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Büyük balık küçük balığı 
Yer mi?

Yemez mi?

ZİNCİR HER ZAMAN İYİ MİDİR?



Küçük hastane

Büyük hastane
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Özel hastanemizin sorunları

Dah.Uzm.Dr.Tuğrul Unat
Özel Giresun Kent hast.



Hastanemizin tarihi ve özellikleri

● 2007 de hasta kabulüne başladık

● Giresun şehrinin tam merkezinde bir hastaneyiz

● 20 doktorumuz

● 190 personelimiz mevcut

● 60 yatak,5 genel yoğun bakım,4 koroner yb. ve 
5 çocuk küvezi mevcut

● Hastanemizi büyüttük 20 yatak daha sağlık md.
müracaat edildi onunala beraber olmayan 
alamadığımız bazı uzmanlık branşlarını 
kadromuza ilave edeceğiz.



Hastanemizin sorunları

● 1- Ekonomik

● 2- Sağlık Personeli

● 3- Hastane idaresi

● 4- SGK

● 5- Sağlık müdürlüğü ve sağlık bakanlığı

● 6- Rekabet

● 7- Müşteri: Problem yok, müşteri her zaman 

haklıdır   



1- Ekonomik problemler

● 195 – 200 çalışanın kıdem tazminatı
● Tıbbi araç, biyokimya, sarf malzemesi vb. 

Giderlerin en ekonomik şekilde karşılanması



2- Sağlık personeli

● İşe başlattığımız özellikle hemşireler ve sağlık 
personeli hem devlette hemde diğer sağlık 
kuruluşlarında daha iyi imkanlar bulduğu için 
ayrılıyorlar.

● Sonuç: İşi öğrettiğimiz tam verim alacağımız 
sağlık personeli elimizden kaçıyor.



SAĞLIK PERSONELİ

● Bakanlık doktor kadrosu vermekte zaten çok eli 

sıkı, periferde uzman hatta pratisyen doktor zor 

buluyoruz, uzman kadrosu kısıtlılığı mevcut.

● Doktorlarımız cumartesi saat 13.00, hafta içi 5 

gün saat 17.00 a kadar mesai yaptıkları için 

yorgun, bitkin ve heyecansız olduk larını net 

gözlemliyorum



3-Hastane idaresi

● Aslında belki en önemli bölüm ne kadar 
profesyoneliz kendimize sorguluyoruz

● Ohsad yardımı önemli
● Doktor ortaklı hastane olduğumuz için ,tüm 

doktorlarımız hasta -doktor ilişkisi içinde bu 
belki avantaj, belkide dez avantaj. Gerçek bir 
tartışma konusu olduğunu düşünüyorum.

● Doktarlarımız candan,fedakar ve özverili 
çalışıyor.

● Yani fedakar,candan, özverili çalışmak karın 
doyurur mu?



4- SGK

● SUT HİÇ ARTIŞ GÖRMEDİ
● HAK EDİŞLERDEKİ KESİNTİLER ÇOK FAZLA
● KESİNTİ MEVCUT
● SGK TEK(TEK TABANCA) OLDUĞU İÇİN 

BİZİM ÖLÇEKLİ HASTANELERİ HER TÜRLÜ 
KOŞULLA  ANLAŞMA YAPTIRABİLİYORLAR

● HAK EDİŞİ İNCELEYEN DOKTORLAR İL DEN 
İLE FARKLI KURALLARI 
UYGULUYABİLİYORLAR.



HASTANEYE AİT

SUTA AİT



SUT(sağlık uygulama tebliği)

● Fiyat artırımı şart
● Dengesiz ücretlendirme düzeltilmeli, örnek; fizik 

tedavi ile riskli ameliyat ücretleri arasın da 
belirgin orantısızlık mevcut.

● Tabi FTR fiyatı azaltarak değil, amaliyat fiyatları 
artırılarak.



Sağlık md. Ve Sağlık bakanlığı

● Hasta yatağı artımına gittik,projelerimizin 
incelenmesi ve doktor kadrosu alımında 
sıkıntılar,gecikmeler var.

● Sağlık müdürlüğünden size sarı zarf gelince 
terfi ettim teşekkür aldım, bağlı olduğum kurum 
beni seviyor koruyor mu ? Diyorsunuz , yoksa 
kalp çarpıntısı mı? Başlıyor mu?

● Özet ve genel olarak sağlık bakanlığı ve 
müdürlüğü ile ciddi problem yok



rekabet

● Zincirleşmeden hayatta kalabilirmiyiz?
● Büyük balık küçük balığı her zaman yiyiyebilir 

mi?
● Bu deniz altı kanunları sağlıkta geçerli mi?
● Zincir her zaman avantaj mıdır?
● Küçük ler yokolursa büyükler kalır mı?
● Halk sağlığı ve ülke ekonomisi için küçük mü? 

büyük mü? daha faydalı?



rekabet

● Küçük hastanelerin kapasiteleri şu an için 
rekabet derecesin de değil.

● Küçük hastaneler en iyi hizmeti vermek 
istiyorlar.

● Bence hastaneye doktor ortaklığı çok önemli 
çünkü hastaneyi sahiplenip,kural olmasada 
daha özverili çalışılıyor.

● Doktor ortaklar sadece kar a indexli değil 
hipokrat yeminine de indexli oldukları için daha 
halktan yana hizmet verdiklerini düşünüyorum



rekabet

● Vahşi doğa kanunları,sağlıkta geçerlimi?
● Lokal ve yöresel hastalıklar ve koruyucu 

hekimlik, yöreyi ve  o bölgeye ait lokal  
hastalıkları bilen, yöre hastaneleri tarafından 
çok daha iyi bilinip çok daha iyi yönetilip  ve bu 
yönde daha iyi hizmet verilir.

● Doktorluk bir bilim dalıdır ve aynı zaman da bir 
zanaatır. Dolayısıyla zanaatkarlar özgürlüğü 
zincirden daha çok severler





xxxxx



REKABET

● KAR, sağlıkta ne demek?
● Hastanenin cirosu mu?
● Hastanın hasta olmadan uzun süre yaşaması 

mı?
● Ciro artırmak için bazı zorlamalar varmı?
● SUT yeterli olsa, ciro artırmak için extra, biraz 

da uçuk işlemlere gerek kalırmı?



rekabet

● Sahada, hizmet sunumunda, hasta ve vatandaş 
memnuniyetini artıran en faydalı hizmet 
noktaları;küçük ve orta büyüklükteki 
hastanelerdir.

● Çünkü halka daha az ücretle hizmet 
vermektedir ve doktor hastane ortakları sanki 
daha öz verili çalışıyor görüntüsü içindeler.

● Orta gelirliye daha iyi hizmet veriyoruz.



Küçük hastane

Büyük hastane

HER ZAMAN YİYEMEZ

Küçük hastane



OLMASIN

TEŞEKKÜRLER


