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• Hastalarımız Dr’a geliyor(önceleri) 

• Hasalarmız Dr.’a geliyor (günümüzde) 

• Hastanelerimiz ve özel hastanelerimiz (önceleri) 

• Hastanelerimiz ve özel hastanelerimiz 

(günümüz) 



• 200’lerden sonra IMF ve Dünya bankasının 

direktifleri doğrultusunda sağlıkta yatırım sürekli 

özel hastaneler yapılmaya başlandı. 

• Bunlar yapılırken,'bıçak parası 'alıyor diye 

bürosu olan hekimler üzerinde ciddi baskılar 

oluşturulmaya başlandı. 

• Aynı zamanda hastalar hekime karşı 

kışkırtılmaya başlandı. 

• Populist söylemlerle 'hastalarımız istediği 

hastaneye ve istediği dr.a gidebilir' denilerek 

duygular okşandı. 



• Hastalar istedikleri zaman 182’yi arayarak onu 

tedavi eden hekimi kolayca şikayet edebilir 

oldu. 

• Başbakanımız; ‘başınıza bir şey gelirse beni 

arayın’ kertesine kadar getirdi işi. 

• Her şey yolunda ve hastalarımız çok 

memnun.Özel bürolar kapanıyor,Bıçak parası 

tarihe karışıyor.  

• Böylece yavaş yavaş hasta profili değişmeye 

başladı. 



• Sağlıktaki dönüşüm öncelikle hastanın sağlık 

çalışanına yaklaşımını değiştirmekle başladı. 

•  Daha önceleri hekime yakınmalarını anlatmak 

ve tedavi olmak amacıyla gelen hasta, artık 

hekimi bazı tetkikleri yaptırmak amacıyla  bir 

araç olarak görmektedir. 

•  ‘başım ağrıyor,belim ağrıyor bir emar 

istiyorum doktor’ diyen hasta yapısıyla karşı 

karşıyayız artık!!! 

• Bu yaklaşım hekimin iradesine doğrudan 

müdahaledir. 





• Özellikle özel hastanelerde yerleştirilen 

teknolojik araçlar hastaların bu arzına yanıt 

vermek için bekliyor. 

• Doktorun bir imzası yetiyor. Eh doktor da ‘ne 

uğraşayım yaz gitsin’deyip geçiyor bazen. 

• İstenen de bu zaten  

• Bilbordlara çıkan hastane reklamları bunu 

gerektirmektedir.  

• İşin içine performans girince hekimde bir 

yerden sonra itiraz edemiyor.Ne kadar hasta,ne 

kadar tetkik o kadar puan!. 

•  Hedef  hastanenin günlük hasılatıdır  



 



• Özel ve devlet hastanelerinde her doktorun 

temel bir hak edişi vardır. 

• Bu hak edişten sonrası performansına göre 

verilecektir. 

• İstediğiniz kadar çalışabilirsiniz. 

• Artık siz bir işletmenin çalışanısınız. 

• Dr.un performans dilekçesi!!! 

• Diğer sağlık çalışanlarının durumu  daha kötü, 

• Sıra hekimlere de gelecek. 

 



• Bir çok hekim özel hastanelerde ağır koşullarda 

sözleşmeye imza atıyor. 

• Bilimsel toplantılara gitmesi,izin yapması 

nazikçe(şimdilik) kısıtlanıyor. 

• Gelen müşteriye bakması,ameliyat 

yapması,acile bakması,bunu mümkünse 

başkası ile paylaşmaması isteniyor. 

• Diğer sağlık çalışanlarının durumu daha kötü. 

• Her hastanede mobese var artık  

• Çalışanlar  parmak izi ile mesaiye başlıyor. 

• Hedef birim zamanda azami iş.  



 



Bir fabrikada dönen çarkta bir dişli 

mi olacağız? 



Yoksa   

karar  veren  mi? 
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