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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri

Türkçe Adı Sağlık Hizmetlerinde İş Etüdü: Patoloji Laboratuvarında İş Süreçlerinin

İyileştirilmesi

:

İngilizce Adı : Work Study in Health Services: Improving Business Processes in the Pathology

Laboratory

Özetleri : SAĞLIK HİZMETLERİNDE İŞ ETÜDÜ: PATOLOJİ LABORATUVARINDA

İŞ SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Sağlık hizmetlerinin temel bileşenlerinden olan patoloji, iş yükü artışı ile karşı

karşıyadır. Yaşam süresinin artması, kanıta dayalı tıbbın etkisi, kişiselleştirilmiş ve

önleyici tıp nedeniyle hasta davranışlarının değişmesi ile patoloji laboratuvarında

yürütülen işlerin artmakta olduğu belirlenmiştir. Araştırmada, patoloji

laboratuvarında iş yükü artışına sebep olan nedenlerin ortaya çıkarılması

amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Patoloji Anabilim Dalı Rutin Patoloji Laboratuvarı’nda bloklama ve kesit

bölümünde gerçekleştirilen işlemlerin standart sürelerinin hesaplanması ve süreçte

yaşanan sorunların nedenlerinin ortaya çıkarılması amacıyla, zaman etüdü ve metot

etüdü teknikleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, zaman etüdü tekniği ile

parafin bloklama işleminin standart süresi 0,54 dakika; doku trimleme işleminin

standart süresi 0,19 dakika ve doku kesit işleminin için standart süresi 0,34 dakika

olarak bulunmuştur. Araştırmada, süreç incelendiğinde işlerin uzamasına etki eden

temel faktörün insan kaynaklı olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma kapsamında

geliştirilen yeni metot uygulanması ile %36,62’lik bir zaman tasarrufu sağlanarak

iş süresinin kısalacağı belirlenmiştir. Bu araştırma ile elde edilen bulgular

doğrultusunda, verimli ve etkili bir sağlık hizmet sunumun sağlanması için

yöneticilerin iş etüdü tekniklerinden faydalanmaları önerilmektedir.

WORK STUDY IN HEALTH SERVİCES: IMPROVING BUSINESS

PROCESSES IN THE PATHOLOGY LABORATORY

Pathology, as one of the fundamental component of health services, is facing a

general tendency for work overload. It was determined that the practices in

pathology laboratory are increasing due to the increase in lifespan, the effect of

evidence-based medicine, the changes in behaviors of patients due to personalized

and preventive medicine. This study aimed to reveal the causes of the work

overload in the pathology laboratory.Time study and method study was utilized in

the present study to calculate the standard times of the operations performed in the

paraffin and sectioning units and to reveal the causes of the problems experienced

in the process in Ankara University Medical School Department of Medical

Pathology Routine Pathology Laboratory. As a result of the study, the standard

time of paraffin blocking process was found as 0.54 minute; the standard time of

tissue trimming process was 0.19 minute and the standard time of tissue sectioning

process was 0.34 minute. When the process is examined it was concluded that the

main factor that affect the prolongation of the work is human-driven. It has been

determined that the implementation of the new method which is developed as a

result of the study will save 36.62%  of the total time in shortening the working

time. As the findings obtained by this research suggests, in order to provide health

services in an effective and efficient way, managers are advised to benefit from

work study techniques.



Günümüzde nüfusun yaşlanması, birçok ülkenin ilgilendiği önemli konulardan biridir. Yaşam

beklentisi arttıkça, sağlık bakımına olan ihtiyaç artmakta ve bu durum hizmete olan talebi

arttırmaktadır (Michael Legg & Associates, 2008, s:21). Nüfustaki yaş kayması, özellikle 75 ile 84

yaşları arasındaki yetişkin bireylerin sağlık hizmetini üç kat fazla kullanmaları, sağlık sistemi için

derin sonuçlar ortaya çıkarmaktadır (Carnevale ve ark., 2012, akt. Bennett, 2014). Dünya genelinde

olduğu gibi, Türkiye'de de nüfusun yaşlanması ile ilgili benzer bir süreç yaşanmaktadır. Türkiye

İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun ‘İstatistiklerle Yaşlılar’ araştırmasına göre, “65 ve üstü"  nüfusun

toplam nüfus içindeki oranı 2012 yılında %7,5 iken, bu oran 2016 yılında %8,3’e yükselmektedir

(TÜİK, 2017). Bu nedenle, nüfusun demografik yapısındaki bu değişimin sağlık alanına yansıması

önemli bir konu olduğu söylenebilir.

Patoloji sağlık hizmetlerinin bir bileşeni olarak, dünya genelinde bir iş yükü artışı ile karşı karşıyadır.

(Michael Legg & Associates, 2008, s:21). Patoloji; hastaların hamile, anemik, diyabetik, kalp

rahatsızlığı ve kanser riski altında olup olmadığını öğrenmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır (Furness,

1998). Patoloji, hastalığa neyin sebep olduğunun anlaşılmasına ve teşhis koymaya odaklanan bir tıbbi

uzmanlık alanıdır. Patoloji, vücut sıvılarının (örneğin kan), vücut dokularının ve hücrelerinin

incelenmesini ve test edilmesini ve hangi değişikliklerin meydana geldiğini belirlemeyi ve en iyi

tedavi yolunun seçilmesine yardımcı olmayı içermektedir. (Michael Legg & Associates, 2008, s:5).

Patoloji laboratuvarında iş akışı materyalin patoloji laboratuvarına gelişine kadar geçen süreci

kapsayan “pre-analitik”, materyalin laboratuvara girişinden raporun imzalanmasına kadar olan

aşamaları içeren “analitik” ve raporun ilgili birim-klinisyen doktora ulaşması ve rapor bilgilerinin

kullanılması aşamaları olan “postanalitik” bölümlerden oluşmaktadır (Zarbo ve Rickert, 1997, s:11-

24; akt.: Yörükoğlu ve ark., 2009b).

Tarihsel açıdan incelendiğinde, hastalıkların sınıflandırılmasında giderek artan karmaşıklık ve hasta

bakımında doku temelli parametrelerin rolüne bağlı olarak, patoloji laboratuvarında yürütülen işler

giderek karmaşık uygulamalara dönüşmüştür (Baskovich ve Allan, 2011). Dünya üzerinde

demografik değişimler beraberinde, patolojiye olan talebi arttırmaktadır.  Patolojide, talebin artışına

sebep olan nedenler aşağıda verilmiştir (Beastall, 2008; Louis ve ark., 2011 ve Michael Legg &

Associates, 2008, s:23).

• Yaşlanan nüfus ile hastalık prevelansında ortaya çıkan karmaşıklık ve artış

• Yaşam süresinin artması ile kanser prevelansının artması

• Patolojik karar verme sürecinde, kanıta dayalı tıbbın önemine vurgu yapılması

• Kişiselleştirilmiş ve önleyici tıp nedeniyle genetik testlerin artması

• Patolojik testlerin, teşhis ve tedavinin bir parçası olduğuna yönelik hasta beklentisinin

artırması

İş gücü sorununa neden olan en önemli etken nüfusun demografik yapısının değişmesidir. Patolojide,

iş gücü eksikliği yeni bir bulgu değildir (Michael Legg & Associates, 2008, s:3). Artan iş yükü ve

yetersiz ve genç patologların istihdamı gibi nedenlere bağlı olarak, hizmet süreleri üzerinde büyük

baskılar ortaya çıkmıştır (Carr ve ark., 2006 ve Furness, 1998). Patolojide çalışanlarının becerileri

üzerinde yapılacak değişikliklerin, maliyetleri azaltılmasını ve yüksek kalitede hizmet verilmesini

sağlayacaktır (Galloway ve Nadin, 2001).

Kalite kavramı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de büyük önem arz etmekte ve sağlık kurum ve

kuruluşlarının kalite konusundaki uygulamaları giderek artış göstermektedir. Kalite, sağlık kurum ve

kuruluşlarında hastaya verilen hizmette beklenen ve doğru sonucu alma olasılığını artırmak,

beklenmeyen ve yanlış sonucu alma olasılığını azaltmak anlamına gelmektedir (Yörükoğlu ve ark.,

2009b). Klasik endüstride olduğu gibi, patolojide de hasta ile ilgili kalite kontrolü yapılmasının yanı

sıra, çalışma koşullarının da optimize edilmesi gereklidir (Yörükoğlu ve ark, 2005). Sağlık

kuruluşlarında kalite gerekliliklerinin yerine getirilmesi için verilen tüm hizmetlerin kurallara uygun

olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir. Tüm bu gerekliliklerin yerine getirilebilmesi için ise

patolojiye özgü kalite kontrolü ve kalite güvencesi programları geliştirilmiştir. Söz konusu

programları uygulayabilmek için öncelikle patoloji çalışanlarının güvenliğinin sağlanması ve çalışma

koşullarının kalite kontrol programlarının koşullarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir

(Yörükoğlu ve ark., 2009a). Sağlık kurum ve kuruluşlarında iş gücüne bağlı olarak sunulan patoloji

hizmetlerinde kalite artışının sağlanması için yüksek eğitimli ve vasıflı bir iş gücü gerekmektedir

II. Amaç ve Kapsam



(Human Capital Alliance, 2011, s:5).

Patoloji laboratuvarındaki iş süreçlerinde kalite ve standardizasyonun ve sürekliliği sağlanması için

patoloji laboratuvarında gerçekleşen tüm iş süreçlerinin tanımlanması ve kurallarının belirlenebilmesi

iş etüdü çalışmaları ile sağlanabilecektir. Bu araştırmanın, sağlık hizmetleri alanında yapılacak iş

etüdü çalışmalarına ilişkin literatüre katkı sağlaması, iş etüdü konusunda çalışanlarda farkındalık

yaratması, iş etüdü tekniklerinin nasıl uygulanabildiğinin anlaşılması ve bu tekniklerin sağlık

kurumlarında yapılacak bundan sonraki çalışmaların uygulanmasına yol göstermesi açısından önemli

olacağı düşünülmektedir.

Araştırmanın amacı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Rutin Patoloji

Laboratuvarı ’nda iş süreçlerinde darboğaza, işlemlerin bekleme sürelerinin uzamasına ve iş yükünün

artmasına etki eden sorunlar üzerine iş etüdü tekniklerinden metot ve zaman etüdü tekniklerinin

uygulanmasıdır. Araştırmada, zaman etüdü tekniği uygulanarak rutin patolojide yapılacak her bir iş

faaliyeti için gerekli standart zamanın saptanması amaçlanmıştır. Saptanan standart zaman ile

laboratuvarda gerçekleştirilen mevcut çalışma koşulları ve işler irdelenerek, işlem sürelerinin

uzamasına etki eden zaman kayıplarının olup olmadığının ve daha iyi çalışma koşullarının sağlanıp

sağlanamayacağının ortaya konması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda,  metot etüdü tekniği ile gereksiz

faaliyetler saptanarak, faaliyetlerin ekonomik şekilde düzenlenmesi ve iş faaliyetlerinin

standartlaştırılması amaçlanmıştır.



i. Araştırma Problemi

“Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Rutin Patoloji Laboratuvarı’nda her

bir iş faaliyeti için gerekli olan standart süre nedir?” ve “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Patoloji Anabilim Dalı Rutin Patoloji Laboratuvarı’nda çalışma koşullarının iyileştirilmesi için neler

yapılabilir?” soruları araştırmanın problem cümleleridir.

ii. Araştırmanın Yapıldığı Alan Hakkında Genel Bilgiler

Patoloji, Grekçe kökenli Pathos (hastalık) ve Logos (Bilim) sözcüklerinden oluşmuş “Hastalık

Bilimi” anlamına gelmektedir. Patoloji, insan vücudundaki organ, doku ve hücrelerde, hastalık

halinde meydana gelen değişiklikler ile fonksiyon bozukluklarını incelemektedir (Pabuçoğlu ve

Küpelioğlu, 1994, s:1 ve Tel ve ark., 1991, s:2). Patoloji bilimi, hastalığı dört yönüyle incelemektedir

(MEB, 2016, s:5 ve Pabuçoğlu ve Küpelioğlu, 1994, s:1).

1. Nedeni (etyoloji)

2. Oluşum mekanizmaları (patogenez),

3. Hücre ve dokularda oluşturduğu değişiklikler ve

4. Morfolojik değişiklikler sonucu olarak ortaya çıkan fonksiyonel bozuklukların yansıması

olan klinik semptomlarıdır.

Patoloji, tıbbın tüm dallarına hizmet veren bir bilim dalıdır. Patoloji, altı bölümden oluşmaktadır (Tel

ve ark., 1991, s:2-4).

• Patolojik anatomi: Hastalıklar sonucu oluşan değişikliklerin çıplak gözle incelenmesidir.

• Histopatoloji ve sitopatoloji: Preparat haline getirilen dokular ışık mikroskobunda

incelenmekte ve patoloji laboratuvarına gelen materyaller; biyopsi, cerrahi girişim ile alınan doku ve

organlar, otopsiden alınan doku örnekleri ve yayma preparatlarından oluşmaktadır.

• Ultrastrüktürel patoloji: Hücre içindeki 10A° - 2000A°  çapındaki elemanlar ve virüsler

Elektron Mikroskobu yardımıyla incelenmektedir.

• Histokimyasal patoloji: Çeşitli teknikler ile hazırlanan doku kesitlerinin değişik boyalar ile

boyanması ile hücre içindeki enzimin gösterilmesidir.

• Deneysel patoloji: Hastalıkların hayvanlarda oluşturulması, tedavisi ve meydana gelen

lezyonların tedaviden önce ve sonraki durumlarının mikroskopla incelenmesidir.

• Adli tıp patolojisi: Adli olgularda hastalık ve ölüm nedenlerinin incelenmesidir.

Araştırmada, histopatoloji materyallerine yer verilmiştir. Dokularda histolojik bir inceleme; dokunun

yapısal öğelerini, canlılık özelliğini taşıdığı evreye hastadan alındığı anki duruma en yakın şekilde

koruyup sabitleştirerek dokunun temel yapı taşlarını anlamaya çalışmaktadır. Laboratuvarlarda

gerçekleştirilen histolojik çalışmalarda, her aşama bir sonraki aşamadaki mikroskobik incelemenin

kalitesini doğrudan etkilemektedir (MEB, 2016, s:10-35 ve Tel ve ark., 1991, s:5-9). Tıbbi patoloji

laboratuvarlarında kabul edilen materyallerin histopatolojik takibi ve yapılması gereken işlemler yedi

aşamada gerçekleştirilmektedir (Tel ve ark, 1991, s:5).

• Fiksasyon (Tesbit): Dokuyu ölüm sonrası meydana gelecek değişikliklerden korumak için

fiksasyon işlemi yapılmaktadır. Cerrahi girişim veya otopsiden alınan doku materyalleri laboratuvara

uygun bir fiksatif içinde gönderilmektedir. Fiksatif (tesbit edici) maddeler hücreleri canlı halleri ile

tespit etmekte ve dokunun çürümesini engellemektedir. Fiksasyon aşaması için yaygın olarak

kullanılan madde %10'luk formalindir.

• Suyunu alma (Dehidratasyon-Sertleştirme): Dokulardan ince kesit alınabilmesi için sert

halde olması gerekmektedir. Bu aşamada, doku içindeki su alınıp yerine alkol; alkol alınıp yerine

ksilol ve en son olarak ksilol alınıp yerine parafin geçirilmektedir. Birinci aşamada, doku %70, %80,

%90, %96 ve %100'lük (absolu) alkollerden her birinde en az birer saat bırakılmaktadır.

• Saydamlaştırma: Saydamlaştırma aşamasında, dokudaki alkol alıp yerine Ksilol (Ksilen)

veya Toluol (Toluen) gibi eriyikleri geçirmektir. Bu eriyikler içinde dokular 30-45 dakika

tutulmaktadır. Ksilol yağları da eritilerek doku saydam hale getirilmektedir.

• Parafinizasyon: Dokuların kesilebilir sertliğe ve saydamlığa getirilmesi için 58-60 C°

sıcaklığındaki parafin içinde 4 saat bekletilmesi işlemidir.

• Blok hazırlama (Gömme): Sertleştirilen dokular, kesilecek yüzleri alt tarafa gelmek üzere

parafin içine gömülmesiyle oluşan parafin bloklama işlemidir. Bu işlem, laboratuvarda doku gömme

III. Materyal ve Yöntem



cihazı (Şekil 3.2) (EK-1’de yer almaktadır) yardımıyla gerçekleştirilmektedir.

• Kesit hazırlama:  Mikrotom cihazı (Şekil 3.9) (EK-1’de yer almaktadır) yardımıyla parafin

bloklardan 4-6 mikron kalınlığında ince kesitlerin elde edilmesi işlemidir.

• Boyama işlemleri: Hematoksilen+Eosin boya ile hücrelerin sitoplazmalarının pembe,

çekirdeklerinin ise mavi-mor renge boyanması işlemidir.

Araştırma, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Rutin Patoloji

Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmiştir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

her yaşta, ayaktan ve yatan hastalara tanı hizmeti sunmaktadır. Hizmetin sunumu, haftanın beş günü

ve günde toplam sekiz saattir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’na incelenmek üzere gönderilen

materyaller, öncelikle rutin patoloji laboratuvarında işleme tutulmaktadır. Materyaller, incelendikten

sonra ön raporlama işlemi yapılmaktadır. Materyalin mikroskobik inceleme aşamasına gelene kadar

geçen rutin patoloji laboratuvarındaki işlem süresi ortalama 2-4 iş günüdür. Rutin patoloji

laboratuvarına kabul edilen materyalin işlem sıralaması aşağıdaki gibidir:

• Kayıt işleminden sonra, laboratuvara getirilen materyallerin kabul işlemi makroskobi

bölümünde görevli olan patoloji teknisyeni tarafından yapılmaktadır.

• Kabul edilen materyallere ait bilgiler, istem kâğıdında yazılı bilgiler ile eşleştirilip, kontrol

edilmektedir.

• Materyallerin fiksasyon solüsyonunun miktarı ve kabın boyutunun uygunluğu kontrol

edilmektedir.

• Materyaller hacimlerine uygun büyüklükteki kaplara alınmaktadır.

• Materyaller, bölümde yapılan iş bölümüne yani seksiyonlara göre gruplandırılmaktadır.

Açılması gereken materyaller ayrı bir alana konulup, diğer materyaller ise dolaba kaldırılmaktadır.

• Doktor veya eğitim almış patoloji laborantı tarafından uygun örnekleme yapılırken; patoloji

laborantı tarafından kaşeler hazırlanır ve parça sayıları doku takip formunda kayıt altına

alınmaktadır.

• Örneklenen materyaller, doku takip cihazlarına konulmaktadır. Biyopsi ve kemik iliği

materyallerine ise özel olarak ayrı makinelerde işlem yapılmaktadır.

• Doku takip cihazından alınan doku kasetleri, doku gömme işlemini yapacak teknisyene doku

takip formu ile birlikte teslim edilmektedir.

• Teslim alınan kasetlere, parafin bloklama işlemi yapılmaktadır. Her blok hazırlanışında

takip formunda biyopsi numarasının karşısına doğrulama işareti konulmaktadır. Takip formu ile

uyumsuzluk tespit edilirse, zaman kaybetmeden ilgili araştırma görevlisi ve makroskopi teknisyeni

haberdar edilmektedir.

• Kullanılacak parafin 58-60°C da erimiş durumda olmalıdır. Doku takibinden çıkan kasetler

sıcak hazneye yerleştirilmektedir.

• Blok kalıbının içine sıvı parafin konulmaktadır.

• Dokular bloğun ortasına yerleştirilir.

• Dokular gömüldükten sonra parafin hızla soğutulur.

• Parafin soğuduktan sonra fazlalıklar temizlenir. Blok soğutma işlemi yapılır.

• Hazırlanan bloklar kesit işlemi için görevli teknisyene teslim edilmektedir.

• Bıçak tutucuya sabitlenir ve bıçak açısı ayarlanmaktadır.

• Blok sabitleme işlemi yapılmaktadır.

• Blok trimleme (tıraşlama) yapılır.

• 3-5 mikron kalınlığında ince kesitler alınır. Alınan kesitler su banyosuna alınmaktadır.

• Su banyosundan kesitler, materyale ait protokol numaraları ve örnek numarası yazılmış lama

alınmaktadır.

• Lam deparafinizasyon için sepete konulur. Deparafinizasyon işlemi sonrası boyama işlemi

yapılır. Boyama yapılıp kontrolleri yapılan lamlar kapatılıp seksiyonlara göre ayrılır; dizilip

kontrolleri yapıldıktan sonra mikroskobik inceleme için hazır hale getirilmektedir.

iii. Araştırmanın Varsayımları

• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Rutin Patoloji

Laboratuvarı’ndan alınan bilgilerin doğruyu yansıttığı varsayılmaktadır.



• Araştırmada, herbir seksiyondaki materyallerin işlem sürelerinin ve işlem basamaklarının

aynı olduğu varsayılmaktadır.

• Çalışanların gözlem/video kamera kayıt işlemleri sırasında her zamankinden farklı

davranmadıkları varsayılmıştır.

iv. Araştırmanın Kısıtlılıkları

• Araştırmada elde edilen veriler, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim

Dalı Rutin Patoloji Laboratuvarı ile sınırlıdır.

• Araştırmanın uygulaması, rutin patoloji laboratuvarının bloklama bölümünde doku

parçalarının parafinlenmesi ve kesit bölümünde ise parafinlenen doku bloklarının trimlenmesi ve

kesit alma işlemleri ile sınırlıdır.

• Araştırma iş etüdü tekniklerinden olan metot ve zaman etüdü teknikleri ile sınırlıdır.

• Araştırma, bloklama bölümünde doku parçalarının parafinlemesi ve kesit bölümünde

dokunun trimlenmesi ve kesit alma işlemlerinde metot ve zaman etüdü tekniği kullanılarak elde

edilecek bulguların mevcut durum ve önerilen durum arasındaki karşılaştırması ile sınırlıdır.

• Araştırmanın yapıldığı yerdeki gözlemler, hafta içi ve öğleden önce yapılan çalışmaları

kapsamaktadır. Araştırma kapsamında ele alınacak işler bu kurumda öğleden sonra yapılmadığından,

öğleden sonraları çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır.

v. Veri Toplama Aracı ve Yöntemi

Araştırmanın yapıldığı laboratuvarda çalışanların işyükünden kaynaklanan sorunların tespit

edilmesinde “Yapılandırılmamış Gözlem Tekniği” kullanılmıştır. Gözlem, “belli bir kimse, yer, olay

nesne, durum ve şarta ait bilgi toplamak için belirli hedeflere yönetilmiş bir bakış veya dinleyiş”

olarak tanımlanmaktadır. Gözlem tekniğinin en önemli özelliği, gözlenilen bireylerin kendi doğal

ortamları içinde bulunmasıdır ve böylece birçok davranış objektif olarak değerlendirilmektedir

(Karasar, 1999, s: 156-157).  Yapılandırılmamış gözlem tekniği, gözlem öncesinde herhangi bir

yapılandırılma olmadan gözlemciye/araştırmacıya bilgi toplama ve kayıt etmede imkanı sağlayan bir

gözlem türüdür ve gözlemci not alma şeklinde kayıt altına aldığı bilgileri sentezleyip organize

etmektedir (Büyüköztürk ve ark., 2016, s:141). Buna göre, her bir çalışan altı hafta boyunca ve farklı

günlerde olmak üzere 08.00-17.00 saatleri arasında gözlemlenmiştir. Bu gözlemler, araştırmanın

amacı doğrultusunda elde edilen gözlem sonuçları tanımlayıcı notlar halinde araştırmacı tarafından

kayıt altına alınmıştır. Gözlem sırasında çalışan davranışlarının araştırmacıdan etkilenmemesi

sağlanmaya çalışılmıştır.

Yapılan gözlemler sonucunda, laboratuvarda çalışanların iş yükünden kaynaklanan sorunlarının

olduğu belirlenmiştir. Bu amaçla, çalışanların iş yükünden kaynaklanan sorunlara sebep olacak

muhtemel nedenler belirlenmiştir. İlgilenilen olayın nedenlerinin araştırılmasına yönelik sebep-sonuç

(balık kılçığı) diyagramı kullanılmıştır. Kolarik (1995)’ e göre neden-sonuç diyagramı, çok yönlü ve

nitelikli bir kalite ölçme aracıdır ve bir sorunla ilgili olası tüm nedenleri ve aralarındaki ilişkiyi şekil

ile belirlemek amacıyla kullanılmaktadır (Mears, 1995; akt., Sarp, 2014, s:201).

Araştırmada, süreçte yaşanan sorunların tespit edilmesi ve azaltılması amacıyla, iş etüdünün temel iki

tekniği olan metot etüdü ve iş ölçümü kullanılmasına karar verilmiştir. Metot etüdü ile birlikte rutin

patoloji laboratuvarında gerçekleştirilen mevcut faaliyetler kaydedilerek, yapılan işlerin eleştirisel

olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, iş süreçlerini oluşturan faaliyetlerin ayrıntılı olarak

kaydedilmesi amacıyla iş akış şeması kullanılmıştır. Böylece, patoloji laboratuvarında

gerçekleştirilen tüm faaliyetler gerçekleşme sırasına göre kayıt altına alınmıştır.

Araştırmanın sonraki aşamasında ise, iş ölçümü tekniklerinden biri olan zaman etüdü yapılmıştır.

Böylece, patoloji laboratuvarında zaman etüdü çalışması yapılarak standart zamanlar bulunmuştur.

Bunun için ise, her bir faaliyet iş elemanlarına ayrılarak ve her bir iş için ayrı zaman ölçümü

yapılmıştır. Araştırmada, çalışma esnasında gözlendiklerinin farkında olan katılımcıların normalden

farklı davranmaları ve kurallara daha uygun davranma eğilimlerinin artması olarak bilinen

Hawthorne etkisinin (Eckmanns ve ark., 2006) azaltılması ve süreçte oluşan tüm iş öğelerini ve bu

öğelere ait daha gerçek bilgilerin toplanmasını sağlamak amacı ile patoloji teknikerlerinin yaptıkları

tüm işler video kamera ile kayıt altına alınmıştır. Sağlık hizmetlerinde sunulan faaliyetlerin karmaşık

ve teknik işlerden oluşması nedeniyle iş etüdü tekniklerinin uygulanması ve işlerin kategorize



edilmesi oldukça zordur. Bu sorunların ortandan kaldırılması için işlerin zamanlarının ölçülmesinde

kronometre yönteminin yanında video kaydı yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, video kamera

kayıtları kullanılarak teknisyenlerin normalden farklı davranmalarının önüne geçilmiş, süreçte ortaya

çıkan en küçük ayrıntılar gözden kaçırılmamış ve tüm işlemlere ait gerçek bilgilerin kaydedilmesi

sağlanmıştır. Video kamera kayıt uygulaması 16.04.2018-20.06.2018 tarihleri arasında

gerçekleştirilmiştir. Çekimler tamamlandıktan sonra, çekilen görüntüler araştırmacı tarafından,

zaman etüdünün amacına ve yöntemine uygun bir şekilde deşifre edilmiştir. Elde edilen zaman

ölçümlerinin kayıt altına alınması için zaman etüdü ölçüm formu kullanılmıştır.

vi.  Araştırmanın Uygulanması

Araştırmanın uygulanması aşamasında belirli bir sistematik takip edilmiştir. Araştırmanın bu

aşamasında izlenecek adımlar aşağıda belirtilen sıralama takip edilerek uygulanmıştır.

• Seçilen iş ya da süreçle ilgili bilgilerin toplanması ve uygun kayıt ortamlarına kayıt edilmesi

• Kaydedilen olayların eleştirel bir gözle incelenmesi ve irdelenmesi

• Analiz sonucunda en ekonomik yöntemin iyileştirilmesi

• Geliştirilen yöntemin kapsadığı iş miktarının ölçülmesi ve standart zamanın hesaplanması

• Yeni yöntemin ve buna bağlı olarak standart zamanın tanımlanması

Bu araştırmanın yalnızca bilimsel bir çalışma nedeniyle planlandığı, bu nedenle çalışanların

katılımının önemli olduğu, bulguların bir başkasıyla paylaşılmayacağı araştırma grubundaki bireylere

anlatılmıştır.

vii. Verilerin Analizi

Araştırma kapsamında uygulanan çalışmalara ait verilerin analiz aşamaları Şekil 2.1’de (EK-1’de yer

almaktadır) verilmiştir .Vakalarda rutin patolojik inceleme işlemlerinin gerçekleştirildiği

laboratuvarda mevcut durumun belirlenmesi aşamasında araştırma bilgilerinin elde edilmesinde

Patoloji Anabilim Dalı Başkanı, Kalite ve Koordinasyon Sorumlusu ve Materyal Kabul-Kayıt–Rapor

Teslim Personeli ve Patoloji Teknisyenleri ile görüşülmüştür. Mevcut durumda yaşanan sorunların

tespit edilmesinde bilgi alışverişi yapılarak gözlem çalışmaları yapılmıştır.

Araştırmanın uygulama çalışmasına ilk olarak yapılan görüşmeler ve gözlemler sonucunda süreçteki

değişikliklerden en az etkilenecek olan bloklama ve kesit bölümünde üç temel faaliyete zaman etüdü

çalışması yapılmıştır. Mevcut durumda gerçekleştirilen parafin bloklama işlemi, doku trimleme ve

doku kesit işlemine ait iş akışlarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma yapılmıştır.

Her bir iş, öğelerine bölünmüştür. Zaman etüdü çalışması ile parafin bloklama, doku trimleme ve

doku kesit faaliyetini oluşturan işlemler iş öğelerine ayrılarak işlemler basamaklandırılmıştır. Parafin

bloklama işlemi 5; doku trimleme işlemi 3 ve doku kesit işlemi ise 4 temel işlemi kapsamında

değerlendirilmiştir. Parafin bloklama, doku trimleme ve doku kesit işlemi, iş elemanların her bir

öğesi için başlangıç ve bitiş noktaları tanımları ile beraber açıklanmıştır. Araştırmada, iş öğelerine

ayırmada yapılan işlerin insan ve makine tarafından yapılması,  tekrarlanması, ara sıra ortaya çıkması

ve süresi sabit ya da değişken olması gibi kriterler dikkate alınmıştır. Bu ayrımda, iş elemanlarının

tanımlanabilir ve ölçülebilir olmasına özen gösterilmiştir.

Parafin bloklama ve doku kesit işlemine ait işlerin öğelerine ayrılması aşamasından sonra, gerekli

gözlem sayıları hesaplanmıştır. Gerekli gözlem sayısının hesaplamasında, ilk aşamada 10 adet ön

gözlem gerçekleştirilmiş ve neticede %5 hata payı ve %95 güvenilirlik düzeyinde, her bir iş öğesine

ait gözlem sayısı bulunmuştur. Bu amaçla aşağıdaki formül kullanılmıştır (Barnes, 1980, s:274;

Timur, 1984, s:77 ve Üreten, 2006, s:498) (EK-1’de yer almaktadır).

Parafin bloklama, doku trimleme doku kesit işlemlerine ait gerekli gözlem sayıları hesaplandıktan

sonra okumaların saptanmasında rastgele gözlemler yapılmıştır. Rastgele gözlemlerin yapılmasında

Ek 3’te verilen Rastgele Sayılar Çizelgesi (EK-1’de yer almaktadır) kullanılmıştır. Daha sonra her bir

öğenin zamanı ölçülmüştür. Kronometre yardımıyla sürekli zamanlama yöntemiyle, zamanlama etüt

boyunca kronometre sürekli çalıştırılmıştır. Zamanlanacak ilk çalışma devresinin ilk öğesinin

başlangıcında zamanlamaya başlanılmış ve etüt bitinceye kadar kronometre durdurulmamıştır. Her

bir iş öğesi, etüt sırasında derecelendirilmiştir. Derecelendirme yöntemi, 0-100 ölçeği kullanılarak

hesaplanmıştır. 0-100 ölçeğinde, 100 standart hızı yani işinde özendirilmiş nitelikli işçinin doğal

çalışma hızını göstermektedir (Kanawaty, 1997, s:264-265). Parafin bloklama, doku trimleme ve



doku kesit işlerinde standart zamana uluşmak için temsili zaman, yapılan gözlemler sonucunda

bulunan temel zamanlar içinden seçilmiştir. Bu seçimde, aritmetik ortalama tekniği kullanılmıştır.

Araştırmanın sonraki aşamasında, her bir iş öğesi için temel zamanları hesaplandıktan sonra

dinlenme payları hesaplanmış ve dinlenme paylarının hesaplanmasında Ek 4’teki Karşılaştırmalı

Zorluklar Çizelgesi’nden (EK-1’de yer almaktadır) faydalanılmıştır. Kısıtlanmış işlerde, kişisel

ihtiyaç ve dinlenme paylarının hesaplanmasını gerektirmektedir. Kişisel ihtiyaç payları, bütün iş

devresine göre hesaplanmakta ve hesaplanacak yüzde rakamı, iş yerinde geçirilen temel zamanın baz

alarak hesaplanmaktadır. Yorgunluk payı ise, işin gerektirdiği bir gereksinmedir ve işe ait temel

zaman üzerinden hesaplanmaktadır (Kanawaty, 1997, s:298). Mevcut metotta incelenen her bir iş

grubunda çalışan teknisyenlerin çalışma sürelerinde temel zamanının hesaplanması için dinlenme

paylarının tespiti yapılmıştır (Ek 4) (EK-1’de yer almaktadır).

İş gruplarının iş süreçleri tespit edildikten sonra, normal zaman ve standart zaman hesaplamaları

yapılmıştır. Elde edilen standart zamanlar ışığında mevcut durumdaki aksaklıklar belirlenmiştir.

Mevcut durumun iyileşmesi için gerekli olan çalışmalar hakkında çözüm önerileri sunulmuştur.

Yapılacak iyileştirmeler sonucunda, kurumunun sağlayacağı zaman tasarrufu ve kazanımları ortaya

çıkarılmıştır.



1.1. Rutin Patoloji Laboratuvarı Mevcut Durum

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Rutin Patoloji Laboratuvarı’na 2013-

2017 yılları arasında kabul edilen materyal sayıları Çizelge 3.1’de (EK-1’de yer almaktadır).yer

almaktadır. Laboratuvara, kabul edilen materyaller; ameliyat, biyopsi materyali, konsültasyon ve

otopsi olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Çizelge 3.1 incelendiğinde, laboratuvara gelen

materyallerin toplam sayılarında yıllara göre artış olduğu saptanmıştır. Materyallerin sınıflandırılması

baz alındığında, en fazla materyalin biyopsi materyali olduğu; ikinci sırada ameliyat materyallerinin

olduğu belirlenmiştir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Rutin Patoloji Laboratuvarı’na 2013-

1016 yıllarında kabul edilen materyallerin seksiyonlarına göre dağılımı Çizelge 3.2’de (EK-1’de yer

almaktadır) yer almaktadır. Laboratuvara, kabul edilen materyaller; 12 seksiyonda

sınıflandırılmaktadır. Çizelge 3.2 incelendiğinde (EK-1’de yer almaktadır) seksiyonlarına göre

materyal sayılarının yıllara göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. En fazla sayıda kabul edilen

seksiyon türünün, Gis Patolojisi olduğu belirlenmiştir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Rutin Patoloji Laboratuvarı’na 2013-

1016 yılı seksiyonlara göre vaka raporlama süreleri göre dağılımı Çizelge 3.3’de (EK-1’de yer

almaktadır) yer almaktadır. Seksiyonlara göre vaka raporlama sürelerinin yıllara göre farklılık

gösterdiği saptanmıştır (Çizelge 3.3) (EK-1’de yer almaktadır). En uzun sürede raporlanan

seksiyonun, Kemik Yumuşak Doku Patolojisi olduğu belirlenmiştir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Rutin Patoloji Laboratuvarı’ndan

alınan veriler doğrultusunda, materyal sayılarında yıllara göre artış olması, rutin patolojide yapılan

işlerin sürekli olarak arttığı saptanmıştır. Bu durum, patolojide iş yükü sorunun olduğunu

göstermektedir. Yukarıdaki çizelgeler incelendiğinde, patolojide iş yükünün artışına neden olan temel

unsurun vaka sayılarında yaşanan artış olduğu görülse de, daha kesin ve güvenilir sonuç alınabilmesi

amacıyla farklı yöntemlere başvurulmasına karar verilmiştir. Laboratuvarda iş yükü sorununa sebep

olabilecek muhtemel nedenlerin ortaya çıkarılması için sebep-sonuç diyagramından (balık kılçığı

diyagramı) faydalanılmıştır.

Araştırmada, öncelikle iş yükünün artışı ile ilgili bir çalışma yapılmıştır. Laboratuvarda iş yükü

sorununa sebep olacak muhtemel nedenler belirlenmeye çalışılmıştır. Vakalarda rutin patolojik

inceleme işlemlerinin gerçekleştirildiği laboratuvarda mevcut durumun belirlenmesi ve araştırma

bilgilerinin elde edilmesi aşamasında, Patoloji Anabilim Dalı Başkanı, Kalite ve Koordinasyon

Sorumlusu ve Materyal Kabul-Kayıt–Rapor Teslim Personeli ve Patoloji Teknisyenleri ile

görüşülmüştür. Mevcut durumda yaşanan sorunların tespit edilmesinde bilgi alışverişi yapılarak

gözlem çalışmaları yapılmıştır. Mevcut durumda yaşanan sorunların muhtemel sebepleri belirlenmiş

ve ortak karar sonucu oraya çıkan sebepler kaydedilmiştir. Araştırma neticesinde ortaya çıkan

sebepler Şekil 3.1’de (EK-1’de yer almaktadır) yer alan sebep-sonuç diyagramında verilmiştir.

Sebep-sonuç diyagramı incelendiğinde, işin yürütülmesinde kullanılan yöntemlerin ve personel

kaybaklı sebeplerin iş yükünün artışına neden olduğu belirlenmiştir (Şekil 3.1) (EK-1’de yer

almaktadır). İşlerin yürütülmesinde teknisyenler iki ayrı grup halinde çalışmaktadır. Rutin patolojide

yapılan işlerin görev dağılımı, Çizelge 3.2’de (EK-1’de yer almaktadır) yer alan seksiyonların iki

gruba dağılımı ile gerçekleşmektedir. Laboratuvarda, seksiyonların dağılımında aylık iş rotasyonu

uygulanmaktadır. Bu durumda ortaya çıkacak temel sorun, Çizelge 3.2’den (EK-1’de yer almaktadır)

de anlaşılacağı üzere, her bir seksiyonda işlem gören materyal sayılarının yıllara göre farklılık

göstermesidir. İşlerin bu yöntemle yapılması, bir grup teknisyenin işleri daha önce bitirmesine

(gruplararası yardımlaşma olmadığından), diğer grubun işlerinin daha uzun sürede bitirilmesine

neden olmaktadır.

Sebep-sonuç diyagramı hazırlandıktan sonra, tüm çalışanlarla tekrar görüşülmüş ve iş yükü artışına

neden olan en temel sebebin saptanması için fikir alışverişinde bulunulmuştur. Sebep-sonuç

diyagramı incelendiğinde, işlerin yürütülmesinde teknisyenlere bağlı olarak ortaya çıkan yorgunluk,

mola vermeme, evrakların kontrol edilmemesi, işlerin hızlandırılması gibi uygulamaların rutin

patoloji laboratuvarında iş yükü artışına sebep olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 3.1) (EK-1’de yer

almaktadır). Rutin patoloji laboratuvarında teknisyenler tarafından yapılan herhangi bir hata,

mikroskobik incelemenin kalitesini doğrudan etkilemekte ve işlem sürelerinin uzamasına etki ederek

IV. Analiz ve Bulgular



iş yükü artışına sebep olmaktadır.

Araştırma sonucunda, patoloji laboratuvarında iş yükünün azaltılması amacıyla, parafin bloklama,

doku trimleme ve doku kesit işlemleri üzerine zaman ve metot etüdü yapılmasının gerekli olduğuna

karar verilmiştir. Daha sonra, mevcut süreç üzerine metot etüdü tekniği uygulanarak, mevcut

durumun iyileştirilmesi için öneriler sunulmuştur. Geliştirilen metot ile mevcut metot

karşılaştırılarak; kazanç/kayıplar ortaya konulmuştur.

1.2. Zaman Etüdü Uygulamasına İlişkin Bulgular

Araştırmanın bu bölümünde, araştırma kapsamında ele alınan işlemlere ait zaman etüdü

uygulamasına ilişkin bulgulara yer verilmiştir.

1.2.1. Zaman Etüdü Uygulaması Yapılacak İşin ve İşçinin Seçimi

Araştırma kapsamında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Rutin Patoloji

Laboratuvarı’nda teknisyenlerinin gerçekleştirdiği parafin bloklama, doku trimleme ve doku kesit

işlemleri üzerine zaman etüdü yapılarak standart zaman bulunmaya çalışılmıştır. Rutin Patoloji

Laboratuvarı’nda parafin bloklama işlemi, doku trimleme ve doku kesit işlerinin seçilmesinin temel

amacı, işlemlerin yoğun olarak gerçekleştirilmesi ve bu işlemlerde teknisyenlerin çok fazla hataya

neden olmasıdır. Bu durum Şekil 3.1’ de (EK-1’de yer almaktadır) verilen sebep-sonuç diyagramında

açıkça görülmektedir. Bu işlerin seçilmesinin bir diğer nedeni ise, söz konusu işlemi oluşturan

öğelerin, gözlemlenen devrelerde sürekliliği olmasıdır. Bu amaçla, parafin bloklama işlemi, doku

trimleme ve doku kesit işlemi iş elemanlarına bölünmüştür. Her bir işlem ayrı ayrı tespit edilmiş ve

her birisi için ayrı zaman ölçümü yapılmıştır. Ölçümler hesaplanırken, günün farklı saatlerinde ve

haftanın farklı günlerinde ölçüm yapılmasına özen gösterilmiştir.

1.2.2. İşin Öğelerine Ayrılması

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Rutin Patoloji Laboratuvarı bloklama

bölümünde gerçekleştirilen parafin bloklama işlemi ve kesit bölümünde gerçekleştirilen doku

trimleme ve doku kesit işlemi zaman etüdünde izlenen aşamalar aşağıda verilmiştir.

1.2.2.1.  Parafin Bloklama İşlemi İş Öğeleri ve Tanımları

Dokuların bulunduğu kasetlerin parafin bloklama işlemi (gömme işlemi), dokuların infiltrasyon

ortamı ile kaplanması olarak tanımlanmaktadır. Parafin bloklama işlemi, doku gömme cihazında

gerçekleştirilmektedir (Şekil 3.2) (EK-1’de yer almaktadır).

Parafin bloklama işlemi, temel olarak yinelenmekte olan 6 aşamadan oluşmaktadır. Ancak,

araştırmada 5 basamak alınmıştır. “Kasetlerin açılması” işlemi devre boyunca bir defada

gerçekleştirildiğinden ara sıra oluşan iş kapsamında değerlendirilmiştir. Ayrıca, çok küçük dokuların

kaybolmasının engellenmesi için, makroskobik işlem sırasında dokular peçete yardımıyla kaset

içerisinde muhafaza edilmektedir (Şekil 3.3) (EK-1’de yer almaktadır). Bu nedenle, parafin bloklama

işlemi sırasında bu tür dokular  “Peçetenin açılması (A Öğesi)” iş öğesi ile gerçekleştirilmektedir. Bu

işlem, etüt sırasında düzensiz aralıklarla gözlemlenmektedir. Fakat bu iş öğesi devre boyunca ve

sıklıkla gerçekleştirildiğinden, ara sıra oluşan işler kategorisinde değerlendirilmemiş olup; özellikle

bu iş öğesinin bulunduğu işlerde verimlilik artışı sağlanacağı düşüncesiyle temel iş kapsamında

değerlendirilmiştir.

Tüm aşamalarda, teknisyen doku gömme cihazı birlikte çalışmaktadır. Bu durumda, tüm iş öğeleri

“iç iş” kapsamında değerlendirilmektedir. İç iş kapsamnda değerlendirilen faaliyetler, parafin

bloklama işleminin her bir öğesi için başlangıç ve bitiş noktaları tanımları ve görselleri ile birlikte

aşağıda açıklanmıştır.

A-Peçetenin açılması: İşlem, dokunun içinde bulunduğu peçetenin kasetten alınmasıyla başlayıp,

peçetenin tamamının açılmasıyla sona ermektedir (Şekil 3.3) (EK-1’de yer almaktadır).

B-Base mouldun alınması: Bloklanacak doku kasetinin boyutuna uygun bir ebatta base mould alması

ile başlayıp, parafin dispenser ile belli bir seviyeye kadar parafin doldurulmasıyla sona ermektedir.

Parafin dispenser, base mould içine sıvı parafin akıtan musluk sistemidir (Şekil 3.4) (EK-1’de yer

almaktadır).

C-Doku gömme: Açılan doku kasetindeki parçanın ısıtmalı forseps yardımıyla alınması ile başlayıp,



alınan dokunun parafin doldurulan sıcak plakada bulunan base moulda yerleştirilmesi ile sona

ermektedir (Şekil 3.5) (EK-1’de yer almaktadır).

D-Doku sabitleme: Dokunun yerleştirildiği base mouldun sıcak soğuk plakaya taşınması ile başlayıp,

içindeki dokuya ısıtmalı forseps yardımıyla uygun pozisyon verilerek parafinin katılaşması ile sona

ermektedir. Forseps, doku gömme cihazına bağlı olan ısıtmalı bir penstir (Şekil 3.6) (EK-1’de yer

almaktadır).

E-Parafinle kapama:  Blok numarasının yazılmış olduğu kasetin base mould üzerine yerleştirilerek,

kaset yüzeyinin tamamen parafinle kapatılması ile başlayıp, base mouldun içindeki parafinin

katılaşmasının sağlanması için gömme cihazındaki soğuk alana bırakılması ile sona ermektedir (Şekil

3.7) (EK-1’de yer almaktadır).

Ara sıra oluşan öğe:

Doku kasetlerini açılması: Teknisyenin, bekleme tankında bulunan doku kasetlerinin bulunduğu doku

sepetinden bir doku kasetini almasıyla başlayıp, kasetin açılıp doku gömme makinesi üzerine

bırakılmasıyla sona ermektedir (Şekil 3.8) (EK-1’de yer almaktadır).

1.2.2.2. Doku Trimleme ve Doku Kesit İşlemi İş Öğeleri ve Tanımları

Doku kesit işlemi, mikroskobik incelemesi yapılacak lam prepratlarının hazırlanması amacıyla doku

bloklarından ince doku kesitleri alma işlemi olarak tanımlanmaktadır. Blokların parça kesit işleminde

mikrotom cihazı, sıcak su banyosu, lam, lam taşıyıcı sepet gibi araç ve gereçler yardımıyla

gerçekleştirilmektedir (Şekil 3.9) (EK-1’de yer almaktadır).

Doku kesit işlemi, temel olarak yinelenmekte olan 9 aşamadan oluşmaktadır. Ancak, araştırmada 7

aşama baz alınmıştır. Kesitin suya alınması ve su yüzeyinin temizlenmesi iş öğeleri süreçte düzensiz

aralıklarla gözlemlenmektedir. Bu sebeple, bu iş öğesi ara sıra oluşan işler kategorisinde

değerlendirilmiş olup, temel zamanları sürecin özelliğine göre farklılık gösterdiğinden gerekli

gözlem sayıları hesaplanmamıştır.

Ayrıca, gözlem esnasında doku kesit işleminde teknisyenin, öncelikle A, B ve C (doku trimleme

işlemi) iş öğelerine ait işlemi; sonrasında D, E, F ve G (doku kesit işlemi) iş öğelerine ait işlemi

gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir. Etüt sırasında, öncelikle A, B ve C iş öğelerinin süreleri

hesaplanmıştır. Daha sonra, D, E, F ve G iş öğelerinin süreleri hesaplanmıştır.

Doku trimleme ve doku kesit işleminin tüm aşamalarında, teknisyen sıcak su banyosu ve mikrotom

cihazı birlikte çalışmaktadır. Bu durumda, tüm iş öğeleri “iç iş” kapsamında değerlendirilmektedir.

Doku trimleme ve doku kesit işlemi, iş elemanların her bir öğesi için başlangıç ve bitiş noktaları

tanımları ve görselleri ile birlikte aşağıdaki açıklanmıştır.

1.2.2.2.1. Doku Trimleme İşlemi İş Öğeleri ve Tanımları

A-Bloğun cihaza sabitlenmesi: İşlem, bloğun mikrotom cihazında yer alan blok tutucusuna

yerleştirilmesi ile başlayıp, blok tutucusunun sıkıştırılması ile sona ermektedir (Şekil 3.10) (EK-1’de

yer almaktadır).

B-Doku blokların trimlenmesi: İşlem, teknisyenin bloğu mikrotom kaba besleme kolu yardımla

bıçağa yaklaştırması ile başlayıp, kesit kolu ve kaba besleme kolu çevrilerek dokunun trimlenmesi

(tıraşlanması) ile sona ermektedir. Doku trimlenmesi, dokunun tüm katmanlarının kesitte gözükecek

şekilde en geniş yüzeyin elde edilmesidir (Şekil 3.11) (EK-1’de yer almaktadır).

C-Doku bloğunun çıkarılması: İşlem; bloğun, blok tutucusundan çıkarılması ile başlayıp, buz

kalıbına yerleştirilmesi ile sona ermektedir (Şekil 3.12) (EK-1’de yer almaktadır).

1.2.2.2.2. Doku Kesit İşlemi İş Öğeleri ve Tanımları

D-Bloğun cihaza sabitlenmesi: İşlem, bloğun mikrotom cihazında yer alan blok tutucusuna

yerleştirilmesi ile başlayıp, blok tutucusunun sıkıştırılması ile sona ermektedir (Şekil 3.10) (EK-1’de

yer almaktadır).

E-İnce kesit alınması:  İşlem, teknisyenin kesit alınacak yüzeye karar verdikten sonra kesit kalınlık

kontrol düğmesi ile mikron ayar yapması ile başlayıp, kesit alma kolu ile 4-5 slayttan oluşan kesit

şeridini elde etmesiyle sona ermektedir (Şekil 3.13) (EK-1’de yer almaktadır).

F-Kesitin su banyosuna bırakılması: İşlem kesit şeridinin uç kısmının fırça yardımıyla alınması ile

başlayıp, kesit şeridinin serbest kısmının su banyosundaki 35–40 derecedeki suya bırakılması ile sona



ermektedir (Şekil 3.14) (EK-1’de yer almaktadır)..

G-Doku bloğunun çıkarılması: İşlem, bloğun blok tutucusundan çıkarılması ile başlayıp, tezgâha

yerleştirilmesi ile sona ermektedir (Şekil 3.12) (EK-1’de yer almaktadır).

Ara sıra oluşan işler:

H-Kesitin lama alınması: İşlem, teknisyenin su banyosuna bırakılan kesiti lama almasıyla başlayıp,

lam taşıma sepetine yerleştirilmesiyle sona ermektedir (Şekil 3.15) (EK-1’de yer almaktadır).

I-Su yüzeyin temizlenmesi: İşlem, teknisyenin fırça veya kağıt yardımıyla su yüzeyini

temizlemesiyle başlayıp, elindeki fırçayı tezgâha bırakmasıyla sona ermektedir (Şekil 3.16) (EK-1’de

yer almaktadır).

1.2.3. Gerekli Gözlem Sayısının Saptanması

Parafin bloklama, doku trimleme ve doku kesit işlemine ait iş öğelerine ayrılması aşamasından sonra,

gerekli gözlem sayıları hesaplanmıştır. Gerekli gözlem sayısını hesaplamada, ilk aşamada 10 adet ön

gözlem gerçekleştirilmiş ve %5 hata payı ve %95 güvenilirlik düzeyinde, her bir iş öğesi için en az

kaç gözlem yapılması gerektiği bulunmuştur. Her bir iş öğesi için yapılan ön gözlem sonuçlarının

hesaplanmasından sonra, gerekli gözlem sayıları hesaplanmıştır.

1.2.3.1. Parafin Bloklama İşlemi Gözlem Sayısının Saptanması

Parafin bloklama işleminin, her bir iş öğesi için yapılan ön gözlem sonuçları ve gerekli gözlem

sayıları çizelgeler (Çizelge 3.4, Çizelge 3.5, Çizelge 3.6, Çizelge 3.7 ve Çizelge 3.8) yardımıyla

özetlenmiştir (EK-1’de yer almaktadır).

Gerekli gözlem sayılarının hesaplanması sonunda, parafin bloklama işlemi için doğru ve güvenilir

sonuçlar elde etmek için en çok gözleme ihtiyaç duyulan D öğesinin gözlem sayısı dikkate alınmış ve

sonuçta en az 142 okuma yapılmasına karar verilmiştir.

1.2.3.2. Doku Trimleme İşlemi Gözlem Sayısının Saptanması

Doku trimleme işleminin her bir iş öğesi için yapılan ön gözlem sonuçları ve gerekli gözlem sayıları

çizelgeler (Çizelge 3.9, Çizelge 3.10 ve Çizelge 3.11) yardımıyla özetlenmiştir (EK-1’de yer

almaktadır).

Gerekli gözlem sayılarının hesaplanması sonunda, doku trimleme işlemi için doğru ve güvenilir

sonuçlar elde etmek için en çok gözleme ihtiyaç B öğesinin gözlem sayısı dikkate alınmış ve sonuçta

en az 85 okuma yapılmasına karar verilmiştir.

1.2.3.3. Doku Kesit İşlemi Gözlem Sayısının Saptanması

Doku kesit işleminin her bir iş öğesi için yapılan ön gözlem sonuçları ve gerekli gözlem sayıları

çizelgeler (Çizelge 3.12, Çizelge 3.13, Çizelge 3.14 ve Çizelge 3.15) yardımıyla özetlenmiştir (EK-

1’de yer almaktadır).

Gerekli gözlem sayılarının hesaplanması sonunda, doku kesit işlemi için doğru ve güvenilir sonuçlar

elde etmek için en çok gözleme ihtiyaç G öğesinin gözlem sayısı dikkate alınmış ve sonuçta en az 67

okuma yapılmasına karar verilmiştir.

1.2.4. Her Öğenin Zaman Ölçümü, Derecelendirme ve Temel Zamanın Hesaplaması

Parafin bloklama, doku trimleme doku kesit işlemlerine ait gerekli gözlem sayıları hesaplandıktan

sonra okumaların saptanmasında rastgele gözlemler yapılmıştır. Rastgele gözlemlerin yapılmasında

Ek 3’te verilen Rastgele Sayılar Çizelgesi (EK-1’de yer almaktadır) kullanılmıştır. Araştırmada

incelenen işlemler, işin doğası gereği 08:00-12:00 aralığında gerçekleştirildiğinden 4 saatlik vardiya

süresinde gözlem yapılmıştır. Süre, 4 saatten 240 dakika ettiğinden, bu süre 10 dakikalık 24 devreye

bölünmüştür.

On dördüncü blok birinci kolon, birinci sıradaki sayı, Ek 3’teki çizelgeden rastgele seçilmiştir (EK-

1’de yer almaktadır). Sonra, 1-10 arasında bir sayı seçilmiştir ve bu sayıda 2’dir. Daha sonra, kolon

boyunca aşağı doğru gidilerek, devreler elde edilmiştir. Bu devreler, kabul edilebilir sınırlar içinde

olan aşağıda verilen sayılar kapsamında seçilmiştir.

  01                02                07                11                13                17

Seçilen tüm seçimler sayısal olarak dizilip, 4 saatlik iş gücüne göre zamanlanmıştır. En küçük sayı



olan (01), birinci on dakikalık süreyi göstermektedir. Buna göre, işbaşı yapıldığı andan itibaren ilk

gözlem 08:10’da yapılmıştır ve bu zamanlama yukarıda bahsedilen devreler boyunca devam

ettirilmiştir.

Öğeler seçildikten sonra ve kaydedildikten sonra her öğenin zamanı ölçülmüştür. Kronometre

yardımıyla sürekli zamanlama yöntemiyle, zamanlama etüt boyunca kronometre sürekli

çalıştırılmıştır. Zamanlanacak ilk çalışma devresinin ilk öğesinin başlangıcında zamanlamaya

başlanılmış ve etüt bitinceye kadar kronometre durdurulmamıştır. Sürekli zamanlamada kullanılan

dört kolon sırasıyla, “Derece” (D), “Okunan Zaman” (OZ), “Çıkarılan Zaman”  (ÇZ) ve “Temel

Zaman” (TZ)’dir. Gözlem yapılırken sadece “D” ve “OZ” kolonları doldurulmuştur. Etüt bittikten

sonra, veriler Microsoft Office Excel’e aktarılmış ve diğer kolonlar ise bu program yardımıyla

hesaplanarak doldurulmuştur.

1.2.4.1. Parafin Bloklama İşlemi Öğelerin Zaman Ölçümü, Derecelendirme ve Temel Zamanın

Hesaplaması

Parafin bloklama işlemi, toplam 157 devre için 4 gün ölçüm yapılmıştır. 16 Nisan 2018 günü

gözlenen 15 devre için kronometrede okunan sayı 16.00 dakika (Ek 5) (EK-1’de yer almaktadır); 17

Nisan 2018 günü gözlenen 30 devre için kronometrede okunan sayı 22.00 dakika (Ek 6) (EK-1’de

yer almaktadır); 18 Nisan 2018 günü gözlenen 25 devre için kronometrede okunan sayı 19.00 dakika

(Ek 7) (EK-1’de yer almaktadır); 20 Nisan 2018 günü gözlenen 20 devre için kronometrede okunan

sayı 18.00 dakika (Ek 8) (EK-1’de yer almaktadır); 19 Nisan 2018 günü gözlenen 24 devre için

kronometrede okunan sayı 20.00 dakika (Ek 9) (EK-1’de yer almaktadır) ve 19 Nisan 2018 günü

gözlenen 43 devre için kronometrede okunan sayı 33.00 dakika (Ek 10) olarak gerçekleştirilmiştir.

Ölçüm yapılan her günün sonunda kronometre durdurulmuş ve her günün sonunda etüt

tamamlandıktan sonra kronometrede okunan zamanlar toplanmıştır. Etüt sırasında hesaplanan

zamanlar, 1/100 dakika cinsinden hesaplanmıştır. İşlem öğeleri, kolaylık sağlamak için etüt formunda

A-E arasında harflerle gösterilmiştir.

Her bir iş öğesi, etüt sırasında derecelendirilmiştir. Derecelendirme yöntemi, 0-100 ölçeği

kullanılarak hesaplanmıştır. 0-100 ölçeğinde, 100 standart hızı yani işinde özendirilmiş nitelikli

işçinin doğal çalışma hızını göstermektedir. İşçinin standarttan daha düşük bir etkenlikte çalıştığının

saptandığı durumlarda 100’den düşük; standarttan daha yüksek bir etkenlikte çalıştığının saptandığı

durumlarda ise 100’den daha yüksek puan verilmiştir.

Sürekli zamanlama yönteminde kullanılan ve Ek 5 Ek 6, Ek 7, Ek 8, Ek 9 ve Ek 10’da (EK-1’de yer

almaktadır) görülen D harfi “Derece”yi, O.Z “Okunan Zaman”ı, Ç.Z “Çıkarılan Zaman” ve T.Z ise

“Temel Zaman”ı ifade etmektedir. D ve O.Z  kolonları etüt esnasında doldurulmuştur. Ç.Z etüt

bittikten sonra art arda yapılan çıkarmalar sonucunda elde edilmiştir ve her bir öğenin süresini ifade

etmektedir. T.Z ise, her bir öğenin süresi belirlendikten sonra; her bir ölçüm için öngörülen D ile

Ç.Z’nin çarpımının 100’e bölünmesinden elde edilmiştir. Ölçüm esnasında gözlemlenen “Stajyerle

Konuşma” öğesi, bir çalışma olmadığından derecelendirilmemiştir (Ek 5) (EK-1’de yer almaktadır).

1.2.4.2. Doku Trimleme İşlemi Öğelerin Zaman Ölçümü, Derecelendirme ve Temel Zamanın

Hesaplaması

Doku trimleme işlemi, toplam 89 devre için 2 gün ölçüm yapılmıştır. 16 Nisan 2018 günü gözlenen

30 devre için kronometrede okunan sayı 16.00 dakika (Ek 11) (EK-1’de yer almaktadır); 20 Nisan

2018 günü gözlenen 59 devre için kronometrede okunan sayı 18.00 dakika (Ek 12) (EK-1’de yer

almaktadır) gerçekleştirilmiştir. Ölçüm yapılan her günün sonunda kronometre durdurulmuş ve her

günün sonunda etüt tamamlandıktan sonra kronometrede okunan zamanlar toplanmıştır. Etüt

sırasında hesaplanan zamanlar 1/100 dakika cinsinden hesaplanmıştır. İşlem öğeleri, kolaylık

sağlamak için etüt formunda A-C arasında harflerle gösterilmiştir.

Her bir iş öğesi, etüt sırasında derecelendirilmiştir. Derecelendirme yöntemi, 0-100 ölçeği

kullanılarak hesaplanmıştır. 0-100 ölçeğinde, 100 standart hızı yani işinde özendirilmiş nitelikli

işçinin doğal çalışma hızını göstermektedir. İşçinin standarttan daha düşük bir etkenlikte çalıştığının

saptandığı durumlarda 100’den düşük; standarttan daha yüksek bir etkenlikte çalıştığının saptandığı

durumlarda ise 100’den daha yüksek puan verilmiştir.

Sürekli zamanlama yönteminde kullanılan ve Ek 11 ve Ek 12’de görülen D harfi “Derece”yi, O.Z



“Okunan Zaman”ı, Ç.Z “Çıkarılan Zaman” ve T.Z ise “Temel Zaman”ı ifade etmektedir. D ve O.Z

kolonları etüt esnasında doldurulmuştur. Ç.Z etüt bittikten sonra art arda yapılan çıkarmalar

sonucunda elde edilmiştir ve her bir öğenin süresini ifade etmektedir. T.Z ise her bir öğenin süresi

belirlendikten sonra; her bir ölçüm için öngörülen D ile Ç.Z’nin çarpımının 100’e bölünmesinden

elde edilmiştir. Ölçüm esnasında gözlemlenen “Teknisyenle Konuşma” öğesi, bir çalışma

olmadığından derecelendirilmemiştir (Ek 12) (EK-1’de yer almaktadır).

1.2.4.2. Doku Kesit İşlemi Öğelerin Zaman Ölçümü, Derecelendirme ve Temel Zamanın

Hesaplaması

Doku kesit işlemi, toplam 89 devre için 2 gün ölçüm yapılmıştır. 16 Nisan 2018 günü gözlenen 30

devre için kronometrede okunan sayı 14.00 dakika (Ek 13) (EK-1’de yer almaktadır); 20 Nisan 2018

günü gözlenen 59 devre için kronometrede okunan sayı 38.00 dakika (Ek 14) (EK-1’de yer

almaktadır) gerçekleştirilmiştir. Ölçüm yapılan her günün sonunda kronometre durdurulmuş ve her

günün sonunda etüt tamamlandıktan sonra kronometrede okunan zamanlar toplanmıştır. Etüt

sırasında hesaplanan zamanlar, 1/100 dakika cinsinden hesaplanmıştır. İşlem öğeleri, kolaylık

sağlamak için etüt formunda D-F arasında harflerle gösterilmiştir.

Her bir iş öğesi, etüt sırasında derecelendirilmiştir. Derecelendirme yöntemi, 0-100 ölçeği

kullanılarak hesaplanmıştır. 0-100 ölçeğinde, 100 standart hızı yani işinde özendirilmiş nitelikli

işçinin doğal çalışma hızını göstermektedir. İşçinin standarttan daha düşük bir etkenlikte çalıştığının

saptandığı durumlarda 100’den düşük; standarttan daha yüksek bir etkenlikte çalıştığının saptandığı

durumlarda ise 100’den daha yüksek puan verilmiştir.

Sürekli zamanlama yönteminde kullanılan ve Ek 5 Ek 6, Ek 7, Ek 8, Ek 9 ve Ek 10’da  (EK-1’de yer

almaktadır) görülen D harfi “Derece”yi, O.Z “Okunan Zaman”ı, Ç.Z “Çıkarılan Zaman” ve T.Z ise

“Temel Zaman”ı ifade etmektedir. D ve O.Z kolonları etüt esnasında doldurulmuştur. Ç.Z etüt

bittikten sonra art arda yapılan çıkarmalar sonucunda elde edilmiştir ve her bir öğenin süresini ifade

etmektedir. T.Z ise her bir öğenin süresi belirlendikten sonra; her bir ölçüm için öngörülen D ile

Ç.Z’nin çarpımının 100’e bölünmesinden elde edilmiştir. Ölçüm esnasında gözlemlenen “Mola” ve

“Teknisyenle Konuşma” öğeleri, bir çalışma olmadığından derecelendirilmemiştir (Ek 13; Ek 14)

(EK-1’de yer almaktadır).

1.2.5. Temsili Zamanın Hesaplanması

Parafin bloklama, doku trimleme ve doku kesit işlerinde standart zamana uluşmak için temsili zaman,

yapılan gözlemler sonucunda bulunan temel zamanlar içinden seçilmiştir. Bu seçimde, aritmetik

ortalama tekniği kullanılmıştır. Seçilen işlere ait temsili zamanın hesaplanması aşağıda her bir iş için

ayrı ayrı açıklanmıştır.

1.2.5.1. Parafin Bloklama İşlemi Temsili Zamanın Hesaplanması

Parafin bloklama işlemine ait her bir iş öğesinin temel zamanın hesaplanmasına ilişkin veriler Ek 15,

Ek 16, Ek 17, Ek 18, Ek 19 ve Ek 20’de verilmiştir (EK-1’de yer almaktadır).  Yinelenen öğelerin

(A, B, C, D ve E) hepsi de durağan öğeler olup, bunlar için seçilen temel zamanlar ortalama alınarak

bulunmuştur.

20. devrenin (Ek 18)  (EK-1’de yer almaktadır) normalden uzun sürmüştür. Bu devredeki sürenin

uzun olmasının sebebi, teknisyenin işlem sırasında dokuyu yanlış gömdüğünün farkında varıp; işleme

tekrar başlamasıdır. Bu nedenle, bu devre halka içine alınmış ve toplam ortalama süreye dâhil

edilmemiştir.

Ek 15, Ek 16, Ek 17, Ek 18, Ek 19 ve Ek 20’de (EK-1’de yer almaktadır); her bir öğenin ortalama

temel zamanı hesaplanmıştır. Bu ortalamalar, aynı zamanda öğe başına seçilen “Temsili Zamanları”

oluşturmaktadır.

 Parafin bloklama işlemi ile ilgili olarak toplamda altı etüt yapılmış, toplam 157 devre

gözlemlenmiştir. A, B, C, D ve E öğeleri etüt sonunda normal bir uygunluk gösterdikleri için daha

fazla inceleme yapılması gereksiz bulunmuştur. Her öğenin ağırlıklı ortalaması alınarak seçim

yapılmıştır. Elde edilen bu temsili zamanlar, Çizelge 3.16’deki Parafin Bloklama Etüt Özet

Formu’nun ikinci kolonundan başlamak üzere yedinci kolonuna yerleştirilmiştir. Daha sonra,  bu

kolonların toplamı sekizinci kolona yazılarak, 157’ye bölünmüştür. Elde edilen zamanla, bir sonraki



kolona, her olayla ilgili temel zamanlar olarak geçirilmiştir.

Daha sonra yanındaki kolona, her bir iş öğesinin devre içindeki oluş çoklukları kaydedilmiştir.

“Kaset Açma” işlemi devrede bloklanan tüm dokuların sayısına eşit olduğundan 157’ye bölünmüştür.

“Yerleşme”, “Blokların Kaldırılması”, “Stajyerle Konuşma”, “Eldiven Takma”,  “Sepet Alma”,

“Cihazı Temizleme”, “Base Mould Alma”, “Evrak Kontrol” ve “Pens Değiştirme” işlemleri ara sıra

tekrarlanan bir öğe olarak ortaya çıkmaktadır. Bu işlemler, devre boyunca düzensiz aralıklarla

gerçekleştirildiğinden ve herhangi bir kıstası olmadığından devre içinde gözlemlendiği çoklukları

dikkate alınarak temel dakikaları hesaplanmıştır.

1.2.5.2. Doku Trimleme İşlemi Temsili Zamanın Hesaplanması

Doku trimleme işlemine ait her bir iş öğesinin temel zamanın hesaplanmasına ilişkin veriler Ek 21 ve

Ek 22’de verilmiştir (EK-1’de yer almaktadır).  Yinelenen öğelerin A, B ve C hepsi de durağan

öğeler olup, bunlar için seçilen temel zamanlar ortalama alınarak bulunmuştur.

Ek 21 ve Ek 22’de (EK-1’de yer almaktadır), her bir öğenin ortalama temel zamanı hesaplanmıştır.

Bu ortalamalar,  aynı zamanda öğe basına seçilen “Temsili Zamanları” oluşturmaktadır.

Doku trimleme işlemi ile ilgili olarak toplamda iki etüt yapılmış, toplam 89 devre gözlemlenmiştir.

A, B ve C öğeleri etüt sonunda normal bir uygunluk gösterdikleri için daha fazla inceleme yapılması

gereksiz bulunmuştur. Her öğenin ağırlıklı ortalaması alınarak seçim yapılmıştır. Elde edilen bu

temsili zamanlar, Çizelge 3.17’deki (EK-1’de yer almaktadır) Doku Trimleme Özet Formu’nun

ikinci kolonundan başlamak üzere üçüncü kolonuna yerleştirilmiştir. Daha sonra,  bu kolonların

toplamı dördüncü kolona yazılarak, 89’a bölünmüştür. Elde edilen zamanla, bir sonraki kolona, her

olayla ilgili temel zamanlar olarak geçirilmiştir.

Daha sonra yanındaki kolona, her bir iş öğesinin devre içindeki oluş çoklukları kaydedilmiştir.

“Yerleşme”, “Kasetleri Alma”, “Cihazı Temizleme”, “Eldiven Değiştirme”, “Bıçak Değiştirme” ve

“Lamları Boya Makinesine Yerleştirme” işlemleri ara sıra tekrarlanan bir öğe olarak ortaya

çıkmaktadır. Bu işlemler için devre boyunca düzensiz aralıklarla gerçekleştirildiğinden ve herhangi

bir kıstası olmadığından devre içinde gözlemlendiği çoklukları dikkate alınarak temel dakikaları

hesaplanmıştır.

1.2.5.3. Doku Kesit İşlemi Temsili Zamanın Hesaplanması

Doku kesit işlemine ait her bir iş öğesinin temel zamanın hesaplanmasına ilişkin veriler Ek 23 ve Ek

24’de (EK-1’de yer almaktadır) verilmiştir.  Yinelenen öğelerin D, E, F ve E hepsi de durağan öğeler

olup, bunlar için seçilen temel zamanlar ortalama alınarak bulunmuştur.

Ek 21 ve Ek 22’de (EK-1’de yer almaktadır), her bir öğenin ortalama temel zamanı hesaplanmıştır.

Bu ortalamalar,  aynı zamanda öğe başına seçilen “Temsili Zamanları” oluşturmaktadır.

Doku kesit işlemi ile ilgili olarak toplamda iki etüt yapılmış, toplam 89 devre gözlemlenmiştir. D, E,

F ve E öğeleri etüt sonunda normal bir uygunluk gösterdikleri için daha fazla inceleme yapılması

gereksiz bulunmuştur. Her öğenin ağırlıklı ortalaması alınarak seçim yapılmıştır. Elde edilen bu

temsili zamanlar, Çizelge 3.18’deki (EK-1’de yer almaktadır) Doku Kesit Özet Formu’nun ikinci

kolonundan başlamak üzere üçüncü kolonuna yerleştirilmiştir. Daha sonra,  bu kolonların toplamı

dördüncü kolona yazılarak, 89’a bölünmüştür. Elde edilen zamanla, bir sonraki kolona her olayla

ilgili temel zamanlar olarak geçirilmiştir.

Daha sonra yanındaki kolona, her bir iş öğesinin devre içindeki oluş çoklukları kaydedilmiştir.

“Kesiti Lama Alma” ve “Su Yüzeyinin Temizlenmesi” işlemleri devrede her bir kesit için ortalama

iki kez gerçekleştiğinden ortalama süresi ikiye bölünmüştür. “Yerleşme”, “Eldiven Değiştirme”,

“Lam Sepeti Alma”, “Lam Alma” ve “Bıçak Değişimi”, “Lamları Boya Makinesine Yerleştirme” ve

“Cihazı Temizleme” işlemleri ara sıra tekrarlanan bir öğe olarak ortaya çıkmaktadır. Bu işlemler için

devre boyunca düzensiz aralıklarla gerçekleştiğinden ve herhangi bir kıstası olmadığından devre

içinde gözlemlendiği çoklukları dikkate alınarak temel dakikaları hesaplanmıştır.

1.2.6. Payların Hesaplanması

Dinlenme paylarının hesaplanmasında, Ek 4’te (EK-1’de yer almaktadır) yer alan form

kullanılmaktadır (Kanawaty, 1997, 284-290). Bu form, dinlenme payları ile ilgili konulardan

hiçbirinin gözardı edilmediğinin göstermektedir. Dinlenme payı olarak verilen toplam pay (durağan



ve değişken) içinde %5’lik kişisel gereksinme payı da yer almaktadır. Toplam paydan %5’lik pay

çıkartılarak, yorgunluk payı hesaplanmıştır.

1.2.6.1. Parafin Bloklama İşlemi Paylarının Hesaplanması

Parafin bloklama işleminde paylarının hesaplanması hesaplanmasında,  Çizelge 3.19’da yer alan

bilgiler kullanılmıştır (EK-1’de yer almaktadır). Her bir öğe için verilen puanlar toplanmıştır. Bu

toplamlar, Ek 4’teki Karşılaştırmalı Zorluklar Çizelgesi’nden okunarak saptanmıştır. Dinlenme payı

olarak verilen toplam pay, durağan ve değişken payları kapsamaktadır ve içinde %5’lik kişisel

gereksinme payı da vardır. Bu nedenle, toplam paydan %5’lik pay çıkartılıp, yorgunluk payları ayrıca

hesaplanmıştır.

Parafin bloklama işleminde gerçekleştirilen ara sıra oluşan öğelerden “Kaset Açma”, “Cihazı

Temizleme”, “Evrak Kontrol”  ve “Pens Değiştirme” işlemleri temel iş öğelerinin yapıldığı esnada

gerçekleştiğinden, doğrudan işin yapılması ile ilgilidir. Bu sebeple, bu öğeler için dinlenme payı

Çizelge 3.19’da hesaplanmıştır (EK-1’de yer almaktadır). Diğer iş öğeleri olan “Yerleşme”,

“Blokların Kaldırılması”, “Stajyerle Konuşma”, “Eldiven Takma”, “Sepet Alma” ve “Base Mould

Alma” işlemleri için harcanan zamanı kapsamak için ayrılmış olan %2’lik 1/2’lik arızi pay, dış iş

kapsamı içinde olduğu düşünülmüştür. Dinleme paylarının hesaplanması ve puanları Çizelge 3.22’de

yer almaktadır (EK-1’de yer almaktadır).

1.2.6.2. Doku Trimleme İşlemi Paylarının Hesaplanması

Doku trimleme işleminde paylarının hesaplanması hesaplanmasında, Çizelge 3.20’de yer alan çizelge

kullanılmıştır. Her bir öğe için verilen puanlar toplanmıştır. Bu toplamlar, Ek 4’teki Karşılaştırmalı

Zorluklar Çizelgesi’nden (EK-1’de yer almaktadır) okunarak saptanmıştır. Dinlenme payı olarak

verilen toplam pay, durağan ve değişken payları kapsamaktadır ve içinde %5’lik kişisel gereksinme

payı da vardır. Bu nedenle, toplam paydan %5’lik pay çıkartılıp, yorgunluk payları ayrıca

hesaplanmıştır.

Doku trimleme işleminde gerçekleştirilen ara sıra oluşan öğelerden “Cihazı Temizleme” ve “Bıçak

Değişimi” temel iş öğelerinin yapıldığı esnasında gerçekleştiğinden, doğrudan işin yapılması ile

ilgilidir. Bu sebeple, bu öğeler için dinlenme payı Çizelge 3.20’de hesaplanmıştır (EK-1’de yer

almaktadır). Diğer iş öğeleri olan “Kasetleri Alma”, “Yerleşme”, “Eldiven Değiştirme”, “Lamları

Boya Makinesine Yerleştirme” işlemleri için harcanan zamanı kapsamak için ayrılmış olan %2’lik

1/2’lik arızi pay, dış iş kapsamı içinde olduğu düşünülmüştür. Dinleme paylarının hesaplanması ve

puanları Çizelge 3.23’de yer almaktadır (EK-1’de yer almaktadır).

1.2.6.3. Doku Kesit İşlemi Paylarının Hesaplanması

Doku kesit işleminde paylarının hesaplanması hesaplanmasında, Çizelge 3.21’de yer alan çizelge

kullanılmıştır (EK-1’de yer almaktadır). Her bir öğe için verilen puanlar toplanmıştır. Bu toplamlar,

Ek 4’teki Karşılaştırmalı Zorluklar Çizelgesi’nden (EK-1’de yer almaktadır) okunarak saptanmıştır.

Dinlenme payı olarak verilen toplam pay, durağan ve değişken payları kapsamaktadır ve içinde %

5’lik kişisel gereksinme payı da vardır. Bu nedenle, toplam paydan %5’lik pay çıkartılıp, yorgunluk

payları ayrıca hesaplanmıştır.

Doku kesit işleminde gerçekleştirilen ara sıra oluşan öğelerden “Kesiti lama alma”, “Su Yüzeyinin

Temizlenmesi “Cihazı Temizleme” ve “Bıçak Değişimi” temel iş öğelerinin yapıldığı esnasında

gerçekleştiğinden, doğrudan işin yapılması ile ilgilidir. Bu sebeple, bu öğeler için dinlenme payı

Çizelge 3.21’de hesaplanmıştır (EK-1’de yer almaktadır). Diğer iş öğeleri olan “Yerleşme”, “Eldiven

Değiştirme”, “Lam Sepeti Alma”, “Lam Alma” ve “Bıçak Değişimi”, “Lamları Boya Makinesine

Yerleştirme” ve  “Cihazı Temizleme” işlemleri için harcanan zamanı kapsamak için %2’lik 1/2’lik

arızi pay dış iş kapsamı içinde olduğu düşünülmüştür. Dinleme paylarının hesaplanması ve puanları

Çizelge 3.24’de yer almaktadır (EK-1’de yer almaktadır).

1.2.7. Standart Zaman Hesaplanması

Bu bölümde araştırma kapsamında seçilen iş devreleri için standart sürelerin hesaplanmasına yer

verilmiştir.



1.2.7.1.  Parafin Bloklama İşlemi Standart Zaman Hesaplanması

Parafin bloklama işlemini için hesaplanan toplam temel zaman 0,444 dakikadır.  Dinlenme payı

tablosu oluşturulduktan sonra, yüzde olarak elde edilen toplam dinlenme payları, etüt analiz

formunda yer alan devre başına temel zamanlar ile çarpılmıştır. Böylece, her bir öğeye ait paylara

ulaşılmıştır. Payların toplanması ile parafin bloklama işlemi için bulunan toplam dinlenme payı

0,0852 dakika bulunmuştur.  Toplam temel zaman ile toplam dinlenme payının zamanların

toplanması sonucu, parafin bloklama iş devresi için gerekli standart zaman olan 0,53 dakikaya

ulaşılmıştır (Çizelge 3.22) (EK-1’de yer almaktadır).

1.2.7.2.  Doku Trimleme İşlemi Standart Zaman Hesaplanması

Doku trimleme işlemini için hesaplanan toplam temel zaman 0,167 dakikadır.  Dinlenme payı tablosu

oluşturulduktan sonra, yüzde olarak elde edilen toplam dinlenme payları, etüt analiz formunda yer

alan devre başına temel zamanlar ile çarpılmıştır. Böylece, her bir öğeye ait paylara ulaşılmıştır.

Payların toplanması ile doku trimleme işlemi için bulunan toplam dinlenme payı 0,0237 dakika

bulunmuştur.  Toplam temel zaman ile toplam dinlenme payının zamanların toplanması sonucu, doku

trimleme iş devresi için gerekli standart zaman olan 0,19 dakikaya ulaşılmıştır (Çizelge 3.23) (EK-

1’de yer almaktadır).

1.2.7.3.  Doku Kesit İşlemi Standart Zaman Hesaplanması

Doku trimleme işlemini için hesaplanan toplam temel zaman 0,287 dakikadır.  Dinlenme payı tablosu

oluşturulduktan sonra, yüzde olarak elde edilen toplam dinlenme payları, etüt analiz formunda yer

alan devre başına temel zamanlar ile çarpılmıştır. Böylece, her bir öğeye ait paylara ulaşılmıştır.

Payların toplanması ile doku trimleme işlemi için bulunan toplam dinlenme payı 0,0512 dakika

bulunmuştur.  Toplam temel zaman ile toplam dinlenme payının zamanların toplanması sonucu,

parafin bloklama iş devresi için gerekli standart zaman olan 0,34 dakikaya ulaşılmıştır (Çizelge 3.24)

(EK-1’de yer almaktadır).

1.3. Metot Etüdü Uygulamasına İlişkin Bulgular

Araştırmanın bu bölümünde, araştırma kapsamında ele alınan işlemlere ait metot uygulamasına

ilişkin bulgulara yer verilmiştir.

1.3.1.  Mevcut Metodun İncelenmesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Rutin Patoloji Laboratuvarı’nda,

doku kasetlerinin parafin bloklama ve dokuların trimlenmesi işleminde bazı temel öğelerin

incelenmesi ve özellikle iki işlemde belli başlı temel sorunların yaşandığı gözlemlenmiştir.

Patolojide, doğru tanının tespitinden önce gerçekleştirilmesi gereken iki ana işlem olan bloklama ve

kesit işlemlerinin doğru yapılması çok önemlidir. İlgili laboratuvarda daha önce iş etüdü yardımıyla

verimlilik çalışmaları yapılmadığından, araştırmada önce zaman etüdü çalışması yapılmış ve

süreçteki aksaklıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Zaman etüdü çalışması sonrasında, araştırmanın

yapıldığı yerde yapılan işlerde, bazı yanlış yöntemlerin olduğu tespit edilmiştir.  Dolayısıyla, bu iki

bölümde yapılacak verimlilik çalışmaları, analitik süreçte doğru tanı verilebilmesi açısından hayati

öneme sahiptir.  Bu nedenle, araştırmada bu iki bölümde yapılan temel üç iş incelenmiş, süreçte

yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için çözüm önerileri sunulmuştur.

1.3.1.1. Parafin Bloklama İşlemi Mevcut Metodun İncelenmesi ve Yeni Metot Önerisi

Parafin bloklama işleminde, iyileştirilmesi gereken ilk sorun parafin bloklama işleminde

gerçekleştirilen “Doku Gömme” iş öğesidir. Parafin bloklama işlemi mevcut metot ve önerilen metot,

Çizelge 3.25’te yer almaktadır (EK-1’de yer almaktadır). Bloklama bölümünde yapılan gözlemler ve

sonrasında yapılan zaman etüdü çalışmasıyla birlikte teknisyenlerin bu iş öğesine standart süresinin

üstünde çok fazla zaman harcadıkları ve harcanan bu zamanların her bir devrede çok fazla farklılık

gösterdiği saptanmıştır. Bu farklılığın temel sebebi, gömülecek dokunun çok küçük olması nedeniyle

kasette muhafaza edilirken beyaz peçetelere sarılmasıdır (Şekil 3.3).  Dokuların çok küçük olması,

dokunun niceliksel olarak tespit edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu zorluk neticesinde, parafin

bloklama “Doku Gömme” iş öğesinde okunan okuma süreleri farklılık göstermektedir. Bu farklılık



parafin bloklama işinde süreleri uzattığından, iş yükü artışına sebep olmaktadır. Bu aşamada

yaşanacak bir diğer temel sorun ise, “Doku Gömme” iş öğesinde doku parçaları teknisyen tarafından

kolayca fark edilemediğinden, doku kayıplarının yaşanmasıdır. Dolayısıyla, parafin bloklamada,

verimlilik artırımının sağlanabilmesi ve bu iş öğesinde yaşanan zaman kayıplarının giderilmesi için

düzeltmeler yapılmasına bağlıdır.

Mevcut metot yerine önerilen metot doku kesitinin alındığı makroskobik aşama sırasında dokuların

eosin boya ile boyanmasıdır. Böylece, doku parçalarının niceliksel olarak tespit edilmesi aşamasında,

daha rahat görülmesi sağlanacaktır. Fakat bu işlem için önerilen metot ilgili birim tarafından uygun

bulunmaması sebebiyle faaliyete geçirilememiş ve yeni metodun uygulanması

gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle, parafin bloklama işlemine başlamadan önce kaset içerisindeki

doku sayısı, doku takip formundan tespit edilmesi ve açılan doku kasetinin içindeki parçaların

kontrol edilmesi önerilmektedir. Önerilen yeni metoda ait iş akım şeması Şekil 3.25’te yer almaktadır

(EK-1’de yer almaktadır). Öneri sonrası işlem süresi her ne kadar 0,005 dakika uzasa da, patoloji

laboratuvarında “Doku Gömme” işleminde, doku kayıplarının yaşanmaması için işleme evrak kontrol

işlemin eklenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.

1.3.1.2. Doku Trimleme ve Doku Kesit İşlemi Mevcut Metodun İncelenmesi ve Yeni Metot Önerisi

Doku trimleme ve doku kesit işleminde, iyileştirilmesi gereken ilk sorun doku trimleme işleminde

gerçekleştirilen “Doku Bloğunun Çıkarılması” ve doku kesit işleminde gerçekleştirilen “Doku

Bloğunun Sabitlenmesi”  iş öğeleridir. Doku trimleme ve doku kesit işlemi mevcut metot ve önerilen

metot, Çizelge 3.25’te yer almaktadır (EK-1’de yer almaktadır). İş akım diyagramı incelendiğinde,

teknisyenin bloklama odasından almış olduğu tüm blokları öncelikle trimlendiği, trimleme işlemi

tamamlandıktan sonra ince kesit işlemine başladığı tespit edilmiştir. Teknisyen, her bir bloğun

trimleme ve ince kesit alma işleminde, her defasında C ve D işlemlerini tekrarlamakta ve bu işler

boyunca her defasında yapılacak işlem için cihazın mikron ayarını yapmak zorundadır. Doku

trimleme işleminde, yaşanacak diğer bir sorun ise, tüm doku blokları trimlendikten sonra, uzun süre

su ile temas etmesi, mikroskopik inceleme esnasında hastalığın tanısının tespitinde sorunlara neden

olabilmesidir. Dokunun uzun süre su içerinde bırakılmasının analitik aşamada sorun yaratabileceği

düşünülmektedir.

Mevcut metot yerine önerilen yeni metotta C ve D iş öğelerinin süreçten çıkarılarak, işleme devam

edilmesi daha etkili bir yöntemdir. Dolayısıyla doku trimleme ve doku kesit işlemlerinde, verimlilik

artırımının sağlanabilmesi bu iş öğesinde düzeltmeler yapılmasına bağlıdır. Sonuç olarak, teknisyenin

bir doku bloğunu trimledikten sonra, doku bloğu cihazdan çıkarılmadan kesit alma işlemine devam

etmesi önerilmektedir. Böylece, işlem süresinde 0,05 dakika ve işlem mesafesinde 0,8 metre kazanç

oluşacak ve bu sayede teknisyenin iş yükü azalacak ve mikroskobik işlem sırasında doğru tanının

konulmasında yarar sağlayacaktır.

Doku kesit işleminde, teknisyenin işlemi gerçekleştirirken blok numarasını ve lam numarasını

karşılaştırmalıdır. Fakat araştırma kapsamında yapılan zaman ölçümü ile işlem süresinin azaltmak

için “Evrak Kontrol” işlemini yapmaktan kaçındığı gözlemlenmiştir (Çizelge 3.26) (EK-1’de yer

almaktadır). Doku kesit işleminde, verimlilik artırımının sağlanabilmesi için sürece “Evrak Kontrol”

iş öğesinin eklenmesine bağlıdır.

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim

Dalı Rutin Patoloji Laboratuvarı’na gelen yıllık toplam sayısı yıllara göre artış gösterdiği tespit

edilmiştir. Gelen materyal sayılarının sürekli olarak artış göstermesi durumunun, sonraki yıllarda

artan iş yükü sorununa sebep olacağı kaçınılmazdır. Rutin patoloji laboratuvarında yapılan işlerin

yürütülmesinde, iki teknisyenin koordineli çalışmasıyla artan iş yükü sorunu ortadan kaldırılabilir.

Doku kesit işlemleri, yüksek derece dikkat gerektirmektedir. Kesit bölümünde, tek bir teknisyenle ile

yapılan bu işlemin iki işçi ile yapılması, yani bu iş akımı için sudan alıcının eklenmesi

gerekmektedir. Ayrıca, bu süreç değişikliğinin diğer nedenleri ise, işlerin sürekliliğinin sağlanması ve

boya cihazının tam kapasite çalışması için kesit alma işleminin hızlandırılması gerekliliğidir. Ara

eleman olarak sudan alıcının eklenmesi, süreçte eşleştirmede yaşanan sorunların azaltılmasına,

sürecin hızlanmasına katkıda bulunacaktır.

Önerilen metotta, “Bloğun cihaza sabitlenmesi”, “Doku Blokların Trimlenmesi”, “Kesit Alma”,

“Kesitin Suya Bırakılması”, ve “Doku Bloğunun Çıkarılması” işlemleri teknisyen tarafından



yapılırken; “Evrak kontrol”, “Kesiti lama alma” ve  “Kesitin Lam Sepetine Konulması” ve “Su

Yüzeyinin Temizlenmesi”  işlemleri sudan alıcı tarafından yapılır. Böylece, doku kesitlerinin kalitesi,

sudan alıcı tarafından kontrol edilecektir. Doku takip formundaki bilgilerle kesit işleminin sırası, kaç

lam kesit yapılacağı, kesitin tekrarlanması vb. işlemleri için kesit yapan teknisyeni de

yönlendirecektir. Bu işlemlerin doğru yapılabilmesi iki teknisyenin uyumlu çalışmasıyla mümkün

olacaktır. Böylece 0.107 dakikalık bir kazanç sağlayacaktır. Fakat sürece, “Evrak Kontrol” edilmesi

işlemi eklendiğinden toplam kazanç 0,005 dakika azaldığından,  toplamda 0,10 dakika kazanç

sağlanmıştır. Yeni metot ile teknisyenin iş yükü ve sorumluluğun azalmasına ve çıktıda daha kaliteli

sonuçlar alınmasına katkıda bulunacaktır.

Araştırmada, toplam doku trimleme ve kesit işleminden kazanılacak yıllık süre tasarrufunun

hesaplanmasında, 2015 yılında üretilen toplam blok sayısı baz alınmıştır. Araştırmada, yapılacak

birinci iyileştirme, doku trimleme ve doku kesit işlemlerinin birleştirilmesi önerilerek yeni metot

önerisi sunulmuştur. Doku trimleme ve doku kesit işleminin art arda yapılması sağlandığında; yıllık

toplam gün sayısında 11,28 gün azalma, yani %10,42’lik bir zaman tasarrufu sağlanacağı

saptanmıştır (Çizelge 3.26) (EK-1’de yer almaktadır).

   Araştırmada yapılacak ikinci iyileştirme ise, sürece ikinci bir teknisyenin dâhil edilmesidir. Doku

kesit işleminde ara eleman olarak kullanılacak bir teknisyenin kullanılması durumunda,  yıllık toplam

gün sayı 24,81gün azalma; yani %26,20’lik bir zaman tasarrufu sağlanacağı saptanmıştır. Önerilen

iyileştirme çalışmasının her ikisinin de uygulanması durumunda yıllık toplam gün sayısında 36,09

gün azalma; yani %36,62’lik bir zaman tasarrufu sağlanacağı saptanmıştır (Çizelge 3.26) (EK-1’de

yer almaktadır).



V. Sonuç ve Öneriler

Sağlık sektöründe yaşanan büyük çaplı değişimler hastaya sunulan hizmeti büyük ölçüde

etkilemektedir. Nüfusun yaşlanması, sağlıkta yaşanan bu değişikliklerin en önemli kaynağıdır

(Bennett ve ark., 2014). Yaşlı nüfusun giderek artması, sağlıkta hizmet kullanımı artırmaktadır

(Carnevale ve ark., 2012). Sağlık kurumlarında kalite gerekliliklerinin yerine getirilmesi için verilen

tüm hizmetlerin hem bilimsel kurallara hem de hasta beklentilerine uygun olarak düzenlenmiş olması

gerekmektedir. Patoloji laboratuvarındaki iş süreçlerinde kalite ve standardizasyonunda sürekliliğinin

sağlanması için patoloji laboratuvarında gerçekleşen tüm iş süreçlerinin tanımlanması, kurallarının

belirlenmesi için iş etüdü çalışmaları ile mümkün olabilir.

Patoloji, hekimlik faaliyeti olarak, hastadan alınan doku ve vücut sıvıları üzerinde tanı amaçlı

incelemenin yapıldığı ve bu alanda yetkinliğin hedeflendiği bir tıpta uzmanlık alanıdır (Sağlık

Bakanlığı, 2010, s:1). Patoloji laboratuvarının ürünü olan patoloji raporunun (Yörükoğlu ve ark.,

2009a; Yörükoğlu ve ark., 2009b) oluşturulmasında patologların bilgi ve becerileri kadar, materyalin

hazırlandığı laboratuvar koşulları da aynı oranda önemlidir (Bülbül, 2010). Patoloji raporunun

eksiksiz, doğru ve zamanında hazırlanmasında, raporun klinik hekimine ulaşmasına kadar geçen süre

zarfında gerçekleştirilen basamakların standart koşullarda olması gerekmektedir (Yörükoğlu ve ark.,

2009a). Patoloji laboratuvarı çalışmalarında, makroskopik tanımlama ve dokuların örneklenmesi

basamağı hariç tüm işlemlerde teknisyenlerin rolü çok önemlidir. Diğer tıbbi laboratuvarlara oranla

patoloji, “teknisyen bağımlılığı” yüksek bir bölümdür. Teknik eleman sayısı ve kalitesi yeterli değilse

hatalı sonuç riski oldukça yüksek olmaktadır (MEB, 2016, s:1).

Araştırmada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Rutin Patoloji

Laboratuvarı’nda metot etüdü tekniği ile gereksiz faaliyetler saptanarak, gerekli faaliyetlerin

ekonomik şekilde düzenlenmesi ve iş faaliyetlerin standartlaştırılması sağlanmasına yönelik

yapılmıştır. Araştırmada, iş süreçlerinde tıkanıklığa ve işlemlerin bekleme sürelerinin uzamasına etki

eden sorunlar üzerine iş etüdü tekniklerinden metot ve zaman etüdü teknikleri uygulanmıştır.

Araştırmada, rutin patoloji laboratuvarı bloklama bölümünde gerçekleştirilen dokuların bulunduğu

kasetlerin parafinleme işlemi ve kesit bölümünde gerçekleştirilen doku trimleme ve doku kesit işlemi

iş öğeleri seçilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda yapılan analizler sonucunda aşağıdaki

sonuçlara ulaşılmıştır:

• Araştırmada, zaman etüdü tekniği uygulanarak rutin patolojide yapılacak her bir iş faaliyeti

için gerekli standart zamanı saptanmıştır. Saptanan standart zamanın ile laboratuvarda

gerçekleştirilen mevcut çalışma koşulları ve işler irdelenmiş, işlem sürelerinin uzamasına etki eden

zaman kayıplarının olup olduğu ve daha iyi çalışma koşullarının sağlanacağı saptanmıştır.

• Araştırmada, iş etüdü yöntemi uygulanmadan önce Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Patoloji Anabilim Dalı Rutin Patoloji Laboratuvarı’nın mevcut durumu incelenmiştir. Laboratuvara

2013-2017 yılları arasında gelen materyalin toplam sayılarında yıllara göre artış olduğu saptanmış ve

en fazla materyal biyopsi materyali olduğu belirlenmiştir.

• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Rutin Patoloji

Laboratuvarı’na 2013-1016 yıllarında kabul edilen materyallerin, seksiyonlarına göre materyal

sayılarının yıllara göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. En fazla sayıda kabul edilen seksiyon

türünün, Gis Patolojisi olduğu belirlenmiştir.

• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Rutin Patoloji

Laboratuvarı’na 2013-1016 yılı seksiyonlara göre vaka raporlama sürelerinin yıllara göre farklılık

gösterdiği saptanmış ve en uzun sürede raporlanan seksiyonun, Kemik Yumuşak Doku Patolojisi

olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonunda, elde edilen bulgular doğrultusunda, materyal sayılarında

yıllara göre artış olması, rutin patolojide yapılan işlerin sürekli olarak artığı ve patolojide iş yükü

sorunun olduğu saptanmıştır.

• Araştırmada, rutin patoloji laboratuvarında iş yükünün artışına neden olan unsurların ortaya

çıkarılması için sebep-sonuç diyagramı kullanılmıştır. Sebep-sonuç diyagramı sonucunda; yorgunluk,

mola vermeme, evrakların kontrol edilmemesi, işlerin hızlandırılması gibi teknisyenlere bağlı insan

kaynaklı hataların iş yükü artışına sebep olan nedenler olduğu tespit edilmiştir. Patoloji

laboratuvarında iş yükünün azaltılması amacıyla, parafin bloklama, doku trimleme ve doku kesit



işlemleri üzerine zaman ve metot etüdü yapılmıştır.

• Parafin bloklama işlemi, beş ana öğeye ayrılmış ve toplamda altı etüt yapılmış ve toplam

157 devre gözlemlenmiştir.  Parafin bloklama işleminin, iş öğelerine ayrılan temel zamanların

toplanması sonucunda, gerekli standart zamanın 0,54 dakika olduğu saptanmıştır.

• Doku trimleme işlemi, üç ana öğeye ayrılmış ve toplam iki devre yapılmış ve toplam 89

okuma zamanı gözlemlenmiştir.  Doku trimleme işlemi, iş öğelerine ayrılan temel zamanların

toplanması sonucunda, gerekli standart zamanın 0,19 dakika olduğu saptanmıştır.

• Doku kesit işlemi, üç ana öğeye ayrılmış ve toplam iki devre yapılmış ve toplam 89 okuma

zamanı gözlemlenmiştir.  Doku kesit işlemi, iş öğelerine ayrılan temel zamanların toplanması

sonucunda, gerekli standart zamanın 0,34 dakika olduğu saptanmıştır.

• Parafin bloklama işleminde bazı temel öğelerin incelenmesi sonucunda işlemlerde belli başlı

temel sorunların yaşandığı belirlenmiştir. Parafin bloklama işleminde gerçekleştirilen “Doku

Gömme” iş öğesinde, teknisyenlerin bu iş öğesine standart süresinin üstünde çok fazla zaman

harcadıkları ve harcanan bu zamanların çok fazla farklılık gösterdiği saptanmıştır. Gömülecek

dokunun çok küçük olması doku sayısının tespitini zorlaştırdığından, “Doku Gömme” iş öğesinde her

devrede okunan zamanlar arasında çok fazla farklılık saptanmıştır.

• “Doku Gömme” iş öğesinde doku parçaları teknisyen tarafından kolayca fark

edilemediğinden, doku sayısının tespitini zorlaştırmakta ve bu aşamada doku kayıplarının yaşandığı

sonucu elde edilmiştir.

• Parafin bloklama işleminde, mevcut metot yerine önerilen metot doku kesitinin alındığı

makroskobik aşamama sırasında dokuların “eosin boya” ile boyanması sonucuna varılmıştır. Fakat

bu işlem için önerilen metot ilgili birim tarafından uygun bulunmaması nedeniyle faaliyete

geçirilememiş ve yeni metot uygulanamadığı için standart süresi gerçekleştirilememiştir.

• Doku kasetlerinin parafin bloklama ve dokuların trimlenmesi işleminde bazı temel öğelerin

incelenmesi ve özellikle iki işlemlerde belli başlı temel sorunların yaşandığı belirlenmiştir.

Patolojide, doğru tanının saptanmasında temel iki işlem olan bloklama ve kesit işlemlerinin doğru

yapılması çok önemlidir. İlgili bölümde daha önce verimlilik üzerine çalışmalar yapılamadığından

uygulamada bazı yanlış metotlar olduğu gözlemlenmiştir.

• Doku trimleme ve doku kesit işleminde, mevcut metot ve önerilen metot, C ve D iş

öğelerinin süreçten çıkartılmasıdır. Teknisyenin bir doku bloğunu trimledikten sonra, doku bloğu

cihazdan çıkarılmadan kesit alma işlemine devam etmesi önerilmiştir. Böylece, işlem süresinde 0,05

dakika ve işlem mesafesinde 0,8 metre kazanç oluşmuştur.

• Teknisyenin bu iş için ilgili blok numarasını rapor ve lam üzerindeki numara ile

karşılaştırmaktadır. Yüksek derece dikkat gerektirdiğinden kesit bölümünde tek bir teknisyen ile

yapılan bu işlemin iki teknisyen ile yapılması, yani bu iş akımı için sudan alıcının eklenmesi

gerekmektedir. Hem işlerin sürekliliği ve boya cihazının tam kapasite çalışması için kesit alma

işleminin hızlandırılması gereklidir. Ara eleman olarak sudan alıcının eklenmesi, süreçte eşleştirmede

yaşanan sorunların azaltılmasına, sürecin hızlanmasına katkıda bulunacağı saptanmıştır.

• Doku kesit işleminde, teknisyenin işlemi gerçekleştirirken blok numarasını ile ve lam

numarasını karşılaştırmalıdır. Doku kesit işleminde, verimlilik artırımının sağlanabilmesi için sürece

“Evrak Kontrol” iş öğesinin eklenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

• Doku kesit işlemi, yüksek derece dikkat gerektirmesi nedeniyle, tek bir teknisyenle ile

yapılan bu işlemin iki işçi ile yapılması (ara eleman olarak sudan alıcının eklenmesi) gerektiği

sonucuna varılmıştır. Böylece, kesit işlemi hızlandırılarak işlerde süreklilik sağlanacak ve boya

cihazının tam kapasite çalışmasına, süreçte eşleştirmede yaşanan sorunların azaltılmasına katkıda

bulunacaktır. Doku kesit işleminde ara eleman olarak eklenecek bir teknisyen ile süreçte 0,10

dakikalık bir kazanç sağlanacağı sonucuna varılmıştır.

• Araştırmada, doku trimleme ve doku kesit işleminin sıralı yapılması sağlandığında; yıllık

toplam gün sayısında 11,28 gün azalma, yani %10,42’lik bir zaman tasarrufu sağlanacağı sonucuna

varılmıştır.

• Araştırmada, doku kesit işleminde ara eleman olarak kullanılacak bir işçinin kullanılması

durumunda,  yıllık toplam gün sayı 24,81gün azalma; yani %26,20’lik bir zaman tasarrufu

sağlanacağı saptanmıştır.

• Önerilen iyileştirme çalışmasının her ikisinin de uygulanması durumunda yıllık toplam gün



sayısında 36,09 gün azalma; yani %36,62’lik bir zaman tasarrufu sağlanacağı saptanmıştır.

Yapılan araştırma sonucunda, araştırmanın yapıldığı patoloji laboratuvarında çalışma koşullarının

iyileştirilmesi ve verimliliğin artırılması için bir takım önlemler alması gerektiği ortadır. Patoloji

laboratuvarındaki iş süreçlerinde kalite ve standardizasyonun ve sürekliliğinin sağlanması için

patoloji laboratuvarında gerçekleşen tüm iş süreçlerinin tanımlanması, kurallarının belirlenebilmesi,

iş etüdü çalışmaları ile mümkün olacaktır. Bu araştırma, sağlık hizmetleri alanında yapılacak iş etüdü

çalışmalarına ilişkin literatüre katkı sağlaması, iş etüdü tekniklerinin uygulanmasının anlaşılması ve

iş etüdü konusunda çalışanlarda farkındalık yaratması, bu tekniklerin sağlık kurumlarında

uygulanmasına yol göstermesi açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Araştırma ile elde edilen

sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.

• Araştırma ile patoloji laboratuvarında iş etüdü teknikleri ile verimlilik artışı sağlanacağı

ortaya konmuştur. Yüksek verimliliği hedefleyen sağlık kurumlarında, iş etüdü tekniklerinden olan

metot etüdü ve zaman etüdü tekniklerine önem verilmesi ve iş etüdüne dayalı araştırma yapmaları

önerilmektedir.

• Araştırma ile patoloji laboratuvarında yapılan hataların ortaya çıkarılmasında iş etüdü

tekniklerinin kullanılabileceği ortaya konulmuştur. Sağlık kurumlarında yapılan hataların, sürece

değer katmayan işlerin ortaya çıkarılmasında iş etüdü tekniklerinin kullanılması gerektiği

düşünülmektedir.

• Sağlık kurumlarında yaşanan sorunların tespit edilmesinde daha geniş bir perspektiften

bakılmasını sağladığından, metot etüdü ve zaman etüdü etkili bir araç olduğu düşünülmektedir.

• Araştırma ile patoloji laboratuvarında yapılan işlere harcanan gerçek zamanlar ortaya

konulmuştur. Sağlık kurumlarında yapılan işlerin zamanların tespit edilmesinde zaman etüdünün

kullanılması önerilmektedir.

• Araştırma ile patoloji laboratuvarında verimlilik artışı sağlanması için bloklama ve kesit

bölümünde iyileştirme yapılması gerektiği ortaya konmuştur. Sağlık kurumlarında verimlilik artışının

sağlanacağı bölümün veya işlerin seçilmesinde iş etüdü tekniklerinin bilgi sağlayacağı ve yararlı

olacağı düşünülmektedir.

• Araştırma kapsamında patoloji laboratuvarında yaşanan iş yükü sorunun azaltılması

konusunda başarı sağlanacağı ortaya konuşmuştur. Sağlık kurumlarında yaşanan sorunların ortadan

kaldırılmasında iş etüdü tekniklerinin yararlı olacağı önerilmektedir.

• Araştırmada kullanılan iş etüdünün bilimsel bir teknik olması nedeniyle, sağlık

kurumlarında yapılacak çalışmalarda kesin ve güvenilir sonuçlar vereceği düşülmektedir. İş

etüdünün, sağlık kurumlarında gerçek bilgilere ulaşılması konusunda rehberlik edeceği

düşünülmektedir.

• Araştırmada, iş etüdünün sadece iş verimliliğini değil çalışanın da verimliliği üzerinde

durduğu sonucuna varılmıştır. İşe ait zamanların tespit edilmesinde çalışanların yorgunluk ve

dinlenme payları göz önüne alınarak hesaplanmıştır. Sağlık kurumlarında çalışan personelin yaptığı

işe ait standart zamanların saptanmasında, dinlenme ve yorgunluk payların eklenmesi ile sağlık

çalışanlarının performansının değerlendirilmesi için önemli olduğu düşünülmektedir.

• Araştırmada, patoloji laboratuvarında yapılan mevcut metodun irdelenerek yeni metot

önerisinde bulunulmuştur. İş etüdü tekniklerinin, sağlık kurumlarında yeni metodun geliştirilmesine

katkıda bulunulacağı düşünülmektedir.

• Araştırmada, mevcut metot ile yeni metot arasındaki bilgilerin karşılaştırılması sonucunda

süreçte yaşanacak verimlilik artışı ortaya konmuştur. Sağlık kurumlarında yeni metodun verimliliğe

etkisinin ölçülmesinde iş etüdünün yararlı bilgiler sunacağı düşülmektedir.

• Araştırmada, patoloji laboratuvarında teknisyenlerin yaptığı işler, öğelerine ayrılarak; işler

sabit ve değişken işler olarak sınıflandırılmıştır. Sağlık kurumlarında, sağlık personelinin yaptığı

işlerin tanımlanması ve sınıflandırılması konusunda iş etüdü tekniğinin yararlı olacağı

düşünülmektedir.

• Araştırmada, parafin bloklama ve doku kesit işlemleri iş akım şeması yardımıyla iş akışı

ortaya çıkarılmıştır. Sağlık kurumlarında, iş akışının ortaya çıkarılmasında iş etüdü tekniklerinin

kullanılması önerilmektedir.

• Araştırmada, patolojide istihdam edilecek teknisyenlerin yapacağı işin kapsamının



belirlenmesi ve sahip olması gereklilikler konusunda bilgiler ortaya çıkarılmıştır. Yönetim, iş etüdü

teknikleri ile çalışma sürecinde yaşanan aksaklıklar kolaylıkla tespit edilebileceğinden, hangi

personele hangi konularda eğitim verileceğine ilişkin bilgi sahibi olabilir.

• İş etüdü uygulamalarının başarısını artırılması için sağlık çalışanlarının katılımının

sağlanması ve desteklenmesi, ödüllendirilmesi gibi konulara önem verilmesi gerektiği

düşünülmektedir.

• Sağlık kurumlarında verimlilik artışı sağlamak için kullanılan iş etüdü uygulamalarının bir

yönetim politikası haline getirebilir ve uygulama aşamasında katılımcı bir sinerji oluşturulabilir.

• İş etüdü tekniğinin verimlilik artışı sağlayan bir teknik olduğu unutulmamalı ve süreçte

yapılacak her bir iyileştirmenin ortaya çıkaracağı sonuçlar dikkate alınarak uygulama çalışması

yapılması önerilmektedir.

• Araştırma ile elde edilen sonuçlar tek bir kuruma ait olup, araştırma sonuçlarının

genellenememektedir. İleride yapılacak iş etüdü uygulamalarının farklı patoloji laboratuvarlarında

yapılması ile patolojide yaşanan sorunlara ilişkin ulusal bazlı sonuçlar ele edilmesinde fayda

sağlayacağı düşünülmektedir.

• Araştırmada bloklama ve kesit bölümünde gerçekleştirilen işlere ait zamanlara ilişkin

verilerin elde edilmesinde video kamera kaydı kullanılmıştır. Video kamera kaydı ile teknisyenlerin

normalden farklı davranmalarının önüne geçilmiş, süreçte ortaya çıkan en küçük ayrıntılar gözden

kaçırılmamış ve tüm işlemlere ait gerçek bilgilerin kaydedilmesi sağlanmıştır. Sağlık hizmetlerinde

sunulan faaliyetlerin karmaşık ve teknik işlerden oluşması nedeniyle iş etüdü tekniklerinin

uygulanması ve işlerin kategorize edilmesi oldukça zordur. Bu nedenle, sağlık kurumlarında iş etüdü

uygulamaları sınırlı sayıdadır. Bu sorunların ortandan kaldırılması için işlerin zamanlarının

ölçülmesinde kronometre yönteminin yanında video kaydı yöntemi kullanılması önerilmektedir.

• Araştırma, patoloji laboratuvarında iş yükü sorunlarının tespit edilmesi amacıyla iş etüdü

tekniklerinden metot ve zaman etüdü aracılığıyla yapılmıştır. İlerde yapılıcak çalışmalarda, iş

örneklemesi tekniği ile patolojide yapılan işlerin sınıflandırılması önerilmektedir.

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar

İş etüdü, bir ürünün veya hizmetin üretilmesi sırasında oluşan ve iş, süreç veya üründe bir değişim

meydana getirmektedir (Daniels, 1997). Değişim yaşamın her alanın da zorlu bir süreçtir ve

değişimin yaratılması oldukça karmaşık ve kolay bir şekilde gerçekleşmez (Şimsek, 2007, s:299). İş

etüdü, sağlık kurumlarında görülmesi mümkün olmayan veya önemsenmeyen çok küçük ayrıntıların

gözden kaçırılmamasını sağlamakta ve bunların ortaya çıkarılmasına önemli katkılar sağlayarak

verimliliği artırmaktadır. İş etüdü tekniklerinin uzun dönemde sağlık kurumları için faydalı sonuçlar

ortaya çıkarabileceği düşünülmektedir.

Araştırmada, rutin patolojide işlerin standart zamanlarının ölçümü yapıldıktan sonra, metot etüdü ile

iş süreçleri irdelenerek iyileştirme önerisi geliştirilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen bulgular,

konu ile ilgilenen araştırmacıları yeni çalışmalar yapma konusunda motive edebilir, gelecekteki

araştırmalar için veri sağlayabilir. Bu araştırma ile sağlık kurumlarında iş etüdü konusunda oluşan

boşluğun doldurulması amaçlanmaktadır.

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler

Bu proje kapsamında sağlanan alt yapı olanakları ile henüz başka bir proje gerçekleştirilmemiştir.

VIII. Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları

Bu proje kapsamında sağlanan alt yapı olanakları ile yayın hazırlığı devam etmektedir.
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