80 olduğu için ulusal alanda belirlenen 

ondalık dilimlere göre ikinci sırada yer almıştır. 

Ondalık Dilim VBP DEĞER PUANINIZ 

En Yüksek 85 ve Üzeri 

2. 80-84 

3. 76-79 

4. 75-75 

5. 73-74 

6. 70-72 

7. 68-69 

8. 64-67 

9. 57-63 

10. 56 ve Aşağısı 

Raporun sunduğu dördüncü analiz türü olan “Geçmiş Performans Kıyaslaması (Past 

Performance Benckmark)” ile hastanelerin 30 farklı Leapfrog Hastane Anketi ölçümlerinden elde 

edilen VBP Ölçüm Puanları’nın, hem raporlama yılının hem de bir önceki yılın verilerine göre 

iyileşme durumlarına göre karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Bir önceki raporlama döneminde elde 

edilen veriler ile bir sonraki raporlama dönemi arasında kıyaslama yapılmak istenen hastaneler için, 

performans durumunu (artış veya azalış olan alanlar veya önlemler) ve iyileştirmeye ihtiyaç 

duyulabilecek alanlarının görülmesini hedeflemektedir.  
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Tablo 23. VBP Ölçü Puanları Karşılaştırması 

 

Her İki Yılda En Yüksek Performans 

 

> 10 Puan Daha İyi  

 

± 10 Puan Ne İyi Ne Kötü 

 

> 10 Puan Daha Kötü 

N/A Mevcut Değil 

PENDING VERIFICATION Bekleyen Leapfrog Doğrulaması 

Leapfrog hastanelerin hedeflenen karşılaştırma durumlarının (performans durumunu “artış 

veya azalış olan alanlar veya önlemler” ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulabilecek alanları) daha kolay 

anlaşılması için bazı ölçüm sonuçlarının birbirlerine göre durumunu gösteren bir çizelge 

belirlemiştir. Bu çizelgeye göre her iki raporlama döneminde en yüksek performansı gösteren 

önlemler üç yıldız , > 10 puan daha iyi veya yüksek performans gösteren önlemler yeşil ok, ± 10 

Puan performans gösteren önlemler sarı yuvarlak, > 10 puan daha kötü başarı gösteren önlemler 

kırmızı ok, her iki raporlama döneminde mevcut olmayan veya yeni getirilen ölçü veya hem ölçü 

hem de puan değişikliği olan önlemlerde ise “N/A” kullanılmaktadır.  

Örnek Hastane’nin “İlaç Güvenliği” kategorisinin bir önceki raporlama döneminde elde 

edilen veriler ile bir sonraki raporlama dönemi kıyaslandığında hastanenin “BCMA” önleminde 

2019 yılına göre > 10 Puan Daha Kötü performans gösterdiği “CPOE” önleminde ise 2020 yılında 

ölçü/puan değişikliğine gidildiği için 2019’a göre durumu bilinmemektedir (Tablo 24).  

Tablo 24. İlaç Güvenliği & Yatan Hasta Bakım Yönetimi’nin Geçmiş Performans Kıyaslaması 

Kategori Ölçek 
2019 VBP 

Ölçüm Puanı 

2020 VBP 

Ölçüm Puanı 
2019’a Göre Durumu 

İlaç Güvenliği 

CPOE 100 100 N/A - Ölçü/Puan Değişikliği 

BCMA 100 90 
 

Yatan Hasta Bakım 

Yönetimi 

YBÜ Uzman Hekim İstihdamı (IPS) 95 80 
 

NQF SP#1 ------ 80 N/A – Yeni Ölçü 

NQF SP#2 ------ 80 N/A – Yeni Ölçü 

NQF SP#9 ------ 15 N/A – Yeni Ölçü 

El Hijyeni ------ 80 N/A – Yeni Ölçü 

Asla Olmaması Gereken Olaylara 

Yanıt Verme 
75 80 

 

Antibiyotik Yönetim Uygulamaları 100 95 
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Örnek Hastane’nin “Yatan Hasta Bakım Yönetimi” kategorisinde ise sadece üç önlemde bir 

önceki yıla göre durumu tespit edilmiştir. Örnek Hastane’nin “YBÜ Uzman Hekim İstihdamı (IPS) 

ve Antibiyotik Yönetim Uygulamaları” önleminde 2019 yılına göre aynı düzeyde kaldığı için Ne iyi 

Ne Kötü performans göstermiştir. Sadece “Asla Olmaması Gereken Olaylara Yanıt Verme” 

önleminde 2019 yılına göre > 10 Puan Daha İyi performans sağladığı görülmektedir (Tablo 24). 

Örnek Hastane’nin “Enfeksiyonlar” kategorisinin bir önceki raporlama döneminde elde 

edilen veriler ile bir sonraki raporlama dönemi kıyaslandığında hastanenin sadece “MRSA, 

CLABSI ve SSI: Colon” önleminde 2019 yılına göre > 10 Puan Daha İyi performans gösterdiği, 

“CDI” önleminde 2019 yılına göre aynı düzeyde kaldığı için Ne iyi Ne Kötü performans gösterdiği, 

“CAUTI” önleminde ise > 10 Puan Daha Kötü performans gösterdiği tespit edilmiştir (Tablo 25).   

Tablo 25. Enfeksiyonlar & Annelik Bakımı’nın Geçmiş Performans Kıyaslaması 

Kategori Ölçek 
2019 VBP 

Ölçüm Puanı 

2020 VBP 

Ölçüm Puanı 
2019’a Göre Durumu 

Enfeksiyonlar 

MRSA 64 71 
 

CDI 58 58 
 

CLABSI 3 65 
 

CAUTI 48 32 
 

SSI: Colon 29 37 
 

Annelik Bakımı 

Erken Elektif Doğum 100 100 
 

Sezeryan Doğum 20 66 
 

Epizyotomi 91 90 
 

A.B Süreci Kalite Ölçütleri 90 100 N/A - Ölçü/Puan Değişikliği 

Yüksek Riskli Doğumlar 67 100 
 

Örnek Hastane’nin “Annelik Bakımı” kategorisinde ise her iki raporlama döneminde 

gösterdiği başarı hastane genelinde “Her İki Yılda En Yüksek Performans” olarak “Erken Elektif 

Doğum” nitelenen tek önlemdir. 2019 yılına göre > 10 Puan Daha İyi performans sağladığı görülen 

önlemler ise “Sezeryan Doğum ve Yüksek Riskli Doğumlar” olduğu görülmektedir. “Epizyotomi” 

önleminde 2019 yılına göre aynı düzeyde kaldığı için Ne iyi Ne Kötü performans göstermiştir. 

“Annelik Bakım Süreci Kalite Ölçütleri” önleminde ise 2020 yılında ölçü/puan değişikliğine 

gidildiği için 2019’a göre durumu bilinmemektedir (Tablo 25). 
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Örnek Hastane’nin “Yatan Hasta Cerrahisi” kategorisinin bir önceki raporlama döneminde 

elde edilen veriler ile bir sonraki raporlama dönemi kıyaslandığında hastanenin üç önlemde 

“Karotid Endarterektomi, Açık Aort Prosedürleri ve Kanser için Özofagus Rezeksiyonu” 2019 

yılına göre > 10 Puan Daha İyi performans gösterdiği, “Kanser için Akciğer Rezeksiyonu” 

önleminde 2019 yılına göre ± 10 Puan arasında kaldığı için Ne iyi Ne Kötü performans gösterdiği, 

“Mitral Kapak Tamiri ve Değişimi, Kanser için Pankreas Rezeksiyonu ve Rektum Kanseri 

Cerrahisi”de ise > 10 Puan Daha Kötü performans gösterdiği tespit edilmiştir. “Kilo Kaybı İçin 

Bariatrik Cerrahi” önleminde ise 2019 yılındaki durumu bilinmediği için kıyaslama yapılama-

maktadır. Yine Örnek Hastane’nin “Pediatrik Bakımı” kategorisinde yer alan üç önlemin 2020 

yılında ölçü/puan değişikliğine gidildiği için 2019’a göre durumu bilinmemektedir (Tablo 26).   

Tablo 26. Yatan Hasta Cerrahisi & Pediatrik Bakımı’nın Geçmiş Performans Kıyaslaması 

Kategori Ölçek 
2019 VBP 

Ölçüm Puanı 

2020 VBP 

Ölçüm Puanı 
2019’a Göre Durumu 

Yatan Hasta Cerrahisi 

Karotid Endarterektomi 79 90 
 

Mitral Kapak Tamiri ve Değişimi 90 80 
 

Açık Aort Prosedürleri 65 80 
 

Kanser için Akciğer Rezeksiyonu 90 90 
 

Kanser için Özofagus 

Rezeksiyonu 
82 90 

 

Kanser için Pankreas 

Rezeksiyonu 
93 80 

 

Rektum Kanseri Cerrahisi 91 70 
 

Kilo Kaybı İçin Bariatrik Cerrahi N/A 47 ------ 

Pediatrik Bakım 

CAHPS Çocuk Anketi 100 93 N/A - Ölçü/Puan Değişikliği 

BT Doz Kafa 51 32 N/A - Ölçü/Puan Değişikliği 

BT Dozu Batın/Pelvis 47 37 N/A - Ölçü/Puan Değişikliği 

Leapfrog’un 2020 yılı için yeni getirdiği ve Leapfrog Hastane Anketi’nin Ayakta Tedavi 

Prosedürleri bölümünden seçtiği önlemler ile hastanelerin VBP Etki Alanındaki performansını ön 

izlemeyi, performansını puanlamayı ve kamuoyuna raporlamayı hedeflemektedir. “Ayakta Tedavi 

Prosedürleri” raporun sunduğu ilk analiz türü olan “Ölçüye Göre Analiz” mantığı ile hastanelerin 

bu grupta geçerli olan her bir önlemin VBP Ölçüm Puanları’nı ve Ağırlıkları’nı hem ulusal hem 

eyalet hem de kohort ortalamalarına göre karşılaştırmaktadır. Bu yeni “Ayakta Tedavi Prosedürleri” 

kategorisi 2020 VBP Değer Puanı hesaplamasına dahil edilmemekte ve VBP Ölçüm Puanları ile 

VBP Etki Alanı Puanı kullanılarak yapılan karşılaştırmalar yalnızca hastaneleri bilgilendirme ve 

planlama amacıyla kullanılmaktadır. 
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Tablo 27. Ayakta Tedavi Prosedürleri’nin Ölçüye Göre 

Analizi 
KIYASLAMALAR (BENCHMARKS) 

Kategori 
VBP Ölçü 

Ağırlığı 
Ölçek 

2020 VBP 

Ölçüm 

Puanı 

Ulusal 

(National)      

N:1325 

Eyalet 

(State)      

N:150 

Kohort 

(Cohort)    

N:557 

Ayakta 

Tedavi 

Prosedürleri 

20,83% Hasta İyileştirme - Yetişkin 100 87 90 99 

20,83% Hasta İyileştirme - Pediatrik 100 94 98 85 

25,00% Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi 100 91 79 96 

16,67% İlaç ve Alerji Dokümantasyonu 46 62 69 70 

16,67% Hasta Deneyimi (OAS CAHPS) 76 78 78 81 

Tablo 27’ye göre Örnek Hastane’nin Ayakta Tedavi Prosedürleri’nde yer alan önlemlerin 

üçünde “Hasta İyileştirme - Yetişkin (Yetişkin Gelişmiş Kardiyovasküler Yaşam Desteği (yetişkin 

hastalar için “Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS)”)), Hasta İyileştirme - Pediatrik 

(Pediatrik İleri Yaşam Desteği (pediatrik hastalar için “Pediatric Advanced Life Support (PALS)”)) 

ve Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi” ulusal ortalamaların üstünde başarı (Daha İyi) gösterdiği 

görülmektedir. Ancak “İlaç ve Alerji Dokümantasyonu” önleminde ulusal ortalamanın altında 

başarı (Daha Kötü) sağlamıştır. Hasta Deneyimi’ni ölçen OAS CAHPS (Sağlık Hizmeti 

Sağlayıcıları ve Sistemlerinin Tüketici Değerlendirmesi Ayakta Tedavi ve Cerrahi Anketi) ise ± 10 

Puan arasında kaldığı için Ne iyi Ne de Kötü performans göstermiştir (Tablo 27). 

Tablo 28.  Ayakta Tedavi Prosedürleri’nin Etki Alanına Göre Analizi 

Kategori 

VBP 

Etki 

Alanı 

Ağırlığı 

Ölçek 

2020 

VBP 

Ölçüm 

Puanı 

VBP 

Ölçü 

Ağırlığı 

Hesaplama 

Ayakta 

Tedavi 

Prosedürleri 

VBP Alan 

Puanı 

Ayakta 

Tedavi 

Prosedürleri 

%100 

Hasta İyileştirme - Yetişkin 100 20,83% 

(100*20,83% + 100*20,83% 

+ 100*25,00% + 46*16,67% 

+ 76*16,67%) = 86,99                       

(VBP Alan Puanı) = 86,99 

87 

Hasta İyileştirme - Pediatrik 100 20,83% 

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi 100 25,00% 

İlaç ve Alerji Dokümantasyonu 46 16,67% 

Hasta Deneyimi (OAS CAHPS) 76 16,67% 

Ayakta Tedavi Prosedürleri VBP Alan Puanı’na bulmak için Tablo 28’de yer alan veriler 

hesaplanırken “Hasta İyileştirme - Yetişkin, Hasta İyileştirme - Pediatrik, Güvenli Cerrahi Kontrol 

Listesi, İlaç ve Alerji Dokümantasyonu ve Hasta Deneyimi (OAS CAHPS)” ölçeklerinin 2020 

yılına ait VBP ölçüm puanları sırasıyla (100, 100, 100, 46 ve 76), ölçeklerin önceden belirlenmiş 
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VBP Ölçü Ağırlıkları (100*20,83% + 100*20,83% + 100*25,00% + 46*16,67% + 76*16,67%) ile 

çarpılır. Elde edilen sonuç (86,99), Örnek Hastane’nin Ayakta Tedavi Prosedürleri kategorisinin 

VBP Alan Puanı’nı oluşturmaktadır. Bu puan Örnek Hastane’nin Ayakta Tedavi Prosedürleri’ndeki 

başarısını yansıtır. 

AYAKTA TEDAVİ İŞLEMLERİ 

 

87 

ULUSAL VBP ALAN PUANI İSTATİSTİKLERİ 

25. Yüzdelik 86,00 

50. Yüzdelik (Medyan) 89,20 

75. Yüzdelik 96,00 

Ortalama 87,19 

Dahil Edilen Hastane Sayısı 758 
 

Tablo 29. Örnek Hastane’nin VBP Değer 

Puanı & Ulusal / Eyalet ve Kohort 

Ortalamalarına Göre Durumu 

 

VBP DEĞER 

PUANINIZ 87 

 

Ulusal Ortalama 84 

 

Eyalet Ortalaması 83 

 

Kohort Ortalaması 88 

State: SAMPLE STATE / Cohort: SAMPLE COHORT                         

Örnek Hastane’nin “Ayakta Tedavi Prosedürleri” kategorisindeki başarısını ulusal alanda 

karşılaştırıldığında, ulusal alanda ankete katılan 758 hastanenin Ayakta Tedavi Prosedürleri Alan 

Puanları ortalamasının altında (87>87,19) başarı sağlamıştır. Yine Örnek Hastane’nin “Ayakta 

Tedavi Prosedürleri” kategorisindeki başarısını Ulusal VBP Alan İstatistikleri’ne göre incelediği-

mizde; Örnek Hastane’nin ilk %25’lik diliminin üzerinde (87>86,00), %50’lik ve %75’lik dilimin 

altında (87<89,20 ve 87<96,00) başarı elde ettiği görülmektedir. Ayakta Tedavi Prosedürleri VBP 

Değer Puanı (87) ise, ulusal (87>84) ve eyalet (87>83) çapında ortalamalarının üzerinde başarı elde 

ederken kohort (87<88) ortalamalarının altında başarı sağlamıştır.  
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BÖLÜM III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu bölümde Türkiye için tüketim 

ideolojisi hakları ve Leapfrog Group girişimleri 

göz önünde bulundurularak geliştirilen model 

önerisi ele alınacaktır.  
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3. TÜRKİYE İÇİN MODEL ÖNERİSİ 

Sürekli değişim ve gelişmelerin yaşandığı sağlık sektöründe, ülkelerin en değerli varlığı olan 

yurttaşlarının yaşamlarına sağlıklı devam edebilmeleri ülke genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin 

kalitesi ve güvenliğine bağlıdır. Artan yoğun rekabet koşulları içerisinde ayakta kalabilmek, kâr 

edebilmek isteyen sağlık işletmelerinin sunduğu hizmetlerdeki eksiklikler, hasta beklentileri ve 

şikayetlerinde yaşanan artış, sağlık hizmetleri yapısının artık devlet eliyle (bu değişim ve dönüşüm 

sürecinin yönetilmesi, belirsizliklerin azaltılması, hataların önlenmesi için) düzenlenerek belirli 

şartlar üzerine oturtulması (uygun altyapı) gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde sağlıkta kalite 

ve akreditasyon çalışmaları, 2003 yılında diğer birçok konu gibi nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri 

için kalitenin artırılması ve akreditasyonun ihtiyacına vurgu yapan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” 

kapsamında başlamıştır. Sağlık Bakanlığı, güvenli bir hasta bakım çevresinin oluşturulması, hasta 

ve çalışanlara yönelik risklerin en aza düşürülmesi, hasta bakım kalitesinin iyileştirilmesi, kalite ve 

hasta güvenliği sürekliliğinin edinilmesi gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda “SKS ve SAS” setlerini 

(Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Standartları) yayınlamıştır. Yapısal olarak içerisinde birçok boyut, 

bölüm, standart ve değerlendirme ölçütleri içeren bu setler o günden bugüne birden fazla revizyona 

tabi tutularak başta hastane olmak üzere diğer üç farklı hizmet sunum alanına yönelik (2021 yılında 

ek yeni hizmet alanı “SAS Ayaktan Sağlık Hizmetleri Seti”) olarak uygulanmıştır. “SKS ve SAS” 

setlerinin ilk uygulandığı tarihten bu yana aynı döneme denk gelen ve ABD sağlık hizmetlerinde 

büyük ses getiren adımları ile dev sıçramalara ve iyileştirmelere öncülük eden Leapfrog’un kalite 

girişimleri içerisindeki modern pratikler, Türkiye’nin sağlıkta kalite düzeyine katkı potansiyeli 

taşımaktadır. Ancak bu potansiyelin ülkemizde gerçekleşebilmesi için, yerli literatürün bu alanda 

çalışmalar yapmasında yarar vardır. Bu amaca ilk hizmet eden çalışmamız neticesinde belirle-

diğimiz model önerisi (“Tüketim Odaklı Sağlık Hizmetleri Standardı” veya “Hasta Odaklı Sağlık 

Hizmetleri Standardı” olarak adlandırılabilir) temel olarak üç suale dayanmaktadır Bunlar; 

 

Şekil 61. Model Önerisi için Temel Sorular 

Aşama 1: “Leapfrog girişimlerinin ülkemizde uygulanan standart setlerine göre 
durumu (benzerlik düzeyi) nedir?”

Aşama 2: “Leapfrog girişimlerine göre ülkemizde uygulanan standart setlerinin 
eksiklikleri (kara kutumuzun içerisinde ne var) nedir?”

Aşama 3: “Ülkemiz genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi ve güvenliğini 
arttırmak (iyi’yi daha mükemmel yapmak) için ne yapmalıyız?”
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Aşama 1: “Leapfrog girişimlerinin ülkemizde uygulanan standart setlerine göre durumu 

(benzerlik düzeyi) nedir?” 

Her iki kuruluşun (hem Leapfrog Group hem de T.C. Sağlık Bakanlığı) bünyesinde yer alan 

girişimler arasındaki benzerlik durumuna bakılmadan önce yapısal açıdan aynı sağlık hizmeti 

sunanlara yönelik olanların birbirleri ile eşleştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yapısal olarak 

aynı hizmet sunum alanına yönelik olan standartları Tablo 30’da görüldüğü gibi eşleştirdik.  

Tablo 30. Girişimlerin Hizmet Sunum Alanları’na Göre Durumu 

Leapfrog Group T.C. Sağlık Bakanlığı 

Leapfrog Hospital Survey 

SAS Hastane 

SKS Hastane 

Leapfrog Safety Grade 

SAS Hastane 

SKS Hastane 

Leapfrog ASC Survey (ASC’ler) 

SAS Ayaktan Sağlık Hizmetleri Seti 
Section 10 Outpatient Procedures (HOPD’ler) 

(Leapfrog Hospital Survey)                                        

Eşleştirme sonuçlarına göre, önümüze iki 

farklı hizmet sunum alanında (hastane ve ayaktan 

sağlık hizmetleri sunan tesisler) üç farklı kıyaslama 

çıkmaktadır. Leapfrog etkili girişimlerinin ülkemizin 

standart setlerine karşı ne derecede uyumlu olduğunu 

belirlerken beş düzeyden oluşan bir uyumluluk ölçütü 

geliştirdik. Uyumluluk ölçütlerimizi her iki girişimin 

benzerlik düzeylerine göre renklendirdik (Tablo 31). 

 

Tablo 31. Standartlar’ın Benzerlik Düzeyleri 

 

Birebir Uyumlu 100 Puan 

 

Yüksek Uyumluluk 75 Puan 

 

Ne Uyumlu Ne Değil 50 Puan 

 

Düşük Uyumluluk 25 Puan 

N/A Mevcut Değil 0 Puan 

 

İlk kıyaslamamız “Leapfrog Hospital Survey ile SAS & SKS Hastane Setleri” arasında 

uygulandı. Elde ettiğimiz sonuçlara göre, Leapfrog Hospital Survey kapsamında yer alan 21 farklı 

değerlendirme ölçütünden sadece biri orta derece (Annelik Bakım Süreci Kalite Ölçütleri) ve yüksek 

uyumluluğa (El Hijyeni) sahiptir (Tablo 32). Ancak diğer kalan değerlendirme ölçütlerinin çoğu 

düşük veya hiç bulunmamaktadır. Sırasıyla 10 farklı değerlendirme ölçütü düşük uyumluluğa, diğer 

kalanları SAS ve SKS Hastane Seti’nde mevcut değildir. Her değerlendirme ölçütünün uyumluluk 

düzey puanlarına göre hesaplandığımızda “9 düşük, 1 orta ve 1 yüksek” benzerlik düzeyi her iki 

kuruluşun girişimleri arasında yaklaşık %17 (16,66) oranında benzerlik olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 32. Leapfrog Hospital Survey ile SAS & SKS Hastane Seti’nin Benzerlik Durumu 

Leapfrog Hospital Survey B.D SAS Hastane SKS Hastane 

Bilgisayarlı Hekim Order Sistemleri (CPOE)  SH.İY.01.06 “İzlenebilirlik” (Ç) SİY05.02 “İlaç İstemleri” 

Barkodlu İlaç Yönetim Sistemleri (BCMA)  
SH.İY.01.05 “İlaç 

Uygulamaları” 

(Ç) SİY08.03 “İlaçların Güvenli 

Uygulanması” 

İlaç Uyumlulaştırılması  

SH.İY.01.05 “Hasta 

Beraberinde Gelen İlaçların 

Kontrolü” 

SİY12/01/02 “Hastanın 

Beraberinde Getirdiği İlaçların 

Yönetimine İlişkin Düzenleme” 

Cerrahi Hacim ve Uygunluk N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

Erken Elektif Doğum N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

Sezaryen Doğum  
S.63.Z “Sezayen Oranı 

İndikatörü” 
Mevcut Değil 

Epizyotomi N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

Annelik Bakım Süreci Kalite Ölçütleri  
S.62.Z “DVT Profilaksisi Uyg. 

Oranı İndikatörü” 

(Ç) SDH03.04 “Annelik Bakımı” 

(Ç) SDH05 “Yenidoğan Bakımı” 

Yüksek Riskli Doğumlar N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

YBÜ Uzman Hekim İstihdamı (IPS) - YBÜ 

Hastalarına Özel Eğitimli Doktor 
N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

SP#1: Güvenlik Kültürü Liderlik Yapıları ve 

Sistemleri 
N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

SP#2: Kültür Ölçümü, Geribildirim ve Müdahale N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

SP#9: Hemşirelik İşgücü N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

El Hijyeni  
SH.EÖ.01.00 “El Hijyeni” 

S.17.Z “El Hijyeni İndikatörü” 
SEN06/07/08/09/10 “El Hijyeni” 

Asla Olmaması Gereken Olaylara Yanıt Verme  

YO.OB.01.00 “İstenmeyen Olay 

Bildirim Sistemi” 

HD.HH.01.12 “Yaşanan 

İstenmeyen Olayların 

Bilgilendirilmesi” 

KKY02.04 “İstenmeyen Olay 

Bildirimlerin Süreç Yönetimi” 

(Ç) KİO01/04 - KİO02/03/05 

“İstenmeyen Olay Bildirimi” 

HHD01.05 “İstenmeyen Olayların 

Bilgilendirilmesi” 

Sağlık Hizmetleriyle İlişkili Enfeksiyonlar 

(CLABSI, CAUTI, MRSA, CDI, SSI: COLON)  

YO.KY.01.04 “Enfeksiyonların 

Önlenmesi” 

SH.EÖ.01.00/02/03 

“Enfeksiyonların Önlenmesi ve 

Kontrolüne İlişkin Gerekli 
Tedbirlerin Alınması, Program 

Belirlemesi ve Sürveyansın 

İzlenmesi” 

S.8/10/11/12.Z “Enfeksiyon 

İndikatörleri” 

KKY07.01 “Enfeksiyonların 

Önlenmesi” 

SEN02/03 “Enfeksiyonların 

Önlenmesi ve Kontrolüne İlişkin 
Program Belirlenmesi ve 

Sürveyansın İzlenmesi” 

(Ç) SEN04 “Enfeksiyonların 

Önlenmesine İlişkin Kontrol 

Demetleri CLABSI, CAUTI” 

Hasta Deneyimi - CAHPS Çocuk Hastanesi 

Anketi  

HD.GB.01.00/01/02/03/04 

 “Sunulan Hizmetler ile İlgili 

Geri Bildirim Alınmalı” 

H.1.Z “Hasta Memnuniyet 

İndikkatörü” 

 (Ç) HHD02 “Hastanın Bakım 

Sürecine Katılımı” 

(Ç) HHD05 “Hasta Deneyim 

Anketleri Uygulanmalı” 

Pediatrik BT Radyasyon Dozu N/A Mevcut Değil 
SRG07.01 “Radyolojik İşlemlere 

Ait Çekim Protokolleri 

Belirlenmeli” 
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Ayakta Tedavi İşlemleri Tıbbi, Cerrahi ve Klinik 

Personeli 
N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

Ayakta Tedavi Prosedürlerin Hacmi ve Güvenliği 

• Prosedürlerin Hacmi 

• Hasta Takibi 

• Hasta Seçimi 
• Tedavi için Hasta Onayı 

• Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi 

• İlaç Güvenliği 

 

S.15.Z “Cerrahi Alan 

Enfeksiyon İndikatörü” 

SH.GC.01.00/01 “Güvenli 

Cerrahi Sağlanmaya Yönelik 

Tedbirler Alınmalı”  

S.93.Z “Güvenli Cerrahi 

Kontrol Listesi İndikatörü” 

(Ç) SAH07 “Cerrahi 

Uygulamaların Güvenliği 

Sağlanmalı” 

Hasta Deneyimi  - Ayakta Tedavi ve Cerrahi 

CAHPS Anketi (OAS CAHPS)  

HD.GB.01.00/01/02/03/04 

 “Sunulan Hizmetler ile İlgili 

Geri Bildirim Alınmalı” 

H.1.Z “Hasta Memnuniyet 

İndikkatörü” 

 (Ç) HHD02 “Hastanın Bakım 

Sürecine Katılımı” 

(Ç) HHD05 “Hasta Deneyim 

Anketleri Uygulanmalı” 

İkinci kıyaslamamız “Leapfrog Hospital Safety Grade ile SAS & SKS Hastane Setleri” 

arasında uygulandı. Elde ettiğimiz sonuçlara göre, Leapfrog Hospital Safety Grade kapsamında yer 

alan 23 farklı değerlendirme ölçütünden sadece üçü yüksek derecede uyumluluğa (El Hijyeni, 

Tehlikeli Yatak Yaraları ve Hasta Düşmeleri ve Yaralanmalar) sahiptir (Tablo 33). Ancak diğer 

kalan değerlendirme ölçütlerinin büyük çoğunluğu düşük veya hiç bulunmamaktadır. Sırasıyla üç 

farklı değerlendirme ölçütü düşük uyumluluğa, diğer kalanları ise SAS ve SKS Hastane Seti’nde 

mevcut değildir. Her değerlendirme ölçütünün uyumluluk düzey puanlarına göre hesaplandığımızda 

“3 düşük ve 3 yüksek” benzerlik düzeyi her iki kuruluşun girişimleri arasında yaklaşık %13 (13,04) 

oranında benzerlik olduğunu göstermektedir. 

Tablo 33. Leapfrog Hospital Safety Grade ile SAS & SKS Hastane Seti’nin Benzerlik Durumu 

Leapfrog Hospital Safety Grade B.D SAS Hastane SKS Hastane 

Sağlık Hizmetleriyle İlişkili Enfeksiyonlar 

(CLABSI, CAUTI, MRSA, CDI, SSI: COLON)  

YO.KY.01.04 

“Enfeksiyonların 

Önlenmesi” 

SH.EÖ.01.00/02/03 

“Enfeksiyonların Önlenmesi 

ve Kontrolüne İlişkin 

Gerekli Tedbirlerin 

Alınması, Program 
Belirlemesi ve Sürveyansın 

İzlenmesi” 

S.8/10/11/12.Z “Enfeksiyon 

İndikatörleri” 

KKY07.01 “Enfeksiyonların 

Önlenmesi” 

SEN02/03 “Enfeksiyonların 

Önlenmesi ve Kontrolüne İlişkin 

Program Belirlenmesi ve 

Sürveyansın İzlenmesi” 

(Ç) SEN04 “Enfeksiyonların 

Önlenmesine İlişkin Kontrol 

Demetleri CLABSI, CAUTI” 

Hastanın Vücudunda Kalan Tehlikeli Nesne N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

Cerrahi Yatan Hastalarda Ölüm N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

İyatrojenik Pnömotoraks N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

Ameliyat Sonrası Solunum Başarısızlığı N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

Ameliyat Sonrası Pulmoner Emboli (PE) / Derin 

Ven Trombozu (DVT) 
N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

Ameliyat Sonrası Açılan Cerrahi Yaralar N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 
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Batın veya Pelviste Kazara Kesikler ve Yırtıklar N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

Bilgisayarlı Hekim Order Sistemleri (CPOE)  SH.İY.01.06 “İzlenebilirlik” (Ç) SİY05.02 “İlaç İstemleri” 

Barkodlu İlaç Yönetim Sistemleri (BCMA)  
SH.İY.01.05 “İlaç 

Uygulamaları” 

(Ç) SİY08.03 “İlaçların Güvenli 

Uygulanması” 

El Hijyeni  

SH.EÖ.01.00 “El Hijyeni” 

S.17.Z “El Hijyeni 

İndikatörü” 

SEN06/07/08/09/10 “El Hijyeni” 

HCAHPS C#5: İlaçlar Hakkında İletişim N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

HCAHPS C#6: Taburculuk Bilgileri N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

SP#2: Kültür Ölçümü, Geribildirim ve Müdahale N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

Tehlikeli Yatak Yaraları  Mevcut Değil 

SHB03.02 “Bası Ülseri Risk 

Değerlendirmesi” 

(Ç) SHB09 - SHB09.01/02/03 

“Basınç Yarasının Kontrolü ve 

Önlemmesi” 

Hasta Düşmeleri ve Yaralanmalar  

SH.HB.03.00/01/02/03/04 

“Hasta Düşmelerinin 

Önlenmesine Yönelik 

Tedbirler, Düşme Riski 

Değerlendirilmesi, Düşme 
Riskine Göre Alınması 

Gereken Önlemler, 

Düşmelerin İzlenmesi” 

SHB03.02 “Düşme Riski 

Değerlendirilmeli” 

SHB17 - SHB17.01 “Hasta 

Düşmelerinin Önlenmesine Yönelik 

Süreçler” 

(Ç) SHB18 - SHB18.01/02 “Düşme 

Risk Düzeyinin Belirlenmesi” 

(Ç) SHB19 - SHB19.01/02/03/04/05 

“Hasta Düşmelerinin Önlenmesine 

Yönelik Tedbirler” 

Kanda Hava veya Gaz Kabarcığı N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

SP#1: Güvenlik Kültürü Liderlik Yapıları ve 

Sistemleri 
N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

SP#9: Hemşirelik İşgücü N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

YBÜ Uzman Hekim İstihdamı (IPS) - YBÜ 

Hastalarına Özel Eğitimli Doktor 
N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

HCAHPS C#1: Hemşirelerle İletişim N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

HCAHPS C#2: Doktorlarla İletişim N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

HCAHPS C#3: Hastane Personelinin Duyarlılığı N/A Mevcut Değil Mevcut Değil 

Üçüncü kıyaslamamız “Leapfrog ASC Survey ile SAS Ayaktan Sağlık Hizmetleri Seti” 

arasında uygulandı. Elde ettiğimiz sonuçlara göre, Leapfrog ASC Survey ve (Leapfrog Hospital 

Survey’in Section 10 Ayakta Tedavi İşlemleri “Outpatient Procedures”) kapsamında yer alan 9 

farklı değerlendirme ölçütünden beşi düşük derecede uyumluluğa (Ayakta Tedavi Prosedürlerin 

Hacmi ve Güvenliği, İlaç Güvenliği, El Hijyeni, Asla Olmaması Gereken Olaylara Yanıt Verme ve 

Hasta Deneyimi) sahiptir (Tablo 34). Ancak diğer kalan değerlendirme ölçütler SAS Ayaktan 

Sağlık Hizmetleri Seti’nde hiç yer almamaktadır. Her değerlendirme ölçütünün uyumluluk düzey 

puanlarına göre hesaplandığımızda 5 düşük benzerlik düzeyi her iki kuruluşun girişimleri arasında 

yaklaşık %14 (13,88) oranında benzerlik olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 34. Leapfrog ASC Survey ile SAS Ayaktan Sağlık Hizmetleri Seti’nin Benzerlik Durumu 

Leapfrog ASC Survey B.D SAS ASC 

Ayakta Tedavi İşlemleri Tıbbi, Cerrahi ve Klinik Personeli N/A Mevcut Değil 

Ayakta Tedavi Prosedürlerin Hacmi ve Güvenliği 

• Prosedürlerin Hacmi 

• Hasta Takibi  
• Hasta Seçimi  

• Tedavi için Hasta Onayı  

• Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi  

 

S.15.Z “Cerrahi Alan Enfeksiyon İndikatörü” 

SH.GC.01.00/01 “Güvenli Cerrahi Sağlanmaya 

Yönelik Tedbirler Alınmalı”  

S.93.Z “Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi İndikatörü” 

       İlaç Güvenliği 

• İlaç ve Alerji Dokümantasyonu 

• Opioid Reçeteleme 
 SH.İY.01.00 “İlaç Yönetimi” 

El Hijyeni  

SH.EÖ.01.00 “El Hijyeni Belirlenmesi, 

Değerlendirilmesi, Geliştirmeye Yönelik Çalışnalar ve 

Eğitimler” 

S.3.Z “El Hijyeni İndikatörü” 

SP#1: Güvenlik Kültürü Liderlik Yapıları ve Sistemleri N/A Mevcut Değil 

SP#2: Kültür Ölçümü, Geribildirim ve Müdahale N/A Mevcut Değil 

Asla Olmaması Gereken Olaylara Yanıt Verme  

YO.OB.01.00 “İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi” 

HD.HH.01.12 “Yaşanan İstenmeyen Olayların 

Bilgilendirilmesi” 

Hemşirelik İşgücü N/A Mevcut Değil 

Hasta Deneyimi - Ayakta Tedavi ve Cerrahi CAHPS Anketi 

(OAS CAHPS)  

HD.GB.01.00/01/02/03/04 “Sunulan Hizmetler ile 

İlgili Geri Bildirim Alınmalı” 

H.1.Z “Hasta Memnuniyet İndikatörü” 

Aşama 2: “Leapfrog girişimlerine göre ülkemizde uygulanan standart setlerinin eksiklikleri 

(kara kutumuzun içerisinde ne var) nedir?” 

Benzerlik durumlarına göre her iki kuruluş üzerinde yaptığımız analizler bize; ülkemizde 

çeşitli sağlık kurumlarında uygulanan standart setlerinin ABD sağlık hizmetlerini değerlendirilmesi 

açısından yetersiz kalacağı ortaya çıkmıştır. Bu açıdan ülkemizde uygulanan standart setlerinin 

hasta ve yakınlarını bilgilendirecek şeffaflıkta ve kolaylıkta olmadığı karşılaştırma yapılabilmesinde 

gereken özelliklerin çoğunu ise karşılamadığı keşfedilmiştir. Uyumluluk düzeyi açısından yaklaşık 

%15’den düşük olması ülkemizin sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini değerlendirmede 

mevcut standartta ek yeni ölçütler yada yepyeni bir standart setine ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.  

Hasta ve yakınlarının tedavi olurken güvenliğinin sağlamasında ve olabildiğince en yüksek 

sağlık bakımına ulaşmasında ülkemiz için gereken değerlendirme ölçütlerini tek başlık altında 

topladığımızda önümüze üç farklı kategori çıkmaktadır. Bunlar sırasıyla “Ayaktan / Yatan Hasta 

Cerrahisi ve Bakım Yönetimi, Annelik Bakımı ve İlaç Güvenliği”nden oluşmaktadır (Şekil 62).  
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Şekil 62. Eksikliklerimiz (Kara Kutumuz) Neler? 

Aşama 3: “Ülkemiz genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi ve güvenliğini arttırmak 

(iyi’yi daha mükemmel yapmak) için ne yapmalıyız?” 

 Sağlık hizmetlerimizin kalitesi ve güvenliğini iyileştirmek için hasta güvenliğinin babası Dr. 

L. Leape, çeşitli kalite guruları (Deming, Juran, Crosby, Ishıkawa ve Feigenbaum vd.) ve Jim 

Collins’in “Good to Great” felsefesini kendimize örnek alarak tasarladığımız model, temel olarak 

iki anlayışa (“Birikim ve Atılım”) dayanmakta ve devamlı kendini yenileyerek (“İdame”) mevcut 

durumu ileriye taşımayı hedeflemektedir (Collins, 2009). Ülkemizde hasta güvenliği kapsamında 

yer alan her sağlık tesisine gerekli olduğu düşünülen standart setinin uygulanmasından önce gerekli 

altyapı koşullarının sağlanmasından (yani bilgi ve insan kaynaklarının yetiştirilmesinden) yanayız.  

Yüksek özveri ve alçak gönüllük içeren birikim sürecinin benimsenmesi toplumun artan 

kültürel ve tüketimcilik ideolojisi ile doğru orantılı olduğu düşünüldüğünde atılım safhasına geçmek 

uzun zaman alabileceğini öngörüyoruz. Bu nedenle birikim safhası, dört farklı alanda (Önderlik ve 

Paydaş Desteği, Örgütsel Yapı ve Politika, Farkındalık ve Kültür, Stratejik ve Operasyonel 

Planlama) tam bağlılık sağlandığında bir üst safhaya (Atılım) geçilmesi gerekir.Atılım safhası, artık 

standart setinin uygulandığı, sonuçlarının toplandığı, analizlerinin yapılarak topluma açıklandığı, 

mevcut aksaklık ve düzenleme gerekenlerin bir masa etrafında toplanıp konuşulduğu, getirilen 

yeniliklerin birleştirildiği aşamadır. Birikim ve Atılım süreci tamamlandığında bir önceki halinden 

daha ileride mesafe kat edilmiş olacak ve bu döngü tamamen ülke çapına yerleştiğinde veya hasta 

ve yakınlarının sağlık hizmetlerinden kaynaklı bir önlenebilir advers olay yaşamadığı zamana kadar 

kendini yenileyerek (İdame) devam etmesi gerektiğine inanmaktayız (Şekil 63). Birikim ve Atılım 

safhası için gerekenler aşağıdaki gibidir; 

Eksikliklerimiz 
(Kara Kutumuz)

Ayaktan / Yatan 
Hasta Cerrahisi ve 
Bakım Yönetimi

Annelik Bakımı

İlaç Güvenliği
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Şekil 63. Model Önerisi’nin Uygulanma Süreci 

▪ Birikim; 

o Önderlik ve Paydaş Desteği 

Ulusal düzeyde bir hasta güvenliği zihniyetinin aşılandığı, Türk sağlık hizmetlerinin olumlu 

değişiminin teşvik edildiği ve toplumun yüksek kalitede sağlık hizmetine erişiminin sağlanırken 

dağınık güç ve bilginin yüksek mütevazilikle mesleki anlamda sarsılmaz bir iradenin önderliğinde 

harmanlanarak tüm paydaşları bir çatı altına toplayan ortak sinerji oluşturulmalıdır. Ayrıca sağlık 

hizmeti alıcıları (hastalar, yakınları, işverenler gibi), özel / kamu sağlık hizmeti sunucuları ve 

ödeme kuruluşlarının (sigorta şirketleri ve SGK) yüksek katılımlarının sağlandığı bir yaklaşım inşa 

edilmelidir. Temelde bu yaklaşım, hastaların özel / kamu sağlık hizmeti sunucularını seçerken 

yüksek kalite ve güvenliği göz önüne aldığı taktirde ödeme kuruluşlarının düşük poliçe maliyetleri 

ile desteklendiği, sağlık hizmeti sunucularının yüksek değerde sağlık hizmeti sunarak pazardaki 

payını arttırdığı, ödeme kuruluşları için hem hastaların hem de sunucuları güvenli ve kaliteli hizmet 

ekseninde toplanmasına yardımcı olmayı içermelidir.  
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o Örgütsel Yapı ve Politika 

Her kademesinde güçlü bir öğrenme isteği bulunan, ulusal alanda mevcut performans düzeyi 

ile ulaşılmak istenen performans düzeyi arasındaki açığı yürüttüğü politikalar sayesinde kapatacak 

dinamik, sürekli öğrenebilen bir örgüt oluşturulmalıdır. Bu örgüt, dışa açık bir sistem ve yapılanma 

içeren hedeflerle ve verilerle yönetimden ayrılmayan, merkezinde hasta odaklı ve önlemeye dönük 

yaklaşımların yer aldığı sürekli örgüt içi / dışı eğitimler ve (elde edilen verilerle) kıyaslamalar ile 

desteklenen bir yapı içermelidir. Yürütülen politikalar, örgütün amaç / bağlamına uygun ve stratejik 

yönünü destekleyen, ulusal hedeflerin belirlenmesi için çerçeve sağlayan, yüksek kalite ve güvenlik 

de sağlık hizmetine ulaşmak için belirlenen standartların uygulanabilir altyapısını (hesap verilebilir, 

şeffaf, iyileştirmeyi güvence altına alan vb.) güçlendirilen, paydaşlarının erişimine açık (izlenebilen 

ve uygun şekilde güncellenebilen) bir düzende olmalıdır. 

o Farkındalık ve Kültür 

Örgüt içinde ve dışında yer alan her bireyin yüksek kalitede sağlık hizmetine ulaşmasının 

aslında en temel hakları olduğunun farkına vardığı ve bir yaşam biçimi haline getirerek bu inanç 

etrafında toplanabilmeleri, ayrıca örgütün geliştireceği iyileştirme hareketlerinin gönüllü bir parçası 

ve savunucusu olabilmeleri sağlanmalıdır. Toplumun her kesiminin sağlık hizmeti satın alırken her 

anında etkin bir rol alması; yaygın kontrol ve denetim ağının oluşmasına (sorunu yerinde görme / 

önüne geçme ve geri dönüt sağlama) ve herkese açık her yönde sürekli haber akışının (iletişim) 

sağlanmasına olanak tanır. Oluşturulan farkındalık ve kültür ile her birey, güvenilirlik için olası 

tehditleri düzenli ve sağlam bir şekilde tartışma (başarısızlıkla meşgul olmama ve bundan ders 

çıkarma); mevcut varsayımların yeterliliğini sık sık sorgulayarak güvenilir alternatifler yaratma; 

yürütülen politikaları büyük resmi göz önüne alarak entegre etme (operasyonlara duyarlılık); 

başarısızlıkların iyice analiz edilmesine ve onlardan ders çıkarılacağına emin olma; önemli kararlar 

alınırken otorite yerine çeşitli uzmanlıkların bir araya geldiği üst konseyin iyileştirmelerine bağlı 

(uzmanlığa saygı) olma ayrıcalığı kazanır. 

o Stratejik ve Operasyonel Planlama 

Sağlık hizmetine ihtiyaç duyan paydaşların en iyi sağlık bakımını seçme konusunda sürekli 

eğitilerek mücadele verebildiği, geliştirilen sağlık planlarının sunucuları ve alıcıları ödüllendirme 

(yüksek performans gösterenleri) ve güçlendirme (düşük performansa sahip olanları) çabalarını 

desteklediği bir gelecek öngörülmelidir. Ayrıca şeffaflığın savunulduğu ve çığır açan iyileştirmelere 

öncülük edildiği; gelecek nesillere en güvenli / en kaliteli sağlık sistemi dizayn edilmelidir. Stratejik 

planlama süreci, mevcut sağlık hizmetlerinin kalitesi ve güvenliğinin ölçülebildiği bir standart seti 

ve ulaşabildiği kadar sağlık hizmeti sunucusuna uygulanarak mevcut durum analizi (SWOT Analizi) 
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ile başlamalıdır. “Ne durumdayız” sorusunu yanıtlanırken çevresel etkiler, zayıflıklar, fırsat alanları 

gibi birçok etken dikkate alınarak paydaşların bir amaç etrafında toplanabildiği bir network ağı 

kurulmalıdır. Bu ağ; ödeme kuruluşlarının yüksek performans gösteren sunuculara maliyet kolaylığı 

sağladığı, hastaların yüksek performans gösteren sunucuları seçerek güvenliğini ve maliyetlerini 

koruma altına aldığı, sunucuların ise hem ödeme kuruluşları hem de hastaların sağladığı fırsatlarla 

iyileştirme adımlarını desteklendiği bir yapı içermelidir. Düzenli aralıklar ile uygulanan standart 

setinin örgütün şeffaflık - hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda kurulacak platformlar aracılığıyla 

duyurulması ve karşılaştırma sunacak güncel bir altyapıya sahip olması sağlanmalıdır. Tüketicilerin 

iyileştirme hareketlerinin odağında sağlanarak sürecin her anında kontrolü elde tutmasına olanak 

tanıyan bir politika izlenmelidir.  

Bilgiye dayalı sağlık hizmeti kararlarını desteklemek ve yüksek değerli bakımı teşvik etmek 

için şeffaflığın - hesap verilebilirliğin yaygın olacağı Türk Sağlık Hizmetleri’nin güvenlik, kalite ve 

karşılanabilirlik açısından ileriye doğru dev adımlar atması hedeflerine ulaşmada; yılda iki kere 

hasta güvenliği uzman panelleri düzenlenerek sağlık hizmeti sunucuları, hastaların seçimlerine 

yardımcı olacak şekilde derecelendirilmelidir. Ölçümlerden elde edilen sonuçlar uzman panelleri 

tarafından tartışılarak standart setine iyileştirme hareketine destek olacak düzenlemeler yapılmalıdır 

Hem sahada hem de örgüt içerisinde eğitimler sağlanarak iyileştirme hareketini oluşturan kanıta 

dayalı bilgi ve uygulamalardan haberdar dinamik bir güç oluşturulmalıdır. Yıllık bir ödüllendirme 

gecesi düzenlenerek yüksek performans gösteren hastanelerin bu harekete bağlılığı ve motivasyonu 

tazelenmelidir. 

▪ Atılım; 

o Ölçme ve Analiz  

Stratejik ve operasyonel zemin doğrultusunda hasta güvenliği uzman panelleri tarafından 

kanıta dayalı olarak belirlenen standart seti, ülke çapında yer alan tüm sağlık hizmeti sunucularına 

uygulanması sağlanarak belirlenen periyodik dönem içerisinde (raporlama için 4 - 6 aylık süre gibi) 

geri toplanarak şeffaf bir şekilde ölçülmelidir. Elde edilen ölçüm verileri hasta güvenliği uzman 

panellerinin öncülüğünde sağlık hizmeti sunucularının gösterdiği performanslar önceden standart 

seti ile beraber hazırlanan hesaplama metodolojisi ile hesaplanarak sonuçlandırılmalıdır. 

o Değerlendirme ve Bildirme  

Sağlık hizmet sunucularının analiz sonuçlarının hesaplanmasının ardından tekrar uzman 

panellerinin yardımıyla standart setini yanıtlayan hastanelerin gösterdiği performanslar çeşitlen-

dirilerek hastanelerin gösterdiği performansı kolay, anlaşılır ve taraflar için (hastalara kıyaslama 

platformu, hastanelere gösterdiği ve iyileştirmesi gerekenleri sunan inceleme raporları ve ödeme 
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kuruluşlarına sunucuların başarılarını içeren detaylı inceleme raporları) değerlendirme sonuçları 

hazırlanmalıdır. Ayrıca sonuçlar önceden hazırlanan kanallar (platformlar) aracılığıyla paydaşlara 

yayınlanmalıdır.  

o İyileştirme (HG Uzman Panelleri ve Üst Konsey’in Belirlediği Hedef’ler) 

Hasta güvenliği uzman panellerinin analiz sonuçlarını hastalarına, hastanelere ve ödeme 

kurulışlarına bildirmesinin ardından hasta güvenliği uzman panelleri, hastanelerin başarılarını “en 

iyi olduğu alanlar, iyileştirilmesi gereken alanlar, yıllık raporlama dönemi içerisinde organizasyona 

gelen şikayetler” doğrultusunda inceleyerek; standart setine “yeni uygulamalar, düzeltmeler, düşük 

performanslı alanlar için yeni öneriler” belirlemelidir (Şekil 63). Ardından her panel başkanının ve 

örgüt yöneticilerinin oluşturduğu üst konsey, uzman panellerinden gelen önerileri hasta ve önleme 

odaklı örgüt politikası çerçevesinde inceleyerek (kalması gerekenleri KORU; istenen sonuçlara 

ulaşılmayanları; DEĞİŞTİR) ulusal düzeyde başarılması gereken hedefler belirlemelidir (Şekil 64). 

 

Şekil 64. Üst Konsey’in Hedef Belirleme Stratejisi 
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4. GENEL DEĞERLENDİRME 

Sağlık hizmetlerindeki kalite ihtiyacı, iyileştirme uğraşı ve harcanan her sentin tüketicilerin 

finansmanı ile gelişip büyümesi sağlık hizmetlerinin kalitesi ve güvenliğindeki dönüşümü zorunlu 

kılmaktadır. ABD gibi gelişmiş ülkelerde sağlık hizmeti sağlayıcıları ve tüketicileri arasında aracı 

görevi gören (JC, AHRQ, NQF, LG veya CMS gibi) etkili ve büyük girişimlerin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Sağlık sektöründe büyük sıçramaların öncüsü olmak ve tüketicilerin söz sahibi 

olduğu bir sağlık piyasası sağlamak için kolektif etkilerini kullanan Leapfrog, kuruluşundan bu 

yana ABD Sağlık Sistemi’ne şeffaflıkla önde gelen politikaları ile değere dayalı satın alma ve 

gelişmiş karar verme sürecini destekleyen birçok yenilik hayata geçirmiştir. Sağlık hizmeti 

tüketicileri ve ödeme kuruluşları için en yüksek performansa, güvenliğe ve değere sahip sağlık 

bakım planlarını benimseyen hastanelerin öne çıkmasını sağlayarak en yüksek geri ödeme oranını 

en yüksek ondalık dilimde yer alan hastanelere sunulan finansal ödüller ve teşvikler gibi birçok 

fırsatları beraberinde getirir. Hastanelerin daha etkili kaynak kullanımı, kazançlarını daha çok 

arttırma ve daha çok tüketiciye ulaşma isteği bu fırsatlara erişme sürecini hızlandırmış 2.500’den 

fazla sağlık kuruluşunun Leapfrog’un birçok derecelendirme aracını (Hastane ve Ayakta Cerrahi 

Merkezi Anketi, Hastane Güvenlik Derecesi, Değer Bazlı Satın Alma Programı) benimsemelerini 

sağlamıştır.  

Hasta güvenliğini ve hizmet kalitesini her şeyin önünde tutan Leapfrog, derecelendirme 

araçlarında yer verdiği birçok önlemle kâr amacı gütmeden verilerin toplanmasını, analiz edilmesini 

ve kamuya açık şekilde yayılmasını hedefler. Ülkemizde hastaların acil durumda, ayaktan / yatarak 

tedavilerde veya yüksek riskli ameliyatlardan önce bir sağlık kuruluşu seçiminde karar vermelerine 

yardımcı olacak ulusal çapta yerleşmiş kanıta dayalı önlemleri içeren ve sağlık hizmetinin kalitesi 

ve güvenliği konusunda uzmanlaşmış bu denli bir köklü yapının bulunmaması ciddi hasta güvenliği 

sorunlarını beraberinde getirmektedir. Türkiye’de yer alan sağlık kuruluşlarının JC, ISO, SKS veya 

SAS gibi güvelik standartlarını nispeten bünyelerine dahil etseler de elde edilen sonuçlar hastaların 

kolayca anlayabilmesi ve kullanabilmesi için şeffaf raporlama esasına dayanan ve karşılaştırmalı 

düzenli bilgi sağlayan bir sistem üzerinden paylaşılmadığı için istenilen derece etkili olmamaktadır. 

Ancak Leapfrog’un ABD’deki tüm hastaneler ve ayakta cerrahi merkezler için geliştirdiği setler, 

tüketicilerin ve alıcıların kendi toplumlarındaki hastanelerin kalitesi ve güvenliği konusunda en iyi 

hastaneyi seçebilmelerini sağlamaktadır. Örneğin annelik bakımı için ele alınan önlemler arasında 

yer alan epizyotomi işleminin artan kullanımını fark eden Annelik Bakımı Uzman Paneli, yürüttüğü 

ulusal politika sayesinde %5,2’lere geriledi. Türkiye’de ise aynı işlem oranının %51,4 seviyelerinde 

yer alması anne sağlığına verilen önemi gözler önüne sermektedir (Topaç & Bolsoy, 2021).  
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Leapfrog’un tüketicilerine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seren Prosedürlerin 

Hacmi ve Güvenliği uygulaması, Leapfrog Ulusal Cerrahi Hacim Uzman Paneli tarafından cerrah 

deneyimlerini esas alarak güçlü bir hacim - sonuç ilişkisi olan prosedürlerin ve karşılaması gereken 

minimum hacimlerin yer aldığı bir kılavuzla sağlanır. Maalesef ülkemizde bu öncü adıma eşdeğer 

bir uygulama olmaması Leapfrog gibi bir girişimin ülkemiz için ne kadar gerekli olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu yüzden sektör paydaşlarının özellikle devlet büyüklerimizin ve hasta güvenliğine 

hayatını adamış araştırmacılarımızın eşliğinde tüm bakım kombinasyonlarını ele alan komisyonlar 

kurularak tüketicilerin kolaylıkla erişebileceği kanıta dayalı önlemleri içeren ulusal düzeyde atılımı 

tetikleyecek yeni bir güvenlik ve kalite seti oluşturulmalıdır.  

Yeni bir güvenlik ve kalite seti ile beraber sağlık hizmeti sunucularını için değer bazlı satın 

alma yaklaşımına önem veren ve sağlayıcıların, daha fazla ödül ve teşvikten yararlanmak için ilk 

%10’luk başarı diliminde yer almalarını sağlayan bu yapının oluşturulması tüketicilerin daha fazla 

söz sahibi olduğu sağlık piyasasının daha hızlı oluşmasını mümkün hale getirecektir. Sonuç olarak 

ise en yüksek başarıya sahip hastanelerin bir web platformu yardımıyla düzenli olarak kamuyla 

paylaşılması ile tüketicilerin istediği zaman bu güncel bilgilere ulaşması sağlanarak sağlık hizmeti 

talep edenlerin konumunu güçlendiren ve aynı zamanda daha az zarar veren sağlık hizmetlerini 

almalarına yardımcı olacaktır. 
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Başlangıçta basit bir ders sunumu ile başlayan yazım sürecimiz, hep daha iyiyi meydana getirme 
arzumuz ve yaklaşık bir yılı aşkın çalışmalarımız neticesinde büyüyerek son halini aldı. Ancak biz bunu 
bitirilmiş bir eser olarak değil, pek çok iyileştirmelere öncülük edebilecek potansiyele sahip bir cevher 
olarak görmekteyiz. Öngörümüz, bu alanda derinlere yapılacak yolculukların eksik birçok yanımızı 
ortaya çıkaracağıdır. Değeri ve kaliteyi konu edinen bu çalışma sayesinde hasta ve yakınları, yüksek 
kalite ve güvenli hizmet alma arayışında kullanacakları bir ölçü demetine sahip olacaklardır. Sağlık 
hizmetleri sunumunun ve sonuçlarının istenen düzeyde olması için yürüttüğümüz çalışmamızı, "hasta 
güvenliği alanının en önemli duayenlerinden biri olan Dr. Lucian L. Leape’e" ve "ABD sağlık hizmetlerini 
daha kaliteli ve güvenli hale getirmek için atılan en büyük koordineli girişimlerden biri olan Leapfrog 
Group’a" dayandırdık. Leapfrog Group’un 20 yılı aşkın kat ettiği yolculuğun ve ABD sağlık hizmetlerinde 
sağladıkları dev sıçramaların bir sentezi olan bu eserin, ülkemiz açısından sağlık politika ve 
planlayıcılarına, sağlık yöneticilerine, sağlık hizmet sunucularına, akademik zümreye ve en önemlisi; 
yüksek değerde ve güvenlikte sağlık bakımına ulaşmak isteyen hasta ve yakınlarına katkı sunacağına 
inanıyoruz.  
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