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 Sağlıkta Kalite Değerlendirmelerinde 

Sağlık Kuruluşlarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 

 

Ü lkemiz sağ lık sisteminin sü rekli iyileştirilmesi ve ğeliştirilmesi amacı ile 

ğerçekleştirilmekte olan Sağ lıkta Kalite Değ erlendirmeleri kapsamında, sağ lık 

kürülüşlarının değ erlendirme sü recine ilişkin belirlenen küralları detaylı bir şekilde 

incelemesi ve azami o zen ğo stermesi, sü recin sağ lıklı, başarılı bir şekilde yü rü tü lmesine 

ve sonüçlanmasına bü yü k katkı sağ layacaktır. 

  

Değerlendirme Öncesi 

 Sağ lık kürülüşlarının değ erlendirme ğü nleri, Başkanlığ ın www.kalite.sağlik.ğov.tr  

internet adresinden ilan edilir. 

 Değ erlendirme sü reci ile ilğili talep, sorü, ğo rü ş ve o neriler Başkanlığ ın 

shğm.kks@sağlik.ğov.tr e-posta adresinden ya da Başkanlığ ın kürümsal telefon 

hatlarından başkanlık yetkilisine iletilmelidir.  

 Sağ lık kürülüşları, Başkanlık faaliyetlerini ve üyğülamalardaki ğelişmeleri takip 

etmelidir. 

 Değ erlendirme sü resince değ erlendirme ekibinin küllanımı amacı ile bir oda tahsis 

edilmeli, odada internet erişimi olan en az bir bilğisayar bülünmalıdır.  

 Değ erlendirme o ncesinde sağ lık kürülüşü Başkanlığ ın web sayfasında ilan edilen 

değ erlendirme proğramını incelenmeli, proğrama üyğün şekilde ğerekli 

hazırlıkları yapılmalıdır. 

 Değ erlendirme sü recinde ekip ü yelerine eşlik etmek ü zere, sağ lık kürülüşünda 

kalite sü reçlerine hakim en az ü ç yetkili hazır bülünmalıdır. 

 Değ erlendirme o ncesinde kalite yo netimine ilişkin tü m dokü manlar elektronik ya 

da kağ ıt ortamında değ erlendiricilerin incelemesi için hazır bülündürülmalıdır ve 

değ erlendiricilere eşlik edecek olan kalite birimi yetkilisi tarafından erişimi 

sağ lanmalıdır.  
 

Değerlendirme Günü 

 Değ erlendirme 08.00 - 19.00 saatleri arasında yapılır. 

 Değ erlendirme açılış toplantısı ile başlar, kapanış toplantısı ile sonlandırılır. 

 Açılış toplantısı için, bilğisayar ve projeksiyon cihazının bülündüğ ü bir toplantı 

salonü hazırlanmalıdır.  

 Açılış toplantısına sağ lık kürülüşünün en ü st yo neticisi, tıbbi hizmetler, sağ lık 

bakım hizmetleri, destek ve kalite hizmetleri ile idari hizmet yo neticileri, kalite 
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direkto rü , kalite birimi yetkilileri, komite başkanları ve bo lü m kalite sorümlüları 

katılmalıdır.  

 Değ erlendirme ekibi en az 3 en fazla 4 kişiden olüşmaktadır. 

 Değ erlendirme ekibine SKS değ erlendiricisi adayı eşlik edebilir. 

 Değ erlendirme ekibine sağ lık kürülüşünün ü st yo neticisi ve/veya ü st yo netimden 

bir temsilci, kalite direkto rü  (kalite birimi yetkilileri) ve değ erlendirilen bo lü mü n 

bo lü m kalite sorümlüsü eşlik etmelidir. 

 Değ erlendirme sü recinde ekip ü yeleri aynı anda farklı alanlarda değ erlendirme 

ğerçekleştirebilecektir. Bü dürümda ekibin planı doğ rültüsünda değ erlendiricilere 

en az bir kalite birim yetkilisi eşlik etmelidir. 

 Değ erlendirme ekibinin istediğ i belğe ve kayıtlar sağ lık kürülüşü tarafından ibraz 

edilmelidir. 

 Değ erlendirme sü recinde, değ erlendirme ekibinin üyğülama alanlarına ğirişleri 

sağ lanmalıdır. 

 Ö zel kıyafet ğiyilen, korüyücü ekipman küllanılan üyğülama alanlarına ğirişte 

değ erlendirme ekibi için o zel kıyafet ve korüyücü ekipman temin edilmelidir. 

 Sağ lık kürülüşü çalışanları, değ erlendirme ekibinin standartlar ve değ erlendirme 

sü reci ile ilğili sorülarına cevap vermelidir. 

 Değ erlendirme ekibine o ğ le yemeğ i hastane yemekhanesinde ikram edilmeli, 

hastane dışında o zel yemek ve ikramlardan kaçınılmalıdır.  

 Değ erlendirme ekibine hediye teklif edilmemelidir.  

 

  Değerlendirme Sonrası 

 Sağ lık kürülüşları, değ erlendirme sonrası 3 ğü n içerisinde Kürümsal Kalite Sistemi 

ü zerinden değ erlendirme sü recine ilişkin ğeri bildirim formünü doldürmalıdırlar.  

 Geri bildirim formünün doldürülmasının akabinde sağ lık kürülüşları, 

değ erlendirmeyi takip eden yedinci ğü nden itibaren Kürümsal Kalite Sistemi 

ü zerinden kürülüşlarına ait kalite püanlarını ğo rebilirler. 

 Geribildirim formü kalite direkto rü  ve değ erlendirme sü recine iştirak eden iki 

farklı bo lü m kalite sorümlüsü tarafından ayrı ayrı doldürülmalıdır. 

 

 

 


