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HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

Kalite Birimi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 

 

1. AMAÇ: 27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sağlık Hizmeti Kalitesinin 

Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” gereği kurumun kaliteli hizmet 

sunumunun sağlanması için gerekli faaliyetleri yürütmek, sürekli kalite gelişimini sağlamak,   

daima etkin ve verimli sağlık hizmet sunumunu sürdürmektir. 

 

2. KAPSAM: Kalite Yönetim Birimi faaliyetleri ve birim çalışanlarını kapsar. 

 

3. KISALTMALAR: 

SKS: Sağlıkta Kalite Standartları 

DÖF: Düzeltici Önleyici Faaliyet 

 

4. SORUMLULAR: Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Kalite Yönetim Direktörü, Kalite Yönetim 

Birimi Çalışanı ve Bölüm Kalite Sorumluları 

 

5. FAALİYET AKIŞI: 

 

5.1. HASTANE KALİTE YÖNETİM BİRİMİNİN GÖREVLERİ: 

5.1.1. Kurumun kalite geliştirme uygulamaları konusunda politika, strateji ve hedeflerini belirlemek, bu 

hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları planlamak, organize etmek, izlemek ve 

değerlendirmek,  

5.1.2. Kalite Yönetim Direktörü SKS çerçevesinde belirlenen komitelerin doğal üyesi olarak tüm komite 

ve ekiplerin işleyişini gözlemlemek, 

5.1.3. Hasta bakım kalitesi ile hasta ve çalışan güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli tüm 

kaynakların planlanması, temini ve yönetilmesini sağlamak,  

5.1.4. Kurumdaki tüm süreçleri tanımlamak, süreç sorumlularını tespit etmek ve bu süreçlerin 

iyileştirilmesinde rol alacak ekiplerin oluşmasını sağlamak,  

5.1.5. Kurumdaki mevcut sorunları tespit etmek, öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda süreç 

iyileştirme çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak, 

5.1.6. Sağlık kalite standartlarını sağlamak ve değerlendirmek amacıyla öz değerlendirmeleri planlamak, 

organize etmek, duyurmak, yönetmek, sonuçlarını analiz etmek, üst yönetim ve bölüm kalite 

sorumluları ile paylaşmak, 

5.1.7. Kalite ekiplerinde görevli personelin ihtiyacı olan eğitimleri planlamak ve bu eğitimleri almalarını 

sağlamak,  

5.1.8. Kalite iyileştirme ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları değerlendirmek ve desteklemek,  

5.1.9. Kurumun ulaştığı kalite düzeyini saptamak amacıyla kriterler geliştirmek ve elde edilen veriler 

sonucunda çalışmaları yönlendirmek, 

5.1.10. Hastane kalite göstergelerini takip ederek yönetmek ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet 

başlatmak. 

5.1.11. Kurum çalışanlarının faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla gerekli teşvik mekanizmaları 

oluşturmak,  
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5.1.12. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket 

sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan 

geri bildirimlerinin alınması gibi) Memnuniyet Anket Uygulama Rehberine uygun olarak 

gerçekleştirmek ve anket analizlerini üst yönetime sunarak, yönetimle birlikte anketlerin 

değerlendirilmesini sağlamak, iyileştirme çalışmalarını başlatmak. 

5.1.13. Hasta ve çalışan dilek, öneri ve şikayet bildirimlerinin analizini Hasta Hakları Birimi ile tespit 

etmek ve ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak, aylık olarak değerlendirme raporu hazırlanarak üst 

yönetime iletilmesini takip etmek,  

5.1.14. Birimler tarafından hizmet bölümlerine göre hazırlanan doküman, form vs. kaliteye ilişkin yazılı 

düzenlemeleri kontrol etmek ve yayınlamak,  

5.1.15. Panolara asılan dokümanların takip edilmesi ve düzenlenmesini sağlamak,  

5.1.16. İstatistikî bilgileri değerlendirmek ve düzenlemek,  

5.1.17. SKS kapsamında oluşturulan komitelerde görev alarak komite çalışmalarına katılmak. 

5.1.18. Kurumsal Verimlilik çalışmalarına yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin koordinasyonu, izlenmesi, 

raporların hazırlanması ve üst yönetime sunulmasını sağlamak. 

 

5.2. BÖLÜM KALİTE SORUMLULARININ GÖREVLERİ: 

5.2.1. Birimlerde Sağlık Kalite Standartlarını uygulamak ve uygulatmak, 

5.2.2. Hastane Kalite Yönetim Birimi ile koordineli çalışmak, 

5.2.3. Birim hedeflerine ilişkin analizleri yapmak ve Hastane Kalite Yönetim Birimine bildirmek, 

5.2.4. Birimlerde yürütülen düzenleyici önleyici faaliyetleri takip etmek, 

5.2.5. Hasta ve yakınlarının her türlü eğitiminin yapılmasını takip ve kontrol etmek, 

5.2.6. Birime yeni katılan personelin uyumunu sağlamak için uyum rehberi hazırlamak, güncellemek ve 

bölüm uyum oryantasyonlarını gerçekleştirmek,  

5.2.7. Birimlerine ait olan kalite standartları doğrultusunda belirlenen kalite göstergelerini Hastane 

Kalite Yönetim Birimi ile birlikte takip etmek, 

5.2.8. Hastane Kalite Yönetim Biriminin yapacağı öz değerlendirme ve yapılacak dış 

değerlendirmelerde, birimine ait ilgili dökümanları hazır etmek, 

5.2.9. Kurumsal verimlilik çalışmalarına yönelik belirlenen sorumlular sorumlu oldukları raporları 

belirlenen ölçüm metodlarını kullanarak kalite yönetim birimi ile koordineli çalışır. 

 

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR: 

6.1. Ulusal Sağlık Mevzuatı 

6.2. Sağlıkta Kalite Standartları Hastane 

6.3. Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi 

 

 

 

 

 


