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H

›rvat T›p Dergisi’nin (Croatian Medical Journal)
"Kalite Köﬂesi"ni haz›rlayan Reuben Eldar’›n
Ekim 2001-ﬁubat 2005 dönemi makalelerini derleyen kitap ﬂu bölümleri içeriyor: Önsöz, giriﬂ, t›bbi profesyonellik bildirgesi, yan etkilerin anlaﬂ›lmas› ve önlenmesi,
antikoagülan tedavi dolay›s›yla kalite, otopsi ve kalite, birinci basamakta kalite, yaﬂam kalitesi: hizmet ç›kt›s›n›n ölçüsü, klinik giriﬂimlerde kalite; (multipl skleroz, miyokard
revaskülarizasyonu, selim prostat hipertrofisi, bas› yaralar›,
lenfomalar, çocuk kalp cerrahisi, göz hekimli¤i, kemik ili¤i nakli), halk sa¤l›¤›nda kalite, Orta
ve Do¤u Avrupa’da kalite etkinlikleri, sa¤l›k teknolojisi ve kalite,
yetersiz teknolojinin trajik sonuçlar›, ekip çal›ﬂmas›
ve kalite, akademik t›p ve kalite,
t›p ö¤rencilerine
hizmet kalitesinin
tan›t›lmas›.
H›rvatistan,
Osijek do¤umlu,
nörolog
Eldar,

140

1948’den beri ‹srail’deki Raanana, Lowenstein Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli. 2002’den beri Osijek ve Split
Üniversiteleri’nde konuk ö¤retim üyesi. 1997’den bu yana
Euro-Rehabilitation ve 1999’dan bu yana da Croation Medical Journal yay›n kurulunda görev yap›yor.
Önsöz’ü Harvard’dan Sa¤l›k Politikalar› ve Yönetim
profesörü R. Heather Palmer yazm›ﬂ: "Kaliteli hizmet; hastan›za en iyi hizmeti güvenilir ﬂekilde ve sayg› duyarak
yapmakt›r. T›bbi bilgilerin geliﬂmesiyle kalite kavram› da
de¤iﬂmektedir. 1995’te do¤ru olan, 2005’te tamamen farkl› olabilmektedir. Mesle¤imiz bilimsel kan›tlara de¤er vermeli, uygulama rehberleri kullan›lmal›d›r. Yeni ve pahal›
yöntemler uygun biçimde kullan›lmal›d›r. Hizmeti, hastan›n kültür ve tercihlerine uygun olmas› da gerekir. Kalitenin geliﬂtirilmesi, ölçülmesi ile mümkün olabilir. Kalitenin
ölçümü ve iyileﬂtirilmesi, t›p e¤itimi s›ras›nda ö¤retilmeyen yeni bilgi ve becerileri gerektirir".
Tan›t›m›m›z› "Otopsi ve Kalite" bölümünden k›sa bir
bölüm ile bitirelim: "Otopsi, yeni hastal›k ve sendromlar›n
(AIDS, lejyonelloz, SARS) tan›s›na yard›mc› oldu¤u gibi
kalite geliﬂtirme etkinliklerinde, bireysel ve kolektif düzeyde kullan›labilir. Bireysel düzeyde, post-mortem incelemeler, klinisyenin belirti ve bulgular› anlamas›na ve prati¤ine
katk›da bulunur. Kolektif düzeyde, seri otopsilerin analizi,
tan› hatalar›n› ortaya ç›karabilir. 1974’de Mona Britton, tan›lar›n %7.3 hatal› oldu¤unu, hastalar›n %13’ünün ise tan›
konmadan öldüklerini ortaya koymuﬂtu. Klinik tan› ve
post-mortem tan› uyumsuzluklar› %12-34 aras›nda de¤iﬂmektedir. Hill ve Anderson, tan› hatalar›n› 4 kategoride
toplad›lar: 1) Yetersiz t›bbi bilgiye ba¤l› hatalar, 2)Hastaya, hekime ve çevreye ba¤l› önlenemeyen yan›lma pay›na
ba¤l› hatalar, 3) Hekim hatas›, 4) ‹hmal. Hizmet kalitesinin
denetimi için %35’lik otopsi oran›n›n yeterli olaca¤› ileri
sürülmüﬂtür."
Kitap www.medicinskanaklada.hr web adresinden ya da
vjekoslav.boskovic@medicinskanaklada.hr adresinden
e-mail ile temin edilebilir.
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