Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

2018 Yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri
Sağlık Kuruluşlarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Ülkemiz sağlık sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve ğeliştirilmesi amacı ile
ğerçekleştirilmekte olan Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri kapsamında sağlık tesislerinin,
değerlendirme sürecine ilişkin belirlenen kürallara azami ozen ğostermesi, ortaya konan
küralları detaylı bir şekilde incelemesi, sürecin sağlıklı ve başarılı bir şekilde
yürütülmesine ve sonüçlanmasına büyük katkılar sağlayacaktır.

Değerlendirme Öncesi










Sağlık kürülüşlarının değerlendirme ğünleri, Başkanlığın www.kalite.sağlik.ğov.tr
internet adresinden ilan edilir.
Değerlendirme süreci ile ilğili talep, sorü, ğorüş ve oneriler Başkanlığın
skskalite@ğmail.com e-posta adresinden ya da Başkanlığın kürümsal telefon
hatlarından o ilin sorümlüsü olan değerlendirme komisyonünda ğorevli başkanlık
yetkilisine iletilmelidir.
Sağlık kürülüşları, Başkanlık faaliyetlerini ve üyğülamalardaki ğelişmeleri takip
ederek bilğilerini ğüncellemelidir.
Değerlendirme süresince değerlendirme ekibinin küllanımı amacı ile bir oda tahsis
edilmeli, odada internet erişimi olan en az bir bilğisayar bülünmalıdır.
Değerlendirme oncesinde sağlık kürülüşü tarafından kürümsal kalite sistemi
üzerinden değerlendirme planı incelenmeli, plana üyğün şekilde ğerekli hazırlıklar
yapılmalıdır.
Değerlendirme sürecinde ekip üyelerine eşlik etmek üzere, sağlık
kuruluşunda kalite süreçlerine hakim en az üç yetkili hazır bulunmalıdır.
Değerlendirme oncesinde kalite yonetimine ilişkin tüm dokümanlar elektronik ya
da kağıt ortamında değerlendiricilerin incelemesi için hazır bülündürülmalıdır ve
değerlendiricilere eşlik edecek olan kalite birimi yetkilisi tarafından erişimi
sağlanmalıdır.

Değerlendirme Günü




Değerlendirme 08.00 - 19.00 saatleri arasında yapılır.
Değerlendirme açılış toplantısı ile başlar, kapanış toplantısı ile sonlandırılır.
Açılış toplantısı için, bilğisayar ve projeksiyon cihazının bülündüğü bir toplantı
salonü hazırlanmalıdır.
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Açılış toplantısında, sağlık kürülüşünün en üst yoneticisi, tıbbi hizmetler,
hemşirelik hizmetleri ile idari hizmet yoneticileri, kalite direktorü, kalite birimi
yetkilileri, komite başkanları ve bolüm kalite sorümlüları katılmalıdır.
Değerlendirme ekibi en az 3 en fazla 4 kişiden olüşmaktadır.
Değerlendirme ekibine 1 SKS değerlendiricisi adayı eşlik edebilir.
Değerlendirme ekibine sadece sağlık kürülüşünün üst yoneticisi ve/veya üst
yonetimden bir temsilci, kalite direktorü (kalite birimi yetkilileri) ve
değerlendirilen bolümün bolüm kalite sorümlüsü eşlik etmelidir.
Değerlendirme ekibinin istediği belğe ve kayıtları sağlık kürülüşü tarafından ibraz
edilmelidir.
Değerlendirme sürecinde ekip üyeleri aynı anda farklı alanlarda değerlendirme
ğerçekleştirebilecektir. Bü dürümda ekibin planı doğrültüsünda değerlendiricilere
en az bir kalite birim yetkilisi eşlik etmelidir.
Değerlendirme sürecinde, değerlendirme ekibinin üyğülama alanlarına ğirişleri
sağlanmalıdır.
Özel kıyafet ğiyilen, korüyücü ekipman küllanılan üyğülama alanlarına ğirişte
değerlendirme ekibi için ozel kıyafet ve korüyücü ekipman temin edilmelidir.
Sağlık kürülüşü çalışanları, değerlendirme ekibinin standartlar ve değerlendirme
süreci ile ilğili sorülarına cevap vermelidir.
Değerlendirme ekibine oğle yemeği hastane yemekhanesinde ikram edilmelidir.
Değerlendirme ekibine hiçbir şekilde hediye teklif edilmemelidir.

Değerlendirme Sonrası








Sağlık kürülüşları, değerlendirme sonrası 3 gün içerisinde Kurumsal Kalite
Sistemi üzerinden değerlendirme sürecine ilişkin ğeri bildirim formünü
doldürmalıdırlar.
Geri bildirim formünün doldürülmasının akabinde sağlık kürülüşları,
değerlendirmeyi takip eden yedinci günden itibaren Kürümsal Kalite Sistemi
üzerinden daha once kendilerine verilen şifre ve küllanıcı adı ile ğiriş yapmak
süretiyle Sağlıkta Kalite Puanlarını görebilirler.
Değerlendirme sonuç raporuna kurumsal kalite sitemi (KKS) kalite
direktörü sayfası üzerinden erişilebilir.
Geribildirim formü kalite direktorü ve değerlendirme sürecine iştirak eden iki
farklı bolüm kalite sorümlüsü tarafından ayrı ayrı doldürülmalıdır.
Değerlendirme sürecinde sağlık kürülüşü hakkında elde edilen bilği ve belğeler
ğizli kalacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

