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ÖZET
Günümüzün de i en rekabet ko ullar içerisinde, sa l k
kurumlar ; mü teri (hasta) odakl hizmet sunma anlay n
benimsemek zorunlulu undad r. Sa l k Bakanl bu amaçla Türkiye
genellinde en az 100 yatak kapasiteli tüm kamu hastanelerinde Hasta
Haklar Birimleri’ni (HHB) olu turmu tur. Üniversite hastanelerinde
de bu do rultuda HHB’ye her geçen gün daha fazla önem verilmeye
ba lanm t r.
Bu çal mada, sunulan bir hizmeti en iyi de erlendirebilecek
olan mü teriler dikkate al narak Afyon Kocatepe Üniversitesi
Hastanesi HHB’ye Ekim 2006 - Kas m 2007 döneminde yap lan 100
adet dilek ve ikayet ba vurular içerik analizi yap larak örgütsel
yap daki sorunlar do rultusunda de erlendirilmi tir. Bulunan sonuçlar
neticesinde hangi örgütsel faktörün ne ölçüde ba vuru konusu oldu u
ve yap labilecek düzenlemelere yer verilmi tir.
ABSTRACT
Increased competitiveness enforces health institutions to be
customer oriented. For this reason, in Turkey, the Ministry of Health
has established Patient Rights Units (PRU) in public hospitals with
over 100 beds capacity. University hospitals also started to emphasise
patient rights units.
Based on the fact that the customers are the best evaluators of a
given service, this study examines 100 patients enquiries and
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complaining which were made to Afyon Kocatepe University Hospital
PRU between October and November 2007. This study uses a content
analysis for determining organizational problems. Under the lights of
the findings, it is found that which organizational factors are
complained and what kind of regulations could be made to sort out
these problems.
1. G R
Belirli bir amaca ula mak için bir araya gelen bir veya birden
fazla grubun olu turdu u topluluk örgüt olarak nitelendirilebilir.
Örgütlerde örgüt yap s n n nas l olu turuldu u, i bölümü ve
koordinasyon ekli, planl hareket edilip edilmedi i1 örgütsel amac n
ba ar s için önem arz etmektedir.
Günümüzde hizmetlerin gerçekle tirilebilmesi için farkl
boyutlardaki di er örgütlerle ili ki içinde olunmaktad r. Bnsanlar n
sa l k bulma amac n gerçekle tirme görevini üstlenen sa l k
kurumlar da birer örgüt olarak ya am m zda yer almaktad r. Modern
ya am n gere i olarak bireyler hastane ortam nda dünyaya gelmekte,
okullarda e itilmekte ve farkl ticari ya da kamu örgütlerinde istihdam
edilmektedirler. Endüstri toplumlar nda hastal k ya da sa l k
durumlar nda i hayat n n her an nda örgütlarla çevrili durumdad rlar.
Bu nedenle sa l k kurumlar n n en üst basama nda yer alan
üniversite hastanelerinin örgüt yap lar bu çal man n konusunu
olu turmaktad r. Bu çal mada, Üniversite hastanelerindeki örgüt
yap lar ndan kaynaklanan problemlerin hizmetten yararlananlar
taraf ndan nas l alg land
incelenmi tir. Ayr ca bu amaçla hasta
haklar birimine yap lan ba vurular
nda örgütsel yap dan
kaynaklanan sorunlar ele al nm t r.

1

Bayram DEMBR, “Ankara Atatürk E itim ve Ara t rma Hastanesi Örne inde
Hastane Örgütu Bçerisinde Hekim Hem ire Bli kisinin Çat ma ve Güç Bli kileri
Aç s ndan Analizi: Sosyo-Ekonomik Düzeyin, E itimin Cinsiyet ve Çal ma
Süresinin Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Master Tezi,
2004, ss.20-22
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2. TEMEL KAVRAMLAR ve HASTA HAKLARI LE
LG L GENEL B LG LER
2.1. Hastane Kavram( ve Fonksiyonlar(
Hastaneler sa l k problemi olan ki ilerin ayaktan ve/veya
yat r larak ifa bulunan sa l k kurumlar d r. Hastaneler sa l k oca ,
verem sava dispanserleri vb.. sa l k kurumlar na oranla geli mi ve
alan nda uzmanla m sa l k personelinin bulundu u kurumlard r2
Dünya Sa l k Örgütü (World Health Organization) hastaneleri
mü ahede, te his, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verildi i
yatakl tedavi kurumlar olarak nitelemi tir3. Bu kurumlar ayn
zamanda iyi yönetilmesi gereken birer örgüt4 olup standart ürün ve
hizmet üretilmesini gerektiren bir yap ya sahiptirler.
Yap lan bu tan mlardan hastanelerin görev ve fonksiyonlar n
u ekilde s ralanabilir: Hastaneler geli mi bir sa l k kurumu olup
ayaktan ve/veya yatarak tedavinin verilmesiyle yükümlü kurum ya da
kurulu lard r. Çal anlarda uzmanla man n aran lmakta olup ara t rma
ve geli tirme faaliyetlerinin yan s ra hastanelerin e itim
faaliyetlerinin de verildi i mü ahede, te his, tedavi ve iyile tirme
hizmetlerinin do ru ve zaman nda verilmesi gibi fonksiyonlar
bulunmaktad r.
Hastanelerin en temel fonksiyonu ve var olu amac tedavi
hizmetlerini yerine getirmektir. Var olu amac na uygun olarak
hastaneler: koruyucu ve geli tirici sa l k hizmetlerini yerine getirmek,
çal anlar ve hizmet alanlar e itmek, ara t rma ve geli tirme
faaliyetlerinde bulunmak5, etkin bir yönetim mekanizmas ile tüm bu
hizmetleri yürütmek gibi fonksiyonlar üstlenmektedirler.

2

Mahin KAVUNCUBAMI ve Adnan KISA, “Sa l k Kurumlar Yönetimi”, Anadolu
Üniversitesi Yay.n No:1429, 2002, s. 68
3
Hikmet SEÇBM, “Hastane Yönetim ve Örgütu-Türkiye’de Hastanelerin Örgütu
Bçin Bir Model Önerisi, 3letme Fakültesi Yay.n No: 252,1991, s.5
4
Mebnem ASLAN, “Hastane B letmelerinde Örgütsel Çat ma: Teori Ve Örnek Bir
Uygulama”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2003,
ss.5-15
5
Bilal AK, Hastane Yöneticili i, Özkan Matbaac.l.k Sanayi, 1990, s.70,
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2.2. Örgüt ve Hastane Örgütü Kavram(
Örgüt belli bir amaç do rultusunda, önceden belirlenmi
s n rlar çerçevesinde bilinçli olarak bir araya getirilmi faaliyet
sistemlerinin ifade etti i sosyal yap lar6 olarak tan mlanabilir. Bir
ba ka ifade ile örgüt, amaca ula mak için bir araya gelmi grup ya da
gruplar toplulu u olarak nitelenebilir. Hastaneler de insanlara sa l k
hizmeti sunmak için içinde farkl uzmanl k alanlar nda hizmet veren
çal anlar n bulundu u örgütlerdir.
2.3. Hak Kavram(
Hak kavram ; “hukuken korunan ç kar” olarak en basit ekli ile
tan mlanabilmektedir. Ayr ca hak, soyut ve de i mez nitelikteki
“yetkiler demeti” olup7 insan n kutsal ve dokunulmaz bir varl k
olarak kendi öz varl na ba l bulunan de erler bütünüdür8. Hak
kavram n insan haklar boyutuyla bilimsel yollarla aç klayan ilk
dü ünür Hobbes olarak kabul edilmektedir9. Toplumlar n geli imi ile
birlikte hak aray daha da özellikli alanlara do ru kaymaya ba lam
ve hasta haklar ile ilgili yasal mevzuat geli mi tir.
Sa l k hakk ilk kez Osmanl ’da 1870’li y llarda “memleket
tabiplikleri” nin kurulmas 10 ile ba lam , 1935 y l nda 3017 say l
yasa ile Sa l k Bakanl sa l k hizmetleri alan nda tek yetkili kurum
olmas na kar n 1946 y l nda Sosyal Sigortalar Kurumu da sa l k
hizmetlerini vermeye ba lam t r. 1961 Anayasas ’n n 48.maddesinde
“sa l k hakk ” düzenlenmi , 1982 Anayasas n n 49. maddesinde de
sa l k hakk kavram na yer verilmi tir. Daha sonra Anayasa temelinde
ç kart lan kanun ve yönetmelikler ile birlikte sa l k hakk hasta haklar
birimleri vas tas ile korunmaya ve geli tirilmeye ba lanm t r.
6

Mustafa AKTAM, “Hastane B letmelerinde Örgütsel Çat man n Boyutlar ,
Örgütsel Yap ve Ba ar da Etkinli in Sa lanmas na Yönelik Bir Model Önerisi”,
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ss.4-6, 2002
7
Mehmet AKAD, Genel Kamu Hukuku, 2.B. Filiz Kitap Evi, 1990, s.141
8
Mehmet KOCAORLU, Anayasa Hukuku, Ankara 1998, s.85
9
Grot us HUGO, “Sava ve Bar Hukuku”, Çeviren Seha MERAY, Ankara s.20,
1967
10
Ay e Alm la PAZARCI, “Hasta Haklar Ve Bdarenin Sa l k Hizmetlerinden
Do an Sorumlulu u” K.r.kkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku
Anabilim Dal. Yüksek Lisans Tezi, K r kkale ss.42-47, 2007
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2.4. Türkiye’de Hasta Haklar( ve Hasta Haklar( Birimleri
Sa l k Bakanl n n 1998 tarihinde ç kard
hasta haklar
yönetmeli i11 ile hasta haklar somut bir ekilde ifade edilerek, hasta
haklar n n ihlal edilmemesi, sorumluluklar n tespiti ve hukuki
korunma yollar düzenlenmi tir. Yönetmelik kapsam nda resmi ve
özel tüm sa l k kurum ve kurulu lar ndaki hasta haklar düzenlenmi
olup, Milli Savunma Bakanl na ba l sa l k kurum ve kurulu lar
hariç tutulmu tur. Hasta haklar yönetmeli inde hasta haklar u
ekilde tan mlanm t r: “Sa l k hizmetlerinden faydalanma ihtiyac
bulunan fertlerin, s rf insan olmalar sebebiyle sahip bulunduklar ve
TC Anayasas , milletleraras anla malar, kanunlar ve di er mevzuat
ile teminat alt na al nm bulunan haklar 12” ifade etti i belirtilmi tir.
Hasta Haklar Yönetmeli inde belirtilen haklar k saca u
ekilde özetlenebilir:
- Adalet ve hakkaniyete uygun sa l k hizmetlerinden
yararlanma hakk ,
- Hastan n, hastal
ile ilgili anlayabilece i ve yeterli
düzeyde bilgi isteme ve kay tlar inceleme ve
düzeltilmesini ve gerekti inde bilgilerin gizli tutulmas n
isteme hakk ,
- Sa l k kurulu unu seçme ve de i tirme hakk ,
- Personeli Tan ma seçme ve de i tirme hakk ,
- Öncelik s ras n n belirlenmesini isteme hakk ,
- T bbi gereklere uygun te his, tedavi ve bak m,
- T bbi gereklilikler d nda müdahale yasa ,
- T bbi özen gösterilmesi,
- Mahremiyete sayg gösterilmesi,
- R zas z t bbi müdahale yap lmamas ,
- Güvenli in sa lanmas n isteme hakk ,
- Dini vecibeleri yerine getirilmesini isteme hakk ,
11

Hasta Haklar Yönetmeli i: 01.08.1998 Tarihinde Yay nlanm Olup 23420 Say l
Resmi Gazetede Yay nlanarak Yürürlü e Girmi tir.
12
Hasta Haklar Yönetmeli i Madde 4
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- Ziyaret ve refakatçi bulundurulmas n isteme hakk ,
- Müracaat, ikâyet ve dava hakk d r.
Tüm bu haklar n etkin bir ekilde kullan labilmesi, hak
ihlallerinin
korunabilmesi,
hasta
haklar n n
planlanmas ,
de erlendirilmesi, uygulanmas ve denetlenmesi için hasta haklar
uygulama yönergesi 13ç kart lm t r. Yönerge ile hastanelerde hasta
haklar ihlallerini önlemek, ba vurular kabul etmek, acil sorunlar
çözüme kavu turmak, bir üst birimi bilgilendirmek ve çal anlara
hasta haklar ile ilgili e itimlerden sorumlu hasta haklar birimleri
olu turulmu tur.
Hasta haklar birimleri hasta haklar n n uygulanmas n
sa lamak ve gerekli çal malar yapma amac ile en az 100 yatak
kapasiteli tüm kamu hastanelerinde olu turulmas zorunlu tutulmu
birimlerdir. Birimler hasta haklar kurul ba kanlar na yani ba hekim
yard mc s na ba l olarak çal maktad r. Birime yaz l yap lan ikâyet,
ele tiri, öneri ve te ekkür yaz lar n n yan s ra birim sorumlusu
hastalar n yaz l olmayan ba vurular n da dinlemekle görevlidir.
Birim dahilinde çözülemeyen sorunlar olu turulan hasta haklar
kurulunda de erlendirilerek ba vuru sahibine ve çal ana yönergede
de belirtildi i üzere 15 gün içinde bilgi verilir. Yap lan incelemeler
sonucu kusurlu bulunan personel ile ilgili tahkikat sonucu
ba hekimli e bildirilir. Ba hekimlik hasta haklar kurulunun ald
kararlar uygulamakla yükümlü olup uygulanmamas ndan do an yasal
sorumluluk sahibidir.
3. ÜN VERS TE HASTANELER N N ÖRGÜTSEL
YAPILARI VE SORUNLARI
Bir i letmenin örgüt yap s n ortaya koyarken i letmede
yürütülecek faaliyetlerin belirli esaslar çerçevesinde grupland r lmas
gerekmektedir. Bu faaliyetler genel olarak mal veya hizmetlere göre,
bölgeye göre, mü teri say s na göre vb.. ekilde olabilmektedir.
Türkiye’de sa l k hizmeti sunan kamu kurumlar ba l bulunduklar

13

Hasta Haklar Uygulama Yönergesi: 26.04.2005 Tarih ve 3077 Say l Resmi
Gazetede Yay nlanm t r.
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merkezi idare bak m ndan iki ekilde s n fland r lmaktad r. Bunlar
Sa l k Bakanl na ba l hastaneler ve üniversite hastaneleridir.
3.1. Üniversite Hastanelerinin Örgütsel Yap(lar(
Üniversite Hastaneleri Sa l k Bakanl
Hastanelerinin
yan nda nitelik yönünden bir üst s n fta yer almaktad r. Bünyelerinde
bar nd rd t p fakülteleri ile de hizmet sunman n yan nda e itim ve
ara t rma görevlerini de yerine getirmektedirler14. Sa l k hizmetleri
basamakland r lmas nda üniversite hastaneleri 3. basamak sa l k
hizmeti veren sa l k kurulu u olarak yerini almaktad r15.
Türkiye’de üniversite hastaneleri ile ilgili yasal düzenlemeler
yeterli düzeyde görülmemektedir. 2547 say l kanun üniversite
hastanelerine yönelik bir düzenleme getirmedi inden ancak yasan n 3.
maddesinde sözü edilen “Uygulama ve Ara t rma Merkezleri
kapsam nda de erlendirilmektedir. Bu merkezlerde yönetim olarak
rektöre ba l bulundu undan, hastane yöneticilerinin atamalar rektör
taraf ndan gerçekle tirilmektedir. Ba hekimlik hastanenin en üst
yönetim makam olmas na kar n, bir unvan kadro ya da “yasal
yönetim” organ olarak görülmemektedir. Çünkü ba hekim unvan
yüksekö retimi düzenleyen mevzuatlarda yer almamaktad r. Bununla
birlikte Sa l k Bakanl hastane yap lanmas baz al narak üniversite
hastanelerinde
ba hekimlik
uygulamas
yürütülmektedir16.
Dolay s yla Üniversite hastanelerinin kurulu ve örgütlenmesinde
“Ara t rma
ve
Uygulama
Merkezleri’ne
ait
prosedürler
izlenmektedirler. Baz üniversiteler ise ortaya ç kan sorunlar
gidermek ve yasal bo lu u doldurmak için yönetmelikler ç kard klar
da görülmektedir.
Üniversite hastanelerinin örgütlenmesine yönelik kaynak
al nabilecek bir düzenleme de “yüksekö retim kurumlar n n yönetsel
yap s hakk nda yasa gücünde kararname” de yer alm ve genel
14

Yusuf KARAKILÇIK “Üniversite Ara t rma Hastanelerinin Yönetimi”, nönü Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, s.71, 1997
15
Sa l k Bakanl sa l k kurulu lar n üç basamakta s n fland rm t r. Birinci basamak sa l k
kurulu u: sa l k ocaklar , ikinci basamak sa l k kurulu u: özel ve devlet hastaneleri, üçüncü
basamak sa l k kurulu u üniversite hastaneleridir.
16
Co kun ÖZCAN, Üniversite Hastanelerinin Yönetim Yap s n n Bncelenmesi ve Yeni Bir
Model Önerisi, 1. Ulusal Sa l k Kurulu lar ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Dokuz Eylül
Üniversitesi Yay.n., s.22, 1994
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sekreterlik dahilinde bir üniversite hastanesi ba müdürlü ü kavram
ortaya konulmu tur17. Ancak bu kararnamede ba müdürlü ün
yap lanmas ile ilgili herhangi bir düzenlemeye rastlanmam t r.
Üniversite hastanelerinin örgüt yap s incelendi inde basit
fakat zorlamac bir yap lanman n oldu u göze çarpmaktad r. Baz
üniversitelerde küçük çapl de i iklikler olsa da yap lanma genel
olarak benzerlik göstermektedir. Hastanenin en üst amiri olan
ba hekim ve hastane müdürleri üniversite rektörü taraf ndan
atanmaktad r18.

Yap(s(19

ekil 1.

Üniversite Ara6t(rma Hastanelerinin Temel Örgütleme

Mekil 1’de de görüldü ü üzere, üniversite hastanelerinin
örgütsel yap lanmas nda kayda de er sorunlar oldu u anla lmaktad r.
Örne in; hastane ba müdürü genel sekretere ba l olmas na kar n
hastanenin as l sorumlu üst yöneticisi olan ba hekim direkt rektöre
ba l olarak görev yapmaktad r. Yine hastanede çal an akademik
personel t p fakültesi dekan na ba l d r. Bu nedenle hastane
17

Atilla KARAHAN, “Hastane B letmelerinde Örgütsel Yap dan Kaynaklanan
Çat malar ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Ara t rma ve Uygulama Hastanesi
Örne i” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, s.85,
2007
18
Cemil ÖZCAN, Üniversite Hastanelerinin Yönetim Yap s n n Bncelenmesi ve
Yeni Bir Model Önerisi, 1. Ulusal Sa l k Kurulu lar ve Hastane Yönetimi
Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniv.Yay n , Bzmir.1994, s.74
19
Cemil ÖZCAN, age.,s.77
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yönetiminin (ba hekim ve ba müdürlü ün) akademik personel
üzerinde do rudan söz sahibi olmad
görülmektedir.
Bu
yap lanmadan anla laca üzere do rudan yetkili görünen üst makam
rektörlük ve genel sekreterliktir.
Üniversite hastaneleri kendi içinde de farkl örgüt yap s na
sahiptir. Örne in; Hacettepe Üniversite Hastanesinde ve Bstanbul T p
Fakültesi Hastanesinde ba hekim dekanl a ba l iken, baz üniversite
hastanelerinde do rudan rektörlü e ba l oldu u görülmektedir20.
Örgütsel yap lar aç s ndan üniversite hastanelerimiz Avrupa
Birli i (AB) üyesi ülkeler ile k yasland nda; Bngiltere, Almanya ve
Fransa gibi geli mi ülkelerde hastane yönetimi ba hekim, hastane
ba müdürü ve ba hem ireden bir yönetim ekibi taraf ndan, t p
hizmetleri, yard mc t p hizmetleri idari mali destek hizmetleri
eklinde bir uzmanla maya gidilerek ça da bir i letmecilik anlay na
göre yönetildi i görülmektedir. Türkiye’de ise yukar da da de inildi i
üzere hastanelerin yönetiminden tek sorumlu ba hekimlik makam
oldu u bu yap lanman n da hastanelerin verimlilik ve etkinli i üzerine
olumsuz yans malara neden oldu u görülmektedir21.
3.2. Üniversite Hastanelerinin Örgüt Yap(lar(ndan
Kaynaklanan Sorunlar(
Türkiye’de hastanelerin farkl türlerde olmas ve farkl örgüt
yap lar na sahip olmalar nedeni ile uygulamalarda problemler
ya anabilmektedir. Her kuruma ba l hastane farkl bir örgütlenme
örne i te kil etmekte ve bir te kilatlanma birli i sa lanamamaktad r.
Problemlerin tespitine yönelik olarak sa l k bakanl n n Mart 1993
tarihli “Ulusal Sa l k Politikas ”22 adl belgesinde sorunlar iki ba l k
alt nda toplanm t r. Bu sorunlar makro ve mikro ölçekli sorunlar
olarak grupland r lmakta; makro sorunlar n ba nda hastanelerin
merkez te kilatlar n belirledikleri esaslar çerçevesinde yönetilmeleri,
bu nedenle de ça da hastane i letmecili ine geçilmesinin önünde
engel te kil etti i belirtilmektedir. Çal ma gere i hastanelerin
20

Hikmet SEÇBM, “Hastane Yönetim ve Örgütu”, Anadolu Üniversitesi A.Ö.F.
Yay.n No:407, s.149-151, 1994
21
Hüseyin ÖZGEN, “Ça da Hastane Yönetim Anlay
ve Türkiye’deki
Uygulamalar, Ç.Ü. B.B.B.F. 3letme Bölümü Yay.n No: 2, s.74, 2002
22
Sa l k Bakanl , Ulusal Sa l k Politikas , ISBN 975-7572-07-1, 1993
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yönetim ve örgüt sorunlar da yukar daki makro ölçekli sorunlar n
uzant s olarak kar m za ç kmaktad r. Bu sorunlar 6 ana ba l k alt nda
toplanabilmektedir23. Bunlar:
* Hizmetlerin planlanmas , denetimi ve de erlendirilmesini yapacak
organlar n ve düzenlemelerin olmamas
* Matriks örgüt yap s ndan kaynaklanan sorunlar
* Yetki ve sorumluluk dengesinin sa lanamam olmas
* Mevcut organlar aras nda görev tan mlar nda haz rlanmas ve
uygulanmas nda problemlerin varl
* B bölümü ve Uzmanla madan yeterince yararlan lmam olunmas
* Örgüt içinde koordinasyon ve ileti imin sa lanmas nda yetersiz
kal nmas
Yukar da belirtilen sorunlar hastane örgütlerinin etkin ve
verimli bir ekilde çal mas na engel te kil etmektedir. Bakanl a
ba l hastanelerde kar m za ç kan bu problemler üniversite
hastanelerinde de benzerlik göstermektedir. Bu nedenle de üniversite
hastanelerinin örgütlenme sorunlar n n da ayn ba l klar alt nda
incelenmesinde bir sak nca görülmemi tir.
3.2.1. Hizmetlerin Planlanma, Kadrolama, Denetim ve
De;erlendirilmesini
Yapacak
Organlar(n
ve
Düzenlemelerin Olmamas(
Örgütlenme yap s ndan kaynaklanan sorunlar n ba nda
hastanelerde planlama ve denetim ile hizmetlerin de erlendirmesini
yapacak idari organlar ortaya konulamam olmas gelmektedir. 5018
say l kanunla birlikte tüm kamu kurum ve kurulu lar nda stratejik
plan komisyonlar olu turulmu tur. Bu stratejik planlama ile
hastanelerde orta vadeli (3-5 y l) hedefler belirlenerek kurumun
misyonu, vizyonu ve ula mak istedi i hedeflerine yönelik çal malar
ortaya konulmaktad r. Ancak kurumun gelece i ile ilgili at lacak
ad mlarda hastane ba hekimli inin etkinli i devam etmektedir. Bu
ba lamda ba hekimli in strateji belirleme komisyonlar ile daha fazla
çal mas gerekmekte olup ba hekimli in i yo unlu u nedeni ile bu
pek mümkün gözükmemektedir.
23

Sa l k Bakanl

120

, Ulusal Sa l k Politikas , ISBN 975-7572-07-2, 1993
Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.IX ,S.I1, 2007)

Üniversite hastanelerinin kadrolu çal an s k nt lar son y llarda
artarak devam etmektedir. Özellikle genç üniversite hastanelerinin
h zl bir geli me trendinde olmas sebebiyle merkezi hükümetin tahsis
etti i kadrolar yetersiz kalmaktad r. Maddi olanaks zl klar dolay s yla
hastaneler farkl statülerde personel istihdam etme yoluna da
gidememektedirler. Son zamanlarda maa lar döner sermaye
gelirlerinden kar lanmak üzere az say da al nabilen sözle meli
personel ise soruna çözüm olamamaktad r.
Yatakl tedavi kurumlar i letme yönetmeli ine göre
ba hekimin hastanedeki tüm hizmetleri haftada bir kez kontrol edece i
belirtilmi tir. Ancak ba hekimin bu denetimleri kurumu amaçlar
do rultusunda yerine getirmesi çok zor görünmektedir. Çünkü
ba hekimlik yönetim alan çok geni bir ekilde yetkilendirilmi olup,
bu aç dan hastanede verilen tüm hizmetlerin de erlendirmesini ve
denetimini yapmas ve her alanda uzmanl a sahip olamayaca ndan
dolay çok zor ve olanaks z olarak gözükmektedir. Ba hekim kendi
alan nda uzman olabilir ancak gerek di er t bbi alanlarda gerekse
teknik ve idari hizmetlerin alan nda yeterli beceri ve bilgiye sahip
olmayabilir. Bu nedenle, hastanedeki hizmetleri denetim ve
de erlendirmesini yapacak alan nda uzman ki ilere ihtiyaç oldu u
yads namaz bir gerçektir.
3.2.2. Matriks Örgüt Yap(s(ndan Kaynaklanan Sorunlar
Matriks organizasyon yap s yönetimde sorunlara yol
açmaktad r. Bu karma kl
art ran sebeplerden biri hastanelerin
mülkiyet haklar n n kamu ya da özele ait olmas ve hepsinin yönetim
ve kontrol mekanizmalar n n farkl olmas d r. Hastanelerde farkl
uzmanl k alanlar gerektiren görev ve pozisyonlar oldu undan
karma k bir yap vard r. Bu karma k yap içinde hastane
yöneticilerinin yetki ve sorumluluklar birimler aras nda nas l da tt
önem arz etmektedir. Matriks örgütün ba ndaki yöneticiler
(fonksiyon ve proje yöneticileri) görev, yetki ve sorumluluklar aç k
ve anla l r bir biçimde ortaya konulmu ise iyi i leyen bir matriks
yap dan söz etmek olas d r24.
24

K vanç MARDENORLU, M., , Hem irelikte Matriks Yap lanma, Modern
Hastane Yönetimi Dergisi, ss.24-26 Ocak-Mubat 2001
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Matriks örgüt içinde iki farkl yap lanma mevcuttur. Birincisi
fonksiyonel hizmet yap lanmas , di eri de proje hizmet
yap lanmas d r. Fonksiyonel yöneticiler kaynaklar n da t m ,
hizmetlerin teknik yönü ve gerekli teknolojik adaptasyonlar n
gerçekle tirilmesi ile ilgilenirken, proje yöneticileri projelerin
zaman nda tamamlanmas n sa lamaktad rlar25. Bu örgüt yap s nda
as l problem “komuta alan ” ilkesine ayk r l ktan dolay ortaya
ç kmaktad r. Fonksiyonel yöneticiler ve proje yöneticileri kendilerine
verilmi olan yetkiyi beraber kullanmak durumunda olduklar için
çat ma ortam na girebilmektedirler. Bir personel uzmanl k alan
dahilinde ilgili bölümün yöneticisine (dikey ili ki) kar sorumlu iken
baz durumlarda içinde yer ald projenin yöneticisine (yatay ili ki)
kar da sorumlu olmaktad r. Proje yöneticisi de bir emir komuta
yetkilisi olarak de il matriks yap n n verdi i proje yetkisine sahiptir.
Ayr ca, proje yöneticilerinin uzmanl k bölümleri aras nda ast-üst
ili kisi yer almamaktad r. Bununla birlikte bu yöneticiler projenin
hayata geçirilebilmesi için farkl uzmanl k alanlar ile birlikte
çal mak zorundad rlar26.
Hastanelerde fonksiyonel örgütlenme ekli olarak t bbi
hizmetler ve hem irelik hizmetleri s n fland r lmas yap labilmektedir.
T bbi hizmetlerden sorumlu olan ba hekim ile hem irelik
hizmetlerinden sorumlu olan ba hem ire, örgütteki görev yap lar ndan
dolay birer fonksiyonel yönetici konumundad rlar. Ayr ca, t bbi
hizmetler kendi içinde uzmanl k alanlar na göre (dahiliye, cerrahi
anestezi vb..) hizmet esas na göre s n fland rmaya da tabi
tutulmaktad r.
Hastane örgütlar nda matriks yap n n dört önemli rol üstlendi i
görülmektedir27. Bunlar: tepe yönetimi, fonksiyonel yönetici, proje
yöneticisi, projede yer alan uzman personel’dir.
Tepe yönetiminin görevi matriks yap dan kaynaklanan otorite
karma kl n önlemek ve örgütsel ortam yaratmakt r. Üniversite
hastanelerinde tepe yönetimi ba hekimlik makam d r. Fonksiyonel
yöneticinin görevi hasta bak m ve tedavi hizmetlerinin görüldü ü
25

Bülent EREN, Bir Hekim Örgütu Olarak Hastane, www.merih.net. (24.10.2007)
Ümit MAHBN, “Hastanelerde B gören Yönetimi” www.merih.net. (09.08.2006)
27
Mustafa AKTAM, age, ss.1-33, 2002
26
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poliklinik ya da klinik hizmetlerinin ba kan veya efidir. Bunlar hasta
bak m hizmetleri tan ve laboratuar hizmetleri, hem irelik hizmetleri
vb.. eklinde gruplanan fonksiyonel örgütlenmeyi olu turmaktad r.
Proje yöneticileri ise belli bir uzmanl k alan nda faaliyetlerin
planlanmas
ve yürütülmesi sorumlulu unu üstlenmi lerdir.
Hastanelerde fonksiyonel birimlerin (Bölüm ba kanl klar ) kendi
aralar nda dahiliye, psikiyatri, göz, KBB, cildiye vb.. ekilde
gruplanmalar ile proje örgütleri olu maktad r. Bu ekilde belirli
uzmanl k alan gerektiren hastal klar n tedavisi bu proje örgütleri
taraf ndan gerçekle tirilmektedir. Yani her hasta hekim için bir proje
alan te kil etmektedir. Proje ekibinde yer alan uzman personel ise
uzmanl n belirli projeler dahilinde kullanan ve projeden dolay
proje yöneticisine örgüt içinde bulundu u departmandan dolay da
fonksiyonel yöneticiye ba l olan personeldir.
3.2.3. Yetki ve Sorumluluk Dengesinin Sa;lanamam(6
Olmas(
Hastane örgütlenmesinde yer alan hastane müdürü,
ba hem ire, kendi fonksiyonel alanlar içerisinde faaliyetlerin
yürütülmesi, planlamas ve denetimini gerçekle tirmelerine ra men
nihai yetki ba hekimdedir. Örgüt içinde yer alan idari birimleri yerine
getirdi i görevler ile bu birimlerin yetkileri e it düzeyde de ildir.
Örne in; hastanelerde bulunan vezne görevlileri idari aç dan
ba hekimli e ba l bulunmalar na ra men mali aç dan sorumluluklar
döner sermaye saymanl na ba l olarak yürütülmektedir. Döner
sermaye saymanl klar da maliye bakanl
ile koordineli ve
denetimine ba l olarak görev yapmaktad r.
Yetki ve sorumluluk dengesinin net bir ekilde ortaya
konulamad
bir birim de hastane malzeme depolar d r. Depo
görevlileri malzeme hareketleri ile ilgili olarak malzemenin talep
edilmesi ve talep edilen malzemenin gelip gelmemesine dair
ba hekimlik ile birlikte çal rken, döner sermaye i letme
müdürlüklerine malzemenin al m ve mali denetim yönünden
ba l d rlar. Döner sermaye i letme müdürleri genelde i letme alan nda
uzmanla m ki iler olup, t bbi malzemenin kaliteli olmas ndan ziyade
ekonomik de erinin ucuzlu una bakabilmektedirler. Ancak, hastane
ba hekimleri hekim aç s ndan malzemeleri de erlendirdi inden t bbi
Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.IX ,S.I1, 2007)
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malzemenin ekonomik de erinden ziyade ihtiyaca uygunlu u üzerinde
durmaktad rlar. Burada da depo görevlileri hastane içinde ba hekimlik
ve döner sermaye müdürlükleri aras nda kalarak uygun malzemenin
temini ile ilgili olarak çe itli s k nt lar ile kar la abilmektedirler.

3.2.4. Mevcut Organlar Aras(nda Görev Tan(mlar(n(n
Haz(rlanmas( ve Uygulanmas(nda Problemlerin
Varl(;(
Matriks örgüt yap s nda olan hastanelerde görev tan mlar ve
pozisyonlar aras ndaki ili kilerin net olarak belirtilmemi olmas bir
di er sorun olarak kar m za ç kmaktad r. Sa l k Bakanl
Yatakl
Tedavi Kurumlar Yönetmeli i’nde görev tan mlar yap l rken baz
problemlere yol açabilecek ekilde düzenlemelere gidilmi tir. Örne in
hastane müdürleri hastanede yer alan motor, cihaz e ya bina
onar mlar gibi i leri ilgililere zaman nda yapt r lmas n sa lamak
zorundad rlar. Asl nda bu görev ba hekimli e ba l olan teknik
servislere aittir. Yönetmeli e göre hastane müdürlerine verilen yetki
ile hastane müdürlerinin teknik servise talimat verme yetkisi
tan nm t r. Yönetmelikte baz görev tan mlar nda da görevlilerin i ini
nas l yapacaklar bile belirtilmemi tir. Hem irelerin hasta orderlar na28
hastan n nabz n k rm z , ate ini siyah solunum de erlerini de mavi
kalemle çizecekleri ba hekimlerin hastaneye en geç di er uzmanlar n
hastaneye geldikleri saatte gelecekleri, görevlerini tam olarak yerine
getirmi ise bu uzmanlar ile birlikte hastaneden ayr labilece i,
görevleri sebebi ile gerekti inde çal ma saatleri dahilinde hastaneden
ayr labilecekleri belirtilmi tir29.
3.2.5
6 Bölümü ve Uzmanla6madan Yeterince
Yararlan(lmam(6 Olunmas(
Mal veya hizmet üretiminde, mal veya hizmeti üreten ki i ya
da kurumlar n büyüklü ünden kaynaklanan unsurlar, verimlilik ve
28

Order: Hekimlerin hastalar n günlük tedavisinde tedaviyi uygulayacak yard mc
sa l k personeline yazd talimatnamedir.
29
Hikmet SEÇBM, “Hastane Yönetim ve Örgütu, Türkiye’de Hastanelerin Örgütu
Bçin Bir Model Önerisi, Anadolu Üniversitesi Yay.nlar., Eski ehir, s.202, 1985
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üretimin artmas ve bunun sa lad
tasarruflar n yaratt
olumlu
sonuçlara literatürde “ölçek ekonomileri” etkileri30 ad verilmektedir.
B bölümü ve uzmanla ma, büyüklükten kaynaklanan makine ve
donan m bollu u, elde edilen yeni t bbi bulu lar ve teknolojik
de i im sa l k hizmetlerinin sunumunda yeni te his ve tedavi
yöntemleri ile birlikte ölçek ekonomilerini yaratmaktad r.
Hastaneler sürekli yenilenen teknolojiye en h zl ayak uyduran
hizmet sektörlerinin
ba nda gelmektedir. Gerek verimlili in
art r lmas , daha kaliteli, h zl ve etkin hizmet sunulabilmesi, i
bölümü ve uzmanla madan en iyi ekilde yararlan lmas ile mümkün
gözükmektedir. Tabii olarak bunu gerçekle tirme yetkisini kullanacak
olan makam da ülkemizdeki sa l k sisteminin i leyi i gere i hastane
ba hekimleridir. Ba hekimlerin bir eczac kadar eczane bilgisine,
resmi i lem çal anlar kadar mevzuat bilgisine, mühendis kadar t bbi
cihaz bak m bilgisine sahip olmas dü ünülemez. Ancak, tüm
bölümlerdeki uygun i e uygun personel seçimi ve çal an personel
aras nda i
bölümü takibinden, denetim ve kontrolünden
sorumludurlar.
3.2.6. Örgüt
çinde Koordinasyon ve
leti6imin
Sa;lanmas(nda Yetersiz Kal(nmas(
Ülkemizde ekonomik ve sosyal geli melere paralel olarak
sa l k hizmetlerinin sunumu da ça da ya am standartlar nda
verilmektedir. Ça da l n bir göstergesi olan modern hastaneler de
karma k bir yap dad r. Bu karma k yap n n etkin ve verimli bir
ekilde çal mas ; bak m kalitesine, bireysel yeterliliklere,
profesyoneller ve departmanlar aras ileti im ve koordinasyona
ba l d r. Genel olarak resmi örgüt planlar çerçevesinde hareket
edilmesi sistemin kontrolünü zay flatmakta ve dü ük düzeyde
koordinasyona sebep olmaktad r. Bu da sunulan mal ya da hizmetten
beklenen memnuniyetin elde edilmesinde s k nt lar olu turmaktad r.
Hizmetten yararlananlar kadar hizmeti üretenlerin de memnuniyetini
art rmak için gerek ki iler aras nda gerekse birimler aras nda etkili bir
ileti im ve koordinasyon a n n kurulmas
gerekmektedir.
Maliyetlerin azalt labilmesi, kaliteli bak m n sa lanabilmesi,
30

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96l%C3%A7ek_ekonomisi, (24.10.2007)
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hastanedeki sa l k personeli aras nda ya anan uyu mazl klar n veya
kavgalar n çözüme kavu turulabilmesi için iyi bir koordinasyon
sisteminin olu turulmas na ihtiyaç duyulmaktad r31. Bu da,
hastanelerdeki yöneticilerin profesyoneller içinden seçilmesi, halkla
ili kilere önem verilmesi, liyakat esaslar na göre atamalar n yap lmas ,
sosyal aktivitelere önem verilmesi, ödül ve ceza sisteminin etkin bir
ekilde çal mas ile mümkün olabilecektir.
Sa l k hizmetlerinde öncelik her zaman hizmetten
yararlananlara en h zl ve en kaliteli hizmeti verme idealinin kurum
içinde yerle tirilmesidir. Bunun göstergesi de, hastanelerdeki hasta
bak m sisteminin etkili olup olmad n n memnuniyet ve beklentilere
cevap verilip verilmedi inin ortaya koyulmas d r. Gerek hekimler
gerekse hem ire ve di er yard mc sa l k personeli, en iyi hasta
bak m na ula abilmek için ekip halinde koordinasyon içerisinde
çal mak zorundad rlar32. Örne in; hastanenin beyin cerrahi servisinde
yatan bir hastaya manyetik rezonans (MR) tetkiki istenmi olsun.
Tetkikin yap labilmesi için e er tetkik için ilaç kullan lmas gerekiyor
ise hastane eczanesi ile diyalog kurulmas , MR çekiminin
yap labilmesi için radyoloji uzman ile görü ülmesi ve sonucun h zl
bir ekilde al nabilmesi için sekreterli in MR raporunu h zl bir
ekilde yazmas gerekmektedir. Bu birimler aras ndaki ileti im
eksikli i istenen sonucun istenen zamanda al nmas na engel olacakt r.
4. ÜN VERS TE HASTANELER NDE ÖRGÜTSEL
YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR:
(HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI)
Çal man n bu bölümünde üniversite hastanelerinde örgütsel
yap dan kaynaklanan sorunlar konusunda örnek bir olaya yer
verilecektir.

31

Michael SKJORHAMMER “Co-Operation And Conflict In A Hospital
Interprofessional Differences In Perception And MAnagement Of Conflicts, Journal
Of Inter Professional Care, C.15, S.1, s.7-25, 2001
32
STEFL, M., Bntroduction: The Drivers Of Change Frontiers Of Health Services
Management, Journal Of Inter Professional Care, C. 18, S.2. s.3-14, 2001
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4.1. Ara6t(rman(n Örneklemi
Çal ma Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi (AKÜ)
Uygulama ve Ara t rma Hastanesi Hasta Haklar birimine 26 Ekim
2006 ve 01 Kas m 2007 tarihleri aras ndaki Hasta haklar ba vuru
formlar incelenerek yap lm t r. Gerek hastalar gerekse hasta
yak nlar taraf ndan hasta haklar birimine ahsen yap lan hasta haklar
ba vuru formlar incelenerek örgütsel yap dan kaynaklanan sorunlar
çerçevesinde de erlendirme yap lm t r.
4.2. Ara6t(rman(n Yöntemi
Bncelemeler içerik analizi kullan larak gerçekle tirilmi tir.
Bilindi i üzere içerik analizi; dokümanlar, mülakat dökümleri ya da
kay tlar n karakterize edilmesi ve kar la t r lmas amac yla
kullan lmaktad r33. Analizler s ras nda her bir ba vuru formunda yer
alan ifadeler veri azaltma (indirgeme) yoluyla daha anlaml ve
belirlenen örgütsel sorunlar kategorilerine uygun olacak ekilde
sistematize edilerek yap lm t r. Ayr ca hiçbir kategoriye girmeyen
veriler kapsam d olarak de erlendirilmeye al nm t r. Sonuçta her
bir veri ilgili oldu u kategoride puanlanm ve istatistiksel olarak
yorumlanabilir ekle dönü türülmü tür.
4.3. Ara6t(rman(n Bulgular(
Sa l k Bakanl na ba l hastanelerde ve A.K.Ü. Uygulama ve
Ara t rma Hastanesi Hasta Haklar Birimine yap lan ba vurular
örgütsel sorunlar do rultusunda de erlendirildi inde Tablo 1 ve Tablo
2’deki belirtilen sonuçlara ula lm t r
Tablo 2: Sa;l(k Bakanl(;( Hastaneleri Hasta Haklar( Birimlerine Yap(lan Ba6vurular
Cinsiyet

E;itim Durumu

Ba6vuru Yap(lan Hizmet ekli

Kad n

47

Blkö retim

56

Poliklinik Hizmetleri

50

Erkek

53

Lise

31

Klinik Hizmetleri

6

Üniversite

12

Acil Servis Hizmetleri

4

1

Tahlil Tetkik Hizmetleri

10

Di er

30

Ya6a Göre Da;(l(m
26 Ya Alt

13

Lisans Üstü

26-30 Ya Aras

14

Ba6vuru Yap(lan Birim/Ki6i

33

Recai ALTUNIMIK, vd., Sosyal Bilimlerde Ara t rma Yöntemleri (SPSS
Uygulamal )”, Sakarya Üniversitesi BF Yay.nlar., Sakarya, 2002, s.218
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31-35 Ya Aras

14

Hem ire

6

36-40 Ya Aras

13

Hekim

48

41 ya ve üzeri

46

Bdari Personel

19

Beklemede

3

Yrd.Sa l k
Personeli

26

Çal an Lehine

71

Di er

7

Ba6vuru Sonucu
Çal an Aleyhine

19

Kaynak : Sa l k Bakanl
www.saglik.gov.tr/hastahaklari/istatistikyerinde06.mht
adresindeki veriler do rultusunda tablo taraf m zca haz rlanm t r. (26.10.2007)
Tablo 1: A.K.Ü. Hastanesinde Ara6t(rma Konusu Ba6vurulara Ait Veriler
Cinsiyet

Ya6a Göre Da;(l(m

Ba6vuru Yap(lan Hizmet ekli

Kad n

35

25 Ya Alt

10

Poliklinik Hizmetleri

44

Erkek

65

26-30 Ya Aras

14

Klinik Hizmetleri

18

31-35 Ya Aras

18

Acil Servis Hizmetleri

7

Ba6vuran Meslek
Durumu
B çi

5

36-40 Ya Aras

18

Tahlil Tetkik Hizmetleri

18

Memur

30

41 ya ve üzeri

39

Di er

13

Emekli

23

Ba6vuru Yap(lan Birim/Ki6i

Serbest
Meslek

16

Hem ire

17

Çal an Aleyhine

51

Ev han m

18

Hekim

22

Beklemede

4

Di er

3

Bdari Personel

32

Çal an Lehine

23

Yrd.Sa l k Personeli

9

Öneri-Te ekkür

22

E;itim Durumu
Blkö retim

31

Temizlik Personeli

12

Lise

29

Yönetim

9

Üniversite

34

Lisansüstü

6

Ba6vuru Sonucu

Ba6vuru De;erlendirme ekli
Kurulda Görülen

12

Yerinde Çözülen

88

AKÜ Hastanesine ba vuruda bulunan her yüz ki iden 65’i
erkek 35’i bayand r. Sa l k Bakanl hasta haklar birimlerine yap lan
ba vurularda ise bu oran n % 53 erkek % 47 bayan oldu u
görülmektedir. Bu da ba vuru yapanlar n ba vuru yap lan yerdeki
sosyal ve kültürel özelliklerini ortaya koyarak hak arama
mücadelesinin kad n/erkek aras ndaki etkinli ini göstermesi
bak m ndan önemli görülmektedir.
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Ya kriteri dikkate al narak yap lan analizde 41 ya ve üzeri
hastalar n %39 ile ilk s rada yer almas ya ortalamas yükseldikçe
hizmetten yararlananlar n beklentilerinin de yükselebilece ini
göstermesi aç s ndan önemli görülmektedir. Ba vuru sahiplerinin
e itim düzeyi göz önüne al nd nda üniversite mezunlar ilk s rada
yer almaktad r (%34). Buradan e itim seviyesinin, hastalarda hak
arama bilinci üzerinde olumlu katk larda bulundu unu söylemek pek
de yanl olmayacakt r.
Yap lan bu ara t rmada Tablo 2’den de görülece i üzere
hastalar n % 44’ünün poliklinik hizmetlerinden ikâyetçi olduklar
benzer durumun Sa l k Bakanl
Hastanelerinde de geçerli oldu u
(%50) Tablo 1’den görülmektedir. Ancak Üniversite Hastanesinde
klinik hasta ba vurular n n Sa l k Bakanl Hastanelerine oranla %12
daha fazla oldu u görülmektedir. Bu fazlal k hasta haklar birimine
klinik hizmetleri ile ilgili yap lan ba vurular n ço unun (%10)
özellikle hekimlere ve di er yard mc sa l k personeline yaz lan
te ekkür ba vurular ndan kaynakland görülmü tür.
Üniversite Hastanesi Hasta Haklar Birimine yap lan
ba vurular n %51’i çal an aleyhine sonuçland
personele uyar ,
öneri ve k nama gibi cezalar n verildi i görülmü tür. Ancak büyük
ölçekli hasta haklar n ihlal edecek bir problem olmamas ndan dolay
a r adli ya da idari bir cezaya ba vurulmamas hasta haklar n n
korunmas aç s ndan çal anlar n Sa l k Bakanl ’na ba l
hastanelerindeki34 çal anlara göre daha dikkatli olduklar n
göstermektedir. Bunun bir göstergesi de hasta haklar birimine yap lan
100 ba vurudan sadece 12’sinin hasta haklar kurulunda görü ülmesi,
88’inin yerinde çözülmesidir.
Örgütlerde mü teri memnuniyeti esas na göre düzenlemeler
yap ld
bir gerçektir. Hastane örgütleri de son y llarda örgütsel
olarak büyüme ve geli me e iliminde ve rekabet ortam nda faaliyette
bulunmak durumundad rlar. Özellikle özel hastane i letmelerinin
say s her geçen gün artmakta buna ba l olarak da kendi örgüt
yap lar n dizayn etmektedirler. Tüm özel hastane örgütlerinde oldu u
gibi kamu hastane örgütlerinde de örgütün objektif de erlendirmesini
34
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yapacak olan hastalar (mü teriler)’d r. Bu çal mada hasta haklar
biriminin seçilmi olmas n n özel nedeni de budur. Kurumlar ancak
hizmet sunduklar çevreden olumlu ya da olumsuz geri besleme (feedback) ald klar sürece kendilerini geli tirme ve de i tirme çabas içine
girerler. Hastalar n birime yapm olduklar ba vurular kurumun
aksayan ya da olumlu yönlerinin ve uygulamalar n n fark na varmalar
bak m ndan büyük önem arz etmektedir.
% 21
Kapsam D

% 28 Planlama
Denetim

%23
leti im
Koordinasyon

%6
Bölümü
Uzmanla ma

%6
Matriks Yap

%5
Görev Tan mlar

% 11
Yetki Sorumluluk

ekil : 2 Hastane Örgüt Yap(s(ndan Kaynaklanan Sorunlar(n Da;(l(m(

Bnceleme konusu olarak sadece hastanenin örgüt yap s ndan
kaynaklanan sorunlar de erlendirilmeye al narak yap lan ba vurular n
bu yönüyle ilgili içerik analizleri ortaya konulmaya çal lm t r.
Hastanelerin örgüt yap s ndan kaynaklanan sorunlar çal man n teorik
k sm nda ayr nt l olarak aç klanm t r. Yap lan içerik analizi sonuçlar
de erlendirildi inde %28’lik oranla ilk s rada planlama, kadrolama
ve denetim yetersizli i sorununun yer ald
görülmektedir.
Hastanenin yeterli say da kadrolu çal an olmamas pek çok hizmetin
sözle meli veya k smi statülü çal anlarla yürütülüyor olmas ndan
dolay s k nt lar ya anmas na neden olmaktad r. Gerekli hizmet içi
e itim planlamas yap lmaya çal lsa da i gücü devir h z n n
büyüklü ü bu planlaman n etkinli ini azaltmakta ve personel yeterli
bilgi ve tecrübeye tam olarak ula amamaktad r. Çal anlar n birimler
aras nda s k s k yer de i tirmek durumunda kalmalar da hastalara
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hizmet sunumunda teknik problemler olu turabilmektedir. Bu
çal mada öne ç kan unsur, verilen hizmetlerin etkin denetimi ve
gelece i dönük dü ünülen her projenin i inin uzmanlar taraf ndan iyi
bir ekilde planlanmas d r.
Al nan ba vurular n da l m na göre ikinci s radaki örgütlenme
sorunu %23’lük oranla birimler aras ileti im ve koordinasyonun
yeterince kurulamay na dayal sorunlar olarak tespit edilmi tir.
Sa l k hizmetleri ileti im ve i birli inin en üst düzeyde ihtiyaç
duyuldu u hizmet grubudur. Çünkü birbirine s k s k ya ba l ve birisi
olmadan di erinin i levini yerine getiremeyece i bir yap dad r.
Örne in; genel cerrahi servisinde ameliyat olacak bir hastaya
laboratuar, radyoloji, anestezi ve resmi i lemler biriminden gerekli
onaylar ve sonuçlar almadan müdahalede bulunulmamaktad r. Bu
nedenle, ileti im hastanelerde gerek ki iler, gerekse birimler aras nda
hizmetin verimli ve etkin bir ekilde verilebilmesi için çok önemlidir.
Birimler aras nda ortaya ç kan koordinasyon bozuklu u sonucu
ma dur olan yine hastalar olacakt r. Hastaya kar çal anlar n
yakla m da ileti ime etki edebilmektedir. Hastalara gereken ilgi
gösterilerek öncelikle sorunlar dinlenilmeli ve çözüme yönelik
koordinasyon gerçekle tirilmelidir.
Bir sonraki s rada yer alan örgüt yap s ndan kaynaklanan sorun
da %11’lik paya sahip olan yetki ve sorumluluklar n da t mdan
kaynaklanan s k nt lard r. Çal anlara yetkisi kadar sorumluluk
yüklemek hastanelerde yöneticilerin ba l ca amaçlar ndan biri
olmal d r. Çal anlar n yetkileri d nda hareket etmemeleri,
sorumluluklar çerçevesinde ve i inin gerektirdi i ölçüde çal malar
konusunda yöneticiler gerekli önlemleri almal d rlar. Asl nda yetkisorumluluk probleminin kayna n n kadrolamaya dayand
söylenebilir. Çünkü, kadrolu çal an yetersizli i nedeniyle farkl
statülerde i e al nan elemanlar yeterince yetkilendirilememekte ya da
i ve i lemlerinden yeterince sorumlu tutulamamaktad rlar.
Yap lan analizde; i bölümü ve uzmanla maya yeterince önem
verilememesinden kaynaklanan sorunlar ile matriks örgüt yap s n n
yol açt
problemler %6’l k e it de erlerde yer alm t r. Özellikle
hastalar n en çok yak nd klar aksakl klardan birisi de hangi i lemi
nerede yapt racaklar konusunda yeterince ayd nlat lmad klar ve bu
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ekilde kap kap dolanmak zorunda kald klar yönündedir. Ancak son
zamanlarda geli en yönetim yap s ile birlikte hasta dan ma,
yönlendirme ve refakat hizmetlerine büyük önem verilmeye
ba lanmas yla bu sorunun a lmas yönünde epeyce yol al nd
görülmektedir. Birimler aras nda i lerin dengeli olarak da t lmas ,
i bölümü sorunlar n çözebilecek olup, çal anlar n alanlar nda gerekli
bilgi ve tecrübe sahibi olmalar da bu konuda çözüme yönelik önemli
bir ad m olarak de erlendirilebilecektir. Elde edilen %6’l k oran
asl nda bu konudaki çal malar n etkili oldu unu belgeler tarzdad r.
Matriks yap ya ili kin veriler de yüksek say lamaz. Bu durumun
nedeninin ise hastanenin idari ve hekim yönetim yap lanmas n n
alan nda profesyonel ki ilerden olu mas oldu u dü ünülmektedir
Görev tan mlar n n tam olarak yap lamamas n n neden oldu u
problemler %5’lik oranla en son s rada yer alm t r. Oran n dü üklü ü
görev tan mlar n n yap lmamas n n örgütsel yap dan kaynaklanan
problemlerde önemli bir yerinin olmad sonucuna götürmemelidir.
Zira kaliteli hizmet sunmay amaç edinmi bir hastanede çal anlar n
görev tan mlar n n aç k ve net bir ekilde yap lmamas , ceza ve ödül
mekanizmas n n da etkin bir ekilde çal t r lamamas na dolay s yla
çal an memnuniyetinin dü mesine neden olacakt r.
Bütün bunlar n d nda herhangi bir örgütsel sorun kategorisine
dahil edilmeyen veriler kapsam d olarak de erlendirmeye al nm t r.
Tüm verilerin %21’i gibi büyük bir oran te kil eden kapsam d
veriler örgüt yap s sorunlar d nda hastalar n ki isel olan ya da
yap lmas nda yarar oldu unu tahmin ettikleri öneri ve te ekkür
metinlerini içermektedir.
5. SONUÇ
Bilimsel ve teknolojik de i imlere en h zl adaptasyon sa lama
zorunlulu unun hissedildi i sektörlerin ba nda gelen hastanelerde;
hizmet alanlar n beklentilerine cevap verebilmek ve memnuniyetin
sa lanabilmesi için hasta haklar birimlerine yap lan ba vurular n iyi
bir ekilde analiz edilmesi gerekmektedir.
Hastalar n beklentilerine en iyi ekilde cevap verebilmek için
hasta haklar yönetmeli inde de belirtildi i üzere hastalara adalet ve
hakkaniyete uygun sa l k hizmeti verilmesi için çal lmal d r. Bunun
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gerçekle tirilebilmesi için de bu çal mada öne ç kan unsurlar dikkate
al nd nda planlama, kadrolama ve denetim unsurlar na dikkat
edilmesi gerekmektedir. Tabii olarak ülkedeki sa l k politikalar nda
al nan kararlar hastanenin belirlemi oldu u projeleri olumlu ya da
olumsuz etkileyebilmektedir. Üniversite hastaneleri son zamanlarda
özellikle kadrolu personel istihdam n n azl ve özel hastanelerdeki
h zl büyüme nedeni ile kalifiye personel bulmakta s k nt lar
çekmekte; bu da hasta haklar birimine benzer nedenlerle yap lan
ba vurular art rmaktad r. Sa l k politikalar ndaki radikal de i imlerin
sa l k hizmeti üreten tüm kurumlar n ortak görü leri dikkate
al nmadan yap lmas da gelece e yönelik hizmet üretiminde
kurumlar n kendi planlar n istedi i gibi ortaya koyamamas na neden
olabilmektedir. Ancak hastaneler de kendi stratejik planlar n
yaparken olumsuz geli meleri dikkate almal , verimsiz yat r mlardan
kaç nmal d r. Özellikle yeni bir yat r m yap l rken arz-talep dengesine
uygun sa l k hizmeti verilmelidir. Sa l k kurulu unu tan ma, seçme ve
de i tirme, t bbi gereklere uygun te his tedavi ve bak m hizmeti alma
hakk na sahip olan hastalar n bu ihtiyaçlar n kar lamak için
profesyonel yöneticilerin i in ba nda olmalar ve her hastanede proje
geli tirme ve problem çözme ekiplerinin olu turulmas uygun
görülmektedir. Bu ekipler konusunda uzman hekim, hem ire, yard mc
sa l k çal an , idari hizmetler baz nda ayr ayr olu turulmal ve bu
ekiplerin olu turdu u raporlar iyi analiz edebilecek nitelikte
yöneticiler bulunmal d r.
Günümüzde ileti imin önemi gittikçe artmaktad r. Hastanelerin
matriks örgüt yap s ndan dolay bu önem daha fazla olmaktad r.
Ancak buna ra men hastanelerde gerek birimler aras nda gerekse ayn
meslek mensuplar aras nda yeterli düzeyde ileti im olanaklar n n
bulunmad görülmektedir. Bleti im ve koordinasyondan kaynaklanan
problemler bu çal mada 2. s rada yer almaktad r. Bleti im eksikli i
kurumda, kurum amaçlar n n çal anlar taraf ndan anla lmas n ve
çal anlar n kurum amaçlar do rultusunda hareket etmesini
engellemektedir. Bu problemlerin ortadan kald r labilmesi için kurum
içinde çal anlar n kendi kararlar üzerinde kendilerinin söz sahibi
olmalar sa lanmal d r. Birim içinde ya da birimler aras nda hizmet içi
e itimler art r lmal , belirli zaman dilimleri içinde ortak toplant lar
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düzenlenmelidir. Personel seçiminde ve unvan verilmesinde liyakat
esaslar na dikkat edilmelidir.
Çal mam zda öne ç kan hususlardan biri de yetki sorumluluk
dengesinden kaynaklanan problemlerin %11 gibi önemli bir oranda
yer almas d r. Bu tür problemlerinin ortadan kald r labilmesi için
görev tan mlar n n net bir ekilde yap lmas önem arz etmektedir.
Yöneticiler çal anlar n görev tan mlar do rultusunda çal p
çal mad klar n iyi bir ekilde denetlemeli, görevini yapan/yapmayan
personele kendi performanslar ile ilgili geri dönü ümü yaparak etkili
çal ma ortam olu turulmal d r.
Hastanelerin matriks yap s , farkl dallardan çal anlar n olmas
ve genelde büyük bir alanda hizmet vermesi gibi nedenlerden dolay ,
çal anlar kendi kurumunu iyi tan yamamaktad r. Çal anlar hastane
içinde kendi rollerini iyi bilmemekte ve kurumsal verimlilik de
olumsuz olarak etkilenmektedir. Öncelikle i e yeni ba layan personele
kendi rolü, görev ve sorumluluklar , hastane kurallar ile ilgili detayl
bilgiler verilmelidir. Birim içi ya da birimler aras i bölümünün nas l
yap lmas gerekti i, i bölümünü yaparak kendi istek ve ihtiyaçlar n n
nas l kar lanabilece i gibi konulara öncelik verilmesi uygun
görülmektedir.
Sa l na kavu mak için hastaneye gelen ki ilere de
mahremiyet ilkeleri do rultusunda yeterli bilgilendirmenin yap lmas
önemlidir. Zira hasta haklar birimine yap lan ba vurular
incelendi inde önemli bir k sm n n ba vuran n yeterli bilgilendirilme
yap lmadan yanl
anlamalar ile birime ba vuru yapt klar
görülmektedir. Bu da çal anlara oldu u kadar hastalara da kendi
haklar ve sorumluluklar n n anlat lmas konusunda daha fazla zaman
ayr lmas gerekti ini göstermektedir.
Çal ma ortam n n temiz ve ferah olmas hastalar n
hastanelerden bekledi i önemli isteklerin ba nda gelmektedir.
Temizlik, denetim ve görevlerin iyi tespiti ile ferah ir ortam
olu turulmas mümkündür.
Bu çal mada kapsam d olarak de erlendirilen ba vurular n
(%21 oranla) önemli bir k sm n (%10) hekimler ile ilgili memnuniyet
ve te ekkür yaz lar olu turmaktad r. Bu ba lamda hekimler ile ilgili
çok fazla ba vuru yap lm gözükmesi personeli seçme ve tan ma
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hakk na sahip hastalar n hekimlere duydu u güven ve
memnuniyetinden kaynaklanmaktad r.
Tüm bu hususlar dikkate al nd nda örgütsel yap dan
kaynaklanan problemler asgari düzeye inecektir. Dolay s yla hasta
memnuniyeti artacak, hasta memnuniyetinin artmas ile hasta haklar
birimine yap lan ikayet ba vurular azalacak ve sa l k kurumlar n n
performans da olumlu bir ekilde artacakt r.
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