Yenidoğanlar dünya nüfusunun önemli bir yüzdesini oluşturmaktadır. Yenidoğanlarda ölüm oranları ve hasta
güvenliğini etkileyen faktörlerden biri sağlık alanındaki uygulama hatalarıdır. İlaç uygulama hataları ise ilk sırada yer
almaktadır. Yenidoğanlarda özel doz ilaç protokolleri, ilaçların etkinliği, farmakokinetiği ve dinamiği ilaç hatalarına
zemin hazırlamaktadır. Buna ek olarak fizyolojik olgunlaşma ve iletişim kısıtlılığı ilaç hatalarına maruziyeti
arttırmaktadır. İlaç hatalarının nedenlerinin başında dozların yanlış hesaplanması ve hatalı zamanda uygulanması
gelmektedir. En sık hata görülen ilaç türleri ise antibiyotikler ve analjeziklerdir. İlaç hatalarının sonucunda yaklaşık
olarak %1 oranında kalıcı hasar ve ölüm görülebilmektedir. İlaç uygulama hatalarının azaltılması ve güvenli ilaç
uygulamasına yönelik entegre otomasyon sistemlerinin kullanılması önerilmektedir. Hemşireler yenidoğanlarda ve
çocuklarda ilaç uygulama sürecinde risklerin azaltılması için hataları fark etme ve önlemede önemli göreve sahiptirler.
Güvenli ilaç uygulamaları yenidoğanların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyi oluşluk halini arttıracaktır. Bu derlemede amaç,
yenidoğanlarda ilaç uygulama hata türleri, nedenleri, yol açtığı sorunlar ve önlenmesine yönelik genel bir bakış açısı
oluşturmaktır.
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Newborns constitute a significant percentage of the world's population. One of the factors affecting mortality rates and
patient safety of newborns is administration errors in health field. Medication administration errors are in the first
place. Special dose drug protocols, effectiveness, pharmacokinetics and dynamic of the drugs in newborns pave the way
for medication errors. Additionally, physiological maturation and limitation of the communication increase the
exposure to medication errors. The main reasons of medication errors are miscalculation of doses and administration
at the wrong time. The most common drug types causing errors are antibiotics and analgesics. As a result of medication
errors, approximately 1% of permanent damage and death can be seen. It is recommended to use integrated automation
systems to reduce medication administration errors and to ensure safe drug delivery. Nurses have crucial role in
detecting and preventing errors in order to reduce risks during medication administration process in newborns and
children. Safe medication administration will increase physical, emotional and social well-being of newborns. The
purpose of this review is to provide a general overview for medication error types in newborns, its causes, problems
arising from these errors and prevention of medication administration errors.
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Yenidoğan ölüm hızları Dünya’da ve Türkiye’de çocuk ölüm hızının temel nedenleri arasındadır. Dünya
Sağlık Örgütünün 2016 istatistik raporuna göre; beş yaş altı tüm çocuk ölümlerinin %45‘ini yenidoğan
ölümleri oluşturmaktadır. Tüm yenidoğan ölümlerinin %75‘i ilk bir hafta içinde, %25-45’i ise ilk gün
içerisinde meydana gelmektedirˡ. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (United Nations International
Children's Emergency Fund-UNICEF) Dünya Çocuklarının Durumu 2016 raporuna göre; yenidoğan ölüm
hızı tüm Dünya ülkelerinde binde 12’dir². Birleşmiş Milletler Çocuk Mortalitesi Tahminine Yönelik Kurulan
Grubun (United Nations Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation-IGME) 2015 raporuna göre;
yenidoğan ölüm hızı geçtiğimiz yıllara göre büyük oranda azalmıştır. 2015 yılında gelişmiş ülkelerde
yenidoğan ölüm hızı binde 3 iken gelişmekte olan ülkelerde binde 21’dir³. Türkiye Nüfus ve Sağlık
Araştırmaları (TNSA) 2013 raporuna göre Türkiye’de yenidoğan ölüm hızında önemli bir azalma vardır.
Türkiye’de yenidoğan ölüm hızı 1999 yılında binde 29 iken 2013 yılında binde 7 olarak belirlenmiştir4.
Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2017’ye göre ise yenidoğan ölüm hızı binde 5.8’dir5.
Yenidoğan ölüm hızını etkileyen; prematüre doğumlar, konjenital anomaliler, kalp hastalığı, prenatal
bakımdaki yetersizlikler gibi birçok faktör vardır. Bu faktörlerin bir diğeri, sağlık hizmetlerinin karmaşık
olan yapısı, sağlık teknolojilerindeki gelişme ve sağlık gereksinimlerinin artması nedeniyle hasta güvenliği
sorunudur. Hasta güvenliği sorunlarının arasında ilk sıralarda ilaç hataları yer almaktadır 6. Amerika
Birleşik Devletleri Ulusal Tıp Enstitüsü’ne göre çocuk ve erişkinlerin hastaneye yatışlarında, her yıl ilaca
bağlı olan ve önlenebilir nitelikte 400.000 zarar ortaya çıkmaktadır. Bu zarar, yılda en az 3.5 milyar dolar
ek tıbbi harcamaya neden olmaktadır7.
Hasta güvenliğinde ilaç hatalarının yol açtığı sorunlar önlenebilir niteliktedir. Yenidoğan bakımında, ilaç
uygulama hatalarının önlenmesi ve sorunların erken dönemde belirlenmesi temel amaçtır. Bu nedenle,
yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde hasta güvenliğinin sağlanması yenidoğanın en temel haklarından
birini oluşturmaktadır8. Bu derleme makalesinin amacı yenidoğan dönemde ilaç uygulama hataları ve
hemşirelik girişimlerine yönelik kanıt temelli bilgileri sunmaktır. Makalede ilaç uygulama sürecinde
yenidoğan dönemindeki farklılıklar, ilaç hatasının tanımı, sınıflandırılması yenidoğanlarda ilaç uygulama
hatalarının sıklığı, nedenleri, görülme aşamaları, sonuçları ve ilaç uygulamalarında hemşirelik yaklaşımları
alt başlıklar şeklinde yer almaktadır.

Yetişkinler için güvenli ve etkili olarak kabul edilen ilaç dozları yenidoğanlarda öngörülemeyen tepkilere
neden olabilmektedir9. Yenidoğanlarda ilaç emilimi, organ sistemlerinin olgunlaşma sürecinden büyük
ölçüde etkilenmektedir9,10. Yenidoğanlardaki hipotansiyon, sepsis veya azalmış kardiyak çıkış intravenöz
uygulanan ilaçların emiliminde azalma ve öngörülemeyen yanıtlara neden olabilmektedir10.
Yenidoğanlarda ilaçların dağılımı da çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Çocuklar ve yetişkinler ile
karşılaştırıldığında, yenidoğanlar daha yüksek hacimli vücut sıvısı, daha düşük oranda yağ dokusu ve daha
az kas kütlesine sahiptirler9. Yenidoğanlardaki patent duktus arteriozus ve olgunlaşmamış renal sistem
düşük tepe serum ilaç konsantrasyonuna yol açan dağılım miktarlarına neden olabilmektedir11.
Yenidoğanlarda, çocuklar ve yetişkinlere göre plazma konsantrasyonlarının daha yüksek olması ile
uygulanan ilaçların konsantrasyonları beklenenden yüksek olmaktadır9,10,12. Yenidoğanlarda merkezi sinir
sistemine ilaçların etkisi farklı olabilmektedir. Yenidoğanlarda, çocuklar ve yetişkinlere göre daha düşük
protein bağlama kapasitesinin olması, beyin ağırlığı ve serebral kan akımının fazla olması nedeniyle beyin
ilaç konsantrasyonları daha yüksek olmaktadır 11.
Yenidoğanlarda intravenöz ilaçların metabolize olma ve atılımında olgunlaşmamış sistemler önemli
farklılıklara neden olmaktadır. Yenidoğanlarda karaciğer tarafından yürütülen ilaç metabolizması, organ
kapasitesi ve enzim sistemlerinin gelişimine bağlıdır. Hepatik ilaç metabolizması genellikle doğumda düşük
olan bu enzim sistemlerinin gelişimi ile zaman içinde artmaktadır10,13. Gelişmemiş enzim sistemlerine
karşın yenidoğanlarda daha az protein bağlama kapasitesi bazı intravenöz ilaçların beklenmedik şekilde
daha yüksek oranda metabolize olmasına yol açabilmektedir13. Glomerüler filtrasyon hızı, çocuk ve
yetişkinler ile karşılaştırıldığında yenidoğanlarda daha düşüktür. İntravenöz ilaçların atılımı glomerüler
filtrasyon hızının artmasına bağlıdır. Ayrıca nefrotoksik ilaçlar, renal kan akımının azalması, patent duktus
arteriozus ve perinatal asfiksi gibi hastalıklar ile birleşince renal hasara yol açmaktadır 10.

İlaç hatası; Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde İlaç Hatalarını Rapor Etme ve Önleme Koordinasyon
Konseyi (NCC MERP) tarafından ‘‘ilacın sağlık çalışanının, hastanın veya üreticinin kontrolünde olmasına
karşın hastanın ilaçtan zarar görmesine ya da uygun olmayan ilacı almasına sebep olan önlenebilir bir olay’’
olarak tanımlanmıştır7. İlaç hataları; sağlık çalışanının uygulamasına, sağlık bakım ürününe, uygulamaya ya
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da reçetelemeye, istemin iletimine, ürünün etiketlenmesine, paketlenmesine, adlandırılmasına, bileşim
haline getirilmesine, ayrıca dağıtım, eğitim, izlem ve kullanım sistemlerinin herhangi birine bağlı
olabilmektedir14,15.
İlaç hataları, ABD‘de Tıbbi Hata Raporlama ve Önleme Koordinasyon Konseyi tarafından hata-zarar ilişkisi
dikkate alınarak sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma Tablo 1’de gösterilmiştir16*.

İlaç uygulama hataları ile ilgili yapılan çalışmalarda hatalar genellikle reçeteleme, dağıtım, yönetim, izlem
ve kayıt aşamaları şeklinde incelenmiştir13,14. İlaç uygulamalarındaki doğru ilaç, doğru doz, doğru yol, doğru
hasta, doğru zaman, doğru yaklaşım, doğru bilgilendirme, doğru kayıttan oluşan 8 doğru ilkesine dikkate
alınarak yapılmış çalışmalar da literatürde görülmektedir12,17.

Sağlık profesyonelleri ilaç tedavisi sırasında ortaya çıkan hataların son yıllarda büyüyen bir sorun olduğu
konusunda fikir birliğine varmışlardır. Yenidoğanlarda bu sorunun etkisi daha da büyüktür. İlaç hataları,
yenidoğanda erişkin hastalara oranla sekiz kat daha sık görülmektedir 13,18,19. İlaç hata risk oranı
yetişkinlerde yaklaşık %27 iken çocuklar ve yenidoğanlarda bu oran %92.3'e kadar çıkmaktadır. Yapılan
bir çalışmada yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki tüm tıbbi hataların %84.2’si ilaç hatası olarak
belirlenmiştir17.
Çalışmalar, yenidoğanlarda ilaç uygulama hatalarının sıklığının, nedenlerinin ve önlemeye yönelik
girişimsel çalışmaların eksikliğini vurgulamaktadır20,21. Hasta güvenliğinin son yıllarda dikkat çektiği
ülkemizde, yenidoğanlardaki ilaç hatalarının sıklığına yönelik bilinenler son derece sınırlıdır20.

Yenidoğanlar ilaç yönetim sürecinin her aşamasındaki hesaplamalar, ilaçları seyreltme ihtiyacı ve ilaçların
manipülasyonları nedeniyle ilaç hatalarına daha yatkın olmaktadır22,23. İlaç hatalarının, yenidoğanlarda
ağırlık bazlı doz hesaplamaları, dozlardaki büyük değişimler ve yenidoğana özgü ilaç preparatları
bulunmaması gibi nedenleri bulunmaktadır19.
Yenidoğanların aktif olarak kimlik tanımlama sürecine katılamamaları ve yaşamın ilk günlerinde benzer
görünüme sahip olmaları, kaybolmuş ya da çıkarılmış kol bantları ilaç hatalarına neden olmaktadır.
Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin yapısı ve iş akışı süreci de ilaç hatalarında önemli bir değişkendir24,25.
İlaç hatalarının riskini etkileyen faktörler arasında hemşirelerin iş yükünün fazla olması, vardiyalı çalışma
sistemi, ilaç uygulamalarında kurum prosedürlerinin ve konu hakkındaki eğitimlerin eksikliği, hemşireler
ve kurum tarafından teknolojinin yetersiz kullanımı, takımın iletişim eksikliği yer almaktadır26,27.

İlaç uygulaması birçok disiplini içine alan bir süreç olmakla birlikte bu süreç, hekim tarafından ilaç istemi
verilmesi ile başlayıp; ilacın eczaneden temini ve hemşire tarafından hazırlanması, uygulanması, kayıt
edilmesi ve ilaca tepkinin gözlenmesi ile sonlanmaktadır28. İlaç uygulama hataları bütün aşamalarda
görülebilmektedir. İlaç hatalarının sonuçları olarak morbidite ve mortalitede artma, sağlık harcamalarının
ve kaynakların israfı, ilaçların uygunsuz kullanımı büyük bir küresel sorun olarak kabul edilmektedir29,30.
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Konuyla ilgili araştırmalar incelendiğinde, Truter, Schellack ve Meyer’nin (2017) yaptığı çalışmada
yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve çocuk servislerinde 227 yenidoğan ve çocukta toplam 663 ilaç hatası
gözlemlenmiştir. Çalışmada, hata türlerinin başında doz hataları (%34) gelmiştir. Bunu %18.5 ile yanlış ilaç
ve %12 ile yanlış zaman hataları izlemiştir. En sık hata görülen ilaç türleri antibiyotikler ve analjezikler
olarak saptanmıştır31. Yenidoğanda ilaç hatalarını inceleyen başka bir çalışmada, yedi yılda 511 ilaç hatası
belirlenmiştir. Bildirilen hataların %39.5‘i reçeteleme, %68.1’i ilaç yönetimi ile ilgilidir. Hataya neden olan
ilaç türlerinin %65.4’ünü sedatifler oluşturmaktadır. İlaç hatalarının sonucunda %89,4 hastada herhangi
bir olumsuz etki saptanmazken, %0.6 hastada kalıcı hasar ve ölüm belirlenmiştir. Bu hataların %65,4’ü
hemşireler tarafından yazılı olarak bildirilmiştir15. Sakuma ve ark., (2014) ilaç uygulamasına yönelik 12691
hemşire gözlem notu incelemişlerdir. Araştırmalarında, 826 ilaç hatası ve 480 istenmeyen ilaç reaksiyonu
saptamışlardır. İlaç hatalarının %81’inin hastalara zarar verme potansiyelinin olduğunu belirtmişlerdir32.
Türkiye’de yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki ilaç uygulama hatalarının aşamalarının ve sonuçlarının
değerlendirilmesine yönelik bir çalışmaya ulaşılamamıştır.
Özellikle intravenöz ilaç uygulamaları, hastaların gerek tedavisinde gerekse izleminde oldukça sık
kullanılan bir yöntem olup, büyük yararlar sağlamanın yanı sıra oluşturdukları komplikasyonlar sonucu
morbidite ve mortalite oranlarını arttırmaktadır33. İntravenöz ilaç uygulaması hastanede kullanılan
neredeyse diğer tüm ilaç uygulama yollarından daha riskli bir yoldur. Risk intravenöz yol ile ilişkili olmakla
birlikte yenidoğanlar ile ilgili ağırlık, boy, yüzey alanına göre doz ayarlamaları ve steril ya da steril olmayan
bileşiklerle ilişki olabilmektedir34.
Fahimi ve ark (2008) yetişkin yoğun bakım ünitelerinde intravenöz ilaç uygulamasının istenmeyen olaylara
yol açan en önemli nedenlerden biri olabileceğini belirtmişlerdir. Bir hastanenin yetişkin yoğun bakım
ünitesinde intravenöz ilaçların hazırlanması ve uygulanması aşamalarında oluşan ilaç hatalarına baktıkları
çalışmalarında, yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşireleri gözlemlemiş ve hata oranını %9.4 olarak
belirlemişlerdir. Çalışmada bu hataların %33.6’sının ilaçların hazırlanması, %66.4’ünün ilaçların
uygulanmaları sırasında geliştiğini belirtmişlerdir14. Abbasinazari ve ark (2011) intravenöz ilaçların
hazırlanması ve uygulanması sırasındaki hataların belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmalarında 3 farklı
klinikteki hemşireleri gözlemlemişler ve en sık yapılan hataları yanlış infüzyon/bolus hızı (%20.6), flakon
dezenfeksiyonunun yapılmaması (%19.1) şeklinde sıralamışlardır35.

Yenidoğanlarda ilaç hatalarını azaltmak için ilk olarak, sağlık çalışanlarından kaynaklanan ilaç hatası
nedenlerinin belirlenmesi ve yoğun bakım ortamının yeniden düzenlenmesi; ikinci olarak, hataları önlemek
veya yenidoğanlara ulaşmadan önce onları durdurmak için güvenilir sistemlerin tasarlanıp uygulanması
gerekmektedir8,26.
Hataları önlemede, sağlık profesyonellerinin eğitimi büyük önem taşımaktadır. Eğitim programları, ilaç
uygulama sürecine dahil olan sağlık profesyonelleri arasında iletişim becerilerini oluşturma ve
güçlendirme, kullanılan matematiksel hesaplamalar, farmakoloji, ilaç istemi ve yönetim sürecini geliştirme,
yenidoğanın izlenmesi konularını içermelidir27. İlaç hatalarının önlenebilmesinde ilaç hatalarının
raporlanması da önemli olmaktadır. Merkezileştirilmiş raporlama sistemleri, hataların nedenlerinin
belirlenmesi ve önlemlerin planlanması için önemli araçlar olduğundan kullanılmalıdır. Bu sistemler, hata
raporlarının uzman analizini, bildirimin gizli veya isimsiz yapılmasını, hatayı yapan sağlık personeli
cezalandırılmadan hatanın raporlanmasını, yenidoğan güvenliğini teşvik için tavsiyeleri içerecek şekilde
oluşturulmalıdır. Sağlık profesyonelleri tarafından merkezlere ait raporlama sistemi, ulusal raporlama
sisteminden daha kabul edilebilir görülmektedir36.
İlaç hatalarının önlemesine katkıda bulunan diğer bir yöntem teknolojinin sağlık uygulamalarında
kullanımıdır. Hastanelerde önerilen bilgi teknolojisi sistemi, bilgisayarlı doktor istem girişi süreci, ilaç
hataları riskini azaltmada bir güvenlik duvarı olabilmektedir36. Bu sistem yenidoğan için istem edilmiş ilacın
belirtilen dozda ve hasta bilgilerinin yer aldığı barkod etiketi ile hemşireye teslim edilmesini içermektedir.
Hemşire yenidoğan için hazırlanmış olan barkod etiketli ilacı hasta bilekliğindeki barkod ile teyit ederek
paketi almaktadır. Barkod tarayıcı ile hasta teyit edildikten sonra hemşire ilaç uygulamasını yönetmekte ve
aynı sisteme uygulamayı kayıt etmektedir26. Ayrıca, çocuklarda ilaç hatalarının önlenmesi amacıyla Dünya
Sağlık Örgütü’nün çocuklara ilaç uygulaması yapan sağlık profesyonellerine kılavuz olarak oluşturduğu,
çocuklar için gerekli ilaçlar model listesi de 2010 yılında yayınlanmıştır37.
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Hemşireler diğer disiplinlerle iletişimi sağlaması ve yenidoğanlar ile en çok birlikte olan grup olması nedeni
ile hataları tanılama ve önleme girişimlerinin belirlenmesinde kilit role sahiptir 38. Hemşirelerin
uyguladıkları ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmaları, ilaç hazırlanması, kontrol edilmesi, uygulanması ve
tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi konusunda sorumlu olmaları nedeniyle meslekleri boyunca sürekli
eğitim almaları gerekliliği bulunmaktadır27.
Hemşirelerin ilaç uygulamaları ile ilgili yapılan araştırmaları takip ederek, bilimsel çalışmalarla sonuçları
kanıtlanmış, hem kurum hem de hastalar tarafından kabul edilebilecek kanıt değeri olan girişimleri
uygulamaları sağlanmalıdır. İlaç hatalarının önlenmesine yönelik, hizmet içi eğitim programları
hazırlanmalı ve uygulanmalı, sağlık kuruluşları tarafından kurumsal hasta güvenliği kültürü oluşturulmalı,
bildirimler yoluyla yöneticilerin hataların oluşumunu ortadan kaldıracak sistemler oluşturulmalı ve
stratejiler geliştirmelidir. Hemşireler, yasalar karşısında kendilerini koruyabilmek için tıbbi uygulama
hatasına neden olan durumlar ve alınması gereken önlemler konusunda bilgi sahibi olmalıdırlar.
Hemşireler, tıbbi uygulama hatası olması halinde uygulanacak olan yasal süreç konusunda bilgilendirilmeli,
kurumda kesici-delici aletler ile yaralanma riskini en aza indirecek politikalar olmalı, alt yapı desteği
sağlanmalı, gerekli önlemler alınmalı ve bu önlemler denetlenmelidir27,39.
Hemşirelik bakımının sürdürülebilmesi için kılavuz olarak kullanılan hemşirelik tanı ve girişimlerinden
bazıları Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (Nursing Interventions Classification-NIC)’nda bulunmaktadır
(İlaç uygulamasına yönelik bazı hemşirelik tanıları; İlaç tedavisinin uygulanması, İlaç tedavisinin yönetimi,
İlaç uygulaması (intravenöz), İntravenöz tedavi)40. Ayrıca, ilaç uygulama sürecinde hemşireler tarafından
kullanılan ve birçok ilaç uygulama sürecine temel oluşturan sekiz doğru ilkesi (doğru ilaç, doğru hasta,
doğru doz, doğru yol, doğru zaman, doğru bilgilendirme, doğru yaklaşım, doğru kayıt), Joint Commission
International (JCI) tarafından ilaç yönetim standardı olarak belirlenmiştir41. Bu standartlar kapsamında,
kurumların ilaç kullanım sistemine yönelik ileriye dönük ve geriye dönük değerlendirilmesi önerilmektedir.
Bu değerlendirmede riskli noktaların değerlendirilmesi ve ilaç güvenliği sisteminde gelişmeye açık
alanların belirlenmesi, yeni uygulamalar ve teknolojiler için literatürün düzenli olarak takip edilmesi,
hataya yol açan faktörlerin ve hataların değerlendirilmesi yer almaktadır41.
Türkiye’de yenidoğan hemşireliği yönetmeliğinde belirtilen görev tanımında hemşirelik bakımı başlığı
altında yenidoğan hemşiresinin ilaç uygulamalarını yapması, ilaçların etkisi ve yan etkisi yönünden
yenidoğanı gözlemlemesi, istenmeyen bir etki görüldüğünde uygun girişimlerde bulunması gerektiği yer
almaktadır42. İlaç uygulamalarında hataları önlemek için en az lisans ve lisansüstü eğitim almış nitelikli
hemşirelerin çalışması, yeterli insan gücünün sağlanması, hemşirelik rol ve sorumlulukların tanımlanması,
yasal düzenlemelerin yapılması, eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması, bilişim teknolojilerinin kullanılması,
kayıt sistemlerinin geliştirilmesi, fiziksel altyapı yetersizliklerinin giderilmesi ve tedavi protokollerinin
oluşturulması gerekmektedir27,43.

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ilaç uygulamalarının düzenli aralıklara değerlendirilmesi, var olan
durumun saptanmasında ve gerekli önlemlerin alınmasında yol gösterici bir unsurdur. Yenidoğanlarda,
hemşirelerin ilaç uygulama sürecinin düzenli olarak değerlendirilmesi sağlığın korunması, geliştirilmesi ve
sürdürülmesine katkı sağlayacak ve hemşirelik bakım kalitesinin arttıracaktır.
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