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663 sayılı KHK ile Bakanlığımız tüm sağlık hizmeti sunumuna yönelik planlama,
düzenleme ve denetleme misyonunu üstlenmiş, hizınet sunumunu Bağlı Kuruluşlar ve
ruhsatlandırılan diğer sağlık kuruluşları tarafından yürütülmesi esası getirilmiştir. Bu nedenle
sağlık hizmeti sunumu ile yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşların düzenli olarak izlenmesi ve
değerlendirilmesi daha da önemli hale gelmiştir.

Bu doğrultuda; Bakanlığın belirlediği sağlık politikaları ve düzenlemelerine uygun
sağlık hizmeti vermek üzere ruhsatlandırılan kurum ve kuruluşların, üstlendikleri hizmet yükü
ve hedeflenen sağlık göstergelerine uyum düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla izlenme ve
değerlendirilme sisteminin oluşturulması planlanmış olup, i0/04/20 i4 tarih ve i2139 sayılı
Makam Oluru ile Daire Başkanlığımız tarafından "Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Yönelik
Kurumsal Sağlık Hizmet Göstergesi (KSHG)" çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu çalışma
Dünya Bankası ile yürütülmesi planlanan program kapsammda proje olarak kabul edilmiş
olup, çalışmalar sürdürülmektedir.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Bakanlığımızın 2013-20 i7 Stratejik Plam, Onuncu
Kalkınma Plam ve özellikli sağlık hizmetleri göz önünde bulundurularak pozitif, negatif ve
çift yönlü "KSHG Ölçütleri" oluşturulmuş, her bir ölçütle ilgili olarak Bakanlığımızm ilgili
birimleri ve konunun uzmam kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda "KSHG Ölçüt
Parametreleri" belirlenmiştir. Ölçütlerin belirlenmesi ile eş zamanlı olarak gerekli yazılım alt
yapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. Toplam 35 (otuz beş) ölçüt
oluşturulmuş olup, i7 (on yedi) ölçüt kullamlarak, Bakanlığımızın ve Bakanlığımıza bağlı
kuruluşların ilgili birimlerinden temin edilen 20 i3 yılı verileri ile sağlık kurum ve
kuruluşlarının KSHG Puanları hesaplanmıştır.

Bu kapsamda çalışmamn ülkemiz genelinde yaygınlaştırılarak, sağlık hizmet sunum
kalitesinin arttırılmasına katkı sağlanması amacıyla;

Sağlık kurumlarının belirlenen ölçütlerle izlenmesi,

Ölçütlere ilişkin verilerin Bakanlık ve bağlı kuruluşların ilgili birimlerinden,
gerektiğinde sağlık kurumlarından sağlanması,
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Her bir sağlık kuruluşu için (Sağlık Bakanlığı, Üniversite, Özel) 2014 yılı ıçın
sağlık hizmet yüküne sağladıkları katkı ve sağlık göstergelerindeki durumları
dikkate alınarak, KSHG gösterge puanının hesaplanması,

Ölçüt!erin geliştirilmesi ve verilerin toplanması aşamalarında gerekli
koordinasyonun sağlanmasında görevalmak üzere, Bakanlığımız ve bağlı
kuruluşların ilgili birimlerinde irtibat kişisinin belirlenmesi,

Sağlık kurumlarmda "Kurum KSHG Koordinatörü"nün belirlenmesi,

Yürütülecek olan çalışmalarda gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla İl
Sağlık Müdürlüklerinde "İl KSHG Koordinatörü"nün belirlenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Türkiye genelinde yürütülecek olan izleme ve değerlendirıne
çalışmalarınm etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için; Bakanlığımız ve bağlı
kuruluşlarının ilgili birimleri ile İl Sağlık Müdürlüklerinin yukarıda açıklanan konularda
gerekli iş ve işlemleri yerine getirerek söz konusu çalışmalara destek sağlamaları
hususlarmda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
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