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GİRİŞ: 
     Tedavileri için hastaneye başvuran hastaların en büyük şikayetlerinden biri de ayaktan 
tedavi sürecinde yaşanan uzun bekleme süreleridir. Uzun süre beklediğini düşünen hastalar 
memnun olamamakta, hastane personeli ile çatışma yaşayabilmektedirler. Diğer taraftan 
bekleme sürelerinin uzun olması, teşhis ve tedavi sürelerini de uzatmakta, üretilen hizmet 
miktarının süreye göre az olması nedeniyle hastane verimliliğini düşürmektedir.  
     Sağlıkta Kalite Standartları; hastanın hizmetlere zamanında ve hasta konforunu sağlayacak 
şekilde ulaşması için gerekli tedbirlerin alınmasını öngörmektedir. Bu kapsamda; hastaların 
poliklinik sürecinde bekleme sürelerinin minimuma indirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin 
planlanması, hastanenin en önemli problemlerinden birisidir. 
AMAÇ: 
     Bu çalışmanın amacı; hastaların hizmetlere zamanında ve hasta konforunu sağlayacak 
şekilde ulaşmasına yönelik bekleme sürelerini kısaltıcı çözüm geliştirmektedir. 
YÖNTEM: 
     Ayaktan hasta tedavi sürecinde; toplam sürenin kısaltılması için mevcut süreç incelenmiştir. 
Buna göre; en çok zaman kaybedilen alanın tetkik için bekleme süresi olduğu tespit edilmiştir. 
2015 yılı ayaktan hasta memnuniyeti anketine baktığımızda da hastaların en çok şikayet ettiği 
konunun tetkik bekleme süresi olduğu görülmüştür. Ankette “Bana yapılan tahlil/tetkikler için 
çok beklemedim” sorusunda memnuniyet oranı %58,28 olarak belirlenmiştir.  Buna göre; 
süreçte en çok zaman alan adım olarak belirlenen tetkik aşamasının kısaltılmasına yönelik 
alternatif çözümler geliştirmek üzere çalışma başlatılmıştır. Çalışma için HBYS verilerinden 
faydalanılmıştır. 
BULGULAR: 

1- Röntgen kodlama aşamasının kaldırılması: Hastayı muayene eden hekim, röntgen 
tetkiki istemi yapıp, kodladığında direkt olarak röntgen çekimi için hazır hale 
gelmektedir. Hastanın ikinci bir defa uygulama alanında kodlama yapmasına gerek 
kalmadan sadece röntgen hasta çağrı ekranını takip etmesi yeterli olmaktadır.  Bu 
konuda hasta bilgilendirmesini hekimi yapmaktadır. 

2- Kan alma kodlama aşamasının kaldırılması: Hastayı muayene eden hekim, 
laboratuvar tetkiki istemi yapıp, kodladığında direkt olarak kan alma için hazır hale 
gelmektedir. Hastanın ikinci bir defa uygulama alanında kodlama yapmasına gerek 
kalmamakta sadece ilgili personelden barkodlu kan tüplerini aldıktan sonra hasta çağrı 
ekranını takip etmesi yeterli olmaktadır.  Bu konuda hasta bilgilendirmesini hekimi 
yapmaktadır. 

3- Cep telefonu İle Bilgilendirme ve Kioks Cihazları İle Sonuç Sırası Alma İşlemi: 
Hastanın laboratuvar ve röntgen tetkik sonucu hazır olduğunda, cep telefonuna 
bilgilendirme mesajı gitmektedir. Bu mesaj sonrasında hasta tekrar sonuç gösterme 
barkodu almak için sıra beklemek zorunda kalmadan, kioks cihazına bilgilerini girerek 
yada muayene barkodunu okutarak sonuç gösterme sırası alabilmektedir. Bu konuda 
bilgilendirmeleri, katlarda görev yapan yönlendirme personeli yapmaktadır. 

     Bu çalışmalar neticesinde tetkik süreleri açısından 2015 ve 2016 yılını karşılaştırdığımızda 
aşağıdaki veriler ortaya çıkmaktadır. 

İŞLEM 2015 YILI DEĞERLERİ 
(ORTALAMA) 

2016 YILI BEKLEME 
SÜRESİ 

RÖNTGEN 10 DAKİKA 5 DAKİKA 

KAN ALMA 7 DAKİKA 5,5 DAKİKA 

SONUÇ GÖSTERME 
SIRASI ALMA 

16 DAKİKA (CEP 
TELEFONUNA MESAJ 

7 DAKİKA (CEP 
TELEFONUNA MESAJ 



GİTTİKTEN SONRA VERİ 
KAYIT PERSONELİNDEN 
SIRA ALMA SÜRESİ) 

GİTTİKTEN SONRA KİOKS 
CİHAZINDAN SIRA ALMA 
SÜRESİ) 

HASTA MEMNUNİYET 
ANKETİNDE TETKİK İÇİN 
BEKLEME SÜRESİ 
MEMNUNİYET ORANI 

 
%58,28 

 
%71,66  (%23 ARTIŞ) 

 
SONUÇ: 
     Uygulama sonucunda elde edilen verilere göre; hastaların daha az beklediği, üretilen 
hizmet miktarında artış olduğu, tedavi karar süreçlerinin hızlandığı, iş gücü tasarrufu yapıldığı, 
böylece bir yandan hasta memnuniyeti artarken, diğer yandan da hastane verimliliğinde gözle 
görülür bir artiş olduğu gözlemlenmiştir. 

 

 

SHORTENING DURATİON OF WAITING PERIODS DURING EXAMINATION: GAZİEMİR NEVVAR 
SALİH İŞ GÖREN STATE HOSPITAL SAMPLE 

INTRODUCTION 
 One of the biggest complaints of patients admitted to the hospital for treatment is the long waiting periods 
in the remote treatment process. Patients who think they have been waiting a long time may not be 
satisfied, they may have a conflict with the hospital staff. On the other hand, prolonged waiting times in 
crease the duration of diagnosis and treatment, and decrease the efficiency of the hospital because the 
amount of the service produced is relatively small. 
      Health Quality Standards foresees to take necessary precautions for the patient to reach services in a 
timely and to provide patient comfort. With in this scope; It is one of the most important problems of the 
hospital to plan the necessary precautions for minimizing the waiting times of the patients in the out 
patient clinic. 

GOAL: 
      The purpose of this study is to find solution to shorten waiting times for patients to reach services in a 
timely and to provide patient comfort. 

METHOD: 
Existing processes were examined to shorten the total duration of outpatient treatment process. 
According to this; It has been determined that the most time lost area is the waiting period for the 
examination. When we looked at the patient satisfaction survey from 2015 on wards, it was seen that the 
most complaints of the patients were waiting for the examination. The satisfaction rate in the question "I 
did not wait to olong for the analysis / examination doneto me" was determined as 58.28%. According to 
this Work has been initiated to develop alternative solutions for the shortening of the examination phase, 
which has been identified as the most time-consuming step in the process. HBYS data was used for the 
study. 

RESULTS: 
1- Removal of X-ray codin gphase: The physician examining the patient is required to under go an X-ray 
examination and is ready for X-ray filming directly when he encodes it. It is sufficient for the patient to 
follow the X-ray patient call screen only without having to perform a second time coding in the application 
field. In this regard, the physician is responsible for informing the patient. 

2- Removal of blood transcription coding phase: The physician examining the patient is required to under 
go laboratory examinationand is ready to receive blood directly when he encodes it. It is sufficient for the 
patient to follow the patient's call screen only after receivingt he barcoded blood tubes from the relevant 
staff in order not to have the second time coding in the application area. In this regard, the physician is 
responsible for in forming the patient. 



3- Informing with Mobile Phone and Result Sequence with Kioks Devices: When thepatient'sl aboratory 
and the x-ray examination result are ready, the informing message goes to the mobile phone. After this 
message the patient does not have to wait for the barcode to show the result again, but he can get the 
order of displaying the result by reading the barcode of the examination by entering the information in to 
the kioks device. In this regard, the informants are made up of staff who work on the floors. 
       

When we compare the years 2015 and 2016 in terms of the examination periods as a result of these 
studies, the following data arise. 

PROCESS 
2015 YEAR VALUES 
(AVERAGE) 

2016 YEAR WAITING 
PERIOD 

  

RONTGEN 10 MINUTES 
5 MINUTES 

  

TAKING A BLOOD SAMPLE 
7 MINUTES 

  
5,5 MINUTES 

RECEIVE 
DISCONNECTING 
RELEASE 

16 MINUTES (HOURS 
BETWEEN THE MOBILE 
PHONE FROM THE DATA 
RECORD STATION) 

7 MINUTES (MOBILE 
TELEPHONE MESSAGE 
AFTER THE KEYS 
RANKING) 

  

PATIENT PERIOD 
SATISFACTION RATE FOR 
ASSURANCE IN PATIENT 
SATISFACTION SURVEY 

  

  

58.28% 

  

  

71.66% (23% INCREASE) 

  

 RESULT: 
      It has been observed that patients are less likely to wait, in creasing the amount of service produced, 
accelerating treatment decision-making processes, saving work force, there by increasing patient 
satisfaction while increasing hospital efficiency. 

 


