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GÖSTERGE KODU GKG18 

GÖSTERGE TANIMI Sağlık hizmeti sunumu sırasında gerçekleşen hasta düşmelerinin izlenmesi ve 
değerlendirilmesi için kullanılan bir ölçüm aracıdır. 

AMAÇ Sağlık hizmeti sunumu sırasında; düşme riski yüksek olan hastaların belirlenerek, 
gerekli önlemlerin alınması ve hasta bakım kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. 

VERİ KAYNAĞI Bildirime dayalı kayıtlar 

 Düşen Hasta Olayı Bildirim Formu 

HESAPLAMA 
YÖNTEMİ 

İlgili dönemde;  

(Paydada yer alan hastalardan toplam düşen hasta sayısı / Yatışı yapılan toplam 
hasta sayısı + Ayaktan toplam başvuru sayısı) x 1000 

 
 

ALT GÖSTERGELER 

 Ayaktan hasta düşme oranı 

 Yatan hasta düşme oranı 

 Düşme risk puanına göre düşen hasta oranı 

 Düşme zamanına göre düşen hasta oranı 

 Yaş gruplarına göre çocuklarda düşme oranı 

HEDEF DEĞER %0,1< 

VERİ GİRİŞ PERİYODU 6 aylık 

VERİ ANALİZ 
PERİYODU 

Aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık 

SORUMLULAR Bölüm Sorumluları, Başhemşire, Kalite Birimi 

SONUÇLARIN 
PAYLAŞILACAĞI 
KİŞİLER 

Hasta Güvenliği Komitesi, Yönetim 

 

 

 

 

AÇIKLAMA 

 Ayaktan başvuru sayısına, tüm ayaktan hasta başvuruları (poliklinik, acil 
servis, diyaliz, günübirlik vb dahil edilir) 

 Hesaplamada düşme olay bildirimleri esas alınır. 

 Ayaktan hastalara düşme riski değerlendirme formu düzenlenmesine gerek 
yoktur. 

 Gerçekleşen tüm düşme olayları ‘’İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi’’ ne 
raporlanmalıdır.  

 TÜR-GÖS’e veri girişi aşağıdaki şekilde yapılacaktır: 
İlgili dönemde; 

 (Paydada yer alan hastalardan düşen hasta sayısı / Yatışı yapılan 
toplam hasta sayısı) x 1000 

İlgili dönemde;  
 (Paydada yer alan hastalardan düşen hasta sayısı / Ayaktan toplam 

başvuru sayısı) x 1000 

 Çocuklarda yaş grupları aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır; 
 0-3 yaş 
 4-7 yaş 
 8-13 yaş 
 12-18 yaş 

 Alt gösterge hesaplaması yatan ve ayaktan hastalar ile her bir yaş grubu için ayrı 
olarak yapılacaktır.  

Örnek hesaplama yöntemi: 

İlgili dönemde; 
 (Paydada yer alan hastalardan toplam düşen 0-3 yaş arası hasta sayısı / Yatışı 
yapılan toplan 0-18 yaş arası hasta sayısı) x 1000 

İlgili dönemde; 
(Paydada yer alan hastalardan toplam düşen 0-3 yaş arası hasta sayısı / Ayaktan 
başvuran toplam 0-18 yaş arası hasta sayısı) x 1000 

 


