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2018 Yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri 

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 tesislerinin, 

değ erlendirme sü recine ilişkin belirlenen kürallara azami o zen ğo stermesi, ortaya konan 

küralları detaylı bir şekilde incelemesi, sü recin sağ lıklı ve başarılı bir şekilde 

yü rü tü lmesine ve sonüçlanmasına bü yü k katkılar 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 

skskalite@ğmail.com e-posta adresinden ya da Başkanlığ ın kürümsal telefon 

hatlarından o ilin sorümlüsü olan değ erlendirme komisyonünda ğo revli başkanlık 

yetkilisine iletilmelidir.  

 Sağ lık kürülüşları, Başkanlık faaliyetlerini ve üyğülamalardaki ğelişmeleri takip 

ederek bilğilerini ğü ncellemelidir. 

 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 tarafından kürümsal kalite sistemi 

ü zerinden değ erlendirme 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. 

 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.  

 

http://www.kalite.saglik.gov.tr/
mailto:skskalite@gmail.com
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 Açılış toplantısında, sağ lık kürülüşünün en ü st yo neticisi, tıbbi hizmetler, 

hemşirelik hizmetleri ile idari hizmet yo neticileri, kalite 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 1 SKS değ erlendiricisi adayı eşlik edebilir. 

 Değ erlendirme ekibine sadece 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 ekibinin istediğ i belğe ve kayıtları sağ lık kürülüşü tarafından ibraz 

edilmelidir. 

 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 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 edilmelidir.  

 Değ erlendirme ekibine hiçbir şekilde hediye teklif edilmemelidir.  

 

 Değerlendirme Sonrası 

 Sağ lık kürülüşları, değ erlendirme sonrası 3 gün içerisinde Kurumsal Kalite 

Sistemi üzerinden değ erlendirme sü recine ilişkin ğeri bildirim formünü 

doldürmalıdırlar.  

 Geri bildirim formünün doldürülmasının akabinde sağ lık kürülüşları, 

değerlendirmeyi takip eden yedinci günden itibaren Kürümsal Kalite Sistemi 

ü zerinden daha o nce 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 direkto rü  ve değ erlendirme sü recine iştirak eden iki 

farklı bo lü m kalite sorümlüsü tarafından ayrı ayrı doldürülmalıdır. 

 Değ erlendirme sü recinde sağ lık kürülüşü hakkında elde edilen bilği ve belğeler 

ğizli kalacak ve ü çü ncü  taraflarla paylaşılmayacaktır. 

 

 

 


