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KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDA RİSK 
FAKTÖRLERİ

• YAŞ

• IRK

• CİNS

• AİLE ÖYKÜSÜ

• ŞEKER HASTALIĞI

• HİPERTANSİYON

• HİPERLİPİDEMİ

• OBEZİTE

• SİGARA ALIŞKANLIĞI

• HAREKETSİZ YAŞAM

• STRES

• ÇEVRE FAKTÖRLERİ



Küçük ve orta ölçekli hastanelerin temel sorunları 1

• Pazarlama ve Reklam İle İlgili Sorunlar
• Kısıtlamalar, cezalar

• Mevzuatın net olmaması ( talep artırmak, haksız rekabet)

• Rekabet İle İlgili Sorunlar 
• Kamu ile rekabet

• Özeller arası rekabet

• Sağlık personeli bulmak ve Yetişmiş personeli elde tutmak.



KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ HASTANELER NE YAPMALI 1

• Tanıtım ve reklam faaliyetlerini mevzuatla ters düşmeyecek şekilde 
devam ettirmek

• En önemli rakibin kamu hastaneleri olduğunu bilerek pozisyon almak



Küçük ve orta ölçekli hastanelerin temel sorunları 2

• Finansal Sorunları:
• Sermaye yetersizliliği.

• Borç yapılanması / krediler.

• ÖSS/TSS sözleşmeleri.

• İnsan Kaynakları Konusunda Yaşanan Sorunlar
• Profesyonel yönetici bulmak.

• Organizasyon yapısından kaynaklanan sorunlar.

• Hekim bulmak ve elde tutmak.

• Hasta memnuniyetsizliği.

• Çıktıların değerlendirilmesi.
• Performansların izlenmesi

• Yönetici raporlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi
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• Yetkin yöneticiler istihdam etmek

• Finansal yeterlilik rasyosunu kabul edilir sınıra getirmek

• Özellikli işlemler yapabilen, hasta ile iletişimi üst düzeyde olan 
hekimler isdihdam etmek

• Yetişmiş sağlık personelini elde tutmak

• Hasta memnuniyetini üst düzeyde sağlamak

• Yönetici raporlarını hazırlatmak, verileri kıyaslamak ve sonuçlara göre 
politikalar geliştirmek



Küçük ve orta ölçekli hastanelerin temel sorunları 3
• Ön izin ve ruhsat ile ilgili sorunlar.

• Artmayan SUT fiyatları.

• Denetçi kurumların fazlalığı, denetim ve denetçilerle ilgili sorunlar.

• Kurulum aşaması ile ilgili sorunlar.

• Bölüm ve kadro kısıtları / yetersizlikleri.

• Kapasite artıramama.
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•Kamunun yetkisinde olan konularla ilgili 
düzenlemelerde söz sahibi olabilmek, aktörlerin 
talepleri doğrultusunda değişiklik yaptırabilmek için 
sektörün temsilcisi sivil toplum kuruluşlarına üye 
olunmalı, bu kuruluşların etkinliğinin artması için de  
üyeleri arasında söz ve güç birliğinin sağlanabilmesi 
şarttır.



Son söz

• Yapabileceğim şeyleri yapmak için güç kuvvet,

• Yapamayacağım şeyleri kabullenmek için sabır,

• Yapabileceğim şeyler ile yapamayacağım şeyleri ayırt etmek için de akıl 
ver, ALLAHIM



İLGİNİZE VE SABRRINIZA TEŞEKKÜR 
EDERİM.

DR. MUSTAFA KOÇAK

533 352 95 35

mkocak65@gmail.com

ÖZEL ARİTMİ OSMANGAZİ HASTANESİ

BURSA
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