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ÖNSÖZ
Sağlık politikaları, ülkelerin politik, tarihsel ve sosyo-ekonomik birikimlerine göre değişen 

karmaşık ve dinamik bir sürecin parçasıdır. Sağlık alanında belirlenen hedeflere ulaşmak üze-
re; devletler, hükümetler, sağlık ve kalkınmanın paydaşları, sivil toplum, endüstri ve özel sektör 
gibi tüm taraflar, birlikte ortak bir anlayış ve gelecek vizyonu tanımlanmak için çaba gösterirler. 
Sağlık politikalarının ülke öncelikleri ile uyumlu hale gelmesi, kaynakların yerinde ve etkili 
kullanılması ve sağlık sonuçları ile etkilerinin; sadece sayısal değil aynı zamanda oluşturduğu 
“değer” açısından da izlenerek değerlendirilmesi bu çabanın temelini oluştur.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, bu gerçeklerin 
ışığında kurulmuştur. Kaliteli, kanıta dayalı ve maliyet etkili olarak toplumun sağlık düzeyi-
ni yükseltmeye odaklı sağlık politikaları geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan Merkez; 
tarafsız ve bilimsel bir yaklaşım ile sağlık hizmetlerinin sunumu-finansmanı-örgütlenmesi- 
mevzuat ve yönetimi gibi alanlarda görev yapacaktır. Sağlık politikası ile ilgili, ulusal, uluslara-
rası, kamu-özel-akademik-sivil toplum ve gönüllü gibi kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu 
alanlarda veri toplayacak ve araştırma yapacak, eğitim ve danışmanlık hizmeti verecektir. Bu 
çalışmalar ile elde edilen deneyim ve bilgi birikimi, ortak akıl ve katılımcılık ilkeleri çerçe-
vesinde değerlendirilecek; sağlık politikaları konusunda ortaya konan yenilikçi ve iyileştirici 
çözümler tartışmaya açılarak model ve proje geliştirilecektir. Oluşan bilgi ve deneyim, ulusal 
ve uluslararası işbirliği içinde düzenlenecek toplantılar ve yapılacak yayınlar aracılığıyla ilgili 
karar vericilerle paylaşılacaktır. 

Bu bağlamda, “Tanı Hataları”nı içeren bir Çalışma hazırlayarak “Güvenli ve Yüksek Kaliteli 
bir Sağlık Sistemi için Öncelikli bir İyileştirme Alanı” konusunda sektöre katkı sağlayan; Mine 
Durusu Tanrıöver, Mustafa Serteser, İbrahim Ünsal ve Erdal Akalın ile Acıbadem Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ve Acıbadem Labmed Klinik Laboratuvarı’na 
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak teşekkür 
ediyor, Merkez’in bu ilk yayınının takip eden çalışmalara da öncü olmasını diliyoruz.

Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI      Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN 
Merkez Müdürü       Rektör
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Tanı koyma, hekim bilgi becerilerinin ortaya konulduğu ve sağlık hizmetinin sağlanmasında-
ki en önemli basamaktır. Klinik muhakeme ve tanı süreci, hastanın tedavi planlarını değiştire-
bilir, tıbbi bakım sürecini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. 

Tanı hataları; sonradan yapılan tetkiklerle veya yeni ortaya çıkan bulgularla saptanan, ka-
çırılmış, yanlış veya gecikmiş bir tanı olarak tanımlanabilir. Tanı hataları, yanlış yada gecikmiş 
tanıya ve istenmeyen olayların ortaya çıkmasına neden olabilir. Her yanlış tanı, hastaya zarar 
ile sonuçlanmayabilir ancak kaçırılmış veya gecikmiş olan tanılar morbidite ve hatta mortalite 
ile sonuçlanabilir. 

Güncel alan bilgileri ve politikalar temelinde, tanı hatalarının önüne geçilmesi, daha gü-
venli bir sağlık sistemi ve sağlık politikalarının şekillenmesine yardımcı olacaktır. Tanı Hata-
ları: Güvenli ve Yüksek Kaliteli bir Sağlık Sistemi için Öncelikli bir İyileştirme Alanı Çalışması; 
tanı hatalarının kök nedenlerini sonuçlarını ve önleme yollarını ortaya koymakta ve önerilerde 
bulunmaktadır.

Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mustafa Serteser, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İbrahim Ünsal, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. H. Erdal Akalın, Acıbadem Üniversitesi Geçmiş Dönem Rektör Yardımcısı, Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi

BAŞLARKEN



X



1

Tanı koyma anı, bir doktorun en kıymetli bilgi ve becerilerini ortaya koyacağı, güvenli ve 
etkin bir sağlık hizmetini belirleyen en önemli andır. Klinik muhakeme ve tanısal karar verme 
süreci, hastanın tüm tedavi planını değiştirebilir, tıbbi bakımın sonucunu olumlu ya da olum-
suz yönde etkileyebilir. Bu raporda, tanı hatalarının hasta güvenliği ve sağlıkta kalite kapsa-
mındaki önemi, görülme sıklıkları, nedenleri ve önleme stratejileri üzerine çok boyutlu bir 
tartışma yapılması amaçlanmıştır. Güncel alan bilgileri ve politikalar temelinde, tanı hatala-
rını önleme stratejileri üzerinde ülkemizdeki uygulamalara ışık tutacak öneriler sunulmaya 
çalışılmıştır. 

Tanı hatası, sonradan yapılan bir takım tetkik veya yeni ortaya çıkan bulgularla saptanan 
kaçırılmış, yanlış ya da gecikmiş bir tanı olarak tanımlanabilir. Tanısal süreç hatalarını, yanlış 
ya da gecikmiş tanılar, bunların bir kısmını da istenmeyen, hatta sentinel olaylar takip eder. Öte 
yandan, her yanlış tanı hastaya zarar ile sonuçlanmayabileceği gibi, hastaya zarar veren durum 
olmayan bir hastalığın tanısının konması sonucu yapılan tetkik, girişim ve tedaviler de olabilir. 
Kaçırılmış ya da gecikmiş tanılar hastanın sağlık serüveninde ciddi sonuçları olabilecek, mor-
bidite ve hatta mortalite ile sonuçlanabilecek dönüm noktaları oluşturur. ‘Yüksek kaliteli tanı’ 
doğru, zamanında, etkili, hasta merkezli, etik ve verimli olmalıdır. 

Tanı hatalarının insidansı değişik etkenlerle ilişkili olarak, %1’den %51’e değişen oranlar-
da, belirgin varyasyon göstermektedir. Değişik alanlarda ve değişik hasta gruplarında tanı ha-
talarının insidansının ayrı ayrı hesaplanması, zaman içerisindeki değişimlerinin incelenmesi 
ve hata gelişimine neden olan faktörlerin saptanması için kök neden analizlerinin yapılması 
sorunun boyutunu ve nedenlerini daha gerçekçi olarak ortaya koyacaktır. Bu bağlamda elekt-
ronik sağlık kayıtlarının uygun bir algoritma dahilinde kullanımı sistematik ve gerçek zamanlı 
veriler sağlayabilir. 

Ülkemizdeki güncel sağlık sisteminde, hasta tanıları üzerinden yapılan işlemler için per-
formans teşviki uygulansa da sistem esasında bu tanıların ne kadar doğru olduğunu sor-
gulamamakta, doğru ya da yanlış bu tanılar üzerinden yapılan işlemleri değerlendirmeye 
almaktadır. 

Bir sistem dahilinde incelendiğinde tanı hatalarının ortaya çıkabileceği değişik düzeyler vardır: 

1. başvuru/sağlık hizmetine ulaşım, 

2. hikaye alma/veri toplama, 

3. fizik muayene, 

4. testler (istem-çalışma-klinisyen tarafından değerlendirme), 

YÖNETİCİ ÖZETİ
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5. değerlendirme (hipotez oluşturma -ağırlıklandırma ya da önceliklendirme- aciliyet ya da 
komplikasyonları tanıma), 

6. sevk/konsültasyon ve 

7. izlem. 

Elbette ki kök nedenleri irdelemeden önce klinik muhakeme ve tanı koyma sürecinde rol 
alan bilişsel yolakları; klinik veri desteği; kişisel, çevresel ve sistem ilişkili etkenler gözden ge-
çirilmelidir. Bilişsel kısayollar (‘Heuristics’) değerlendirmeler yapmamızı ya da karar verme-
mizi sağlayan, genellikle deneyim ya da deneme-yanılma yolu ile varılmış, net olarak tanımlan-
mamış veya informal kurallar olarak tanımlanır. Bu bilişsel yolaklar karmaşık durumlarda kısa 
yollar oluşturmamıza yarar. Ancak sık kullanılan yolaklar tıbbi karar verme süreçlerinde bir 
çok bilişsel önyargının temelini oluşturarak tanı hatalarına yol açarlar. Sezgisel yaklaşım ağır-
lıklı olarak doktorun deneyimlerine dayanır. Daha deneyimli doktorların kullandığı bu yolak, 
hastalık paternin tamamının bir bütün olarak tanınması ile başlatılır. Bu yolaklar çoğunlukla 
kişinin kendi bilişsel kısa yollarını kullanır. Analitik yaklaşım ise daha fazla veri kaynağına da-
yanan, daha az kısıtlanmış bir sisteme dayanır. Eğer tüm klinik veriler ve testlerin performans 
ölçütleri biliniyorsa bir hastalığın test öncesi olasılığı hesaplanabilir. Bir klinik karar verme 
sürecinde çoğu zaman her iki yaklaşım da bilişsel bir süreklilik içerisinde kullanılır. Sezgisel 
yaklaşımın ortaya koyduğu bulgular analitik bir yolağı tetikleyebilir ve içgüdüsel şekilde ortaya 
konan bir tanı analitik yolağın akılcı tutumu ile reddedilebilir. Bu sayede bilişsel yolaklar doğru 
tanıya ulaşmayı sağlayabilir. Bazen de analitik yollarla varılabilecek bir sonuca, değişik neden-
ler ve ortam koşulları nedeniyle sezgisel yolakların baskın çıkması ile ulaşılamaz ve süreç tanı 
hatası ile sonuçlanır. Her ne kadar tanı hatalarına giden yolda bireysel bilişsel süreçlerin rol oy-
nadığı düşünülse de, gerçekçi olmak gerekirse, bilişsel hataya yol açan bir çok etkenin sistem 
ve süreç yönetimi ile ilgili olduğu görülecektir.

İletişim eksiklikleri/sorunları, tanı hatalarına katkıda bulunan en önemli nedenlerdendir. 
Çalışma şartları kadar kişilerin kültürel yaklaşımlarının da iletişim sorunlarına katkıda bu-
lunacağı gösterilmiştir. Özellikle çok katı bir hiyerarşik sistemin bulunduğu, gönüllendirme 
yerine cezalandırmanın ağır bastığı ortamlar kişilerin bilgi alışverişi yapmasına engeller oluş-
turabilir. Bunun devamında, tedavi sürecinde hastadan geri bildirim almamak, hasta ile etkin 
bir iletişim kurmamak ya da hastayı izlememek de hasta bakımını bir açık devre sistem haline 
getirerek tanısal hatalara katkıda bulunur. Nicel bir performans sisteminin oluşturduğu kaygı 
ile bakılan hasta sayısı arttıkça, bu nicel artışla ters orantılı olarak nitelik yani kalite azal-
makta, hasta güvenliği tehlikeye atılmaktadır. İdeal olmayan şartlarda yapılan hasta-doktor 
görüşmelerinde, doktorlar tanı koyma sürecindeki klinik muhakeme evresinin bir çok basa-
mağını atlayarak, akıl süzgecinden geçirilmemiş bir çok tetkik istemektedirler. Bu savunmacı 
tıbbi yaklaşım hem getirdikleri mali yük ile sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için bir tehdit 
oluşturmakta hem de tetkik ilişkili istenmeyen olayların insidansını arttırmaktadır. Bir başka 
deyişle, dar zamanlarda yapılan hasta değerlendirmelerinde savunmacı bir yaklaşım ile tanı 
hatasından kaçınmak istenirken, diğer taraftan hasta güvenliğini tehdit edecek başka yükle-
rin altına girilmektedir. Daha güvenli ve yüksek kaliteli bir sağlık hizmeti çok daha fazla tetkik 
ve girişim gerektirmek zorunda değildir. Sağlık hizmeti maksimize edilmemeli, optimize edil-
melidir.  Ne yazık ki, günümüzde sağlık sistemi içinde çok belirgin bir israf vardır. 
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Tanı hatalarını önlemek için atılacak adımların başında, elbette ki hasta güvenliği ile ilgi-
li tüm alanlarda olduğu gibi, sağlık sisteminin her düzeyinde liderlik ve bir kültür değişikliği 
gerekmektedir. Sonrasında da kurumsal yapılanma ve politik düzenlemelerle ilerleme kayde-
dilmelidir. Tanı hatalarının önüne geçilmesi ve daha güvenli bir sağlık sistemi için ülkemizdeki 
sağlık politikalarını şekillendirebilecek en önemli adımlar öneriler şeklinde sıralanmıştır.

Öneriler

1. Tanı hatalarının gerçekleştiği, çoğu zaman gözden kaçtığı ve ciddi morbidite, mortalite ve 
ekonomik kayıp nedeni olduğu kabul edilmeli; bu konudaki farkındalık arttırılmalıdır. 

2. Tanı hataları, en üst düzeyde liderlik ve kültür değişikliği gerektiren çok boyutlu bir iyi-
leştirme alanı olarak ulusal sağlık araştırmaları, kalite ve sistem iyileştirme süreçlerinin 
odağında olmalıdır.

3. Tanı hatalarının önüne geçilebilmesi için öncelikle kurumların hasta güvenliği kültürünü 
kabullenmesi ve kurumun en öncelikli değeri haline getirmesi; kurumsal politika ve prose-
dürlerle çok düzeyli bir iyileştirme süreç planı geliştirmesi gerekir. 

4. Ulusal ve kurumsal düzeyde öncelikle var olan durumun saptanması, kök neden analiz-
lerinin yapılması, tanı hatalarının objektif ölçütlerle izlenmesi, insidansın saptanması ve 
raporlanması, en nihayetinde elde edilen veriler ışığında hareket planları oluşturulmalıdır. 

5. Tanı hatalarının en sık görüldüğü ve hasta güvenliğini en ciddi anlamda tehdit ettiği sağlık 
hizmet alanları saptanmalı, bu alanlar iyileştirme süreçlerinde önceliklendirilmeli ve alana 
özgü risk bazlı planlar yapılmalıdır. 

6. Performansa dayalı ödeme sistemi, dar zamanlarda ve uygunsuz şartlarda yapılan hasta 
değerlendirmeleri, sağlık personeline şiddet uygulanması gibi etkenler doktorların savun-
macı bir yaklaşım izlemesine ve tanı hatasından kaçınmak isterken, diğer taraftan hasta 
güvenliğini tehdit edecek başka yüklerin altına girmesine yol açmaktadır. Tanısal kaliteyi 
ölçerek ödüllendirmek ve kantitatif bir değerlendirmeden kalitatif bir performans değerlen-
dirme sistemine geçmek daha güvenli ve sürdürülebilir bir sağlık sisteminin gerekliliğidir. 

7. Kurumlar pozitif geri bildirim kültürünü benimsemelidir. İstenmeyen olay bildirimleri ce-
zalandırıcı bir tavır içinde karşılanmamalı,  tanı hatalarının saptanmasına yardımcı olacak 
olay bildirimlerinde sağlık ekibine yapıcı bir geribildirim verilmeli, hatanın tekrarlanmaması 
için öğrenme ortamları sağlanmalıdır.

8. Uyumlu bir ekip ve sıkı bir takım çalışması hasta merkezli bir sağlık sisteminde kalite 
gelişimine katkıda bulunur. Bu nedenle, ‘bir takım içerisinde çalışabilme’ yetisi ve kültürü, tıp 
eğitiminin erken yıllarından itibaren kazandırılmalıdır. 

9. Klinik karar verme süreçlerindeki bilişsel yolakları etkileyen yorgunluk, uykusuzluk, ide-
al olmayan koşullarda ve sürelerde hasta karşılaşmaları, iş yükünün ve çalışma sürelerinin 
çok fazla olması gibi kişisel ve çevresel etkenler analiz edilmeli; sistem, kurum ve kişi düze-
yinde bu etkenlerin iyileştirilmesi için adım atılmalıdır.
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10. Tanı hatalarını önlemeye yönelik tüm konu başlıkları ‘hasta güvenliği eğitimi’ üst başlığı 
altında tıp fakültelerinin ilk yıllardan itibaren müfredata dahil edilmelidir. Öğrencilere klinik 
muhakeme ve karar verme süreçlerini sağlıklı bir şekilde işletebilmeleri, takım içinde uyumlu 
bir şekilde çalışabilmeleri, hasta güvenliği ve kalite kültürünü özümsemeleri için gerekli tutum 
ve davranışlar kazandırılmalıdır.

11. Elektronik sağlık kayıtları, hastayı süreklilik içinde değerlendirmeye izin verecek şe-
kilde bütünleştirilmeli ve akılcı bir şekilde kullanılmalıdır. Elektronik sağlık sistemi alt yapısı 
hedefe yönelik, pratik ve zamandan tasarruf ettirecek ‘kullanıcı-dostu’ bir şekilde kurulmalı, 
hasta güvenliğini arttırması beklenen bir sistem hastaya ayrılan zamandan çalarak sağlık sis-
temini ‘hasta merkezli’ bir odaktan ‘bilgisayar merkezli’ bir odağa taşımamalıdır. 

12. Topluma sağlık okuryazarlığı kazandırılmalı; sağlıklarının korunması ve hastalıklarının 
izlenmesinde bireylerin aktif, yapıcı bir rol almaları sağlanmalıdır. 
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BÖLÜM 1
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1. Giriş 

Tanı koyma anı, bir doktorun en kıymetli bilgi ve becerilerini ortaya koyacağı, güvenli ve etkin 
bir sağlık hizmetini belirleyen en önemli andır. Tarihsel olarak Hipokrat’tan Galen’e, İbn-i Si-
na’dan Sir William Osler’e tıp tarihini etkileyen tüm doktorları bulundukları yere getiren aslın-
da onların tanı koyma becerileridir. Örneğin, tarihteki doktorlar muhteşem gözlem yetenekleri 
ile ellerinde herhangi bir teknolojik imkan olmadan sıtmayı diğer ateş nedenlerinden ayırıp alt 
tiplerini tanımlayabilmişlerdir. Dr. Osler’in en çok bilinen sözlerinden biri olan ‘Hastanızı dinle-
yiniz, size tanısını söyleyecektir’ deyişi, halen klinik hayatımızda bizlere yol gösterici olmakta-
dır. Klinik muhakeme ve tanısal karar verme süreci, hastanın tüm tedavi planını değiştirecek ve 
tıbbi bakımın sonucunu etkileyecek en kritik aşamadır. 

Bu raporda, tanı hatalarının hasta güvenliği ve sağlıkta kalite kapsamındaki önemi, görülme 
sıklıkları, nedenleri ve önleme stratejileri üzerine çok boyutlu bir tartışma yapılmaya çalışıl-
mıştır. Özellikle sağlıkta kalite boyutu ile laboratuvar hataları ayrı bir bölümde daha detaylı 
olarak ele alınacaktır. Tüm bu güncel bilgiler temelinde, tanı hatalarının sonuçları ve tanı ha-
talarını önleme stratejileri kapsamında ülkemizdeki uygulamalara ışık tutacak öneriler sunul-
maya çalışılacaktır. 

Kaynaklar:

1. Cunha CB, Cunha BA. Brief history of the clinical diagnosis of malaria: from Hippocrates to Osler. J Vector 
Borne Dis 2008; 45: 194–199.
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BÖLÜM 2
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2. Tanı hataları ile ilgili genel bilgiler

Tanı hatası, sonradan yapılan bir takım tetkik veya yeni ortaya çıkan bulgularla saptanan 
kaçırılmış, yanlış ya da gecikmiş bir tanı olarak tanımlanabilir. Tanısal süreç hatalarını, yanlış 
ya da gecikmiş tanılar, bunların bir kısmını da istenmeyen, hatta sentinel olaylar takip eder. Öte 
yandan, her yanlış tanı hastaya zarar ile sonuçlanmayabileceği gibi, hastaya zarar veren durum 
olmayan bir hastalığın tanısının konması sonucu yapılan tetkik, girişim ve tedaviler de olabilir. 

Tanı hatalarının hasta güvenliğini ciddi anlamda tehdit ettiği son 20 yılda yapılan çalışmalar-
la ortaya konmuştur. Bu alandaki ilk çalışmalardan biri, bakım sürecindeki bazı noktaların göz 
ardı edilmesinin istenmeyen olayların %28’inden sorumlu olduğunu göstermiştir. Devamında 
yapılan çalışmada da, bu etkenin tanı hatalarının %75’inden sorumlu olduğu ortaya konmuştur. 
Malpraktis davalarının da, ilaç hatalarından çok daha fazla oranda tanı hataları vakaları içer-
diği görülmektedir.

Kaçırılmış ya da gecikmiş tanılar ciddi sonuçları olabilecek, morbidite ve hatta mortalite ile 
sonuçlanabilecek dönüm noktaları oluşturur. Tıp Enstitüsü (‘Insitute of Medicine’) ‘To Err is 
Human’ raporundan sonra ilaç hataları, hastane infeksiyonları, cerrahi komplikasyonlar gibi 
kolaylıkla ölçülebilen tıbbi hatalar hasta güvenliği kavramının merkezine yerleşmiş ve sistem 
odaklı iyileştirme çabaları ön planda olmuştur. Günümüzün hasta güvenliği konusundaki tıbbi 
otoriterleri bu raporu ‘ilaç hataları’ 70 defa, ‘tanı hataları’ sadece 2 defa vurgulandığı için eleş-
tirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde özellikle Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Kalite 
Ajansı’nın (‘Agency for Healthcare Research and Quality’) destekleri ve de Tıpta Tanıyı İyileş-
tirme Derneği’nin (‘the Society to Improve Diagnosis in Medicine’) kurulması ile tanı hataları 
bir araştırma ve iyileştirme alanı olarak önem kazanmaya başlamıştır. Son olarak, Amerikan 
Tıp Enstitüsü, Eylül 2015’te bu rapor basıma hazırlandığı sırada, ‘To Err is Human: Building 
a Safer Health System (2000)’ ve ‘Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 
21st Century (2001)’ rapor dizisinin devamı niteliğinde ‘Improving Diagnosis in Health Care’ 
başlıklı raporunu yayınlamış ve tanı hataları sorununun üstesinden gelebilmek için acil değişim 
önermiştir. 

Ne yazık ki, tanı hatalarını ortaya koymak adına tanı doğruluğunu ölçmek için geçerli, gü-
venilir, gerçek zamanlı bir yöntem yoktur. Günlük yaşantımızda hasta tanıları üzerinden yaptı-
ğımız işlemler için performans teşviki alıyor olsak da sistem esasında bu tanıların ne kadar 
doğru olduğunu sorgulamamakta, doğru ya da yanlış bu tanılar üzerinden yapılan işlemleri 
hanemize yazmaktadır. 

Tanı hatalarının epidemiyolojisi, nedenleri ve hataları önleme stratejileri etrafında yapıla-
nan araştırmalar tanısal hataların azaltılması için de yol gösterici olmaktadır.Tanı hatalarının 
oranlarını ortaya koymak için kullanılan otopsi serileri ve malpraktis davaları tanı hataları-
nı çok yüksek oranlarda gösterir, gerçek klinik yaşamdaki oranları yansıtmaz. Diğer taraftan, 
özellikle ayaktan sağlık hizmetlerindeki parçalanma, devamlılığı ve bütünlüğü olmayan sağlık 
kayıtları ve hastaları izlemedeki zorluklar da bir çok durumun gözden kaçmasına neden ola-
bilir. Pratik anlamda ise, Henriksen ve meslektaşlarının tanımladığı gibi ‘Kusursuz olmayan 
insanlar ile kusursuz olmayan çalışma ortamlarındaki karşılıklı etkileşimler ve bağımlılıklar’ 
göz ardı edilmemelidir.



12

Newman-Toker ve Pronovost ‘yeni hasta güvenliği hudutu’ olarak tanımladıkları tanı hatala-
rının nedenleri ve sorunun çözümü için beş klinik çerçeve belirlemişlerdir :

•	 Görsel tanı (patoloji, radyoloji gibi alanlar): Görsel patern tanımlamasındaki hatalar bu 
alanlarda en sık görülen tanı hataları nedenleridir. Bağımsız ikinci göz okumalardan bilgi-
sayar destekli tanıma yöntemlerine uzanan sistem değişiklikleri çözüm getirebilir.

•	 Hastanede yatan karmaşık hasta (kritik hastalık, majör travma gibi): Bir çok fizyolojik 
bozukluğu olan bir hastada aşırı veri yüklenmesi tanısal hatalara yol açabilir. Yapılandırılmış 
standart tanısal protokol ve algoritmalardan veri izleme araçlarına uzanan sistem değişik-
likleri çözüm getirebilir.

•	 Ayaktan bakılan rutin hasta (yorgunluk, başağrısı gibi yakınmaları olan): Sık görülmeyen 
ancak tehlikeli olabilecek nedenler atlanabilir. ‘Kaçırılmaması gereken tanılar’ kontrol lis-
telerinden semptom temelli karar destek araçlarına uzanan sistem değişiklikleri çözüm 
getirebilir.

•	 Nadir semptomları olan hasta: Nadir görülen yakınmalar veya hastalıklar hakkında ye-
terli tıbbi bilginin olmaması tanısal hatalara yol açabilir. Tanı konusunda uzman doktorların 
sevk zincirinde yer almasından internet temelli arama araçlarına uzanan sistem değişiklik-
leri çözüm getirebilir.

•	 Hiç bir yakınması olmayan hasta (rutin sağlık kontrolü için gelen sağlıklı kişi): Koruyucu 
hekimlik önerilerini uygulamamak tanı hatalarına ya da gecikmelere yol açabilir. Koruyucu 
hekimlik önerilerinin bir kontrol listesi haline getirilmesinden e-sağlık sistemine entegre 
edilmiş hatırlatıcılara uzanan sistem değişiklikleri çözüm getirebilir.

Tanı hatalarını önlemek için atılacak adımların başında, elbette ki hasta güvenliği ile ilgili 
tüm alanlarda olduğu gibi, bir kültür değişikliği gerekmektedir. Sonrasında da kurumsal yapı-
lanma ve politik düzenlemelerle ilerleme kaydedilmelidir. Daha sonra tartışılacak olan değişik 
nedenlerden dolayı tüm tanı hatalarının önüne geçilmesi elbette ki mümkün değildir, ancak ilk 
aşamada yanlış tanı ilişkili zararları en aza indirecek, kabul edilebilir hata oranlarına ulaşılma-
sı hedeflenmelidir. Örneğin ‘kaçırılmaması gereken’ tanılar olarak adlandırılan, zor tanı konu-
lan ancak zamanında tanınıp tedavi edildiğinde hem hasta hem de toplum sağlığı üzerinde ciddi 
olumlu etkileri olacak hastalıklara (tüberküloz, spinal epidural abse, disekan aort anevrizması 
gibi) odaklanılabilir. Bu hataların önlenmesinde klinik algoritmaların ya da ayırıcı tanı kontrol 
listelerinin kullanımının kısa ve uzun dönemdeki etkileri araştırılmalıdır. 

Tanısal hataların yol açtığı zararların önlenmesi için beş ana alanda araştırma ve geliştirme 
ajandası oluşturulması önerilmektedir: 1) Bilişsel temelli sorunlara sistem temelli çözümler 
getirilmesi, 2) Neden yerine ortam temelli iyileştirme yapılabilecek hata kategorileri tanımlan-
ması, 3) Tanı hataları yerine yanlış tanı ilişkili zararın vurgulanması, 4) İş akışına uygun çözüm-
ler getirilmesi, 5) Karşılaştırmalı etkinlik ve maliyet-etkinliğe odaklanılması. 

Kaynaklar:

1. Bob Wachter. Diagnostic errors: central to patient safety, yet still in the periphery of safety’s radar screen. 

http://community.the-hospitalist.org/2013/10/09/diagnostic-errors-central-to-patient-safety-yet-still-in-

the-periphery-of-safetys-radar-screen/. En son ulaşılma tarihi 22 Ekim 2015.
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2. Brennan TA, Leape LL, Laird NM, et al. Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients 

- results of the Harvard Medical Practice Study I. N Engl J Med 1991; 324: 370-6.

3. Ely JW, Graber ML, Croskerry P. Checklists to reduce diagnostic errors. Acad Med 2011; 86: 307-13.

4. Graber ML, Franklin N, Gordon R. Diagnostic error in internal medicine. Arch Intern Med 2005;165:1493-9.

5. Henriksen K, Brady J. The pursuit of better diagnostic performance: a human factors perspective. BMJ Qual 

Saf 2013; 22: ii1-ii5.

6. Institute of Medicine. To err is human: building a safer health system. Washington, DC: National Academy 

Press, 2000.

7. Leape LL, Brennan TA, Laird N, et al. The nature of adverse events in the hospitalized patients. N EngI J Med 

1991; 324:377-84.

8. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2015. Improving diagnosis in health care. 

Washington, DC: The National Academies Press.

9. Newman-Toker DE, Pronovost PJ. Diagnostic errors- the next frontier for patient safety. JAMA 2009; 301: 

1059-1062.

10. Phillips R, Bartholomew L, Dovey S, et al. Learning from malpractice claims about negligent, adverse events 

in primary care in the United States. Qual Saf Health Care 2004;13:121–6.

11. Zwaan L, Schiff GD, Singh H. Advancing the research agenda for diagnostic error reduction. BMJ Qual Saf 

2013; 22: ii52–ii57.

2.1. Hasta güvenliği ve sağlık hizmetlerinde kalite

Tıp Enstitüsü yayınladığı iki rapor ile sağlık hizmetlerinin çok önemli iki sorununu gözler 
önüne sermiş ve 21. yüzyılda sağlık araştırmalarında yeni bir sayfa açmıştır: tıbbi hatalar (veya 
hasta güvenliği) ve sağlık hizmetlerinde kalite sorunu. Tıbbi hata şu şekilde tanımlanmıştır: 
Planlanan bir işin amaçlandığı şekilde tamamlanamaması veya amaca ulaşmak için yanlış 
plan yapılması ve uygulanması. Yine aynı kuruluşun istenmeyen olay (‘adverse event’) tanımı 
ise şu şekildedir: Sağlık hizmetinin (‘medical management’), altta yatan hastalığa veya hasta-
nın içinde bulunduğu duruma bağlı olmaksızın yol açtığı hasar/zarar.

Hasta güvenliğinin en üst düzeyde olduğu bir sağlık hizmeti sunulmasının önünde bir takım 
önemli engeller vardır. Sıralanan tüm bu etkenler her türlü tıbbi hatanın ve istenmeyen olayın 
temelinde yatan nedenleri oluştururken tanı hatalarının nedenlerini de kapsamaktadır: 

•	 Maksimum performans sınırlarının zorlanması

•	 Profesyonel otonomi

•	 Hiyerarşik bir yaklaşımdan takım oyuncusu yaklaşımına geçişte zorlanma 

•	 Güvenlilik stratejilerinin sistematik yaklaşımları içermek zorunda oluşu 

•	 Profesyonel kural ve yasaların karmaşıklığı

•	 Sağlık hizmetinin çok karmaşık hale gelmesi

•	 “Hoşgörü kültürü” eksikliği ve kişisel etkenler

•	 İnkar
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•	 Profesyonel otorite

•	 Kendini beğenmişlik, aşırı özgüven ve ‘en iyisi’ olmayan durumdan memnun olma

•	 Hata yapmaya karşı gösterilen tepki ve cezalandırılma çekincesi

•	 Konu ile ilgili eğitim yetersizliği

•	 Hataların rapor edilmesinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceği algılaması

Hasta güvenliğini iyileştirebilmek için öncelikle kurumun hasta güvenliği kültürünü kabul-
lenmesi ve hasta güvenliğini kurumun en öncelikli değeri haline getirmesi gerekir. Bunu sağ-
layabilmek için bazı çalışmaların yapılması ve uygulanması önerilmektedir. Bu önerilerin en 
önemlileri aşağıda sunulmuştur:

•	 Hasta güvenliği konusunun herkesin sahiplenmesi gereken bir konu olduğunun ilan 
edilmesi,

•	 Hasta güvenliği konusunda liderler, çalışanlar ve hastalar arasında açık iletişimin teşvik 
edilmesi,

•	 Çalışanlara hasta güvenliğini tehdit eden işlemleri belirleme ve azaltma konusunda so-
rumluluk devri,

•	 Hasta güvenliği için kaynak ayrılması,

•	 Tüm çalışanların hasta güvenliği konusunda sürekli eğitiminin sağlanması.

Hasta güvenliği kültürü oluşturma çalışmaları bir öncelik olarak belirlendikten sonra, aşa-
ğıdaki ana hatlar dahilinde bir plan geliştirilmelidir: 

•	 Hasta güvenliğinin kurumun liderleri için en önemli öncelik olduğunun ve bu amaçla ta-
kım çalışmasının en üst düzeye çıkarıldığının gösterilmesi sağlanmalıdır.

•	 Açık ve hatalardan ders alınabilen bir hasta güvenliği kültürü yaratılmasına çalışılmalıdır.

•	 Yüksek riskli ve hata yapılabilecek aktiviteler belirlenmelidir. Klinik uygulamalar, işlem-
ler, süreçler ve çalışma koşullarının devamlı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma 
ile risk yönetimi ele ele götürülmelidir. 

•	 Hasta güvenliği raporları ve seyri düzenli olarak duyurulmalıdır. Bildirim ve güvenliği art-
tırıcı karar-verme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kullanılması teşvik edilmelidir.

•	 Hasta ve hasta yakınları kendi güvenliklerini korumaları ve geri bildirimde bulunmaları 
için özendirilmeli ve eğitilmelidirler.

•	 Ortaya çıkan “durumlar” sistematik olarak değerlendirilmeli ve sürekli öğrenme ve sis-
temlerin iyileştirilmesi konusunda rehber alınmalıdır.

•	 Alınacak önlemlerin hatırlamaya dayalı ve cezalandırıcı olmamasına özen gösterilmelidir. 

Kaynaklar:

1. Cooper MD. Towards a model of safety culture. Safety Science 2000; 36: 111-136.
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2. Henriksen K, Brady J. The pursuit of better diagnostic performance: a human factors perspective. BMJ Qual 

Saf 2013; 22: ii1-ii5.

3. Institute of Medicine. Patient safety: Achieving a new standard for care. The National Academies Press, 2004.

4. Institute of Medicine. To err is human: building a safer health system. Washington, DC: National Academy 

Press, 2000.

5. NHS, National Patient Safety Agency. The seven steps to patient safety, 2004. http://www.nrls.npsa.nhs.uk/

resources/collections/seven-steps-to-patient-safety/. En son 22 Ekim 2015’te ulaşıldı. 

6. Pizzi LT, Goldfarb NI, Nash DB. Promoting a culture of safety. Making Health Care safer. AHRQ Publication 

O1-E058, 2001.

7. Quality HealthCare: Develop a culture of safety: Involve patients in safety initiatives. www.qualityhealthcare.

org. En son 22 Ekim 2015’te ulaşıldı.

2.1.1. Bir kalite göstergesi olarak tanı hataları

‘Yüksek kaliteli tanı’ doğru, zamanında, etkili, hasta merkezli, etik ve verimli olmalıdır. Hasta 
güvenliğini iyileştirmek için, tanı hatalarının izlenmesi ve elde edilen sonuçların, çıkarılan ders-
lerin kalite geliştirme süreçlerine dahil edilmesi gerekir. Tanı hatalarının saptanması ve perfor-
mans kriteri olarak izlenmesi için bazı objektif ölçütlere gereksinim vardır. Bunlar sonuçla ya 
da süreçle ilgili ölçütler olabilir. Kalite göstergeleri, sağlık hizmeti kalitesinin ölçütleridir. Her 
bir gösterge için sürekliliği olan bir veri kaynağı ve uygulanabilir bir zaman aralığı seçilmelidir. 
Elde edilen sayısal oran, hedef olarak konulan oranlarla karşılaştırılarak kalite iyileştirme sü-
reçleri planlanbilir. Tanı hatalarını içeren örnek bir gösterge listesi aşağıda sunulmuştur:

•	 farklı bir kesin tanı veren otopsi sayısı/ toplam otopsi sayısı

•	 yatış ve taburcu tanısı farklı olan hasta sayısı/ taburcu olan toplam hasta sayısı

•	 yeni ya da değişik bir tanı ile acil servise 48 saat içinde geri dönen hasta sayısı/ acil servise 
48 saat içinde geri dönen hasta sayısı

•	 tekrar değerlendirilen patoloji sayısı/ toplam patoloji spesimen sayısı

•	 tekrar değerlendirilen radyoloji sayısı/ toplam radyoloji test sayısı

•	 tanımlanmış süre sonrasında cevaplandırılan konsültasyon sayısı/ istenilen konsültasyon 
sayısı

Her ne kadar tanı hatalarının kendileri performans ölçütleri olarak kullanılsa da, diğer kali-
te ölçütlerine bakıldığında bunların daha çok tanısı konmuş hastaların yönetim süreçlerini de-
ğerlendirdiği görülecektir. Kanzaria ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada Ulusal Kalite Foru-
mu (‘National Quality Forum’) tarafından yapılan değerlendirmede, 372 kalite göstergesinden 
%12’sinin değerlendirme ve tanısal süreçler ile ilişkili olduğu, üçte ikisinin ise tanı konulmuş 
hastalıklardaki yönetim süreçleri ile ilişkili olduğu görülmüştür. Göstergelerin sadece %4,5’i 
bir belirti ya da bulgu temelinde oluşturulurken, ateş, öksürük, nefes darlığı gibi en sık görülen 
belirti ve bulguların hiç bir kalite ölçütü ile değerlendirilmediği saptanmıştır. Tsang ve mes-
lektaşları da ayaktan başvuran hastalarda tanı hatalarını ölçen hiç bir kalite değerlendirme 
yönteminin olmadığını bildirmişlerdir. 
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Değişik hastalıklarda tanı doğruluğunu değerlendirmek için özellikli kalite gösterge setleri 
belirlenebilir. Örneğin, Avrupa Meme Kanseri Uzmanları Derneği, meme kanseri vakalarında 
kalite ölçütleri olarak kullanılmak üzere bazı gösterge setleri belirlemiştir. Bu setler tanı; cer-
rahi ve lokal tedavi; sistemik tedavi; evreleme, danışmanlık, izlem ve rehabilitasyon başlıkları 
altında toplanmıştır. Örnek olarak tanı üzerine kalite indiktörleri yedi indikatör seti altında ve-
rilmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Meme kanseri tanısındaki kalite gösterge setleri

1. Klinik ve radyolojik araştırmanın tam olması

Tanım: preoperatif olarak mamografi, fizik muayene ve ultrason yapılan meme kanserli ka-
dın oranı

2. Tanısal işlemlerin spesifisitesi

Tanım: Kesin patoloji raporuna göre benign/malign tanı oranı

3. Preoperatif tanı

Tanım: Preoperatif kesin tanı alan meme kanserli (invazif veya in situ) kadın oranı

4. Prognostik/prediktif tanımlamanın tam olması

Tanım: aşağıdaki prognostik/prediktif parametrelerin kaydedildiği invazif kanser vakaları-
nın oranı

•	 Histolojik tip

•	 Derecelendirme (AB kılavuzlarına göre)

•	 Östrojen&progesteron reseptörü

•	 HER2

Tanım: aşağıdaki prognostik/prediktif parametrelerin kaydedildiği primer cerrahi yapılmış 
invazif kanser vakalarının oranı

•	 Histolojik tip

•	 Derecelendirme (AB kılavuzlarına göre)

•	 Östrojen&progesteron reseptörü

•	 HER2

•	 Patolojik evre (T ve N)

•	 İnvazif bileşen için mm olarak büyüklük

•	 Tümör etrafındaki damarsal invazyon

•	 En yakın radyal sınıra uzaklık
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Tanım: aşağıdaki prognostik/prediktif parametrelerin kaydedildiği invazif olmayan kanser 
vakalarının oranı

•	 Baskın histolojik tip

•	 mm olarak büyüklük

•	 Derecelendirme (AB kılavuzlarına göre)

•	 En yakın radyal sınıra uzaklık

5. Bekleme süresi 

Tanım: meme kliniğindeki ilk tanısal muayene tarihi ile 6 hafta içinde cerrahi veya diğer te-
davi tarihleri arasındaki zaman

6. MRG olanağı

Tanım: preoperatif olarak MRG ile incelenen kanser vakalarının oranı

7. Genetik danışmanlık olanağı

Tanım: Genetik danışmanlığa yönlendirilen kanser vakalarının oranı

Hatalı ya da geç konmuş bir tanının hem doğrudan hem de dolaylı olarak sağlık hizmetin-
deki diğer tüm basamakları ve hasta güvenliğini ciddi anlamda etkileyeceği göz önüne alındı-
ğında, bir kalite göstergesi olarak tanı hatalarını izleme ve ölçme gerekliliği aşikardır. En fazla 
toplumsal etkiye yol açacak tanı hataları, insidansları ve ekonomik yükü en fazla olanlardır. 
Bunlar saptanıp önceliklendirilerek bir ajanda dahilinde tanısal kalitede iyileştirme çalışma-
ları planlanmalıdır. 

Kaynaklar:
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2. Kanzaria HK, Mattke S, Detz AA, Brook RH. Quality Measures Based on Presenting Signs and Symptoms of 

Patients. JAMA 2015; 313: 520-522.

3. Newman-Toker DE, McDonald KM, Meltzer DO. How much diagnostic safety can we afford, and how should 

we decide? A health economics perspective. BMJ Qual Saf 2013;22:ii11–ii20.

4. Tsang C, Majeed A, Aylin P. Routinely recorded patient safety events in primary care: a literature review. Fam 

Pract 2012; 29: 8-15.

2.2. Tanı hatalarının görülme sıklığı 

Tanı hatalarının insidansı değişik etkenlerle ilişkili olarak, %1’den %51’e değişen oranlarda, 
belirgin varyasyon göstermektedir. Örneğin, otopsi serilerinde tanı hataları %10-20 dolayların-
da ortaya çıkar. Bunun yanında patoloji spesimenlerinde kanser tanısını kaçırma oranı %1-2 
olarak bulunmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki malpraktis davaları incelendiğinde, en 
sık dava nedeninin %29 ile tanı hataları olduğu görülmektedir. 
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Zwaan ve arkadaşları tanı hatalarının bildirilen insidanslarındaki varyasyonun nedenlerini 
dört ana başlık altında toplamıştır:

•	 Hatanın ortaya çıkma yeri ve hasta popülasyonu: tanı hataları daha yaşlı ve çoklu hastalığa 
sahip olan karmaşık hastalarda daha sık görülür. Bunun yanında radyoloji gibi belirli bölüm-
lerde, klinik bölümlerle karşılaştırıldığında daha düşük insidansa sahiptir. 

•	 Çalışma yöntemi: otopsi serileri, sentinel olay bildirimleri, malpraktis davaları gibi veri 
kaynakları hataları olduklarından daha yüksek gösterebilir. Otopsi serileri sadece ölen has-
talardaki tanı hatalarını ortaya koyduğu için çok yüksek oranlarda tanı hatası saptanabilir. 
Örneğin otopsi serilerinde pulmoner tromboembolilerin %55’inin atlandığı gösterilmesine 
rağmen gerçek serilerde bu oran %4 dolaylarındadır 

•	 Tanı tipi: Doğal hikayeleri gereği bazı hastalıkların klinik tablolarının tam olarak ortaya 
çıkması zaman alabilir. Tüberküloz, HIV gibi enfeksiyonların erken dönemlerinde tanı atla-
nabilir ya da gecikebilir. Tüberküloz tanısına odaklanmış otopsi çalışmalarında, vakaların 
neredeyse yarısında hasta sağ iken tüberküloz tanısından şüphelenilmediği görülmüştür. 
Benzer şekilde pulmoner tromboemboli de klinik olarak sıklıkla atlanmaktadır. Doktorlar 
tarafından bildirilmiş 583 hatanın incelendiği bir çalışmada, hataların %28’inin majör hata 
olarak raporlandığı ve en sık kaçırılmış ya da gecikmiş tanının pulmoner emboli olduğu 
gösterilmiştir.

•	 Tanı hatasının tanımı: Kimi çalışmalarda kaçırılmış, gecikmiş ya da yanlış tanılar tanı ha-
tası olarak kabul edilirken, kimi çalışmalarda da daha erken tanının kaçırılmış fırsatlar ya-
ratacağı saptandığında tanı hatası olarak adlandırılır. 

Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı tanı hatalarının gerçek insidansı esasında bilin-
memektedir. Bu nedenle değişik alanlarda ve değişik hasta gruplarında ayrı ayrı hesaplanması 
önerilmektedir. Bunun da ötesinde tanı hatalarının zaman içerisindeki değişimlerini incelemek 
ve kök neden analizleri yapmak da yardımcı olacaktır. Günümüzde tanı hataları ile ilgili bilgiler 
genellikle dosya incelemelerinden gelmektedir. Elektronik sağlık kayıtlarının kullanımı uygun 
bir algoritma dahilinde mümkün olursa, tanı hatalarının ve nedenlerinin daha sistematik ve 
gerçek zamanlı bir şekilde saptanması da mümkün olabilir. 
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4. Iseli K, Burger S, Muntwyler J, et al. Diagnostic errors in three medical eras: a necropsy study. Lancet 2000; 

355: 2027–31. 

5. Raab SS. Variability of practice in anatomic pathology and its effect on patient outcomes. Semin Diagn Pathol 

2005; 22: 177–85.



19
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2.3. Sağlık alanlarına göre tanı hatalarının sıklıkları

2.3.1. Acil servis 

Acil servis ortalamanın üstünde kararsızlık ve stres olan durumlarda, karmaşık kararlar 
vermeyi gerektirir. Acil servisler ‘hatanın doğal laboratuvarı’ ya da ‘tanı hataları için petri ta-
bağı’, acil tıp ise ‘hataya meyilli bir dal’ olarak görülmektedir. Acil servislerin kaotik ortamı, 
hasta değerlendirmelerinin sürekli bölünmesi, yorgunluk ve stres gibi etkenler karmaşık veya 
yüksek riskli hastalardaki esas soruna odaklanmaya ve analitik düşünce yolaklarını işletmeye 
engel olmaktadır. Hasta izlemlerinden alınan geri bildirimler, kısa yatış süreleri ve hızlı döngü 
nedeniyle yetersiz kalmaktadır. İletişim sorunları nedeniyle de hata sıklığı Acil Servislerde ol-
dukça yüksektir. 

Acil Tıp Liderlik Konseyi (‘Emergency Medicine Leadership Council’) 2011 yılında bilgi boş-
luklarına/kırılganlıklara ve dolayısıyla tanı hatalarına yol açan olası alanları tanımlamıştır: 

•	 Tıbbi kayıtlardan veya sevk eden doktordan daha önceki öyküye ait bilgi eksikliği,

•	 Hastanın durumunda bir değişiklik ya da sürekli olarak anormal bir yaşamsal bulgu,

•	 Laboratuvar ya da görüntüleme sonuçlarının zamanlamasındaki gecikmeler,

•	 Konsültan doktorla iletişim sorunları,

•	 Hasta devirleri,

•	 Doktor ve hemşire arasında etkin iletişim olmasına engeller. 

Bunların arasından doktor ve hemşire arasında iletişim olmaması en büyük sorun olarak 
tanımlanmıştır. Elektronik sağlık kayıtları bu kapsamda, acil servislerde çelişkili bir şekilde 
tanı hatalarına katkıda bulunabilir. Doktor ve hemşirelerin bir çok hasta verisini sisteme gerçek 
zamanlı olarak kaydetmeleri tıbbi hataları azaltmayı amaçlasa da, esasında birebir iletişimin 
önüne geçerek hata sıklığını arttırabilir.

2.3.2. Birinci basamak sağlık hizmetleri

Birinci basamakta verilen sağlık hizmeti de giderek daha karmaşık hale gelmektedir: dok-
torlar çok daha kısa zamanda, daha ciddi hastalıkları olan hastalara bakmak zorunda kal-
maktadırlar. Bu nedenle, birinci basamak sağlık hizmetleri de tanı hataları açısından riskli 
alanlardandır. Singh ve meslektaşları kaçırılan tanıların bir çoğunun pnömoni, dekompanse 
kalp yetmezliği, akut böbrek yetmezliği gibi aslında sık görülen durumlar olduğunu göstermiş-
lerdir. Bu hataların nedenlerine bakıldığında da bir çoğunun hasta-doktor etkileşimi sırasında 
hikaye alma, muayene ve/veya tetkik isteme süreçlerinden kaynaklandığı görülmüştür. Ely ve 
arkadaşlarının birinci basamak sağlık hizmeti veren doktorlar ile yaptıkları anket çalışmasında 
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ise doktorlara kendilerinin ya da başka bir doktorun yaptığı birer tanı hatası ve bundan çıka-
rılan dersler sorulmuştur. Karın ağrısı, ateş ve halsizlik, tanı hataları ile ilişkili olan en sık üç 
yakınma olarak sıralanmıştır. İlk tanı olarak en sık saptanan üç durum benign viral infeksiyon, 
kas-iskelet ağrısı ve KOAH/astım iken, tanı hatası yapılmış olan vakalarda doğru tanılar kan-
ser, pulmoner emboli ve koroner arter hastalığı olarak sayılmaktadır. Bu çalışmadan çıkarılan 
dersler şu şekilde sıralanabilir:

•	 Belirli durumlarda belirli hastalıkları göz önünde bulundurun (anksiyetenin ayırıcı tanı-
sında ciddi hiponatremi olması gibi).

•	 İlk konulan tanının üstünden bakın (astım alevlenmesi ile gelen bir hastada pulmoner 
emboli gibi).

•	 Atipik başvurular açısından uyanık olun (omeprazol kullanımını kesen bir hastanın göğ-
sündeki yanmanın myokard enfarktüsü olması gibi).

•	 Tanısal testler için daha hızlı olun (dispne ve hipoksi ile başvuran bir hastada geç tanı 
almış bir pulmoner hipertansiyon gibi).

•	 Eğer hasta beklenmeyen bir klinik seyir izliyorsa tanıları tekrar gözden geçirin (üriner 
sistem infeksiyonu tedavi edilmesine rağmen halsizliği geçmeyen hastada pankreas kanseri 
olması gibi).

•	 Sık görülmeyen durumları aklınıza getirin (deliryum ve konfüzyonla gelen yaşlı bir kadın-
da nörosifiliz gibi).

•	 Tam bir fizik muayene yapın (pelvik rahatsızlık hissi ile gelen hastada eksik muayene ile 
kaçırılmış over kanseri gibi).

•	 Tanı spektrumunuzu geniş tutun (ishal ve ateş ile gelen bir hastada iskemik barsak gibi).

•	 Güvenilir bir izlem planı çizin (planı çizilmeden gönderilen bir hastanın taşınması üzerine 
endometrial kanserin kaçırılması gibi).

•	 ‘kaçırılmayacak tanılar’ı akılda tutun (nefes darlığı ile gelen bir hastada myokard infark-
tüsünün kaçırılması gibi).

2.3.3. Hastanede yatan hasta

Yatan hastalarda hasta güvenliğini en çok tehdit eden hatalar ilaç ya da cerrahi hatalar değil, 
tanı hatalarıdır. Bu anlamda, yoğun bakımlar yüksek riskli alanlardır. Amerika Birleşik Dev-
letleri’ndeki yoğun bakımlardaki tanı hatası kaynaklı ölümlerin, ülkedeki meme kanseri iliş-
kili ölümlerle eşit düzeyde olduğu söylenmektedir. Otopsi yapılan yoğun bakım hastalarının 
%28’inde en az bir yanlış tanı olduğu görülmüştür. Genel olarak ‘hastane hastalar için güvenli 
bir yer değildir’. Hastanede yatış süresindeki her bir günlük uzama, istenmeyen bir çok olayın 
riskini de arttırmaktadır. Hastaya verilen tıbbi bakıma dahil olan uzmanlık sayısı arttıkça, hasta 
güvenliği ile ilişkili sorunların arttığı gösterilmiştir. Tek bir uzman tarafından izlenen hastalarla 
kıyaslandığında, üç ya da daha fazla uzmanlık alanından doktor tarafından izlenen hastaların 
istenmeyen bir olayla karşılaşma riskleri 3 kat artmaktadır. Yaş, komorbidite yükü gibi etken-
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lerle açıklanamayan bu etki, özellikle önlenebilir istenmeyen olaylar için belirgin bulunmuştur. 
En önemlisi, üç ya da daha fazla uzmanlık alanının müdahil olduğu hastalarda tüm istenmeyen 
olaylar içerisinde cerrahi (%73,2’den %44’e azalmış) ya da ilaç hatalarının (%0’dan %12’ye çık-
mış) değil, tanı hatalarının (%14,3’ten %32’ye artmış) oranı belirgin olarak artmıştır. 

2.3.4. Radyoloji ve patoloji

Radyoloji ve patoloji bilim dalları genellikle tanı hatalarının en az görüldüğü alanlardır. Çok 
geniş bir görsel pattern tanımlama bilgisi ve deneyime dayanarak değerlendirmeler yapılır. Kli-
nik bilimlerde ortalama %15 olarak tahmin edilen tanı hatası oranı, radyoloji ve patolojide orta-
lama %2-5 arasında değişmektedir. Tanı hatalarından sorumlu tutulan tüm bilişsel etkenlerin 
yanında, görsel ve mental yorgunluk gibi etkenler de radyolojide tanı hatalarına yol açabilir. 
Lenfoma ve sarkoma gibi bazı dokularda farklı patologlarının koydukları tanılar arasındaki tu-
tarsızlıklar artabilir. Radyoloji alanında en çok tanı hatalarına konu olan tetkik mamografidir. 
Goodson ve meslektaşları meme kanseri tanısının hastaların %9’unda geciktiğini, bu vakaların 
üçte birinde de sorumlu nedenin mamogramın yanlış okunması olduğunu göstermişlerdir. 

Radyoloji ve patoloji alanında, tanı hatalarını ölçmek için ‘raporlandıktan sonra geri çekile-
rek düzeltme yapılan tetkik raporlarının tüm raporlara oranı’ bir kalite göstergesi olarak kul-
lanılabilir. Bu sayede, sayısal bir oranın izlemi ve objektif hedefler konulması mümkün olabi-
lir. Örneğin, akredite bir kurumda radyoloji tetkiklerindeki düzeltme yapılan tetkik oranı %1 
dolaylarında seyrederken, kurumun hizmet alımı yaptığı müessesenin raporlarındaki yüksek 
düzeltilme oranları saptanabilir. Bir kurumsal kalite geliştirme süreci çerçevesinde müdahale 
edilerek bir iyileştirme programı çizilebilir. 

2.3.5. Cerrahi ve travma hastaları

Cerrahi branşlar arasında tanı hatalarının nedenleri farklılıklar gösterebilir. Uygulamadaki 
farklılıkların hata tipine etkisi bilinmektedir. Bazı branşlarda hikaye, fizik muayene kökenli 
etkenler tanı hatalarına daha çok katkıda bulunurken, bazı branşlarda ise tetkiklere bağlı ha-
talar daha fazla ortaya çıkabilmektedir. Yapılan bir çalışmada kulak-burun-boğaz cerrahisi ve 
ortopedik cerrahi arasında hataların nedenleri ve oranları karşılaştırılmış, kulak-burun-bo-
ğaz cerrahisinde hikaye ve fizik muayeneye bağlı hatalar daha az bulunurken, tetkiklere bağ-
lı hatalar belirgin bir şekilde fazla bulunmuştur. Tanı hatalarının önemli nedenlerinden biri 
de, özellikle pediatrik hasta grubunda radyolojik testlerin yanıltıcı olabilmesidir. Örneğin iyi 
vaskülarize bir menisküs dokusunun manyetik rezonans görüntüsü yırtık olarak değerlen-
dirilebilmekte ya da büyüme plakları ve aksesuar kemiklerin görüntüleri travma ile karış-
tırılabilmektedir. Bu noktalarda altın standart, deneyimli bir hekimin dikkatli muayenesidir. 
Özellikle travma hastalarında nörovasküler durumun yetersiz değerlendirilmesi ve yetersiz 
not alınması tanı hatalarına yol açabilecek en önemli nedenlerdendir. Tan ve meslektaşlarının 
yaptığı bir çalışmada, ekstremite travması olan hastaların dosyaları incelenmiş, nörovasküler 
değerlendirmenin tüm elemanlarıyla (duyu, motor, vasküler) ne kadar kaydedildiği ve dökü-
mentasyonun cerrahın tecrübesiyle ilişkisi incelenmiştir.  Hasta dosyalarının çok büyük bir 
kısmında kayıt eksikleri gözlenmiş ve hiç bir dosyanın tüm elemenlarıyla tam olmadığı gö-
rülmüştür. Maalesef cerrahın deneyimi arttıkça dökümentasyon eksiklerinin anlamlı oranda 
arttığı gösterilmiştir. 
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2.4. Tanı hatalarının kök nedenleri

Tanı hatalarının nedenleri pek çok ve çeşitlidir. Tanısal süreçteki bazı hata ve eksiklikler tanı 
hatalarına yol açabileceği gibi, hastalığın kendi doğası ya da hastanın uyumsuzluğu nedeniyle 
doktor tarafından kontrol edilemeyen nedenler de tanı hataları ile sonuçlanabilir. Graber ve 
arkadaşları, 100 vakalık bir seride tanı hatalarına neden olan 535 tane kök neden bulmuştur. 
Prospektif çalışmalarda nedensel ilişkilerin kurulması nispeten daha kolay olsa da, bu çalış-
malar ideal araştırma şartlarında yapılmaya çalışıldığında normal hayatta oluşabilecek bir çok 
önyargı atlanmış olacaktır. Öte yandan retrospektif değerlendirmelerde de o anda, doktorun 
içinde bulunduğu şartlar, stres ve yorgunluk düzeyi, hastadan alabildiği bilgi ve test sonuçlarına 
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erişimi gibi bir çok etken bilinemez ve değerlendirilemez. Doğal ortamlarda ortaya çıkmış olan 
tanı hataları saptanarak daha deneysel şartlarda irdelenirse, hatanın nedenlerine ulaşmak 
daha kolay olabilir. 

Bir sistem dahilinde incelendiğinde tanı hatalarının ortaya çıkabileceği değişik düzeyler 
vardır: 1) başvuru/sağlık hizmetine ulaşım, 2) hikaye alma/veri toplama, 3) fizik muayene, 4) 
testler (istem-çalışma-klinisyen tarafından değerlendirme), 5) değerlendirme (hipotez oluş-
turma-ağırlıklandırma ya da önceliklendirme-aciliyet ya da komplikasyonları tanıma), 6) sevk/
konsültasyon ve 7) izlem. Elbette ki kök nedenleri irdelemeden önce klinik muhakeme ve tanı 
koyma sürecinde rol alan bilişsel yolakları; klinik veri desteği; kişisel, çevresel ve sistem ilişkili 
etkenler gözden geçirilmelidir. Aşağıda tanı hatalarına yol açan önemli etkenlerden bazılarına 
değinilecektir.

2.4.1. Bilişsel süreçler

Tanı hataları, esasında, bilişsel psikoloji ilkeleri ile değerlendirilmesi gereken bir süreç so-
nunda oluşur. Kişilerin bilgiyi edinme, analiz etme ve klinik bir karar verme süreci sonunda bir 
plan çizmeleri gerekmektedir. Tanı hatalarının kök nedenlerine eğilmeden önce klinik karar 
verme süreçlerindeki bilişsel yolakları ve onları etkileyen kişisel ve çevresel etkenleri anlamak 
gerekir. 

Bilişsel kısayollar (‘Heuristics’) değerlendirmeler yapmamızı ya da karar vermemizi sağ-
layan, genellikle deneyim ya da deneme-yanılma yolu ile varılmış, net olarak tanımlanmamış 
veya informal kurallar olarak tanımlanır. Bu bilişsel yolaklar karmaşık durumlarda kısayollar 
oluşturmamıza yarar. Ancak sık kullanılan yolaklar tıbbi karar verme süreçlerinde bir çok bi-
lişsel önyargının temelini oluşturarak tanı hatalarına yol açarlar (Tablo 2). Sadece aklımızdaki 
bilgiye güvenmek yerine, klinik karar verme sürecine daha fazla veri ve bilgi konulmasının bir 
çok bilişsel süreç hatasını azaltabileceği öne sürülmektedir.

Tablo 2. Tanı sürecinde sık kullanılan kısa yollar (‘heuristics’), önyargı (‘bias’) ve kısıtlılıklar

Sık kullanılan kısa yollar

Tanımlayıcı kısa yollar 
(‘representative heuristics’)

Karakteristik belirti ve bulguları bulunan bir takım hastalıklara ‘mental 
eşleştirme’ kullanarak tanı koymak için kullanılır, ancak ayırıcı tanı yap-
ma olanağı tanımaz.

Elverişlilik kısa yolları 
(‘availability heuristics’)

İstatistiksel prevalans ya da olasılıktan ziyade daha yakında olmuş bir 
olay ya da vaka nedeniyle hatırlanması daha kolay olan bir tanının kabul 
edilmesine yol açar. 

Önyargı ve kısıtlılıklar

Saplanma (‘Anchoring’) Tersi için kanıtlar olmasına rağmen ilk düşünülen tanıya saplanıp kalma

Erken kapatma (‘Premature 
closure’)

Tanısal sürecin çok erken aşamalarında ayırıcı tanıları çok dar tutarak 
esas tanıya ulaşamadan süreci bitirme

Yeterince iyi olana varma 
(‘Satisficing’)

İdeal olandan daha azıyla yetinmek ya da yeterince iyi bir tanıya ulaşıldı-
ğında en doğru olan tanıya varmadan süreci sonlandırmak

Doğrulama önyargısı 
(‘Confirmation bias’)

Uymayan verileri doğrulamak ya da aramak yerine ilk akla gelen tanıyı 
doğrulamak için veri aramak 

Çerçeve hatası (‘Context 
error’)

Hastanın hikayesi, önceki tanıları, muayenesi, sosyal koşulları gibi etken-
lerden etkilenip tanısal süreci yanlış bir temel üzerinde kurmak
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Klinik muhakeme sürecinde iki ana grup bilişsel yaklaşım ve bunların oluşturduğu bir sis-
tem mevcuttur.

•	 Sezgisel yaklaşım ağırlıklı olarak doktorun deneyimlerine dayanır. Daha deneyimli dok-
torların kullandığı bu yolak, hastalık paternin tamamının bir bütün olarak tanınması ile baş-
latılır. Bu yolaklar çoğunlukla kişinin kendi bilişsel kısayollarını kullanır. Bu düşünce siste-
minin gelişebilmesi için öncesinde pek çok kere analitik yolakların kullanılması ve paternin 
öğrenilmesi gerekmektedir. Çok daha hızla sonuca ulaştıran bu yollar hastalıkların atipik 
başvurularında ya da patern yanlış tanımlandığında yanlış tanıyla sonlanabilir. Örneğin, akut 
koroner sendromlu hastalar esas belirti olan göğüs ağrısını taşımadıklarında yanlış tanı 
koyma olasılığı 10 kat artmaktadır.

•	 Analitik yaklaşım ise daha fazla veri kaynağına dayanan, daha az kısıtlanmış bir sisteme 
dayanır. Eğer tüm klinik veriler ve testlerin performans ölçütleri biliniyorsa bir hastalığın 
test öncesi olasılığı hesaplanabilir. Belirti ve bulgular belirli bir hastalık senaryosuna uyma-
dığında ya da tanımlanamadığında, belirsizlik derecesi yüksek durumlarda sistematik bir 
düşünme ve daha derin araştırma yaklaşımı gerektiren, ancak tanıya daha yavaş götüren 
bu yolak kullanılır. Deneyimsiz doktorlar bu yöntemi daha sık kullanırlar, ancak nadir gö-
rülen hastalıklarda veya yorgunluk, uykusuzluk gibi durumlarda deneyimliler de bu yolağı 
kullanabilirler. Bir durum/hastalık için bu yolağın bir çok defa kullanımı sonunda sezgisel 
bir yaklaşım gelişir. 

Bir klinik karar verme sürecinde çoğu zaman her iki yaklaşım da bilişsel bir süreklilik içe-
risinde kullanılır. Sezgisel yaklaşımın ortaya koyduğu bulgular analitik bir yolağı tetikleyebilir 
ve içgüdüsel şekilde ortaya konan bir tanı analitik yolağın akılcı tutumu ile reddedilebilir. Bu 
sayede bilişsel yolaklar doğru tanıya ulaşmayı sağlayabilir.

Eğer yorgunluk, uykusuzluk, ideal olmayan koşullarda ve sürelerde hasta karşılaşmaları 
gibi etkenler analitik yolağın tetiklenmesini engeller ya da etkilerini törpülerse tanısal hata 
yapma oranı belirgin şekilde artar. İş yükünün çok fazla olduğu, çalışma ortamının ideal ol-
madığı durumlarda da beyin sezgisel kısayolları kullanmayı tercih eder. Tüm bu hatalarda ilk 
izlenimimizin gücünün etkisi vardır; daha önceden gördüğümüz vakalar, özellikle ilk vakalar, 
aklımıza kazınırlar. 

2.4.2. Aşırı özgüven

Bazen de analitik yollarla varılabilecek bir sonuca, doktorun özgüveni nedeniyle sezgisel 
yolakların baskın çıkması ile ulaşılamaz ve süreç tanı hatası ile sonuçlanır. Her ne kadar dok-
torun özgüvenli olması hastada bir güven duygusu ve pozitif etki yaratsa da, aşırı özgüven ve 
tıbbi narsizm bir noktadan sonra doktorun durağan ve izole kalmasına yol açabilir. Aslında ka-
otik ve doktorun özsaygınlığını tehdit eden ortamlarda bir savunma reaksiyonu olarak ortaya 
çıkabilen bu durum, doktor-hasta ilişkisini ve dolayısıyla tanı koyma sürecindeki kritik verilerin 
aktarılmasını etkileyebilir. Sık görülen bir çok durum için klinik kılavuzlar ve algoritmalar bu-
lunmasına ve doktorlar bunların farkında olmasına rağmen, uyum oranları oldukça düşüktür. 
Belirli bir durum için etkinliği kanıtlanmış klinik uygulama kılavuzlarının varlığına rağmen, 
kişisel sezgi ve değerlendirmelerinin daha üstün olduğuna inanan doktorlar ve onların aşırı 
özgüvenleri tanı hatalarının önemli bir kaynağı olabilirler. 
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2.4.3. İletişim sorunları

İletişim eksiklikleri/sorunları, istenmeyen olaylara katkıda bulunan en önemli nedenler-
dendir. Birleşik Komisyon (‘Joint Commission’) 1995’ten 2007’ye kadar bildirilen vahim olay-
ların tümünde en önde gelen kök nedenin iletişim sorunu olduğunu bildirmiştir. Amerikan Tıp 
Enstitüsü, raporunda tanı hatasını şu şekilde tanımlamaktadır: hastanın sağlık sorunu(ları)na 
doğru ve zamanında bir açıklama bulmakta başarısız olmak veya bu açıklamayı hastaya ilete-
memek’. Görüldüğü üzere, hasta perspektifinden basitçe tanı hatasını açıklayan bu tanımda 
‘iletişim sorunu’, doğru ve zamanında tanının konulması ile eşit ağırlıkta vurgulanmaktadır. 
İletişim sorunlarının altında yatan nedenler çeşitlidir. Çalışma şartları kadar kişilerin kültürel 
yaklaşımlarının da iletişim sorunlarına katkıda bulunacağı gösterilmiştir. Özellikle çok katı bir 
hiyerarşik sistemin bulunduğu, gönüllendirme yerine cezalandırmanın ağır bastığı ortamlar 
kişilerin bilgi alışverişi yapmasına engeller oluşturabilir. Bunun devamında, tedavi sürecinde 
hastadan geri bildirim almamak, hasta ile etkin bir iletişim kurmamak ya da hastayı izleme-
mek de hasta bakımını bir açık devre sistem haline getirerek tanısal hatalara katkıda bulunur. 

2.4.4. Kurumsal politika ve prosedür eksiklikleri ve sistemsel sorunlar

Yukarıda tartışılan etkenlerin de ötesinde, sistemle ilgili pek çok sorun tanı hatalarının te-
melini oluşturmaktadır. Maalesef, artan hasta yükü nedeniyle hastanelerdeki hizmet sunum 
alanlarının sınırları belirsizleşmiştir. Acil servise gelen bir hastanın triyajının yapılması ve acil 
durumlarına müdahele edilmesinin dışında, hastanelerdeki yatak doluluk oranları nedeniyle 
bu hastanın acil servisteki kalışı uzayabilmekte ancak bu süre içerisinde daha ileri tetkik ve 
tedavi yapılamayabilmektedir. Doktor – hasta etkileşim süresi kısaldıkça hastaya ait dosyalar, 
bilgiler detaylı olarak incelenememekte, hastadan yeterli bilgi alınamamaktadır. Kurumlar aynı 
standartta 7/24 hizmet verecek personel ve şartları sağlayamamaktadır. 

Performans kaygısı ile bakılan hasta sayısı arttıkça, bu kantitatif artışla ters orantılı olarak 
kalite azalmakta, hasta güvenliği tehlikeye atılmaktadır. Her ne kadar tanı hatalarına giden 
yolda bireysel bilişsel süreçlerin rol oynadığı düşünülse de, gerçekçi olmak gerekirse, bilişsel 
hataya yol açan bir çok etkenin sistem ve süreç yönetimi ile ilgili olduğu görülecektir. 

Klinik iş akışında veya kurumsal süreçlerdeki boşluklar ya da politika eksiklikleri tanı ha-
talarının oluşumuna neden olurken özellikle sağlık gibi bir alanda sistem ve hizmet sunucu 
arasındaki etkileşimin karmaşıklığı da buna katkıda bulunur. Tanı hatalarınn teorik temelinde 
bilişsel modellerden bahsedilse de, gerçek hayatta doktorların klinik karar verme performan-
sını etkileyecek bir çok etken vardır ve hastalık tabloları çoğu zaman tek bir bilişsel yolakla 
tanınamayacak kadar karmaşıktır. Eğitim almakta olan asistanların yaptığı tanısal hatalarda 
bilişsel etkenlerden öte, bilgi eksikliği, takım çalışması ilişkili etkenler (süpervizyon eksikliği, 
hasta devir sorunları, sorumlulukların belirlenmemiş olması) ve aşırı işyükü ve personel ek-
sikliği, yorgunluk, iş sırasındaki bölünmeler gibi etkenlerin etkili olduğu bulunmuştur 

2.4.5. Tanısal tetkiklerle ilişkili sorunlar

Tanısal testlerin istenmesi, yorumlanması, bildirilmesi gibi değişik aşamalarda tanı hatala-
rına yol açabilecek zayıf alanlar vardır. Özellikle yeni kullanılmaya başlanılan testler, bunların 
yürütülmesi ve yorumlanması aşamasında tanı hatalarına zemin oluşturabilecek kısıtlılıklar 
mevcuttur 
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Halihazırda kullanılan analitik yöntemlerle aralarındaki ilişkiyi net olarak ortaya koymak 
mümkün olmasa da, test ilişkili tanısal hatalar beş ana neden altında sınıflanabilirler. Uygun-
suz bir test istenmiştir

1. Uygun bir test istenmemiştir

2. Uygun bir testin sonuçları yanlış uygulanmıştır

3. Uygun bir test istenmiştir ancak toplam test sürecinde bir yerlerde bir gecikme olmuştur

4. Uygun bir şekilde istenmiş bir testin sonucu yanlıştır

Test öncesi olasılıkların göz önüne alınmadığı klinik karar verme süreçlerinde, test perfor-
mansları tanı hatalarına yol açacak şekilde değişkenlik gösterebilir. Gerek hikaye alma gerekse 
tetkik süreçlerinde kritik bilgiye ulaşılamaması ya da kritik sonucun zamanında bildirilmemiş 
olması da tanı hatalarında bilgi transferinin önemine dikkat çeker. Bu nedenle, bir çok kurum ve 
akreditasyon kuruluşu kritik sonuç bildirimi düzenlemelerini benimsemekte ve uygulamaktadır. 

Daha sonra detaylı değinilecek olan laboratuvar hataları, tanısal tetkiklerle ilişkili sorunla-
rın tanısal hatalara ne oranda yol açabileceğini göstermeleri açısından önemlidir. Test sonuç-
larının doğruluğundan emin olmak için geliştirilen politikalar ve kalite göstergeleri mevcuttur. 
Bunlara rağmen bu prosedürleri izlemeyen kuruluşlarda, insanların hayatlarında dramatik 
sonuçlara yol açacak hatalar yapılabilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl 7 ila 
10 milyar lab testinin yapıldığı düşünülürse, %0.1’lik bir hata payının bile 7 ila 10 milyon hasta 
üzerinde etkisi olacağı hesaplanabilir 

Tarihi geçmiş kitlerin kullanılması, yanlış etiketleme, kalibrasyon eksikliği gibi hatalar hasta 
güvenliğini tehdit etmektedir. Bir laboratuvarda işlerin ters gitmesine yol açabilecek bir çok 
neden vardır:

•	 Bir örnek uygun olarak toplanmamıştır ya da etiketlenmemiştir.

•	 Bir örnek uygun şartlarda saklanmamış/bekletilmemiştir.

•	 Laboratuar aletleri düzgün çalışmamaktadır, parçaları eskimiştir/sorunludur veya kalib-
rasyon yapılmamıştır. 

•	 Örnek zamanında çalışılmamıştır.

•	 Testte kullanılan maddelerin miadı dolmuştur ya da saklama koşulları uygun değildir. 
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3. Tanı hatalarının sonuçları

Bir tanı hatası sadece hasta için değil kurum, toplum ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliği 
için de olumsuz sonuçlara yol açar. Amerika Birleşik Devletler’inde tanı hataları yüzünden yılda 
40 ila 80 bin insanın öldüğü tahmin edilmektedir. Son zamanlarda bunun en dramatik örneği 
Amerika Birleşik Devletleri’nde Ebola tanısı alan ilk hasta özelinde yaşanmıştır. Vaka, hasta-
neye ilk başvurduğunda sinüzit dahil bazı yanlış tanılar almış, evine gönderilmiş, yakınmaları 
artınca tekrar aynı Acil Servis’e başvurarak Ebola tanısı almıştır. Hastaneye yatışının sekizinci 
gününde ölen hastadan iki hemşireye de Ebola bulaşmıştır. Bu hasta temelinde tanı hatalarının 
nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarılabilecek bir çok ders vardır. 

İdeal olmayan şartlarda yapılan hasta-doktor görüşmelerinde, doktorlar tanı koyma süre-
cindeki klinik muhakeme evresinin bir çok basamağını atlayarak, akıl süzgecinden geçirilme-
miş bir çok tetkik istemektedirler. Bu tetkikler hem getirdikleri mali yük ile sağlık sisteminin 
sürdürülebilirliği için bir tehdit oluşturmakta hem de tetkik ilişkili istenmeyen olayların insi-
dansını arttırmaktadır. Bir başka deyişle, dar zamanlarda yapılan hasta değerlendirmelerinde 
savunmacı bir yaklaşım ile tanı hatasından kaçınmak istenirken, diğer taraftan hasta güven-
liğini tehdit edecek başka yüklerin altına girilmektedir. Gereksiz ya da uygunsuz tetkikler ço-
ğunlukla çok yoğun ve hastaya ayrılan zamanın kısa olduğu ortamlarda istenmektedir. Daha 
güvenli ve yüksek kaliteli bir sağlık hizmeti çok daha fazla tetkik ve girişim gerektirmek zorun-
da değildir. Sağlık hizmeti maksimize edilmemeli, optimize edilmelidir. Ne yazık ki, günümüzde 
sağlık sistemi içinde çok belirgin bir israf vardır. Bu israfın karşısına geçmek için bazı girişimler 
başlatılmıştır, bunlardan en önemlilerinden biri ‘Choosing Wisely’ (Akıllıca seç) kampanyası-
dır. Amerikan İç Hastalıkları Konseyi Vakfı (‘American Board of Internal Medicine Foundation’) 
tarafından başlatılan kampanyanın esas amacı hastaların doktorları ile tetkik ve girişimleri 
tartışmalarını ve bu sayede hastaların akıllı ve etkin seçimler yapma noktasında doktorları 
desteklemelerini sağlamaktır. Bu kapsamda bir çok uzmanlık derneği kendi uzmanlık alanla-
rıyla ilgili başlıklar belirlemekte ve kanıta dayalı öneriler doğrultusunda doktor ve hastaların 
bilgili kararlar vermesine yardımcı olmaktadır. Belirli durumlarda sıkça istenilen testlerin veya 
uygulanan tedavilerin bir kısmının bilimsel anlamda ve maliyet etkinlik anlamında ne kadar 
gereksiz olduğu bu listelerden görülecektir. 

Tanısal kaliteyi ölçerek ödüllendirmek gereksiz/uygunsuz tetkiklerin önüne geçebilmek 
adına yardımcı olabilir. Bu şekilde tanısal testlerle ilişkili hasta güvenlği süreçleri de iyileşti-
rilebilir. Yanlış tanılar genellikle testlerin gereğinden az kullanılmasından kaynaklandığı gibi, 
testlerin gereğinden fazla kullanılması da yanlış pozitifliklerle yanlış tanı ve tedavilere de yol 
açabilir 
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4. Tanı hatalarını önleme

Tıp, ‘hastalık’ ve ‘doktor’ merkezli bir sistemden, ‘hasta’ merkezli bir sisteme evrimleşmiş-
tir. Hastanın merkezde olduğu süreçlerde sağlıkta kalitenin ve hasta güvenliğinin artması, sağ-
lık sisteminin daha sürdürülebilir olması öngörülmektedir. Tanı koyma aşamasında da hasta 
merkezlilik, hataların önlenmesinde kritik bir bileşendir. Hasta, tanı sürecinde bilgi sağlayan 
en önemli veri kaynağıdır. Beraberinde zaman içerisindeki değişen ya da yeni ortaya çıkan be-
lirti ve bulguların analitik sürece dahil edilmesi de durumsal farkındalık gelişmesine yardımcı 
olur. Hastalar, aynı zamanda bakım süreçlerindeki hataları da aktarırlar. Tabi ki tanısal süreç-
teki tüm sorumluluğun hastaya devredilmesi değildir söz konusu olan. Bunun yanında tanı ha-
talarını önlemek adına daha keskin söyleme sahip iki grup vardır. Bir grup tanı hatalarını önle-
mek adına esas olarak bilişsel ve duygusal önyargıların ortadan kaldırılması için çalışılmasını 
savunurken, bir diğer grup da tanısal performansı etkileyen bilişsel kısıtlılıkların elektronik 
karar destek süreçleri gibi sistemsel değişikliklerle düzeltilebileceğini savunur. Oysa ki gerçek 
hayatta, örneğin çok yoğun ve kaotik bir acil servis ortamında, ne bilişsel etkenler ne de sistem 
ilişkili etkenler tek başına etkilidir. Yapılan bir tanısal hatanın ne ile ilişkili olduğu kolay bir şe-
kilde anlaşılamayacağı gibi sadece insan ya da sistem etkenlerini değiştirmeye çalışan tek yön-
lü bir inovasyonun da tanı hatalarını azaltmada etkili olamayacağı aşikardır. Bu nedenle, tanı 
hatalarının nedenlerini kusurlu insana karşı kusurlu sistem; bilişsel hataya karşı sistematik 
hata; sezgisel düşünce yolaklarına karşı analitik düşünce yolakları şeklinde bölmeye çalışmak 
oldukça yapaydır ve tek bir tarafa yönelen iyileştirme çabaları sonuçsuz kalacaktır. Berner ve 
Graber ‘doktor kalibrasyonu’na odaklanılması gerektiğini düşünmektedir, yani doktorun kendi 
değerlendirmesi ile ortaya koyduğu hata oranı ile gerçek hata oranları kesişmelidir. Başka bir 
deyişle, doktorun hata olasılığı hakkındaki farkındalığının artması gerekmektedir. Tanı hatala-
rını önlemede ilk adım belki de sadece şu soruyu sorabilmektir: ‘başka ne olabilir?’.

Havacılık sektörü ve sağlık sektörü arasında güvenlik kavramı temelinde bir analoji kurula-
bilir: uçuş güvenliği ve hasta güvenliği için standartlar olması; takım halinde etkin bir şekilde 
çalışabilen bir ekibin olması; algoritmalar ve kontrol listeleri kullanılması gerektiği gibi. Ancak, 
doktorların gerek hiyerarşik konumlanmaları gerek durumsal farkındalıkları nedeniyle takım 
çalışması algılamalarının pilotlardan çok daha değişik olduğu, sağlık çalışanlarının stres ve 
yorgunluğun etkilerini daha fazla inkar ettiği gösterilmiştir. Tanı hatalarını önlemede olumlu 
katkıları olacak etkenler aşağıda tartışılmıştır. 

4.1. Takım çalışması

Takım çalışması işbirliğine, bilgi boşluklarının doldurulmasına ve bilişsel süreçteki hatala-
rın düzeltilmesine yardımcı olur. Bu nedenle, uyumlu bir ekip ve sıkı bir takım çalışması hasta 
merkezli bir sağlık sisteminde kalite gelişimine katkıda bulunur. Tıp ve uzmanlık eğitimi süre-
cinde tıbbi bilgi ve becerinin yanında bir takım içinde çalışma ve etkin iletişim kurma yetileri-
nin de kazandırılması gerekmektedir. Doktorların aşırı özgüvenli olması ve tıbbi kararlarının 
sorgulanmasına izin vermemesi tıbbi hataların nedeni olabilir. Tıp öğrencilerinin simülasyon 
vakaları üzerinden tanı koymaları istendiği bir çalışmada, temel bilgi düzeyleri aynı olmasına 
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rağmen, ikili halde çalışan öğrenciler doğru tanıya tek çalışanlardan daha fazla ulaşmıştır (sı-
rasıyla %68 ve %50). Sonuç olarak, doğru ve sağlıklı bir iletişim ile etkin bir takım çalışması ta-
nısal performansı arttırabilir. Bu nedenle, ‘bir takım içerisinde çalışabilme’ yetisi, tıp eğitiminin 
erken yıllarından itibaren kazandırılmalıdır. 

4.2. Geribildirim

Bir çok doktor, tanı koyma sürecinde hata yaptığının farkına varmaz. Altın standart geri bil-
dirim olan otopsi hızları yıllar içerisinde giderek azalmıştır. Örneğin, Mayo Klinik’te 1955 yılında 
%80 dolaylarında olan otopsi hızı, 2005 yılı itibariyle %25ler dolayındadır. Hastanedeki ölüm-
lerin %25’inde otopsi yapılması önerilmektedir ancak bir çok eğitim ve üniversite hastanesi bu 
standartların çok altındadır. Oysa ki adli olmayan otopsiler tanı koyma süreci ile ilgili bir çok 
noktada fayda sağlayabilir: hasta izleminden sorumlu olan klinik ekibe eğitim ve geri bildirim 
verilmesi; yeni ya da yeniden önem kazanan hastalıkların saptanması; kalite ölçütleri oluştu-
rulması; yaşamsal istatistiklerin ve ölüm nedenlerinin daha doğru olarak saptanması; ilaç ya 
da girişimlerin yan etkilerinin izlenmesi; aileyi ilgilendirecek durumların tanımlanması. Otop-
silerin yanında morbidite ve mortalite toplantıları da sağlık ekibine geri bildirim verilmesi ve 
istenmeyen sonuçlardan herkesin kendine ders çıkarması, sistemin açıklarının görülmesi için 
multidisipliner bir tartışma ve geribildirim olanağı sağlar. 

Kalite performans değerlendirmesi kapsamında patoloji, radyoloji, nükleer tıp gibi dallarda 
geri çekilen rapor oranları, bağımsız sonuç değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkarılan hata 
oranları hesaplanarak doktorlara geri bildirim verilebilir. Kısacası, klinik hayatın her evresin-
de, gerek gerçek zamanlı gerekse geriye dönük olarak istenmeyen olaylar, direkten dönmeler, 
olumsuz hasta sonuçları ile ilgili tartışılmalar yapılarak geri bildirim alınabilecek bir çok alan 
bulunmaktadır. Özellikle kritik olaylardan ve hatalardan sonra durumu gözden geçirmek ve 
geri bildirim vermek ekip çalışması eğitimlerinde mutlaka gereklidir.

4.3. Elektronik sağlık kayıtları ve akıllı karar destek süreçleri 

Elektronik sağlık kayıtları, hastanın tüm sağlık süreci ile ilgili çok kıymetli veriler içermek-
tedir. Eğer bu kayıtlar hastayı süreklilik içinde değerlendirmeye izin verecek şekilde bütün-
leştirilebilir ve akılcı bir şekilde kullanılabilirse tanı hatalarını azaltmaları beklenir. Özellikle 
kontrol listelerinin elektronik sağlık kayıt sistemine iliştirilmesinin tanı hatalarını önlemede 
ümit vaad ettiği bilinmektedir. Elektronik sağlık sistemlerinde kritik sonuç bildirimlerinin dok-
tora ulaşılarak yapılması ve tetkik sonuçlarının doktora daha erken ulaşabilmesi için kullanılan 
bilgilendirme sistemleri tanı koyma süreçlerindeki gecikmelerin bir miktar önüne geçebilir. 
Ancak unutulmamalıdır ki, elektronik sağlık kayıtlarındaki aşırı ve gereksiz veri yükü de kritik 
bilgilerin ve sonuçların gözden kaçmasına neden olabilir. Bunun yanında bu sistemlerin kabul-
lenilmesinin ve geniş çaplı kullanımının oldukça yavaş olduğu da unutulmamalıdır. 

Bir çok tanı hatasının klinisyenlerin bilişsel süreçlerindeki önyargılardan ve yanılsamalar-
dan kaynaklandığı düşünülürse klinik karar verme sürecinde objektif olarak klinisyenleri yön-
lendirecek araç ve bilgiler tanı hatalarını azaltabilir. DXplain, ILIAD, Quick Medical Reference, 
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ISABEL gibi bir çok klinik karar destek aracı geliştirilmiştir. Isabel örneğinde hastaya ait yaş, 
cinsiyet, seyahat hikayesi, klinik belirti ve bulgular sisteme girildiğinde, sistem olası tanıları 
sıralamakta ve ‘kaçırılmaması gereken tanılar’a kırmızı bayrak koymaktadır. Thomas ve mes-
lektaşlarının çalışmasında yatış anında herhangi bir tanısı olmayan çocuk hastalara sadece 
asistanın kendi çabasıyla %89.4, Isabel’i de kullanarak %92,5, konsültanın da kararını alarak 
%95 oranında tanı konulduğunu göstermiştir. Karar destek sistemleri teorik olarak tanı koyma 
sürecinde faydalı olabilse de, gerçek hayatta ancak tanı konulamamış, nadir vakalarda etkin 
olarak kullanılmaktadırlar. 

Elektronik sağlık kayıtlarının akılcı kullanımı kaliteli sağlık hizmeti sunma ve hasta güven-
liğini arttırma anlamında önemli fırsatlar sunmaktadır. Ancak, tamamen elektronik bir sağlık 
alt yapısına ilerlemek de hasta merkezli bir klinik sağlık hizmetinin kalitesini tehlikeye atabilir. 
Maalesef, sağlık çalışanlarının hasta kayıtlarını tutmak için bilgisayar başında geçirdikleri za-
man esasında hastaya ayrılan zamandan çalınmaktadır. Hill ve meslektaşlarının bir devlet has-
tanesinin acil servisinde yaptıkları çalışma göstermiştir ki, acil servisteki bir doktor mesaisinin 
%43’ünü elektronik sağlık kayıtlarını tutmak için harcarken sadece %28’ini hasta ile yüz yüze 
iletişim kurmak ve bakım sağlamak için harcamaktadır. Yani, 10 saatlik bir mesaide neredeyse 
4000 tıklama yapan bir doktor zamanından en büyük payı elektronik sağlık kayıtlarına veri gir-
meye ayırmaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere, elektronik sağlık sistemi alt yapısının hedefe 
yönelik, pratik ve zamandan tasarruf ettirecek ‘kullanıcı-dostu’ bir şekilde kurulması gerekli-
dir. Aksi takdirde, hasta güvenliğini arttırması beklenen bir sistem hastaya ayrılan zamandan 
çalarak sağlık sistemini ‘hasta merkezli’ bir odaktan ‘bilgisayar merkezli’ bir odağa taşıyabilir. 

4.4. Eğitim

Maalesef daha deneyimsiz doktorlar, daha deneyimlilere göre kendilerine çok daha güven-
mekte ve tanı hatası yapma olasılıklarını daha düşük görmektedirler. Aşırı özgüven için olası 
bir çözüm doktorları daha uzman yapmak, yani eğitmektir (‘overconfidence’). Daha deneyimli 
ve eğitimli olanların kendilerini değerlendirmelerindeki keskinlikleri daha iyidir. Tanı doğrulu-
ğunu arttıracak eğitimin bir kaç yolu vardır: sürekli tıp eğitimi, belirli bir alanda uzmanlaşma, 
gerçek klinik hayatta daha fazla çalışma gibi. Bunların arasından performansı en çok geliştirdi-
ği düşünen yol daha fazla uygulama yapmaktır. Bunların yanında doktorların özfarkındalıklarını 
geliştirmeleri de ne zaman daha fazla veriye gereksinimleri olduklarını ya da ne zaman yanlış 
bir tanısal yolda olduklarını anlamalarına yardımcı olacaktır. 

Klinisyen öğreticiler, klinik muhakeme ve tanı koyma süreçlerinin gelişmesi için daha de-
neyimsizlere yol gösterebilirler. Bunu yaparken öncelikle hastaya tanı koyma aşamasında rol 
model olurlar. Aynı zamanda, hastanın hikayesini alma ve hastayı muayene etme sürecinde 
daha deneyimsiz doktorun hangi aşamada olduğunu ve klinik muhakeme yetilerini anlamaya 
çalışırlar, geri bildirim verirler. Hasta güvenliği ve tıbbi profesyonellik açısından örnek oldukları 
gibi, tanısal muhakeme becerilerinin geliştirilmesini de sağlayarak öğrencileri ve daha dene-
yimsiz meslektaşları için ideal bir öğrenme ortamı sağlarlar. 

Doktorların bilişsel performansının iyileştirilmesi tanısal güvenirlilikte belirgin düzelmele-
re yol açabilir. Son yıllarda hastalık bazlı bir müfredat yaklaşımından, sorun bazlı bir müfredat 
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yaklaşımlarına geçilmesi ve tıp eğitimi sırasında klinik muhakeme eğitimlerinin verilmesi ile 
bu pekiştirilmeye çalışılmaktadır. Metabilişim, bir kişinin düşünce süreçlerini, duygusal duru-
munu ve onların tanısal muhakeme üzerine etkilerini inceleyen analitik bir uygulamadır. Dok-
torlara, doktorların nasıl düşündüğü öğretilerek düşünsel süreçlerdeki potansiyel boşluklar ve 
önyargılar gösterilip bilişsel kısayolların ve önyargıların önüne geçilmeye çalışılabilir. Her ne 
kadar bu yöntemin etkinliği kanıtlanmış sonuçları henüz yoksa da, klinik muhakeme süreçleri 
ve metabilişimi geliştiren teknikler üzerine eğitim almaları özellikle daha deneyimsiz doktor-
ların bilişsel gelişimlerine katkıda bulunabilir.

Progresif sorun çözme, işlerinin rutinleşmesinden kaçan profesyonellerin düşünme şekli-
dir. Daha sonra karşılaşabilecekleri sorunlar için her zaman bir ‘B planları’ vardır. Sargeant ve 
meslektaşları geribildirimlerde yüksek notlar alan doktorların bu çok düzeyli düşünce yapısını 
koruduklarını göstermiştir. Bu becerinin gelişebilmesi için tabi ki sürekli profesyonel öğren-
me ve klinik uygulama gereklidir. Uzmanlık eğitimi alan doktorların daha yakından izlenmesi 
ve etkili bir süpervizyon, hem tanı hatalarının bir kısmını önüne geçebilir hem de öğrenme 
aşamasındaki deneyimsiz doktorların ‘karar verme’ becerisi kazanmasına rol modelleme ile 
yardımcı olur. 

Simulasyon temelli eğitim genellikle etkin iletişim, takım çalışması, liderlik ve kriz anların-
da müdahale etme becerilerini geliştirerek hasta güvenliğini arttırmaya çalışır. Tanısal karar 
verme süreçlerinin iyileştirilmesi için de gerçek hayat simülasyonları, standart hastalar, geri 
bildirim ve hataları tartışmak (‘debriefing’) gibi yöntemler kullanılabilir. Bunun yanında ‘kritik 
mola (‘time-out’) gibi evrensel hasta güvenliği protokollerinin de bir çok sağlık kurumunda 
takım çalışması eğitimlerine dahil edildiği görülecektir. Bir başka örnek, Amerika Birleşik Dev-
letleri’nde Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Kalite Ajansı (‘Agency for Healthcare Research and 
Quality’) ile Savunma Bakanlığı’nın işbirliği ile geliştirdiği TeamSTEPPS olarak adlandırılan bir 
çekirdek müfredat ve sağlık ekibinin takım çalışması becerilerinin arttırılması ve bunun kalite 
gelişimine katkıda bulunması için geliştirilmiş bir sistemdir.

Tanı hatalarını önlemeye yönelik yukarıda özetlenmeye çalışılan tüm konu başlıkları aslında 
‘hasta güvenliği eğitimi’ üst başlığı altında tartışılabilir. Tıp fakültelerinde uygulanmakta olan 
eğitim, genel olarak, öğrencilere klinik uygulamalarda gerekli olan teknik bilgi ve becerileri kap-
samaktadır. Ancak öğrencilerin hastalarına güvenli bir sağlık bakımı vermesi için gerekli tutum 
ve davranışların geliştirilmesi için yeterince yatırım yapılamamaktadır. Kaldı ki, bugünün öğ-
rencilerinin yarının hasta güvenliği iyileştirme programlarının mimarı olmaları beklenmektedir. 
Özel olarak bakılınca, yetersiz kalınan alanlar arasında; sistemsel düşünme, problem analizi, 
insan etkeninin bilimsel ortama etkisi ve uygulamadaki yeri, iletişim becerileri, hasta-merkezli 
yaklaşım, takım kavramı ve takım çalışması becerileri bulunmaktadır. Tıbbi uygulama hataları 
ile ilgili şüphe, korku ve endişe ile nasıl başa çıkılacağı konuları hiç tartışılmamaktadır.

Bu nedenlerle son yıllarda önemli uluslararası kuruluşlar hasta güvenliği konularının sağlık 
çalışanlarının eğitim programlarına mümkün olan en erken dönemde konulmasında hemfikir 
olmuş ve bu konuda çeşitli raporlar yayınlanmıştır. Bu raporların en yenisi ve kapsamlısı “the 
National Patient Safety Foundation” ve “Lucian Leape Institute” tarafında yayınlanan rapordur. 
Raporda eğitimde yapılması gereken değişiklikler için 12 öneride bulunulmaktadır. Bunların 
özeti aşağıdadır:
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1. Tıp fakülteleri ve eğitim hastaneleri liderleri, ‘öğrenen kurum’ kültürünü geliştirmeyi en 
önemli öncelikleri yapmalıdırlar. Bu değişim içinde özellikle hasta güvenliği, model profes-
yonelizm, bir arada çalışma alışkanlığı ve davranış değişikliği, şeffaflık ve değer verme her 
öğrenciye öğretilmeye çalışılmalıdır.

2. Tıp fakültesi ve eğitim hastaneleri liderleri, kişisel beceriler, liderlik, birlikte çalışma ko-
nularını çalışanlar ve öğretim üyeleri arasında ön plana çıkarıp, önemini vurgulamalıdırlar.

3. Sürekli eğitimin ve performans iyileştirmenin bir parçası olarak, tıp fakültesi dekanla-
rı ve eğitim hastaneleri liderlerinin öğretim üyelerini gerekli zaman ve kaynak desteği ile, 
öğrencilerine hasta güvenliği ile ilgili sorunları nasıl tanıyacakları konularını, hasta bakımı 
süreçlerinde iyileşme yöntemlerini ve uygulamalarını ve güvenli hasta bakımını öğretmeleri 
için teşvik etmelidirler.

4. Tıp fakültelerine girişten itibaren profesyonelizm ve hasta güvenliği kavramlarının öğ-
rencilere verilmesi sağlanmalıdır. Eğer öğrenci seçimi kurum tarafından yapılıyor ise, bu 
konular seçim sırasında ön plana alınmalıdır.

5. Tıp fakültelerinde hasta güvenliği konusu özel bir kavram olarak ele alınmalı ve bilimsel 
bir yaklaşım içinde olmalıdır. Bu çerçevede, hata nedenleri ve araştırılması, insan etkenleri 
kavramı, güvenliği iyileştirme bilimi, sistem teorisi ve analizi, sistem geliştirme ve yeni-
den-geliştirme kavramları, takım olma ve takım çalışması, hata bildirimi ve özür dileme 
konularına bir bütünlük içinde yaklaşılmalıdır.

6. Tıp fakültelerinde edinilecek deneyim, beklenilen beceri, tutum ve davranışlara ek ola-
rak, Institute of Medicine, Accreditation Council for Graduate Medical Education, American 
Board of Medical Specialties gibi kuruluşların önerdiği, profesyonelizm, kişisel yaklaşım 
becerileri ve iletişim, hasta-merkezli sağlık hizmeti sunumu ve multidisipliner takım çalış-
ması konularını da içermelidir.

7. Tıp fakülteleri, eğitim hastaneleri ve asistan eğitim programları birbiri ile ilişkili, sürek-
lilik arz eden ve esnek bir eğitim deneyimi sunmalıdırlar. Bu süreç tıp fakültesi öğrenciliği 
ile başlayıp, asistanlık ve yan dal uzmanlığı ile sürmeli ve yaşam-boyu sürekli eğitimi he-
deflemelidir.

8. Tıp eğitimi akreditasyon kurumları, ‘öğrenen kurum’ tanımı içinde hasta güvenliği konu-
sunun eğitim programlarında yer almasını sağlamalıdırlar.

9. Eğitim programlarında, eğiticilerin özellikle asistan eğitimi sırasında hasta-güvenliği ile 
ilgili davranışların önemini vurgulamaları sağlanmalı, eğiticilerin temel hasta güvenliği be-
cerilerine sahip olmaları beklenmelidir.

10. Tıp fakültesinden mezun olacak öğrencilerin uzmanlık eğitimine başlarken yeterli has-
ta güvenliği ile ilgili bilgiye sahip olmaları sağlanmalıdır.

11. Tıp fakültelerinde hasta güvenliği eğitimi öncelikleri, fakülte ve hastanede bu kültürü 
destekleyen programların varlığı ve okulun öğrencilerinin beceri, tutum ve davranışlarını 
şekillendirebilmesi ile ilgili araştırmalar yapılmalıdır.
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12. Tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinde finansal, akademik ve diğer teşvik edici unsur-
ların, hasta güvenliğini iyileştirici eğitim ve klinik uygulamaların daha da arttırılması için 
kullanılması önerilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü de 2009 yılında tıp fakültelerinde “hasta güvenliği” ile ilgili bir eğitim 
programı hazırlanması için rapor yayınlamıştır. Bu raporda eğitim programında yer alması ge-
reken konuların başlıkları şöyledir:

•	 Hasta güvenliği nedir?

•	 Hasta güvenliğinde önemli olan “insan etkenleri” nedir ve neden önemlidirler?

•	 “Sistem”i anlamak ve hasta güvenliğine olan etkisinin önemi

•	 Etkin bir takım oyuncusu olmak

•	 Hataları anlamak ve hatalardan öğrenmek

•	 Klinik riskleri anlama ve yönetme

•	 Kalite iyileştirme yöntemlerine giriş

•	 Hasta ve hasta yakınlarını ortak etme

•	 İnfeksiyon kontrolünü iyileştirme ve infeksiyonu en aza indirme

•	 Hasta güvenliği ve girişimsel işlemler

•	 İlaç güvenliğini iyileştirme

Benzer eğitim önerileri Australya Hasta Güvenliği ve Kalite Konsülü tarafından da yapılmış-
tır (Tablo 3). Konu ile ilgili Ulusal Hasta Güvenliği Vakfı’nın (‘the National Patient Safety Founda-
tion’) yayınladığı bir diğer raporda hekim ve hemşire eğitiminde hasta güvenliği ile ilgili olması 
gereken konular yer almaktadır (Tablo 4 ve 5).

Tablo 3. Avustralya Hasta Güvenliği Eğitim Çerçevesi

1. Etkin iletişim

a. Hasta ve hasta yakınlarını sağlık hizmetine ortak etmek

b. Riskleri paylaşmak

c. Bir yan etkiden sonra dürüst bir şekilde olayı hasta ile paylaşmak

d. Hastanın onayını almak

e. Saygılı davranma ve bilgilendirme

2. Yan etki ve hataları belirlemek, önlemek ve yönetmek
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a. Raporlama, bildirme ve yönetme

b. Risk yönetimi

c. Sağlık hizmetinde yan etki ve hataları anlama

d. Şikayetleri yönetme

3. Kanıt ve bilgiyi kullanma

a. En iyi kanıta–dayalı klinik uygulamada bulunma

b. Güvenliği arttırmak amacı ile informasyon teknolojisini etkili kullanma

4. Güvenli çalışma

a. Takım oyuncusu olma ve liderlik yapabilme

b. İnsan etkenlerini anlayabilme

c. Kurumsal karmaşayı anlayabilme

d. Sağlık hizmeti sunumunda sürekliliği sağlama

e. Yorgunluk ve stres yönetimini sağlamak

5. Etik olmak

a. Çalışabilecek fiziksel durumda olmak

b. Profesyonel ve etik davranışlar içinde olmak

6. Sürekli öğrenme

a. İyi bir öğrenci olmak

b. İyi bir öğretmen olmak

7. Özel konular

Tablo 4. Önerilen Eğitim Konuları-Doktorlar

•	 Tıbbi hatalar ve hasta güvenliği tanımları

•	 Teknoloji ve hasta güvenliği

•	 İnsan etkenleri: yorgunluk, karmaşık sağlık sorunlarına yaklaşım, v.b.

•	 Hekim-hasta iletişimi

•	 Sağlık hizmeti sunum takımı içinde iletişim

•	 Hatalardan öğrenme: hata bildirimi, analizi ve raporlanması
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•	 Hasta ve hasta yakınlarına hataların bildirilmesi

•	 Finansal ve hukuksal etkileri

•	 Sistem ve kültür değişimi

Tablo 5. Önerilen Eğitim Konuları-Hemşireler

•	 Etik-şeffaflık ve açık sözlülük

•	 Sağlık hizmetinde hatalara proaktif yaklaşım

•	 Hataların belirlenmesi: Sistem-kişisel

•	 Hataların bildirilmesi ve izlenmesi

•	 Hatalardan öğrenme-ders alma

•	 Personel sayısı/dağılımı ve tıbbi hatalar

•	 Teknoloji ve tıbbi hatalar

•	 Hasta eğitimi

4.5. Hastanın sürece dahil edilmesi ve sorumlulukları

Tanı hatalarının önüne geçilmesi elbette ki birincil olarak sağlık kurumlarının sorumlulu-
ğundadır. Öte yandan, günümüzde sağlık sisteminden hizmet alan kişilerin yeterli sağlık okur-
yazarlık düzeyine sahip olmaları ve sağlıkları hakkında verilen kararlarda paydaş olmaları ge-
rekmektedir. Bu sayede, hastalara iyi bir eğitim verilerek karar verme sürecinde yer almaları 
için yüreklendirildiklerinde hasta güvenliğini olumlu etkileyecek katkılar alınabilir. Hastalar 
sadece sistemin açıklarını fark etmekle kalmayıp, tanı koyma sürecindeki doktor kaynaklı bi-
lişsel hataları da önleyebilirler. 

Bir çok kurum ve kuruluş hasta güvenliğini arttırmak ve hataları azaltmak adına, hastaların 
bilgilendirilmiş ve eğitilmiş bir şekilde kendi sağlık ve bakım süreçlerine dahil olmaları için 
kampanyalar ve sloganlar geliştirmişledir. Ulusal Hasta Güvenlik Vakfı (‘National Patient Safety 
Foundation’) hasta güvenliğini iyileştirmek için hastalar ve doktorlara yönelik bazı kampanya-
lar geliştirmektedir. En basit haliyle sağlık hizmetinden yararlanan hastaların üç soru sorması 
istenir : 

1. Esas sorunum nedir? 

2. Bunun için ne yapmalıyım? 

3. Bunu yapmam ne için önemlidir?

Daha geniş bir bakış açısıyla, tanısal hataların önlenmesi için hasta ve hasta yakınlarının bir 
kaç adımı izlemeleri istenebilir. 

•	 Sorunları hakkında bilgilendirilmeleri için girişimde bulunmaları,
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•	 Klinisyen tarafından önerilen izlem önerilerine uymaları,

•	 Sistem kaynaklı tanı hatalarını önlemeye yardımcı olmak için tıbbi kayıtları saklamaları,

•	 Açık ve doğru bir şekilde konuşarak bilişsel hataları önlemeye yardımcı olmaları,

•	 Sağlık tarama test önerilerini uygulamaları.

Doğru tanı konulması için hastalar da kendi kontrol listelerini oluşturabilirler (Tablo 6) ). Bu 
sayede hem hastalar sağlık okuryazarlığı kazanır, hem de tanı sürecinde sorumluluk alarak 
sağlık personeline yardımcı olur.

Tablo 6. Doğru tanıya ulaşmak için hastalar için kontrol listesi

Soru sorun ve katılın

Aşağıdaki kontrol listesini takip ederek sizin için doğru tanıyı bulmanın bir parçası olursunuz

1. Hikayenizi iyi anlatın: doktor ya da hemşireye hastalığınızı anlatırken açık, tam ve doğru 
anlatın

•	Açık olun: Belirtilerinizin ne zaman başladığını, semptomlarınızı neyin iyi ya da kötü 
etkilediğini ve belirtilerinizin ilaç ile, yemek ile, eksersizle veya günün belirli saatle-
riyle ilişkisini düşünmek için zaman ayırın.

•	Tam anlatın: Hastalığınız hakkında önemli tüm bilgileri hatırlamaya çalışın. Notlar 
alın ve yanınızda getirin: aile bireylerinden biri bu konuda yardımcı olabilir. 

•	Doğru anlatın: Bazen, doktordan önce bir hemşire ya da sağlık teknisyeni hastalığınız 
hakkında sorular sorabilir. Doktora da aynı şekilde anlattığınızdan emin olun. 

2. İyi bir tarihçi olun:

•	Geçmişte denediğiniz tedavileri ve işe yarayıp yaramadıklarını hatırlayın.

•	Hastalığınızın zaman içinde nasıl ilerlediğini düşünün.

•	Ailenizin tıbbi geçmişlerini ve benzer hastalıklar için risk altında olabileceğinizi 
düşünün. 

3. İyi kayıt tutun:

•	Test sonuçları, hastane başvuruları ve yatışlarınızın kaydını tutun.

•	Kullandığınız ilaçların doğru bir listesini bulundurun. 

•	Doktor, hemşire ya da eczacınızla her konuşmanızda listeyi yanınızda getirin. 

4. Bilgilendirilmiş bir tüketici olun:
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•	Hastalığınız hakkında internette güvenilir kaynaklardan veya bir kütüphaneden bilgi 
edinin. Birçok internet sitesinin kanıta dayalı, güvenilir ya da doğru olmadığını bilin. 

•	Yaptırdığınız testler ya da işlemler hakkında bilgi edinin.

•	İlaçlarınız hakkında bilgi edinin.

•	İlaçlarınızın isimlerini bilin (hem marka hem de etken maddelerini). Örneğin: Tylenol 
(marka ismi) ve Asetaminofen (etken madde). 

•	Size ilacın ne için verildiğini bilin. 

•	Almanız gereken miktarı (dozu) bilin. 

•	İlacı gün içinde almanız gereken zamanı bilin.

•	İzlemek ve doktora bildirebilmek için ilacın yan etkilerini bilin. 

•	İlacın yiyecek veya diğer ilaçlarla etkileşimi olup olmadığını bilin. 

5. Sağlığınızı yönetmekte sorumluluk alın:

•	Doktor ya da hemşirenizle konuşurken ‘bana 3 şey sor’ broşürünü kullanın. 

•	Eğer birden çok doktorunuz varsa birbirlerinin ne düşündüklerini ve planladıklarını 
bildiklerinden emin olun. 

•	Tüm doktorlarınızın sizin test sonuçlarınızı, kullandığınız ilaçlarınızı ve diğer tedavi-
lerinizi bildiğinden emin olun. 

•	Sağlığınız hakkındaki kararlar hakkında bilgi sahibi olun ve kararların bir parçası 
olun. 

6. Test sonuçlarınızı bilin: 

•	Yapılan tüm testlerin sonuçlarının size ve doktorunuza ulaştığından emin olun. 

•	Haber olmamasının iyi haber olduğunu sanmayın: arayıp test sonuçlarınızı kontrol 
edin. 

•	Test sonuçlarının anlamlarını ve daha sonra ne yapılması gerektiğini sorun. 

7. Takip:

•	Tedaviye başladığınızda doktorunuza ya da hemşirenize ne zaman takip randevusu 
almanız gerektiğini sorun.

•	Tedaviden ne beklemeniz gerektiğini ve tedavinizin size ne yapacağını sorun. 

•	Eğer yeni belirtiler ortaya çıkarsa veya belirtileriniz daha kötüye giderse ne yapmanız 
gerektiğini sorun. 

8. Tanınızın doğru olduğundan emin olun: 
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•	Bazen tanınız ‘en olası tanı’dır ancak bu her zaman doğru olmayabilir. 

•	‘Bu, başka ne olabilir?’ diye sormaktan korkmayın. 

•	Doktorunuz ya da hemşirenizi hastalığınızın başka nedenleri olabileceğini düşünmek 
için cesaretlendirin. 

9. Sağlık bilgilerinizi kaydedin ve gelişiminizi yapılandırılmış bir biçimde izleyin: 

•	Bilgilerinizi takip edecek ücretsiz aletleri kullanın ve bunları sağlık ekibinizle payla-
şın. Bunlar, www.npsf.org/psaw adresinden ulaşabileceğiniz ‘Society to Improve Diag-
nosis in Medicine’s Patient’s Toolkit for Diagnosis’ gibi aletlerdir. 

Hasta güvenliği ve kalite süreçleri ile ilgili standartlar belirleyerek sağlık kurumlarının ak-
reditasyonunu gerçekleştiren Birleşik Komisyon (‘The Joint Commission’) da hataları önlemek 
adına hastaları kendi bakımları ile ilgilenen sağlık takımlarında bilgili, aktif elemanlar olmaya 
çağırmaktadır. Bu kapsamda, hastalara aşağıdaki önerilerde bulunulmaktadır ):

•	 Soru ya da endişeleriniz varsa konuşun. Halen anlamadıysanız, tekrar sorun. Sizin bede-
ninizdir ve bilmeye hakkınız vardır. 

•	 Aldığınız bakıma dikkat edin. Her zaman doğru sağlık personelinden doğru tedavileri ve 
ilaçları aldığınızdan emin olun, varsaymayın.

•	 Hastalığınız hakkında kendinizi eğitin. Yapılan tetkikleri ve tedavi planınızı öğrenin. 

•	 Güvendiğiniz bir aile bireyi ya da arkadaşınızın destekçiniz ya da danışmanınız olmasını 
sağlayın.

•	 Aldığınız ilaçları ve neden aldığınızı bilin. İlaç hataları en sık tıbbi hatalardır. 

•	 Standartları kontrol edilmiş hastane, klinik, cerrahi merkez, vb kurumlardan hizmet alın.

•	 Tedaviniz hakkındaki kararlarda yer alın. Sağlık ekibinin merkezinde siz varsınız.

4.6. Klinik yaşantıda uygulanabilecek pratik öneriler

Klinik yaşantıda stres arttıkça düşünce süreçleri ve dikkat zayıflar. Buna zayıf takım çalış-
ması da eklenince, arrest ve cerrahi girişimler gibi kritik müdahele gerektiren durumlarda 
hata yapma olasılığı artar. Schiff ve meslektaşları tanı hatalarının nedenlerini ortaya koyabil-
mek için ‘Agency for Healthcare Research and Quality’ tarafından desteklenen üç yıllık bir 
çalışma yürütmüşlerdir. Bu çalışmada tanı hatalarını önlemek için gerekli olan dört ana başlık 
oluşturulmuştur: 1) tanı bir sistemin parçası olarak görülmelidir, 2) insan belleğine daha az 
güvenilmelidir, 3) açık bir şekilde yansıtma ve tartışma yapılacak daha fazla ‘alana’ gereksinim 
vardır, 4) multidisipliner bakış açısı ve işbirliği hayata geçirilmelidir. Tüm bunların yanında tanı 
hatalarını ölüm ya da malpraktis davası gibi sonlanım noktalarına varmadan saptamak için 
tarama startejileri oluşturulmalıdır. 
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Klinik ekibin tanı hatalarını azaltmak için yaşama geçirebileceği pratik önlemler bulunmakta-
dır. ‘Society for Improved Diagnosis’ bu önerileri aşağıdaki şekilde özetlemektedir (Tablo 7 ve 8):

Tablo 7. Tanı hatalarını azaltmak için klinik ekibe öneriler

•	 Hastalarınızın en önemli tanılarını bilin.

•	 Sağlık hizmetinin idaresinde hastanızın sesi olun ve onları destekleyin.

•	 Hastaların belirtilerindeki ve durumlarındaki değişikliklerin bulunmsı, bildirilmesi ve ka-
yıt altına alınması için tanı ekibinin gözü olun. 

•	 Tanı ekibini izleyin. Hastanız, tedaviye beklenildiği gibi yanıt veriyor mu?

•	 Hastanız ve sağlık personelinin iletişimini iyileştirmeye yardım edin:

•	 Hastaların hikayelerini anlatmalarına ve tüm belirtilerini ilişkilendirmelerine yardım 
edin. 

•	 Hastaların tanılarını ve kendilerine anlatılanları anlayıp anlamadıklarını kontrol edin. 

•	 Uygun bakım koordinasyonu olup olmadığını takip edin.

•	 Hastaları tanı süreci ile ilgili bilgilendirin. 

•	 Tanı hatalarının nasıl ortaya çıktığını ve nasıl önlenebileceğini öğrenin. 

•	 Hastaları tanı testleri ve neden gerekli oldukları konusunda bilgilendirin, hastaya test 
sırasında yaşayabilecekleri ve testlerin neyi ortaya çıkarabileceğini anlatın. 

•	 Hastaya henüz tanının bilinmediği ya da tanının kötü olduğu dönemde ortaya çıkabilecek 
psikolojik ve duygusal sorunlarında yardımcı olun. 

Tablo 8. Tanı hatalarını azaltmak için ayaktan bakım hizmetleri için öneriler

•	 Ulaşılabilen tüm hastaların, önerilen kanser tarama tetkiklerini yaptırmalarına destek 
olun.

•	 Her hasta için tüm eski kayıtların, test sonuçlarının ve konsültasyonların elde edilebilir 
olmasını sağlayın. 

•	 Elektronik tıbbi kayıt sistemi kullanın ve problem listesinin doğru olduğundan emin olun.

•	 İstenen tüm tanı testlerini ve konsültasyonları takip edin ve yapıldıklarından emin olun. 

•	 Bildirilen test sonuçları ve konsültasyonları kontrol edebilecek bir sistem kullanın. 

•	 Hastalara test sonuçlarının kopyalarının verin. 

•	 Hastalarınızı aşağıdaki konularda bilgilendirin:
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•	 Eğer belirtiler daha kötüye gider ya da iyileşmezse, size ne zaman ve nasıl geri dönecekleri. 

•	 Durumları hakkında, nereden daha fazla bilgi okuyabilecekleri.

•	 Kendi bakımları için nasıl daha aktif olabilecekleri. 

•	 Yakın tarihte yatırılan hastaların takiplerini kısa sürede yapın. 

•	 Yakın dönemde acilde ya da poliklinikte yeni bir şikayet ile görülen tüm hastaları takip 
edin.

•	 Personelin daha önceden planlanmış yokluğunda bildirilen test sonuçlarını gözden geçi-
recek bir vekil belirleyin. 

4.7. Kurumsal bir değer olarak sistem bazlı ‘tanı hatalarını’ önleme stratejileri 

Sağlık hizmet kalitesinde bireysel farklılıklar sonucu oluşabilecek değişkenliklerin önlen-
mesi için sisteme bütünleştirilmiş politika/prosedürler ve çoklu güvenlik düzeyleri çok önemli 
bir rol oynar. Hasta güvenliğini arttırmak adına güvenlik ağları kurulmalı, çok katmanlı sistem-
ler kullanılmalıdır. Belki de hepsinden önemlisi kalite kültürünü benimsemiş bir liderlik ile 
kurum sürekli geri bildirime ve öğrenmeye açık olmalıdır. Tanı hatalarını önlemek adına uygu-
lanacak sistem temelli yaklaşımlar üç ana strateji üzerinde kurulabilir: önleme, hatayı görünür 
kılma, hatanın sonuçlarının hafifletilmesi. Pratik öneriler Tablo 9’da özetlenmiştir.

Tablo 9. Tanı hatalarını azaltmak için sağlık kuruluşlarına yönelik öneriler

•	 Tanı hatalarından ders alın: onları bulun, inceleyin ve tartışın. Tanı hatalarını büyük vizit-
lerde ve mortalite-morbidite toplantılarında sunun. 

•	 Tanısal test sonuçlarında çevrimi tamamlayın. Hastalara test sonuçlarını gönderin. Son 
bir ayda kaç tane kritik test sonucu çalışıldığını izleyin. 

•	 Hastalarınızın tanıda sizin yanınızda olması için onları bilgilendirin ve destekleyin. 

•	 Doğru bir problem listesi ve ayırıcı tanı listesi oluşturulmasını sağlayın. 

•	 Hizmet sunucularının, tanıları hakkında geri dönüş bilgisi edinebilecekleri yollar oluşturun. 

•	 İkinci fikir alınmasını destekleyin ve kolaylaştırın. 

•	 Personelin iletişimi ve etkileşimini iyileştirin. 

•	 Klinisyenlere, tanıya özgün karar vermeyi kolaylaştıran araçlar sağlayın: DXplain, Isabel, 
VisualDX, Up-to-date. 

•	 Optimal tanıyı teşvik eden bir atmosfer oluşturun: yeni hastaları değerlendirmek için ye-
terli zaman sağlayın, dikkat dağıtıcı etkenleri en aza indirin. 



48

•	 Tanının iyileştirilmesinin bir parçası olmaları için hemşirelere yetki verin. Yeni veya iyi-
leşen belirtileri izleyin, testlerin yapıldığından emin olun, ve hastalar ve hizmet sunucular 
arasındaki iletişimi geliştirin. 

Havacılık sektörünün sağlık sistemine örnek olması ile kontrol listelerinin kullanımı hasta 
güvenliğini arttırmak amacıyla sağlık sektöründe de yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Kalite 
kültürü gelişmiş kurumlarda politikalar ve prosedürler dahilinde bir çok kontrol listesi kul-
lanılmaktadır. Kontrol listeleri, hastanenin her alanında aynı tablodaki her hastaya standart 
bakım sağlanması (örneğin, hastanenin herhangi bir alanında yatan bir sepsis hastası), gözden 
ve akıldan kaçan noktaların görülmesi (örneğin, gereğinden fazla tutulmuş bir santral venöz 
kateter), taburcu listelerinin eksiksiz olması (örneğin, ilaçlar, evde bakım planları, bir dahaki 
kontrol randevusu gibi) için oldukça değerlidir. Ancak kontrol listeleri iş yükünü belirgin şekilde 
arttıracak ya da tekrara yol açacak şekilde uzun ya da amacının dışında parametreler içerir bir 
halde olursa rutin kullanıma girmeleri zor olabilir, daha da tehlikelisi üstün körü ve uygunsuz 
bir şekilde doldurularak yanlış bir güvenlik hissi de uyandırabilir. Kendi deneyimimiz özgüveni 
çok yüksek olan doktor ekibinin kontrol listelerini kullanmada gönülsüz olduğu ancak hemşire 
ve diğer sağlık personelinin sistem değişikliğini çok daha kolay kabullendiği ve kontrol listele-
rinin kullanımının kendilerine özgüven sağladığı yönündedir. ‘Kaçırılmaması gereken’ ve ‘kır-
mızı bayrak’ olarak adlandırılan durumlar tanımlanmalıdır. Kritik sonuç bildirimi algoritmaları 
tanımlanmalı, sisteme entegre edilmeli ve koşulsuz uygulanmalıdır. Özellikle mesai saatleri 
dışındaki tanı hatalarını azaltmak adına güvenilir protokoller olmalı ve hangi kademe ve dene-
yimde olursa olsun, tetkikleri uygulayan ve değerlendiren kişiler mümkün olduğunca standart 
iş çıkarmalıdır. Radyoloji alanında radyoloji-patoloji korelasyonunun sağlanması, akran gözden 
geçirmesi, yapılandırılmış raporlama sistemleri, bilgisayar yardımlı tanıma, yorgunluğun önü-
ne geçmek için işgücünün tasarlanması gibi sistem ilişkili önlemler alınabilir. 
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5. Laboratuvar hataları

Sağlık hizmeti, oldukça karmaşık bir iş kolu olup, günümüzde çeşitli baskılar altında ve hız-
la değişen ortamlarda verilmektedir. Bir taraftan son moda teknolojinin kullanılmasını gerek-
tirirken, diğer taraftan farklı sağlık profesyonellerinin bu sürece katkısı bulunmaktadır. Tıbbi 
bakım sürecinde, önlenebilir hatalar sonucunda hastaya verilebilecek zararların, sürecin hiç 
bir basamağında gerçekleşmemesi, hasta güvenliği olarak tanımlanmaktadır. Gelişmiş ülke-
lerde, yaklaşık her on hastadan biri, tıbbi bakım süreci sırasında önlenebilir hata ile karşı-
laşırken, gelişmekte olan ülkelerde bu sayının daha yüksek olduğunu tahmin etmek hiç zor 
değildir. Önlenebilir hata kaynağı olarak; tıbbi bakımın daha karmaşık ve zor bir süreç olması, 
farklı kişilerin bu sürece dahil olması, kullanılan araç ve gereçler ve tıbbi bakım sırasında takip 
edilmesi gereken prosedürler sayılabilir.

Sağlık sektörünün birçok alanı, hasta güvenliği ile ilgili konularda hala mücadele ederken, 
laboratuvar tıbbı bu konuda yine öncü disiplinlerden olmuştur. Kalite değerlendirme program-
ları kavramı ve pratiği uzun yıllardır klinik laboratuvarlarda rutin olarak uygulanmaktadır. Kli-
nik laboratuvarlarda gözlenen hata oranları da diğer tüm klinik branşlarda tespit edilen hata 
oranlarına göre oldukça düşüktür.

Laboratuvar testlerinin; tıbbi kararın verilmesinde, tedavi planının devamında veya değişti-
rilmesinde, tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinde, tedavi sonrasında hastanın izleminde en 
az %60-70 oranında katkısı bulunmaktadır. Bu yüksek derecede etkiden dolayı, laboratuvar 
hizmetlerinin kalitesi oldukça önemlidir. Klinik karar vermenin ve hasta bakımının laboratuvar 
hizmetine kuvvetli olarak bağımlı olması, laboratuvar tıbbının kalite standartları oluşturması-
na neden olmuştur. Diğer tıbbi disiplinler ile karşılaştırıldığında, laboratuvar tıbbındaki süreçler 
kesin hatları ile tanımlanmıştır ve diğer disiplinlerdeki prosedürlere göre daha rahat kontrol 
altına alınabilmektedir.

5.1. Laboratuvar hatalarının kaynakları

Laboratuvar hataları, test isteminden başlayarak, sonuçların raporlanmasına kadar geçen 
süre içerisinde herhangi bir basamakta ortaya çıkan hatalardır. Klinik laboratuvarlar, çok uzun 
bir süre dikkatlerini, testlerin analitik basamağı ile ilgili kalite kontrol ve kalite değerlendirme 
programlarına vermiştir. Bununla birlikte, son yıllarda kanıta dayalı tıbbın da önem kazanma-
sıyla, klinik laboratuvarlarda sadece analitik basamağa odaklanarak kaliteli laboratuvar hiz-
metinin verilemeyeceği görülmüştür. Dolayısıyla, analiz öncesi (pre-analitik) ve analiz sonrası 
(post-analitik) basamakların da kaliteli laboratuvar hizmetinin verilmesinde, hasta bakımının 
güvence altına alınmasında ve maliyet etkin sağlık hizmetinin sunulmasında eşit derecede öne-
me sahip olduğu belirlenmiştir. Literatür verilerine göre, laboratuvar hataları çoğunlukla analiz 
öncesi basamakta ortaya çıkmaktadır. Yine literatür verilerine göre, analiz öncesi ve analiz 
sonrası hatalar, laboratuvarda tespit edilen toplam hatanın %93’üne karşılık gelmektedir. Ana-
litik basamak ile ilgili hatalar önemli ölçüde azalmış olmasına rağmen, özellikle immünassay 
yöntemlerde karşılaşılan interferanslar, ciddi hata kaynağı olarak karşımıza çıkabilmektedir.
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Pre-analitik ve post-analitik süreçlerin, analitik sürece göre daha fazla hataya açık olduğu 
görülmektedir. Özellikle, pre-pre-analitik süreç olarak adlandıracağımız, klinik laboratuvara 
ait olmayan prosedürlerin uygulandığı ve bu uygulamalarda klinik laboratuvar profesyonelle-
rinin doğrudan kontrolünün olmadığı bir süreç mevcuttur. Pre-pre-analitik süreç; hekimin test 
istemi ile başlayan, örnek alım süreci ile devam eden ve örneklerin klinik laboratuvara trans-
feri ile sona eren bir süreçtir. Çalışmalardan elde edilen bulgular, pre-pre-analitik sürecin öne-
mini daha da arttırmıştır. Özellikle yeterli olmayan laboratuvar test istek sistemleri nedeniyle, 
laboratuvar servislerinin yanlış kullanılması, bu durumun toplam maliyet üzerine etkisi ve tıb-
bi hata ve yaralanmaların riskini arttırması, tüm dünyada dikkatle üzerinde durulan bir konu 
haline gelmiştir. Uygun olmayan test isteklerinin, genel biyokimya ve hematoloji testlerinde 
%11-70 arasında, idrar analizi ve mikrobiyolojik testlerde %5-95 arasında ve kardiyak enzim-
ler ve tiroid testlerinde ise %17,4-55 arasında değiştiği tahmin edilmektedir. Bazı çalışmalarda 
fazla ve gereksiz laboratuvar test isteminin önlenebilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu 
çalışmaların sadece laboratuvar tarafından değil, klinikler ile beraber yürütülmesi daha etkili 
olmaktadır. Ayrıca, kanıta dayalı laboratuvar rehberlerinin yaygınlaşması ve klinik kullanıma 
girmesinin izlenmesi ve laboratuvar uzmanları tarafından klinik önerilerin yapılması, bu konu-
da yapılan çalışmaların başarısını arttıracaktır. Laboratuvar servislerinin uygunluğunun arttı-
rılmasında, verilen test hizmeti ile beraber konsültasyon hizmetlerinin de sağlanmış olmasının 
gerekliliği oybirliği ile kabul görmüştür.

Hasta kimlik bilgilerinin örnekler üzerinde doğru tanımlanması, doğru laboratuvar sonuçları 
için en önemli ilk basamaktır. Örneklerin yanlış kimlik ile eşleştirilmesi, çok ciddi sonuçlara 
neden olacaktır. Yapılmış olan bir Q-Probe çalışmasında, hasta bilekliği kimlik hatası oranı, 
ortalama %7,4 olarak tespit edilmiştir. Hataların hastane büyüklüğü ile ilişkili olduğu ve daha 
küçük çaplı hastanelerde hata oranlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sürekli izlem 
ve eğitimlerle, kimlik hatası oranları en az %50 oranında azalmıştır. Bir başka Q-probe ça-
lışmasında, poliklinikten yapılan test isteklerinin %4,8’inde; isteği yapılan ancak laboratuvar 
enformasyon sisteminde başka bir test ile eşleşen test, hasta kimlik hatası, test isteğinde bu-
lunan hekim hatası veya doğru olmayan test önceliği gibi en az bir tane test isteği giriş hatası 
tespit edilmiştir. Avustralya’da yapılmış bir çalışmada, test isteğinin, testi isteyen hekim kimlik 
bilgisinin veya test istenecek hastanın kimlik bilgisinin yanlış yazılması hatalarının en az %39 
düzeyinde gerçekleştiği belirlenmiştir. 

Çalışmalar ile yeterli örnek miktarının testin doğruluğu ve kullanılabilirliği ile ilgili en kritik 
faktör olduğu değerlendirmeleri yapılmıştır. Kaybolan, pıhtılaşmış, hemoliz olmuş veya yeterli 
ve doğru olmayan örnek alım prosedürü sonucu alınmış ve işlenmiş örnekler, oldukça yük-
sek yüzdede pre-analitik hata kaynağıdır. Özellikle doğru olmayan örnek alım prosedürleri ve 
yanlış örnek kaplarına/tüplerine örnek alınması, klinik laboratuvarlar ve diğer departmanlar 
arasında işbirliğinin önemini ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmalarda, bu hataların sıklığının 
poliklinik hastaları ve yatan hastalarda farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu farklılığın, yatan 
hastalarda çok sayıda kan alımının ve daha karışık test isteklerinin olması, laboratuvar perso-
nelinin kan alım sürecinde danışman bir rolünün çoğunlukla olmaması, poliklinik hastalarında 
ise laboratuvar personelinin kan alım sürecine daha fazla hakim olmasından kaynaklandığı 
söylenebilir. Diğer taraftan, hastalardan kan alımının yüksek personel devir hızının olduğu ve 
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özellikli tecrübelerden yoksun hasta servis personeli tarafından yapılması, hata sayısını da 
arttırmaktadır. Genel olarak bakıldığında, hastalardan alınmış olan örneklerin hem kalitesinin 
hem de miktarının yetersiz olması, %60’ın üzerinde pre-analitik hatalara neden olmaktadır. 
Test isteminde bulunan hekimin belirtilmemesi, örnek türünün bildirilmemesi, gerekli form-
ların doldurulmaması veya yanlış doldurulması, örnek alım sırasının yanlış olması, örnek pro-
sesinin yanlış olması gibi nedenler de eklendiğinde, pre-analitik hata oranı da artmaktadır. Kan 
alımının fiziksel egzersiz sonrası gerçekleşmesiyle, plazma hacim değişikliği nedeniyle meta-
bolit konsantrasyonundaki farklılıklar; örnek alımı esnasında turnike kullanımının gereğinden 
fazla olması; mevsimsel farklılıklar; diyet, stres, cinsiyet ve örnek alımında hastanın pozisyonu 
gibi değişkenler de pre-analitik hatalara neden olabilecek diğer unsurlardır.

Analize hazırlık aşaması; laboratuvar enformasyon sistemine kaydı, santrifüj edilmesi, por-
siyonlara ayrılması, gerekli durumlarda dilüsyon yapılması ve analizin yapılacağı analizör için 
sıralanması gibi birçok işlemi içermektedir. Bu hazırlık aşaması, tüm analiz maliyetinin %19’u 
gibi bir oranını içermektedir. Ayrıca bu aşama oldukça zaman alıcı olup, bir test sonucu elde 
etmek için gereken zamanın yaklaşık %37’sini kapsamaktadır. Diğer taraftan numune hazırlık 
aşaması, enfeksiyöz materyal içerdiğinden dolayı, laboratuvar personeli için de tehlikeli olabil-
mektedir. Otomatize preanalitik robotik çalışma istasyonlarının ticari olarak kullanıma girmesi 
ile, pre-analitik hata olarak kabul edeceğimiz örneklerin uygun analizörler için sıralanması, 
etiketlenmesi, enfeksiyöz materyale maruz kalma gibi hatalarda dramatik olarak azalma mey-
dana gelmiştir.

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve otomasyon ve standardizasyon ile ilgili yenilikler, 
laboratuvar sonuçlarının analitik güvenilirliğini arttırmış ve hata oranlarını da önemli ölçü-
de azaltmıştır. Ancak laboratuvar tıbbının bazı alanlarında, analitik hatalar hala güncelliğini 
korumaktadır. Klinik laboratuvarlarda kalite tasarımı kesinlikle öncelikli olarak analitik sü-
reçten başlamalıdır. Çünkü testin analitik doğruluğu, en önemli kalite kriteridir. Bu kriterin 
yerine getirilememiş olması, diğer süreçlerde yer alan kriterler yerine getirilmiş olsa dahi, 
toplam test sürecini problemli hale getirmektedir. Son yıllarda, immünometrik yöntemlerde 
mevcut analitik interferansların sıklığı ve hasta bakımı üzerine negatif etkileri ile ilgili bilgiler 
artmıştır. Birçok çalışmada, analitik interferansların belirlenmesinin güçlüğünden ve mey-
dana getirdiği ciddi hatalardan bahsedilmektedir. Analitik interferansların, hastalarda bulu-
nan heterofilik antikorlar, anti-fare antikorları gibi anti-hayvan antikorları veya anti-idiotipik 
antikorlar gibi anormal bağlanma proteinlerinden meydana geldiği bilinmektedir. Bu interfe-
ransların gerçek etkisi, reaksiyonda bağlanma bölgesi ile alakalı olup ya yanlış pozitif ya da 
yanlış negatif sonucun ortaya çıkması ile görülmektedir. Bu interferansların etkisi değişmekle 
birlikte, en az %82 vakada hem hasta bakımı açısından hem de laboratuvar maliyetleri açı-
sından potansiyel olumsuz etkiler ortaya çıkartmaktadır. Analitik interferans ile ilgili en ciddi 
problem, klinik karar düzeylerinin kullanımı ile ilgilidir. Bariz ‘cut-off’ seviyelerinin kullanımı 
ile bu problem çözülmeye çalışılmış olsa da, özellikle tümör belirteçleri ve kardiyak troponin 
gibi testlerde oldukça ciddi problemler yaşanmaktadır. Son yıllarda daha duyarlı ve dokuya 
spesifik test kitlerinin üretilmesiyle bu problem aşılmaya çalışılmıştır. Ancak klinik karar ve-
rilmeden önce, yine de immünassay yöntemin mevcut kısıtlılıkları, interferansın büyüklüğü ve 
etkisi mutlaka bilinmelidir.
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Analitik süreç ile ilgili diğer önemli bir konu analitik doğruluktur. Son yıllarda yapılan çalış-
malarda, kalibrasyon hatalarının, klinik karar verme üzerine etkisi dile getirilmiştir. Özellikle 
kalibrasyon hatalarının yol açtığı analitik bias, hasta sonuçlarını etkileyen önemli basamak-
lardan biridir. Mayo Klinik’te yapılan bir çalışmada, serum kalsiyum testinde 0,1 mg/dl gibi 
bir analitik bias, hasta başına 8-31 $ arasında daha fazla maliyete neden olmaktadır. Analitik 
bias 0,5 mg/dl düzeyine çıktığında ise, hasta başına maliyet 34-89 $ düzeyine çıkmaktadır. Tüm 
ABD’de serum kalsiyum testi ile ilgili analitik bias düşünüldüğünde, yıllık 60-199 milyon $ eko-
nomiye kayıp ortaya çıkabilmektedir. Maliyetlerin artışı haricinde, hastaların duygusal olarak 
da etkilenebileceği unutulmamalıdır.

Toplam test sürecindeki kaliteden bahsedebilmek için, pre-analitik ve analitik kalite ile be-
raber, tamamlayıcı olarak post-analitik kaliteden de bahsetmek gerekmektedir. Bu süreç ile, 
pre-analitik ve analitik süreçleri en doğru şekilde tamamlamış örneğin ve elde edilen test so-
nucunun hem laboratuvar uzmanı tarafından değerlendirilerek kliniğe iletilmesi, hem de klinik 
tarafından elde edilen test sonucunun doğru şekilde hasta yararına kullanılması süreçleri bir 
araya getirilmektedir. Pre-analitik süreçte de olduğu gibi, post-analitik süreç de iki basamak-
tan oluşmaktadır. İlk basamak laboratuvar dahilinde olup; test sonucunun analitik olarak elde 
edildikten sonra, testin değerlendirilip onaylanması ve raporunun hazır hale getirilmesi aşa-
masına kadar olan süreçtir. Post-post-analitik süreç dediğimiz ikinci basamak ise, laboratuvar 
dışında gerçekleşmekte olup, klinisyenin laboratuvar raporunu aldığı, değerlendirdiği ve hasta 
yararına kullandığı süreçtir.

Laboratuvar içerisinde gerçekleştirilen post-analitik prosedürler; laboratuvar sonuçlarının 
değerlendirilip onaylanması, laboratuvar enformasyon sistemine kaydı ve istemi yapan birim-
ler ile farklı şekillerde sonuçların paylaşılmasıdır. Paylaşım şekilleri, basılmış olan raporların 
ilgili kliniklere dağıtılması şeklinde de olduğu gibi, artık günümüzde çoğunlukla elektronik or-
tamda olmaktadır. Ayrıca kritik değerlerin ilgili kliniklere bildirilmesi, sözel şekilde olmakta 
ve kayıt altına alınmaktadır. Post-analitik süreçte, toplam laboratuvar hatalarının %18,4 – 47’si 
ortaya çıkmaktadır. 

Post-analitik süreçte en sık karşılaşılan hatalar; yanlış değerlendirme ile onay işleminin ya-
pılması, test raporlamasının yapılmaması veya yanlış birime yapılması, test sonuçlanmasında 
meydana gelen gecikmeler ve veri girişi sırasında yapılan hatalardır.

Manuel olarak sonuç validasyonunun yapılması hem zaman alan bir süreçtir hem de bireyler 
arasında oldukça geniş değişkenliğe sahiptir. Laboratuvarın kliniklere olan cevap verme süresi-
ni uzattığı gibi tanı ve tedavi ile ilgili süreçlerde de gecikmelere yol açabilmektedir. Bu nedenle, 
sonuç validasyonu sürecinin artık otomatize olması tartışılmaktadır. Günümüzde yeterli duyar-
lılık ve özgüllüğe sahip oto-validasyon yazılımları geliştirilmiş olup, klinik laboratuvarlarda kul-
lanılmaktadır. Ancak bu yazılımların laboratuvar hatalarını ne ölçüde azalttığı ve hasta güven-
liğini nasıl iyileştirdiği ile ilgili çalışmalar yeterli değildir. Ancak bu çalışmaların yapılması zor 
olsa da, bu tür yazılımların kullanılması hatalar için önleyici faaliyet olarak kabul edilmelidir.

Post-analitik süreç ile ilgili önemli hata kaynaklarından birisi de; laboratuvarlar arasındaki 
değişkenlik ve kullanılan referans aralıklardır. Sağlıklı ve hastalıklı bireyler için kullanılan re-
ferans aralıklar, laboratuvar testlerinin klinik kararda kullanılmasında en önemli karşılaştırma 
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aracıdır. Farklı veya hatalı referans aralıklarının kullanılması, laboratuvar testlerinin hatalı de-
ğerlendirilmesine neden olacak ve hasta bakım süreçlerini etkileyecektir. 

Post-analitik süreçte en önemli basamaklardan birisi de, laboratuvar raporlarının oluştu-
rulması ve ilgili birimlere gönderilmesidir. Raporun yazım biçimi ve içeriği, raporda yer alan 
bilgilerin ilgili klinikler tarafından kullanımını da etkilemektedir. Klinik laboratuvarlarda bilgi 
güvenliğinin önemi artık kabul gören ve üzerince ciddiyetle çalışılan bir husus olmuştur. Labo-
ratuvar bilgi sistemleri, sadece analitik verinin yer aldığı sistemlerden ziyade, daha kompleks 
sistemler olarak karşımıza çıkabilmektedir. Özellikle klinikler ile ilişkileri daha güçlü kılacak 
verilerin raporlarda paylaşılması son yıllarda artmaktadır. Açıklayıcı yorumların raporlarda yer 
alması, hasta bakımının iyileşmesinde olumlu rol oynamaktadır. Özellikle rehberlere dayalı 
yorumlar gittikçe önem kazanmaktadır. Bununla birlikte, raporlarda yer alan açıklayıcı yorum-
ların yeterli tecrübeye sahip olmayan laboratuvar profesyonelleri tarafından yapılması maale-
sef tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir. Bu durum da, değerlendirmelerin standardize olması 
gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Post-analitik sürecin laboratuvar kontrolü dışında gerçekleşen basamağı, post-post-ana-
litik süreç olarak adlandırılmaktadır. Bu süreçte, rapor klinisyene ulaşır, klinisyen tarafından 
okunur, değerlendirilir ve raporda yazılı olan test sonuçları hasta yararına kullanılır. Yapılan ça-
lışmalarda, laboratuvar verisinin kısmen kullanıldığı gösterilmiştir. Hatta yapılan bir çalışma-
da, acil servis tarafından isteği yapılmış olan testlerin yaklaşık %45’lik bir kısmının raporunun 
ya hiçbir şekilde istenmediği ya da geç istendiği belirlenmiştir.

Laboratuvar test sürecinin kalitesinin ölçümü ile ilgili prosedürler, uzun yıllarca laboratuvar 
yöneticilerini ve akreditasyon kurumlarını zorlayan problemlerden olmuştur. Katı bir şekilde 
uygulanması gereken pre-analitik protokollerin yetersiz veya doğru bir şekilde uygulanma-
masından kaynaklanan göstermelik değişiklikler, değerli sağlık kaynaklarının harcanmasına, 
hasta bakımında gecikmeye, potansiyel hata kaynaklarının ortaya çıkmasına neden olacaktır. 
Laboratuvar test süreci ile ilgili hataların büyük çoğunluğu laboratuvar dışında, analitik süreç 
haricinde gerçekleştiğinden, klinik biyokimya, hematoloji, koagülasyon, immünoloji ve molekü-
ler birimler ile ilgili testler genellikle ve sıklıkla bu hatalardan etkilenmektedir. Diğer taraftan, 
genomik ve proteomik teknolojilerin günümüzde hızla gelişmesi; örnek toplanması, transfe-
ri, depolanması ile ilgili yeni prosedürlerin gerekliliğinin, örnek hazırlığı prosedürleri kadar 
önemli olduğunu ortaya koymuştur. Laboratuvar hatası sonucu olan genotipik hatalar, kalıtım 
ile uyumlu olmayan test sonuçlarını ortaya çıkartacak ve hem tıbbi hem de hukuki problemlere 
neden olacaktır.

Laboratuvar tarafından test sonuçları, klinisyenlere farklı şekillerde sunulmuştur. Ancak, 
çekici biçimde sunulmuş olan raporlar, birçok pre-analitik hata kaynaklarını saklayabileceğin-
den, tüm test sürecinin kalitesini azaltacaktır. Laboratuvar servislerinin yeterli şekilde kul-
lanılmaması, sağlık harcamalarını arttıracak, hastaların zarar görmesine neden olacak ve 
laboratuvar servislerinin sadece ticari meta olduğu görüşünün devamına neden olacaktır. La-
boratuvar harcamaları, tüm hastane harcamalarının %4-10’unu kapsamaktadır. Örnek kalitesi 
ve sonuç kullanımının geliştirilmesi, kalite iyileştirmesi ve sağlık giderlerinin düşürülmesi açı-
sından teşvik edici olacaktır.
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5.2. Laboratuvar hatalarının önlenmesi

Laboratuvar hatalarının önlenmesinde kalite yönetim sistemlerinin laboratuvarlarda uygu-
lanması ve klinik laboratuvarların akreditasyonu gittikçe önem kazanmaktadır. Sertifikasyon 
sürecinde; kalite yönetim sistemleri ile ilgili standartlar temel alınmıştır. Sertifikasyon bir 
ürün, bir süreç veya bir hizmetin belirtilen şartlara göre yerine getirildiğinin yazılı olarak bel-
gelendiği prosedürdür. ISO 9000 serileri, sertifikasyona örnek olarak verilebilir. Akreditasyon 
sürecinde ise, sadece kalite yönetim sistemleri değil, teknik yeterlilik ile ilgili standartlar da 
temel alınmıştır. Akreditasyon kurumunun, başvuran kuruluşun özellikli olan hizmetleri yü-
rütmeye yetkili (salahiyetli/ehil) olduğunun resmi olarak onayladığı / tanıdığı prosedürdür. ISO 
15189, Tıbbi Laboratuvarlar – Kalite ve Yeterlilik için Şartlar, standardı klinik laboratuvarların 
akreditasyonu için en uygun standart olarak karşımıza çıkmaktadır. Klinik laboratuvar akredi-
tasyonu; yetkinliğin/yeterliliğin tanınması, hizmet değişiminin laboratuvarlar arasında değişi-
minin kolaylaştırılmasında, yönetim araçlarının geliştirilmesinde ve hem hasta, hem klinisyen 
hem de laboratuvar çalışanlarının ihtiyaçlarının güvence altına alınmasında önemlidir. Akredi-
tasyonun; laboratuvar yönetimi ve performansının gelişimine katkısı, laboratuvar markasının 
güçlenmesi, laboratuvar hizmetlerinin algılanabilir olması, kredibilitesinin yüksek olması, geri 
ödeme kolaylığı ve uluslararası pazarda güvence sağlaması gibi laboratuvara faydası bulun-
maktadır. Diğer taraftan, emeğin karşılığının alınması ve daha iyi sağlık bakımına imkan sağla-
ması ile sektöre de faydası bulunmaktadır. Özellikle ABD’de, geri ödeme için bazı akreditasyon 
şartları aranmaktadır. Türkiye’de geri ödeme kurumunda akreditasyon ile ilgili bir zorunluluk 
bulunmamaktadır. Türkiye’de sadece ruhsatlı laboratuvar olma zorunluluğu bulunmakta olup, 
bu zorunluluk sadece özel laboratuvarlar için geçerlidir. Ancak son yayınlanmış olan Tıbbi La-
boratuvar Yönetmeliğinde (2013), kamu sahipliğindeki kurum ve kuruluşlarda da laboratuvar-
ların ruhsatlandırılması zorunlu hale getirilmiştir.

Joint Commission International (JCI), sağlık kurumlarının akreditasyonunu gerçekleştiren 
bir kuruluştur. Akredite olan kuruluşlardan, uluslararası hasta güvenliği hedeflerini ((‘interna-
tional patient safety goals –IPSG’) hayata geçirmelerini beklemektedir. Bu hedeflerden, hasta-
ların kimliğinin doğru bir şekilde tanımlanması, etkili iletişimin geliştirilmesi, doğru prosedü-
rün gerçekleştirilmesinden emin olma ve sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyon riskinin azaltılma-
sı hedefleri, doğrudan klinik laboratuvarların hedefleri olarak belirlenmiştir. 

Amerikan Patolojistler Koleji (‘College of American Pathologists’- CAP) Laboratuvar Akredi-
tasyon Programında, laboratuvarların hasta güvenliği ile ilgili hedeflere sahip olup olmadığının 
sorgulanması gerekliliği bulunmaktadır (GEN.20365). Bu hedefler şunlardır:

•	 Örnek alma, analiz ve raporlama süreçlerinde hem hasta hem de alınan örneklerde kim-
lik bilgilerinin doğru bir şekilde tanımlanması,

•	 Malinite, ciddi enfeksiyon hastalıkları, sitogenetik anomaliler veya kritik sonuçların rapor-
lanması gibi hayati tehlikeye neden olabilecek bilgilendirmelerde iletişimin geliştirilmesi,

•	 Hataların belirlenmesi, iletilmesi ve düzeltilmesinin zamanında yapılması,

•	 Laboratuvarın hasta güvenliği ile ilgili koordinasyon rolünün, sağlık kurumu içerisinde 
geliştirilmesi.
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Yine CAP Laboratuvar Akreditasyon Programında, laboratuvarda kalite performans göster-
gelerinin izlenip izlenmediği, bu göstergelerin problemleri belirleyip belirleyemediği ve süreç-
lerin iyileşmesi için fırsatlar yaratıp yaratmadığının sorgulanması istenmektedir (GEN.20316). 
Kalite performans göstergeleri şunlardır:

•	 Hasta ve örnek kimlik bilgileri ile ilgili göstergeler: Örneğin; kimlik bilgisi hatalı hastadan 
istenen test yüzdesi,

•	 Test isteğinin doğruluğu: Laboratuvar enformasyon sistemine doğru olarak aktarılmış test 
istek yüzdesi,

•	 Acil test sonuçlanma süresi: Sonuçlanma süresi, örnek alımından testin raporlandığı za-
mana kadar geçen süre olarak ele alınabileceği gibi, örneğin laboratuvara kabulünden ra-
porlandığı zamana kadar geçen süre olarak ta kabul edilebilir. Sadece acil biriminden veya 
yoğun bakımdan gelen test isteklerinde bu gösterge kullanılabileceği gibi, “STAT” önceliği 
olan test isteklerinde de kullanılabilir. Laboratuvarlar, sonuçlanma sürelerinin takibinde, or-
talama veya ortanca değeri izleyebilecekleri gibi, belirlenmiş olan sonuçlanma süresi içinde 
sonuçlanmış örneklerin yüzdesini de takip edebilirler.

•	 Kritik değer raporlama,

•	 Müşteri memnuniyeti,

•	 Örneklerin kabul edilebilirliği: Genel hematoloji ve klinik kimya testlerinde reddedilmiş 
olan örnek yüzdesi,

•	 Düzeltilmiş rapor yüzdesi,

•	 Patoloji veya sitoloji örneklerinde etiketleme hataları,

•	 Ziyan olmuş kan ürünleri yüzdesi,

•	 Kan kültürü kontaminasyon oranı

Tıbbi laboratuvar servisleri, hasta bakımı için gerekli olup, hem hastaların hem de sağlık 
hizmeti verenlerin ihtiyaçlarını karşılamalıdır. ISO-15189 Tıbbi Laboratuvarlar – Kalite ve Yeter-
lilik için Özel Şartlar, uluslararası olarak tanınan bir standart olup, tanı laboratuvarlarının ger-
çekçi laboratuvar hizmeti vermesi için gerekli olan şartları içermektedir. ISO-15189 standardı, 
ISO-17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar ve ISO-9001 
Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar standartlarına dayanmaktadır. ISO Teknik Komitesi (TC 212 
– Klinik Laboratuvar Test ve in-vitro Tanısal Test Sistemleri) uluslararası konsensüs dökümanı 
olarak ISO-15189 standardını geliştirmiştir. Bu komitenin çalışma alanı; laboratuvar tıbbı ve 
in-vitro tanı alanlarında kalite yönetimi, pre- ve post-analitik süreçler, analitik performans, 
laboratuvar güvenliği ve kalite güvence konularında standardizasyonu sağlamak ve bu konuda 
rehberlik yapmaktır.

ISO-17025’in araştırma ve endüstriyel laboratuvarlar için mükemmel bir standart olduğu 
kabul görmüş olsa da, tıbbi laboratuvarlar için gerekli olan yapısal ve operasyonel ihtiyaçları 
yeterli olarak belirtmediği görülmüştür. ISO-15189, klinik laboratuvarlar için kritik olan 5 krite-
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ri ortaya koymuştur. Bu kriteler; örnek türü ve testler ile ilgili öneriler, klinisyenler ile iletişim, 
test sonuçları hakkında değerlendirme, örnek toplama prosedürleri ile ilgili sağlanan bilgiler 
ve etik yaklaşımdır. 

JCI tarafından önerilen uluslararası hasta güvenliği hedeflerinden bir tanesi, hastanın (ör-
neğinin) kimliğinin en az iki belirteç ile tanımlanması gerekliliğidir. ISO-15189 standardında 
da, kimlik tanımlama kriterleri başta olmak üzere pre-pre ve pre-analitik kriterler, 5.4 Analiz 
Öncesi Prosedürler maddesinde yer almaktadır. Laboratuvar tarafından analiz edilen testlerin 
gerek basılı gerekse elektronik ortamda olan listesinin klinikler tarafından kolayca ulaşılabilir 
olması, klinisyenler tarafından doğru test veya testlerin seçilebilir olmasının güvence altına 
alınması, hastanın analiz öncesi doğru şekilde hazırlanması, primer örneğin doğru şekilde 
kimliklendirilmesi, gerektiği durumlarda onam formlarının doğru ve eksiksiz doldurulması 
zorunluluğu, ayrıca hastaların örnek alımı öncesi kendi kendilerine doğru hazırlığı yapabilme-
leri için gerekli açıklayıcı bilgilerin sağlanması zorunluluğu bu maddede yer almaktadır. Stan-
darda göre; hastanın demografik bilgilerinin belirlenmesi, örneğin özgün şekilde kimliklendi-
rilmesi, örneğin alınacağı anatomik bölge, alınacak örnek miktarı, örnek alımında kullanıla-
cak primer tüpler, gerekli olabilecek koruyucu maddeler ve primer örneğin etiketlenmesi ile 
ilgili prosedürlerin gerekliliğine işaret etmektedir. Laboratuvarlar tarafından belirli aralıklarla 
güncellenmesi gereken test katalogları ile; testin adı, sistemde yer alan kodu, primer örnek 
türü, örneğin taşınma şartları, testin çalışma metodu, testin çalışma ve raporlanma zamanı, 
örneğin reddedilme nedenleri ve örnek stabilite bilgileri olmak üzere, önemli pre-analitik bil-
giler paylaşılabilmektedir.

Pre-analitik süreçte en önemli sorunlardan bir tanesi de, primer örneğin izlenebilirliğidir. 
Hataların önlenmesinde ve hasta güvenliğinin sağlanmasında, testi isteyen hekimden başla-
mak üzere, örneği alan kişinin, örneğin laboratuvara transferini sağlayan kişinin ve laboratuvar-
da örneği teslim alan kişinin izlenebilmesi gerekmektedir. İzlenebilirliğin, elektronik ortamda 
olması, olası hataların analizinin yapılmasında önemi büyüktür.

Doğru bir analizin gerçekleşmesinde ve ortaya çıkabilecek yalancı sonuçların engellenme-
sinde, örnek kabul-red kriterlerinin katı bir şekilde uygulanmasından fayda vardır. Bir labo-
ratuvarın performansının izlenmesinde, o laboratuvarın örnek red oranının değerlendirilmesi 
de önemlidir. Düşük örnek red oranı, o laboratuvarın iyi performansa sahip olduğu anlamına 
gelmemektedir. Çok az numuneyi reddeden klinik laboratuvarlar, uygun olmayan numunelerde 
testleri çalışmakta ve düşük kalitede laboratuvar sonucu vermektedirler. Red oranı yüksek 
olan laboratuvarlar ise, kabul edilebilir numunelerde testleri çalışmaktadır.

Analitik süreç, toplam test sürecinde en fazla kontrol altına alınmış olan süreçtir. ISO-15189 
standardına göre, tıbbi laboratuvarlar analiz için doğrulanmış (valide edilmiş) analiz metotla-
rını kullanmak zorundadır. Analiz metotlarının nasıl doğrulanması gerektiği, kullanılan analiz 
metoduna göre değişiklik gösterebilmektedir. Daha önce üretici firma tarafından tam validas-
yonu yapılmış olan analitik metotların kullanımı öncesinde, laboratuvar şartlarına uygun olup 
olmadığının ortaya konması için kısmi validasyon prosedürleri uygulanabilmektedir. Ancak, 
laboratuvar tarafından geliştirilmiş olan yeni analitik metotların, kullanım öncesinde tam vali-
dasyonunun yapılması gerekmektedir. Böylece, kullanılacak olan test metotlarının gerçek hasta 
örnekleri kullanılmadan önce tatmin edici sonuçlar verip vermediğinin kontrolü sağlanmış olur.
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Analitik sürecin kalitesinin güvence altına alınması, ISO-15189 standardında yer alan önem-
li maddelerden birisidir. Standarda göre laboratuvar, test sonuçlarının amaçlanan kalitesinin 
başarısını doğrulayan kalite kontrol prosedürleri tasarlamalıdır. Bu kalite kontrol prosedür-
lerinden en önemlisi, iç kalite kontrol prosedürü olup, test sonuçlarının kalitesinin güvence 
altına alınmasında önemlidir ve sıklığı laboratuvar tarafından belirlenmelidir. Her gün yüksek 
hacimde çalışılan test gruplarında, günde en az iki defa ve iki farklı konsantrasyonda olmak 
üzere iç kalite kontrol örneklerinin çalışılması gerekmektedir. Laboratuvar, iç kalite kontrol so-
nuçlarının değerlendirilmesi için, uluslararası kabul görmüş rehber veya yayınlara göre, amaca 
uygun kriterler koymalıdır. Alman Rilibak kriterleri, ISO-15189 prensipleri ile senkronize olup, 
tıbbi laboratuvarlarda analizi gerçekleştirilen testler için minimum kalite gerekliliklerini içer-
mektedir. Rilibak kurallarını takip eden laboratuvarların hata kriterlerini kalite kontrol takip 
sistemlerinde mutlaka belirtmeleri beklenmektedir. Diğer önemli kalite kontrol prosedürü ise, 
dış kalite kontrol prosedürüdür. ISO-15189 standardına göre laboratuvar, analiz ve analiz so-
nuçlarının yorumlanmasına uygun laboratuvarlar arası karşılaştırma programlarına katılma-
lıdır. Bu sayede laboratuvar, kendi analitik performansını diğer laboratuvarlar ile karşılaştırma 
şansı elde edecektir. Laboratuvar, belirlemiş olduğu performans kriterleri karşılanmadığında, 
mutlaka düzeltici ve önleyici faaliyetleri uygulamalıdır.

Diğer önemli standartlardan birisi de, ISO 22367 Tıbbi Laboratuvarlar – Risk Yönetimi ve Sü-
rekli İyileştirme Yoluyla Hataların Azaltılması’dır. Daha önceden de belirtildiği gibi, ISO 15189 
standardına göre laboratuvarlar kalite yönetim sistemlerinin gerekliliklerine uymayan durum-
ları tanımlamak amacıyla prosedürlere sahip olmak zorundadırlar. Bunun için en iyi yöntem, 
risk yönetim sistemlerinin oluşturulmasıdır. Bu sistemde; risk planlaması, riskin tanımlanma-
sı ve etkileri, riski belirlenme stratejilerinin geliştirilmesi ve risk kontrolü için sürekli iyileş-
tirme adımları yer almaktadır. Böylece klinik laboratuvarlar; oluşan hataların nedenini algıla-
yabilecek, hastayı risk altına atabilecek potansiyel hata kaynaklarının yer alabileceği süreçleri 
belirleyebilecek, standart uygulamalar haricinde gerçekleştirilen uygulamalarda ortaya çıkan 
gerçek olayları belirleyebilecek, hasta bakımı ile ilişkili risklerin tahminini ve değerlendirilme-
sini yapacak, risk kontrolünü sağlayacak ve ele alınan kontrol mekanizmalarının etkinliğinin 
izlenmesini sağlayacaktır.

Sonuç olarak; yeni milenyumda tıbbi hataların azaltılması ve hasta ve çalışan güvenliğinin 
arttırılması uluslararası seviyede daha fazla önem kazanacaktır. Tecrübeler, en iyi çözümün 
kalite prensiplerinin uygulanmasında olduğunu göstermektedir. Özellikle ISO-15189 standardı, 
klinik laboratuvarlarda kalitenin yerleştirilmesinde ve devamında, hem hasta hem klinisyen 
hem de çalışan ihtiyaçlarına en iyi cevabı verecek olması nedeniyle en önemli standart olacak-
tır. Toplam test sürecinin farklı basamaklarına yönelik performans arttırıcı stratejilerin uygu-
lanması, hataları önemli ölçüde azaltacak ve hasta güvenliğine katkıda bulunacaktır.
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6. Sonuç

Tanı hataları, tıbbi bakımdaki kaçırılmış tanı fırsatlarıdır. Tanısal süreç yanlışlıklarını yanlış 
ya da gecikmiş tanılar, bunların bir kısmını da istenmeyen hatta sentinel olaylar takip eder. 
Bunların yanında, gereksiz poliklinik ve hastane ziyaretleri, hasta güvenliğini daha da fazla 
tehdit edecek gereksiz işlemler ve tetkikler gibi sonuçlar ve tüm bunların ekonomik yükü tanı 
hatalarını üzerinde ciddi şekilde durulması gereken bir kavram haline getirmiştir. Teknik ve 
sistemle ilişkili etkenlerin yanında sağlık hizmeti sağlayan kişinin bilişsel süreçlerindeki hata-
lar, bir çok tanısal hatanın temelini oluşturur. Aslında kısıtlanan hasta-doktor iletişimi süresi, 
ideal olmayan şartlarda tıbbi hizmet verilmesi, değişik performans baskıları, artan teknolojinin 
sunduğu çok çeşitli seçenekler ve çok karmaşık bir hastalık yüküne sahip hasta populasyonu-
nun getirdiği yük tanı koyma yolculuklarında engebeler oluşturmaktadır. 

Tanı koyma konusunda uzman kabul edilen doktorların bazı ortak özellikleri vardır. Her ne 
kadar günümüzde teorik bilgiye her an, tüm boyutları ile ulaşılabileceği söylense de tanı koy-
mada yetkin doktorlar bu yaklaşımı yeterli olarak kabul etmezler. Deneyimli ‘tanı koyucular’, 
çok geniş bir akılsal veritabanına bu yolla ancak yeni veriler eklemeye devam ederler. Bunun 
yanında sınırlarını bilirler ve hafızalarından çok klinik muhakemelerine güvenirler. Klinik ya-
şamın tüm yükü ve ağırlığı, doktorların akıl defterlerinin sınırlarını zorlamaktadır. Bu nedenle 
modern zamanların tanı koyucuları kontrol listeleri gibi destek yöntemlerini kullanmaktan da 
çekinmezler.Geri bildirim tarihsel olarak sadece otopsilerden ibaretken, modern zamanlarda 
elektronik sağlık kayıtları hastaya ait tüm bilgiyi değerlendirmek ve tanısal sürece ait geri bil-
dirim vermek için kullanılabilirler.

Şu ana kadar genellikle tanımlayıcı bilgilere dayanan bilgi ajandamız da bundan sonra da 
sorulması ve yanıtlarının araştırılması gereken sorular yer almaktadır? Bir hata yapılmadan da 
tanı hatası olabilir mi ya da hastanın değerlendirilmesi, tetkik edilmesi ve tanı konması arasın-
daki süreler tanı hatalarına yol açacak kadar hassas ve kritik midir? Kaçırılmış tanılar ve yanlış 
tanıların klinik sonuçları aynı ağırlıkta mıdır? Özellikle günümüzün savunmacı tıp anlayışında 
fazlasıyla tetkik edilen ve gereksiz tanılar konulan hastaların durumu tanı hatası olarak mı yok-
sa yorumlama hatası olarak mı kabul edilmelidir? Tanı hatalarını ölçme ve değerlendirmede en 
optimal yöntem hangisidir? Bilişsel süreç hatalarını önlemek için klinik muhakeme ve beceri 
geliştirme eğitimleri hangi düzeyde ve hangi yöntemle verilmelidir?

Tanı hatalarının önleme stratejileri geliştirme yolunda atılacak adımların başında hasta 
güvenliği ve kalite anlayışının bir kurumsal kültür olarak yerleştirilmesi; tanı hatalarını ta-
nımlamaya ve tanımaya olanak sağlayan, hataları izlemeye ve geri bildirim vermeye izin veren 
güvenilir bir system kurulması; elektronik sağlık kayıtlarının doktorun ‘bilgisayar merkezli tıp’ 
yapması yerine hataları en aza indirmeye yardımcı olacak ‘hasta merkezli tıp’ için bir takım ar-
kadaşı haline gelmesi; genç beyinlerin bilişsel süreçlerini tanı hatalarını önlemeye yönelik bir 
şekilde geliştirecek bir eğitim sistemi kurgulanması gelmektedir. Ancak belki de bütün bunlar-
dan önemli olan tanı hatalarının, kişisel temeldeki tüm gayrete ve iyi niyete rağmen olabilece-

ğini ve esasında sıklıkla olmakta olduğunu kabul etmektir. 
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7. Öneriler

1. Tanı hatalarının gerçekleştiği, çoğu zaman gözden kaçtığı ve ciddi morbidite, mortalite ve 
ekonomik kayıp nedeni olduğu kabul edilmeli; bu konudaki farkındalık arttırılmalıdır. 

2. Tanı hataları, en üst düzeyde liderlik ve kültür değişikliği gerektiren çok boyutlu bir iyi-
leştirme alanı olarak ulusal sağlık araştırmaları, kalite ve sistem iyileştirme süreçlerinin 
odağında olmalıdır.

3. Tanı hatalarının önüne geçilebilmesi için öncelikle kurumların hasta güvenliği kültürünü 
kabullenmesi ve kurumun en öncelikli değeri haline getirmesi; kurumsal politika ve prose-
dürlerle çok düzeyli bir iyileştirme süreç planı geliştirmesi gerekir. 

4. Ulusal ve kurumsal düzeyde öncelikle var olan durumun saptanması, kök neden analiz-
lerinin yapılması, tanı hatalarının objektif ölçütlerle izlenmesi, insidansın saptanması ve 
raporlanması, en nihayetinde elde edilen veriler ışığında hareket planları oluşturulmalıdır. 

5. Tanı hatalarının en sık görüldüğü ve hasta güvenliğini en ciddi anlamda tehdit ettiği sağlık 
hizmet alanları saptanmalı, bu alanlar iyileştirme süreçlerinde önceliklendirilmeli ve alana 
özgü risk bazlı planlar yapılmalıdır. 

6. Performansa dayalı ödeme sistemi, dar zamanlarda ve uygunsuz şartlarda yapılan hasta 
değerlendirmeleri, sağlık personeline şiddet uygulanması gibi etkenler doktorların savun-
macı bir yaklaşım izlemesine ve tanı hatasından kaçınmak isterken, diğer taraftan hasta 
güvenliğini tehdit edecek başka yüklerin altına girmesine yol açmaktadır. Tanısal kaliteyi 
ölçerek ödüllendirmek ve kantitatif bir değerlendirmeden kalitatif bir performans değerlen-
dirme sistemine geçmek daha güvenli ve sürdürülebilir bir sağlık sisteminin gerekliliğidir. 

7. Kurumlar pozitif geri bildirim kültürünü benimsemelidir. İstenmeyen olay bildirimleri ce-
zalandırıcı bir tavır içinde karşılanmamalı, tanı hatalarının saptanmasına yardımcı olacak 
olay bildirimlerinde sağlık ekibine yapıcı bir geribildirim verilmeli, hatanın tekrarlanmaması 
için öğrenme ortamları sağlanmalıdır.

8. Uyumlu bir ekip ve sıkı bir takım çalışması hasta merkezli bir sağlık sisteminde kalite 
gelişimine katkıda bulunur. Bu nedenle, ‘bir takım içerisinde çalışabilme’ yetisi ve kültürü, 
tıp eğitiminin erken yıllarından itibaren kazandırılmalıdır. 

9. Klinik karar verme süreçlerindeki bilişsel yolakları etkileyen yorgunluk, uykusuzluk, ide-
al olmayan koşullarda ve sürelerde hasta karşılaşmaları, iş yükünün ve çalışma sürelerinin 
çok fazla olması gibi kişisel ve çevresel etkenler analiz edilmeli; sistem, kurum ve kişi dü-
zeyinde bu etkenlerin iyileştirilmesi için adım atılmalıdır.

10. Tanı hatalarını önlemeye yönelik tüm konu başlıkları ‘hasta güvenliği eğitimi’ üst başlığı 
altında tıp fakültelerinin ilk yıllardan itibaren müfredata dahil edilmelidir. Öğrencilere kli-
nik muhakeme ve karar verme süreçlerini sağlıklı bir şekilde işletebilmeleri, takım içinde 
uyumlu bir şekilde çalışabilmeleri, hasta güvenliği ve kalite kültürünü özümsemeleri için 
gerekli tutum ve davranışlar kazandırılmalıdır.
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11. Elektronik sağlık kayıtları, hastayı süreklilik içinde değerlendirmeye izin verecek şekil-
de bütünleştirilmeli ve akılcı bir şekilde kullanılmalıdır. Elektronik sağlık sistemi alt yapısı 
hedefe yönelik, pratik ve zamandan tasarruf ettirecek ‘kullanıcı-dostu’ bir şekilde kurulma-
lı, hasta güvenliğini arttırması beklenen bir sistem hastaya ayrılan zamandan çalarak sağlık 
sistemini ‘hasta merkezli’ bir odaktan ‘bilgisayar merkezli’ bir odağa taşımamalıdır. 

12. Topluma sağlık okuryazarlığı kazandırılmalı; sağlıklarının korunması ve hastalıklarının 
izlenmesinde bireylerin aktif, yapıcı bir rol almaları sağlanmalıdır. 






