
Sağlıkta Kalite Standartları, Türkiye’de hizmet 
sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları için 
hedeflenen kalite düzeyini ortaya koymak ve 
uygulamaya yönelik rehberlik etmek amacıyla 
geliştirilmiştir.



Kalite Yönetiminin Amacı:

 Kalite yönetim yapılanmasının oluşturulması 

 Tüm çalışanların kalite iyileştirme 
faaliyetlerindeki rol ve sorumluluklarının 
tanımlanması 

 Kalite iyileştirme çalışmalarının planlanması, 
yürütülmesi ve koordinasyonu 

 Kalitenin sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasıdır.



Kalite Yönetiminin Hedefi:

 Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması, 

 Hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması,

 Etkinlik ve etkililiğin sağlanmasıdır.



Kalite sistemi, mevzuat ve standartlar 
çerçevesinde kurulur.

 Mevzuat: Bir ülkede yürürlükte bulunan yasa,
tüzük, yönetmelik, kararname vb.nin tümüdür.

 Standart: Bir işletmede bir ürünü, bir çalışma
yöntemini, üretilecek miktarı, bir bütçenin para
miktarını vb. belirlemek için konulmuş kuraldır.

 Kalite: Belirlenmiş şartlara uyum düzeyini ifade

eder.



Mevzuat ve standartlar

 Dünya Sağlık Örgütü hedefleri,

 Uluslararası gelişmeler, 

 Ülke sağlık sistemi ihtiyaç ve öncelikleri temel 
alınarak oluşturulur.



Sağlık Bakanlığı son dönem kalite çalışmalarına 
ağırlık vermiştir. 

Kamu ve özel diş hastanelerini kapsayan  
SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE ÇALIŞAN 
HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI’nın hazırladığı 
rehbeler ile birlikte bu konuda çalışmalar 
yapmaktadır.



Sağlık Bakanlığı kurumlara yapacağı ödemelerde 
sağlık kalite değerlendirmelerinden alınan 
puanları temel alacağını ifade etmektedir. 

Örneğin;

*****  İçerikli ödemeden 85 ve üzeri puan alan 
kurumlar faydalanabilecektir. 

gibi uygulamalara geçileceği ifade edilmiştir.











Kurumsal  Yapının  Amacı:
 Kurumsal amaçlara ulaşmak için görev, yetki, sorumluluklar 

ile iletişim mekanizmalarının tanımlanması 
 Hastanenin iş akışının belirlenmiş bir organizasyon yapısı 

içinde yürütülmesi ve denetlenmesinin sağlanması 
 Hastanede sunulan sağlık hizmetleri ve diğer destek 

hizmetlerinin, sadece ülke mevzuatı kapsamında 
yetkilendirilmiş kişi ve kurumlarca sunulması ile bu hususun 
etkin şekilde kontrolü ve izlenebilirliğinin sağlanması 

 Hastanenin temel politika ve değerlerinin belirlenmesi 
suretiyle kurumun faaliyetleri ve stratejik kararları noktasında 
yöneticilere ve çalışanlara rehberlik edecek ilkelerin 
tanımlanması 

 Hastanede kurumsal iletişim faaliyetlerinin kurum amaç ve 
hedefleri doğrultusunda etkin şekilde yürütülmesinin
sağlanmasıdır.



 Kalite Yönetim Sistemi, tüm hastane peronelini 
kapsayan bir ekip işidir.



Doküman Yönetiminin Amacı:

Hastanede; 

 Uygulamalara ait süreçlerin planlanması ve 
yazılı hale getirilmesi 

 Uygulamaların yazılı kurallara uygun olarak 
yerine getirilmesi 

 Kalite çalışmalarının etkin şekilde 
yönetilmesinin sağlanmasıdır.



Doküman Yönetimi

 Prosedür: Faaliyetlerden oluşan bir sürecin nasıl icra edildiğini anlatan
dokümanlardır.

 Talimat: Tek bir faaliyetin işlem basamaklarını içeren dokümanlardır.

 Formlar: İstenilen veri veya bilgilerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış
dokümanlardır.

 Rehberler: Yapılan faaliyetlerde yol gösterme ve bilgilendirme amacıyla
oluşturulmuş dokümanlardır.

 Planlar: Hedeflenen amaca ulaşılmasını sağlayacak adımlardan oluşan
dokümanlardır.

 Listeler: Benzer öğelerin ardışık sıralandığı dokümanlardır.

 Dış Kaynaklı Dokümanlar: Kurum tarafından hazırlanmayan ancak faaliyetlerin
gerçekleştirilmesinde faydalı dokümanlardır.

 Yardımcı Dokümanlar: Tüm tanımların dışında kalan destekleyici dokümanlardır.



Doküman Yönetimi

 Doküman Adı: Dokümanın ilişkili olduğu konuyu ifade eder.

 Doküman Kodu: Dokümanın izlenebilirliğini sağlayan kurum ve kuruluş tarafından
doküman yönetim sistemi rehberinde belirlenen kurallara uygun olarak
oluşturulan tanımlama sistemini ifade eder.

 Yayın Tarihi: Dokümanın yürürlüğe girdiği tarihi ifade eder.

 Revizyon Tarihi: Dokümanın en son güncellendiği tarihi ifade eder.

 Revizyon Numarası: Dokümanın kaç kez güncellendiğini ifade eder.





Risk Yönetiminin Amacı:

 Hasta, hasta yakını, ziyaretçi, çalışan, tesis ve çevre 
güvenliği ile hastanede sunulan hizmetlere ilişkin 
tanımlanan diğer risklerin önlenmesi veya 
kaynağında mücadele edilerek en az seviyeye 
indirilmesidir.





Kurumsal  Verimlilik  Amacı:

 Hastanenin, etkinlik, etkililik, hasta güvenliği, 
sağlıklı çalışma yaşamı, hasta odaklılık, 
uygunluk, hakkaniyet, zamanlılık, süreklilik 
hedeflerinden ödün vermeden, en az kaynak 
kullanımı ile hedeflere ulaşmasının 
sağlanmasıdır. 





İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi Amacı:

Hastanede; 

 Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit 
edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda 
gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen 
istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak 

 Bu olayları izlemek 

 Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik 
gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır.



Güvenlik Raporlama (Olay Bildirim) Sistemi

Ramak Kala Olay veya Gerçekleşen İstenmeyen Olay
•İlaç Güvenliği
•Cerrahi Güvenlik
•Laboratuvar Güvenliği
•Bakım, Teşhis ve Tedavi İle 
İlişkili
•Tıbbi Kayıt ve Klinik 
Değerlendirme
•Hasta/Refakatçi Kaynaklı
•İletişim Hataları
•Cihaz/Ekipman/Sistem Kaynaklı
•Bina Yapısı İle İlişkili
•Kan ve Kan Ürünlerinin 
Transfüzyonuna İlişkin
•Nütrisyona İlişkin

•Kesici-Delici Alet 
Yaralanması
•Kan ve Vücut Sıvıları ile 
Temas
•Mesleki Enfeksiyonlar
•Tesis Güvenliği
•Radyasyon Güvenliği





Afet ve Acil Durum Yönetimi  Amacı:

 Hastanede karşılaşılabilecek olağan dışı müdahale, mücadele, 
ilkyardım veya tahliye gerektiren olayların gelişmesi durumunda 
insanların ve fiziksel unsurların zarar görmemesi ya da görecekleri 
zararın en aza indirilmesi 

 Hastanede karşılaşılacak solunum veya kardiyak arrest durumlarında 
müdahalenin en hızlı ve etkin şekilde yapılmasına yönelik 
gerekliliklerin tanımlanması 

 Hastanede bebek ya da çocuk kaçırma riski veya eyleminin söz konusu 
olduğu durumlarda zamanında müdahale edilmesi 

 Hastanede görevli personele yönelik şiddet riski varlığında ya da 
şiddet uygulanması halinde, olaya en kısa sürede müdahalenin 
yapılmasıdır. 







Öz Değerlendirme

 Belirlenmiş olan bir dizi standartların (SKS, JCI); 
kurum içerisinde uygulanıp-uygulanmadığı ya da ne 
düzeyde uygulandığı tespit etmek ve farkındalığı 
artırarak iyileştirmelere olanak sağlamaktadır.

 Hazırlanan rapor üst yönetim tarafından 
değerlendirilir. Öz değerlendirme, vücut 
fonksiyonlarının mevcut performansının periyodik 
olarak ölçülmesini ve değerlendirilmesini içeren bir 
“check-up” faaliyetine benzetilebilir. 



Gösterge Yönetimi:

 Hastanede ölçüm sistematiği ve kültürünü 
geliştirmek, ulusal ve uluslararası alanda 
kullanılan ortak göstergeleri takip etmek 
suretiyle, kıyaslama ve işbirliği imkânlarını 
oluşturarak, kalitenin sürekli geliştirilmesine 
katkı sağlamaktır.





Düzenleyici Önleyici Faaliyetlerin Amacı:

 Tekrarlayan hataları önlemek, uygun olmayan 
hizmette meydana gelen kusurların nedenlerini 
araştırmak ve gereken düzeltici önleyici 
faaliyetleri planlamak için yöntem oluşturmak 
ve uygulanmasını sağlamaktır.



TEŞEKKÜRLER

Kalite Yönetim Direktörü
Diyetisyen Buğra ÖNEM


