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OCAK 2016 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ II

DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ

1- Ünite 2, Sayfa 47’de 2. ve 3. paragraflardaki değişiklik aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

 Ancak bir sağlık kurumunda bir başhekim veya tıbbi direktör olmadan hekimlik hizmetlerinin yönetilmesi mümkün olama-
yacağından dolayı bu yöneticilerin bulundurulması neredeyse bir zorunluluktur. Türkiye’de, başhekim veya tıbbi direktörün 
kim olacağı sağlık kurumlarının mülkiyetlerine göre farklılık göstermektedir. Ancak Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde 
başhekimlerin kimler olabileceği 694 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi tarafından 663 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinde yapılan değişikliklerde ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir. Buna göre, eğitim ve araştırma hastanelerinin başhekimi-
nin eğitim görevlisi tabip veya tıp alanında doçent veya profesör tabipler arasından, Sağlık Bakanlığınca atanacak baştabipler 
tarafından yönetilmesi esastır. Diğer hastaneler ise; uzman tabipler veya tıp alanında doktora yapmış tabipler ya da iktisat, 
işletme, kamu yönetimi, hukuk, maliye, sağlık yönetimi, muhasebe alanlarında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış 
tabipler arasından, Sağlık Bakanlığınca atanacak baştabipler tarafından yönetilir hükmü yer almaktadır. 

 Sağlık Bakanlığı uygun gördüğü illerde sağlık hizmetinin daha verimli ve etkin sunumunu sağlamak  ve farklı iller arasındaki 
gelişmişlik farklarını gidermek amacıyla Bakanlıkça belirlenecek illerdeki il sağlık müdürlerinden birini koordinatör olarak 
görevlendirebilir. Özel Dal hastanelerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde baştabip aynı zamanda bilimsel direktörlük göre-
vini de yapar. Baştabip diğer kurumlarda da imkan ölçüsünde klinik ve laboratuvarların bilimsel çalışmaları ile ilgilenir ve 
bunlara yön verir. 

2- Ünite 2, Sayfa 47’de 4. madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

	 •	 Tıp	personeli	ile	ilgili		kural	ve	düzenlemelerin,	eşitlik	ilkesine	göre	uygulanmasını	sağlamak,

3- Ünite 2, Sayfa 49’da “Başhemşireler” başlığı “Başhemşireler veya Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri” olarak de-
ğiştirilmiştir.

4- Ünite 2, Sayfa 54’de “Özet“ bölümü  2. paragraf aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

 En önemli fonksiyonu ‘yataklı tedavi hizmeti’ sunmak olan sağlık kurumlarının çekirdek hizmetini ise klinik hizmetleri oluş-
turmaktadır. Sağlık hizmetlerindeki uzmanlaşma sonucu bir yataklı tedavi kurumunun spesifik tek bir klinik hizmeti sunması 
durumu ile çok fazla karşılaşılmamaktadır. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmenliği’ne göre kırk üç (43) 
farklı alanda uzmanlık yapmanın yanı sıra ayrıca yan dal alanlarında da uzmanlık yapmak ihtimal dahilindedir. 

5- Ünite 2, Sayfa 55’de “Kendimizi Sınayalım“ bölümü 2. soru aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 2. Tıp Fakültesi mezunlarının uzmanlık yapabilecekleri alanlar aşağıda sıralanan hangi Yönetmelik tarafından düzenlenir?

a. Dişte Uzmanlık Tüzüğü

b. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

c. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 

d. Özel Hastaneler Yönetmeliği

e. Klinik Hizmetler Yönetmeliği

6- Ünite 3, Sayfa 80’de “Eczane Hizmetleri” başlıklı metin aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

 Eczane Hizmetleri 

 Kurum eczaneleri yatan hastalarla, kanun, yönetmelik ve emirler gereğince ilaç verilmesine lüzum görülen hastalara ilaç ve 
sıhhi malzeme sağlanan yerlerdir. Günümüzde bilinçsiz ilaç kullanımı önemli bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlanmaktadır. 
Özellikle antibiyotiklerin gereksiz yere kullanılması hem hastalık ajanlarının antibiyotiklere karşı olan direncini artırmakta, 
hem hastalar üzerinde olumsuz etkilere yol açabilmekte hem de sağlık hizmeti sunum maliyetini önemli ölçüde artırabilmek-
tedir. Antibiyotik gibi ruh sağlığı hastalıklarının tedavisinde kullanılması gerekli olan ilaçların da yakından takip edilmesi 
ve sadece ihtiyaç anında uygun hasta tarafından kullanıldığından emin olunması gerekmektedir. Bu amaçla geliştirilmiş ilaç 
takip sistemleri vardır. 
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7- Ünite 4, Sayfa 100’de “Hasta Kayıt, Kabul, Taburcu ve Transfer Hizmetleri” başlıklı metin 2. paragraf  aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

 Yataklı tedavi kurumlarında ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki şekilde hasta muayene ve tedavi edilir. Yataklı tedavi kurumla-
rında muayene ve tedavileri ücretsiz olarak sağlanacaklar ilgili düzenlemelerle belirlenir.

8- Ünite 4, Sayfa 101’de “Faturalama Hizmetleri” başlığında “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlı-
ğı” şeklinde güncellenmiştir.

 Süresinde ödenmeyen ücretler için ilgililere ödeme mektubu yazar. Yine netice alınmazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı Muha-
kemat Müdürlüğü’ne  evrakı göndererek gerekli tahsilatın buradan sağlanmasını talep eder.

9- Ünite 4, Sayfa 102’de “Satınalma ve Ayniyat Hizmetleri” başlıklı metin ilk paragraf aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

 Satın alma ve ayniyat hizmetleri kurum için gerekli tüketim maddeleri, ilaç, yiyecek, temizlik, yakacak benzeri tıbbi ve sıhhi 
malzeme, demirbaş, döşeme ve cihazların satın alınma, muayene ve tesellüm depolama, sarf işleri ile her çeşit onarım ve mali 
işlemlerin mevcut yönetmelik ve kararname hükümlerine göre yapılmasını kapsar.


