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Sirkülasyonda Đyileşme  

 
Barrett ve ekibinin hazırladığı "Kültürel Dönüşüm Araçları" yöntemi, Amerika'nın Houston 
eyaletinde bulunan The Methodist Hastanesi'nde uygulandı ve yaratılan manevi bakım ortamı 
sayesinde çalışan ve hasta memnuniyetinde gözle görülür bir yükseliş sağlandı. Amerika'nın ilk 
100 hastanesi arasında gösterilen The Methodist'in yönetim kurulu üyeleri, 1997'de aldıkları bir 
kararla kurumun misyonunu yenileme yoluna gider. Yeni durumda manevi bir ortam 
yaratmaya odaklanan hastane yönetimi bunun ölçümlenebilir olmasını da ister. Barrett ve 
ekibiyle çalışma kararı alan yönetim, birlikte yürütülen çalışmaların sonunda çalışan 
memnuniyeti, hasta bakımı, işyeri sağlığı ve güvenliği konularında eskiye nazaran büyük bir 
başarı kaydeder. Yeni bir kurum kültürü yaratmak adına Barrett ile yola çıkan hastane 
yönetimi, sadece kültürler ve değerler arasındaki ilerlemeyi gözlemlemekle kalmaz, aynı 
zamanda proje ilerledikçe belli bölümlerdeki sorunları da görme fırsatı yakalar.  
 
Kültürel Değişim Araçları değerlerin belirlenmesinde kullanıldı ve değerler anketi sonucunda 
ICARE (Integrity,Compassion,Accountibility,Respect,Excellence) değerleri belirlendi.    
 
Kültürel Değişim Araçları: 
 

• Hastaneye misyonuyla temel değerlerinin nerelerde çatıştığını 
• Çalışanların ICARE değerlerini nasıl gördüğü ve işlerine yansıtıp yansıtmadıkları 

hakkında bilgiler verdi. 
 
Anketin gerçek değeri, izleyebilecekleri somut bir yol haritası sunmasıydı. Değerler anketine 
katılanlarca seçilen kelimelerin bir anlamı vardı. Bu anlamın ortaya çıkarılması ve ortak bir 
anlayış geliştirilmesi ve hastanenin tüm birimleriyle paylaşılması gerekiyordu. Hastanedeki 
değişik birimler için temel değerlerin açıklaması ve tanımlanması için üstün çaba harcandı. 
Burada her bir değerin tanımını yaratmak için birim yöneticileri liderliğinde grup çalışmaları 
yapıldı. Tüm değerler için grup üyelerinin günlük iş yaşamlarındaki davranış biçimlerini anlatan 
posterler hazırlandı. 

Örneğin ‘saygı’nın var olduğunu nasıl anlarsınız? Bütün çalışanlara göre ne demek ve neye 
benziyor? Hastanede her birimin kendine has bir kişiliği vardı. Dolayısıyla bir biomedikal 
mühendisle bir muhasebeci veya bir hemşire için ‘saygının’ ne olduğu aynı içerikte 
olmayabiliyordu. Poster çalışmalarıyla her ekip her değer için mutabık kaldıkları davranış 
planını yarattılar.  

Değerler anketi çalışanların dolayısıyla hastaların mutlu olup olmadığını söylüyordu. Bu ikisi 
arasında güçlü ilişki eninde sonunda alt toplamda ortaya çıkıyordu. Değer bazlı değişimin bir 
diğer etkisi ise çalışan devir hızının 2002’de %24e 2004’de %15e düşmesiydi. Aynı dönemde 
boş yatak kapasitesi %6.7den %3.1e inmişti. 

 



 
 
Kendi sorunlarını görmek  
 
The Methodist Hastanesi yöneticilerinden Cindy 
Vanover, Barrett'ın yürüttüğü çalışmayı "Hastane 
içinde diyalog yaratmak için kullandığımız bir 
araçtı" şeklinde nitelendiriyor. Kişilere kendi 
sorunlarını görmek ve tanımlamak için fırsat 
veren bu sistem sayesinde benzersiz problemleri 
olan bölümlerin çoğu zaman müthiş bir uyum 
içinde çalıştığına şahit olduk" diyen Vanover, 
bazen aynı katta çalışan benzer iki birimin 
sorunlar karşısında farklı sonuçlar yaratabildiğine 
şahit olduklarını belirtiyor. Hastane yönetimine kalan ise bu farklı sonuçları ortaya koyan 
birimlerle birlikte ortak bir dil yaratmak olmuş. Hastane içinde yürütülen çabanın sonucu 
rakamlara da yansımış daha sonra. Çalışan sirkülasyonunu düşüren yöntem sayesinde 2002'de 
yüzde 24 olan yeni çalışan sayısı, 2004'te yüzde 15'e düşmüş. Boş yatak kapasitesi ise yüzde 
7'den yüzde 3'e gerilemiş. Vanover'a göre başarının anahtarı yapılan çalışmaya yönetim 
ekibinin gösterdiği inançta yatıyor. Vanover "Her yıl sadece çalışanların değil, CEO ve yönetim 
kurulu üyelerinin de sürece dahil olması şartlar arasında. Bütçe desteği sağlamanın yanı sıra 
katılım için herkesi özendiriyor ve işe yeni başlayanların oryantasyon seanslarına katılıyorlar. 
Ancak insanların keskin sezgileri var. Yürütülen çalışma için şirket içine posterler asmak 
sadece bir PR aktivitesi mi, yoksa projeye gerçekten önem veriliyor mu bunu anlıyorlar" diyor.  

The Methodist hastanesindeki başarının anahtarı yönetim ekibinin inanmasındaydı. Her yıl 
sadece çalışanlar değil, CEO ve yönetim kurulu üyeleri de ankete katılıyordu. Bütçe desteği 
sağlıyor, katılım için herkesi özendiriyorlardı. Değerler posterlerini asmak sadece PR aktivitesi 
olarak görülmüyordu. Değer bazlı tutum ve davranışlar performans değerlendirmelerinde de 
bir odak noktasıydı ve sürekli bir uyumu garantiliyordu.  

Kaynaklar: Workforce Management, True Believers at Methodist Hospital by Mathew Gilbert, 

http://www.workforce.com/section/09/feature/23/94/27/index.html 

 


