
 

Hasta sayısında yüzde 30 artış 

OMÜ Genel Sekreteri Menderes Kabadayı, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nin eskiye 

nazaran daha çok tercih edildiğini ve hasta sayısında yüzde 30 oranında artış 

yaşandığını belirtti  
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi yönetimi şehirle bütünleşme noktasında adım atmaya devam 

ediyor. Tıp Fakültesi çalışanlarının dahi geçmişte kendi yakınlarını sağlık hizmeti için 

hastaneye getirmeye çekindiğini söyleyen OMÜ Genel Sekreteri Menderes Kabadayı, 

“Hastane içerisinde yaptığımız başarılı çalışmalar sonrasında personel yakınlarının haricinde 

Samsun halkı tereddüt etmeden OMÜ Tıp Fakültesi’nden sağlık hizmeti almayı tercih 

ediyorlar” dedi. 

OMU TIP’A 400 HEMŞİRE ALINACAK 

OMÜ Genel Sekreteri Menderes Kabadayı, “OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Bakanlığı 

standartlarının çok altında hemşire sayımız var. Bundan dolayı hemşirelerimizin de çalışma 

şartlarının çok ağır olduğu bir gerçek. Hemşire arkadaşlarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek 

ve sağlık hizmetini daha üst seviyelere ulaştırmak içinde Sağlık ve Maliye Bakanlığı’na 

hemşire sayımızın artırılması için bir proje hazırlayarak sunduk. Onkoloji Hastanesi ve Diş 

Hekimliğini de açacağımız için ekstra personel talebinde bulunduk ve personel talebimizin 

içerisine hemşire eksikliğini de göz önünde bulundurduk. Yaklaşık 400 civarında hemşire 

alımı yapılması için talebimizi hazırladık ve Bakanlıklara başvurumuzu yaptık. Sunduğumuz 
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proje ile ilgili hem rektörümüz Sait Bilgiç hem de şahsım bazı zamanlar bakanlık yetkilileri 

ile ikili görüşmelerde bulunarak personel sayımızın artırılması için gayret gösteriyoruz. 

Bakanlık yetkilileri projeyi değerlendirirken kısa süre sonra olumlu yönde sonuç almayı umut 

ediyoruz. Hemşire arkadaşlarımızın sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Çok sık nöbet tuttukları gibi 

hastanedeki şartları da sayı eksikliğinden dolayı çok ağır. Bu sorunun giderilmesi için OMÜ 

yönetimi olarak hastanene yönetimi ile birlikte ortak hareket ediyor ve çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz” diye kaydetti. 

OMÜ ARTIK ŞEHİRLE BÜTÜNLEŞİYOR 

OMÜ’nün şehirle bütünleşme noktasında başarılı çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Genel 

Sekreter Kabadayı, “Biz yönetime geldikten sonra şehirle olan bütünleşme ile birlikte 

hastanemize olan talep de yüzde 30’luk bir artış yaşandı. Hastane içerisindeki yaptığımız 

başarılı çalışmalar ve hasta memnuniyetini ön plana çeken projelerle Samsun halkı da artık 

OMÜ Tıp Fakültesi hastanesini tereddüt etmeden tercih ediyor. Hastane personeli dahi kendi 

hastasını getirmekten çekinirken Samsun’dan çok sayıda insan sağlık tedavisi için OMÜ Tıp 

Fakültesini tercih ediyor. Hasta sayısının artması belki yaptığımız başarılı çalışmaların sonucu 

olabilir ama keşke insanlarımız hasta olmasa da hastanelere gerek kalmasa diyoruz, fakat 

maalesef hasta sayımız her geçen gün artıyor. Hedefimiz Karadeniz Bölgesinde ve Türkiye 

genelinde hem otelcilik hem de sağlık alanında en iyi hizmeti sunmak. Bunun içinde zaman 

kavramına bağlı kalmadan çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu. 
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