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cak 2008'de, Kuzeybatý Ohio'daki Toledo Üniversitesi
Týp Merkezi (UTMC), böbrek nakli yapýlacak
hastalarýn tabi tutulduðu operasyon öncesi süreçleri
analiz etmek ve geliþtirmek amacýyla, Toledo Üniversitesi
Endüstri Mühendisliði Bölümüyle iþbirliði yaptý. Projeye Altý
Sigma uygulandý ve aþaðýdaki hedefler belirlendi:
• Devir (çevrim) zamanlarý optimize et
• Müþteri memnuniyetini artýr.
• Verimliliði yükselt.
• Maliyetleri düþür
• Yönetsel sürecin akýþýný modernize et.
• Hatalarý ortadan kaldýr.
• Protokol idaresini ve etkinliðini geliþtir.

Projenin temel ölçütü, hastanýn böbrek nakli için UTMC'ye
baþvurusundan baþlayarak, hastane personelinin uygun bir
böbrek adayý bulunduðunu bildirdiði güne kadar geçen süreydi.
Bu konuda araþtýrma yapýlmasýnýn nedeni, UTMC'nin hizmet
alanýnýn geniþlemesiydi. Bu yüzden, böbrek nakli bekleyen
hastalarýn sayýsý ve her yýl gerçekleþtirilen böbrek nakli miktarý
artmýþtý. Bekleme listesindeki hasta sayýsý 500'e yaklaþtýðýndan,
devir süresinde gerçekleþebilecek kýsalmanýn, çok sayýda hayat
kurtarabileceðine karar verildi.

UTMC, son-döneme ulaþmýþ böbrek hastalýklarý
için tedavi seçeneklerinden biri olan böbrek
naklini, hem yetiþkinler hem çocuklar için 30 yýlý
aþkýn süredir gerçekleþtiriyor. UTMC, 1972
yýlýnda yaptýðý ilk böbrek naklinden bugüne
kadar 1.500 nakil gerçekleþtirdi. Yaptýðý bu
operasyonlarda hastanýn hayatta kalma oraný
%98, organýn saðlam kalma oraný ise %94. Bu
böbrek nakillerini, Amerika'daki en baþarýlý
programlardan biri kýlmak için, geliþmiþ cerrahi
tekniklerden faydalanýlýyor (ki bunlarýn arasýnda
laparoskopik böbrek baðýþý, vücudun organý
reddetmesine karþý geliþtirilmiþ ilaçlar ve yüksek
kalite hasta bakýmý da yer alýyor).
Böbrek naklinin gerçekleþtirilmesinden önce,
hastanýn tamamlamasý gereken bazý adýmlar var.
Bunlar genellikle hastanýn bir týp merkezine
baþvurmasý veya yönlendirilmesiyle baþlýyor.
Nakil için uygun olup olmadýðýný belirlemek için
bazý tahlillerden ve testlerden geçmesi gerekiyor.
Bunlar, böbrek nakli yapan tüm merkezler ve
bütün hastalar için genellikle benzer tahlil ve
testler. Tahliller arasýnda, Tüberküloz (TB)
testleri, diþlerle ilgili sakýncalý olabilecek bütün
durumlarýn tespiti, kolonoskopi, göðüs
röntgenleri, elektrokardiyografi testleri, gaita
örnekleri, kan analizleri, mamografi, rahim
kanseri ve þeker hastalýðý testleri de yer alýyor.
Hasta tüm gereklilikleri yerine getirdiðinde, bir
komite, sonuçlarý inceliyor ve hastanýn nakil için
iyi bir aday olup olmadýðýna karar veriliyor.
Hakkýnda olumlu karar verilen hastaya, böbrek
nakli yapýlmasýna izin veriliyor; buna “listeye
girmek” deniyor ve hasta bekleme listesine
ekleniyor.
Genellikle bu saðlýk taramalarýný gerçekleþtirmek
için gereken süre 9 ayý bulabiliyor. Buna ek olarak,
hasta listeye girdikten sonra, böbrek nakli
gerçekleþene kadar, 2 yýl daha geçebiliyor.
Listeye giriþten, böbreðin nakledilmesine kadar
geçen bekleme süresini kýsaltmak zor; çünkü bu
durum, mevcut böbreklerin ve böbrek
bekleyenlerin sayýsýna baðlý. Fakat hasta listeye

girene kadar geçen süreyi kýsaltmak için, süreç geliþtirici
çalýþmalar yapýlabilir.
UTMC Altý Sigma Proje ekibi iki cerrah, üç organ nakli
koordinatörü/kayýtlý hemþireler, bir psikolog, bir finansal
danýþman ve iki endüstri mühendisinden oluþuyordu. Ekip, “Altý
Sigmayla Saðlýk Hizmetleri Kalitesini Geliþtirmek ve Maliyetleri
Düþürmek”(1) ve “Organ Nakli Ekibinizle Beraber Hareket
Etmek, Bir Hastanýn Organ Nakli Rehberi”nden(2) aldýklarý bir
planý kendi sistemlerine adapte ettiler.
Ekip, bu Altý Sigma projesi için gereken DMAIC (tanýmla, ölç,
analiz et, iyileþtir ve kontrol et) yaklaþýmýný oluþturdu. Takip
eden bölümler, çözümlemeyi uygulamak için izlenen adýmlar ve
uygulanan istatistiki araçlar hakkýnda bilgi vermektedir.

Tanýmla
Esas hedef, hasta devir zamanýný 227 günden, 180 veya daha az
güne düþürmekti. Proje için temel ölçüt, böbrek nakli yapýlacak
hastalarýn, ortalama toplam operasyon öncesi süreç zamanýydý
(bu süreç günlerle ölçülüyor ve hastalara dair kayýtlardan yola
çýkarak hesaplanýyordu).
Proje öncesi iki yýlda süreç, ortalama 227 günde
tamamlanýyordu referans olarak bu rakam alýndý. Sürecin hasta
odaklý iþleyeceðine emin olmak için ekip, “Bütün Hastalarýn
Bilmek Ýstediði Þey” (3) isimli eserden bazý kavramlarý projeye
uyguladý. Bu kavramlar, hastanýn katýlýmý ve bakým ekibiyle
iletiþimi konularýna odaklanýyordu.

Ölç
Bu aþamada ekip, anahtar ölçütleri belirledi, veri toplama
sürecini geliþtirdi ve uyguladý, mevcut sistemin performansýnýn
ve sistemdeki sapmalarýn ana hatlarýný belirledi, ardýndan ilk
sigma seviyesini hesapladý. Ekip, bu aþamada, bir SIPOC
(tedarikçiler, girdiler, süreç, çýktýlar ve müþteriler) þemasý (Tablo
1) ve süreç haritasý (Þekil 1) da hazýrladý.
Bu süreç için analiz edilen çýktý deðiþkeni, hastanýn UTMC'ye
baþvurusundan baþlayarak, hastane kadrosu tarafýndan
deðerlendirilip, böbrek almaya uygun bir aday olduðu
belirlenene ve bekleme listesine girene kadar geçen zamandý.
Altý Sigma ekibi, sistemdeki sapmalarýn nedenini belirlemek
amacýyla bir Balýk Kýlçýðý Diyagramý (Þekil 2) kullanarak beyin
fýrtýnasý toplantýsý yaptý.
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Þekil-1: Süreç Akýþ Þemasý

Girdi deðiþkenleri (potansiyel hayati X'ler) arasýnda þunlar yer
alýyordu:
• Gerçek zamanlý hasta verilerinin bulunmamasý.

• Hastalarýn gecikmesi veya randevu
iptalleri.

• Doktorlarýn ve hemþirelerin veri toplama süreçlerinde
farklý yöntemler uygulamasý.

• Hastanýn ödemeler konusunda eksikleri
olabilmesi.

• Hastane ekibi ve hastalar arasýnda yaþanan
anlaþmazlýklar.
• Hastane ekibi içinde iletiþim eksikliði.
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• Hastane ekibinin ulaþýlabilirliði.
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Bu proje için, son iki yýla ait veriler, hasta kayýtlarý
ve veri tabanlarý incelenerek ve o sýrada mevcut
hastalardan gerçek zamanlý veriler toplanarak bir

Laboratuariþ lemleriiçinfinansalyetersizlik
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Evet
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Þekil-2: Balýk Kýlçýðý Diyagramý

araya getirildi. Farklý departmanlarda çalýþan
kiþilerden oluþan ekip, bu verileri standart hale
getirilmiþ formlar kullanarak topladý.
Ekip, proje amacý doðrultusunda ve bu verileri
temel alarak, anlamlý Altý Sigma ölçütleri
oluþturdu. Bu ölçütler arasýnda þunlar da yer
alýyordu: Süreç devir zamaný, sigma kalite
seviyesi, süreç kapasitesi, DPMO (bir milyon
fýrsat baþýna aksaklýklar) ve ürün (yield).
Her hastanýn deðerlendirilme döneminin
tamamlanmasý için koyulan 6 aylýk (180 gün)
hedef belirlenirken, çeþitli testler için gerekli olan
minimum zaman, hastanýn kendisinden
kaynaklanan gecikmeler ve hasta hayatýný
kurtarma açýsýndan organ naklinin kritik doðasý
temel alýndý. Mevcut ortalama süreç devri 227
gündü ve standart sapmasý 45 günden fazlaydý.

509 hastalýk bir örneklemden yola çýkýldýðýnda, 433 hastanýn
(%85,1), deðerlendirme sürecinde 180 günden fazla zaman
harcamýþ olduðu görülüyordu. Bu da deðerlendirmeyi 180
günden az sürede bitirme hedefine, ancak hastalarýn %15'inden
azýnda ulaþýldýðýný gösteriyordu. %14,9'luk olumlu yüzde, bir
milyon fýrsat baþýna 851.000 aksaklýk anlamýna geliyordu. Yani
hâlihazýrda yürürlükte olan sürecin sigma seviyesi 0,46 idi.

Analiz et
Ekip, süreç kapasitesini anlamak ve sürecin 180 günde
tamamlanmasýný geciktiren hayati X'leri veya kök nedenleri
tanýmlamak için çok sayýda Altý Sigma aracý kullandý. Bu araçlar
ve veri analiz yöntemleri arasýnda þunlar da yer alýyordu:
• Süreç kapasite analizi.
• Güvenilirlik ve tahmin aralýklarý.
• Pareto analizi.

Tablo-1: SIPOC Þemasý
Tedarikçiler

Girdiler

Tý bbimalzemetedarikçileri
Sigortaþ irketleri

Hastalar
Bað ý þ lananorganlar
HastanePersoneli

Süreçler
Þ ekil-1'deki
SüreçAký þ Þ emasý ný
inceleyin

Çýktýlar

Müþteriler

Nakledilmiþ böbrekler Böbreknakliisteyenhastalar
Ödeme
Hastaailesivearkadaþ larý
Sigortaþ irketleri
Sað lý ksigortasý
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5
40
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102 zaman
arasýndaki
13

13

StandartSapma(Gün)

6
2

27
82

15

15

OrtalamaAySayý sý

0.16
1.34

2.7
3.9

0.42

0.42

StandartSapma(Ay)

0.19
0.72

0.89
2.74

0.5

0.5

ÖrneklemAdedi

91
81

97
136

104

104

Tablo-2: Süreç referans hattý ölçümü

• Beþ neden analizi.

arasýnda geçen zamanýn yüksek ortalamaya ve
standart sapmaya sahip olmasýna katkýda
bulunuyor.

• Kök neden analizi.
• Regresyon analizi.
• Hata türü ve etkileri analizi (FMEA).
• Ýþ örnekleme.
• Deðer akýþ þemalarý.
Kök nedenlerin analizine baþlamadan önce, ekip, mevcut süreç
performansý için bir referans çizgisi oluþturdu ve bir süreç
kapasite analizi gerçekleþtirdi. Tablo 2, son 5 yýlda sürece dâhil
olan 500'den fazla hastanýn kayýtlarý incelenerek ulaþýlan
sonuçlarý özetliyor.
Tablo 2 ayný zamanda, hastanýn kabul mektubu almasýndan
oryantasyona kadar geçen sürede ne kadar uzun bir süreç
zamaný harcandýðýný ve yine ayný dönemde standart sapmanýn
ne denli yüksek olduðunu da göz önüne seriyor. Bunun nedeni
oryantasyonun sadece ayda bir kere yapýlmasý. Klinik
deðerlendirmeler ise haftada iki gün yapýlýyor ve aylar önce
planlanýyor; bu da oryantasyon ve klinik deðerlendirme

Klinik deðerlendirme ve nakil komitesinin
deðerlendirmesi arasýndaki dönemin de
ortalamasý ve standart sapmasý yüksek, çünkü bu
dönemde hastanýn, bütün gerekli tahlilleri ve
testleri tamamlamasý gerekiyor. Testlerin sayýsý ve
tipleri hastaya göre farklýlýklar gösterebiliyor.
Nakil komitesinin deðerlendirmesi ve listeye
girme arasýnda geçen sürenin ortalamasý ve
standart sapmasý da beklenenin çok üzerinde;
bunun nedeni de koordinatörün iþ yükünün fazla
olmasý. Süreç kapasitesi perspektifinden
bakýldýðýnda, þu haliyle sürecin saptanan deðerler
içinde gerçekleþtirilebilmesi mümkün deðil; bunu
hesaplanan Cpk deðerinin -0,34 olmasý da
doðruluyor. Negatif Cpk deðeri sürecin þu anki
haliyle, 180 gün altýnda tamamlama hedefinin
çok üzerinde bir sürede tamamlanacaðýný

vurguluyor. Ekip, gerçek ortalamanýn içinde
bulunduðu alaný göstermek için bir güvenlik
aralýðý hesapladý (Tablo 3). Bu, hem hasta hem de
personelin iþine yarýyor, çünkü süreç zamanlarý
gerçek ortalamalarýnýn anlaþýlmasýný saðlýyor. Bu
referans çizgisinin hesaplanmasý, geliþmelerin
istatistiki açýdan analiz edilebilmesinin de yolunu
açtý. Tablo 3, %95 güvenilirlik seviyesinde, gerçek
süreç zamanýnýn 223 gün ile 231 gün arasýnda
sürdüðünü gösteriyor.
Mevcut performansla hedeflenen arasýndaki
farka neden olan müdahale edilebilir kaynaklarý
belirlemek için, daha önce bahsi geçen araçlar
kullanýldý. Sürecin 180 günden uzun sürmesine,
çeþitli nedenler (cerrahýn gecikmeleri, koordinatör
gecikmeleri, hasta gecikmeleri/randevu iptalleri,
iletiþim ve hastanýn laboratuar testlerini
tamamlayamamasý gibi) sebep oluyordu. Süreç
haritasýnýn geliþtirilmesini ve 116 aktif hastayla
ilgili verilerin incelemesini takiben yapýlan Pareto
ve Beþ Neden analizleri, laboratuar testlerinin
tamamlanmasý alanýndaki baþarýsýzlýðýn en
önemli nedenin hastalardan kaynaklanan
gecikmeler olduðunu ortaya çýkardý. Hastalarý
listeye girmekten alýkoyan basamaðýn hangisi
olduðunu anlamak için, ekip, hangi laboratuar
çalýþmalarýnýn tamamlanmamýþ olduðunu açýða

çýkaracak bir Pareto grafiði oluþturdu (Þekil 4). Sonuçlar þunlarý
ortaya koydu:
• Hastalarýn %57'sinin kardiyak kontrolüne ihtiyacý vardý.
• Hastalarýn %40'ýnýn diþ kontrolüne ihtiyacý vardý.
• Hastalarýn %40'ý bilgisayarlý tomografiye (CT) veya
bilgisayarlý tomografik anjiyografi (CTA) taramasýna
girmeliydi.
• Hastalarýn %35'ine kolonoskopi yapýlmasý gerekiyordu.

Ekip, toplam süreç zamanýnýn etkileyen önemli deðiþkenleri
belirlemek amacýyla, çoklu regresyon analizi metodunu
kullandý. Adýmsal regresyon yöntemiyle, verileri ve aþaðýdaki
deðiþkenleri deðerlendirdi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TB deri testi.
Diþ Kontrolü.
Kardiyak Kontrolü.
Kolonoskopi.
Mamografi/rahim kanseri.
CT veya CTA taramasý.
Diðer testler.
Yaþ.
Cinsiyet.
Mesafe.
Baþka yerde listelenmiþ hasta.

Þekil 3: Süreç Zamaný Sýklýk Grafiði

90
80
Tablo 3: Güvenilirlik Aralýðý

24

70

Baþvuru ve

Mektup ve

Oryantasyon

Klinik

Nakil komitesi ve

Toplam süreç

(Gün)

mektup

oryantasyon

ve klinik

deðerlendirme ve

listeye girme

zamaný

arasýndaki zaman

arasýndaki zaman

deðerlendirme

nakil komitesi

arasýndaki zaman

Z-deð eri

1.96

1.96

arasýndaki zaman
1.96

arasýndaki zaman
1.96
1.96

1.96

Aralý k

1.23

4.79

5.37

13.78

2.8

3.96

Üstsý ný r

6

45

73

16

16

231

Ortalama

5
40

68

102

13

27

Altsý ný r

4
35

63

8

10

23

Altý Sigma Forum
2009-SAYI-16

60

Gözlemlenen Sýklýk

%95 Güvenilirlik
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10

451-7
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0

Sürecin Tamamlanmasý Ýçin Geçen Süre
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Altý Sigma Ekibi, bunlarý takiben bir FMEA gerçekleþtirdi ve
baþarýsýzlýk biçimlerini, potansiyel etkileri, zorluðu, olaylarý ve
tespitleri belirlemek için verileri ve sistemi analiz etti. Anahtar
bulgular ve yapýlan eylemler, biraz sonra tartýþýlacak.
Böbrek nakli koordinatörünün iþgününün büyük bölümünü
hangi görevlerin kapladýðýný deðerlendirmek için bir iþ etüdü
yapýldý (Þekil 5). Bu iþ etüdünü gerçekleþtirmek için gerekli olan
prosedürde, “Ýstatistiki Kalite Kontrolüne Giriþ” (4) adlý eser
temel alýndý.
Koordinatör, zamanýnýn büyük kýsmýný hasta dosyalarýný
hazýrlamaya ve gözden geçirmeye harcýyordu. Bu baþlýðýn
altýnda, bilgileri düzenlemek, gerekli bilgileri öðrenip, ilgili
yerleri doldurmak, hastanýn týbbi geçmiþini ve bilgilerini
güncellemek, hastanýn test sonuçlarýný incelemek ve hastalara
gerekli bilgileri göndermek yer alýyordu. Diðer iþleri arasýnda, eposta gönderip almak, postayý kontrol etmek, toplantý

Basamak

Deðiþken

sayýsý
1

Basamak
sabiti

?

61

Basamak
sabitine eklenen
gün sayýsý

CT/CTAtaramasý

girme zamaný

87

2

T Deðeri

148

P Deðeri

3.1

R- sq

R- sq

Deðeri

(Adj)

70.3

28.1

35.6

68.

3.61

28.7

6.1

40.95

34.1

S Deðeri

0.3

CT/CTAtaramasý
79

Baþ kayerdelistede
-40

-1.49

0.149

135
CT/CTAtaramasý
94

3.56

0.1

Baþ kayerdelistede
-57

-2.09

0.46

TBtesti
-67

-1.80

0.84

Tablo 4: Çoklu Regresyon Sonuçlarý
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TB : Tüberküloz
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70
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80
60
70
50
60
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50
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Yüzde

Ýþ etüdü analiz edildiðinde, koordinatörün
haftada bir saatlik bir boþ zamaný olduðu ve bu
sýrada böbrek nakli personelinin diðer üyelerinin
hastalarla ilgili deðerlendirmelerini
tamamlamalarýný beklediði görüldü. Esasýnda
bu, katma deðere sahip olmayan bir zaman dilimi
ve koordinatörün daha önemli görevlerini yerine
getirmesine engel oluyor. Koordinatörün iþleri
arasýnda, veri giriþi minimum düzeyde tutulmalý.
Þekil 6, koordinatörün katma deðeri olan ve
olmayan görevlerinin yüzdelerini de göz önüne
seriyor. Katma deðeri olan görevler, hasta veya
tedarikçi ile iletiþim (aktivitelerinin %30'u)
þeklinde tanýmlanýyor. Katma deðeri olmayan
görevler ise, hastalarý veya personeli beklemek,
veri girmek ve gözden geçirmek veya hazýrlýk
(aktivitelerinin %70'i) þeklinde tanýmlanýyor.
Koordinatörün esas görevi, hastalarla çalýþarak,
onlar için tahlilleri ve testleri ayarlamak olmalý.
Böylece hastalarýn bilgileri, gözden geçirmeleri

79

3

26

Toplam listeye

tutanaklarýný düzenlemek, zamanlamak ve
gözden geçirmek de vardý. Þekil 5, koordinatörün
zamanýnýn %34'ünün hasta dosyalarýný
hazýrlamaya harcandýðýný gösteriyor. Diðer bir
deyiþle koordinatörün zamanýnýn üçte biri,
hastalarý görmeye yapýlan hazýrlýða gidiyor.
Frekans

Tablo 4, regresyon analizlerinin sonuçlarýný gösteriyor. Üç
basamaðý takiben, toplam süreç zamanýnda yer alan
sapmalarýn %34'ü (düzeltilmiþ r2 = 0,341), ya hastanýn bir CT
taramasýna girmesi gerektiðinden, ya TB kontrolünden geçmesi
gerektiðinden ya da farklý bir yerde listelenmiþ olmasýndan
kaynaklanýyor. Göreceli olarak düþük bir þekilde düzeltilmiþ r2
deðeri, modelin, toplam süreç zamanýnýn öngörülmesi açýsýndan
çok da güçlü olmadýðýný gösteriyor; buna raðmen, süreç içinde
yer alan ve almayan deðiþkenleri anlama imkâný sunuyor.
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Gerekli bilgi
Þekil 4: Pareto Grafiði - Eksik Bilgi

için komiteye olabilecek en hýzlý þekilde
sunulabilir. Koordinatörün azaltýlmasý gereken
görevleri: Hastalarý/iþ arkadaþlarýný beklemek,
hasta verilerini girmek ve hasta dosyalarýný
gözden geçirip, hazýrlamak.

•

Ýyiliþtir

•

Ekip, potansiyel hayati X'leri tanýmlayýp analiz
ettikten sonra, her bir soruna cevap olacak bir
geliþtirme giriþimi listesi oluþturdu. Hastalar,
cerrahlar, hemþireler, böbrek nakli koordinatörleri
ve diðer personelle, sonuçlarý gözden geçirmek,
bir iyileþtir me listesi oluþtur mak ve
zamanlamalarda gerçekleþecek kýsalmalarýn
miktarýný (Tablo 5) tahmin etmek amacýyla
toplantýlar ve odak grubu çalýþmalarý düzenlendi.
Yapýlacak geliþtirme çalýþmalarý þu þekilde
tanýmlandý:
• Bilgi saðlamak ve özel raporlar
(tamamlanmamýþ testler ve o anki durum
gibi) oluþturabilmek için, bir hasta
veritabaný geliþtir ve uygulamaya geçir.
• Hedeflerin zamanlamalara (testler, süreç
performansý, personel ve hasta arasýndaki
iletiþim gibi) uygun biçimde

•

•

•

gerçekleþtirileceðini güvene almak için, performansý
sürekli olarak izleyen bir takip sistemi inþa et.
Hasta oryantasyonu için sunumlar yerine bir video film
kullanma alternatifini deðerlendir (e-postayla
gönderilebilir veya internet tabanlý olabilir).
Hasta, deðerlendirme aþamasýna kabul edilene kadar,
dokümantasyon iþlerine baþlamama alternatifini
deðerlendir.
Önceden kâðýda dökülmüþ bir süreç bilgi belgesi
kullanma fikrini deðerlendir (oryantasyon sýrasýnda
verilen, sürecin genel bir görünümünü içeren belge).
Týbbi personelin verimini artýrmak ve hasta devir
süresini kýsaltmak için klinik takviminde deðiþikliklere
git. Deðerlendirme aþamasýyla ilgili öyle bir sistem kur
ki, koordinatör hastayý sadece bu sürecin sonunda
görmek zorunda kalsýn. Böylece koordinatör, klinik
deðerlendirme konusunda daha az vakit harcasýn ve
zamanýnýn daha büyük bölümünü hastalarla iletiþime
ve bariyerleri yýkmaya ayýrabilsin. Deðerlendirme
iþlemlerini yürütmesi amacýyla, sosyal hizmet
görevlisini, baþka bir ofise alma fikrini deðerlendir.
Süreci anlatan, klinik deðerlendirme sonunda baþlayacak
süreci ve beklentileri bir zaman çizelgesiyle beraber
anlaþýlýr þekilde gösteren basit bir doküman veya kontrat
oluþtur ve ver.
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Böbrek nakli ekibi, önemli veri ve performans ölçütlerini takip
edecek bir veri tabaný oluþturma fikrini hayata geçirmeye karar
verdi. Ekip, klinik deðerlendirme sürecini geliþtirmek amacýyla,
hasta programýnda da deðiþikliklere gitti. Buna göre, finansman
yetkilisi ve sosyal hizmet görevlisi, hastalarý ancak doktorun ve
koordinatörün hastalarla iþi bittikten sonra görecek hale geldi.
Bu aktiviteler baþka bir odada gerçekleþtirilebilirdi.
Ekibin, klinik deðerlendirmelere ayrýlan süreyi haftada bir gün
artýrmaya yetecek kadar personeli yoktu, fakat personel, bu iþle
uðraþýlan günlerde bir ekstra hastaya daha bakmayý kabul etti.
Diþ bakýmýna yetecek finansal gücü olmayan hastalarýn

yüklenecekleri maliyeti düþürmek için, farklý diþ
merkezleriyle de çalýþmayý kabul ettiler.
Böbrek nakli ekibi yeni bir iþ pozisyonu yaratarak,
nakil iþlemleriyle ilgili gelecek telefon ve sorulara
cevap verecek bir çözüm merkezi devreye soktu.
Bu pozisyon, veritabanýndaki bilgilere bakacak ve
basit sorulara cevap verecek birisini
gerektiriyordu. Burada çalýþan kiþi, gelen
sorulardan birine cevap veremediðinde, hastalarý,
buna en uygun þekilde cevap verecek personele
yönlendirecekti. Böylece koordinatörlerin,
hastalarý daha çabuk listeye sokmaya çalýþmak
için daha çok zamaný olacaktý.
Bu çözüm merkezi, hastaya daha kiþisel hizmet
verilmesini de saðlayacaktý, çünkü hasta,
sorularýna cevap ararken, elindeki tek bir telefon
numara ona yetecekti ve birçok yeri ara
zahmetinden ve sýkýntýsýndan da kurtulacaktý.
Çözüm merkezi, bariyer yýkýcý bir rol de oynuyor
ve UTMC'nin saðlýk hizmetlerini daha da
kiþiselleþtirmesine yardýmcý oluyordu.
Tablo 5, toplam süreç devir zamanýnda,
hâlihazýrda mevcut olan 227 günden 163 güne
inen bir kýsalma gösteriyor; kazanýlan zaman 63

Tablo 5: Tahmini geliþmeler ve giriþimler

1

Süreç Sorunu

Önerilen deðiþim

Tahmini TPTR

Vasýflý geliþim

Ý letiþ imvedüzenlemeeksiklið i

Birveritabaný kullan

%1(2gün)

Personeletkinlið iveiletiþ imdegeliþ me

Performanstakibiyok

Birveritabaný kullan

%0

Personeletkinlið iveiletiþ imdegeliþ me

Oryantasyonsý klý ð ý

Birvideohazý rla

%7(16gün)

Müþ terimemnuniyetindeartý þ

Netolmayansüreçbeklentileri

Süreçaþ amalarý ný gösteren
birönbelgekullan

%1(2gün)

Müþ terimemnuniyetindeartý þ

Klinikteboþ geçenzaman

Klinikprogramý ný deð iþ tir

%0

Netolmayangereklilikler

Kontratý /verilenbelgeleri
basitleþ tir

%1(2gün)

Müþ terimemnuniyetindeartý þ

Klinikdeð erlendirmesý klý ð ý

Dahaçokklinikzamaný ayý r

%8(1gün)

Müþ terimemnuniyetindeartý þ

Diþ laboratuarý iþ lemleri
tamamlanmý yor

Diþ yardý mý programý oluþ tur

%2(5gün)

Müþ terimemnuniyetindeartý þ

Süreklihastatakipsistemiyok

Birveritabaný kullan

%0

Müþ terigeribildirimindeartý þ

Mevcutstandartçalý þ ma
prosedürüyok

Standartçalý þ maprosedürü
oluþ tur
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Ýþin yüzdesi

• Oryantasyon ve klinik deðerlendirme arasýnda geçen
uzun süre nedeniyle, haftanýn bir gününü daha klinik
deðerlendirmelere ayýrmayý teklif etme fikrini derlendir.
• Potansiyel diþ hekimleri ve maliyetlerinin görülebilmesi
için, diþle ilgili iþlemler konusunda bir destek programý
hazýrla, bu alanda bir program oluþturmalarý için
hastalara yardýmcý ol.
• Veri tabanýný kullanan sürekli bir izleme sistemi
oluþturma fikrini deðerlendir. Belirli aralýklarla (iki
hafta veya 4 ay) raporu hastayla paylaþarak, bilginin
doðruluðunu kontrol et.
• Süreç için standart operasyon prosedürleri (SOP)
geliþtirerek, istikrarý ve sürekli çalýþmayý garantiye al.
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Þekil 5: Ýþ Etüdü Sonuçlarý - Böbrek Nakli Koordinatörü

gün, yani mevcut zamanýn %27,8'i. Geliþtirme çalýþmalarý
uygulamaya geçirildi ve sonuçlar hem týbbi personel hem de
yönetimle günlük olarak paylaþýldý. Ýlgili kiþilerin hepsiyle
yapýlan toplantýlarý takiben, standart bir süreç oluþturuldu ve
kâðýda döküldü. Standartlaþtýrýlmýþ sürecin hedefleri, hastanýn
perspektifinden bakýldýðýnda, süreci hatasýz iþleyecek ve kolay
anlaþýlýp uygulanacak hale getirmekti. Bir yýl boyunca, süreç
takip edildi ve her hasta için süreç devir zamaný ve standart
sapma hesaplandý. Ortalama devir zamaný, 227 günden 163
güne düþerek, %28,2 (64 gün) azaldý ve standart sapma 45
günden 27 güne indi.
Süreçteki geliþmeleri doðrulamak için, yeni sistem için de süreç
devir zamanýyla ilgili bir süreç kapasite araþtýrmasý yapýldý.
Önceki sürecin ve yeni sürecin ortalamalarý ve sapmalarý
arasýndaki farklarý kontrol etmek üzere hipotez testleri
gerçekleþtirildi.

Tablo 6: Birleþtirilmiþ Test Sonuçlarý
Süreç Devir

Referans çizgi

Test sonuçlarý

Bozulmaoraný

85.1%

26.4%

DPMO

851.0

264.0

Baþarýsýzlýklarý

Toplamyý llý ktasarruf
Sigmadüzeyi

2.
0.46

DPMO = Bir milyon fýrsat baþýna aksaklýk

Þekil 6: Katma deðer grafiði

Katmadeð eriolan
%30

Süreç kapasitesi perspektifinden bakýldýðýnda, süreç önemli
derecede iyiye gitmiþti. Yeni süreç, sýnýrlamalar içinde (180 gün
içinde devir zamaný) kalma konusunda çok daha etkindi. Cpk
deðeri, önceki sistemdeki -0,34'ten, yeni sistemdeki 0,21'e
yükselmiþti. Cpk deðerini 1'in üstüne çýkarabilmek için, daha
çalýþýlmasý gerekiyordu.
163 günlük bir ortalamaya sahip normal daðýlým ve 27 günlük
bir standart sapma varsayýmýyla yola çýkýldýðýnda, devir
zamanlarýnýn %73,6'sý hedeflenen (180 veya daha az gün olarak
belirlenen) süreç zamaný içinde kalacaktýr. Bu normalite
varsayýmýný doðrulamak için, geliþtirme çalýþmalarý süreç içinde
hayata geçirildikten sonra, gerçekleþen süreç zamanlarý için bir

$2.0

Katmadeð eriolmayan
%70
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Þekil 7: Geliþtirilmiþ sürecin devir zamanlarý sýklýk grafiði

sýklýk grafiði oluþturuldu (Þekil 7). Beklenen çan eðrisinin ortaya
çýktýðý dikkate alýndýðýnda, normalite varsayýmýnýn geçerli
olduðu görülüyor.
Bütün süreçler için eðitim kurslarý ve standart operasyon
prosedürleri geliþtirildi. Yapýlan geliþtirme çalýþmalarý
sonucunda, süreç devir zamaný aksaklýklarý (180 günden fazla
süren iþlemler olarak tanýmlanýyor), her bir milyon fýrsat için,
851.000'den 264.000'e düþerek, %68,9 azaldý. Bu durum,
azalan yönetim maliyetleri ve fotokopi iþleri açýsýndan da yýlda
22.000$'lýk bir tasarruf anlamýna geliyor (Tablo 6).
Sürecin istenen limitler içerisinde çalýþmasýný ve devir zamanýný
aþaðýda tutmaya devam etmesini garantiye almak için,
performans sürekli olarak izlenmeye devam ediyor. Kontrolü
saðlamak için x ve r-sütunlu grafiði (zaman içinde ortaya çýkan
bozulmalarý takip eden bir araç) kullanýlýyor.(5) Buna ek olarak,
önemli ekip üyeleri, her hafta performansý tartýþmak ve yeni
geliþtirme çözümleri oluþturmak için bir araya geliyor. Bu
toplantýlarda, süreç zamanlarý, hasta anketleri ve standart
operasyon süreçlerine baðlýlýk da gözden geçiriliyor.

Farklý yerlerde uygulama
Verilere dayalý yaklaþýmlar kullanan Altý Sigma, saðlýk
sektöründeki problemlerin temel nedenlerini ortaya çýkarmak
için etkin bir yöntemdir. Bu araþtýrma sayesinde, hastalar
hayatlarýný kurtaracak böbrek nakillerine daha çabuk
kavuþacaktýr. Bu projeyi uygularken karþýlaþýlan iþlemleri
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karmaþýklaþtýran faktörler arasýnda, son derece
önemli bir konu olan hasta mahremiyetinin
korunmasý (Saðlýk Sigortasý Taþýnabilirliði ve
Yükümlülüðü Fiili Kanunu) ve cerrah ve
hemþirelerin programlarýna uygun zamanlarda
yapýlan toplantýlarýn koordine edilmesi vardý. Bu
araþtýrmada uygulanan yöntem ve yaklaþým,
dünyanýn her köþesindeki böbrek nakli yapan
merkezlerin yaný sýra diðer organlarýn naklini
gerçekleþtiren merkezlerin de geliþtirilmesinde
uygulanabilir.
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