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ABSTRACT

ÖZET

Breast health is a subject of increasing importance. The statistical increase in
the frequency of breast cancer and the consequent increase in death rate increase the importance of quality of services to be provided for breast health.
For these reasons, the minimum standards and optimum quality metrics of
breast care provided to the community are determined. The quality parameters for breast care service include the results, the structure and the operation of services. Within this group, the results of breast health services are
determined according to clinical results, patient satisfaction and financial
condition. The structure of quality services should include interdisciplinary meetings, written standards for specific procedures and the existence of
standardized reporting systems. Establishing breast centers that adopt integrated multidisciplinary working principles and their cost-effective maintenance are important in terms of operation of breast health services.

Meme sağlığı her geçen gün daha ön plana çıkan ve önemini arttıran bir
konudur. Meme kanserinin sıklığında görülen istatistiki artış ve dolayısı ile
ölüm oranlarındaki artış meme sağlığı için verilecek hizmetin kalitesinin
önemini de artırmaktadır. Bu nedenlerden ötürü topluma sunulan meme
sağlığı hizmetinin minimum standartları ve optimum kalite ölçütleri belirlenmektedir. Meme sağlığı hizmeti için kalite ölçütleri hizmetin sonuçları,
hizmetin yapısı ve hizmetin işleyişini içermektedir. Bunlardan meme sağlığı
hizmetinin sonuçları klinik sonuçlar, hasta memnuniyeti ve mali durum
üzerinden belirlenir. Hizmetin kalite yapısında olması gerekenler ise disiplinler arası toplantılar, belirli işlemler için yazılı standartların ve standardize
raporlama sisteminin varlığıdır. Meme sağlığı hizmetinin işleyişi açısından
ise içerisinde çok disiplinli entegre çalışma prensiplerinin benimsendiği
meme merkezlerinin kurulmuş ve maliyet-etkin olarak yürütülüyor olması
önemlidir. Bütün bu işlevlerin varolan sağlık sisteminde istenen düzeyde
yürütüldüğünü kontrol eden bir “gözden geçirme / auditing” prosedürünün
kullanılması ve çalışan meme ünite / merkezlerinin tüm açılardan minimum
kalite yeterliliğini sağladığını gösteren “akreditasyon” sisteminin önemi yadsınamaz. Bugün Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nde meme
merkezlerine yönelik akreditasyon sistemi son 5-10 yıldır kullanılmaktadır.
Bu sistemin meme sağlığı hizmetlerinde bir standardizasyon sağladığı ve
meme kanserine bağlı mortalitenin azalmasında etken olan önemli faktörler
arasında olduğu düşünülmektedir.

The importance of using a “reviewing/auditing “ procedure that checks if all
of these functions existing in the health system are carried out at the desired
level and an “accreditation” system indicating that the working breast units/
centers provide minimum quality adequacy in all aspects, is undeniable.
Currently, the accreditation system for breast centers is being used in the
European Union and the United States for the last 5-10 years. This system
is thought to provide standardization in breast care services, and is accepted
as one of the important factors that resulted in reduction in mortality associated with breast cancer.
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Giriş
Meme sağlığı her geçen gün daha ön plana çıkan ve önemini arttıran bir konudur. Meme kanserinin görülme sıklığı ve mortalitesindeki
artış meme sağlığına tıbbi yaklaşımı da etkilemektedir. Yenilenen tıbbi teknolojiler ve tedavi alternatifleri de göz önüne alındığında meme
sağlığı için verilecek hizmetin kalitesinin önemi de ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla meme sağlığı kalitesinin geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Avrupa Meme Kanseri Uzmanları Derneği (EUSOMA - European Society of Breast Cancer Specialists) ve diğer sivil toplum kuruluşları Avrupa genelinde ve tüm dünyada meme sağlığı kalitesini arttırmak için minimum standartları belirlemektedir (1, 2). Meme sağlığı
hizmetlerinde temel olarak iki yaklaşım mevcuttur. Bunlardan ilki bireysel yaklaşımdır. Klasik olan bu yaklaşım tipine karşılık günümüzde
çağdaş ve güncel yaklaşım olan çok disiplinli yaklaşım ön plana çıkmaktadır (3).
Çok Disiplinli Yaklaşım
Meme sağlığı açısından çok disiplinli yaklaşımda meme cerrahisi, radyoloji, patoloji, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi ön planda
rol almaktadır (3). Günümüzde bu tür yaklaşımda iki türlü uygulama mevcuttur; a. Parçalanmış (fragmante) ve b. İşbirlikçi (kollaboratif )
yaklaşım.
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Çok disiplinli yaklaşım yapılanması ise iki ayrı şekilde yapılmaktadır.
Birincisi “yatay (horizontal)” işbirliğini içeren “klasik multidisipliner”
yapılanma şeklinde diğeri ise “dikey (vertikal) ve “yatay” işbirliğini
beraberce sağlayan “interdisipliner” yapılanma şeklindedir (4). “Yatay
çok disiplinli” yapılanma içerisinde bugün ülkemizde de son 10 yıldır
bazı nadir merkezlerde uygulanan birden çok branşın uzman doktorlarından oluşan bir ekibin bir arada çalışması söz konusudur. Bu yapılanma içerisinde radyoloji, patoloji, meme cerrahisi ya da genel cerrahi,
radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji uzmanlarının ortak tanı, tedavi ve takip işlemlerini uygulamaları beklenir. Buna karşılık “interdisipliner” yaklaşım ise sadece bahsi geçen klinik dalların uzmanlarının
değil her bir tekil branşın içerisinde görev alan klinik uzmanlarının
yanı sıra yardımcı sağlık personelinin de yapılanma içersinde asli görev
alması ile karakterizedir (5). Bahsi geçen personel arasında kemoterapi,
radyoterapi ve yüksek risk hemşireleri, radyoloji (mamografi), nükleer tıp, sitoloji ve laboratuvar teknisyenleri, genetik danışman, sosyal
hizmetler uzmanı, destek grup üyeleri, psikoterapist, klinik psikolog,
aile danışmanı ve destek servisleri yetkilileri bulunmaktadır. Bu farklı görev katmanlarındaki sağlık çalışanlarının verdiği hizmetler meme
sağlığında “interdisipliner çok disiplinli yaklaşımı” oluşturur. Bu işbirlikçi çok disiplinli yaklaşım kendini en iyi bahsi geçen dalların bir arada hizmet verdiği özgün “meme ünitesi / meme merkezi” yapılanması
içerisinde temsil eder (3).

Kalite Ölçütleri
Meme sağlığında kalite sarmalı üç birimden oluşan bir yapı şeklindedir; a. izlem, b. müdahale ve c. kıyaslama (benchmarking). Meme
sağlığı hizmetinin kalite ölçütleri önemli değerlendirme araçlarıdır. Bu

Tablo 1. Meme sağlığında hizmetin kalite
ölçütleri
1 . Sonuçları
a. Klinik sonuçlar
b. Hasta memnuniyeti
c. Mali (Kar/zarar) durumu
2. Yapısı
a. Disiplinler arası toplantılar
		

i. Tanı temelli toplantılar

		

ii. Tedavi temelli toplantılar

b. Operasyonel standart prosedürler
c. Standardize raporlama sistemi
3. İşleyişi

Tablo 2. 2006 Avrupa Meme Kanseri Tarama ve Tanısı İçin Kalite Güvencesi Kılavuzu’na göre meme sağlığında
klinik sonuçların değerlendirilmesindeki performans belirteçleri
Meme Sağlığı Klinik Sonuçlarının Değerlendirmesi İçin Performans Belirteçleri
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•

Ele gelen meme kanseri olan hastaların %95’inde üçlü değerlendirme (FM, Mamografi, İİAB/Kesici iğne biyopsisi) yapılmış olmalı.

•

Mamografi çekimi ile sonucunu alma arası azami 5 çalışma gününden az olmalıdır.

•

Mamografi çekimi ile ileri tetkik yapılması arası azami 5 çalışma gününden az olmalıdır.

•

Ameliyat kararı alınması ile ameliyat günü arası azami 15 çalışma gününden az olmalıdır. İdeal olarak ise 10 çalışma gününden az
olmalıdır.

•

Meme kanserli hastaların %90’ından fazlasına ameliyat öncesi kanser tanısı için ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) veya kesici iğne
biyopsisi yapılmalıdır.

•

Klinik olarak okült meme kanserli hastaların %70’inden fazlasına ameliyat öncesi kanser tanısı için İİAB / Kesici iğne biyopsisi
yapılmalıdır.

•

Meme koruyucu için uygun olduğu düşünülen invaziv meme kanserli her hasta meme koruyucu cerrahi (MKC) olasılığı hakkında bilgi
almalıdır.

•

Koruyucu cerrahi yapılan kadınların %90’nından fazlasına 3 veya daha az terapötik operasyon yapılmalıdır.

•

2 mm’den daha küçük invaziv meme kanserli veya 10 mm’den daha küçük tubüler kanserli hastalar için lenfatik haritalama veya elektif
aksiller diseksiyon yapılmasına (ya da sadece radyoterapi verilmesine) gerek yoktur.

•

İnvaziv kanserli her hastada nodal durum hakkında bilgi elde etmek gereklidir (örn. lenf nodu örneklemesi; 4 nod ve üzeri çıkacak
şekilde veya konvansiyonel aksiller lenf nodu diseksiyonu (ALND); en az 10 lenf nodu çıkacak şekilde veya sentinel lenf nodu biyopsisi).

•

Lenf nodu metastazı kanıtlanan invaziv kanserli hastaların %90’ından fazlasına aksiller tedavi yapılmalıdır (ALND, aksillaya radyoterapi
ya da yaygın nodal tutulumda ikisi birlikte).

•

MKC’nin ardından invaziv kanser için nüks oranı (%1-2/yıl) 10 yılda %15’in üzerinde olmamalıdır.

•

MKC ardından 3 yılda hastanın gözü ile “mükemmel” veya “iyi” kozmetik sonuç oranı en azından %80 olmalıdır.

•

İnvaziv meme kanserinde mastektomi sonrası göğüs duvarı nüksü 10 yılda %10’dan az olmalıdır.

•

Preoperatif KT (histolojik olarak tanısı konulmuş) alan hastalara yapılan MKC sonrası lokorejyonel relaps oranı 10 yılda %15’den az
olmalıdır.

•

Lokal ileri evre meme kanseri olan en az %80 hasta kombine tedavi (Preop KT, sitoredüktif cerrahi, radyoterapi) almalıdır.

•

Duktal karsinoma in situda (DKIS) MKC sonrası memede nüks (invaziv kanser) gelişme oranı 10 yılda %10’dan az olmalıdır.

•

DKIS’da mastektomi sonrası göğüs duvarı nüksü 10 yılda %5’den az olmalıdır.

FM: Fizik muayene; İİAB: İnce iğne aspirasyon biyopsisi; MKC: Meme koruyucu cerrahi; ALND: Aksiller lenf nodu diseksiyonu; KT: Kemoterapi; Preop:
Preoperatif; DKIS: Duktal karsinoma in situ
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ölçütler 3 basamakta incelenir: a. hizmetin sonuçları, b. hizmetin yapısı ve c. hizmetin işleyişidir (Tablo 1), (6).
Hizmetin sonuçları için verilen sağlık hizmetinin klinik sonuçları ön
planda değerlendirilir. Ardından hastanın memnuniyeti ve son olarak
da mali durum göz önüne alınır. Mali durumun değerlendirmesinde
“kar ve zarar” durumu ayrıntılı olarak irdelenir ve sonuçları ortaya koyulur (7).
Klinik sonuçların değerlendirilmesinde daha önce ulusal ya da uluslararası düzeyde kabul görmüş, geçerliliği onaylanmış kılavuzlar kulanılır. Örneğin Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde bu değerlendirmeler
için 2006 yılında yayınlanmış olan Avrupa Meme Kanseri Tarama ve
Tanısı İçin Kalite Güvencesi Kılavuzunun 4. baskısı temel alınmaktadır. Burada klinik sonuçların değerlendirmesi için performans belirteçlerine ihtiyaç vardır (Tablo 2), (8). Her bir performans belirteçine
göre kliniklerin performansları ortaya konulur, minimum gerekliliklere uyup uymadıkları gözden geçirilir. İstenirse kurumlararası kıyaslama
da yapılabilir. Eğer elde yerel özelliklere uygun bir kılavuz yok ise bu
amaca uygun ulusal ya da bölgesel kılavuzların oluşturulması gerekir
(9). Hizmetin sonuçlarının bir diğer değerlendirme basamağı, hasta
memnuniyetinin belirlenmesidir. Bunun için “hasta anket formları”
kullanılır. Bu formlarda demografik bilgilerin dışında çeşitli hizmet
basamaklarında hasta memnuniyetini belirleyecek sorular yer alır.
Bu anket formlarında hastalara doktorun ve diğer sağlık personelinin
yaklaşımı, randevu süreci, randevu verilme yöntemi, durum hakkında
yapılan bilgilendirme ve tetkiler hakkında sorular yöneltilir. Bu alanda
yapılmış bir çalışmada meme hastalıklarının tanı gerekliliklerini multidisipliner bir çatı altında sunan meme merkezinde kişilere kısa süre
içerisinde beğeni oranı yüksek hizmet sunulabildiği ortaya konmuştur
(10). Hizmetin sonuçlarının değerlendirmesindeki son basamak kurumun bu alandaki mali durumudur. Verilen hizmet sırasında elde edilen
kar ve zarar hesaplanmakta ve kurum işleyişinin bu yapı içerisinde verimli olup olmadığı ortaya konmaktadır (4, 7).
Hizmetin kalite ölçütleri arasında yer alan bir diğer unsur verilen hizmetin yapısıdır. Meme sağlığı hizmeti yapısal olarak hasta güvenliğini
de gözönüne alacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Bu çerçevede tanı ve
tedavi güvenliğini azami düzeyde sağlayabilmek için disiplinler arası
toplantılar düzenlenmeli, çeşitli işlemler ve girişimler için standart olması gereken ölçütler yazılı olarak hazırlanmalı ve standardize sinoptik
raporlama sistemleri kullanılmalıdır (6, 11).
Disiplinler arası toplantılar multi veya interdisipliner şekilde organize
edilir. Bu toplantılar iki şekilde düzenlenir: a. Tanı amaçlı ve b. tedavi
amaçlı (3, 4). Tanı amaçlı toplantılarda cerrahi, radyoloji ve patolji kliniklerinden konusunda uzman hekimler hazır bulunur (12). Bu toplantılardaki amaç tanıyı doğru ve hızlı bir şekilde koymak, disiplinler
arası iletişimi sağlamak ve her bir disiplin içindeki eğitimi desteklemektir. Tanıyı doğru ve hızlı bir şekilde koymak ve birinci basamakta
erken başvuruyu artırmak için standart şemalar geliştirilmiştir (13).
Türkiye açısından bakıldığında da doğru tanıyı hızlı bir şekilde koymak en öncelikli hedeflerden birisidir. Türkiye’de yapılan bir çalışmada
meme kanseri hastasının bulguyu farketmesi ile bir sağlık kuruluşuna
başvurması arasında geçen süre ortalama 10 gün olarak bulunmuştur.
Yine bu çalışmada sağlık kuruluşuna başvuru ile biyopsi alınması arasında geçen süre ortalama 10 gün iken biyopsi yapılması ile ameliyat
edilme arası geçen süre de yine ortalama 10 gün olarak saptanmıştır.
Ameliyat ile sistemik tedaviye başlama arasında geçen süre ise ortalama
31 gün olarak bulunmuştur. Bu çalışmadan elde edilen verilere göre
başvurudan biyopsiye, biyopsiden ameliyata ve ameliyattan sistemik

tedaviye kadar geçen zaman gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında bölgeler arasında belirgin farklılıklar görülmesine rağmen Türkiye’de daha
uzundur (14). Bu sonuçlar Türkiye’de meme sağlığı hizmet kalitesinin
artırılması ve hastanın tanı ve tedavisinde hız kazanılması için disiplinler arası tanı ve tedavi amaçlı toplantıların gerekliliğini ortaya koymaktadır. Tedavi amaçlı çok disiplinli toplantıların birincil amacı prospektif olarak yapılan tüm tanı girişimlerinin yerinde ve isabetli olup
olmadığını, yapıldı ise cerrahi tedavinin yeterli olup olmadığını saptamak ve doğru adjuvant tedavi seçeneklerinin sunulması ardından hasta
için en uygun tedavinin uygulanmasını sağlamaktır. Meslek içi sürekli
eğitim ortamı sağlamak, kanser kayıtlarını yapmak, sağlık hizmetinde
kalite iyileştirme programlarının ve kalite uygulamalarının değerlendirmelerini yapmak, standart klinik protokollerin oluşmasına katkıda
bulunmak, klinik çalışma, araştırma ve yenilikler için ortam ve fırsat
oluşturmak da tedavi amaçlı toplantıların ikincil amaçları arasındadır
(4, 12, 15). Tedavi amaçlı çok disiplinli toplantılar ile zamanında, yeterli ve doğru veri toplanır, yeterli patoloji raporu hazırlanır, hastaların
gerekli adjuvan tedavileri zamanında ve doğru olarak almaları sağlanır. Bu toplantıların yapılmasıyla daha fazla meme koruyucu cerrahi
yapıldığı, gerektiğinde daha fazla oranda hastaya adjuvan radyoterapi
verildiği, neoadjuvan tedavi verilme oranının yükseldiği, tedaviler arası
sürenin kısaldığı, hasta ve doktor memnuniyetinin (iletişim ve işbirliği
açısından) arttığı gösterilmiştir (16-18). Meme sağlığı hizmet kalitesini artırmak için yapılması önerilen bu multidisipliner toplantıların
organizasyon ve yürütülmesinden sorumlu bir koordinatörü olur. Her
hafta sabit belli bir yerde, günde ve saate bu toplantıların yapılması
gerekir. Bu toplantıların en az 1 saat sürmesi önerilir. Her bir toplantı
patoloji ve radyoloji görüntüleme teknolojileri ile desteklenir ve tüm
toplantılar kayıt altına alınır (11).
Meme sağlığı hizmetinin değerlendirilmesinde gözönüne alınan bir
diğer parametre ise klinik içinde belirli işlemeler için yazılı standart
olması beklenen ölçütlerin olup olmadığıdır. Örneğin klinik N0 hastalarda uygulanan sentinel lenf nodu biyopsisi ve klinik lokal ileri evre
meme kanseri olan hastalara tanı ve tedavi yaklaşım protokolleri bu
prosedürler içerisinde gösterilebilir. Sentinel lenf nodu biyopsisi için
hazırlanan standart gerekli görülen ölçütler cerrahi, nükleer tıp ve patoloji üniteleri arasında belirlenmiş olan endikasyon, yöntem ve değerlendirme için standart protokollere göre uyarlanır (3).
Meme sağlığı hizmetinin kalite standartları arasında yapılan işlemlerin
raporlanmasında standart şablonların kullanılması da yer almaktadır.
Radyolojik görüntüleme, patoloji ve ameliyat raporları gibi meme sağlığı hizmetinde kullanılan raporlama işlemlerinde standart formların
kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu raporlama formlarında yer alan
içeriğin amaca yönelik, kısa, öz, standardize, veri saklamaya olanaklı,
zaman almayan, elektronik, kolay ulaşılabilir olması esastır. Bu şekilde
kurum içi ve dışı yazışmalarda ve arşivlemelerde kolaylık sağlanabilmektedir (19).
Hizmetin kalitesinin değerlendirmesinde kullanılan son parametre ise
hizmetin işleyiş şeklidir. Yukarıda belirtilen tüm kalite artırıcı yöntemlerin bir arada hizmete yansıtılmasının en kolay ve işlevsel yolu
hizmetin meme merkezi (ünitesi) içerisinde sunulmasıdır. Bahsi geçen meme merkezleri çok disiplinli hizmetin verilebilmesi için ortaya konmuş bir konsepttir (20, 21). Meme merkezlerinin temel amacı
kadınlarda en sık görülen kanser olan meme kanseri için koordineli,
hızlı ve kaliteli meme sağlığı hizmeti sunmak olarak belirlenmiştir. Bu
şekilde hem işgücünü hesaplı olarak kullanmak, hem de genel anlamda
sağlıkta tasarruf yapmak amaçlanmaktadır. Meme üniteleri aracılığı ile
tanısal ve geniş kapsamlı tedavi hizmetleri hedeflenmektedir. Meme
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üniteleri tanı ve tedavinin birarada yürütüldüğü geniş kapsamlı merkezler olabileceği gibi sadece tanı amaçlı işlemlerin yürürtüldüğü daha
dar kapsamlı merkezler de olabilir. Tanısal meme ünitelerinde cerrah,
radyolog ve patolog bir arada çalışır. Burada biyopsi endikasyonları
beraberce verilir, tarama yapılıyorsa radyolojik olarak şüpheli olgular
cerraha hızlı bir şekilde danışılır (22). Yine yakınma ile başvuran kadınlara aynı gün içerisinde mamografi çekimi yapılarak, gerektiğinde
meme ultrasonu gibi ek görüntülemeler ve biyopsiler yapılarak hızlı
bir şekilde tanı konulmaya çalışılır. Geniş kapsamlı meme ünitelerinde ise tanı işlemlerinin yanısıra tedavi hizmetleri de hastalara sunulur.
Bu ünitelerde yukarıda bahsi geçen üç uzmana ek olarak rekonstrüktif
cerrah, medikal onkolog ve radyasyon onkoloğu da hizmette yer alır.
Daha kapsamlı ünitelerde ise psikiyatr, jinekolog, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları da görev alır (5, 23).
Meme merkezi, esasen meme kanseri üzerine çalışmakta olan bir
grup uzmanın tek bina içinde çalışması olarak adlandırılsa da fiziki
bakımdan tek bir çatı altında olması şart değildir. Ayrı ayrı binalarda da olsa çok disiplinli çalışmanın mümkün olabildiği her durumda
birbirlerinden makul uzaklıkta yer alan mekanlarda bu hizmet yine
meme ünitesi kavramı altında sunulabilmektedir. Standartlar gereği
her on milyonluk nüfus için 30-40 adet meme ünitesine (merkezi)
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ünitelerin büyük ya da orta ölçekli hastanelerde bulunması verimlilik açısından daha uygun görülmektedir.
Tedavi hizmeti veren merkezlerin etkin çalışabilmesi ve içinde çalışan
uzmanların yeterli tecrübeye sahip olabilmeleri için yıllık en az 150
yeni tanı almış meme kanseri (hangi evre olursa olsun, cerrahi tedavi
olsun olmasın) tedavi ediyor olmaları beklenir. Başka merkezlerde tanı
almış hastalar bu rakama dahildir ancak başka yerlerde diğer tedavileri
yapılıp sadece sistemik tedavi ya da radyoterapi almak için başvuranlar
bu rakama dahil edilmemelidir. Bu merkezlerde cerrah başına yılda en
az 50 meme kanseri cerrahisi yapılıyor olması gerekmektedir. Öte yandan meme merkezinde çalışan uzman hekimlerin diğer bazı kriterleri
daha yerine getirmeleri beklenir. İlgili uzmanların çalışma sürelerinin
yarısını meme kanseri alanında klinik, ameliyat, patoloji ya da görüntü
okuma, çok disiplinli toplantılar, ayakta hasta tedavisi ile geçirmeleri
gerekmektedir. Örneğin bir meme radyoloğunun tanı amaçlı yılda en
az 1000 mamografi okuması, eğer tarama merkezinde çalışıyor ise yılda en az 5000 mamografi değerlendiriyor olması gerekmektedir (1, 8,
24). Meme merkezlerinin vazgeçilmez ana elemanları meme (bakım)
hemşireleridir. Bu elemanlar meme kanseri hastalarına psikolojik destek vermek (özellikle de tanı konulması sırasında) ve takip boyunca
hasta ile klinisyenler arasında köprü görevini yerine getirmek üzere
eğitilmiş olan nitelikli hemşirelerdir (1, 5, 8, 24).
Meme merkezlerinin performans sonuçları yıllık olarak kayıt altına alınır
ve kılavuzlardaki kriterlere göre bu veriler kıyaslanır. Bu nedenle meme
merkezlerinin uygun standartlara sahip olması gerekir. Olması beklenen
standartlar arasında meme sağlığı ile ilgili disiplinlerden uzmanların
oluşturduğu bir takımın hizmet akışını sağlıyor olması, kliniğe özgü ya
da bölgesel/ulusal tanı ve tedavi kılavuzlarının yazılı olarak yer alıyor olması ve kolayca ulaşılabilir olması, haftalık disiplinler arası toplantıların
yapılıyor olması, kanser veri tabanının oluşturulmuş ve işliyor olması ve
bütün bunların üstünde meme sağlığı programı için bir liderlik politikasının yerleşmiş olması yer almaktadır. Bunların dışında beklenen bir
başka standart ise hizmet sunulan hastaların en az %4’ünün kurumun da
içinde yer aldığı bir klinik çalışmaya katılıyor olmasıdır (25).
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Her sağlık uygulamasında olduğu gibi meme kanseri için sunulan hizmette de kalite sarmalı 5 adımda değerlendirilir. Birinci adımda hizmet
verecek olan kurumun bina/cihaz/ekipman altyapısı ve elemanları ile

hazırlanması yer alır. İkinci aşamada kurulan tesisler temel olarak başlangıç kıstasları açısından değerlendirilir. Üçüncü adımda belirli bir
süre başlangıçta verilen direktifler doğrultusunda kurumda hizmetin
verilmesi vardır. Dördüncü adımda klinik içi hizmet uygulamaları izlenir ve belirlenen performans kıstaslarına göre değerlendirilir (auditing). Son adımda ise değerlendirme sonuçlarına gore kliniğin faaliyet
planı revize edilir ve uygulama alanlarındaki vizyon ve hedefler geliştirilir. Bu adımlar sırasında veri toplanması ve uygun şekilde kayıt edilmesi can alıcı faaliyetlerdendir. Bu şekilde kurumlar ve faaliyetleri kalite güvencesi açısından yıllık periyodik kontrol altında tutulabilmekte
ve kurumun işleyiş amaçlarına uygun faaliyet gösterip göstermediği ve
verimliliği ortaya konabilmektedir (26).
Meme Sağlığı Hizmetlerinin Akreditasyonu
Günümüzde yukarıda anlatılan prensipler ışığında meme sağlığı hizmetinde akreditasyon hizmetin kalitesini artırmak için bir gereklilik
haline gelmiştir. Avrupa Meme Kanseri Uzmanları Derneği meme
kanseri ile uğraşan her disiplinin uzmanlarını bir çatı altında toplayan
bir organizasyon olarak oluşmuştur. Bu organizasyon içerisinde meme
kanseri için risk ve korumadan, tanı ve tedaviye, takibe, nüks ve ileri
evre hastalığın tedavisine, patolojisine, rekonstrüksiyonuna, psikolojik
desteğine kadar her konuda çalışan uzmanlar yer almaktadır. Bu organizasyon aynı zamanda meme kanseri hastalarına standart bir yaklaşım
oluşturmak için birçok alanda kapsamlı kılavuzlar hazırlamaktadır (1).
Bu kurumun Avrupa Birliği (AB) bünyesinde uygulamaya sokulan bu
kalite güvence parametrelerini ortaya koyması bir adım sonra birlik
içerisinde kurumların akreditasyonu aşamasını gündeme getirmiştir
(27). 2002 yılından bu yana AB resmi politikası olarak uygulanan
meme merkezleri akreditasyon programı şu ana kadar sadece 4 hastane veya ünitenin akreditasyon almasına yol açmıştır (28). Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri’nde de ulusal akreditasyon program
Aralık 2008 tarihinden bu yana uygulanmaktadır. Bu programda 17
ana komponent içerisinde 27 standart kıstas olarak alınmaktadır. Ancak 3 standart olmazsa olmaz olarak aranmaktadır. Bunlar: 1. Meme
merkezinin organizasyonel yapısının program liderine insiyatif vermiş
olması, 2. İnterdisipliner toplantılarda hastaların görüşülüyor olması, önceden kararlaştırılmış ulusal standartlarda tanı ve tedavi hizmeti
veriliyor olması ve 3. Kanser tanısı sonrası hastanın interdisipliner bir
ekip tarafından ele alınıyor olmasıdır. Akreditasyon sonrası 3 yılda bir
yerinde ziyaret ile kliniklerin yeterlikleri gözden geçirilmekte ve akreditasyonlarının geçerliliği onaylanmaktadır. Bu program ile A.B.D.’de
2011 yılının Şubat ayı itibari ile 41 eyalette 270 meme merkezi ulusal
akreditasyon aldığı bilinmektedir (29).
Türkiye’ye bakıldığında ulusal kılavuzların hazırlanmasına 2006 yılında ilk olarak düzenlenen Meme Kanseri Konsensusu ile başlanmıştır.
Daha sonra 2008 ve 2010 yıllarında tekrarlanan bu arama konferanslarında meme kanseri için ulusal standartların oluşturulmasına çalışılmıştır (30). Ancak bu kılavuzların içerisinde yer alan standartların
pratik hizmette ne kadar uygulandığı bilinmemektedir. Yapılan bir
çalışmada ülkemizde meme kanseri hastalarının tanı ve tedavisinde
homojen bir uygulama olmadığı, coğrafi bölgelere göre uygulama farklılıkları olduğu görülmüştür. Ulusal ve uluslararası kurumlarca ortaya
konan standartların hala ülkemizde yaygın olarak uygulanmadığı saptanmıştır. Altyapı yetersizliği ve tanı / tedavide multidisipliner yaklaşımın olmaması en önemli eksiklikler olarak görülmüştür (31).
Meme sağlığında hizmet kalitesi çerçevesinde yapılan uygulamalar
hızlı, klinik ve, maliyet-etkin hizmete ulaştırmaktadır. Yine eğitimde
işbirliğinin geliştirilmesi ile daha kalifiye insan gücüne sahip olunur.
Ortak klinik ve araştırma projelerinin ortaya konması ile de bölgesel

Güler et al. Quality and Accreditation in Breast Health Care
kendi bölgesel verilerine dayanan kanıtlar desteğinde rasyonel otantik
sağlık politikalarının geliştirilmesi sağlanır (23).
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