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MAKALE BİLGİSİ

ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Bu çalışmada farklı hastane tiplerinde ayakta ve yatarak tedavi gören hastaların hizmet
kalitesi algıları muayene öncesi hizmetler, hekimlik hizmeti, kişisel ihtiyaçların karşılanması-tetkik
hizmetler ve fiziksel genel görünüm boyutları aracılığı ile incelenmiştir.
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Yöntem – Çalışmanın uygulama kısmında devlet, özel veya üniversite hastanesinde ayakta ve
yatarak tedavi görmüş olan katılımcılara yöneltilen soru kağıtları ile Muğla ilinde veri toplanmıştır.
Verilerin analizinde varyans analizi ve bağımsız t testi kullanılmıştır
Bulgular – Elde edilen sonuçlara göre ayakta tedavi gören hastaların özel hastaneye ilişkin
algıladıkları hizmet kalitesi düzeyi incelenen tüm boyutlar için devlet hastanesinden, hekimlik
hizmetleri boyutu hariç diğer boyutlar için ise üniversite hastanesinden yüksektir. Yatarak tedavi
gören hastaların özel hastaneye ilişkin algıladıkları hizmet kalitesi düzeyi ise muayene öncesi
hizmetler, kişisel ihtiyaçların karşılanması-tetkik hizmetler ve yatan hasta boyutları için devlet ve
üniversite hastanesine göre; fiziksel genel görünüm boyutu için ise yalnızca devlet hastanesine göre
yüksektir.
Tartışma – Ayakta ve yatarak tedavi gören hastaların algıladıkları hizmet kalitesi düzeyleri
üniversite hastanesi ve özel hastane için farklılaşmamaktadır. Devlet hastanelerinde ise kişisel
ihtiyaçların karşılanması-tetkik hizmetler boyutu açısından yatarak tedavi gören hastaların hizmet
kalitesi algıları ayakta tedavi görenlere göre daha yüksektir. Bu bağlamda, istisnai sağlık hizmetleri
dışında ayakta ve yatarak tedavi gören hastaların kalite değerlendirmeleri açısından farklı
paydaşlar olarak değerlendirilmeleri güç görünmektedir.
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Purpose – This paper investigates the inpatients’ and outpatients’ perception of healthcare quality
and aims to reveal if their perceptions differ in terms of hospital type. Services before the treatment,
physician services, personal needs-laboratory services and physical environment were used as subdimensions of healthcare services.
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Design/methodology/approach – The research was conducted in Mugla-Turkey, and the data were
collected via questionnaires from inpatients and outpatients treated in state, private and university
hospitals. Analysis of variance test and t-test were used to analyze the data.
Findings – For all dimensions, outpatients’ service quality perceptions of private hospitals are
higher than public hospitals and university hospitals except physician services for the latter.
Inpatients’ service quality perceptions of private hospitals are higher than public and university
hospitals for the sub-dimensions of services before the treatment and personal needs-laboratory
services. Besides, inpatients’ service quality perceptions of private hospitals are higher than public
hospitals for only dimension of physical environment.
Discussion – Service quality perceptions of inpatients’ and outpatients’ are not significantly
different for both university and private hospitals. However, for public hospitals, inpatients
perceive a higher quality than outpatients for only the dimension of personal needs-laboratory
services. In this context, except in spesific services, inpatients and outpatients cannot be seen as
separate stakeholders in terms of service quality evaluations.
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