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Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve
Bağlı Sağlık ve Eğitim Kuruluşları Kalite Koordinatörü, Misafir Profesör St.John International Üniversitesi, İTALYA/ TÜRKİYE
Prof. Dr. A.F. AL-ASSAF Başkan, Amerikan Sağlıkta Kalite Enstitüsü, Oklahoma Üniversitesi Onursal Profesör, ABD
Prof. Dr. Allen C. Meadors, Kurucu Rektör, North Carolina, Pembroke Üniversitesi, A.B.D.
Prof. Dr. Beatriz PADİLLA, Lizbon Üniversitesi, Institute (ISCTE) CIES-IUL, PORTEKİZ
Prof. Dr. Çağatay GÜLER, Emekli öğretim üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. David INGLEBY, Sosyal Bilimler ve Global Sağlık Bölümü, Amsterdam Üniversitesi, Amsterdam, HOLLANDA
Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL, TÜSEB - Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve
Akreditasyon Enstitüsü, TÜRKİYE
Prof. Dr. Fimka TOZIJA, Halk Sağlığı Enstitüsü, Koordinatör, MAKEDONYA
Prof. Dr. Henriette SİNDİNG, Bergen Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, NORVEÇ
Prof. Dr. Hesham NEGM, Kahire Üniversitesi, Tıp Fakültesi, MISIR
Prof. Dr. K. R. NAYAR, Santhigrini Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü, Trivandrum, Kerela, HİNDİSTAN
Prof. Dr. Martin RUSNAK, Uluslararası Nerotravma Araştırma Organizasyonu Direktörü, SLOVAKYA/AVUSTURYA
Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nazmi ZENGİN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Göz Hast.,TÜRKİYE
Prof. Dr. Nermin AKSOY, Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ, Uludağ Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, TÜRKİYE
Prof. Dr. Oliver RAZUM, Dekan, Bielefeld Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu, ALMANYA
Prof. Dr. Rashid bin Khalfan Al Abri, Kalite ve Gelişim Bölüm Başkanı, Sultan Qaboos Üniversitesi, UMMAN SULTANLIĞI
Prof. Dr. Şefik GÖRKEY, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Deontoloji Ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, TÜRKİYE
Prof. Dr. Theda BORDE, Rektör, Alice Salamon Üniversitesi, Berlin, ALMANYA
Prof. Dr. Ursula Karl-Trummer, Viyana Üniversitesi, Hemşirelik Hizmetleri Enstitüsü AVUSTURYA
Prof. Dr. Viera RUSNAKOVA, Slovak Tıp Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Tıbbi Bilim Bölüm Başkan, SLOVAKYA
Prof. Dr. Yannis SKALKİDİS, Atina Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Dökümantasyon ve Kalite Birimi, YUNANISTAN
Prof. Dr. Yener ÜNVER, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, TÜRKİYE
Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU, Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE
Prof. Dr. Zarema OBRADOVİC, Sağlık Bakanlığı, Sarejova Halk Sağlığı Enstitüsü, BOSNA HERSEK
Doç. Dr. Ahmed AL-KUWAITI, Başkan, Dammam Üniversitesi Sağlık ve Eğitimde Kalite ve Akreditasyon Departmanı,
Dammam Üniversitesi, SUUDİ ARABİSTAN
Doç. Dr. Sandra C. BUTTIGIEG, Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Malta Üniversitesi, MALTA
Doç. Dr. Birkan TAPAN, İstanbul Bilim Üniversitesi, SMYO Hastane Müdür Yardımcısı, TÜRKİYE
Doç. Dr. Gürkan SERT, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Deontoloji Ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, TÜRKİYE
Doç. Dr. Manal BOUHAIMED, Halk Sağlığı ve Göz AD, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıbbi Etik Ders Koordinatörü, Kuveyt
Üniversitesi. KUVEYT
Dr. Öğr. Üyesi, Ali ARSLANOĞLU, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ULUDAĞ, , Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, TÜRKİYE
Dr. Öğr. Üyesi D. Cem DİKMEN, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Dekan Yardımcısı, K.K.T.C.
Dr. Öğr. Üyesi Esin KARLIKAYA, Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi Deontoloji Ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, TÜRKİYE
Dr. Adem SEZEN, İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, TÜRKİYE
Dr. Ahmed NOVO, PhD, MD, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Ajansı, Müdür, BOSNA HERSEK
Dr. Ali ARSLANOĞLU, Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uluslararası Kalite Uzmanı, TÜRKİYE
Dr. Antonio Chiarenza, Koordinatör, Dünya Sağlık Örgütü, Hasta Odaklı Hastaneler Projesi, Başkan, HPH Emilia-Romagna
Bölgesel Ağı, İTALYA
Dr. Arild AAMBØ, NAKMI, Norveç Azınlıklar Sağlık Araştırmalari Derneği, Ullevaal Üniversite Hastanesi, NORVEÇ
Dr. Cansu AKGÜN TEKGÜL, LLM, PhD, Konsolos Yardımcısı, Türkiye Dış İşleri Bakanlığı, Brüksel Türkiye Konsolosluğu,
Brüksel, BELÇİKA
Dr. Daniela Kállayová, Tırnava Universitesi, Sağlık Bakımı ve Sosyal Hizmetler Fakültesi, SLOVAKYA
Dr. Dina BAROUDI, Anesteziyoloji, Kalite ve Hasta Güvenliği Departmanları Berlin, ALMANYA
Dr. Emine KALE, NAKMI, Norveç Azınlıklar Sağlık Araştırmalari Derneği, NORVEÇ
Dr. Fatih ORHAN, SBÜ GÜLHANE SMYO, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, Ankara, TÜRKİYE
Dr. Khalid Eskander, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Saudi Babtain Kardiyoloji Merkezi Başhekimi, SUUDİ ARABİSTAN
Dr. Şemsettin VAROL, SBÜ -Gülhane Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Öğretim Görevlisi, TÜRKİYE
Av. Ümit ERDEM, Erdem ve Partners Hukuk Bürosu, Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği Kurucusu, Yönetim Kurulu Üyesi
Halen Başkan Yardımcısı, TÜRKİYE

10. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi

KONGRE PROGRAMI
14 Kasım 2018 – Çarşamba
12:00 – 24:00

Kayıt ve Otele Yerleşme

14:00 – 17:00

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ KURSU --Eğitimciler: Dr. Ali ARSLANOĞLU, Dr. Fatih ORHAN

18:30 – 19:30

Resmi Açılış, Hoşgeldiniz Kokteyli ve Akşam Yemeği

15 Kasım 2018 – Perşembe
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı,
Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, St. John Uluslararası
Üniversitesi ITALYA, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık
Kuruluşları Kalite Koordinatörü, TÜRKİYE
Prof. Dr. Faruk BİLİR,
KVKK – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı, Ankara, TÜRKİYE

10:00 – 12:00

RESMİ AÇILIŞ
TÖRENİ ve
AÇILIŞ
KONFERANSI
KONUŞMALARI1

Dr. Ünal HÜLÜR,
T.C Sağlık Bakanlığı, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara, TÜRKİYE
Avşar ARSLAN,
T.C. Sağlık Bakanlığı, Hasta ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanı, Ankara,
TÜRKİYE
Av. Gürbüz YÜKSEL,
T.C. Sağlık Bakanlığı, SBSGM Hukuk Koordinatörü, TÜRKİYE
M. Fatih ULUÇAM,
TC. Sağlık Bakanlığı, Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Dairesi
Başkanlığı, Ankara, TÜRKİYE
Mustafa YILMAZ,
TSE- Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, TÜRKİYE

12:00 – 14:00

Öğlen Yemeği

14:00 – 15:15

PANEL - 1

Oturum
Başkanı

Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, TÜRKİYE

HASTA HAKLARI, SORUMLULUĞU VE BİLİNÇLENDİRİLMESİ
SORU-CEVAP İNTERAKTİF OTURUM

Hasta ve Çalışan Güvenliğinde Yalın Çözümler
Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ - - Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, TÜRKİYE
Hasta Hakları ve Sorumlulukları
Konuşmacılar Eren BİNGÖL, T.C. Sağlık Bakanlığı, Hasta ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı, Şube
Müdürü, Ankara, TÜRKİYE
Hasta Hakları ve Sorumlulukları – Can Hastanesi
Meliha TERECİ, Özel Salihli Can Hastanesi, Manisa, TÜRKİYE

15:15 – 15:45

İNTERAKTİF SORU-CEVAP FORUMU:
KARŞILIKLI HAKLAR VE SORUMLULUKLAR BAĞLAMINDA HASTA-SAĞLIK ÇALIŞANI
İLİŞKİSİ
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, St. John Uluslararası
Üniversitesi ITALYA, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite
Koordinatörü, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, TÜRKİYE
Avşar ARSLAN, T.C. Sağlık Bakanlığı, Hasta ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanı, TÜRKİYE

15:45
16:00

–

16:00

Kahve Arası

–

17:30

PANEL 2

Oturum
Başkanı

HASTA GÜVENLİĞİ

Dr. Fatih ORHAN, SBÜ GSMYO, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Program Başkanı, TÜRKİYE
Hasta Güvenliği Ölçeği, Geçerlilik, Güvenilirlik
ÜRKMEZ, Gökhan, Dr, Özel Opera Yaşam Hastanesi, Antalya, Türkiye
TÜTÜNCÜ, Özkan, Özel Opera Yaşam Hastanesi, Antalya, Türkiye
ÖLÇERLER GÖNEN, Zeynep, S.B. SBÜ. Tepecik E.A.H, İzmir, Türkiye
Verimlilik Ve Kalite Uygulamaları Süreç Değerlendirme Ölçütlerinin Hasta Güvenliği Ve
Memnuniyetine Etkisi
Dr. Mustafa Sırrı KOTANOĞLU,- - Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, TÜRKİYE

Bilim Haritalama Teknikleri Kullanılarak Hasta Güvenliği Konusunun Bibliyometrik
Konuşmacılar Analizi
1-M.Nurullah KURUTKAN - Doç.Dr., Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi
Bölümü, Düzce, Türkiye
2- Fatih ORHAN - Öğt.Gör.Dr., SBÜ, GSMYO Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı,
Ankara, TÜRKİYE
3-Serhat FIRAT - Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Yüksek
lisans Öğrencisi, Düzce, Türkiye
Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Ve İstanbul İlinde Bir Araştırma
Dr. Şerafettin EKİCİ, Eyüp İlçe Sağık Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye

16 Kasım 2018 – Cuma
10:00 – 11:00

KONFERANS - 2

Oturum
Başkanı

Dr Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin AVCI, Akdeniz Üni. Tıp Fak. Aile Hekimliği A.D.Akdeniz Üni.
Hastanesi İşsağlğı ve Güvenliği Birimi, Antalya, TÜRKİYE

HASTA VE ÇALIŞAN HAKLARI VE HAKLARIN KULLANILMASI

Sağlık Çalışanlarının Memnuniyet Sunumları
Dr Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin AVCI, Akdeniz Üni. Tıp Fak. Aile Hekimliği A.D.Akdeniz Üni.
Hastanesi İşsağlğı ve Güvenliği Birimi, Antalya, TÜRKİYE
Konuşmacılar

11:00 – 11:30

Dünyada Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ve Alınan Önlemler
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, St. John Uluslararası
Üniversitesi ITALYA, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite
Koordinatörü, TÜRKİYE
Kahve Arası

HASTA GÜVENLİĞİ, E-SAĞLIK UYGULAMALARI, KALİTE VE HASTA
HAKLARI İLİŞKİSİ

11:30 – 12:30

PANEL - 3

Oturum
Başkanı

Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, TÜRKİYE

Konuşmacılar

Tekirdağ İli Kamu Hastaneleri Hasta Şikâyetlerinin Sağlıkta Kalite Standartları İle İlişkisi
Nazan YOLCU1 Sibel BİNGÖLOĞLU1, Mustafa DÖNMEZ2, Ahmet YOLCU3
1Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, Uzman, Türkiye
2 Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanı, Türkiye
3Namık Kemal Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD, Türkiye
Sağlık İşletmelerinde Kurum Kültürünün Bir Unsuru Olarak Hasta Güvenliği Kültürü Algısı
Dr. Yasemin BİLİŞLİ, Öğr. Görv Akdeniz Üniversitesi, Antalya, TÜRKİYE
Görevdeki Sağlık Profesyonellerinin Temel Empati Düzeylerinin Araştırılması
Esra BİRKENT – Dr. Sait Çiftçi Devlet Hastanesi, İstanbul, TÜRKİYE

12:30 – 14:00

Öğlen Yemeği

14:00 – 15:30

PANEL -4

Oturum
Başkanı

Prof. Dr. Seval AKGÜN, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, St. John Uluslararası
Üniversitesi ITALYA, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite
Koordinatörü, TÜRKİYE

ULUSLARARASI PERSPEKTİFTEN HASTA HAKLARI

Türkiye’ de Hasta ve Çalışan Haklarının Dünü, Bugünü ve Geleceği
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, St. John Uluslararası
Üniversitesi ITALYA, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite
Koordinatörü, TÜRKİYE
Yetkilendirilmiş Hastalar - Sağlık Hizmetlerinin Yeni Temelleri
Dr. Zakiuddin AHMED, Başkan, Pakistan Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Derneği Proje
Yöneticisi, Riphah Sağlıkta Gelişim ve Güvenlik Enstitüsü, Dijital Sağlık proje Yöneticisi
King Saud Üniversitesi, Riyadh, PAKİSTAN
Post Operatif Ağrı Yönetim Ekibi Kurmak
Dr. Dina BAROUDI, Anesteziyoloji, Kalite ve Hasta Güvenliği Departmanları Berlin,
ALMANYA
Kerala, Hindistan'ın Malappuram bölgesindeki Aşılama programlarındaki Sağlık
çalışanları ve bakım verenler arasındaki güven açığı.
Anoop T.N; Dr. Kesavan Rajasekharan Nayar; Muhammed Shaffi; Kamala Swarnam;
Konuşmacılar Anant Kumar; Bayan Minu Abraham;Chitra Grace ve; Bay Jinbert Lordson. Küresel Halk
Sağlığı Enstitüsü,Trivananthapuram, Kerala, HİNDİSTAN
Kuzey Doğu Hindistan, Manipur Meitei Topluluğu Arasında Kadınların Güçlendirilmesi
Girişimleri, Sağlık Ve Yaşam Kalitesi
Naorem Arunibala Devi Ph.D, Bağımsız Halk Sağlığı Danışmanı, HİNDİSTAN

15:30 – 16:00

‘’Güvenli’’ fakat İnsan Haysiyeti İhlal Edilmekte! Hindistan Kerala’ da Hastane
Doğumlarında Kadınların Deneyimleri
Dr. Lekha D Bhat, Halk Sağlığı ve Epidemoloji Anabilim Dalı, Tamilndu Merkez
Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Thiruvarur, HİNDİSTAN
Prof. Dr. Kesavan Rajasekharan Nayar, Thiruvanathapuam Global Halk Sağlığı Enstitüsü
Başkanı, Hindistan
Tele Sağlık Toplumlarda Sağlık Hizmetlerine Erişimi Nasıl Artırır?
Dr. Manal SHIRA, Alyamama Hastanesi, Riyad, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, SUUDİ
ARABİSTAN
Dr. Nüşaba BABAYEVA, Medproinfo Medikal Platformu, Baş Editör, AZERBAYCAN
Kahve Arası

HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANI MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI,
SAĞLIKTA ŞİDDET

16:00 – 17:00

PANEL 5

Oturum
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi, Ali ARSLANOĞLU, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü,
TÜRKIYE
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Bir Kamu Hastanesinde Gerçekleşen Beyaz Kod
Uygulamalarının İncelenmesi
1 EKİN, Ali – Bingöl Devlet Hastanesi, Bingöl-Türkiye
2 MORSUNBUL, Demet- Bingöl Devlet Hastanesi, Bingöl-Türkiye
3 KUMCU, EMRAH– Bingöl Devlet Hastanesi/Bingöl/Türkiye

Konuşmacılar

İş Kazalarının Mesleki Tecrübe İle İlişkisi
Nur ATCI, Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul, TÜRKİYE

Hasta Güvenliği Konulu Çalışmaların Acil Sağlık Hizmetleri Çerçevesinde Bibliyometrik
Analizi
Ayhan TABUR-1, Fatih ORHAN-2
1-SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğt.ve Araş.Hst. Acil Tıp Uzmanı, Diyarbakır/Türkiye
2-Öğt.Gör.Dr., SBÜ, GSMYO, Ankara / Türkiye

17 Kasım 2018 – Cumartesi
MEDYANIN SAĞLIKTAKİ ROLÜ VE SORUMLULUĞU
SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAKLARI VE MOBBİNG

10:00 – 11:00

PANEL 6

Oturum
Başkanı

Dr. Yasemin BİLİŞLİ, Öğr. Görv – Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek
Okulu, Antalya, TÜRKİYE
Mobbing ve İletişim
Dr. Mehmet Ozan UZKUT, Mobbing Derneği Antalya Şube Başkanı, TÜRKİYE

Sağlık Personeline Karşı Uygulanan Şiddetin Önlenmesi, Hukuki Ve İdari Tedbirler
Av. Semih ÖNEM, ANTAHED – Antalya Aile Hekimleri Derneği, Hukuk Danışmanı TÜRKİYE
Konuşmacılar

İnternet Haberciliğinde Madde Kullanım Bozukluğu Haberlerinin Sunumu
Dr. Yasemin BİLİŞLİ - Dr. Hacer Yalnız DİLCEN
Akdeniz Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Antalya, TÜRKİYE

SAĞLIK KURULUŞLARI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HUKUKİ
SORUMLULUKLARI VE HASTA HAKLARI MEVZUATI

11:00 – 12:00

PANEL 7

Oturum
Başkanı

Av. Gürbüz YÜKSEL, T.C. Sağlık Bakanlığı, SBSGM Hukuk Koordinatörü, TÜRKİYE
Tıbbi Malpraktis Ve Hemşirelerin Sorumlulukları
Av. Gürbüz YÜKSEL, T.C. Sağlık Bakanlığı, SBSGM Hukuk Koordinatörü, TÜRKİYE
İnternet Haberciliğinde Modern Çağın Sorunu Olan Obezite’ nin Sunumu
Dr. Yasemin BİLİŞLİ, Öğr. Görv. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek
Okulu, Antalya, TÜRKİYE

POSTER SUNUMU
Konuşmacılar
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Bir Kamu Hastanesinde Gerçekleşen Hasta Şikayetlerinin
Değerlendirilmesi

1 EKİN, Ali – Bingöl Devlet Hastanesi/Bingöl/Türkiye,
2 MORSUNBUL, Demet, Bingöl Devlet Hastanesi/Bingöl/Türkiye
3 KUMCU, EMRAH– Bingöl Devlet Hastanesi/Bingöl/Türkiye
4 AŞAN, Hüseyin– Bingöl Devlet Hastanesi/Bingöl/Türkiye

12:00 – 12:30

KAPANIŞ OTURUMU:
HASTA HAKLARINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN GELECEK YILLARDA HAREKET PLANI HAZIRLAMA–
PANEL

KAPANIŞ

Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı
Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, St. John Uluslararası Üniversitesi ITALYA,
Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Koordinatörü, TÜRKİYE
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KONUŞMACI ÖZGEÇMİŞLERİ
Prof. Dr.
H. Seval
AKGÜN

Kongre
Başkanı

Prof. Dr. Seval AKGÜN,
Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Türkiye
Halk Sağlığı Profesörü olan Dr. Seval Akgün, Başkent Üniversitesi’ne bağlı Sağlık ve Eğitim
Kuruluşları Kalite Koordinatörü, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Kalibrasyon laboratuarı
Başkanı ve St. John International Üniversitesinde misafir profesör olarak görev
yapmaktadır. Epidemiyoloji, veri yönetimi, sağlık hizmetlerinde ve eğitimde kalite ve
akreditasyon, hasta güvenliği, hastalık yükü, toplum beslenmesi gibi pek çok alanda 30
yıldan fazla deneyime sahip olan Dr. Akgün aynı zamanda sağlık hizmetlerinde kalite
alanında uzun yıllardır teorisyen ve uygulayıcı olarak çalışmaktadır. Prof. Akgün’ün
yürüttüğü uluslararası işbirliği ve teknik destek çalışmaları, Sağlıkta Kalite ve Halk Sağlığı
alanlarında bütüncül yaklaşımını yansıtmakta olup halk sağlığı ve sağlıkta kalite alanlarında
pek çok genç araştırmacıyı eğitmiş, motive etmiş ve desteklemiştir.. Tıbbi hizmetlerde
sürekli kalite iyileştirme, akreditasyon, hasta güvenliği ve toplam kalite yönetiminin değişik
konularında ulusal ve uluslararası düzeyde konferans ve / veya ders vermek üzere davetli
konuşmacı olarak katılan Akgün ayrıca Orta Doğu ve Akdeniz ülkelerinde Orta Asya
Cumhuriyetlerinde ve Avrupa’da, Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve Dünya
Bankası destekli sağlık reformları ve alternatif hizmet sunum modellerinin
değerlendirilmesi, performans değerlendirme, hastane denetlemeleri, hasta çıktılarının
değerlendirilmesi, göçmen sağlığı, hastalık yükü ve benzeri birçok projede proje yöneticisi
ve/veya danışman olarak görev yapmıştır.
Dr. Akgün aynı zamanda Hindistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kazakistan, Ürdün,
Kuveyt, Almanya ve bazı diğer ülkelerde sağlık profesyonellerine yönelik sistem geliştirme,
sürekli kalite iyileştirme prensip-model ve teknikleri, sağlık hizmetlerinde akreditasyon,
halk sağlığı, epidemiyoloji, araştırma yöntemleri, ve biyoistatistik konularında eğitim
vermektedir.2000 yılından beri Avrupa Komisyonu tarafından Çerceve programlar,
Horizon 2020 , Marie Curie gibi programlarda hakemlik görevi yapan Dr. Akgün her yıl pek
çok projeyi değerlendirmektedir. Prof. Dr. Seval Akgün, bu özelliklerinin yanı sıra şu
deneyimlere de sahiptir: Niceliksel araştırma tasarımı, uygulama ve analiz, Hastalık yükü
metodolojisi, AB proje izlemi, İhtiyaç değerlendirme çalışmaları(özel gruplarda sağlık
ihtiyaçları ve sağlık hizmet talebi vb), Sağlık kuruluşu denetim sertifikası, Toplam kalite
yönetimi konularında eğitici: ISO 9001 2000 versiyonu gibi SKİ modellerinin sağlık ve eğitim
kurumlarında kurulması ve yerleştirilmesi; EFQM modülü ve JCI akreditasyon standartları
konusunda uzman, ISO 22000 Gıda güvenliği yönetimi sistemi, OHSAS 18001 İş sağlığı ve
güvenliği, Sağlıkta Akreditasyon sistemi değerlendirmeleri, Hasta ve çalışan güvenliği, iç ve
dış müşteri memnuniyet araştırmaları metodolojisi, sağlık personeli için problem çözme
teknikleri, Prof. Dr. Akgün’ ün yayınlanmış 6 (4’ü İngilizce) kitabı, 11 kitap bölümü ve 250
den fazla ulusal ve uluslararası makalesi mevcuttur.
Dr Dina N.S.Baroudi
Dina N.S.Baroudi AMEOS Healthcare Network Üst Düzey Anestezi Danışmanı Almanya

Dr Dina
N.S.Baroudi

Dr Baroudi, Halep Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Almanya'daki
Hannover Üniversitesinı kazanmış ve Anestezide Facharzt üzerine uzmanlaşmıştır . Dr.
Baroudi, Amerikan Kalite Derneği tarafından hastane akkreditasyonu konusunda
sertifikaya sahiptir. Aynı zamanda Amerikan Kalite Derneği ve İSQU üyesi olan Dr. Dina
ulusal ve uluslararası alanda anestezi ve hasta güvenliği konusunda birçok çalışmaya
katılmıştır. AMEOS Sağlık Ağı'nda Üst Düzey Anestezi Danışmanı olarak görev yapmaktadır.
Grubumuz bu yıl KLİNİK HASTA GÜVENLİĞİNE odaklanmaktan memnunluk duymaktadır ve
aşağıdaki sunumu genel bir oturumda sunacağız veya da yuvarlak masa etrafında
müzakere edeceğiz.

Prof. Dr.
Nevzat
KAHVECİ

Dr. Mehmet
Ozan UZKUT

Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ
Uludağ Üniversitesi, Dekan Yardımcısı, Bursa, Türkiye
Eğitim Durumu:
1981-1989 Ankara- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
2010- Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı (Prof. Dr.)
Yönetsel Görevler
2001-2004 UÜ Tıp Fakültesi Akreditasyon Alt Komisyonu üyeliği
2003-2004 UÜ Tıp Fakültesi Akreditasyon Kurulu üyeliği
2003-2008 UÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Yürütme Komisyonu üyeliği
2005-2008 UÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği
2006-2008 UÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür yardımcılığı
2006-2008 UÜ-SK Kalite ve Akreditasyon Üst Kurulu üyeliği
2006-2008 UÜ-SK Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği Komitesi üyeliği
2006-2008 UÜ-SK Yönetişim, Liderlik ve Yönlendirme Takım üyeliği
2006-2007 UÜ-SK Tesis Yönetimi ve Güvenliği Komitesi üyeliği
2007-2008 UÜ-SK Tesis Yönetimi ve Güvenliği Takımı sorumlusu
2007-UÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu üyeliği
2008-UÜ Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetim Kurulu üyeliği
2011-UÜ Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

Dr. Mehmet Ozan Uzkut,
Mobbing Derneği Antalya Şube Başkanı,
Antalya, Türkiye
4.7.1965 de afyon'da bir hakimin oğlu olarak doğdum ilkokulu Antalya nın finike ilçesinde
orta okulu Muğla da, liseyi İzmir Atatürk lisesinde bitirdim .9 eylül tıp fakültesini 1990
yılında bitirdim . Mardin kızıltepe ve Osmaniye de çalıştıktan sonra 1994 yılında finikede
2010 yılını kadar çeşitli birimlerde hekimlik yaptım halen muratpasa /Antalya da 2 nolu
asm de aile hekimliği yapmaktayım .bu arada Antalya tabib odasında genel sekreterlik,
mobing derneği antalya il temsilciliği,kent konseyi sağlık divanı başkanlığı yapmaktayım.
TTB bünyesinde 2010 yılın da hekime şiddete ''0'' tolerans gurubunun kurucularındanım
ve o yoldan beri Antalya temsilciliğini yapıyorum.

Av. Semih
ÖNEM

Av. Semih ÖNEM,
ANTAHED – Antalya Aile Hekimleri Derneği, Hukuk Danışmanı
Antalya, Türkiye
1961 Sivas doğumludur. İlk ve orta öğrenimimi Sivas’da tamamladı,
1978 yılında Kara Harp Okulu, İşletme bölümünden Topçu Subayı olarak mezun oldu. (
Kara harp okulu 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim vermektedir.)
Müteakiben, 20 yıl süreyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kıt’a, kurum ve karargahlarında
görev yaptı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Müteakiben Genel Kurmay Başkanlığı Anlaşmalar Dairesinde Uluslararası İlişkiler Uzmanı
Hukukçu olarak görev yaptı.
2002 yılında Yarbay Rütbesinde iken kendi isteği ile Silahlı Kuvvetlerden emekliye ayrıldı.
Halen Antalya Barosuna kayıtlı serbest Avukatlık yapmaktadır.
Evli ve bir çocuk babasıdır.
5 Yıl Antalya Tabip Odasının Hukuk Danışmanlığı Yapmıştır.

Av. Gürbüz
YÜKSEL

Av. Gürbüz YÜKSEL,
T.C. Sağlık Bakanlığı,
SBSGM Hukuk Koordinatörü, Ankara, Türkiye
Halen Sağlık Bakanlığı SBSGM de Hukuk Koordinatörü olarak görev yapmakta olan Gürbüz
YÜKSEL Sağlık Memuru olarak başladığı memuriyete, 1982 yılında mezun olduğu Sağlık
Eğitim Enstitüsü sonrasında ise sırasıyla Diyarbakır, Ankara Keçiören ve Ankara Beypazarı
Sağlık Meslek liselerinde öğretmenlik yaparak devam etti.
1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Avukatlık stajını tamamladıktan
sonra 1990 yılında Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde göreve başladı.
Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta iken 1996 yılında Sağlık Bakanlığı Personel Genel
Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Çeşitli tarihlerde Personel Genel Müdürü olarak vekaleten görev yaptı.
Av. Gürbüz YÜKSEL’ in yayınlanmış “İlk Yardım” ders kitabı ile çeşitli bilimsel dergilerde
yayımlanmış “Sağlıkta İnsan Kaynakları” “Sağlık Yönetimi” ve “Sağlık Hukuku” konularında
makaleleri vardır. Halen Vakıf, Dernek gibi birçok organizasyonda Mütevelli Heyet ve
Yönetim Kurulu üyeliği mevcuttur.

Dr. Öğr. Üyesi
Ali
ARSLANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Ali ARSLANOĞLU,
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, TÜRKİYE
1973 yılında Çankırı da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara da tamamladı. GATA
Sağlık Astsb. Hazırlama ve Sınıf okulunu bitirmiştir. Anadolu üniversitesini iktisat
fakültesinden 1998 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü İşletme ABD. Uluslararası Kalite Yönetimi bilim dalında yüksek lisansı yaptı.
Haliç Üniversitesinde İşletme doktorası yapmaktadır. Çeşitli kongre, sempozyum ve
dergilerde çalışmaları vardır. Yayınlanmış 2 ilkyardım kitabı bulunmaktadır. Şuan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümünde görev yapmaktadır.

Dr. Fatih
ORHAN,
Öğr. Görev.

Dr. Fatih ORHAN, Öğr. Görev.
SBÜ GSMYO, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Program Başkanı, TÜRKİYE
GATA’da askeri lise eğitimini müteakip, 1993-2016 yılları arasında, TSK Askeri Sağlık
Sistemi içerisinde, yurt içi ve yurt dışında; Sağlık Astsubayı olarak, idari, taktik ve
stratejik kademede birçok görev icra etmiştir. NATO KFOR görevi, Bölge K.lığı 11
Askeri Hastane Kalite Koordinatörlüğü, Saymanlık ve Hastane Etik Kurul Üyeliği
bunlardan bazılarıdır. Atatürk Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Ön Lisans,
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans, Gazi Üniversitesi Hastane
İşletmeciliği Bilim Dalında yüksek lisans ve yine Gazi Üniversitesi Sağlık Kurumları
Yönetimi Bilim Dalında doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 2013-2016 yılları
arasında GATA SAMYO’da Askeri Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2016 yılı
sonrasında ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane SMYO’da Sağlık Kurumları
İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi ve şu an Program Koordinatörü olarak görev
yapmaktadır. Sağlık yönetimi, kalite, akreditasyon, hasta güvenliği, risk yönetimi,
inovasyon ve tıbbi etik konuları temel ilgi alanlarıdır. Birçok ulusal ve uluslararası
kongrede düzenleme ve bilim kurulu üyeliği yapmış olup, onun üzerinde uluslararası
bilim kurulu ödülü almıştır. Sağlık Akademisyenleri Dergisi başta olmak üzere dergi
ve kitap editörlükleri ile alanıyla ilgili birçok akademik çalışması mevcuttur.
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KONUŞMACI SUNUM ÖZETLERİ
15 Kasım 2018 – Perşembe --------------------------------------------------Açılış Konuşmaları-----------------------------------------------------------------Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı,
Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı,
St. John Uluslararası Üniversitesi ITALYA,
Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve
Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Koordinatörü,
TÜRKİYE
Prof. Dr. Faruk BİLİR,
KVKK – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı,
Ankara, TÜRKİYE
Dr. Ünal HÜLÜR,
T.C Sağlık Bakanlığı,
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü,
Antalya, TÜRKİYE
Avşar ARSLAN,
T.C. Sağlık Bakanlığı,
Hasta ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanı,
Ankara, TÜRKİYE
Av. Gürbüz YÜKSEL,
T.C. Sağlık Bakanlığı,
SBSGM Hukuk Koordinatörü,
TÜRKİYE
M. Fatih ULUÇAM,
TC. Sağlık Bakanlığı,
Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanlığı,
Ankara, TÜRKİYE
Mustafa YILMAZ,
TSE- Türk Standartları Enstitüsü,
Ankara, TÜRKİYE

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Hasta ve Çalışan Güvenliğinde Yalın Çözümler
Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, TÜRKİYE

ÖZET
Sağlık hizmetleri değişik iş kollarını içinde barındıran, farklı hizmet birimleri ve bu birimlerde çalışan eğitim
seviyesi farklı değişken personel sayısı ile insana hizmet sunan dinamik bir sektördür. Hizmetin sürdürülmesi
sırasında ortaya çıkacak hatalar genellikle düzeltilmesi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağından birçok
yönetim modelinin ilkesi olan “ilk seferde ve doğru şekilde hizmetin yapılması” çok önemlidir. Bu sebeplerden
dolayı sağlık hizmeti mutlaka süreçlerle yönetilmeli ancak süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesi
unutulmamalıdır.
Sağlık Hizmet sunumunun niceliğini ve niteliğini belirleyen dört faktör (Kolay Ulaşılabilirlik, Kalite, Süreklilik,
Verimlilik) son yıllarda süreçlerle yönetim modellerinin esasını oluşturmuştur. Süreçlerle yönetim modeli;
yeniliklere ve değişime hızla uyan sürekli iyileştirilebilen bir model olma özelliğini de içinde barındırır. Süreç
yönetim modelleri genellikle müşteri/hizmet alan odaklıdır. Ancak son yıllarda sadece müşteri/hizmet alan
odaklı süreçler değil Yalın Yönetim gibi hizmeti üretene ait süreçlerinde katıldığı modeller tercih edilmeye
başlanmıştır.
Sağlık kuruluşlarında klinik hizmet sunumu en önemli süreçtir. Klinik hizmet sunumunda kalite ve hasta
güvenliği ile ilgili beklentiler, uygulamalar ve sonuçlar sağlık yöneticilerin gündeminde daha ciddi boyutlarda
ele alınmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki diğer süreçlerle ilişkisi son derece iç içe geçmiş durumdadır. Sağlık
hizmetlerindeki herhangi bir süreçte ortaya çıkan uygunsuzluklar; hastalar, hizmet sunucuları, tedarikçiler ve
hizmet bedellerini ödeyenler için ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. Aynı zamanda teknolojik gelişmeler, sağlık
hizmeti alanların bilgiye daha kolay ulaşıyor olması ve ihtiyacı olduğu sağlık hizmetleri konusunda daha fazla
seçeneği değerlendirebilme imkânı klinik hizmetler de sürekli iyileştirme beklentisini artırmıştır. Ayrıca benzer
gerekçeler ve finansal yükün her geçen gün artması düşük maliyet ile yüksek kalite de hizmet sunumu
beklentisi yöneticilerde kalite ve sürekli iyileştirme baskısına neden olmaktadır.
Hızlı hareket etmek için hizmet sürecinde ortaya çıkan problemler hızla çözülmelidir. Problemlerin çözümünde
problemi tanımlamak, veri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak için birçok yöntem kullanılır. Ancak problem
çözme yöntemlerine geçmeden önce “problem” kelimesi iyi tanımlanmalıdır.
Problem; bireyin zihnini karıştırarak rahatsız edip ve mutluluğunu bozan olaylardır. Aynı zamanda bireyin ve
kurumun etkinliğini bozarak amaca ulaşmasını engeller. Amaca yönelik çabaları engelleyen olaylar da kurum
için problemdir. Bunların dışında üretim veya hizmet sürecinde müşteri ya da hizmet alanı memnun etmeyen
her durumdur.
Problemin tanımı, problem çözmenin temel noktasını oluşturur. İyi tanımlanmış bir problem araştırmanın
yarısını gerçekleştirmek demektir. Bir problemin ancak %15 i görünür diğer kısmı araştırıldıkça ortaya çıkar.
Tanımı yapıldıktan sonra uygun problem çözme yöntemleri, süreçleri görüntülemek ve herhangi bir süreçten
kaynaklanan bir problemi çözmek için destek sağlar.
Sürekli iyileştirme kapsamında problem çözüm tekniklerinin çalışanlar tarafından başarılı bir şekilde
uygulanması gerekir. Kurum içindeki tüm çalışanların katılımıyla, hizmet ve süreçlerde doğru kararlar alabilmek
için ana sebeplerin ve çözümlerinin doğru olarak teşhis edilmesi kurumda kalitenin sürekliliğini sağlar.
Klinik hizmetler de süreç iyileştirmelerin büyük kazanımı, şüphesiz daha hatasız süreçlerle hizmetin
sürdürülmesidir.

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Hasta Hakları
Eren BİNGOL,
Antropolog,
T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı
Özet
Hasta hakları; hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların
çözümü, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları bilmesi, daha
iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Sağlıklı olma hakkı
kişinin yaşamında sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesine vurgu yaparken; hasta hakkı, kişinin
sağlıklı olma durumunu yitirdiğinde, yani hasta olması "özel" durumunda bireysel haklarının gözetildiği, yeterli
ve kaliteli tıbbi bakım alarak yeniden sağlığını kazanmasına işaret eder.
Hasta Hakları ile ilgili ilk çalışmaların 1970’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıktığı kabul
edilmektedir. Bu süreçte Amerikan Hastane Birliği 1973 yılında “Hasta Hakları Beyannamesi” ni yayınlamıştır.
Ulusal bir beyanname olmasına karşın bu konudesra
a bilinen ilk belgedir. Hasta Hakları’nda yapılan ilk uluslararası girişim ise, 1981 yılında Dünya Tıp Birliği
tarafından Lizbon Bildirgesinin kabul edilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu kavram Dünya Sağlık Örgütü’nün
dikkatini çekerek konuya ilgi göstermesine sebep olmuştur. 1994 yılında Dünya Sağlık Örgütü “Avrupa’da Hasta
Haklarının Geliştirilmesi, Amsterdam Bildirgesi” kabul edilmiştir. 1995 yılında ise Dünya Sağlık Örgütü , 1981’de
kabul edilen Lizbon Bildirgesinin kapsamını genişleterek zenginleştirmiştir. Bu bildirgeler bazı ülkelerin yasal
düzenlemelerini gözden geçirerek, Hasta Haklarına uygun şekilde yeniden düzenlemelerine de sebep
olmuştur. Bu gelişmelerin ülkemizde de yankıları olmuş, konunun ülke çapında gündeme gelmesini sağlamıştır.
Yaşanan bu sürecin bir sonucu olarak; Türkiye’deki uluslararası kriterleri içeren ilk yasal metin olan Hasta
Hakları Yönetmeliği, 1 Ağustos 1998 yılında yürürlüğe girmiştir.
Bu Yönetmelik; temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası'nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen "hasta hakları"nı
somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları
dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta hakları"ndan
faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen
kullanabilmesine dair usül ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.
Hasta Hakları Yönetmeliği ile aşağıda yer alan haklara hastalar kavuşmuştur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma,
Bilgilendirme ve Bilgi İsteme,
Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme,
Mahremiyet,
Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza,
Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma,
Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme,
Saygınlık Görme ve Rahatlık,
Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma,
Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı
Ötenazi Yasağı
Tıbbi Özen Gösterilmesi
Mahremiyet.
Reddetme, Durdurma ve Rıza.
Güvenlik.
Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme.

•
•
•

İnsanı Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret
Refakatçi Bulundurma
Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

Hastaların, hakları olduğu gibi bir takım uyması gereken sorumlulukları da var olup, aşağıda yer alan
sorumluluklarını yerine getirmekte mükelleftirler.
1. Genel Sorumluluklar
a.
Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için
verilen tavsiyelere uymalıdır.
b. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
c.
Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.
2. Sosyal Güvenlik Durumu
a.
Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek
durumundadır.
b. Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak
zorundadır.
3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp
görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz
vermelidir.
4. Hastane Kurallarına Uyma
a.
Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
b. Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine
uymalıdır .
c.
Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde
olması beklenir.
d. Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve
saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
e. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı
göstermelidir.
f.
Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma
a.
Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri
sormalıdır.
b. Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu
sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
c.
Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp
anlamadığını belirtmesi gerekir.
d. Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak
sonuçlardan kendisi sorumludur.

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Hasta Hakları ve Sorumlulukları – Can Hastanesi
Meliha TERECİ,
Özel Salihli Can Hastanesi,
Manisa, TÜRKİYE
ÖZET
İNSAN HAKLARI
İnsan hakları, Batıda ilk kez 1215 yılında İngiltere’de gündeme gelmiştir.
•
Amerikan Haklar Bildirgesi
•
Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi
•
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
(Hak: İnsana doğuştan gelen sonra da hukuk kurallarının verdiği yetkiler.)
HASTA HAKLARININ TANIMI
Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları nedeniyle sahip bulundukları ve
T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan
haklarını ifade eder.
“Genel insan haklarının sağlık alanına yansıması”
ÜLKEMİZDE HASTA HAKLARI;
Anayasa,Tıbbi Deontoloji Tüzüğü,Hasta Hakları Yönetmeliği,Hasta Hakları Uygulama Yönergesi ile
düzenlenmiştir.
HASTA HAKLARI-1.SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANMA
2.SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ ALMA
3.HASTA HAKLARININ KORUNMASI
4.TIBBİ GİRİŞİMDE HASTANIN RIZASI
5.TIBBİ ARAŞTIRMALARDA RIZA
6.DİĞER HAKLAR
HASTA HAKLARI NELERDİR?
1.SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANMA
•
Sağlık hizmeti verecek olan personeli tanıma seçme ve değiştirme
•
(Değiştirme, mevzuat ile belirlenmiş usullere göre ve belirlenmiş bir ücret farkı varsa hasta
tarafından karşılanmak şartı ile olacaktır.)
*
Modern tıbbi bilgi ve teknolojiye uygun teşhis tedavi ve bakım isteme
*
Ötenazi yasağı
*
Hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özenin gösterilmesi
HASTA SORUMLULUKLARI
Bir yerde hak varsa hemen yanı başında sorumluluk da vardır.
Hasta Sorumluluğu :
Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan önce ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken
ödev ve yükümlülüklerdir.
UNUTMAMALI!
Hastalar bu yükümlülükleri yerine getirdikleri zaman daha hızlı, kolay ve kaliteli hizmet alacaklardır. Bu sayede
hasta memnuniyeti artacaktır. Aksi halde hasta ve sağlık çalışanları arasında gereksiz sürtüşmeler yaşanacak
ve iki taraf için de zaman kaybı oluşacaktır.
Sağlık çalışanları ve hastalar rakip veya hısım değildir. Aksine aynı amaca yönelik çalışan bir ekibin üyeleridir.
Hastanın amacı sağlığına kavuşmak, hekimin amacı sağlığına kavuşturmaktır. Bu ortak hedef doğrultusunda iyi
niyet ve saygı içinde çalışılarak ortak amaca ulaşılabilir.

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Hasta Güvenliği Ölçeği, Geçerlilik, Güvenilirlik
ÜRKMEZ, Gökhan, Dr, Özel Opera Yaşam Hastanesi, Antalya, Türkiye
TÜTÜNCÜ, Özkan, Özel Opera Yaşam Hastanesi, Antalya, Türkiye
ÖLÇERLER GÖNEN, Zeynep, S.B. SBÜ. Tepecik E.A.H, İzmir, Türkiye
GİRİŞ: Hasta güvenliği, sağlık alanında kalitenin önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Hasta güvenliğinde
amaç; hasta ve hasta yakınlarını, hastane çalışanlarını fiziki ve psikolojik olarak olumlu etkileyecek bir ortam
yaratarak güvenliği sağlamaktır. Burada temel hedef; hizmet sunumu sırasında hata oluşmasını engelleyecek,
hatalar nedeniyle hastayı olası zararlardan koruyacak, hata olasılığını ortadan kaldıracak bir sistemin
kurulmasıdır (Güven, 2007). Hasta güvenliği kültürünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi, örgüt içinde daha
sağlıklı ve verimli sonuçların elde edilmesine yardımcı olacaktır. Buna bağlı olarak hasta (dış müşteri) ve/veya
çalışanların (iç müşteri) memnun edilmesi mümkün olabilecektir (Tütüncü vd.2007). Hasta güvenliği
kültüründe elde edilecek olumlu katkılar, insan yaşamının uzamasına daha da önemlisi insan kayıplarının
giderilmesine ve yanlış sonuçların oluşmasına engel olabilecektir.
AMAÇ: Antalya’da bulunan altı özel hastanede çalışan personelin, değerlendirmelerinden yola çıkarak, Sexton
ve Thomas’ın geliştirdiği hasta güvenliği kültürünün ölçülmesine yönelik olarak, geçerli ve güvenilir bir ölçek
olan “Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği”nin, Türkçe ‘ye uyarlanması çalışmasında geliştirilen kısa formunun
geçerlilik ve güvenilirliğinin analiz edilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Araştırmanın evrenini idari yapısı, personel sayısı, yönetim şekli ve anlayışı gibi birbirinden farklı
özelliklere sahip Antalya’da aynı gruba ait altı özel hastanede çalışan personel oluşturmaktadır. Araştırmada
öncelikle yazın araştırması yapılmıştır. Araştırmada alan araştırması yöntemi ve anket tekniği uygulanmıştır.
Ankette; Sexton ve Thomas’ın geliştirdiği “Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği”nin kısa formu ve demografik
özelliklere ilişkin sorular yer almaktadır. İfadeler eşit aralıklı ölçek (7=Kesinlikle Katılıyorum; 6=Kısmen
Katılıyorum; 5= Katılıyorum; 4=Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum; 3=Kısmen Katılmıyorum; 2=Katılmıyorum;
1=Kesinlikle Katılmıyorum) şeklinde puanlandırılmıştır. Anketlerin kontrolünden sonra, veriler bilgisayar
ortamına aktarılmıştır. Ön değerlendirme sonrasında toplam 586 anket analizlere dahil edilmiştir. Elde edilen
veriler SPSS 20.00 (Statistical Programme for Social Sciences) programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada, anketin
geçerliliğini test etmek için faktör analizi ve güvenilirliğini test etmek için içsel tutarlılık analizi
gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR VE SONUÇ: Katılımcıların, %78,3’ü kadın ve %21,7’si erkektir ve yaş ortalamaları 28,62 (±8,22)
olarak tespit edilmiştir. Ankete katılanların %44,9’u lise, %48,7’si üniversite mezunudur. Katılımcıların
%14,8’inin yöneticilik deneyimi bulunmaktadır. Katılımcıların meslekteki çalışma yılları ortalaması 5,75 yıl
(±6,11) olarak belirlenmiştir. Veri setinde yapısal geçerliliği belirlemek amacıyla gerçekleştirilen faktör
analizinde yedi ifadeye indirilen kısa form hasta güvenliği ölçeğinin orjinal ölçekte olduğu gibi tek boyutta
toplandığı, toplam varyansın %54’ünü açıkladığı ve yapısal geçerliliği ortaya koyduğu saptanmıştır. Ardından
güvenilirlik analizi yapılmış Cronbach’s Alpha katsayısının Nunnally’nin (1967:248) eserinde tavsiye ettiği
%70’in üzerinde %85 olduğu görülmüştür. Bu bulgular ışığında kısa form hasta güvenliği ölçeğinin Türkiye için
geçerli ve güvenilir sonuçlar verdiği vurgulanabilir. Bundan sonraki çok değişkenli çalışmalarda sadece hasta
güvenliği kültürüne odaklanmak için uzun form yerine kısa formun kullanılması daha sağlıklı sonuçlar
alınmasına yardımcı olabilecektir.
KAYNAKLAR:
NUNNALLY, J. C. (1967). Psychometic Theory. New York: McGraw Hill.
GÜVEN, R. (2007). Güvenlik Kültürü, IV. İş sağılığı ve Güvenliği Kongresi Bildirileri, 20-21 Nisan 2007, MMO
yayınları, Yayın No: E/2007/424, Adana.
TÜTÜNCÜ, Ö., KÜÇÜKUSTA, D., YAĞCI, K. (2007). Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında Hasta Güvenliği Kültürü
ve Bir Ölçme Aracı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 1, 2007

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Verimlilik Ve Kalite Uygulamaları Süreç Değerlendirme Ölçütlerinin Hasta Güvenliği Ve Memnuniyetine
Etkisi
Dr. Mustafa Sırrı KOTANOĞLU,
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Ankara, TÜRKİYE

ÖZET
Amaç: Çalışmanın amacı, Anestezi ve Reanimasyon Kliniğinde verimlilik ve kalite uygulamaları, süreç
değerlendirme ölçütlerinin hasta güvenliği ve hasta memnuniyetine etkisini analiz etmektir.
Yöntem: Çalışmada 2017 yılı SKS- Hastane Seti ve Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi’nin dış denetim
sonuçları referans alınarak, anestezi uygulamaları gözden geçirilmiş ve hasta güvenliğine etkisi
değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Sonuç: Yapılan dış denetimler ve hastane kalite birimi koordinasyonu ile gerçekleştirilen
özdeğerlendirmelerin hasta güvenliği ve memnuniyeti yanında; hizmetin etkililik, etkinlik, uygunluk, zamanlılık,
verimliliği, sağlıklı çalışma yaşamı, çalışanların standartlara uyumu, uygulamalara ilişkin farkındalığı, bilgi ve
benimsenme düzeyi gibi konularda iyileştirmeler sağladığı gözlenmiştir. Ancak denetimlerin çalışanların
üzerinde aynı zamanda stres kaynağı ve baskı unsuru oluşturduğu çalışma performansını da düşük düzeyde
etkilediği tespit edilmiştir.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinin etkinlik ve verimliliğini ölçmek, eksikleri yerinde görmek, kaliteli,
verimli hizmet sunumunu gerçekleştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla yılda bir kez yapılan yerinde
değerlendirmeler; hastane genelinde tüm uygulamalarda ortak bir dil oluşturulmasına, çalışmanın evrenini
oluşturan Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği stratejik hedefleri de baz alınarak hasta-çalışan güvenliği ve
memnuniyet düzeyinin artırılmasına, süreçlerin gözlemlenmesine, problemlerin kaynağında tespit edilmesine,
kaynağında çözüm üretilemediği takdirde hazırlanan raporlar aracılığıyla Bakanlığımızın ilgili bölümleriyle
paylaşılarak, saha ile merkez arasında bağlantılı olarak yöneticilerle beraber çözüm üretilmesine önemli ölçüde
katkı sağladığı gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Verimlilik ve Kalite, Süreç Değerlendirme, Hasta Güvenliği.

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Bilim Haritalama Teknikleri Kullanılarak Hasta Güvenliği Konusunun Bibliyometrik Analizi
1-M.Nurullah KURUTKAN -Doç.Dr., Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Türkiye
2-Fatih ORHAN - Öğt.Gör.Dr., SBÜ, GSMYO Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, Ankara, TÜRKİYE
3-Serhat FIRAT - Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Yüksek lisans Öğrencisi, Türkiye

ÖZET
Sağlık hizmetleri emek yoğun ve doğrudan insan sağlığı ile ilgili olması sebebiyle, bütünleşik ve çok riskli
sektörlerin başında gelmektedir. Bu riskli ve multidisipliner yapı, hasta güvenliğini merkeze koymayı ve sıfır
hatanın hedeflenmesini de zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda özellikle hasta ve çalışan güvenliği konularının,
son yıllarda artan bir ivme ile yoğun şekilde tartışılmaya başlayan konulardandır. Ulusal ve uluslararası ilgili
alan yazın incelendiğinde, hasta güvenliği temalı, bilimsel araştırma, eser ve konu ile ilgili bilimsel toplantıların
da bu ölçüde arttığı görülmektedir. Bir disiplin ya da konunun niceliksel bir araştırma tekniği olan, bibliyometrik
analiz yöntemleri ve bilim haritalama teknikleri ile ortaya konulması ise konuya ilgi duyanlar için makroskobik
bir bakış açısı kazandırmaktadır. Bu araştırmada, 1988-2018 yılları arasında sağlık hizmetleri için hayati bir
öneme sahip olan hasta güvenliği konusu ile ile ilgili olarak yayımlanmış olan bilimsel 6500 nitelikli çalışma
bilim haritalama teknikleriyle modern teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada “patient safetyhasta güvenliği” kelimesi ve “topic - konu” alanları içerisinden incelenerek, ham veriler Web of Science Core
Collection veri tabanından elde edilmiştir. Özellikle “makale-review” olarak hazırlanmış ve İngilizce dilinde
yazılmış nitelikli makaleler seçilmiştir. Bu veri tabanından elde edilen makaleler Vosviewer ve Citespace
programları ve bunların uzantıları ile çalışılabilen Google Ngram, Google Fusion ve Google Maps programlarıyla
bilim haritalama teknikleriyle görselleştirilerek analiz edilmiştir. Ulusal ve uluslararası alan yazında konu ve
içerik itibariyle benzer bir araştırmaya rastlanılmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Bilim Haritalama, Bibliyometrik Analiz, Vosviewer, Citespace

16 Kasım 2018 – Cuma -------------------------------------------------------Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Sağlık Çalışanlarının Memnuniyet Sunumları
Dr Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin AVCI,
Akdeniz Üni. Tıp Fak. Aile Hekimliği A.D.,Akdeniz Üni. Hastanesi İşsağlğı ve Güvenliği Birimi,
Antalya, TÜRKİYE
ÖZET
Çalışan memnuniyeti, her çalışma sahasında önemli olmakla birlikte doğrudan insan sağlığını ilgilendiren ve
büyük oranda karşılıklı insani etkileşim ve iletişim ile yürütülen sağlık alanı için daha da önem arz etmektedir.
Yüksek oranda nitelikli bilgi ve kabiliyet aynı zamanda yoğun karşılıklı insani etkileşim içeren sağlık çalışma
alanında hizmet kalitesi ve etkinliğinin çalışan memnuniyetinden doğrudan etkilenmemesi düşünülemez. Bu
nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılında ülke çapında sağlık çalışanlarına “çalışan memnuniyeti”
anketi düzenlenmiştir. Bu çalışma 2017 yılında tekrar edilerek mevcut durum yeniden belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu araştırmalar ülkemiz için sağlık alanında yapılan en kapsamlı “çalışan memnuniyeti” anketleri
olup, sağlık çalışanlarının memnuniyetleri ve çalışma alanları hakkındaki düşüncelerini ortaya koymaları
bakımından önemlidir.Her iki çalışmada değerlendirildiğinde her iki çalışmanın da 1. Basamak, 2. Basamak ve
3. Basamak olmak üzere bütün sağlık hizmeti süreçlerini kapsadığını, ilk çalışmanın 6 bölgede kır ve kent ayrımı
da yapılarak 4983 sağlık çalışanına uygulandığını , 2. Çalışmanın yine 6 bölge ve kır ve kent ayrımı yapılarak
17.101 personele uygulandığını göstermektedir.
İlk çalışma 2009 yılında gerçekleştirilmiş olup 2010 yılında yayınlanmıştır. Bu çalışmaya göre en olumlu puanlar,
personelin iş doyumu düzeyi, hasta memnuniyeti hakkındaki görüşleri ve bağlılık düzeyleridir, performansa
dayalı ek ödeme en olumsuz değerlendirme olarak puanlanmıştır. Motivasyon puanı, aile hekimliği hakkındaki
görüşler ve Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın diğer bileşenleri hakkındaki görüşler olumlu tarafta kalmakla
birlikte performansa dayalı ek ödeme puanına yakındır. Sağlık çalışanlarının iş doyumu; birinci ve altıncı
bölgelerde görev yapanlarda, Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve üniversitelerde çalışanlarda, asistanlarda ve
hemşirelerde düşük bulunmuştur. Performansa dayalı ek ödeme ile ilgili en olumsuz görüşleri, üniversite ve
üçüncü basamak hastanelerinde hizmet veren, kentsel yörede çalışan ve asistan ve hemşire olarak görev
yapanlar beyan etmiştir.
2017 yılında yayınlanan ikinci araştırma incelendiğinde, araştırmaya katılan sağlık personelinin iş doyumu ile
ilgili altı alt boyut arasında en çok olumlu görüş bildirdiği boyutlar “Görev tanımı ve mesleki yeterlilik” boyutu
ile “Kurumsal politikalar” boyutudur. Buna karşın en fazla olumsuz görüş, mesleki riskler ve iş yükü ile sosyal
imkânlar, ödüllendirme ve terfi boyutlarıdır. Çalışanların yaklaşık yarısı kurumlarında huzurlu olduklarını,
kurumlarının profesyonel şekilde yönetildiğini ifade etmektedir. Her üç katılımcıdan sadece biri fiziksel şiddete
ilişkin güvenlik tedbirlerini yeterli bulduğunu ve kendini hasta ve yakınlarına karşı güvende hissettiğini
belirtmiştir. Katılımcıların yaklaşık yarısı ise iş yükünün fazla olduğunu ifade etmektedir. Tükenmişlik düzeyi
incelendiğinde neredeyse her üç çalışandan birinin (%33,3) yaptığı işten soğuduğu, mesleki bağlılık açısından
ise yeni bir meslek seçme şanslarının olması halinde, yine aynı mesleği seçebileceğini ifade edenlerin tüm
katılımcıların %40’ı civarında olduğu görülmüştür. Her üç çalışandan birinin ise yaptığı işle ilgili başarı hissi
duymadığı, hasta hakları konusunda yapılanlarla ilgili olarak ise katılımcıların yarısından fazlası (%52,3) hasta
hakları birimlerini sağlık çalışanları üzerinde psikolojik bir baskı aracı olarak görmekte olduklarını ifade
etmektedir.
Kaynaklar:
1- https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/SAGEMpersonelMemnuniyeti2017.pdf
Erişim Tarihi:03.11.2018
2- https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/saglik_personeli_memnuniyeti_arastirmasi.pdf
Erişim Tarihi:03.11.2018

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Dünyada Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ve Alınan Önlemler
Prof. Dr. Seval AKGÜN,
Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı,
St. John Uluslararası Üniversitesi ITALYA,
Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Koordinatörü,
TÜRKİYE
Özet
Sağlık çalışanları en tehlikeli sektörlerden birisi olan sağlık sektöründe birçok fiziksel, kimyasal, biyolojik ve
psikososyal risk faktörü ile karşı karşıyadırlar. Sağlık çalışanları hem çalışma ortamları hem de hizmet sunumu
yaptığı kişiler açısından tehlikeli kimyasal ve fiziksel ajanlara, strese ve travmaya maruz kalabilirler. Özellikle
son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artması ile zaten zor koşullarda özverili olarak çalışan sağlık
çalışanlarının güvenliği daha da bir önem kazanmıştır. Sağlık kurumlarında şiddet, hasta ve hasta yakınları ya
da diğer herhangi bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan, tehdit davranışı, sözel tehdit, fiziksel
saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durumdur. Çok geniş bir çalışan grubunun (hekim, hemşire, eczacı, sağlık
teknikerleri, hastabakıcı vb.) bulunduğu sağlık kurumları şiddetin en çok görüldüğü iş alanlarından biridir.
Ülkemizde her ne kadar son dönemde, çalışan güvenliğini arttırmaya yönelik farkındalık yaratılmış, gerekli
önlemler gerek T.C. Sağlık Bakanlığı gerekse sağlık çalışanı meslek odaları tarafından alınmaya çalışılsa da hala
alınması gereken yol uzundur. Bu sunumda Prof. Akgün dünyada ve Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik
şiddetin boyutu ve alınan ve de alınması gereken önlemler konusunda bir tartışma ortamı yaratacaktır.

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Tekirdağ İli Kamu Hastaneleri Hasta Şikâyetlerinin Sağlıkta Kalite Standartları İle İlişkisi
Nazan YOLCU1 Sibel BİNGÖLOĞLU1, Mustafa DÖNMEZ2, Ahmet YOLCU3
1Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, Uzman, Türkiye
2 Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanı, Türkiye
3Namık Kemal Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD, Türkiye
ÖZET
Hastaların aldıkları hizmet ile ilgili tatminsizliğini ifade eden hasta şikâyetleri sağlık kurumları için hastaların
ihtiyaç ve beklentilerini anlamalarını sağlayacak önemli bir fırsattır. Hasta/hasta yakını şikâyetlerinin Sağlıkta
Kalite Standartları(SKS) ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi kurumların iyileştirme çalışmaları için katkı
sağlayacaktır.
Bu çalışmada Tekirdağ Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Hukuk Birimine 2016 yılında gelen 1296 şikâyet
konusuna göre; tıbbi hata, ilgisizlik ve kötü davranma, bekletilme, bilgilendirilmeme, temizlik hizmetleri, cihaz
yetersizliği, MHRS ve diğer şeklinde retrospektif olarak sınıflandırılmıştır. Veriler MS Office Excel 2016 Programı
ve VBA( Visual Basic for Applications) ile analiz edilmiştir. Şikayetler Sağlıkta Kalite Standartları boyutunda
değerlendirildiğinde %58.6 Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler, %38.6 Sağlık Hizmetleri ve %2.8 Destek
Hizmetleri Boyutunda olduğu görülmüştür.
Yapılan değerlendirmeler bizlere hasta beklentilerinin hangi alanlarda olduğu, hangi alanlarda iyileştirme
çalışmalarının yapılması gerektiği konusunda fikir vermekte olup, kalite standartlarına uyumun hasta
memnuniyetini de arttıracağını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Hasta Şikayetleri, Kalite, Standart

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Görevdeki Sağlık Profesyonellerinin Temel Empati Düzeylerinin Araştırılması
Esra BİRKENT –
Dr. Sait Çiftçi Devlet Hastanesi, İstanbul, TÜRKİYE

ÖZET
Giriş: Bu araştırma tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte olup, amacı profesyonel sağlık çalışanlarının temel empati
düzeylerinin belirlenmesi, temel empati düzeylerinde cinsiyet, yaş ve meslek gibi değişkenler açısından farklılık
gösterip göstermediğini ve kendini ifade etme, yaşam doyumu, meslekte hissedilen tükenme gibi bazı
değişkenlerle ne derecede ilişkisinin olduğunu saptamaktır.
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hastanesi’ne bağlı Turgut Özal Hastanesi Ek Binası’ nda hizmet veren hemşire, doktor, sağlık teknisyeni, ebe
ve acil tıp teknisyeninden seçkisiz örnekleme yoluyla seçilen 164 gönüllü katılımcı oluşturmaktadır.
Araştırmada “Sosyo Demografik, Mesleki Özellikler ve Meslekle İlgili Düşünceler Soru Formu” (SDMÖMDSF),
“Temel Empati Ölçeği” (TEÖ), “Yaşam Doyumu Ölçeği” (YDÖ) ve “İfade Etme Ölçeği” (İEÖ) kullanılmıştır.
Bulgular: 164 sağlık profesyonelinden oluşan araştırma örnekleminde, Sosyo Demografik, Mesleki Özellikler
ve Meslekle İlgili Düşünceler Soru Formu’ndan alınan bilgiler doğrultusunda katılımcıların 120’ si (%73,2) kadın,
44’ ü (%26,8) erkektir. Yaş ortalaması 34,54 olup, 20 ile 59 arasında değişmektedir. Örneklemin 76’ sı hemşire
(%46,3) iken, 49’ u doktor (%29,9), 39’ u (%23,8) ise diğer yardımcı sağlık personeli (sağlık teknisyeni, ebe, acil
tıp teknisyeni)’ dir.
Araştırma örnekleminden Temel Empati Ölçeği ile alınan toplam puanlar 46 ile 100 arasında değişmekte olup
katılımcıların temel empati düzeyi toplam puan ortalaması 76,134 (ss=10,266)’ dür.
Araştırma örnekleminden Yaşam Doyum Ölçeği ile alınan yaşam doyumu düzeyi toplam puanları ise 5 ile 25
arasında değişmekte, katılımcıların yaşam doyumu düzeyi toplam puan ortalamasının 15,103 (ss=4,471)
olduğu görülmektedir.
Araştırma örnekleminden İfade Etme Ölçeği ile alınan toplam puanlar 7 ile 42 arasında olup katılımcıların
toplam puan ortalaması 30,317 (ss=7,825) olarak hesaplanmıştır.
Sonuçlar: Araştırma örnekleminden elde edilen veriler ışığında; katılımcıların TEÖ ortalama puanının 76,134
olduğu ve TEÖ’ den alınan puanlar 46-100 arasında değişmekte düşünüldüğünde bu sonucun ortalamaya yakın
olması bakımından temel empati düzeyinin orta düzeyde olduğu söylenebilir. Kadınların erkeklere göre, yaş
ortalaması büyük olan yaş grubunun, daha küçük olan yaş gurubuna göre ve hemşirelerin doktorlara göre
temel empati düzeyleri yüksektir.
Ülkemizde sağlık çalışanlarında iletişim, empati, kendini ifade etme, yaşam doyumu, hizmeti kalitesini arttırıcı
çalışmaların yapılabilmesi için üzerinde daha fazla araştırma yapılması gereken önemli kavramlardır.
Anahtar Sözcükler: Profesyonel Sağlık Çalışanı, Temel Empati Düzeyi, Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Sağlık İşletmelerinde Kurum Kültürünün Bir Unsuru Olarak Hasta Güvenliği Kültürü Algısı
Dr. Yasemin BİLİŞLİ
Akdeniz Üniversitesi, Antalya, TURKEY
Özet : Çalışmanın amacı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çalışan hemşirelerin hasta güvenliği algı düzeyini
belirlemek ve bu doğrultuda hasta güvenliği kültürünün gelişmesi konusunda katkı sağlamaktır. Tanımlayıcı
tipteki bu araştırma Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çalışan 91 hemşire üzerinde yapılmıştır. Veri toplama
aracı olarak; hasta güvenliği ölçeği kullanılmıştır. Veriler Spss 20.0 paket programı ile analiz edilmiştir.
Araştırmaya katılanların %89'unu kadın ve %29,7'si 20-26 yaş aralığındadır. Ayrıca katılımcıların %80,2’si lisans
düzeyinde ve %59’u evlidir. Çalışmada tıbbi hata nedenlerinin; hemşire sayısının yetersiz olması, çalışma
saatlerinin uzun olması, iletişim problemleri, ekip çalışmasındaki eksiklikler, karmaşık yapı, doktorun vaktinin
yetersiz olması, eğitim eksikliği ve doktorun yazısının okunamamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği kültürü, kurum kültürü, sağlık iletişimi

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Hasta Ve Sağlık Çalışanı Hakları - Geçmişten Günümüze
Prof. Dr. Seval AKGÜN,
Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, St. John Uluslararası Üniversitesi ITALYA,
Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Koordinatörü, TÜRKİYE
ÖZET : Hasta hakları, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık hizmetlerinde çalışan personelin birlikte sahip çıkması
gereken haklardır. Konunun önemi ve hukuki sürecin getireceği cezai müeyyideler ile sorumluluklar göz önüne
bulundurulduğunda, hem sağlık personeli hem de hastaların, hasta hakları kavramı ve yasal mevzuatı bilmesi önem
ve öncelik taşımaktadır.
Hasta hakları kavramı 1970’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde gündeme gelmiş olup sonraki yıllarda Dünya
Sağlık Örgütü ve benzeri uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşlar tarafından ilan edilen bildirgelerle yaygınlık
kazanmıştır. Günümüzde, ülkeler gelişen süreçle birlikte kendi anayasa ve yasalarında kişi hakları ile ayrıntılı
maddelere yer vermiştir. Pek çok ülkede hasta hakları halen yatan hastalarda tartışılması gereken önemli olan bir
kavram olarak düşünülmekte ve pek çok akreditasyon hatta lisansifikasyon programlarında hasta hakları bildirgeleri
zorunlu bir gereklilik olarak tanımlanmıştır. Buna rağmen hasta hakları tartışılırken tartışmalardaki eğilim görünen bazı
olaylar üzerine olmakta, hastanın temel hakları olan kaliteli hizmete erişim, tıbbi hataların az olduğu bir bakım, sağlığa
ulaşım gibi temel kavramlar tartışılmamaktadır. Her ne kadar günümüzde hasta haklarını sağlamak ve sürdürmek her
sağlık kuruluşunun temel işlevlerinden birisi olsa da halen sürdürülen programlarda iyileştirmelere gereksinim
mevcuttur. Halen bizler hastanelerde ya da hastalarımızın uzun dönem bakım aldıkları yerlerde hasta haklarının yerine
getirilmediğine, bakım verenler tarafından hasta haklarının göz ardı edildiğine hatta hasta ve yakınlarının zaman
zaman taciz edildiklerine yönelik pek çok hikayeler duymaktayız. Dolayısıyla böyle durumlardan nasıl kaçınabiliriz?
Hastalarımızı bu durumlardan nasıl koruyabiliriz en azından onların hak ettikleri temel haklarını kullanabilmelerini
nasıl sağlayabiliriz? Etkin ve sadece hasta haklarını dikkate alan bir hasta hakları programının zorlukları nelerdir? Hasta
hakları standartlarına uyumu ölçmeye yönelik endikatörler neler olabilir? Bu sunumda tüm bu sorulara cevap
aranacak, uluslararası düzeyde başarı kazanmış bazı programlar tartışılacaktır.
Ülkemizde ise bu süreç “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” nin imzalanması ile başlamış ve sağlık alanındaki bireysel
haklarımız da yasalarımız içinde koruma ve güvence altına alınmıştır. Kişinin yaşama hakkının yanında, sağlık
hizmetlerinden yararlanma hakkı da en önemli haklarından biri olarak ele alınmıştır. Uluslararası belgelerde, sağlık
hizmetlerinde insan hakları ve değerlerinin korunması, bilgilendirme, onam, mahremiyet ve gizlilik, bakım ve tedavi
sürecinde karar verebilme ve katılımı ve seçme yapabilme hakkı, hasta haklarının temel çatısını oluşturmaktadır. Prof.
Akgün sunum süresince yukarıda kısaca özetlenen hasta ve çalışan hakları ile ilgili son yıllardaki uygulamalar ve bu
uygulamaların günlük hayatımıza yansımaları tartışacaktır.

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Yetkilendirilmiş Hastalar
Sağlık Hizmetlerinin Yeni Temelleri
Dr. Zakiuddin AHMED,
Başkan,Pakitan Sağlıkt Kalite ve Güvenlik Derneği Proje Yöneticisi, R
iphah Sağlıkta Gelişim ve Güvenlik Estitüsü,
Dijital Sağlık proje Yöneticisi King Saud Üniversitesi,
Riyadh, PAKİSTAN

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Post Operatif Ağrı Yönetim Ekibi Kurmak
Dr. Dina BAROUDI,
Anesteziyoloji, Kalite ve Hasta Güvenliği Departmanları
Berlin, ALMANYA

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Kuzey Doğu Hindistan, Manipur Meitei Topluluğu Arasında Kadınların Yetkilendirilmesi Girişimleri, Sağlık Ve
Yaşam Kalitesi
Naorem Arunibala Devi Ph.D,
Bağımsız Halk Sağlığı Danışmanı,
HİNDİSTAN
ÖZET
Bu makale, kadınların ekonomik açıdan bağımsız olmalarına rağmen kadınları yetkilendirme anlayışını anlama
konusundaki karmaşıklığı vurgulamaktadır. Kadınların ekonomik nüfuzunun, bir kadının hayatındaki
yetkilendirme sürecine yönelik temel faktörlerden biri olduğu göz önüne alındığında, karar verme sürecinde
kadın hakların olmaksızın nüfuzun çok yetersiz olduğu görülmektedir. Kantitatif niteliksel teknikleri kullanarak,
bu makale, Kuzeydoğu Hindistan'daki Manipur'daki kadın dokumacıların durumunu vurgular. Uzatmaya
yönelik mikro-kredi finansmanı, kadınların ekonomik refahlarını ilerletmelerine yardım etti ancak ailenin
refahına büyük ölçüde katkıda bulundukları halde bireysel refahlarını sağlamada başarısız oldular. Kadınlar
genellikle mutluluğu ve refahı diğerinin noktasından tanımlar. Bu, Manipur'daki Meitei topluluğunun ataerkil
toplumsal yapısındaki atfedilen toplumsal cinsiyet rolleriyle doğrudan bağlantılı olabilir. Güç ilişkilerinin analizi,
kadınların aile içindeki karar verme sürecine nüfuzdan başlamalıdır. Bu temel düzey, genel olarak insan
ilişkilerinin ve özellikle kadınların statüsünün anlaşılmasında çok önemlidir. Hane halkında kadın ve erkeğin
daha az eşitsizliğe ve daha az ayrımcılığa maruz kalmasının, kadınların karar alma sürecine katılımına ve
yalnızca mali özerklikten daha yüksek bir güçlenme statüsüne katkıda bulunan önemli faktörler olduğu
bulunmuştur. Sonuç olarak, ekonomik nüfuz sadece belirli bağımlılık düzeylerini hafifletebilir, ancak ataerki
kurallarının uygulandığı bir ortamda tam özerklik, yetkilendirme ve yaşam kalitesini güvence altına alamaz.

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Kerala, Hindistan'ın Malappuram bölgesindeki Aşılama programlarındaki Sağlık çalışanları ve bakım
verenler arasındaki güven açığı.
Anoop T.N; Dr. Kesavan Rajasekharan Nayar; Muhammed Shaffi; Kamala Swarnam; Anant Kumar; Bayan Minu
Abraham; Chitra Grace ve; Bay Jinbert Lordson. Küresel Halk Sağlığı Enstitüsü, Trivananthapuram, Kerala,
HİNDİSTAN

ÖZET
Seksenli yılların başlarında bile çok iyi bir aşılama kapsama alanına sahip olan Güney Hint Kerala bölgesi, aşının
önlenmesi zor hastalıklara bağlı morbiditeyi yirmi yıldan uzun süredir önemli ölçüde azaltmıştır. Kerala'nın
kuzeyindeki Malappuram bölgesi çocukluk aşılarına karşı güçlü bir direnişe tanıklık ediyor ve buna birden fazla
faktör atfediliyor. Bu araştırma, aşı yapan sosyal medya mesajlarının bakıcılar ve sağlık çalışanları arasındaki
ilişkiyi ve güveni etkilemedeki rolünü anlamaya çalışmıştır. Ayrıca, bakıcıların sağlık çalışanlarına olan
güvenlerindeki açığın çocukluk dönemi aşılama kararlarını nasıl etkilediği üzerinde çalışmıştır. Nitelikli
derinlemesine görüşmeler ve Odak Grup Tartışmaları ile yapılan çalışma, kabul edilmemeye katkıda bulunan
önemli faktörlerden birinin patriarşinin etkisi olduğunu göstermiştir. Bu, dine sadece sınırlı bir anlamda da
bağlı olabilir, çünkü birçok ailenin karar alıcılarının dinden ziyade babalar olduğu sosyal bir gerçekliktir . Ve
çoğu durumda, bunlar Orta Doğu ülkelerinde görev yapan ve ailenin başında bulunmayan babalardır. Aşılama
ile ilgili olumsuz mesajların sadece Müslüman topluluklarda hedef alındığı, diğerlerinin ise bu tür mesajları
almadığı bildirilmektedir. İnançlarla yakından bağlantılı başka bir eğilim de vardır. İnsanlar aşılamanın
depopülasyon gündemi için olduğuna inanıyor. Negatif mesajlar, bireysel mesajlaşma yerine çoğunlukla farklı
WhatsApp grupları aracılığıyla dağıtılır. Mesajların çoğu, grup üyeleri tarafından alınan ve çoğu durumda kendi
taraflarında herhangi bir içerik doğrulaması olmaksızın başka gruplara veya kişilere gönderilen anonim
göndericiye sahiptir. Hiç kimse, bu tür mesajların nereden kaynaklandığından haberdar değildir, çünkü hemen
hemen hepsinin yazarı hakkında hiç bir bilgisi yoktur.
Ailenin aşılama konusundaki sorularını / endişelerini yanıtlamak için sağlık hizmeti sağlayıcılarının teknik
bilgilerinin eksikliği, ebeveynler ve sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında güven açığını oluşturan en önemli
faktördür. Müslümanların egemen olduğu bir bölge olmasına rağmen, din aşılama kampanyalarında küçük rol
oynamaktadır. Aşılar hakkındaki mitler, ele alınması gereken toplumda var. Güçlü bir aşı eleştirel lobisinin
varlığı ve onların geniş sosyal medya varlığı, bakıcı ve sağlık hizmeti sağlayıcıları arasındaki güveni etkilemiş
görünmektedir. Sadece çok yönlü bir strateji ile elde edilebilecek bu sorunların bir kısmına hitap etmenin zor
bir görev olduğu açıktır. Çözüm ne olabilir? Uygun iletişim stratejileri geliştirmek bunlardan bir tanesi olabilir.
Sağlık çalışanlarının propagandaya güvenli bir şekilde karşı koymalarını ve soruları cevaplama becerisi de dahil
olmak üzere teknik yeterliliklerle donatmalarını sağlamak başka bir yaklaşımdır. Bunlar sadece olumlu
eylemleri kolaylaştırabilir ve kesinlikle pozitif bir iklim yaratmak için uzun vadeli sürdürülebilir bir sürece
ihtiyacımız var.

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Dr. Manal SHIRA,
Alyamama Hastanesi,
Riyad, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı,
SUUDİ ARABİSTAN

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------‘’Güvenli’’ fakat İnsan Haysiyeti İhlal Edilmekte! Hindistan Kerala’ da Hastane Doğumlarında Kadınların
Deneyimleri
Dr. Öğr. Üyesi Lekha D Bhat, Halk Sağlığı ve Epidemoloji Anabilim Dalı, Tamilndu Merkez Üniversitesi,
Thiruvarur, 610101, HINDISTAN
Prof. Dr. Kesavan Rajasekharan Nayar, Thiruvanathapuam Global Halk Sağlığı Enstitüsü Başkanı, Hindistan
ÖZEL
Kurumsal doğumlar hakkındaki son literatür, kadınların sağlık hizmetlerinde ve hem zengin hem de fakir ülkelerde
aldıkları saygısız ve istismarcı muameleyle ilgili olarak kadınların aldıkları kaliteli bakımda önemli bir boşluğu ortaya
çıkarmıştır. Bu tartışmayı öne sürerek, “haysiyet” terimini dikkatsizce kullanmaktan ziyade, kadınların ve sağlık hizmeti
sağlayıcılarının doğumda insan onurunu nasıl ifade ettiğini ve kavramsallaştırdığını anlamak önemlidir. Kamu ve özel
hastanelerde doğum yapan kadınlarla röportaj yaptığımız Kerala, Güney Hindistan'ın Ernakulum İlçesinde kalitatif bir
çalışma yaptık. Mülakat programı, doğum odasındaki doğum gözlemi, haysiyet ihlallerini ve insan hakları ihlallerini
ayrıntılı olarak ele almaya yardımcı oldu. NFHS III verilerine göre Ernakulum bölgesinde kurumsal doğumlar yüzde
100 kaydedildi; Hindistan Hükümeti tarafından 2012 yılında yayınlanan raporda, bölgenin anne ölümlerinin, her
100.000 kişi için ulusal ortalama olan 178 ile karşılaştırıldığında 66 olduğunu belirtilmektedir. Araştırma, fiziksel
erişilebilirliğin ve kurumsal tesislerin erişilebilirliğinin güçlendirici, onurlu bir doğum deneyimi için yeterli koşul
olmadığını ortaya koymuştur. Kadınlar, hamilelik sırasında yeterli dinlenmeden tutun ücretli analık iznine
(örgütlenmemiş sektörün kadın çalışanı için) vücutlarında istenmeyen, zararlı ve aşırı tıbbi kullanım kullanımını kontrol
etmeye kadar bir bakım sürekliliği talep etti.
Kamu hastanelerine erişen kadınlar doğum sırasında ifade ettikleri / kavramsallaştırdıkları haysiyet kavramı şöyle:
doktora erişim, ilaçların kullanılabilirliği, serbest gıda / temiz su / temiz tuvaletler, bağırma ve acımasız konuşmaların
varlığı, yenidoğan servislerinde rüşvet, cinsel olarak kaba yorum ve fiziksel istismarın olmamasıyla ilgili konularda
ayrımcılık yapılmaması. Sınıf ayrımının boyutu, programdaki kadınlar kast geçmişleriyle ilgili bakım sağlayıcıların
gösterdiği dokunulmaz tutum hakkında deneyimlerini paylaştığında görülebilirdi. Vurgulanan diğer hususlar, kabalık,
kayıtsızlık, ihmal, nesneleştirme, ihlal, etiketleme ve mahrumiyetti. Obstetrik şiddet ve vücudun nesneleştirilmesi,
zaman zaman kast kadınları ve Müslüman kadınlar tarafından bildirilmiştir. Janani Sishu Suraksha Karyakramon
altındaki nakit transfer programına rağmen, cepten yapılan harcama ortalama olarak Rs 8750 / - iken nakit transferi
sadece Rs 1000 / idi. Bu miktar esas olarak çeşitli sağlık sistemi sistemlerinde talep edilen rüşvet nedeniyle olmuştur.
Nakit transferleri yerine, kadınları hastaneye çeken iki faktör, kadınların güvenli doğum yapmaları ve bölgede ebe /
dais gibi alternatif bakım sağlayıcılarının bulunmaması konusunda daha derin bir bilinçlilikti.
Özel hastanelere girenler, hastanelerde onurlu doğum deneyimini neyin oluşturduğu konusunda çok farklı anlayışlara
sahipti. Onları ağrı odalarında terk etmekten ziyade, kendi temsilleriyle benzersiz ve eksiksiz bir birey olarak kabul
edilmek en önemli unsurdu. Bilgi paylaşımı ve karar verme sürecinin bir parçası olmak, belirli bir düzeyde özerklik
sağlamak, kültüre özgü istekleri karşılamak, onurlu deneyimin önkoşullarıydı. Son olarak, vücutlarında istenmeyen,
aşırı tıbbi teknolojilerin kullanımı dikkate alındığında haysiyet ihlal edildi. Bahsedilen diğer boyutlar, hor görme,
bağımlılık gelişimi ve lütufkarlık hakkındaydı. Rs 58340 / - normal vajinal doğum yapan kadına yapılan cep
harcamasının ortalama olduğu, sezaryen ameliyatında ise oranların normal doğum masraflarına oldukça yakın olduğu
gözlenmiştir (Rs 61230 / -).
Sağlık hizmeti sağlayıcıları doğumda insan onuru konusunda çok dar bir anlayış sergilemişlerdir. Onlara göre, tüm
kadınlar haysiyete sahipler, ancak onurlandırılmaya hak kazandıklarını iddia ettiler; Bu sınıf, din ve ödeme kabiliyetine
bağlıdır. Bütün kadınlar “hasta” ve insan olarak görülmeye yetkilidir. Onlara göre, bu dinleyerek garanti edilebilir;
Hemşireler karşısındaki kişiyi bilgilendirerek kişisel zamanları ayırırlar. Kerala'nın kadınları ile yapılan bu araştırma,
kadınların doğum deneyimleri üzerinde kontrol sahibi olmayı ve onur ve saygılı davranılmasını istediklerini gösteriyor;
Vakur olmayan doğum deneyimini destekleyen koşullar, aktörler arasındaki asimetrik ilişkide yatmaktadır; deneyim
ve uzmanlık; retorik ve gerçeklik. Kadınlar kendi seçimlerini yapmak ve kendi temsillerini kullanmak istemektedir ve
sağlık hizmeti sağlayıcıları ve tıbbi gereçler tarafından kontrol edilmek yerine aktif olarak çalışmak istemektedirler. Bu
bulgular, annelik koğuşlarında haysiyet ihlallerini hafifletebilecek müdahalelerin gerekli olduğu çeşitli düzeyler
önermektedir.

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Dr. Nüşaba BABAYEVA,
Medproinfo Medikal Platformu,
Baş Editör, AZERBAYCAN

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Doğu Anadolu Bölgesi'nde Bir Kamu Hastanesinde Gerçekleşen Beyaz Kod Uygulamalarının İncelenmesi
1 EKİN, Ali – Bingöl Devlet Hastanesi/Bingöl/Türkiye,
2 MORSUNBUL, Demet - Bingöl Devlet Hastanesi/Bingöl/Türkiye
3 KUMCU,EMRAH – Bingöl Devlet Hastanesi/Bingöl/Türkiye
ÖZET
GİRİŞ: Sağlık sektöründe şiddet çoğu zaman en sık yaşanan iş sağlığı ve güvenliği problemidir. Bu durum
personelin çalışma motivasyonunu işe olan bağlılığını etkilemektedir. Beyaz kod bildirimleri güvenli çalışma
ortamının oluşması için önemlidir. Zamanında yapılan ihbarlar ile hasta ve hasta yakınlarının hatalı
davranmamaya özen gösterdiği görülecektir.
AMAÇ: Bu çalışmada amaç, sağlık çalışanının maruz kaldığı şiddeti kayıt altına alan beyaz kod bildirimlerini
inceleyerek, bunları sağlık çalışanları açısından cinsiyet, yaş ve ünvana; şiddetin gerçekleşme zamanına; şiddet
uygulayanların ise pozisyonların göre yorumlayarak, çalışan güvenliğine yönelik çözüm odaklı çalışmalar için
veri sağlamaktır.
YÖNTEM: Bingöl Devlet Hastanesi çalışan sağlığı ve güvenliği birimine 01.01.2016-01.10.2018 tarihlerinde
bildirimi yapılan beyaz kodlar kullanılarak, IBM SPSS Statistics 22.0 paket programıyla istatistiksel analiz
yapılmıştır.
BULGULAR: Bu çalışmaya 16 beyaz kod bildirimi alındı. Başvuruların %62.5’i erkek, %37.5’i kadın personel;
%56.3’ü 25-35 yaş aralığında, %43.6’sı 35-45 yaş aralığında; %62.5’i hekim, %25’i hemşire, %6.3’ü yardımcı
hizmetler sınıfından, %6.3’ü de tıbbi sekreterdi.
Olaylar en fazla Perşembe günlerinde; günün 08-12 saatleri arasında; farklı zamanlarda acil biriminde; %37.5
hasta ve %62.5 hasta yakını tarafından gerçekleştirilmişti.
SONUÇ: Ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılan çalışmalar önem arz etmektedir.
Şiddete maruz kalmış sağlık çalışanlarına hukuki olarak yardım etmek kadar önemli olan bir diğer nokta, şiddet
olayı gerçekleşmeden gerekli tedbirleri almaktır.
Çalışanların beyaz kod sürecinde kurumun desteğinin her zaman yanında olduğunu bilmesi adına sıklıkla
eğitimler planlamalı, sosyal alanda da beyaz kod uygulamasının aktifliği ve Sağlık Bakanlığı’nın verdiği önemi
yansıtacak çalışmalar yapılarak farkındalık oluşturulmalıdır. Bu çalışmanın verilerinin benzer çalışmalara ışık
tutması ve alınacak tedbirlerle ilgili fikir sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: sağlık çalışanı, şiddet, beyaz kod,hastane

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------İş Kazalarının Mesleki Tecrübe İle İlişkisi
Nur ATCI,
Florence Nightingale Hastanesi,
İstanbul, TÜRKİYE
ÖZET
Amaç: İş Kazalarını önlemek, iş ortamına bağlı riskleri ortadan kaldırmak, iş kazalarına bağlı hasarları, kalıcı
sakatlıkları ve işgücü kaybını önlemektir.
Gereç-Yöntem: 2017 Ocak-Aralık ayları arasında özel bir sağlık kuruluşunda 26 iş kazası raporlanmıştır.
Tanımlayıcı araştırma yöntemi kullanılarak çalışma düzenlenmiştir.
Bulgular: Hastane çalışanlarının ne tür iş kazaları ile karşılaştıkları, kazaların daha sık hangi bölümlerde olduğu,
meslek grubu olarak kimlerin risk altında bulunduğu raporlanmıştır.
Sonuç: Çalışanlar arasında meydana gelen iş kazaları içinde yer alan, delici ve kesici alet yaralanmalarının
çalışma hayatının ilk yılında karşılaştıkları belirlenmiştir.

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Hasta Güvenliği Konulu Çalışmaların Acil Sağlık Hizmetleri Çerçevesinde Bibliyometrik Analizi
Ayhan TABUR-1, Fatih ORHAN-2
1-SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğt.ve Araş.Hst. Acil Tıp Uzmanı, Diyarbakır/Türkiye
2-Öğt.Gör.Dr., SBÜ, GSMYO, Ankara / Türkiye
ÖZET
Acil tıp, “altın saat” kavramından “altın zaman” kavramına doğru paradigma kaymasının yaşandığı, zaman
yönetiminin çok kıymetli, zamanla yarışırken hasta güvenliği konusunun ise çok önemli olduğu bir sağlık
hizmeti alanıdır. Doğası gereği oldukça karmaşık olan acil sağlık hizmetleri disiplininde hasta güvenliği konulu
çalışmaların incelenmesi ve bu konudaki farkındalığın artırılması ise büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda
uygulanan nicel araştırma yöntemlerinin başında ise bibliyometrik analizler gelmektedir. Bibliyometrik analiz
yöntemi ile araştırılan konu ile ilgili tüm araştırmacılara ve paydaşlara bir bilimsel yol haritası sunabilmek,
holistik ve makroskopik bir bakış açısı kazandırabilmek amaçlanmaktadır. Bu araştırmada; dünyadaki en
prestijli veri tabanlarından kabul edilen, Web of Science Core Collection (WOS) veri tabanı incelenerek
bibliyometrik analiz yapılmıştır.
Araştırmada WOS veri tabanında öncelikle “patient safety-hasta güvenliği” konusu altında bulunan 25370
çalışmadan “Emergency Medicine-Acil Tıp” disiplini içerisinde yer alan 677 araştırmanın ham verileri
kullanılmıştır. Bu veriler 1975-2018 yıllarını kapsamakta olup, en fazla araştırmanın 2018 yılında yapıldığı
(n=74), araştırmaların h-index değerinin 48, yayın atıf ortalamasının ise 14,54 olduğu görülmüştür. Konu ile
ilgili en fazla araştırma yapan ülke, Amerika Birleşik Devletleri (n=377, %49,7) ve Kanada (n=86, %12,7); en
fazla araştırma yapan üniversite Toronto Üniversitesi (n=21, %3,1); en fazla yayın yapan yazarlar ise
P.Croskerry ve P.D.Patterson olduğu görülmüştür. Yapılan yayınlar incelendiğinde Türkiye menşeli araştırma
ve Türkçe yayın bulunmadığı görülmüştür.
Konuya ilgi duyanların, bibliyometrik analiz sonuçlarını inceleyerek, alanda derinleşmiş ülke, organizasyon,
dergi ve yazarlardan yola çıkarak konuyu incelemeye başlaması, araştırma yol haritası açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, Acil Tıp, Acil Sağlık Hizmetleri, Hasta Güvenliği Literatürü, Bibliyometrik
Analiz

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Ve İstanbul İlinde Bir Araştırma
Dr. Şerafettin EKİCİ
Eyüp İlçe Sağık Müdürlüğü
İstanbul, Türkiye
ÖZET
Araştırmanın Amacı ve Önemi : Hasta Memnuniyeti konusunda, hemen hemen tüm hastanelerimizde Kalite
Birimlerinin kontrolünde, Sürekli İyileştirme ve düzenli aralıklarla yapılmış anket çalışmalarını görmek
mümkündür. Bu bağlamda, konumuza ışık tutacak iki farklı hastanemizin verileri ile Hasta Memnuniyeti
konusundaki çalışmamızı sunmak istiyoruz.
Araştırmanın Yöntemi : Çalışmamızda, Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi ve Arnavutköy Devlet
Hastanesi’nde son bir yıl içerisinde uygulanmış memnuniyet anketlerinin (Acil Hasta, Ayaktan Hasta ve Yatan
Hasta olmak üzere üç ayrı kategoride) karşılaştırmalı değerlendirmesi yapılmaktadır.
Bulgular ve Öneriler : Bu çalışmada, Arnavutköy Devlet Hastanesi ve Şişli Etfal eğitim Araştırma Hastanesi’nde
2017 yılı içerisinde uygulanan memnuniyet anketlerine göre; Arnavutköy Devlet Hastanesi tüm dönemlerde
ve servislerde %90’ın üzerinde memnuniyet seviyesine sahiptir. Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesinin bütün
birimlerde %80 oranın üzerindedir. Gittikçe yükselen yatan hasta memnuniyetindeki oran, Şişli Etfal Eğitim
Araştırma Hastanesinin otelcilik hizmetlerinin bina taşınması kaygısıyla yeterli düzeyde olmamasından
kaynaklanmaktadır. Arnavutköy Devlet Hastanesi’nden ankete katılan tüm hastaların, Şişli Etfal Eğitim
Araştırma Hastanesi’ndekilere oranla; aldıkları hizmetten daha memnun olduğu tespit edilmiştir.
SONUÇ; Hasta Memnuniyeti, Sadece subjektif bir tatmin duygusu olarak görülmemelidir. Hasta memnuniyeti
ile Müşteri memnuniyeti aynı şeyler değildir. Karşılığında, sağalmışlığın verdiği adeta yeniden doğuş duygusunu
yaşayanlar da var. Onun için “Müşteri Memnuniyet Kriterleri”, bizim için sadece mukayese edebileceğimiz bir
değerlendirme birimi olarak kabul edilebilir. Hastanın aldığı hizmetten, kurtulduğu külfetin düzeyi, hastanın
tatminini oluşturur. Hasta memnuniyetini etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Ancak Sağlık Hizmeti
denince ilk akla gelen;
1-Doktor, Uzmanlığı, Hemşire ve diğer personelin ilgisi ve davranışıdır.
2-Daha sonra içinde bulunulan mekân ve fiziksel şartlar hizmetin kalite boyutu için etkili olmaktadır. (Hasta
memnuniyeti konusunda, bilimsel araştırma ve anket tekniklerinin ötesinde, duygusal bir toplum olduğumuz
gerçeğini, göz ardı etmememiz gerekir. Hekimlerin kişiliği, sempatisi ve kurduğu empati, bazen tıbbi bilgisinin
ötesinde bir hasta memnuniyetini getirmektedir. Hasta, hekim tarafından dinlenmek istiyor, duyarlılık istiyor,
biraz fazla zaman istiyor, nezaket ve saygı istiyor. Memnuniyet ölçeğinin en büyük yüzde oranını da bunlar
oluşturuyor. Hekim- hasta ilişkisinin akabinde hemşire-hasta ilişkisi yer almaktadır. Hatta bazen hasta, hekimini
değerlendirirken, hemşirenin hekim ile iletişimini de bir ölçü olarak almaktadır. Aynı şekilde, henüz
bürokrasinin tam aşılamadığından kaynaklanan sıkıntılarla birlikte, çözüm yolunda çok önemli adımların atılmış
olduğunu, yapılan anketler ve uluslar arası karşılaştırmalı çalışmalardan görebilmekteyiz.)
EĞİTİM VE KARİYER
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu..
İstanbul üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve
Sağlık Yöneticiliği (Hasta Memnuniyeti konusunda) Yüksek Lisans tezi ile mezuniyet.
Ağrı Devlet Hastanesi ve Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanelerinde Başhekim Yardımcılığı ve Satın Alma
Komisyon Başkanlıkların da bulundu.
Beşiktaş ve Arnavutköy İlçelerinde Sağlık Müdürlüğü yaptı.

17 Kasım 2018 – Cumartesi --------------------------------------------------Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Mobbing ve İletişim
Dr. Mehmet Ozan UZKUT,
Mobbing Derneği Antalya Şube Başkanı, TÜRKİYE
ÖZET
Mobbing nedir? • iletişimin önce tek yönlü; bir sonraki aşamada çift yönlü kesildiği noktadır. • Psikolojik
saldırıdır. • Sistematik olarak kişiye karşı yürütülen bir yıldırma politikasıdır. • Psikolojik etkisi sürekliliği ile
pekişen bir zarar yaratır. • Saldırıya uğradığını düşünen kişi için bir tıkanma ve pasivize olma halidir. • Sadece
bireysel bir saldırı olmayıp, toplumun huzurunu doğrudan etkileyen bir saldırıdır. • Psikolojik sürekli şiddeti
içerir. • Tacizdir. • Psikolojik kuşatmadır. • Aşağılayıcı ve psikolojik travma ile zarar vericidir.
Mobbing ne değildir? • iş hayatında yaşanan her çatışma bir mobbing vakası değildir. • Mobbing bir
çözümsüzlük içermez, doğru tespit edildiği durumda; belirsizlik taşımaz. • Mobbing vakalarında; ilgili sosyal
çevre ve toplum artık duyarsız değildir. • Bu tür bir saldırıya uğrayan kişi yalnız değildir. • Konuşulmaması
gereken ve sindirilmesi gereken bir durum hiç değildir. • Doğrudan cinsel taciz değildir. • Karşılıklı iletişim hali
değildir. • Erken harekete geçildiğinde, psikolojik terör değildir. • Kesin nedenleri tespit edilemeyecek kadar
karmaşık bir yapıya sahip değildir.
Mobbing’ in yaşandığı sektörler
• Medya • Sağlık • Eğitim • STK vb. Organizasyon ve ticari • amaçlı olmayan kuruluşlar • Kamu kurum ve
kuruluşları
SONUÇ OLARAK iletiiimci bakışaçısıyla bireysel psikolojik saldırı olarak algılanan MOBBING bir toplumsal
sorundur ve ancak toplumsal sorumluluk olarak algılanarak; bilinçlendirme ile aşılabilir.
19 Mart 2011 tarihinde 27829 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2011/2 sayılı başbakanlık genelgesi
yayınlanmıştır. Başbakan R.ecep Tayyip ERDOĞAN imzası ile “işyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing)
Önlenmesi” konulu genelgede, çalışanların psikolojik tacizden korunması amacıyla alınması gereken tedbirler
sıralanmıştır. Genelge ile Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde çalışanlar kapsanmaktadır.

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Sağlık Personeline Karşı Uygulanan Şiddetin Önlenmesi, Hukuki Ve İdari Tedbirler
Av. Semih ÖNEM,
ANTAHED – Antalya Aile Hekimleri Derneği,
Hukuk Danışmanı
Antalya, TÜRKİYE

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------İnternet Haberciliğinde Madde Kullanım Bozukluğu Haberlerinin Sunumu
Dr. Yasemin Bilişli- Dr. Hacer Yalnız Dilcen
Akdeniz Üniversitesi, Antalya, TURKEY
Özet
Madde Kullanım Bozukluğu Tedavi Merkezleri; madde kullanımını önlemek, azaltmak, madde kullanım
bozukluğunu tedavi etmek, madde kullanım bozukluğu olan hastaları ve toplumu bilinçlendirmek görevlerinin
yanı sıra, eğitim ve araştırma hizmetleri de veren yataklı merkezlerdir. Madde kullanım bozukluğu tedavi
süreçleri ve merkezleri konusunda kamuoyunu bilgilendirme medyanın da görevi olmalıdır. Ancak kimi zaman
medyada yer alan haberler halkı bilgilendirmekten ziyade madde kullanım bozukluğu tedavi merkezlerine olan
güveni zedeleyecek nitelikte olabilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı madde kullanım bozukluğu tedavi
merkezlerine ve madde kullanım bozukluğu olan kadına bakış açısını ortaya koymaktır. Bu amaçla gazetelerin
internet sayfalarında yer alan madde kullanım bozukluğu haberleri Teun van Dijk’ın eleştirel söylem analizi
yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları; haber söyleminde, sansasyonel ifadeler ve
metaforlar kullanıldığı, kadının cinsel bir obje veya cinsel bir meta olarak algılanmasının normalleştirildiği ve
tedavide kullanılan ilaçların madde ile benzer gösterildiği, maddeye ulaşmanın kolaylığına dikkat çekilirken,
ilaca ulaşmanın zorluğunun ifade edildiği şeklindedir.
Anahtar Kelimeler: Madde Kullanım Bozukluğu Haberleri, Sağlık Haberleri, Medya çalışmaları.

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------İnternet Haberciliğinde Modern Çağın Sorunu Olan Obezite’ nin Sunumu
Dr. Yasemin BİLİŞLİ, Öğr. Görv.
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Antalya, TÜRKİYE
Özet
Günümüzde en önemli sağlık sorunlarının başında obezite gelmektedir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte
yaşam tarzları modernleşen bireyler, daha az hareket etmekte ve daha az kalori sarf etmektedir. Ayrıca
ekonomik gelişme ve küreselleşme ile diyetteki hızlı değişimler de bireylerin beslenme alışkanlıklarında
değişiklik yaratmıştır. Fast-food tarzı beslenme ile alınan kalori miktarı daha da artmıştır. Bu bakımdan
günümüzde obezite tüm yaş gruplarını ilgilendiren, görülme sıklığı gün geçtikçe artan önemli bir halk sağlığı
sorunu haline gelmiştir. İnternet gazetelerinde yayımlanan haberlerde obezitenin sunumunu ortaya koymak
amacıyla yapılan çalışmada; Sabah ve Yeni Şafak gazetesinin internet sayfasında, 3 ay boyunca “obezite”
teriminin taranmasıyla elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen veriler,
araştırmacı tarafından oluşturulan kodlama formuna, araştırmacı ve bir kodlayıcı ile birlikte kodlandıktan
sonra, bilgisayar ortamına aktarılarak “SPSS 22.0” istatistik paket programı yardımıyla analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Obezite, Gazetecilik, İçerik Analizi
NOT: (Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nca kabul edilen 3956 nolu
proje kapsamında desteklenmiştir.)

Konuşmacı-----------------------------------------------------------------------------------Tıbbi Malpraktis Ve Hemşirelerin Sorumlulukları
Av. Gürbüz YÜKSEL,
T.C. Sağlık Bakanlığı, SBSGM Hukuk Koordinatörü,
Ankara, TÜRKİYE

Özet
Son yıllarda Ceza ve tazminat davalarında ciddi artış yaşanan önemli ve çok boyutlu bir kavram olan malpraktis,
sağlık personelinin kasıt, kusur ya da ihmal ile uygun girişimde bulunmaması, yanlış tedavi uygulanması veya
tedavisinin verilmemesi ile oluşan fiili durum ve hallerdir. Tıbbi uygulama hataları denildiği zaman öncelikle
hekim hataları akla gelmekte ise de, uygulamada diğer sağlık mesleği mensuplarının verdiği sağlık hizmeti ile
ilgili uygulama hataları da bu kapsamdadır.
Sağlık sektöründe hizmet verilenler insandır ve bu sektörde yapılan hataların sonucunda; ölüm, sakatlık ya da
tedavinin gecikmesi gibi çoğunlukla telafisi imkânsız zararlı durumlar ortaya çıkabilmektedir. Yine mesleki
yetersizlik, bilgisizlik, teknolojiyi iyi kullanamama gibi faktörler; hastanın daha uzun süre hastanede kalmasına,
sağlığını yitirmesine, hatta ölümüne sebep olabilmektedir.
Ülkemizde tıbbi işlemler sırasında neden oldukları yaralanma ve ölüme sebebiyet durumlarında sağlık meslek
mensupları hakkında yaptırım gerektiren spesifik bir yasal düzenleme henüz yoktur. Bir malpraktis yasa
tasarısından söz edilmekte ise de, henüz yürürlüğe girmemiştir. Mevcut durumda genel olarak Türk Ceza
Kanunu’nun 85 ve 89. maddeleri kullanılmaktadır. Bu maddelerde “Taksirle” bir insanın ölümüne veya
yaralanmasına neden olan kişiler hakkındaki cezai yaptırımlar düzenlenmiştir.
Bu çalışmada, malpraktis kavramı, çeşitli hemşirelik uygulamalarında malpraktis olguları ve hemşirelerin
sorumlulukları literatür ve yargı kararları ışığında tartışılacaktır

POSTER SUNUMU
Doğu Anadolu Bölgesi' nde Bir Kamu Hastanesinde Gerçekleşen Hasta Şikayetlerinin Değerlendirilmesi
1 EKİN, Ali – Bingöl Devlet Hastanesi/Bingöl/Türkiye,
2 MORSUNBUL, Demet- Bingöl Devlet Hastanesi/Bingöl/Türkiye,
3 KUMCU,EMRAH– Bingöl Devlet Hastanesi/Bingöl/Türkiye ,
4 AŞAN,Hüseyin– Bingöl Devlet Hastanesi/Bingöl/Türkiye
GİRİŞ: Tıp uygulayıcıları, uygulamaları sırasında hastaların haklarını korumaya giderek daha çok özen göstermektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, hastaların "sağlık hakkı" konusunda artan oranlarda bilgilenmeleri
ve bilinçlenmeleridir. Sağlık sektöründe hizmet kalitesi kadar hasta–çalışan ilişkisi önem arz etmektedir.
AMAÇ: Bu çalışmadaki amaç, hastaların kaliteli ve verimli bir sağlık hizmet alabilmesi için, temel hasta/hasta
yakını şikayet-önerilerinin belirlenmesi ve bunların çözümlenmesi için veri oluşturulmasıdır.
YÖNTEM: Bingöl Devlet Hastanesi hasta hakları birimine 01.01.2018-01.10.2018 tarihlerinde bildirilen şikayet
ve öneriler, IBM SPSS Statistics 22.0 paket programıyla istatistiksel olarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Bu çalışmaya 68 kişinin başvurusu alındı. %64.7’si erkek, %35.3’ü kadındı. Başvurulara konu olan
hasta yaşı minimum 2, maksimum 55; yaş ortalaması ise 31.4 idi.
Başvuruların %1.5’i öneri ,%98.5’i şikayet idi. Başvuru nedenlerinin %27.9’u sistem ve organizasyon problemi,
%14.7 si personelin ilgisiz davranışı, %13.2’si personelin kaba davranışı, %11.8’i personel yetersizliğine bağlı
problemler, %7.4’ü öncelik hakkının kullanamama, %7.4 ü mesai saatinde yerinde olmama, %5.9’u hizmetten
faydalanamama, %1.5’i mahremiyet hakkının ihlâl edilmesi, %5.9’u ise net belirtilmeyen sebepler idi.
Başvuruya konu personelin; %29.4’ü hekim, %22.1’i hekim sekreteri,%5.9’u temizlik ve güvenlik hizmetleri
personeli, %4.4’ü hemşire, %2.9’u yardımcı hizmetler sınıfı, %2.9’u radyoloji teknikeri, %1.5’u psikolog ve
%30.9 diğer meslek grubu personeli idi. Başvurulara konu birimlerin %60.3 poliklinik, %20.6 acil servis ,%2.9
görüntüleme, %2.9 idare, %1.5 yatan hasta klinikleri, %1.5 laboratuvar hizmetleri ve %10.3’ü diğerleri idi.
SONUÇ: Hasta haklarının geliştirilmesi, çalışanların saygınlık ve güvenilirliğinin artırılmasıyla mümkündür.
Çalışmada şikayetlerin yoğunlukla hekim ve hekimle beraber çalışan sekreterlerle ilgili olması, özellikle en
yoğun birimlerden olan poliklinik hizmetleri sırasında gerçekleşmesi, iş yükünün artmasıyla karşılıklı ajitasyon
yaşandığını göstermektedir. Ayrıca sistem ve organizasyon probleminin daha yoğun şikayet nedeni olması,
hastanenin ne derece kaliteli ve verimli olması gerektiğini göstermektedir. Sistematik, kalite odaklı ve verimli
sağlık hizmeti sunulması şiddet olaylarının önüne geçecektir. Bu çalışmanın yapılacak başka çalışmalara kaynak
olacağı ve sorunların belirlenip çözüm bulunmasına katkı sunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler :hasta hakları, şikayet, kalite
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11:00 – 12:00

PANEL 7

Chair

Law. Gürbüz YÜKSEL, T.R. Ministry of Health, General Directorate of Health
Information Systems, Legal Adviser, TURKEY
Medical Malpractice and Responsibilities of Nurses
Law. Gürbüz YÜKSEL, T.R. Ministry of Health, General Directorate of Health
Information Systems, Legal Adviser, TURKEY
Presentation of Obesity that Problem of the Modern Time in Internet Journalism
Dr. Yasemin BİLİŞLİ, Lecturer. Akdeniz University Vocational School of Social Sciences,,
Antalya, TURKEY

Speakers

POSTER PRESENTATION
THE EVALUATION OF PATIENTS 'COMPLAINTS AT A PUBLIC HOSPITAL IN EASTERN
ANADOLU REGION
1 EKİN, Ali – Bingöl Public Hospital, Bingöl-TURKEY,
2 MORSUNBUL, Demet, Bingöl Public Hospital, Bingöl-TURKEY
3 KUMCU, EMRAH– Bingöl Public Hospital, Bingöl-TURKEY
4 AŞAN, Hüseyin– Bingöl Public Hospital, Bingöl-TURKEY

12:00 – 12:30

CLOSING SESSION:
PLAN OF ACTION TO IMPROVE THE PATIENT RIGHTS IN NEXT YEARS –PANEL

CLOSING

Prof. Dr. Seval AKGÜN, Congress Cahir
President, Health Care Academician Society, Chief Quality Officer,
Baskent University Hospitals Network, Professor,
Baskent and St. John International University, ITALY/ TURKEY
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H. Seval AKGÜN

Congress Chair

Dr. Dina
N.S.Baroudi

Prof. Dr. Seval Akgün
Congress Chair
President, Health Academician Society, Turkey
Professor Akgun is a Professor of Public Health in Baskent University School of Medicine
and St. John International University, Italy with more than 30 years with more than 25 plus
years of strong experience in data management, statistical analyses, quality and
accreditation in health care, patient safety and epidemiological studies including the
assessment of burden of diseases and health and nutritional status indices. She is also a
quality expert and serving Baskent University as their Chief Quality Officer for the 10
hospitals that belong to the University since 1997.. The variety of research topics she has
addressed with collaboration of several international technical supports demonstrates the
wide scope of her interests in public health and her commitment to a comprehensive and
holistic approach to health issues. She led a number of projects in the Middle East and
Mediterranean Region, Central and Eastern Europe including projects supported by World
Bank, EU and WHO on system reform and evaluation of alternative care delivery models
and mechanisms, performance assessment, hospital surveying, patient care outcomes
assessment, migrant health, burden of disease among many more such projects. She also
accumulated considerable experience performing system assessment, capacity building
and performance measurements of a variety of healthcare facilities in rural areas of
Azerbaijan, Saudi Arabia, Abu Dhabi and several other Middle East and Eastern European
countries. She serves a number of European, Turkish and international organizations as
their advisor on healthcare reform and on system assessment and monitoring and
delivered a number of workshops and seminars on system development, data
management, and performance improvement to multiple health professional groups in
Azerbaijan, India, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, Germany and some other countries.
In her recent experience leading a country-wide project in Azerbaijan; Professor Akgun
was able to develop a country-wide accreditation and licensing system. Professor Akgun
completed a similar but much wider focus project for the Turkish Ministry of Health
looking at the burden of the top ten diseases on the economics of the healthcare system
in the country in collaboration with the WHO. As an international expert and heath service
researcher, Professor Akgun has been extremely active in the scientific presentation
circles and has presented in excess of 200 presentations to a wide range of audiences
world-wide. She is also a prolific writer and has to her credit more than 250 scientific
articles, 6 books in such topics as quality and accreditation in health care, healthcare
management, health system assessment and design, strategic planning and data
management.

Dr. Dina N.S.Baroudi
Senior Anesthesia Consultant at AMEOS healthcare Network , Germany
Dr Baroudi is a Senior Anesthesia Consultant at AMEOS healthcare Network , after
completion her bachelor medical degree in Aleppo University , she joined Hannover
university in Germany and accomplished her Facharzt in Anesthesia. Baroudi is a member
of several anesthesia societies ,American board certified in healthcare quality (CPHQ)
,Leading person in achieving the fellowship of the international society for quality FISqua
, an external patient safety expert by the WHO .Baroudi passion to patient safety proved
by several publications and on field projects .

Prof. Dr.
Nevzat
KAHVECİ

Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ, MD, PhD
Professor of Physiology, Uludağ University School of Medicine Department of Physiology,
Gorukle, Bursa Turkey

Education:1981-1989 -Ankara University School of Medicine (MD)
2010- Prof. Dr. Uludağ University School of Medicine Dept. of Physiology
Responsibilities: 2001-2004 Uludağ University School of Medicine; a member of
Sub-Commission on the Accreditation
2003-2004 -Uludağ University School of Medicine; a member of the Board of
Accreditation
2003-2008 -Uludağ University School of Medicine; a member of Postgraduate
Medical Education
Executive Committee: 2005-2008 -Uludag University Health Sciences Institute
Board of Directors
2006-2008 -Uludağ University Health Organization; Vice Medical Director;
2006-2008 -Uludağ University Health Organization; a member of Quality and
Accreditation
Committee for Joint Commission International Accreditation:
2006-2008 -Uludağ University Health Organization; a member of Quality
Improvement and Patient Safety Committee
2006-2008 -Uludağ University Health Organization; a member of
Governance,Leadership and Steering Team
2006-2007-Uludağ University Health Organization; a member of Facility
Management and Safety Team
2007-2008-Uludağ University Health Organization; responsible for Facility
Management and Safety Team
2007 - Uludağ University; a member of Local Ethics Committee of Animal
Experiments
2008 - Uludağ University School of Medicine; a member of Experimental Animal
,Breeding and Research Center for the Application of the Board
2011-Uludağ University School of Medicine; a member of Board
Dr. Mehmet
Ozan UZKUT

Dr. Mehmet Ozan Uzkut,
Mobbing Association Antalya Representative Antalya, Turkey
I was born in 7th of April in 1965 in Afyon as a son of a judge. I finished primary school
in Antalya, secondary school in Muğla, Highschool in İzmir Atatğrk high school. I finished
9 Eylül Universtiy Medical Faculty in 1990.After working in Mardin, Kızıltepe and
Osmaniye, I practiced medicine in finike until 2010. Now I am Family Physician in
Muratpaşa / Antalya. At the same time I am secretary-general, mobbing association
representative in Antalya Chamber of Medicine.

Av. Semih
ÖNEM

Av. Semih ÖNEM,
Lawyer, Antalya, Turkey
Lawyer, Antalya, Turkey
Born in Sivas 1961. Finished prinary and secondary school in Sivas,
In the year of 1978 graduated from Turkish Military Academy as Gunner.
For 20 years, worked in Turkish Armed Forces in different positions.
Graduated from Ankara University Law Faculty in the year of 1996.
Worked as a diplomat in The Office of Commander in Chief. Retired in the year of 2002
willingly.Currently, is a free lance lawyer registered to Antalya Law Society. Married and
father of a son.
Worked as Law Consultant in Antalya Chamber of Medicine.

Lawyer
Gürbüz YÜKSEL

Law. Gürbüz Yüksel,
Ministry of Health, General Directorate of Health Information System,
Legal Coordinator, Turkey
Personal Information: Birth Place: Şavşat Date of Birth: 05/17/1958 Marital Status:
Married
Educational Background: Healthcare Management and Administration Mater's
Degree,Ankara University Faculty of Law Bachelor's Degree, Ankara Gevher Nesibe
Health Education Istitute,Keçiören Ç. Health College.
Experince: 2012- Genereal Directorate of Healthcare IInformation Systems, Legal
Coordinator
1998-2012 Ministry of Health deputy general directorate of staff
1991-1998 Ministry of HealthLegal Advisor
1982- 1991 Vocational School of Health, Teacher
Certificates: Pedogogical Formation Certificate, Flagship Senior Executive Certificate of
Training Hospital and Hektcare Management Certificate of Training, Cyber Security
Certifivate of Training.
Publications: 1) First aid Textbook, 2) Articles which are published in different scientific
journals about '' Human Resources in Healthcare'', ''Heaelthcare Management'' and
''Health Legislation''.
Currently is member of board and trustees in different agency and institute like
foundation and association.

Dr.
Fatih ORHAN

Dr. Fatih ORHAN,
Specialist,
Turkey Ministry of Health,
University of Health Sciences, Instructor, TURKEY
WORK PLACE
: SBÜ – Gülhane eğitim ve Araştırma Hastanesi, Lecturer
UNIVERSITY
: Anadolu University ‘’Public Administration
MASTER DEGREE
: Gazi University
*Hospital Administration
DOCTORAL DEGREE : Gazi Üniversitesi*Health Instutions Management (20102014 *ThesisPeriod)
WORK EXPERIENCE : In last 10 years, he has been in duty in 11 military hospitals
as a quality coordinator and as a trainer of quality trainers.As a Hospital
Management Specialist and Vocation Analyst, he is now about to finish his doctoral
degree in Health Instutions Management in Gazi University. He as a lecturer at GATA
Health Seargent Vocational Academy, has many studies on quality, accreditation,
patient safety, risk management and medical ethics.

Asist. Prof. Dr.
Ali
ARSLANOĞLU

Dr. Ali ARSLANOĞLU,
Health Sciences University, Department of Health Management, Istanbul, TURKEY
Ali ARSLANOĞLU; He was born in Çankırı in 1973 .He completed primary,middle and
high school education in Ankara. He finished GATA Health Sergeant Preparation
and Class School. He graduated Faculty of Economics, Anadolu University in 1998.
Marmara University Social Sciences Enstitute, Management ABD. He completed
masters degree in International Quality Management. He completed doctoral
degree in Haliç University. He made contributions in a number of congresses,
symposium and journals. He has 2 published books in first aid.
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Speaker ----------------------------------------------------------------------------------Lean Solutions in Patient and Employee Safety
Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ
Uludağ University, Deputy Dean, Professor, Department of Physiology/ TURKEY
ÖZET
Health services are a dynamic sector that includes different business lines and provides service with different
units and a variety of various number of staff with different levels of education employed in these units.
Since the mistakes that will occur during the maintenance of the service usually result in irrecoverable
consequences, it is very important to "provide service at the first time in a correct way" which is the principle
of many management models. Therefore, health services must be managed with processes, but also the
processes should be improved continuously.
Four factors (accesibility, quality, continuity, productivity) that determine the quantity and quality of
healthcare services constitute the basis of management by processes models in recent years. Management
by processes model can rapidly adapt to changes and improvable. They are generally customer/service
receiver-focused. However, in recent years, models that also include the processes that belong to service
provider, like Lean Management have begun to be preferred.
Clinical service delivery is the most important process in healthcare institutions. Expectations, practices and
outcomes related to quality and patient safety in clinical service delivery are being addressed more seriously
on the agenda of health care managers. However, it should not be forgotten that the relationship with other
processes is extremely intertwined. Unsuitabilities arising in any process in health services lead to serious
problems for patients, service providers, suppliers and service payers. At the same time, technological
developments, the availability of information by the patients, and the chance to evaluate more options for
healthcare services that are needed, have increased expectations for continuous improvement in clinical
services. In addition, similar reasons and increasing financial burden day by day, expectation of high quality
service delivery with low costs lead to pressure of quality and continuous improvement in managers.
Problems that arise in the process of service must be resolved quickly. While solving problems, to define
problems, to collect data, to analyze and interpret many methods are used. However, before proceeding to
problem solving "problems" the word should be well defined.
Problems are events which disrupt happiness and bother individuals by stirring minds. At the same time it
prevents achieving the goal of individuals and institutions by impairing their efficiency. The events prevents
purposeful efforts are problems for corporations. Apart from these it is each case which does not satisfy
customer or person that receiving service during the process of production or service.
Definition of the problem, forms the main point of problem solving. A well-defined problem means perform
half of research. %15 of the problem appears, %85 reveals during investigation. After definition, appropriate
problem-solving methods, processes, viewing processes and solving any problem caused from any process
provides support.
Continuous improvement initiatives problem solving techniques should be applied successfully by
employees. In order to take right decisions in services and processes by diagnosing correctly main causes
and solutions with the participation of all employees ensures the continuity of the quality of institutions.
The most important gain of process improvements in clinical services is undoubtedly the maintenance of the
service with more error-free processes.

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------Patient Safety Scale, Validity, Reliability
ÜRKMEZ, Gökhan, Dr, Private Opera Yaşam Hospital, Antalya, TURKEY
TÜTÜNCÜ, Özkan, Private Opera Yaşam Hospital, Antalya, TURKEY
ÖLÇERLER GÖNEN, Zeynep, S.B. SBÜ. Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, TURKEY
INTRODUCTION: Patient safety is an important element of quality in the health field. Purpose of patient
safety; To provide security by creating an environment that will positively and positively affect the patients
and their relatives. The main objective here is; During the service delivery, it will prevent the occurrence of
errors, protect the patient from possible damages due to errors, eradicate the possibility of error (Güven,
2007). Measuring and evaluating patient safety culture will help to achieve more healthy and productive
results within the organization. Depending on this, patient (external customer) and / or employees (internal
customer) may be satisfied (Tütüncü et al., 2007). The positive contributions to be obtained in the culture of
patient safety may lead to the prolongation of human life and, more importantly, the elimination of human
losses and the creation of false results.
PURPOSE: Based on the evaluations of the personnel working in six private hospitals in Antalya, the validity
of the short form of the personel Patient Safety Culture Scale, which is a valid and reliable scale for the
measurement of patient safety culture developed by Sexton and Thomas, has been developed in Turkish.
and its reliability is aimed to be analyzed.
METHOD: The population of the study consists of six different private hospital staff in Antalya which have
different characteristics such as administrative structure, number of personnel, management style and
understanding. In the research, summer research was conducted. Field research method and survey
technique were applied. In the survey; The short form and demographic characteristics of the ografik Patient
Safety Culture Scale ular developed by Sexton and Thomas are included. Expressions are scored as evenly
spaced scale (7 = Strongly Agree; 6 = Partially Agree; 5 = Agree; 4 = What I Agree, What I Disagree; 3 = Partially
Disagree; 2 = Disagree; 1 = Strongly Disagree). After checking the surveys, the data were transferred to the
computer. A total of 586 questionnaires were included in the analysis. The data were analyzed with SPSS
20.00 (Statistical Program for Social Sciences) program. In order to test the validity of the questionnaire,
internal consistency analysis was performed to test the factor analysis and reliability.
RESULTS AND CONCLUSION: Of the participants, 78.3% were females and 21.7% were males and the mean
age was 28.62 (± 8.22) years. 44.9% of the respondents were high school graduates and 48.7% were
university graduates. 14.8% of the participants have managerial experience. The average working year of
the participants was determined as 5.75 years (± 6.11). In the factor analysis carried out to determine the
structural validity in the data set, it was found that the short form patient safety scale, which was
downloaded to seven statements, was collected in one dimension as in the original scale, it explained 54%
of the total variance and revealed structural validity. The Cronbach's Alpha coefficient was found to be 85%
of the 70% recommended by Nunnally (1967: 248). These findings may provide valid and reliable results for
Turkey emphasized that the short form of patient safety in the light of the scale. In the following multivariate
studies, the use of short form rather than the long form to focus only on patient safety culture can help to
achieve healthier results.
RESOURCES:
NUNNALLY, J. C. (1967). Psychometic Theory. New York: McGraw Hill.
GÜVEN, R. (2007). Güvenlik Kültürü, IV. İş sağılığı ve Güvenliği Kongresi Bildirileri, 20-21 Nisan 2007, MMO
yayınları, Yayın No: E/2007/424, Adana.
TÜTÜNCÜ, Ö., KÜÇÜKUSTA, D., YAĞCI, K. (2007). Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında Hasta Güvenliği Kültürü
ve Bir Ölçme Aracı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 1, 2007

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------Patient Rights and Responsibilities
Eren BİNGÖL,
T.R. Ministry of Health,
Patient and Employee Rights Department,
Ankara, TURKEY

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------Patient Rights and Responsibilities – Can Hospital
Meliha TERECİ,
Private Salihli Can Hospital,
Manisa, TURKEY

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------The Effect of Efficiency and Quality Applications Evaluation Criteria on Patient Safety and Satisfaction
Dr. Mustafa Sırrı KOTANOĞLU,Ankara Training and Research Hospital
Ankara, TURKEY
ÖZET
Objective: The aim of this research is to analyse efficiency and quality practices and process assessment
criteria on patient safety and patient satisfaction in anesthesia and reanimation clinics.
Methods: In the study, in respect to 2017 Health Quality Standart Hospital Set and on Site Efficiency
Evaluation Guideline's External audit results, all standards in the scope of anesthesia applications were
reviewed and the contribution to patient safety were assessed.
Results and Conclusion: External audits and self-assessment evaluations, done by hospital quality units
improved efficacy, efficiency, compatibility, timeliness productivity, healthy work life, employees
compliance with standards, application awareness, knowledge and acceptance levels besides patients’
safety and satisfaction. However, at the same time these inspections puts stress and pressure on the
employees and negatively effect work performance at low levels.
To evaluate the efficiency and productivity of the health institutions under the Ministry of Health, to see the
defects on site, to review the place once a year on site in order to ensure continuity of the quality and
productive service helps significantly to create a common language in throughout the hospital and to
increase the patient-employee safety and satisfaction level based on the strategic objectives of the
Anesthesiology and Rehabilitation Clinics, to monitor and solve problems at the source and if cant be solved
there than to be shared with relevant departments of the Ministry through with the reports and try to solve
the problems with the Ministry and the hospital administirations.
Key words: Productivity and Quality, Process Assessment, Patient Safety.

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------Bibliometric Analysis Of Patient Safety Using Science Mapping Techniques
1-M.Nurullah KURUTKAN - Doç.Dr., Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Türkiye
2-Fatih ORHAN - Öğt.Gör.Dr., SBÜ, GSMYO Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, Ankara, TÜRKİYE
3-Serhat FIRAT - Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Yüksek lisans Öğrencisi, Türkiye
ABSTRACT
Since health care services are labor intensive and directly related to human health, it is one of the leading
and very risky sectors. This risky and multidisciplinary structure necessitates the centralization of patient
safety and targeting of zero errors. In this context, especially patient and employee safety issues have been
intensively discussed with the increasing acceleration in recent years. When the national and international
related field is examined, it is seen that the scientific meetings, research and works on the subject of patient
safety have increased in this way. Bibliometric analysis methods and science mapping techniques which are
quantitative research techniques of a discipline or subject provide a macroscopic perspective for those
interested in the subject. In this study, 6500 qualified scientific studies published on the subject of patient
safety which is of vital importance for health care services between the years 1988-2018 were analyzed by
using science mapping techniques. The raw data in the study was obtained by scanning the word “patient
safety” in “topic” areas from Web of Science Core Collection database. Qualified articles in English language
and especially prepared as “article-review” have been selected. Articles from this database were analyzed
by science mapping techniques with Google Ngram, Google Fusion and Google Maps programs that can be
worked with Vosviewer and Citespace programs and their extensions. In the national and international
literature, no similar research has been found in terms of subject and its content.
Keywords: Patient Safety, Science Mapping, Bibliometric Analysis, Vosviewer, Citespace

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------Violence Against Health Care Professionals in Turkey and in the World
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Congress Chair, President, Health Care Academician Society,
Chief Quality Officer, Baskent University Hospitals Network, Professor,
Başkent and St. John International University, ITALY/ TURKEY
Abstract
Health care sector is one of the high-risk sectors and workers in this sector are exposed to physical, chemical,
biological, psychosocial risk factors. Health workers can be exposed to hazardous chemical and physical
agents, stress and trauma in terms of both their working environment and service providers. Especially in
recent years with the increase of violence against health workers, the security of health workers who have
already been working hard in difficult conditions has gained more importance. Violence in health facilities is
a situation that consists of patients, their relatives or any other individual, who poses a risk for the health
care worker, threatening behavior, verbal threat, physical assault and sexual assault.
Health institutions where a very large group of health workers (physicians, nurses, pharmacists, health
technicians, nurses etc.) are one of the most frequent areas of violence. In our country, in the recent period,
awareness has been created to increase employee safety and necessary measures have been taken. Inspite
the Ministry of Health and chambers of health profession are trying to take necessary preventive measures
for violence against health care workers ,we have still a long way. In this presentation, Prof. Akgun will
create a debate about the size and severity of the measures taken and to be taken for the health workers in
the world and in Turkey.

November, 16, 2018 – Friday ---------------------------------------------------

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------Health Employee Satisfaction Presentations
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin AVCI
Akdeniz University Faculty of Medicine Family Medicine Departmen
Akdeniz University Hospital Occupational Health and Safety Unit
Even though employee satisfaction is very important for the every health field, it is directly related to human health and is
largely carried out by mutual human interaction and communication. The area of health, highly qualified knowledge and
ability also involve intense mutual human interaction. Therefore, it is unthinkable that the quality and effectiveness of the
service in the health workplace is not directly affected by employee satisfaction. For this reason, a health employee
satisfaction survey was conducted by the Ministry of Health in 2010. This study was repeated in 2017 and the current
situation was tried to be determined again.
These researches are the most comprehensive “employee satisfaction surveys” conducted in the field of health for our
country and it is important in terms of revealing their opinions about the satisfaction of health workers and their fields of
work.
When evaluated in both studies, it includes all the health service processes of 1st stage, 2nd step and 3rd step of both
studies. The first study was applied to 4983 health workers in 6 regions by making rural and urban distinctions, and the
second study was applied to 17.101 personnel by making 6 regions and rural and urban distinctions.
The first study was carried out in 2009 and was published in 2010. The most positive points according to this study, the level
of job satisfaction of the staff, their opinions on patient satisfaction and their level of commitment, performance-based
additional payment was scored as the most negative rating. Though views on motivation score, opinions on family medicine
and other components of the Health Transformation Program are on the positive side, they are close to the performancebased additional payment points. Job satisfaction of health professionals; those working in the first and sixth regions, the
Central Organization of the Ministry of Health and the employees in universities, residents and nurses were found to be
low. The most negative opinions about performance-based payment were those who worked in the university and tertiary
hospitals, who worked in the urban area and worked as assistants and nurses.
When the second research published in 2017 is examined, the most positive opinion among the six sub-dimensions related
to the job satisfaction of the health personnel participating in the study is the job description and professional competence
and the institutional policies dimension. On the other hand, the most negative opinions are occupational risks and workload,
and social opportunities, reward and promotion dimensions. Approximately half of the employees say that they are peaceful
in their institutions and their institutions are managed professionally. Only one out of three respondents found that the
security measures for physical violence were adequate and felt safe for the patients and their relatives. About half of the
respondents state that their workload is high. When the level of exhausted was examined, it was seen that almost one in
three (33.3%) of the employees had cooled down from their jobs, and that if they had the chance to choose a new profession
those who stated that they could choose the same profession were around 40% of all participants. One out of three
employees stated that they did not feel any success about their work, while more than half of the participants (52.3%) stated
that they regard patients' rights units as a psychological pressure reason on health workers.
Resource:
https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/SAGEMpersonelMemnuniyeti2017 .pdf Date Of access:03.11.2018
https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/saglik_personeli_memnuniyeti_arastirmasi.pdf Date Of access:03.11.2018

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------The Relationship Between The Quality Standards of The Public Hospitals of Tekirdağ and Patient
Complaints
Nazan YOLCU1 Sibel BİNGÖLOĞLU1, Mustafa DÖNMEZ2, Ahmet YOLCU3
1Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, Uzman, Türkiye
2 Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanı, Türkiye
3Namık Kemal Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD, Türkiye
SUMMARY
Patient complaints that expressing dissatisfaction about the services recived from health institutions are
important opportunies for them to understanding the needs and espectations of patients. The evaluation of
patient/patient relatives complaints in comparison with the quality standards in health(SKS) will contribute
the improvement of the institutions.
In this study, 1296 complaints received by General Secretariat of Tekirdag public hospitals Law Unit, in 2016
has been retrospectively classified according to issue as malpractice, indifference and bad behavior, waiting,
not informed, cleaning services, device failure, MHRS and other. The data was analyzed with MS Office Excel
2016 Program and Visual Basic for Applications (VBA). It was found that 58.6% were patient and employee
oriented services, 38.6% were health services and 2.8% were Support Services, when complaints were
evaluated according to the health quality standards.
he evaluations give us information about patient expectation areas and in which areas improvement studies
should be done. Compliance of quality standards will also increase patient satisfaction.
Key words: Patient complaints, quality, standards

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------Perception Of Patıent Safety Culture As One Of The Corporate Culture in Health Services
Dr. Yasemin BİLİŞLİ
Akdeniz University, Antalya, TURKEY
Abstract
The purpose of this study is to determine the levels of patient safety perception of nurses working at Akdeniz
University Hospital and contribute to the development of patient safety culture in this direction. This
descriptive research was conducted on 91 nurses working in Akdeniz University Hospital. Patient safety scale
were used for measurement tools. Data were analysed with SPSS software package program, version 20.0.
Our sample composition were 89% of the participants were women and 29,7% were between 20-26 years
of age. Furthermore, 80.2% of the participants are undergraduate and 59% are married. The causes of
medical error in this study are inadequate number of nurses, long working hours, communication problems,
deficiencies in team work, complex structure, insufficient time of the doctor, lack of education and the
unreadable doctor's writing.
Keywords: Patient safety culture, corporate culture, health communication.

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------The Measure of Basic Empathy Levels in Health Professionals
Esra BİRKENT –
Dr. Sait Çiftçi PublicHospital, İstanbul, TURKEY
ÖZET
Purpose: This study is a descriptive and cross-sectional research, aiming to determine the empathy levels of
health care professionals, to identify the differentiating variables like gender, age and occupation and
additionally to determine the relevance with some variables such as life satisfaction and burn out.
Material and Method: The sample of the study is consisted of 164 volunteers who are randomly selected
among the health care professionals; nurses, doctors, midwives and technicians working in Turgut Özal
Hospital (Annex of Ankara Doctor Sami Ulus Woman and Child Health and Sicknesses Hospital). In this study,
SDMÖSF, TEÖ, YDÖ and İEÖ scales are used and analyzed by SPSS 22 package program. Pearson Moment
Correlation, Independent Samples t Test, one way ANOVA and Simple Lineer Regression Analysis are
performed.
Findings: The study shows that participants have high levels of empathy and expression and a moderate
level of life satisfaction. The empathy level of women is higher than that of men where there is no significant
difference in age and occupational groups. Physicians’ life satisfaction level is found significantly higher than
that of the midwives
Results: The concepts of communication, empathy, expression and life satisfaction related with health care
professionals are so important that need to be investigated further in order to increase the quality of health
care services in our country.

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------Patient and Health Care Professional’s Rights-From Past To Present
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Congress Chair,
President, Health Care Academician Society, Chief Quality Officer,
Baskent University Hospitals Network, Professor, Baskent and St. John International University,
ITALY/ TURKEY

ÖZET
Patient rights are the rights which should be adopted both by the patients and by the staff working in the
healthcare services. Taking into consideration the importance of the issue, and the legal process which may
bring penal sanctioning, along with the responsibilities, it’s important and priority both for patients and
health care staff, to know the concept of patient rights and its legislation.
In fact, “Patient Rights” became vogue in USA in the 1970s and then it became common place with
declarations by Worth Health Organization (WHO) and similar international bodies. In the international
documents, the protection of human rights and values in medical care, informing, consent, privacy (privilege)
and confidentiality, ability to decide throughout care and treatment as well as access jointly form the
fundamental framework of patient rights. Many countries have recognized patient rights as a major issue in
healthcare especially for inpatient care. Several programs and patient rights “bills” have been introduced
and many have been adopted as a requirement for achieving or maintaining accreditation or even licensure.
But when discussing patients’ rights people tend to focus on the obvious activities only and not broaden the
discussion to such issues as the right of patients to high quality care, error-less care, affordable care,
accessible care, acceptable care and the like. Attaining and insuring patients’ rights is a basic requirement
of any healthcare organization and any healthcare providers. Yet with all of these “requirements” there is
still room for improvement. Many patients are still dissatisfied with their care and many patients are still
harmed from bad care. Some are impacted with long lasting negative outcomes due to irresponsible care.
We hear and read many stories of patients that lost their right in hospitals or nursing homes and those that
were overtly neglected by their care givers or worse are abused by some. So what can we do to avert such
situations, protect these patients or at least award them their rights? What are the challenges associated
with implementing a comprehensive and just patients’ rights program? What measures should be put in
place in insure compliance with patient care standards and to afford patients with their rights during, before
and after the care process? All of these questions and program will be discussed in this presentation looking
into some of the internationally successful programs and discuss their implementations, outcomes and
lessons learned. In Turkey, this process started with the signing of “Universal Declaration of Human Rights
”and our individual rights in the field of health are also protected and guaranteed under our laws. In addition
to the right to live, the right to benefit from health services is considered one of the most important rights.
In international documents, the protection of human rights and values in health services, information,
consent, privacy and confidentiality, the right to make decisions and to participate and to make decisions in
the care and treatment process constitute the basis of patient rights. In this presentation Prof. Akgün will
discuss Patient and Health Care professionals’ rights, which are being discussed last 10 years and will be also
reviewed the trends and changes during the last years in Turkey and in the world.

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------Dr. Nüşaba BABAYEVA,
Medproinfo Medical Platform, Chief Editor,
AZERBAJIAN

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------Patient Centric Connected Care: A paradigm shift in the 21st century
Dr. Zakiuddin AHMED, (MD, MBA)
President, Healthcare Quality & safety Association of Pakistan,
Project Director, Riphah Institute of Healthcare Improvement & Safety,
Program Director Digital Health, King Saud University, Riyadh, PAKISTAN
Introduction: Healthcare is the most complex activity there is. On one hand there are increasingly challenging
healthcare issues, like the double disease burden due to the increase in NCDs; deteriorating life style; bad eating
habits; scarcity of HCPs, antibiotic resistance, patient safety issues due to preventable medical errors, etc.
Alternatively, technology & the phenomenon of empowered patients is disrupting & improving healthcare delivery.
With the unprecedented need of shifting the focus from treatment to wellness, technology offers unparalleled
opportunities in healthcare and perhaps the only way to provide healthcare to everyone – as their basic right.
We are at the dawn of Citizen Centric / Empowered Patient Healthcare Systems. Patients should remain the center
of focus for all stake holders as the ULTIMATE BENEFICIARY.
Objectives: To understand the following concepts:
• Healthcare dynamics & Situational Analysis
• Leadership & Change Management in Healthcare
• Disruption of Healthcare through Technology
• Fundamentals of Healthcare in 21st century
• Empowered patients
• Patient Engagement Framework
• Patient centred care
• Telemedicine, eHealth, mHealth, Digital Health
• ePatient & ePhysician
• Connected health & Uberization of Health

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------How does telehealth improve healthcare access in communities
Dr. Manal SHIRA,
Alyamama Hospital, Riyad, Saudi Arabia Ministry of Health,
SAUDI ARABIA
Abstract: As the population grows and ages and medical advances are made which prolong life, demands increase
on health care system.Health care providers are also being asked to do more, with an increase in funding ,or are
encouraged to move to new models of funding and care such as patient centered or outcomes based, rather than
fee-free-services. Some specific health professions already have a shortage when rural setting .Lack of transports,
lack of mobility ,decreased funding or lack of staffing restrict access to care. Telehealth can bridge this gap.
Telehealth has great potential to expand access and improve the quality of rural healthcare. It can reduce burdens
for patients, such as travel to receive specialty care, and improve monitoring, timeliness, and communications
within the healthcare system.
Telehealth is the transmission of health-related services or information over the telecommunications infrastructure.
The term covers both telemedicine, which includes remote patient monitoring, and non-clinical elements of the
healthcare system, such as education.
In this presentation we will review:
•
The definition of telemedicine , telehealth and telecare
•
The benefit and the telehealth modalities.
•
Uses and future

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------Trust deficit between Health workers and care givers in Vaccination programs in Malappuram district of
Kerala, India.
Dr. Anoop T.N; Prof. Kesavan Rajasekharan Nayar; Dr. Muhammed Shaffi; Dr. Kamala Swarnam; Dr. Anant
Kumar; Mrs. Minu Abraham; Dr. Chitra Grace and; Mr. Jinbert Lordson. Global Institute of Public Health,
Thiruvananthapuram , Kerala, INDIA
ABSTRACT
Having achieved very good immunization coverage even in the early eighties, the South Indian state of Kerala
had significantly reduced the morbidity due to vaccine-preventable diseases for more than two decades.
Malappuram district in northern Kerala is witnessing strong resistance to childhood vaccines, and multiple
factors have been attributed to the same. The present research tried to understand the role of anti-vaccine
social media messages in influencing the relationship and trust between caregivers and health workers. It
also studied how the deficit in caregivers’ trust on health workers influence their decisions on childhood
vaccination. The study through qualitative in-depth interviews and Focus Group Discussions found that one
of the important factors, which contribute to non-acceptance, is the influence of patriarchy. This may be
linked to religion also though only in a limited sense because it is largely a social reality that fathers are the
decision-makers in many families cutting across religion. And in most cases these are absentee-fathers who
work in the Middle-Eastern countries. It is reported that negative messages regarding vaccination are
targeted only on Muslim communities as others do not get such messages. There is also another trend which
is closely linked to beliefs. People believe that vaccination is for depopulation agenda. Negative messages
are circulated mostly through the different WhatsApp groups, rather than individual messaging. Most of the
messages have anonymous sender, which is received by the members of the group and forwarded in most
cases to other groups or individuals without any content verification on their part. No one is aware about
from where such messages originates since almost all of them doesn’t have any mention about the author.
Lack of technical knowledge of health care providers to answer the questions/ concerns of parents on
vaccination is the most important factor which create trust deficit between parents and health care
providers. Despite being a Muslim dominated district, religion plays a minor role in the anti-vaccination
campaigns. Myths about vaccinations do exist in the community which needs to be addressed. The presence
of a strong vaccine critical lobby and their extensive social media presence seem to have influenced the trust
between the caregiver and the health care providers. It is evident that it is a challenging task to address
some of these issues which can only be achieved through a multi-pronged strategy. What could be the
solution? Developing appropriate communication strategies could be one. Enabling health workers to
confidently counter the propaganda and equipping them with technical competence including ability to
answer questions is another approach. These can only facilitate positive actions and we certainly need a
sustained long-term action for creating a positive climate.

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------Establishing Post Operative Pain Management Team
Dr. Dina BAROUDI,
Anesthesiology, Quality and Patient Safety Departments,
Berlin, GERMANY

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------Empowerment Initiatives of Women, Health and Quality of Life Among North East India, Manipur Meitei
Community
Naorem Arunibala Devi Ph.D,
Independent Public Health Consultant,
INDIA

ÖZET
The paper highlights the complexity in understanding women’s empowerment inspite of women being
economically independent. Given the fact that women’s economic access is one of the key factors towards
the process of empowerment in a woman’s life, mere access is too inadequate without women’s right in the
decision-making process. Using quantitative-qualitative techniques, the paper highlights the status of
women weavers’ in the North-East India, Manipur. Micro-credit financing to an extend helped women in
advancing their economic wellbeing but failed to assure their individual well-being although they
substantially contributed to the welfare of the family. Women often define and describe happiness and wellbeing from the point of the other. This could be directly linked to the ascribed gender roles in the patriarchal
social structure among Meitei community in Manipur. Analysis of power relations need to start from
women’s access to the decision-making process within the family. This fundamental level is very crucial in
understanding human relations in general and women’s status in particular. It is found that less inequality
and less discrimination among men and women in the household are important factors which contribute to
women’s involvement in decision-making and a higher empowerment status than financial autonomy alone.
To conclude, economic access can only ease certain levels of dependency but fails to assure complete
autonomy, empowerment and quality of life in a context where patriarchy rules.

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------“Safe” but Human Dignity is Compromised! Women’s Experiences during Hospital Births in Kerala, India
Dr Lekha D Bhat, Assist.Prof., Department of Epidemiology and Public Health, Central University of
TamilNadu, Thiruvarur, INDIA
Dr Kesavan Rajasekharan Nayar (Prof and Head, Global Institute of Public Health, Thiruvanathapuam, India
ABSTRACT
The recent literatureon institutional childbirths has exposed a crucial gap in quality care that women receive in
maternity health facilities and about the disrespectful and abusive treatment women receive in both rich and poor
countries. Taking this debate forward, we believe that rather than indifferently using the term“ dignity” it is
important to understand how birthing women and health care providers articulate and conceptualise human dignity
in birthing. We conducted a qualitative study in Ernakulum District,Kerala, Southern India where we interviewed
birthing women in public and private hospitals. Interview schedule, observation of childbirth in labour room has
helped to capture the dignity violation and human rights violation in detail. As per the NFHS III data Ernakulum
district has registered 100 percent institutional deliveries; Government of India report in 2012 states that maternal
mortality of the State is66compared to the national average 178 per 100,000 live. The study revealed that physical
accessibility and availability of institutional facilities is not the adequate condition to have an empowering, dignified
birthing experience. Women demanded a continuum of care ranging from adequate rest during pregnancy to paid
maternity leave (for women employee of unorganised sector) to control of use of unwanted, harmful, excessive use
of medical technology on their bodies.
The women who accessed the public hospitals articulated/ conceptualised dignity during birthing as follows: no
discrimination in the matters related to access to doctor, availability of drugs, availability of free food/ clean water/
clean toilets, absence of shouting and brutal speeches, absence of bribes in the maternity wards, absence of sexually
vulgar comments and physical abuse. Caste dimension was visible when women from schedule caste background
shared experience about untouchable attitude shown by the care providers. Other aspects highlighted were
rudeness, indifference, disregard, objectification, intrusion, labelling and deprivation. Obstetric violence and
objectification of body was reported more by schedule caste women and Muslim women. Despite the cash transfer
programme under Janani Sishu Suraksha Karyakramon an average the out-of-pocket expenditure was Rs 8750/whereas cash transfer was only for Rs 1000/. This amount was mainly due to bribe demanding at various levels of
health care system. Rather than cash transfers the two factors that attracted women to the hospital were a deeper
consciousness of women to have safe childbirth and unavailability of alternate care providers like midwives/ dais in
the district.
The women who accessed the private hospitals had very different understanding about what constitutes dignified
birthing experience in the hospitals. Rather than abandoning them in the labour rooms, being considered as a
unique and complete individual with her own agency was the most important aspect. Information sharing and being
part of decision -making, ensuring some level of autonomy, accommodatingthe culture specific requests were
prerequisitesof dignified experience. Finally, the use of unwanted, excessive medical technology on their bodies
were considered was dignity violation. Other dimensions mentioned were about contempt, dependency
development and condescension. It was observed that Rs 58340/- was the average out of pocket expenditure
incurred upon the woman who had a normal vaginal birth, where as for caesarean section the rates were kept quite
close to the normal delivery expenses (Rs 61230/-) .
Healthcare providers have demonstrated much narrow, compartmentalised understanding about human dignity in
birthing. According to them, all women have dignity, but asserted that they are entitled to graded dignity; this
depends upon class, religion and ability to pay. All women are entitled to be considered a “patient” and fellow
human being. According to them, this can be ensured bylistening; Nurses dedicating some personal time;obtaining
informed consent.
This research withwomen from Kerala shows howthey aspire to have control over their birth experiences and want
to be treated with dignity and respect; The conditions that promote undignified birth experience reside in the
asymmetrical relationship between the actors; experience and expertise; the rhetoric and reality. Women want to
exercise their choices and use their agency and want to actively engage in labour rather controlled by health care
providers and medical paraphernalia. These findings suggest several levels at which interventions are necessary
that might mitigate dignity violation in maternity wards.

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------Investigation of White Code Applications at a Public Hospital in Eastern Anatolia
1 EKİN, Ali – Bingöl State Hospital/Bingöl/Turkey,
2MORSUNBUL,Demet- Bingöl State Hospital /Bingöl/Turkey
3KUMCU,EMRAH – Bingöl State Hospital/Bingöl/Turkey,

ABSTRACT
INTRODUCTION: Violence in the health sector is often the most common occupational health and safety
problem. This situation affects the motivation and commitment to work of the staff. White code declarations
are important for establishing a safe working environment. It will be seen that the patient and his relatives
are careful not to act wrong with timely notifications.
OBJECTIVE: The aim of this study is to investigate the white code notifications that record the violence that
the health worker is exposed to; the time of violence; according to the positions of the violent practitioners
to provide data for solution-oriented work towards employee safety.
MATERIAL AND METHOD: Statistical analysis was performed with IBM SPSS Statistics 22.0 package program
by using white codes declared to the employee health and safety unit of Bingöl State Hospital on 01.01.201601.10.2018.
FINDINGS: 16 white code notifications were received in this study. 62.5% of the applicants were male and
37.5% were female; 56.3% in the 25-35 age range, 43.6% in the 35-45 age range; 62.5% were physicians,
25% were nurses, 6.3% were from auxiliary services and 6.3% were medical secretaries.
Events were performed 37.5% by patients and 62.5% by patients of relatives; at Thursday; between 08-12
hours; in the emergency service at different times.
RESULT: Studies to prevent violence against health workers are important in our country. Another important
point, as important as legal assistance to health workers exposed to violence, is to take the necessary
measures before the violence occurs.
In order to know that employees are always with the support of the institution during the White Code
process, they should plan trainings frequently, and in social area, awareness should be made by doing studies
that reflect the effectiveness of the White code application and the importance of the Ministry of Health. It
is thought that the data of this study will provide insight into similar studies and provide insight into the
measures to be taken.
Key Words: healty employee, violence, white code, hospital

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------The Relationship Between Occupational Accidents and Professional Experience
Nur ATCI,
Florence Nightingale Hospital,
İstanbul, TURKEY
ÖZET
Purpose: To prevent occupational accidents, to eliminate the risks in business environment, to prevent
permanent disabilities and loss of labor force due to occupational accidents
Method: 26 occupational accidents were reported in a healthcare institution between January 2017 and
December 2017. The case study is completed using descriptive research method.
Facts: What type of occupational accidents do the hospital employees face, in which units do the
occupational accidents are frequently occur and which type of employees according to their professional
risks are reported.
Result: It has been determined that the penetrating and cutting-tool injuries in the occupational accidents
among the employees are encountered in the first year of their working life.

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------Bibliometric Analysis Of Patient Safety Studies In Emergency Health Services
Ayhan TABUR1 -Fatih ORHAN2
1 M.D,.SBU Diyarbakir Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine,
Diyarbakır, TURKEY
2Lecturer, PhD, Health Sciences University, Ankara, TURKEY,
ABSTRACT
Emergency medicine is a health service area where time management is very valuable and patient safety is
very important when it comes to the time of paradigm shift from the golden hour concept to the golden
time concept. It is of great importance to evaluate the studies on patient safety in the discipline of
emergency health services which are very complicated by its nature and to raise awareness on this issue. In
this context, bibliometric analysis is the leading method for quantitative research. With the bibliometric
analysis method, it is aimed to be able to present a scientific roadmap to all researchers and stakeholders
and to provide a holistic and macroscopic perspective to the researched subject. In this study, the world's
most prestigious databases; Web of Science Core Collection (WOS) were analyzed and bibliometric analysis
was performed.
In this study, of the 25.370 studies with a topic of ”patient safety“ in WOS database, the raw data of 677
research included in the discipline of "Emergency Medicine" were used. These data cover the period of 19752018, the most research was done in 2018 (n = 74), h-index value of the research was 48, and the citation
per publication was 14,54.
The highest number of researches were performed on the subject according to country, institute and
authors were as respectively; United States (n = 377, 49.7%) and Canada (n = 86, 12,7%); Toronto University
(n = 21, 3,1%); Croskorrg and Patterson. However there was no Turkish publication.
It may be useful for the research algorithm to examine the bibliometric analysis results and to examine the
subject by country, organization, journal and authors.
Keywords: Bibliometric analysis, emergency health services, emergency medicine, patient safety

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------PATIENT SATISFACTION IN HEALTHCARE SERVICES AND RESEARCH IN ISTANBUL
Dr. Şerafettin EKİCİ
EYÜP DISTRICT HEALTH DIRECTORATE

ABSTRACT
Purpose and Importance of Research : Regarding Patient Satisfaction, it is possible to see continuous
improvement and surveys conducted at regular intervals in the control of Quality Units in almost all of our
hospitals. In this context, we would like to present our study on Patient Satisfaction with the data of two
different hospitals that will shed light on our subject.
Method of Research : In our study, a comparative evaluation of satisfaction surveys (Emergency Patient,
Outpatient Patient and Inpatient Patient) in the last one year are conducted in Şişli Etfal Training Research
Hospital and Arnavutköy State Hospital
Findings and Recommendations : In this study, according to satisfaction surveys carried out in Arnavutköy
State Hospital and Şişli Etfal Training and Research Hospital in 2017; Arnavutköy State Hospital has over 90%
satisfaction level in all periods and services. It is over 80% in all units of Şişli Etfal Training and Research
Hospital. The rate of inpatient patient satisfaction is due to the inadequate level of hotel services of Şişli Etfal
Training and Research Hospital due to the concern of moving buildings.
All patients who were included in the questionnaire from Arnavutköy State Hospital compared to those in
Şişli Etfal Training and Research Hospital; have been found to be more satisfied with the service they receive
RESULT; Patient Satisfaction should not be seen only as a subjective satisfaction. Customer satisfaction is
not the same as patient satisfaction. O In return, there are people who feel the sense of rebirth that he has
been given. For this reason, değerlendirme Customer Satisfaction Criteria edebil can be considered as an
evaluation unit that we can only compare
The level of burden that the patient gets from the service they receive is the patient's satisfaction. There are
several factors affecting patient satisfaction.
However,
the
first
thing
that
comes
to
mind
when
the
Health
1-Doctor, Expertise, nurses and other staff's interest and behavior.
2-Then the space and physical conditions are effective for the quality dimension of the service.

Service;
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Speaker ----------------------------------------------------------------------------------Mobbing and Communication
Dr. Mehmet Ozan UZKUT,
Mobbing Association Antalya Branch Chairperson,
TURKEY

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------Prevention of Violence Against Healthcare Employees, Legal and Administrative Measures
Law. Semih ÖNEM,
ANTAHED – Antalya Association of Primary Care Pyhsicians,
Antalya, TURKEY

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------Presentation of News Of Substance Use Disorder in Internet Journalism
Dr. Yasemin Bilişli- Dr. Hacer Yalnız Dilcen
Akdeniz University, Antalya, TURKEY
Abstract
The mission of the Substance Use Disorders Treatment Centers are to prevent substance use, to reduce
substance use disorder, to treat patients with substance use disorders and to raise public awareness.
Substance Use Disorders Treatment Centers are also centers with education and research services. The
media should also be responsible for informing the public about substance use disorder treatment processes
and centers. However, the news in the media may be deteriorates confidence to substance use disorder
treatment centers rather than informing the public. In this context, the objective of the this article is to
present overview of substance use disorder treatment centers and women with substance use disorder. For
this purpose, the news of the substance use disorder on the websites of the newspapers was analyzed by
Teun van Dijk's critical discourse analysis method. Findings of the study; sensational expressions and
metaphors are used in news discourse. The perception of women as a sexual object or as a sexual commodity
is normalized. The drugs used in the treatment are shown similar to the substance. In addition, attention to
the ease of access to the substance, while the difficulty of reaching the drug is expressed.
Keywords: Substance Use Disorder News, Health News, Media Studies.

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------Medical Malpractice and Responsibilities of Nurses
Gürbüz YÜKSEL
Law Coordinator (LL.M)
General Directorate of Health Information Systems,
Ankara, Turkey
Abstract
Malpractice, which is an important and multidimensional concept, have a serious increase in penalties and
compensation cases and it occurs if the healthcare professional displays a lack of proper action or wrong
intervention by intent, fault or neglect. At first, malpractice of medical doctors comes to mind, but in
practice, the malpractice of the other health care professionals is also covered in this scope.
Those who are served in the health sector are human and as a result of the mistakes made in this sector;
often, irreparable damages can occur, such as death, disability or delayed treatment. Factors such as
professional inability, ignorance and inability to use technology well may cause the patient to remain in the
hospital for a longer period, to lose their health or even to lose their life.
In our country, there is no specific legal regulation that requires sanctions for health professionals in cases
of injury and death occurred during medical procedures. Although a malpractice bill is mentioned, it has not
yet implemented. Currently, articles 85 and 89 of the Turkish Criminal Code are used in general. In these
articles, penal sanctions against persons who caused the death or injury of a person as a result of
“recklessness” have been regulated.
In this study, the concept of malpractice, malpractice cases in various nursing practices and the
responsibilities of nurses will be discussed in the light of literature and judicial decisions.

Speaker ----------------------------------------------------------------------------------Presentation of Obesity that Problem of the Modern Time in Internet Journalism
Dr. Yasemin BİLİŞLİ, Lecturer.
Akdeniz University Vocational School of Social Sciences,,
Antalya, TURKEY

Abstract
Today, obesity is one of the most important health problems. With the advancement of technology,
individuals who have a modern life style have less movement and less calories. In addition, rapid changes in
diet with economic development and globalization have also changed the nutritional habits of individuals.
The taken amount of calories has increased with fast-food style nutrition. In this respect, obesity has become
an important public health problem that concerns all age group and the incidence is increasing day by day.
The aim of the study is to present the presentation of obesity in internet newspapers. The data obtained by
scanning the term obesity for 3 months in Sabah and Yeni Şafak newspapers were analyzed by content
analysis method. The data obtained were coded together researcher and encoder to the coding form which
generated by the researcher. The data were analyzed by using the SPSS 22.0.
Keywords: Obesity, Journalism, Content Analysis
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Speaker ----------------------------------------------------------------------------------The Evaluation Of Patients 'Complaınts at A Publıc Hospital In Eastern Anadolu Region
1 EKİN, Ali – Bingöl State Hospital/Bingöl/Turkey,
2 MORSUNBUL, Demet- Bingöl State Hospital /Bingöl/Turkey
3 KUMCU, EMRAH – Bingöl State Hospital/Bingöl/Turkey,
4 AŞAN,Hüseyin– Bingöl State Hospital/Bingöl/Turkey
ABSTRACT
INTRODUCTION: Medical practitioners are increasingly taking care to protect the rights of patients during their
practice. One of the most important reasons for this is that patients are informed and conscious about the "health
right".The patient–employee relationship is as important as the quality of service in the health sector.
OBJECTİVE: The aim of this study is to determine and analyze the complaints-suggestions of the patient/patient
relatives so that patients can receive a quality and efficient health care.
MATERIAL AND METHOD: The complaints and suggestions reported to the patient rights unit of Bingöl State Hospital
on 01.01.2018-01.10.2018 were statistically analyzed with the IBM SPSS Statistics 22.0 package program.
FINDINGS: 68 people were admitted to this study.. 64.7% were men and 35.3% were women. The mean age of the
patients was at least 2, maximum 55, and mean age was 31.4.
1.5% of the applications were suggestions, 98.5% were complaints. 27.9% of the reasons of the application were
system and organization problems, 14.7% of the staff's unrelated behavior, 13.2% of the staff's rude behavior,
11.8% of the problems due to personnel insufficiency, 7.4% of them could not use the right of priority, 7.4% of them
were out of office hours 5.9% did not benefit from the service, 1.5% was violated the right to privacy and 5.9% was
not clearly stated. Personnel subject to the application; 29.4% were physicians, 22.1% were physician secretaries,
5.9% were cleaning and security services personnel, 4.4% were nurses, 2.9% were auxiliary services, 2.9% were
radiology technicians, 1.5% were psychologists and 30.9% were other occupational group personel. 60.3% of the
subjects were policlinic, 20.6% were emergency services, 2.9% were imaging, 2.9% were inpatient clinics, 1.5% were
laboratory services and 10.3% were others.
RESULT: The development of patient rights is possible by increasing the respectability and reliability of the
employees. The fact that the complaints were related to the secretaries working with the physician and the
physician, especially during the policlinic services which are the most intensive units, showed that there was mutual
agitation with the increase of the workload. Furthermore, the fact that the system and organization problem is
more frequent cause of complaints shows the quality and efficiency of the hospital. Providing systematic, qualityoriented and efficient health services will prevent violence. It is thought that this study will be the source of other
studies and the problems will be determined and will contribute to the solution.
Key Words: rights of patients, complaint, quality
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