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Özet 

 

Sağlık hizmetlerinin en temel öğesini insan oluşturur. Hastaneler canlı ve her bir sürecin 

birbiriyle etkileşim halinde olduğu organizasyonlardır. Sağlık kurumlarının varoluş sebebi 

olan hastalar, kurum için ne kadar önemli ise çalışanları da bir o kadar önemlidir. 

Birbirleriyle etkileşim halinde olan süreçler, hem hasta hem de çalışan memnuniyetini 

sağlamakta iletişim kanalları önemli rol oynamaktadır. İletişim kavramından hareketle, 

sağlıkta iletişimine odaklanmak hem sağlık profesyonelleri hem de sağlık hizmeti ihtiyacı 

duyan hasta ve hasta yakınlarının sağlık iletişimi durumlarını değerlendirerek gerekli 

çalışmalara başlanması gerekmektedir. Kurumların hiyerarşik durumuna göre şekillenen bir 

olgu olan iletişim, sağlık kurumlarında biçimsel (formel) iletişim olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Sağlık hizmetlerinde çalışan memnuniyeti, hizmet kalitesinin artmasında birinci 

sırada yer alan konulan başında yer almaktadır. Bu bağlamda kurumlar, çalışanların 

memnuniyetlerini üst düzeyde tuttuklarında sunulan hizmetle beraber hasta memnuniyetinde 

de önemli oranda artış sağlayacaklardır. Bu çalışma S.B. İzmir Gaziemir Nevvar Salih 

İŞGÖREN Devlet Hastanesinde Çalışan memnuniyet anketinde iletişim ifadelerinin 

değerlendirilmesi ile Hastane İletişim Yönetim Planı çerçevesinde memnuniyet düzeylerindeki 

artışı ortaya koymaktır. 

 

Anahtar Kelime: Sağlık Hizmetleri, Çalışan Memnuniyeti, İletişim. 

 

INCREASING EMPLOYEE SATISFACTION WITH HOSPITAL 

COMMUNICATION MANAGEMENT PLAN 

 

Abstract 

Human is the fundamental entity for the health services.Hospitals are the organisations which 

are alive and whose processes are interacting eachother. Health service staff is important for 

health institutions,as patients being important as the reason of existence for health institutions. 

Through the interacting processes, communication chanels are playing a key role to ensure 

both the patient and staff satisfaction. Starting from “communication” concept, focusing 

communications in health services, require starting necessary studies by evolvating the health 

communication cases of the health professionals, patients and their relatives. In this regard 

,when institutions ensure well-satisfaction of their staff, this will result a significant increase 

in patient satisfaction as well as the presented services. This research indicates an increase of 

satisfaction level within the hospital communication management plan by evolvating the 

communication statements a S.B. İzmir Gaziemir Nevvar Salih İSGOREN public hospital 

staff satisfaction questionnaire. Communication which is shaped according to the hierarchical 

cases of the instituations, emerged as formal communication in health instituations. Staff 

pleasure in health services is the biggest key factor on the increasing service qualities. 
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1. GİRİŞ  
Sağlık hizmetlerinin en temel öğesi insandır. Sağlık kurumlarında müşterisi olan 

hastalar/hasta yakınları büyük önem taşısa da hizmeti üreten çalışanlarda bir o kadar 

önemlidir. Sağlık hizmetinde üst yönetiminin yapacağı öncülük, belirlenen misyon ve vizyon 

hastanenin tüm süreçleri ve çalışanları için göz ardı edilemez ölçüde bir öneme sahiptir. 

Hastaneler canlı ve her bir sürecin birbiriyle etkileşim halinde olduğu organizasyonlardır. 

Birbirleriyle etkileşim halinde olan süreçlerde hem hasta hem de çalışan memnuniyetini 

sağlamakta iletişim kanalları önemli rol oynamaktadır. İletişim kavramından hareketle, 

sağlıkta iletişimine odaklanmak hem sağlık profesyonelleri hem de sağlık hizmeti ihtiyacı 

duyan hasta ve hasta yakınlarının sağlık iletişimi durumlarını değerlendirerek gerekli 

çalışmalara başlanması gerekmektedir. 

İletişim, İnsanların dış dünyayı algılayarak iç dünyalarında anlamlı iletilere dönüştürdükleri 

ve bu anlamlı iletileri de dış dünyayla paylaştıkları dinamik bir süreçtir. (Yalçın ve Şengül, 

2007: 2) İletişim, insanları birbirine bağlayan ve onların sosyal bir grup halinde ve ahenkli bir 

şekilde çalışmalarını temin eden bir bağ olarak ifade edilmektedir. (Karaçor ve Şahin, 2001: 

98) Yönetim ve yöneticinin başarısı iyi bir iletişim ve iletişim sistemi kurmasından 

geçmektedir. Çünkü yönetimin başarısı, amacın ve hedeflerin ne olduğunun örgüt üyelerine 

anlatması ve iletebilmesine bağlıdır. Başka bir söyleyişle, yönetim ve yöneticinin 

başarısızlığının altında yatan en önemli nedenin iletişim bozukluğu olduğu bilinmektedir. 

İletişim olmadan, örgüt üyelerinin, belirli bir amaca yönelik olarak işbirliği yapmaları ve 

uyumlu çalışmaları olanaksızdır. Bu yönüyle bakıldığında, örgütün kurulmasından başlayarak, 

tüm yönetim süreç ve aşamalarındaki yönetimin temel işlevi iletişimdir. İletişim, yönetimin 

yalnızca işlevlerinden birisi olmakla kalmaz, tüm yönetim süreçlerini belirler ve biçimlendirir. 

Bu bilgilerden hareketle, yönetimin özünde bir iletişim olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu 

nedenle de, yöneticinin iletişim tekniklerini çok iyi bilmesi; kısaca, çok iyi bir iletişimci 

olması gerekir. Aynı şekilde, örgüt çalışanlarının da çok iyi bir iletişimci olması gerekir. 

Çünkü çalışanın yönetim ve iş arkadaşları ile iyi bir iletişim kurmadan verimli olması olanaklı 

değildir. (Akdur, 2003: 44) Alıntılardan da anlaşılacağı üzere iletişim; bir organizasyonda 

etkin ve verimli çalışma açısından organizasyonlarda büyük ölçüde yer tutmaktadır. 

Kurumların hiyerarşik durumuna göre şekillenen bir olgu olan iletişim, sağlık kurumlarında 

biçimsel (formel) iletişim olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık kurumları, matrix 

organizasyon olarak adlandırılan hem rutin işlerin yapıldığı (sağlık hizmet sunumu) hem de 

ayrı ayrı işlerin yapıldığı (özlük, maaş, v.b.) yatay bir organizasyon türüdür. “Bu 

organizasyon yapısında yetki akımıyla ilgili bir matris kurulur. Fonksiyonel bölümler içinde 

yetki, üst düzey yöneticilerden alt düzey yöneticilere doğru dikey olarak ve proje bölümleriyle 

fonksiyonel bölümlerin yönetim düzeyleri arasında da yatay olarak akar. Bu iki yönlü yetki 

bir matris oluşturur. Bu nedenle bu organizasyon yapışma, matris organizasyon 

denilmektedir.(journals.istanbul.edu.tr, 2015) 

Formel (biçimsel) iletişim kanalları üç ana başlık altında toplayabiliriz: 

 Yatay İletişim: Aynı kademede bulunan örgüt çalışanlarının üst kademenin emrine 

gerek kalmaksızın karşılıklı olarak sorumlulukları dâhilinde olan konularda işbirliği yapmaları 

halinde gelen ilişkilerdir. (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1991: 64-65)3 

 Dikey İletişim: Kurumdaki yöneticilerle çalışanlar arasında emir ve bilgi akışını 

sağlayan iletişim kanallarıdır. Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru iki yönlü çalışır. 

 Çapraz İletişim: Farklı düzeydeki ve konumdaki kişilerin bir araya gelmesi ile 

gerçekleştirdikleri iletişim türüdür. 

                                                           
3 Sabuncuoğlu, Z. - Tüz, M., Örgütsel Psikoloji, Bursa, 1991, ss. 64- 65.   



 

 

Sağlık hizmetlerinde çalışan memnuniyeti, hizmet kalitesinin artmasında birinci sırada yer 

alan konulan başında yer almaktadır. Bu bağlamda kurumlar çalışanların memnuniyetlerini 

üst düzeyde tuttuklarında sunulan hizmetle beraber hasta memnuniyetinde de önemli oranda 

artış sağlayacaklardır.  

 2. AMAÇ 

Çalışmada sağlık hizmetlerinde çalışan memnuniyetini kurum içerisinde biçimsel iletişim 

kanalları aracılığıyla arttırılması hedeflenmiştir. Biçimsel iletişim kanallarından yukarıdan 

aşağıya, aşağıdan yukarıya, yatay ve çapraz yönde yapılan toplantılar ile iletişimin çalışan 

memnuniyeti üzerinde etkisini vurgulamak amaçlanmıştır. 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Tipi 

Araştırma İzmir Gaziemir Nevvar Salih İŞGÖREN Devlet Hastanesi çalışanlarının 

memnuniyet düzeylerini ölçmek ve anket sorularından iletişim faktörünü incelemek üzere 

yapılmıştır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Bu çalışmada ilk önce 2015 yılı mart ayında ve 2015 Ekim ayında ve 2017 Mart ayı Gaziemir 

Nevvar Salih İŞRÖREN Devlet Hastanesinde çalışan tüm personele çalışan memnuniyet 

anketi dağıtılmıştır.  

3.3. Verilerin Toplanması 

2015 yılı mart ayında Gaziemir Nevvar Salih İŞRÖREN Devlet Hastanesinde çalışan tüm 

personele çalışan memnuniyet anketi dağıtılmıştır. 280 adet dağıtılan anketten 150 geri dönüş 

olmuş ve değerlendirmeye alınmıştır. İkinci olarak 2015 yılı Ekim ayında anket hem 

elektronik ortamda hem de çıktı olarak tüm personelin görüşlerine başvurulmuştur. 2017 yılı 

Mart ayı başında internet üzerinden aktif hale getirilen ankete ise 170 kişi ankete katılım 

sağlanmıştır. 2017 yılı Mart ayı toplam personel sayımız 315 kişidir. Veriler Office Excell 

programında değerlendirilmiştir. 

4. SONUÇ VE BULGULAR 

2015 yılı mart ayı çalışan memnuniyet anketi üst yönetim olarak değerlendirilmiş ve anketin 

2, 6, 8 ve 9. ifadeleri konusunda bir eylem planı yapılmasına karar verilmiştir. Bu dört 

ifadenin iletişim ile ilgili olması yönetimin dikkatini fazlasıyla çekmiştir. 2015 yılı mart 

ayındaki yapılan çalışan memnuniyeti sonucu %69 olarak hesaplanmıştır. Mart ayındaki 

yapılan ankette yukarıdaki ifadelerin almış olduğu yüzdesel değerler aşağıdaki tablo 1’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: 2015 Mart Ayı İletişim İfadelerinin Yüzdesel Değerleri 
2. Çalışma ortamım ve çalışma koşullarım ile ilgili yapılacak düzenlemelerde görüşüme başvurulur. %57 

6. Yönetim tarafından çalışanları ödüllendirme (teşekkür yazıları, ek ödeme ilave puanı, vb.) 

mekanizmaları işletilmektedir. 
%48 

8. Yönetim, hasta ve çalışan güvenliği konusundaki aksaklıklar için ilgili personel ile birlikte 

çözümler üretmekte ve gerekli önlemleri almaktadır. 
%71,7 

9. Yöneticilere sorunlarımı iletme imkânı bulurum. %73,1 

 

Bu kapsamda ilk olarak Hastane Yöneticimiz tarafından sadece çalışanlardan oluşan ve direk 

yönetici ile muhatap olan Çalışan Meclisi kurulması kararlaştırılmıştır. Çalışan meclisi kendi 

aralarında bir başkan seçmiş ve çalışanlar arası iletişimin arttırılması için sosyal çalışmalara 

başlanmıştır. Meclisin kurulmasının ardından Ek’te sunulmuş olan Hastane İletişim Yönetim 

Planı oluşturulmuş ve plan dahilinde toplantılar aksatılmadan yerine getirilmiştir. Yapılan 

toplantıların yanı sıra hastane içi iletişim, e-mail yoluyla sağlanmasına özen gösterilmiştir. 

Bunların yanı sıra hastane içi paylaşım ağı olan portaldan yayın yapan hastane içi iletişim 

topluluğu (İntranet) kullanımı aktif hale getirilmiştir. Hastane içerisinde elektronik 



 

 

haberleşme ve iletişimde artış gözlemlenmiş ve hastane içi sosyal paylaşım sitesi olan Sosyal 

G.D.H.’ı hayata geçirilmesi ile hastane içi iletişimi digital hale çevirmiş olduk. Bu çalışmalar 

sonucunda çalışan memnuniyet anketini Ekim ayında tekrarladık. Anket sorularının sıralaması 

üzerinde değişiklik yapılmış iletişim ifadelerini kapsayan maddeler 2, 5, 7 ve 8. ifadeler 

olmuştur. Sonuçların yüzdesel değerlerinde artış meydana gelmiştir. 2015 yılı Ekim ayı 

Çalışan Memnuniyeti Anketinin yüzdesel değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2: 2015 Ekim Ayı İletişim İfadelerin Yüzdesel Değerleri 
2. Çalışma ortamım ve çalışma koşullarım ile ilgili yapılacak düzenlemelerde görüşüme başvurulur. %65 

5. Yönetim tarafından çalışanları ödüllendirme (teşekkür yazıları, ek ödeme ilave puanı, vb.) 

mekanizmaları işletilmektedir. 
%69 

7. Yönetim, hasta ve çalışan güvenliği konusundaki aksaklıklar için ilgili personel ile birlikte 

çözümler üretmekte ve gerekli önlemleri almaktadır. 
%81 

8. Yöneticilere sorunlarımı iletme imkânı bulurum. %87 

 

Anket sonucunda genel çalışan memnuniyeti oranı %75,39 olarak hesaplanmıştır. Anketi 

126’sı kadın (%66,32), 64’ü erkek (%33,68) ve 30-39 yaş aralığında 75 kişi (%39,47), 20-29 

yaş aralığında 52 kişi (%27,37), 40-49 yaş aralığında 40 kişi (%21,05), 50-59 yaş aralığında 

18 kişi (%9,47) ve 20 yaş altı 5 kişi (%2,63) cevaplamıştır. Ankete katılanların eğitim 

düzeyleri 98 kişi (%51,58) üniversite, 38 kişi (%20) ortaöğretim, 29 kişi (%15,26) lise, 16 kişi 

(%8,42) Yüksek Lisans, 8 kişi (%4,21) doktora ve 1 kişi (%0,53) okuryazardır. Meslek 

grupları ise 64 kişi (%33,68) taşeron firma personeli, 45 kişi (%23,68) diğer sağlık personeli, 

36 kişi (%18,95) ebe-hemşire, 23 kişi (%12,11) idari personel ve 22 kişi (%11,58) hekim 

kadrosunda görevli personelden oluşmaktadır.  

 

Tablo 3: 2017 Mart Ayı İletişim İfadelerin Yüzdesel Değerleri 
2. Çalışma ortamım ve çalışma koşullarım ile ilgili yapılacak düzenlemelerde görüşüme 

başvurulur. 
% 80,98 

5. Yönetim tarafından çalışanları ödüllendirme (teşekkür yazıları, ek ödeme ilave puanı, vb.) 

mekanizmaları işletilmektedir. 
% 82,75 

7. Yönetim, hasta ve çalışan güvenliği konusundaki aksaklıklar için ilgili personel ile birlikte 

çözümler üretmekte ve gerekli önlemleri almaktadır. 
%84,9 

8. Yöneticilere sorunlarımı iletme imkânı bulurum. % 85,49 

 

2017 yılı Mart ayında tekrarlanan ankette genel memnuniyet % 83,14 olarak hesaplanmıştır. 

Anketi 111’i kadın (%65,29), 59’u erkek (%34,71) ve 30-39 yaş aralığında 101 kişi (%59,41), 

20-29 yaş aralığında 20 kişi (%11,76), 40-49 yaş aralığında 34 kişi (%20), 50-59 yaş 

aralığında 15 kişi (%8,82) cevaplamıştır. Ankete katılanların eğitim düzeyleri 102 kişi (%60) 

üniversite, 3 kişi (%1,76) ortaöğretim, 39 kişi (%22,94) lise, 17 kişi (%10) Yüksek Lisans, 5 

kişi (%2,94) doktora ve 1 kişi (%0,59) okuryazardır. Meslek grupları ise 27 kişi (%15,88) 

taşeron firma personeli, 37 kişi (%21,76) diğer sağlık personeli, 76 kişi (%44,71) ebe-

hemşire, 13 kişi (%7,65) idari personel ve 17 kişi (%10) hekim kadrosunda görevli 

personelden oluşmaktadır.  

  

Yukarıdaki Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’ den de anlaşılacağı üzere yönetim hazırlamış ve 

hazırlanan plana göstermiş olduğu uyum sonucunda iletişim ifadelerinin yüzdesel 

değerlerinde artış olduğu görülmektedir. Amaçladığımız sağlık hizmeti sunumunun 

devamlılığını sürdürmek için planlı yapılan toplantılarımız ile mevcut sorunların fark edilmesi 

gereken konuların belirlenen süreç çalışanları tarafından duyulması, katkı ve öneri de 

bulunması sağlanmış olmaktadır. Planlı ve özenle seçilen toplantı zamanlarının etkili 



 

 

değerlendirilmesi ile ortaya çıkacak ve birçok sistemi etkileyecek problemler engellenmiş 

olmaktadır. 

 

 

Sağlık hizmeti sunan bir kurumda üst yönetim toplantılarının kuruma katkısı ise şu şekilde 

olacaktır: 

 Çalışanları bilgi ve donanım açısından geliştirir, 

 Kurumsal iç iletişimi güçlendirir, işbirliği sürecine katkıda bulunur, 

 Toplantıya katılan yönetim, çalışanlarının düşüncelerini sunacakları ortam sunmuş 

olur, 

 Sorumlulukların ve yetkilendirilmiş iş bölümlerinin hakkaniyetle paylaşımının 

görülmesi güvenli iş ortamının sağlanmasına katkıda bulunur, 

 Sorumlulukların paylaşımına katkı sağlar, 

 Etkin ve Verimli üst yönetim toplantıları olayları yönetmesini sağlar, 

 Kaliteli iç iletişimin sağlanmasında büyük rol teşkil eder, 

 Gönüllülük ve doyum sağlanmasına yardımcı olur, 

 Liderlik kültürünün oluşumuna katkı sağlar, 

 Düzenli ast üst ilişkilerini düzenlenmesini sağlamaktadır. 
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HASTANE YÖNETİM İLETİŞİM PLANI 

TOPLANTININ ADI TARİHİ SAAT TOPLANTI YERİ KATILIMCI 

ÜST YÖNETİM TOPLANTISI 

 

Her Salı 

Günü 

 

08:00-10.00 

S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Üst Yönetim 

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ 

TOPLANTISI 

Her Ayın 

İkinci 

Perşembesi 

15:00-16.00 

S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Yönetim                                 

Bilgi İşlem 

Sorumluları 
CERRAHİ BRANŞ 

HEKİMLERİ 

AMELİYATHANE VE SERVİS 

KOORDİNASYON FİKİR 

ALIŞVERİŞİ TOPLANTISI 

2 Ayda Bir 08:00-10.00 

S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Yönetim                             

Cerrahi Branş 

Hekimleri 

HASTA BAKIM HİZMETLERİ 

SÜREÇLERİ VE SERVİS 

İŞLEYİŞ SÜREÇLERİ 

TOPLANTISI 

Her Ay 08:00-10.00 

S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Yönetim                               

Servis Sorumlu 

Hemşireleri 

 
HASTANE GENEL TEMİZLİĞİ 

VE DETAY TEMİZLİĞİ 

HAKKINDA GENEL 

DEĞERLENDİRME 

TOPLANTILARI 

2 Ayda Bir 08:00-10.00 

S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Yönetim                          

Temizlik 

Personelleri 

HASTA KAYIT İŞLEMLERİ 

SÜREÇLERİ VE VERİ 

KODLAMA SÜREÇLERİ 

HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

TOPLANTILARI 

6 Ayda Bir 08:00-10.00 

S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Yönetim                                  

Veri Giriş 

Personelleri 

ACİL İŞLEYİŞ SÜREÇLERİ 

HAKKINDA GENEL 

DEĞERLENDİRME 

TOPLANTISI 

3 Ayda Bir 08:00-10.00 

S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Yönetim                              

Nöbetçi Memurlar                   

Acil Servis Veri 

Kayıt Personelleri 

ÇALIŞAN MECLİSİ YÖNETİM 

TOPLANTISI 

Her Ay 

16:00-17:00 S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Üst Yönetici 

Çalışan Meclisi 

UZMAN HEKİM TOPLANTISI 

Ayda Bir 

12:00-13:00 S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Hastane Yöneticisi 

Uzman Hekimler 

ÖĞRENEN VE GELİŞEN 

HASTANEM PROJE EKİP 

TOPLANTISI 

15 günde 1 

Salı günleri 

10:00-11:00 S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Üst Yönetim 

Proje Ekibi 

STRATEJİK PLAN 

TOPLANTISI 

15 günde 1 

16:00-17:00 S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 
Proje Ekibi 

ÖDÜL BELİRLEME 

TOPLANTISI 

3 Ayda Bir 

15:00-16:00 S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Üst Yönetim 

Çalışan Meclisi 

KAHVE GÜNÜ 

Haftada 1 

Tüm 

Servisler 

- Hastane içi Tüm Birimlerde Üst Yönetim 

Ziyaret Edilen 

Servis Çalışanları 

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 

3 Ayda Bir 14:00-16:00 

S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Yönetim     

Komite üyeleri 



 

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 

KOMİTESİ 

3 Ayda Bir 14:00-16:00 

S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Yönetim     

Komite üyeleri 

 

 

EĞİTİM KOMİTESİ 

3 Ayda Bir 14:00-16:00 

S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Yönetim     

Komite üyeleri 

ENFEKSİYON KONTROL 

KOMİTESİ 

4 Ayda Bir 14:00-16:00 

S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Yönetim     

Komite üyeleri 

HASTA GÜVENLİĞİ 

KOMİTESİ 

3 Ayda Bir 14:00-16:00 

S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Yönetim     

Komite üyeleri 

 

TRANFÜZYON KOMİTESİ 

3 Ayda Bir 14:00-16:00 

S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Yönetim     

Komite üyeleri 

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ 

6  Ayda Bir 14:00-16:00 

S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Yönetim     

Ekip üyeleri 

 

BİNA TURU EKİBİ 

3 Ayda Bir 14:00-16:00 

S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Yönetim     

Ekip üyeleri 

AKILCI İLAÇ KULLANIMI 

EKİBİ 

3 Ayda Bir 
14:00-16:00 S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Yönetim     

Ekip üyeleri 

 

ANTİBİYOTİK EKİBİ 

3 Ayda Bir 
14:00-16:00 S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Yönetim     

Ekip üyeleri 

 

ATIK YÖNETİMİ EKİBİ 

3 Ayda Bir 
14:00-16:00 S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Yönetim     

Ekip üyeleri 

 

 

TIBBİ CİHAZ EKİBİ 

3 Ayda Bir 
14:00-16:00 S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Yönetim     

Ekip üyeleri 

 

TEMİZLİK EKİBİ 

3 Ayda Bir 
14:00-16:00 S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Yönetim     

Ekip üyeleri 

 

ÖZDEĞERLENDİRME EKİBİ 

6  Ayda Bir 

14:00-16:00 S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Yönetim     

Ekip üyeleri 

BİRİM KALİTE 

SORUMLULARI 

2 Ayda Bir 

14:00-16:00 S.B Nevvar Salih İşgören 

Devlet Hastanesi Toplantı 

Salonu 

Yönetim     

Birim Kalite 

Sorumluları 
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