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Sağlık Kurumları
Yönetiminde Temel

Kavramlar
Yük.Hem.Müge Bulakbaşı

Hastane

• Ekonomik, verimli ve etkili olarak her 
türlü sağlık hizmetinin kesintisiz
üretildiği,

• Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı
hizmetlerinin yürütüldüğü, 

• Kendine göre değişik özellikler gösteren

• Profesyonel yönetim gerektiren
kurumlardır.

Hastane Grupları

• İlçe/ Belde Hastaneleri

• Gün Hastaneleri

• Genel Hastaneler

• Özel Dal Hastaneleri

• Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

• İlçe / belde hastanesi: 
– Bünyesinde 112 hizmetleri, acil, doğum, 

ayakta ve yatarak tıbbi müdahale, muayene
ve tedavi hizmetleri ile koruyucu sağlık
hizmetlerini bütünleştiren, 

– İleri tetkik ve tedavi gerektiren 
durumlarda hastaların stabilize edilerek
uygun bir şekilde sevkinin sağlandığı sağlık
kurumlarıdır.

• Gün hastanesi: 
– Birden fazla branşta, günübirlik ayaktan

muayene, teşhis, tedavi ve tıbbi bakım
hizmetleri verilen

– Asgari 5 gözlem yatağı ile 24 saat sağlık
hizmeti sunan, 

– Bir hastane bünyesinde veya bir hastane ile
koordineli olmak kaydıyla kurulan sağlık
kurumlarıdır.

• Genel hastaneler: 
– Her türlü acil vaka ile yaş ve cinsiyet farkı

gözetmeksizin, 

– Bünyesinde mevcut uzmanlık dallarıyla ilgili
hastaların kabul edildiği ve

– Ayaktan ve yatarak hasta muayene ve
tedavilerinin yapıldığı en az 50 yataklı sağlık
kurumlarıdır.
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Hastane grupları

• Özel dal hastaneleri: 
– Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar veya

belirli bir hastalığa tutulanların

– Bir organ veya organ grubu hastalarının
müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve
rehabilitasyonlarının yapıldığı sağlık
kurumlarıdır.

Hastane grupları

• Eğitim ve araştırma hastaneleri: 
– Öğretim, eğitim ve araştırma yapılan uzman

yan dal uzmanların yetiştirildiği genel ve özel
dal sağlık kurumlarıdır.

Hastane yönetimi

• Hastane amaçlarının ekonomik, verimli ve etkili
olarak gerçekleştirilmesi için, 
– planlama, 
– örgütleme,
– yürütme, 
– koordinasyon ve
– denetim fonksiyonlarına ilişkin,

• kavram, ilke, teori, model ve tekniklerin
sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması ile
ilgili faaliyetlerin tümüdür. 

• Bu tanımın gerekleri ancak profesyonel hastane 
yönetimi ile yerine getirilebilir.

Hastane Hizmet Birimlerine
İlişkin Kavramlar

• Hastane içinde hizmet sunan farklı
birimler bulunmaktadır. 

Poliklinik

• Poliklinikler, ayakta muayene, tetkik,
teşhis ve tedavi hizmetlerinin verildiği, 
hastaların hastaneye ilk müracaat
ettikleri üniteleridir. 

Poliklinik

• Poliklinik muayenesi ve muayeneyi izleyen
tetkik sürecinden sonra hastaların çoğu
gerekli önerilerde bulunularak
gönderilmektedir. 

• Hastaların bir bölümünün ise tedavilerinin
yatırılarak yapılması gerekmektedir. Bu 
durumda olan hastaların hastanenin ilgili
servisine (kliniğe) yatışı yapılarak servis
(klinik) hizmetlerinden yararlanması
sağlanır. 
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Klinikler

• Servisler(klinikler), yataklı tedavi
üniteleridir. 

• Hastaya en iyi koşullarda, güvenilir
araçlarla doğru teşhisi koyarak,
bakımının ve en kısa zamanda tedavisinin
sağlanmasını, 

• eğitim hastanelerinde ise hasta başı
eğitimlerini de gerçekleştirmeyi
amaçlar.

Acil servis

• Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma gibi
beklenmeyen durumlarda oluşan sağlık
sorunlarında sakatlık ya da ölümden korunması
amacıyla hastanın, 

• acil serviste görevli sağlık personeli tarafından
tıbbi araç ve gereç desteği ile
değerlendirilmesi,

• tanısının konulması,
• tıbbi müdahale ve tedavisinin yapılması için

yataklı sağlık kurumlarında sunulan hizmetlere
acil servis hizmeti denilmektedir.

Triyaj

• Acil servislere başvuran hastaların, 
hastalıkları ile ilgili şikâyetleri, belirtilerin
şiddeti ve tıbbi durumlarının aciliyeti göz
önüne alınarak hekim veya bu konuda eğitim
almış sağlık personeli tarafından yapılan
öncelik belirleme işlemine tabi tutulması
önem arz etmektedir. 

• Bu öncelik belirleme işlemine triyaj denir.

Yoğun bakım servisleri

• Bir ya da daha fazla organ veya organ 
sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle
yoğun bakım gereksinimi olan hastaların
iyileştirilmesini amaçlayan,

• fiziksel alt yapısı ve konumu itibariyle hasta
bakımı açısından özellik taşıyan,

• ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış,
• yaşamsal göstergelerin izlendiği,
• hasta takip ve tedavisinin 24 saat esasına dayalı

olarak kesintisiz sağlandığı
• erişkin, çocuk ve yeni doğan hasta birimleridir.

Laboratuvarlar

• Teşhis ve tedaviye temel teşkil eden
bulguların saptandığı birimlerdir.

Ameliyathane

• Teşhis ve tedavi amaçlı cerrahi
müdahalelerin uygulandığı özellikli
ünitelere ameliyathane denir.
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Sosyal hizmet

• Hastanın ekonomik ve sosyal durumunun
saptanması, 

• Gerekli destek ve yönlendirmenin
yapılması, 

• Hastalara psikososyal destek, 

• Danışmanlık ve eğitim verilmesi,

• Hastanın ailesi ve çevresiyle ilişkilerin
düzenlenmesi, 

Sosyal hizmet

• Hastanın taburcu edildikten sonraki kişisel ve
ailevi sorunlarının çözümlenmesi, kurumun halkla
ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• Sağlık tesisine müracaat eden hastaların, hasta
yakınlarının ve ziyaretçilerinin bilgilendirilmesi
ve yönlendirilmesi, 

• Yatarak tedavi gören ve/veya kronik hastalığı
olan zorunlu öğrenim çağındaki bireylerin
eğitimleri ve

• Hastane okulları ile hastane personeline sunulan
kreş ve gündüz bakımevi gibi hizmetlerin
bütünüdür. 

HASTA NAKLİ

• Sağlık kurumlarının hizmet sunumunda acil sağlık
hizmetleri ve acil hasta nakil hizmetlerinin
önemli bir yeri bulunmaktadır. 

• Hasta naklinde kullanılan farklı nakil araçları
bulunmaktadır. 

• Hasta nakli ve/veya acil yardım amacıyla
kullanılan ve mevzuatta öngörülen teknik ve
tıbbi malzemelerle özel olarak donatılmış kara, 
hava ve deniz ulaşım araçlarına ambulans denilir.

• Uygulamada en çok kullanılan ambulanslar kara
ambulanslarıdır. Kara ambulansları kendi içinde
acil yardım ambulansı, hasta nakil ambulansı ve
özel donanımlı ambulanslar olmak üzere gruplara
ayrılmaktadır.

Ambulanslar

• Kara ambulansları:
– Acil Yardım Ambulansı: Her türlü acil durumda, olay yerinde

ve ambulans içerisinde hasta ve yaralılara gerekli acil tıbbi
müdahaleyi yapabilecek ekibe ve gerekli teknik ve tıbbi
donanıma sahip kara aracıdır.

– Hasta Nakil Ambulansı: Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen
hasta veya yaralıların nakli amacıyla kullanılan ve gerekli
teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.

– Özel Donanımlı Ambulanslar: Hasta veya yaralıların yaş, 
fiziksel ve tıbbi durumları ile ambulansların görev yaptığı
bölgenin coğrafi özelliğine göre özel olarak tasarlanmış ve
buna göre ekip ve ekipmanla donatılmış kara araçlarıdır. Bu 
araçlardan yoğun bakım ambulansı gerekli teknik ve tıbbi
donanıma sahip olmalıdır. Yenidoğan hastaların nakli amacıyla
kullanılacak ambulanslar; acil yardım ambulansının tıbbi ve
teknik donanımlarını sağlamak kaydı ile ventilatörlü transport 
kuvözü bulundurmak zorundadır.

Ambulanslar

• Hava Ambulansları: 
– Hasta nakli veya acil tıbbi müdahale amaçlı

kullanılmak üzere ulusal sivil havacılık yetkili
biriminden çalışma ve uçuş izni almış ve gerekli
tıbbi donanıma sahip uçak ve helikopterlerdir.

• Deniz Ambulansları: 
– Hasta nakli veya acil tıbbi müdahale amaçlı

kullanılmak üzere ulusal sivil denizcilik yetkili
biriminden çalışma izni almış ve gerekli tıbbi
donanıma sahip deniz araçlarıdır.

Evde Bakım Hizmeti

• Sağlık harcamalarındaki artış ve bu artışı
kontrol altına alma çalışmaları, yaşlı nüfus
ve kronik hastalıklardaki artış, yüksek
orandaki özürlü nüfus ve diğer ihtiyaç
sahipleri göz önünde bulundurulduğunda, 
evde bakım tüm dünyada verimli ve etkin
bakım modeli olarak ön plana çıkmaktadır.

• Gelişmiş ülke örneklerinde olduğu gibi
ülkemizde de evde bakım sisteminin
kurulması kaçınılmazdır.
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Evde Bakım Hizmeti

• Son yıllardaki gelişmelere rağmen evde
bakım hizmetlerinin, gereken
standartlarda, ülkemiz geneline
yaygınlaştığını söylemek mümkün değildir. 

• Ülkemiz koşullarına uygun evde bakım
sisteminin oluşturulabilmesi için; sistem
modeli, hizmet standartları, eğitim, yasal
altyapı ve hizmet finansmanı alanlarında
çalışmalar yapılması önem arz etmektedir.

Evde Bakım Hizmeti

• Evde bakım, gerek teşhis ve tedavi sonrası
bakım sürecinde, gerek kronik bir hastalığın
takibinde, gerekse herhangi bir sağlık problemi
olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik
hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde, ihtiyaç
sahiplerine kendi ortamlarında hekimlerin
önerileri doğrultusunda, sağlık ekibi tarafından
rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de 
dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin
sunulmasıdır. 

• Evde bakım hizmetleri bir sağlık hakkı olarak
kabul edilerek sağlık ve sosyal hizmetler
birbirleri ile koordineli şekilde yürütülmelidir. 

Evde Bakım Hizmeti

• Evde bakım hizmetleri, birbirleri ile
koordinasyon içinde sunulması gereken aşağıdaki
hizmetleri kapsamalıdır:
– Sağlık hizmetleri,
– Sosyal bakım hizmetleri,
– Sosyal destek hizmetleri,
– Psikolojik hizmetler,
– Cihaz-ekipman hizmetleri,
– Eğitim hizmetleri,
– Tıbbi ve sosyal rehabilitasyon hizmetleri,
– Beslenme takibi,
– Ulaşım desteği hizmetleridir.

Evde Bakım Hizmeti

• Evde bakım hizmetinde amaç, günlük yaşam
şartlarını en az etkileyerek en doğru
tedaviye ulaşmak yolu ile hastalığın ve
yetersizliğin etkilerini en aza indirmek ve
aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini
yükseltmektir. 

• Bu hizmet ayrıca; evde kalmayı tercih eden
ve tedavisi, bakımı devam eden; ancak yakın
aile çevresi ve arkadaşları tarafından
bakımı gerçekleştirilemeyenler için
gereklidir.

Sağlık Turizmi

• İkamet edilen yerden başka bir yere
herhangi bir sebeple sağlık hizmeti
almak için yapılan planlı seyahate ‘Sağlık
Turizmi’, seyahat edene de ‘sağlık
turisti’’ denir. 

Sağlık Turizmi

• İnsanlar genellikle bekleme süresinin
uzunluğu, tedavinin ekonomikliği veya
daha nitelikli sağlık hizmeti gibi
nedenlerle sağlık hizmeti almak üzere
bir ülkeden başka bir ülkeye
gitmektedirler. 


