
 

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETKİLİ LİDERLİĞİN 12 ÖZELLİĞİ 

Sağlık sektöründeki liderler, sağlık bakım ekibi üyelerinin hastalarına yüksek kalitede tıbbi bakım 

sunmalarını sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. İster yönetici rolünde olun, ister yönetim 

pozisyonunda olun veya kıdemli bir uygulayıcı olun, liderlik becerilerinizi kullanmak iş yerinizi 

iyileştirebilir ve daha iyi hasta sonuçlarına yol açabilir. Sağlık hizmetlerinde liderlik hakkında bilgi 

edinmek, etkili liderlerin alışkanlıklarını ve niteliklerini belirlemenize yardımcı olabilir, böylece bunları 

işte uygulayabilirsiniz. Bu makalede, sağlık hizmeti liderliğinin ne olduğunu tartışacağız ve sağlık 

hizmetlerinde etkili liderliğin 12 özelliğini listeleyeceğiz. 

SAĞLIKTA LİDERLİK NEDİR? 

Sağlık hizmeti liderliği, bir sağlık hizmeti kuruluşunun bir üyesinin, bir sonuca ulaşmak için ekiplerini 

yönlendirmek için profesyonel becerilerine ve niteliklerine güvenmesidir. Sağlık hizmetlerinde liderlik, 

herhangi bir ekip üyesinden gelebilir; yani, denetleyici bir pozisyonda olup olmadığına bakılmaksızın 

herkes liderlik gösterebilir. Sağlık hizmetlerinde liderlik, tıbbi ekibin tüm üyelerinin rollerini 

anlamalarını ve hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışmalarını sağlamak için önemlidir. Liderler, 

karmaşık durumları değerlendirmek ve bunları çözmek için etkili stratejiler geliştirmek için analitik 

düşünme gibi becerileri kullanır. 

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETKİLİ LİDERLİĞİN 12 ÖZELLİĞİ 

Sağlık hizmetlerinde etkili liderlerin bazı özellikleri ve alışkanlıkları şunlardır: 

1. MENTORLUK ROLLERİ ÜSTLENİN 

Liderler genellikle diğerlerini, özellikle de sektörde veya iş yerlerinde yeni olanları yönlendirmek ve 

desteklemekle ilgilenir. Mentorlar olarak liderler, rollerinde başarılı olmak için gereken becerileri 

kazanmalarında onları desteklemek için ekiplerinin genç üyeleriyle doğrudan çalışır. Mentor olmak, 

beklenen davranışları modelleyerek, soruları yanıtlayarak ve işlerine geçişte teşvik sağlayarak bireylerle 

çalışmanıza olanak tanır. İyi bir mentorluk, ihtiyaçlarını anlamak, güçlü ve zayıf yönlerini 

değerlendirmek ve etkili iletişim becerileri uygulamak için mentinizle birlikte çalışmanızı gerektirir, 

böylece onların gelişimine yardımcı olabilirsiniz. 

2. MESLEKİ GELİŞİM İÇİN FIRSATLAR ARAYIN 



Sağlık hizmetlerinde liderlerin önemli bir alışkanlığı, büyüme için fırsatlar bulmaya olan bağlılıklarıdır. 

Mesleki gelişim fırsatları arayan liderler, inisiyatiflerini ve kariyerlerine bağlılıklarını gösterirler. Mesleki 

gelişim fırsatları, eğitim etkinliklerini, konferansları veya sürekli eğitimi içerebilir. Diğer sağlık 

uzmanları, daha fazla gelişim fırsatına erişmek için profesyonel kuruluşlara katılmayı düşünebilir. 

Kendinizi gelişiminize adayarak, profesyonel mükemmelliğe olan bağlılığınızı gösterirsiniz ve ekibinize 

fayda sağlayacak yeni beceriler kazanabilirsiniz. 

3. BAŞKALARI İÇİN FIRSATLARI TEŞVİK EDİN 

Kendi gelişiminiz için fırsatlar aramaya ek olarak, başkaları için öğrenme fırsatları yaratmaya da bakın. 

Resmi bir liderlik konumundaysanız, düzenli eğitim oturumları düzenleyebilir veya denetledikleriniz için 

diğer geliştirme seçeneklerini uygulayabilirsiniz. Örneğin, aylık eğitim oturumlarına sahip olmak ekibin 

büyümesini teşvik eder ve herkesin mesleki gelişime katılmasını sağlar. Konuk konuşmacıları davet 

etmek veya eğitimlerine devam eden çalışanlar için bir öğrenim geri ödeme sistemi geliştirmek de 

gelişimi teşvik edebilir. Başkaları için fırsatlar yaratmak, ekibinizin üyelerinin büyüdüğünü, beceri 

kazandığını ve yeteneklerini işyerinde uyguladığını görmekle ilgilendiğinizi gösterir. 

4. İLETİŞİMİ ÖNCELİKLENDİRİN 

İyi liderler, ekiplerinin üyeleriyle nasıl etkili bir şekilde iletişim kuracaklarını bilirler. İletişim, 

çevrenizdekilerin hedeflerinizi ve bakış açınızı anlayabilmesi için fikirlerinizi ve duygularınızı net bir 

şekilde ifade etme yeteneğinizi içerir. Ayrıca çevrenizdekilerin ihtiyaçlarını, hedeflerini ve tutumlarını 

anlama yeteneğinizi de içerir. Liderler, organizasyonlarındaki ekip üyeleri, hastalar ve diğer 

profesyonellerle etkin bir şekilde çalışmak için iletişim becerilerini kullanırlar. Örneğin, kıdemli bir 

doktorsanız, rolünüz tesisinizin idari ekibiyle koordinasyonu içerebilir. Departmanlar arasında iyi 

iletişim kurmak, tüm üyelerin tesis hedeflerine doğru çalışmasını sağlar. 

5. ÖRNEK OLARAK LİDERLİK EDİN 

Örnek olarak liderlik etmek, ekip üyelerinizin taklit etmesini istediğiniz nitelikleri somutlaştırmak 

anlamına gelir. Etkili zaman yönetimi, etik uygulama, dürüstlük ve iletişim gibi iyi değerler ve 

alışkanlıklar sergilemeyi içerir. Ekip üyelerinize, iş gününüz boyunca aktif olarak uygulayarak 

beklentilerinizi göstermek, onları iyi işyeri uygulamalarını benimsemeye teşvik edebilir. Ekip üyeleri, 

onlar için belirlediğiniz beklentileri karşılama yeteneğinizi de takdir edebilir. Örnek olarak liderlik 

ettiğinizde, olumlu bir işyeri katılımı emsali oluşturur. Ayrıca ekibinizin üyeleriyle güçlü çalışma ilişkileri 

geliştirmenize yardımcı olabilir. 

6. YÜKSEK BİR ETİK STANDARDI KORUYUN 

Etik uygulama sağlık sektöründe çok önemlidir. Yüksek bir etik standardı karşılamak, hastalarınızın tıbbi 

ihtiyaçlarını karşılamanızı, sağlıklarını, tesisinizin itibarını ve mesleki yeteneklerinizi korumanızı sağlar. 

Yönetici rolünde, etiğe bağlı kalmak, bütçeleri etkin bir şekilde yönetmeyi ve tesisinizin hastalarını 

desteklemek için ihtiyaç duyduğu personele sahip olmasını sağlamayı içerebilir. Yöneticiler, tesislerinin 

tüm yasal beklentilere uygun olmasını sağlamak için en son sektör yasaları ve yönetmelikleri 

konusunda güncel kalır. Liderler, etik yönergeleri izleyerek ekiplerinin saygısını ve güvenini 

kazanabilirler. 

7. AKTİF DİNLEMEYİ KULLANIN 

Aktif dinleme, tüm dikkatinizi bir konuşmacıya vermek anlamına gelir. Aktif dinlemeyi kullanmak 

önemli bir iletişim becerisidir çünkü karşınızdaki kişiye konuşmaya katıldığınızı gösterirken ne 

söylediğine odaklanmanıza yardımcı olur. Bazı aktif dinleme becerileri arasında dikkati dağıtan şeyleri 



sınırlamak, sözlü ve sözlü olmayan onaylamalar kullanmak ve anladığını göstermek için konuşmacının 

sözlerini özetlemek yer alır. Bir konuşmacıyla özel olarak buluşarak, telefonunuzu sessize alarak veya 

ofis kapınızı kapatarak dikkat dağıtıcı unsurları sınırlayabilirsiniz. Başını sallamak, gülümsemek ve göz 

teması kurmak gibi ipuçlarını kullanmak, konuşmacıya konuştuğunda tamamen meşgul olduğunuzu 

gösterebilir. 

8. KENDİNE GÜVENİNİZİ GÖSTERİN 

Liderlerin işlerinde özgüven göstermeleri önemlidir. Güçlü yönlerini anlayan ve bunları nasıl 

uygulayacaklarını bilen liderler, karar verme süreçlerinde kendilerine daha fazla güven duyabilirler. 

Liderler yeteneklerine inandıklarında ve becerilerini işyerinde hedeflere ulaşmak için kullanmayı 

taahhüt ettiklerinde, ekip üyelerine onları örnek almaları için ilham verebilir. İşyerinde güven, 

yetkinliklerinizi ve sınırlamalarınızı anlamak anlamına gelir. Etkili planlar geliştirirken veya görevleri 

ekibinizin doğru üyelerine devrederken olduğu gibi kararlar vermenize olanak tanır. 

 

 

9. NE ZAMAN YETKİ VERECEĞİNİZİ BİLİN 

Etkili liderler, ekip üyelerinin güçlü ve zayıf yönlerini anlar ve görevleri işe en uygun olanlara 

devredebilir. Liderler görevleri etkin bir şekilde atadıklarında, ekiplerinin yeteneklerinin en iyisini 

gerçekleştirmesine olanak tanır. İyi delegasyon, ekibin her bir üyesinin ortak bir amaç için işbirliği 

yapması anlamına gelir. Ekipteki her kişi, iş yerlerine katkıda bulunmak için en iyi becerilerini kullanma 

şansına sahiptir. Yetkilendirme, liderlerin yalnızca diğer görevlere odaklanmasına izin vermekle kalmaz, 

aynı zamanda ekibinizin kendilerini değerli hissettirebilecek performans yeteneklerine olan güven ve 

güveni de gösterir. 

10. ETKİLİ PROBLEM ÇÖZME ALIŞTIRMASI YAPIN 

Liderler, işyerindeki sorunları çözmek için beceri ve yeteneklerini kullanırlar. Sağlık hizmetlerinde 

liderler, tesislerinin sunduğu hizmet türlerini belirleyen kararlar alır ve müşterilerinin sağlık sorunlarını 

çözmek için analitik becerilerini uygularlar. Liderler, zorlukları değerlendirmek, verileri analiz etmek, 

stratejiler geliştirmek ve çözümler uygulamak için problem çözme becerilerini kullanırlar. Sağlık 

yöneticileri, bir bütçenin nasıl etkin bir şekilde yönetileceği gibi sorunları çözerken, uygulayıcılar 

hastalarına bakım sağlama ile ilgili sorunları çözmektedir. 

11. BAŞKALARINA ŞEFKAT GÖSTERİN 

Empati ve şefkat gösterme yeteneği sağlık bakımı liderliğinde önemlidir. Tıp pratisyenleri sıklıkla zorlu 

sağlık koşulları yaşayan hastalarla çalışır. Bu hastalar sağlıkları konusunda endişe, belirsizlik ve hayal 

kırıklığı yaşayabilir, bu nedenle etkili tıp pratisyenleri şefkat göstererek duygusal ihtiyaçlarını 

destekleyebilir. Empatiyle liderlik etmek, sağlık profesyonellerinin hastalarının ve ekip üyelerinin 

ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. Sağlık hizmetleri liderleri, şefkatleri sayesinde, 

çevrelerindeki kişilerle, tesislerinin hedeflerine ulaşmasını destekleyen anlamlı ilişkiler geliştirir. 

12. ÖZ DİSİPLİN GÖSTERİN 

Öz disiplin, zorluklara rağmen motive olma ve bir göreve veya hedefe odaklanma yeteneğidir. Sağlık 

hizmetlerinde öz disiplin, dikkat dağıtıcı şeylerle karşılaştığınızda bile görevde kalmak, boş zamanınızda 

gelişim ve eğitim fırsatlarını takip etmek ve tükenmişliğin etkisini en aza indirecek stratejiler bulmak 

anlamına gelebilir. Doktorlar, hastalarına mümkün olduğunca etkili bir şekilde hizmet etmeye devam 



edebilmeleri için zorluklarla başa çıkmak için öz disiplinlerini kullanırlar. Yöneticilerin tesis hedeflerini 

yönetmek ve bunlara ulaşmak için stratejiler planlamak için öz disipline ihtiyaçları vardır. 


