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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri

Türkçe Adı Yalın Yönetimin Bir Kamu Hastanesi Laboratuvarında Uygulanması:

İngilizce Adı :  Implementation of Lean Management in a Public Hospital Laboratory



Özetleri : ÖZET

Bu çalışmanın amacı, yalın yönetim teknik ve araçlarından yararlanarak bir kamu

hastanesinin patoloji laboratuvarındaki israf noktalarını ve bu israf noktalarını

ortadan kaldıracak yalın yönetim tekniklerini belirlemek, yalın uygulamalar ile

daha kaliteli ve verimli çalışan bir patoloji laboratuvarının oluşmasını sağlamaktır.

Bu amaçla çalışmada yalın yönetimin uygulanması için üst yönetimin

desteğinin alınması ve çalışma yerinin belirlenmesi, gözlem, çalışanlara eğitim

verilmesi, değer akış haritalarının çizilmesi, israf noktalarının ve uygulanacak

yalın tekniklerin belirlenmesi, uygulama, değerlendirme ve raporlama olmak üzere

yedi adımdan oluşan bir yöntem takip edilmiştir. Çalışma katılımcı eylem

araştırması türünde olup, veri kaynağı olarak gözlem ve görüşmelerin yanında

hastane istatistik birimi ve patoloji laboratuvarından alınan verilerden

yararlanılmıştır.

Çalışmada değer akış haritaları ile patoloji laboratuvarının mevcut

durumu ve israf noktaları belirlenmiştir. Buna göre mide biyopsisi örneği için

patoloji laboratuvarında akış süresinin 74 saat 09 dakika, bekleme süresinin 54 saat

37 dakika, katma değer süresinin ise 19 saat 32 dakika olduğu belirlenmiştir.

Mevcut durum haritasına göre mide biyopsisi örnekleri için patoloji

laboratuvarında geçen sürenin %73,6’sının katma değer yaratmadığı belirlenmiştir.

Oluşturulan gelecek durum haritası ve değer akış planı ile hata, malzeme ve

gereksiz hareket israflarının ortadan kaldırılabileceği bu sayede akış süresinin 63

saat 09 dakikaya, bekleme süresinin 43 saat 37 dakikaya, katma değer süresinin ise

19 saat 32 dakikaya düşürülebileceği hesaplanmıştır. Bu durumda katma değer

yaratmayan süre oranı %73,6’dan %69’a düşürülecek ve %4,6’lık bir iyileşme

sağlanacaktır. Ayrıca balık kılçığı diyagramı ve pareto analizi ile belirlenen

öncelikli israf noktalarının ortadan kaldırılması amacıyla laboratuvarda 5S

uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ile patoloji laboratuvarında yalın

yönetim uygulamaları sonucunda hata, maliyet, gereksiz hareket ve bekleme

sürelerinin azaltılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Yalın yönetim uygulamalarının

uzun vadeli sonuçlarının görülebilmesi için çalışmaların sürdürülmesi ve

hastanenin geneline yaygınlaştırılması önerilmektedir.

SUMMARY

The aim of this study is to identify the wastage and the lean management

techniques to remove these wastage by utilizing lean management techniques and

tools in pathology laboratory of a public hospital, and to provide a pathology

laboratory that works better and more efficiently with lean practices.

For this purpose, a seven-step method has been followed for the implementation of

lean management in the study, including the support of senior management and

determination of work place, observation, training of employees, drawing of value

stream maps, determination of wastage and lean techniques to be applied,

implementation, evaluation and reporting. The study is a participatory action

research type. As data sources, observations and interviews as well as data from

hospital statistics department and pathology laboratory were used.

The current status and waste points of the pathology laboratory with value stream

maps in the study were determined. According to this, in the pathology laboratory

for the gastric biopsy specimen, the lead time was determined to be 74 hours 09

minutes, the waiting time 54 hours 37 minutes, and the value added time 19 hours

32 minutes. It was determined that 73.6% of the process in the pathology

laboratory for gastric biopsy samples did not create added value at current state

map. It is suggested that the lead time can be reduced to 63 hours 09 minutes, the



waiting time 43 hours and 37 minutes, and the value added time 19 hours and 32

minutes, respectively, with the future state map and value stream plan created and

the defects, material and motion wasted. In this case, the period without added

value will be reduced from 73.6% to 69% and an improvement of 4.6% will be

achieved. In addition, the implementation of 5S method was carried out in the

laboratory to remove the priority wastage determined by the fishbone diagram and

pareto analysis.

As the result of the study with findings of the lean management practices in the

pathology laboratory and the results obtained can reduce the defects, cost, motion

waste and waiting times. It is recommended that the hospital carry on the study

done and disseminated it to all units of the hospital in order to see the long-term

results of lean management practices.

Bu çalışmanın amacı, yalın yönetim teknik ve araçlarından yararlanarak T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık

Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi Patoloji Laboratuvarı’ndaki israf

noktalarını ve bu israf noktalarını ortadan kaldıracak yalın yönetim tekniklerini belirlemek, yalın

uygulamalar ile daha kaliteli ve verimli çalışan bir patoloji laboratuvarının oluşmasını sağlamaktır.

Çalışmanın hastanelerde tıbbi laboratuvar bölümlerinde birden fazla yalın teknik ve araç kullanılması

nedeniyle kapsam yönünden özgün olacağı ayrıca hastanelerde yalın yönetimin uygulanması ve

sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda literatüre katkı sağlayacağı ileri sürülmektedir.

II. Amaç ve Kapsam



i. Araştırmanın Türü

Bu araştırma uygulamalı araştırmaların bir türü olan katılımcı eylem (aksiyon) araştırmaları

türündedir. Katılımcı eylem araştırmaları uzman araştırmacıların yürütücülüğünde, uygulayıcıların ve

probleme taraf olanların da katılımıyla, var olan uygulamaların eleştirel bir değerlendirmesini

yaparak durumu iyileştirmek için alınması gereken önlemleri belirlemeyi amaçlayan araştırmalardır.

Katılımcı eylem araştırmalarının toplumun kalkınmasında, birçok örgüt problemlerinin çözümünde

ve eğitim programlarının geliştirilmesinde son derece yaygın ve etkili bir yeri bulunmaktadır

(Karasar, 1994; Eden ve Huxham, 1996; Yüksel ve ark., 2015). Yüksel ve ark. (2015) katılımcı

eylem araştırmasının aşamalarını şu şekilde sıralamıştır:

• Teşhis (Problemin tanımlanması)

• Eylemin planlanması (Müdahalelerin seçimi)

• Eylem (Değişimin uygulanması)

• Eylemin değerlendirilmesi (Sonuçların gözden geçirilmesi)

• Öğrenmenin belirtilmesi (Problemin ötesinde tanımlanmasına neden olan genel bulguların

keşfedilmesi)

• Tekrar döngünün başlaması

Katılımcı eylem araştırmaları özel bir durumda, özel bir problem için, özel bir bilgi gerektiğinde veya

var olan sisteme yeni bir yaklaşım getirilmesi durumlarında önerilen bir araştırma türüdür (Köklü,

1993). Klasik araştırma yöntemlerinde sorumluluk araştırmacı üzerindeyken katılımcı eylem

araştırmalarında görev paylaşımı yapılmakta, sorumluluk katılımcılar ve araştırmacılar tarafından

paylaşılmaktadır (Yüksel ve ark., 2015:148).

ii. Veri Toplama Yöntemi ve Aracı

Veri toplama yöntemleri araştırmanın türüne göre farklılık göstermektedir. Bazı yöntemler nicelik

belirlemeye dönük araştırmalarda daha etkin iken bazı yöntemlerde nitelik belirlemeye dönük

araştırmalarda daha etkindir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan; 2014:93). Kumar (1996), veri toplama

yöntemlerini Şekil 2.1.’deki gibi sınıflandırmış ve ekte verilmiştir.

Bu çalışmada kullanılan veriler iki kaynaktan elde edilmiştir. Patoloji laboratuvarının mevcut

durumuna ilişkin veriler T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım

Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi istatistik birimi ve patoloji laboratuvarından alınmıştır.

Ayrıca uygulama adımındaki bilgilerin elde edilebilmesi için gözlem ve görüşme yöntemlerinden

yararlanılmıştır. Çalışmanın gerçekleştirilmesinde katılımlı gözlem ve yapılandırılmamış görüşme

yöntemi kullanılmış, gözlem sırasında elde edilen bulguların kaydedilmesi için yarı yapılandırılmış

gözlem formlarından yararlanılmıştır.

iii. Araştırmanın Yöntemi

Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için literatürdeki çalışmalar incelenmiş (Graban, 2011; Güleryüz

2012; Özdemir 2013; Protzman ve ark., 2015; Womack ve Jones, 2016) , yedi adımdan oluşan bir

uygulama planı oluşturulmuştur. Yönteme göre bu adımlar; üst yönetimin desteğinin alınması ve

çalışma yerinin belirlenmesi, gözlem, çalışanlara eğitim verilmesi, değer akış haritasının çizilmesi,

israf noktalarının ve uygulanacak yalın tekniklerin belirlenmesi, uygulama, değerlendirme ve

raporlama olarak belirlenmiştir. Uygulama adımları ekte yer alan Şekil 2.2’de verilmiştir.

1. Adım Üst Yönetim Desteğinin Alınması ve Çalışma Yerinin Belirlenmesi: Yalın yönetim

uygulamaları için üst yönetim desteğinin alınması ilk ve en önemli unsurdur. Çalışmayı

gerçekleştirmek için T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım

Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi seçilmiştir. Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli izin

alınmış olup izin yazısı Ek 1’de verilmiştir. Hastanenin seçilmesinde en önemli faktör hastane

çalışanlarının sağlık kurumlarında yalın yönetim konusunda daha önceden eğitim almış olması ve

yalın yönetim çalışmalarının uygulaması konusunda gönüllü olmasıdır. Çalışmanın

gerçekleştirilebilmesi için başhekimlik ve kalite koordinatörlüğü ile yüz yüze görüşmeler

gerçekleştirilmiş, bu görüşmeler sonucunda çalışma alanı olarak tıbbi patoloji laboratuvarı çalışma

yeri olarak belirlenmiştir.

Çalışma yeri olarak belirlenen T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı

Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 300 yatak kapasitesi ile 25.06.1964 tarihinde

hizmete girmiştir. Açıldığı günden itibaren çok yoğun bir taleple karşı karşıya kalan hastane bu

III. Materyal ve Yöntem



ihtiyaca cevap verebilmek ve hizmet kalitesini yükseltmek adına zaman içerisinde yeni birimleri ile

yatak kapasitesini artırmıştır. Eğitim hastanesi konumuna gelen hastane teşhis ve tedavi hizmetlerinin

yanında asistan yetiştiren, sağlık alanında çeşitli araştırmalara ev sahipliği yapan bir sağlık

kurumudur.  1996 yılında Dışkapı’da verilen poliklinik hizmetlerine dahil olarak, kendi arazisinde

yapılan yeni binasında altmış poliklinik odası, Etlik Semt Polikliniği ve yenilenen acil servisi ile,

Ankara’nın en fazla sayıda hastaya acil hizmeti veren hastanelerinden bir tanesi haline gelmiştir.

Önceleri Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi olarak hizmet veren hastane zaman içerisinde meydana

gelen değişimler sonucunda son olarak T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve

Araştırma Hastanesi adını almıştır. Hastane, bünyesine dahil edilen çeşitli semt poliklinikleri ve yeni

açılan kırk sekiz polikliniği ile daha da büyümüştür. Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi şu anda

770 yataklı kapasiteli, 68 yoğun bakım yatağı, 29 ameliyathane,  yoğun bakım hizmetleri, patoloji,

mikrobiyoloji, biyokimya, genetik ve doku tipleme laboratuvarları ve acil hizmetleri ile toplamda 174

ana dal ve yan dal polikliniğe sahip bir sağlık kurumdur.

(http://www.diskapieah.gov.tr/diskapi1/2017/06/10/diskapi-hastanesi/).

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve

Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı’nda histopatoloji ve sitopatoloji alanlarında hizmet

verilmektedir. Ayrıca immünhistokimyasal boyama ve histokimyasal boyamalar yapılabilmektedir.

Patoloji laboratuvarında çalışmanın yapıldığı tarihlerde 43 çalışan bulunmaktadır. Yıllık 30 000’nin

üzerinde materyal bakılan laboratuvar haftanın 5 günü 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet

vermektedir (http://www.diskapieah.gov.tr/diskapi1/department/patoloji-klinigi/).

2. Adım Gözlem: Çalışmanın ikinci aşamasında patoloji laboratuvarındaki iş süreçlerini incelemek ve

olası israf nedenlerini belirlemek amacıyla 01/11/2017-01/12/2017 tarihleri arasında bir ay boyunca

aralıklı gözlem yoluyla 14 gözlem gerçekleştirmiştir. Gözlemler sırasında çalışmanın diğer

aşamalarında kullanılacak verileri kaydetmek amacıyla yarı-yapılandırılmış gözlem formu

oluşturulmuştur. Gözlem formu örneği Ek 1’de verilmiştir. Gözlem yöntemini güçlendirmek

amacıyla görüşme yöntemiyle birlikte kullanılması önerilmektedir (Baş ve Akturan, 2008:102;

Yüksel ve ark., 2015:237; Beaudry ve Miller, 2016:42). Bu nedenle gözlemler sırasında

yapılandırılmamış görüşme yönteminden yararlanılmıştır.

3. Adım Çalışanlara Eğitim Verilmesi: Yalın yönetim uygulamalarında çalışan katılımı çok önemli

olduğu için çalışanların yalın yönetim terimlerine hakim olması ve kullanılan yalın yönetim

araçlarının bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla yalın yönetim uygulamaları ile ilgili temel bilgileri

içeren eğitim materyalleri oluşturulmuştur. Patoloji laboratuvarında hekimler ve diğer sağlık

çalışanlarına iki grup olarak eğitim programlanmış, 50 dakika süren yalın sağlık eğitimleri

düzenlenmiştir. Yalın sağlık eğitim programı ekte yer alan Çizelge 2.1.’de verilmiştir.

Gerçekleştirilen eğitim sonucunda patoloji laboratuvarı çalışanlarına sağlık kurumlarında yalın

yönetim uygulamaları ve kullanılan teknikler hakkında bilgiler verilmiştir. Eğitim programının konu

ve kapsamı ise ekte yer alan Çizelge 2.2’de verilmiştir.Gerçekleştirilen eğitim programı ile yalın

yönetimin temel kavramları ve sağlık yönetimi uygulamaları patoloji laboratuvarı çalışanlarına

anlatılmıştır. Aynı zamanda çalışmanın sonraki adımları için çalışanlarla fikir alışverişinde

bulunulmuştur. Eğitim programında çalışanların konu ile ilgili soruları cevaplandırılmış ve

araştırmaya destek verecekleri gözlenmiştir.

iv. Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırmanın kapsamı T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım

Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı ile sınırlıdır. Sonuçlar farklı hastaneler,

birimler ya da farklı patoloji laboratuvarlarına genellemez.

v. Araştırmanın Varsayımları

Araştırmada veri kaynağı olarak kullanılan, hastane istatistik birimi ve patoloji laboratuvarından

alınan veriler gerçeği yansıtmaktadır. Yalın yönetimi uygulamak için geliştirilen yöntem yeterli ve

geçerlidir.



i. Değer Akış Haritasının Çizilmesi

Değer akış haritasının çizimi ile iş basamaklarının görsel hale getirilmesi, süreçte meydana gelen

israf noktalarının tespit edilmesi ve bu israf noktalarının ortadan kaldırılmasına yönelik planlar

oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu sayede yalın yönetim ilkelerine uygun olarak çalışan patoloji

laboratuvarı ortaya çıkarılabilecektir. Tıbbi patoloji laboratuvarında değer akış haritasının

oluşturulmasında; ürün/hizmet ailesinin seçimi, mevcut durum haritasının oluşturulması, gelecek

durum haritasının oluşturulması ve değer akış planı ve uygulama adımları takip edilmiştir. Bu

adımlar aşağıda sırası ile açıklanmaktadır.

Ürün/Hizmet Ailesinin Seçimi

Ürün ya da hizmet üretme süreçlerindeki bütün süreç ve bilgi akışlarını tek bir haritada göstermek

oldukça karmaşık olacaktır. Bu nedenle değer akış haritalarında öncelikle bir ürün/hizmet ailesi

seçimi yapılmalıdır. Bu çalışmada T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı’nda “mide biyopsisi”

süreci ürün/hizmet ailesi olarak seçilmiştir. “Mide biyopsisi” sürecinin seçilmesinde iki temel neden

bulunmaktadır:

1. Hastane istatistik birimi ve patoloji laboratuvarından alınan verilere göre patoloji

laboratuvarına en çok materyal mide biyopsisinin de içerisinde bulunduğu gastroentroloji

bölümünden gelmektedir.

2. “Mide biyopsisi” materyal örnekleri için rutin olarak üç özel boya işlemi uygulanmaktadır.

“Mide biyopsisi” işlem sürecinde patoloji laboratuvarında bulunan immünohistokimya/histokimya

biriminin de görülmesini mümkün kılınmaktadır.

ii. Mevcut Durum Haritasının Çizilmesi

Mevcut durum haritasının oluşturulmasında yararlanılan veriler gözlem ve görüşmelerin yanında

patoloji laboratuvarı kayıtlarından elde edilmiştir. Değer katan ve katmayan sürelerin hesaplanması

için süreç boyunca numuneler takip edilerek kronometre ile ölçümler yapılmıştır. Çalışmada mevcut

durum haritasının oluşturulması için ürün/hizmet ailesi olarak seçilen ve 44 numuneden oluşan “mide

biyopsisi” örnekleri takip edilmiştir. Elde edilen verilerin kaydedilmesi için oluşturulan “Değer Akış

Haritası Süreç İzlem Formu’ndan yararlanılmıştır. Değer akış haritası süreç izlem formu ekte

verilmiştir.

Mevcut durumda patoloji laboratuvarında 11 uzman hekim, 7 asistan hekim, 15 laboratuvar teknikeri,

7 tıbbi sekreter, 2 hizmetli ve 1 temizlik personeli olmak üzere 43 çalışan bulunmaktadır.

Laboratuvar haftanın içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Patoloji

laboratuvarında 2017 yılında 28410 biyopsi, 8206 sitoloji olmak üzere 36616 numune incelenmiştir.

01.01.2017-01.05.2018 tarihleri arasında patoloji laboratuvarına aylık ortalama 2528 biyopsi 679

sitoloji olmak üzere 3207 numune gelmiştir. Patoloji laboratuvarı numune sayıları ekte yer alan

Çizelge 3.1.’de verilmiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve

Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı’nda sonuç verme süresi hedefleri biyopsi örnekleri için 7

iş günü, sitoloji örnekleri için 3 iş günü olarak belirlenmiştir. Sonuç verme sürelerini takip etmek ve

geliştirmek amacıyla hastane tarafından çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Ekte yer alan Çizelge 3.2.

incelendiğinde patoloji laboratuvarında sonuç verme sürelerinde hedeflenen düzeyde hizmet verildiği

görülmektedir. 01.01.2017-01.05.2018 tarihleri arasında biyopsi sonuç verme süreleri ortalama 4,14

iş günü; sitoloji sonuç verme süreleri ortalama 2,59 iş günü olarak gerçekleşmiştir.

Patoloji laboratuvarı değer akışında temel süreçler patoloji istemi, numune kabul, makroskopi, doku

takibi, bloklama, kesim, etüv, boyama/kapama, immünohistokimya/histokimya, mikroskobik

inceleme, raporlama, rapor kontrol ve arşiv adımlarından oluşmaktadır. Bu adımlar sırası ile aşağıda

açıklanmaktadır.

- Hastaneye başvuran hastadan patoloji istemi yapılmasıyla süreç başlamaktadır. Hastane Bilgi

Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden patoloji istemi yapılmakta daha sonra gerekli numune hastadan

alınarak görevli personel tarafından patoloji laboratuvarına teslim edilmektedir. Bu süreç patoloji

laboratuvar süreçlerindeki preanalitik kısmı oluşturmaktadır. “Mide biyopsisi” için bu süreçte geçen

süre 4 saat 39 dakika olarak belirlenmiştir.

- Görevli personel tarafından patoloji laboratuvarına getirilen numuneler sekreter tarafından kontrol

IV. Analiz ve Bulgular



edilerek kayıt işlemi gerçekleştirilmektedir. Eğer numuneler arasında numune kabul şartlarını

taşımayanlar varsa reddedilmektedir. Patoloji laboratuvarı numune ret kriterleri hastane tarafından şu

şekilde belirlenmiştir:

- İstem formunda hasta adı ve soyadı, servis bilgileri, doktor kaşe ve imzasının olmaması.

- Hastaya ait klinik bilgi olmaması.

- Otomasyon sisteminde istemin olmaması veya eksik olması (ön tanı, klinik bulgu, var ise önceki

patoloji tanısı vb.).

- Otomasyon sisteminde istemin olmasına rağmen numunelerin gönderilmemesi.

- Materyallerde isim ve dosya numarası yazmaması.

- Materyallerde yanlış isim ve barkodun bulunması.

- Numune transferinin uygun şartlarda yapılmaması.

- Materyalin patoloji/sitoloji istem formu dışında bir doküman ile gönderilmesi.

- Konsültasyon materyalinde preparata ait patoloji raporunun olmaması.

- Lokalizasyon belirtilmemesi,

- Materyalin yetersiz %10’luk formaldehid içinde gönderilmesi,

- Frozen istenen dokuya formaldehid konması,

- Frozen-immünofloresan materyallerinin uygunsuz gönderilmesi,

- Uygunsuz kaplarda mateyal gönderilmesi.

- Gönderilen kaplarda doku bulunmaması

- Sistemde istem yapılmasının Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kurallarına uymaması.

Belirtilen kabul kriterlerini karşılamayan ancak yeniden numune alınması mümkün olmayan

durumlarda “şartlı kabul” gerçekleştirilmektedir. Şartlı kabul ile istemi yapan hekiminin onayı

alınarak numune laboratuvara kabul edilmektedir. 01.01.2017-01.05.2018 tarihleri arasında patoloji

laboratuvarına gelen uygun olamayan numune sayıları ekte yer alan Şekil 3.1.’de verilmiştir.

01.01.2017-01.05.2018 tarihleri arasında uygun olmayan numune sayıları incelendiğinde; en fazla

Aralık 2017 (21 numene), Haziran ve Kasım 2017 (12 numune) aylarında uygun olmaması nedeniyle

numunelerin reddedildiği görülmektedir. Nisan 2017, Ekim 2017 ve Nisan 2018 aylarında

uygunsuzluk nedeniyle reddedilen numune bulunmamaktadır. Numunelerin uygunluk şartını taşıyıp

taşımadığı numune kabul biriminde çalışan sekreter tarafından yapılmaktadır. Reddedilen

numunelerin nedenleri incelendiğinde en fazla ön tanı/klinik bilgi eksikliği (25), uygunsuz transfer

(17), doktor kaşesinin olmaması (15) ve hatalı kayıt (10) nedeniyle ret gerçekleştiği görülmektedir.

Uygun olmayan patolojik materyal nedenleri ekte yer alan Çizelge 3.3.’de verilmiştir.

- Numune kabul işlemi için hem elektronik kayıt kullanılmakta hem de manuel olarak patoloji kayıt

defteri tutulmaktadır. Ayrıca numune takip numarası görevli personel tarafından manuel olarak elle

verilmektedir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra numuneler makroskopi işlemi için bekleme alanına

alınmaktadır. Numune kabul işleminde geçen toplam süre 52 dakikadır. Bu sürenin 15 dakikası kayıt

işleminden sonra makroskopi işlemi için bekleme süresidir ve değer yaratmamaktadır.

- Makroskopi işlemi ile numuneler doku takibi için hazır hale getirilmektedir. Mide biyopsisi

örneklerinin makroskopide geçirdiği süre 13 saat 57 dakika olarak belirlenmiştir. Bu sürenin sadece

54 dakikası değer yaratan süredir. Makroskopi işlemi tamamlandıktan sonra numunelerin doku takip

cihazına girmesi gerekmektedir. Laboratuvarda doku takip cihazları her gün saat 04.00’te otomatik

olarak çalışmaya programlanmıştır. Doku takibi işlemi 4 saat 30 dakika sürmektedir. Bu sayede her

gün 08.30’da mesai saati ile birlikte laboratuvar süreçlerinin başlaması sağlanmaktadır. Makroskopi

işlemi tamamlanan tüm numuneler doku takibi için bekletilmektedir.

- Doku takip işleminin tamamlanmasıyla numunelerin laboratuvar süreci başlamaktadır. Numune

sırasıyla bloklama, kesim, etüv ve boyama/kapama işlemlerinden geçmektedir. Patoloji

laboratuvarında doku takibi, bloklama ve kesim işlemleri arasında sürekli akış prensibine uygun

hareket edilmektedir. Bloklama işlemi için 1 saat 20 dakika, kesim işlemi için 1 saat 25 dakika süre

ayrılmakta ve bu sürelerin tümü değer yaratmaktadır. Etüv işlemi için ayrılan süre 50 dakikadır ve bu

sürenin 5 dakikası boyama/kapama işlemi öncesi bekleme süresidir. Boyama/kapama işlemi için 1

saat 01 dakika süre harcanırken bu sürenin 15 dakikası bekleme süresidir.

- Boyama/kapama işlemi tamamlandıktan sonra mide biyopsisi numuneleri özel boyama işlemleri

için histokimya/immünohistokimya birimine alınmaktadır. Bu birimde geçen toplam süre 6 saat 56

dakika iken bu sürenin 2 saat 56 dakikası sonraki işlem için bekleme süresidir.



- Histokimya/immünohistokimya işleminden sonra numuneler hekimler tarafından incelenmek üzere

mikroskobik inceleme aşamasına geçmektedir. Mide biyopsisi numunelerinin bu işlem basamağında

geçirdikleri toplam süre 26 saat 24 dakikadır. Mikroskobik inceleme aşamasında süreçlerin

gözlemlenen patolojik bulgulara göre farklılaşması nedeniyle değer yaratan ve yaratmayan sürelerin

belirlenmesinde uzman görüşünden yararlanılmıştır. Buna göre mide biyopsilerinin incelenmesi için

gerekli süre 4 saat olarak belirlenmiştir. Bu durumda mikroskobik inceleme aşmasında geçen sürenin

4 saati değer yaratan süre iken 22 saat 24 dakikası değer yaratmamaktadır.

- Mikroskobik inceleme sonucu oluşturulan raporlar sisteme girilmesi ve düzenlenmesi için rapor

sekreterlerine teslim edilmektedir. Rapor sekreterleri ilgili işlemleri gerçekleştirdikten sonra iki adet

çıktısını almakta ve düzeltmeler için ilgili hekime raporları iletmektedir. Eğer raporda bir değişiklik

ya da düzeltme gerekli ise işlem tekrarlanmaktadır. Raporlama süreci 45 dakika sürmektedir.

Raporlama işleminden sonra kontrol için geçen süre 11 saat 25 dakikadır. Bu sürenin 11 saati

bekleme süresidir ve değer yaratmamaktadır.

- Rapor kontrolü yapıldıktan ve onaylandıktan sonra sonuç iki nüsha halinde (arşiv ve hasta için)

dosyalanmakta ve patoloji laboratuvarı süreci tamamlanmaktadır. Sonucu onaylanan hastanın cep

telefonuna kısa mesaj ile sonuç işleminin tamamlandığı otomatik olarak sistem tarafından

iletilmektedir. Sonuç ve arşiv işlemi için ayrılan süre 5 dakikadır.

Gerekli tüm bilgiler toplandıktan sonra mevcut durum değer akış haritasının çizim aşamasına

geçilmiştir. Değer akış haritalarının çiziminde online diyagram çizim uygulaması olan Draw.io

programından yararlanılmıştır. Patoloji laboratuvarı mevcut durum haritası ekte yer alan Şekil 3.2.’de

verilmiştir. Patoloji laboratuvarında “mide biyopsisi” için oluşturulan mevcut durum haritası

incelendiğinde patoloji laboratuvarında akış süresinin 74 saat 09 dakika, bekleme süresinin 54 saat 37

dakika, katma değer süresinin ise 19 saat 32 dakika olduğu belirlenmiştir. Mevcut durumda mide

biyopsisi örnekleri için patoloji laboratuvarında geçen sürenin %73,6’sının katma değer yaratmadığı

belirlenmiştir.

iii. Gelecek Durum Haritasının Çizilmesi

Değer akış haritaları oluşturulurken ürün/hizmet ailesinin seçimi ve mevcut durum haritaları

oluşturulduktan sonra gelecek durum haritası çizilmektedir. Gelecek durum haritalarıyla mevcut

durumda belirlenen israf noktalarını ortadan kaldırmak için uygulanacak yalın teknikler belirlenerek

ulaşılmak istenen amaç ortaya konulmaktadır.

Gelecek durum haritasında patoloji numunelerinin laboratuvara taşınması, numune kabul,

makroskopi, raporlama ve arşiv bölümleri kaizen noktası olarak belirlenmiştir. Ayrıca numune kabul

biriminde iş standartlaştırma ve bloklama, kesim, etüv, boyama ve kapama süreçlerini içeren

laboratuvar alanında ise 5S yöntemi uygulanacaktır. Patoloji laboratuvarındaki bazı süreçler değer

yaratmasa da mevcut durumda sürdürülmesi gerekmektedir.  Örneğin numuneler makroskopi

işleminden sonra doku takibi için 13 saat 03 dakika beklemektedir ve bu süre israftır. Ancak bu israfı

ortadan kaldırmak için yapılacak bir iyileştirme mevcut durumda diğer birimlerde bir yığılmaya

neden olacaktır. Bu nedenle mevcut durumun sürdürülebilmesi için bu bekleme şu anda gereklidir ve

ortadan kaldırılamamaktadır. Patoloji laboratuvarı için oluşturulan gelecek durum haritasında

belirlenen noktalar aşağıda açıklanmaktadır.

Preanalitik Süreç: Değer akış haritalama ile patoloji numunelerinin laboratuvara transferinde uygun

taşıma kaplarının kullanılmadığı tespit edilmiştir. Numunelerin laboratuvara transferi için

materyalleri belirli sıcaklıkta tutabilen taşıma çantaları kullanılmalıdır. Uygun şartlarda taşınmayan

numuneler patoloji sonucunu etkileyebilmektedir. Ayrıca uygun şartlarda taşınmayan numunelerin

reddedilmesi zaman ve maliyet israfına neden olacaktır. Preanalitik süreç kaizen noktası olarak

belirlenmiştir.

Patoloji laboratuvarına gönderilen istem formlarında klinik bilgi eksikliği zaman israfına neden

olmaktadır. Klinik bilgi eksikliği numune ret oranları içerisinde birinci sırada yer almaktadır. Tam

olarak açıklanmayan klinik bilgi patologların tanı koyma sürelerini de etkilemektedir. Bu israfın

ortadan kaldırılması için iş standartlaştırma uygulaması seçilmiştir.

Patoloji laboratuvarına gönderilen numuneler üzerinde enfekte materyaller (HIV, Hepatit) için bir

uyarı sistemi bulunmamaktadır. Bu durum hata israfına neden olabileceği gibi iş güvenliği açısından

da tehdit oluşturmaktadır. Bu isafın ortadan kaldırılması için iş standartlaştırma uygulaması

seçilmiştir.



Numune Kabul: Numune kabul ve kayıt birimine gelen numuneler hem elektronik olarak sisteme

girilmekte hem de manuel olarak patoloji kayıt defteri tutulmaktadır. Kayıt sonrası numunelerin

patoloji birimleri içerisinde takibi çok zor olmaktadır. Bu durum zaman ve hata israflarının ortaya

çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca laboratuvara gelen materyallerin patolojideki takip numarası

manuel olarak sekreter tarafından verilmektedir. Bu durum da olası hata israflarının önünü

açmaktadır. Numune kabul birimi kaizen noktası olarak belirlenmiştir.

Makroskopi: Makroskopi biriminde rapor oluşturma aşamasında asistan ya da uzman hekimin

yanında bir sekreter çalışmakta ve rapor oluşturmaktadır. Bu durum hata ve zaman israflarına neden

olabilmektedir. Makroskopi alanı kaizen noktası olarak belirlenmiştir.

Laboratuvar Alanı: Laboratuvar alanı bloklama, kesim, etüv ve boyama/kapama işlemlerinin

yapıldığı alandır. Patoloji laboratuvarında temizlik ve malzeme tedarikinden sorumlu bir çalışan

bulunmaktadır. Bu alandaki personel eksikliği temizlik ve malzeme temininde sorunlar yaşanmasına

neden olmaktadır. Laboratuvar alanı 5S noktası olarak belirlenmiştir.

Raporlama: Patoloji laboratuvarında sonuç raporu sekreter tarafından sisteme girildikten sonra iki

adet çıktı alınmakta (hasta ve arşiv için) ve uzman hekimin onayına sunulmaktadır. Eğer raporda

düzeltme gerekiyorsa işlem tekrarlanmaktadır. Bu durum gereksiz malzeme kullanımı ve sekreterin

gereksiz hareketine neden olmaktadır. Ayrıca süreç uzamakta ve zaman israfı ortaya çıkmaktadır.

Raporlama alanı kaizen noktası olarak belirlenmiştir.

Arşiv: Patoloji laboratuvarında konsültasyon ile gelen numuneler için bir arşivleme alanı

bulunmamaktadır. Bu durum olası hata israfına neden olabileceği gibi materyallerin bulunmasını

zorlaştırarak zaman israfında neden olmaktadır. Arşiv alanı kaizen noktası olarak belirlenmiştir.

Belirlenen israf noktalarını ortadan kaldırmak için gerekli iyileştirme noktalarını gösteren patoloji

laboratuvarı gelecek durum haritası ekte yer alan Şekil 3.3’de verilmiştir.

Oluşturulan gelecek durum haritası ile preanalitik süreçte, numune kabul biriminde ve makroskopide

kaizen uygulamaları ile hata ve zaman; laboratuvar alanında yapılacak 5S uygulamasıyla hata ve

gereksiz hareket israflarının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Raporlamadan sonra rapor

kontrol aşamasının yapılacak kaizen çalışması ile zaman, maliyet ve hareket israfının önüne

geçilecektir. Ayrıca raporlama ve rapor kontrol arasında çekme prensibi ile sürekli akış sağlanarak 11

saatlik bekleme süresi ortadan kaldırılabilecektir. Bu durumda akış süresi 63 saat 09 dakika, bekleme

süresinin 43 saat 37 dakika, katma değer süresinin ise 19 saat 32 dakika olacaktır. Katma değer

yaratmayan süre oranı %73,6’dan %69’a düşürülecek ve %4,6’lık bir iyileşme sağlanacaktır. Gelecek

durum haritasında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için değer akış planları hazırlanmalı ve

uygulamaya başlanmalıdır. Ulaşılan gelecek durum haritası bir sonraki çalışmanın mevcut durum

haritası haline gelecek ve süreç sürekli yenilenecektir.

iv. Değer Akış Planı

Değer akış haritalarında gelecek durum haritasının çiziminden sonra bu haritada belirlenen hedeflere

ulaşabilmek amacıyla değer akış planı oluşturulmaktadır. Bu çalışmada değer akış planının

oluşturulması aşamasında yalın yönetimin “insana saygı” ilkesini gerçekleştirmek ve çalışan

katılımını artırmak amacıyla balık kılçığı diyagramı ve pareto analizinden yararlanılmıştır.

v. Balık Kılçığı Diyagramı

Değer akış haritası, gözlem ve görüşmeler sonucunda belirlenen israf nedenleri, patoloji laboratuvarı

çalışanları ile yapılan beyin fırtınası sonucunda balık kılçığı diyagramı ile görsel hale getirilmiştir.

Patoloji laboratuvarında israf nedenleri yöntem, ekipman, insan ve diğer nedenler başlıkları altında

toplanmıştır. Oluşturulan balık kılçığı diyagramı ekte yer alan Şekil 3.4.’de verilmiştir. T.C. Sağlık

Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma

Hastanesi Patoloji Laboratuvarı’nda israf nedenleri yöntem başlığı altında gereksiz prosedürler ve

bilişim sistemi eksikliği; ekipman başlığı altında makine arızaları ve malzeme temininde yaşanan

sorunlar; insan başlığı altında hatalar ve klinik bilgi eksikliği; diğer başlığı altında taşımada yaşanan

sorunlar ve temizlik ile ilgili sorunlar olarak belirlenmiştir. Balık kılçığı diyagramının

oluşturulmasının ardından bu nedenlerden en önemlilerini seçmek ve uygulamaya geçmek amacıyla

pareto analizinden yararlanılmıştır.

vi. Pareto Analizi

Pareto analizi için balık kılçığı diyagramı ile belirlenen israf nedenlerinden bir form oluşturulmuş ve

patoloji laboratuvarı çalışanlarına bu israf nedenleri ile ne sıklıkla karşılaştıkları sorusu



yöneltilmiştir. Pareto analizi formu ekte verilmektedir. Pareto analizi için gerekli hesaplamaları

yapmak için formda Nadiren=1, Bazen=2, Genellikle=3, Sık Sık=4 şeklinde puanlandırılmıştır.

Çalışmaya, uygulamanın yapıldığı tarihte laboratuvarda bulunan ve çalışmaya katılmayı kabul eden

35 patoloji laboratuvarı çalışanı katılmıştır. Pareto analizi hesaplamaları için Microsoft Excel

programından yararlanılmıştır. İlk aşamada veriler sınıflandırılarak kümülatif puan ve yüzdeleri

hesaplanmıştır. Temizlik ile ilgili sorunlar 88 puan ile en sık karşılaşılan israf nedeni olurken;

taşımada yaşanan sorunlar 51 puan ile en az karşılaşılan israf nedeni olarak belirlenmiştir. İsraf

nedenlerinin puanları, kümülatif puan ve yüzdeleri ekte yer alan Çizelge 3.4.’de verilmiştir. İkinci

aşamada hesaplanan kümülatif puan ve yüzdeleri görsel hale getirmek ve 20/80 kuralını uygulamak

için pareto analizi grafiği oluşturulmuştur. Pareto analizi grafiği ekte yer alan Şekil 3.5.’de

verilmiştir. Pareto analizi sonucunda, %80’nin altında kalan temizlik ile ilgili sorunlar, malzeme

teminde yaşanan sorunlar, klinik bilgi eksikliği, makine arızaları ve hatalar öncelik verilmesi gereken

başlıklar olarak belirlenmiştir. Gereksiz prosedürler, bilişim sistemi eksikliği ve taşımada yaşanan

sorunlar ise dışarıda bırakılmıştır.

Değer akış haritaları ve balık kılçığı diyagramı ile belirlenen israf noktaları pareto analizi ile öncelik

sırasına konulmuştur. Bu aşamadan sonra gelecek durum haritasındaki hedeflere ulaşabilmek için bir

plan oluşturmak gerekmektedir. Belirlenen israf nedenleri, israf türleri, uygulanacak yalın teknik ve

çözüm önerilerinden oluşan değer akış planı ekte yer alan Çizelge 3.5.’de verilmiştir. Gelecek durum

haritasına ulaşmak için hazırlanan değer akış planı ile israf noktalarının ortadan kaldırılması ve yalın

yönetim prensiplerine uygun çalışan bir patoloji laboratuvarı yaratılması hedeflenmektedir.

vii. Uygulama

Gözlem, görüşme, değer akış haritaları, balık kılçığı diyagramı ve pareto analizi sonucunda

oluşturulan değer akış planı patoloji laboratuvarındaki israf nedenleri ve kullanılması gereken yalın

teknikler ortaya konulmuştur. Bu tekniklerin uygulanması için hastane kalite koordinatörlüğü ve

patoloji laboratuvarı yönetimi ile toplantı yapılmıştır. Araştırma süresinde uygulanması önerilen

yalın tekniklerden sadece 5S yönteminin kullanılması kabul edilmiştir. Diğer öneriler hastane

tarafından değerlendirilmeye alınmıştır. Belirlenen israf nedenlerinden temizlik ile ilgili sorunlar,

malzeme teminde yaşanan sorunlar ve hataların ortadan kaldırılmasında 5S yöntemi etkili bir

tekniktir. Bu nedenle bloklama, kesim, etüv, boyama ve kapama işlemlerinin yapıldığı laboratuvar

alanında 5S uygulaması yapılmasına karar verilmiştir.

viii. Laboratuvarda 5S Uygulaması

Pareto analizi sonucu belirlenen israf noktalarını ortadan kaldırmak amacıyla laboratuvarda 5S

uygulaması yapılması planlanmıştır. 5S’in uygulaması için beş adımdan oluşan bir plan takip

edilmiştir. Bu adımlar:

- 5S uygulama ekibinin oluşturulması

- 5S uygulama alanının belirlenmesi ve hazırlanması

- Uygulama planının hazırlanması

- Amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve çalışanlara duyurulması

- Uygulamadır.

Öncelikle 5S uygulaması için gönüllü olarak çalışmaya katılmak isteyen çalışanlardan bir ekip

oluşturulmuştur. Daha sonra çalışma alanının belirlenmesi için fikir alış verişinde bulunulmuş,

bloklama, kesim, etüv, boyama ve kapama işlemlerinin yapıldığı laboratuvar alanı uygulama yeri

olarak belirlenmiştir. Laboratuvar alanının uygulama alanı olarak seçilmesinde birden fazla süreci

bünyesinde barındırması, personel sayısının çok olması, manuel olarak yapılan iş sayısının fazla

olması faktörleri etkili olmuştur.

Laboratuvarda kullanılan dolaplarda daha önceden etiketlendirme yapılmıştır. Ancak bu

etiketlendirmelerin bir kısmının yanlış olduğu ve etiket ve dolap içerisindeki malzemelerin

uyuşmadığı belirlenmiştir. Sınıflandır, sırala, sil, standartlaştır ve sürdür adımlarıyla dolaplar yeniden

düzenlenmiştir. Yanlış etiketler düzeltilmiş, dolap içi malzeme yerleri belirlenerek yeniden

etiketlendirme yapılmıştır. 5S uygulaması sırasında aslında laboratuvarda kullanılmayan onlarca boş

eldiven kutusu, mermer, farklı laboratuvara ait kimyasallar, defterler, kullanılmayan kaplar ve

aparatlar laboratuvardan uzaklaştırılmış; malzemeler kullanım sıklığına göre depolanmıştır.

Malzeme temininde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla görsel yönetimden yararlanılarak

laboratuvarda bir stok kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Kullanılan malzemelerin kırmızı bant



seviyesine düşmesi kritik stok miktarına gelindiği ve depodan malzeme istemi yapılması gerektiğini

ifade etmektedir. Yeşil bant güvenli stoku göstermektedir. Bu sayede laboratuvar alanında fazla

stokun önüne geçilmesinin yanında malzemesiz kalma sorunun da önüne geçilmiştir.

Patoloji laboratuvarında yapılan 5S uygulaması sonucunda daha temiz, düzenli ve iş kazalarının

önceden engellenebileceği bir çalışma ortamı oluşturulmuştur. Tıbbi laboratuvarlarda güvenli bir

çalışma ortamı oluşturmak, olası iş kazalarının ve hataların önüne geçmek amacıyla temiz ve düzenli

bir çevrenin oluşturulması gerekmektedir. Laboratuvar çalışanları, laboratuvarların yapıları ve

işleyişleri nedeniyle çeşitli biyolojik risk faktörleri, kimyasal malzemeler ve tehlikeler içeren

ortamlarda çalışmaktadırlar. Çalışanların bu tehlikelerden ve gelişebilecek olan laboratuvar kaynaklı

enfeksiyonlardan korunabilmesi için uygun ve güvenli laboratuvar ekipmanlarının kullanılması ve

işlevsel çalışma alanlarının tasarlanması gerekmektedir. 5S uygulaması ile laboratuvar alanında

temizlik ve düzen sağlanmıştır. Uygulamanın sürdürülmesinin laboratuvarda hata oranlarının

azalmasına; çalışan memnuniyetinde ise artışa neden olacağı ileri sürülmektedir. 5S uygulaması

öncesi ve sonrasını gösteren şekiller ekte verilmiştir.



V. Sonuç ve Öneriler

Yapılan çalışmada T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım

Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı’nda yalın yönetim uygulaması

başlatılmıştır. Çalışma sonucunda yalın yönetim uygulamaları ile patoloji laboratuvarında değer

yaratmayan sürelerin azaltılabileceği, hata, gereksiz hareket ve malzeme israflarının önüne

geçilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır:

- Çalışmanın ilk aşamasında üst yönetimin desteği alınarak çalışma yeri belirlenmiştir. Daha sonra

katılımlı gözlem yoluyla patoloji iş süreçleri incelenmiş ve olası israf noktaları tespit edilmiştir.

- Gözlem aşamasının tamamlanmasıyla patoloji laboratuvarında “yalın sağlık” eğitimi düzenlemiş,

çalışanların konu hakkındaki bilgi ve farkındalıkları artırılmıştır. Bu sayede yapılan uygulamalarda

çalışan katılımının artırılması hedeflenmiştir.

- Değer akış haritalarıyla patoloji laboratuvarının mevcut ve gelecek durumları ortaya konulmuştur.

Yapılan çalışma sonucunda patoloji laboratuvarında “mide biyopsisi” için oluşturulan mevcut durum

haritası ile akış süresinin 74 saat 09 dakika, bekleme süresinin 54 saat 37 dakika, katma değer

süresinin ise 19 saat 32 dakika olduğu belirlenmiştir. Mevcut durumda mide biyopsisi örnekleri için

patoloji laboratuvarında geçen sürenin %73,6’sının katma değer yaratmadığı belirlenmiştir.

- Gelecek durum haritasıyla yalın yönetim tekniklerinin kullanılacağı alanlar belirlenmiştir. Gelecek

durum haritasının uygulanmasıyla akış süresi 63 saat 09 dakika, bekleme süresinin 43 saat 37 dakika,

katma değer süresinin ise 19 saat 32 dakika olacaktır. Katma değer yaratmayan süre oranı %73,6’dan

%69’a düşürülecek ve %4,6’lık bir iyileşme sağlanacağı hesaplanmıştır.

- Gözlem, görüşme ve değer akış haritalarıyla patoloji laboratuvarındaki israf noktaları ve türleri

belirlenmiştir. İsraf noktalarını ortadan kaldırmaya yönelik kullanılacak yalın teknikleri ve çözüm

önerilerini içeren değer akış planı oluşturulmuştur.

- Değer akış planı ile patoloji numunelerinin laboratuvara taşınmasında uygun materyallerin

kullanılmadığı tespit edilmiştir. Numunelerin taşınması için materyalleri belirli sıcaklıkta tutabilen

taşıma çantaları kullanılmalıdır. Uygun şartlarda taşınmayan numuneler patoloji sonucunu

etkileyebilmektedir. Ayrıca uygun şartlarda taşınmayan numunelerin reddedilmesi zaman ve maliyet

israfına neden olacaktır. Uygun taşıma materyallerinin temin edilmesi önerilmiş ve hastane

yönetimince taşıma çantaları temin edilmiştir.

- Numune kabul ve kayıt birimine gelen numuneler hem sisteme işlenmekte hem de manuel olarak

patoloji kayıt defteri tutulmaktadır. Kayıt sonrası numunelerin patoloji birimleri içerisinde takibi çok

zor olmaktadır. Bu durum zaman ve hata israflarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İsraf

kaynağını ortadan kaldırmak amacıyla barkod sistemine geçilmesi önerilmiştir. Bu sayede kayıt

işleminde olabilecek hatalar ortadan kaldırılacak ve numunelerin patoloji birimleri içerisindeki takibi

kolaylaşacaktır. Öneri hastane yönetimince değerlendirmeye alınmıştır.

- Numune kabul ve kayıt birimine gelen materyallerin patolojideki takip numarası manuel olarak

sekreter tarafından verilmektedir. Bu durum olası hata israflarının önünü açmaktadır. Çözüm önerisi

olarak takip numarasının sistem tarafından otomatik olarak verilmesi önerilmiştir. Öneri konusunda

hastane bilgi işlem birimi çalışma başlatmıştır.

- Makroskopi biriminde rapor oluşturma aşamasında asistan ya da uzman hekimin yanında bir

sekreter çalışmakta ve rapor oluşturmaktadır. Bu durum hata ve zaman israflarına neden

olabilmektedir. Çözüm önerisi olarak dikte sisteminden yararlanılması ya da numune türlerine göre

makroskopi şablonları oluşturulması önerilmiştir. Öneri hastane yönetimince değerlendirmeye

alınmıştır.

- Patoloji laboratuvarına gönderilen istem formlarında klinik bilgi eksikliği zaman israfına neden

olmaktadır. Klinik bilgi eksikliği numune ret oranları içerisinde birinci sırada yer almaktadır. Tam

olarak açıklanmayan klinik bilgi patologların tanı koyma sürelerini de etkilemektedir. Çözüm önerisi

olarak elektronik sistemin klinik bilgi girilmeyen patoloji istem formlarına onay vermemesi

önerilmiş. Konu hakkında hastane bilgi işlem birimi çalışma başlatmıştır.

- Patoloji laboratuvarında sonuç raporu sekreter tarafından sisteme girildikten sonra iki adet çıktı

alınmakta (hasta ve arşiv için) ve uzman hekimin onayına sunulmaktadır. Eğer raporda düzeltme

gerekiyorsa işlem tekrarlanmaktadır. Bu durum gereksiz malzeme kullanımı ve sekreterin gereksiz

hareketine neden olmaktadır. Ayrıca süreç uzamakta ve zaman israfı ortaya çıkmaktadır. Çözüm

önerisi olarak rapor kontrolü için belgelerin hekimlere elektronik sistem üzerinden gönderilmesi ve e-



imza ile onaylanması önerilmiştir. Böylece zaman, maliyet ve hareket tasarrufu sağlanacaktır. Öneri

hastane yönetimince değerlendirmeye alınmıştır.

- Patoloji laboratuvarına gönderilen numuneler üzerinde enfekte materyaller (HIV, Hepatit) için bir

uyarı sistemi bulunmamaktadır. Bu durum hata israfına neden olabileceği gibi iş güvenliği açısından

da tehdit oluşturmaktadır. Çözüm önerisi olarak enfekte materyallerin kabulü sırasında bilgi yönetim

sisteminin uyarı sinyali vermesi önerilmiştir. Hastane bilgi işlem birimi konu hakkında çalışma

başlatmıştır.

- Patoloji laboratuvarında konsültasyon ile gelen numuneler için bir arşivleme alanı

bulunmamaktadır. Bu durum olası hata israfına neden olabileceği gibi materyallerin bulunmasını

zorlaştırarak zaman israfında neden olmaktadır. Çözüm önerisi olarak konsültasyon numuneler için

ayrı bir arşivleme alanı oluşturulması önerilmiş ve yönetimce değerlendirilmeye alınmıştır.

- Patoloji laboratuvarında temizlik ve malzeme tedarikinden sorumlu bir çalışan bulunmaktadır. Bu

alandaki personel eksikliği temizlik ve malzeme temininde sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır.

Bu durum hata ve gereksiz hareket israflarına neden olmaktadır. Çözüm önerisi olarak 5S uygulaması

önerilmiş ve kabul edilmiştir.

- Çalışmada yalın yönetimin temel ilkelerinden olan “insana saygı” ilkesini yerine getirebilmek ve

çalışan katılımını artırabilmek amacıyla değer akış planın oluşturulmasında balık kılçığı diyagramı ve

pareto analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Öncelikle patoloji laboratuvarında belirlenen israf

nedenlerinin balık kılçığı diyagramı oluşturulmuştur. Yöntem başlığı altında gereksiz prosedürler ve

bilişim sistemi eksikliği; ekipman başlığı altında makine arızaları ve malzeme temininde yaşanan

sorunlar; insan başlığı altında hatalar ve klinik bilgi eksikliği; diğer başlığı altında taşımada yaşanan

sorunlar ve temizlik ile ilgili sorunlar olarak belirlenmiştir.

- Balık kılçığı diyagramı ile belirlenen israf başlıklarından pareto analizi formu oluşturularak

çalışanlar üzerinde uygulanmıştır. Pareto analizi sonucunda %80’nin altında kalan temizlik ile ilgili

sorunlar, malzeme teminde yaşanan sorunlar, klinik bilgi eksikliği ve hatalar öncelik verilmesi

gereken başlıklar olarak belirlenmiştir. Gereksiz prosedürler, bilişim sistemi eksikliği ve taşımada

yaşanan sorunlar ise dışarıda bırakılmıştır.

- Belirlenen israf noktalarını ortadan kaldırmak amacıyla laboratuvar alanında 5S uygulaması

gerçekleştirilmiştir. 5S uygulaması sonucunda daha temiz, düzenli ve iş kazalarının önceden

engellenebileceği bir çalışma ortamı oluşturulmuştur.

Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak geliştirilen öneriler aşağıda sunulmaktadır:

- Yapılan çalışma sonucunda yalın yönetim uygulamalarıyla patoloji laboratuvarında maliyet, hata

oranları ve sonuç verme sürelerinde azalma sağlanabileceği saptanmıştır. Patoloji laboratuvarlarında

daha kaliteli hizmeti, daha hızlı ve ucuza üretebilmek için yalın yönetim uygulamaları

önerilmektedir.

- Yalın yönetim anlayışının tamamen yerleşebilmesi için kültürel bir değişim gereklidir. Kültürel bir

değişimin tamamlanması için ise en az beş yıllık bir sürece ihtiyaç vardır. Bu çalışma ile T.C. Sağlık

Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma

Hastanesi Patoloji Laboratuvarında yalın yönetim uygulamasına başlanmıştır. Yalın bir patoloji

laboratuvarının yaratılması için uygulamaların üst yönetimin ve laboratuvar çalışanlarınca devam

ettirilmesi gerekmektedir. Bu sayede çalışmanın uzun vadeli sonuçları da ortaya konulabilecektir.

- Patoloji laboratuvarının yalın yönetime uygun olarak işlemesi için önerilen iyileştirmelerin hayata

geçirilmesi; sonuçların kısa, orta ve uzun vadede sonuç verme süresi, numune ret oranı ve maliyetler

üzerindeki etkisinin ortaya konulması önerilebilir.

- Yalın yönetim çalışmalarının hasta ve çalışan memnuniyeti üzerinde olumlu etkileri olduğu

bilinmektedir. Bundan sonraki çalışmalar için yalın yönetim uygulamaları ile birlikte uygulama

öncesi ve sonrası hasta ve çalışan memnuniyeti karşılaştırmaları yapılması önerilebilir.

- Yalın hastane hedefine ulaşılabilmesi için patoloji laboratuvarında başlayan yalın yönetim

çalışmalarının hastanenin diğer birimlerine yaygınlaştırılması gerekmektedir. Diğer birimlerde de

yalın yönetimin yerleşmesi ile uygulamanın tedarikçilere yaygınlaştırılması önerilmektedir.

- Çalışma sonucunda yalın yönetim teknikleri uygulanarak patoloji laboratuvarında hataların

azaltılabileceği hesaplanmıştır. Ancak laboratuvar hatalarının büyük kısmının pre-analitik süreçte

gerçekleşmesi nedeniyle hataları azaltmada etkili bir sonuç için uygulamaların pre-analitik süreçlere

aktarılması önerilmektedir.



- Patoloji laboratuvarlarında çevresel koşullar, temizlik ve düzen hatalar ve sonuç kalitesi üzerinde

etkilidir. Hataların, gereksiz hareket ve fazla stokun engellenmesi için laboratuvar alanında başlatılan

5S uygulamasının öncelikle laboratuvarın diğer birimlerine daha sonra depolara yaygınlaştırılması

önerilmektedir.

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar

Sağlık kurumlarında yalın yönetim uygulamaları tüm dünyada yaygınlaşmaktadır.  Türkiye'de ise

sağlık kurumlarında gerçekleştirilen yalın yönetim çalışmalarının oldukça kısıtlı olduğu

görülmektedir.  Yalın yönetim anlayışının tamamen yerleşebilmesi için kültürel bir değişim

gereklidir. Kültürel bir değişimin tamamlanması için ise en az beş yıllık bir sürece ihtiyaç vardır. Bu

çalışma ile T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarında yalın yönetim uygulamasına başlanmıştır.

Yalın bir patoloji laboratuvarının yaratılması için uygulamaların üst yönetimin ve laboratuvar

çalışanlarınca devam ettirilmesi gerekmektedir. Bu sayede çalışmanın uzun vadeli sonuçları da ortaya

konulabilecektir. Bu çalışma ile Türkiye'de ilk kez bir patoloji laboratuvarında yalın yönetim

uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu yönü ile çalışmanın ileride sağlık kurumları ve laboratuvarlarda

yapılacak yalın yönetim çalışmaları için bir rehber olabileceği öngörülmektedir.

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.

BAŞ T, AKTURAN U (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri: NVivo 7.0 İle Nitel Veri Analizi. Seçkin

Yayıncılık, Ankara.

BEAUDRY J S, MILLER L (2016). Research Literacy: A Primer For Understanding and Using

Research. The Guildford Press, New York.

EDEN C, HUXHAM C (1996). Action research for management research. British Journal of

Management, 7: 75-86.

GRABAN M (2011). Yalın Hastane Kalite, Hasta Güvenliği ve Çalışan Memnuniyetini Artırmak,

Çeviren ŞENGÖZER P. Optimist Yayınları, İstanbul.

GÜLERYÜZ D (2012). Yalın Yönetim Sistemlerinin Hastanede Uyarlanabilirliği ve Bir Hastane

Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

http://www.diskapieah.gov.tr/diskapi1/2017/06/10/diskapi-hastanesi/ Erişim Tarihi: 20.05.2018

http://www.diskapieah.gov.tr/diskapi1/department/patoloji-klinigi/ Erişim Tarihi: 20.05.2018

KARASAR, N (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 6. Basım, 3A Araştırma, Eğitim Danışmanlık

Ltd., Ankara.

KÖKLÜ N (1993). Eylem Araştırması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 26(2):

357-366.

KUMAR R (1996). Research Methodology A Step-By-Step Guide For Begginers. Sage Publications,

London.

ÖZDEMİR D (2013). Hastane Süreçlerinin Yalın Yöntemler ile İyileştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi,

Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

PROTZMAN C, KERPCHAR J, MAYZELL G (2015). Leveraging Lean in Medical Laboratories:

Creating a Cost Effective, Standardized, High Quality, Patient-Focused Operation. CRC Press

Taylor&Francis Group, Boca Raton.

WOMACK J P, JONES D T (2016). Yalın Düşünce. Çeviren: Oygur Yamak. Optimist Yayın

Dağıtım, İstanbul.

YÜKSEL A, YANIK A, AYAZLAR R A (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Kavramlar,

Analizler, Araştırmalar. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

IX. Kaynaklar



a) Mali Bilanço ve Açıklamaları:

X. Ekler

Ek1 'de tablo halinde verilmiştir.

Tamamlanan proje ile alınan yazıcı ve bilgisayar Sağlık Yönetimi Bölümü asistan odasına

yerleştirilmiştir. Mevcut durumuyla bundan sonra bölümümüzde gerçekleştirilecek her türlü lisans ve

lisansüstü çalışması için kullanıma uygundur.

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar:

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar :

Materyal ve Yöntem bölümünde belirtilmeyen her hangi bir teknik ayrıntı bulunmamaktadır.

Tamamlanan proje ile herhangi bir sunum yapılmamıştır.

d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar) (Altyapı ve Yönlendirilmiş Projeler için uygulanmaz):
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Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler (Altyapı ve Yönlendirilmiş Projeler için uygulanmaz):


