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1. AMAÇ: Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında hastanemizde yapılacak kalite çalışmalarının

koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuş olan kalite yönetim biriminin görev alanlarını ve

yapılacak faaliyetlere yönelik uygulamaları belirlemek.

2. KAPSAM: Kalite yönetim birimi tarafından yürütülecek iş ve işlemleri kapsar

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR:

Kalite: Kalite en genel anlamıyla, bir ürün ya da hizmetin, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini

karşılayabilme derecesi olarak tanımlanmakla beraber, bir ürün ya da hizmetin belirlenen

özelliklere uygunluğunu ve hatasız olma derecesini gösteren bir performans boyutu olarak da ele

alınmaktadır.

 5. SORUMLULAR:

Başhekim

Kalite Yönetim Direktörü

Kalite Birimi Çalışanları

Bölüm Kalite Sorumluları

6. FAALİYET AKIŞI / UYGULAMA:

6.1.SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonu:

· SKS ‘nin uygulanmasına rehberlik etmek, izlemek, değerlendirmek ve üst yönetime

raporlandırmak.

· Sağlıkta Kalite standartlarının hastanede uygulanması için faaliyetler planlayarak

uygulanmasını sağlamak.

· Sağlıkta Kalite Standartlarının güncelliğini takip etmek

· Çalışanların sağlıkta kalite standartları konularında bilgilendirerek hastanenin kalite

standartları konusunda kurumsallaşmasını sağlamak

· Birimleri adına çalışması uygun görülen ve Hastane Yöneticisi tarafından görevlendirilen

bölüm kalite sorumluları ile SKS kapsamındaki çalışmaların koordineli bir şekilde

yürütülmesini sağlamak

· SKS kapsamında verilmesi gereken eğitimlerin takibini yapmak.

· Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin (DÖF) yönetimi, kontrol-takip ve sonuçlandırma

işlemlerini yapmak.

6.2. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaların takibi:
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· Belirlenen bölüm bazlı göstergeler ile klinik göstergelerin takip edilmesini sağlamak.

6.3. Öz değerlendirmeler

· Öz değerlendirmelerin bir yıllık zaman dilimi içinde en az 1 kez olacak şekilde

yapılmasının sağlamak.

· Öz değerlendirme süreci için tüm bölümleri kapsayacak şekilde plan ve takvim hazırlamak

· Öz değerlendirme ekiplerini üst yönetim bilgisi dahilinde belirlemek

· Öz değerlendirme takvimi ve planı hakkında değerlendirilen bölümleri ve öz

değerlendirme ekip görevlilerini bilgilendirmek

· Öz değerlendirme sürecini takip etmek

· Öz değerlendirme sonucunu raporlamak

· Öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar için gerektiğinde düzeltici ve

önleyici faaliyet başlatılmasını sağlamak.

· Öz değerlendirme sonucu hakkında üst yönetime rapor sunmak.

6.4. İstenmeyen Olay Bildirim sistemine ilişkin süreçlerin yönetimi:

· Hastanede güvenlik raporlama sisteminin kurulmasını sağlamak

· İstenmeyen Olay Bildirim sisteminin işlerliğini kontrol etmek

· İstenmeyen Olay Bildirim ile ilgili çalışanlara eğitim faaliyeti yapılmasını sağlamak

· İstenmeyen Olay Bildirim ile ilgili bildirimleri değerlendirerek ilgili komitede

görüşülmesini sağlamak

· İstenmeyen Olay Bildirim ile ilgili komitelerde alınan kararlar için gerektiğinde düzeltici

ve önleyici faaliyet başlatmak.

6.5. Risk yönetimine ilişkin süreçlerin yönetimi:

· Hastanede hasta ve çalışanlar için risklerin belirlenmesi çalışmalarında iş sağlığı ve

güvenliği birimi ile koordineli çalışmak

· Belirlenen risklere yönelik alınacak önlemlerin belirlenmesi sürecinde çalışmak.

· Risklerin belirlenmesi için 3 aylık periyotlarla bina turu yapılmasını sağlamak.

6.6. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaların yönetimi:

· Yatan, ayaktan ve acil hasta memnuniyet anketlerinin yapılmasını sağlamak

· Çalışan memnuniyet anketlerinin yapılmasının sağlamak

· Anketlerin analiz edilmesini sağlamak ve raporlamak.

· Memnuniyet anket oranları hakkında üst yönetimi bilgilendirmek.

· Hasta ve hasta yakını görüş bildirimlerinin alınması, değerlendirmesi sürecinde çalışmak
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· Çalışan görüşlerinin alınması, değerlendirilmesi sürecinde çalışmak

· Hasta ve çalışan memnuniyetinin artırılması için gereken faaliyetlerin yapılmasına katkıda

bulunmak.

6.7. SKS çerçevesinde dökümanların yönetimi

· Dökümanların hangi formatta olması gerektiği belirlemek.

· Dökümanların güncel olmasını sağlamak ve belirli aralıklarla gözden geçirmek.

· Gerekli dökümanın ilgili bölüm tarafından hazırlanması için girişimlerde bulunarak

hazırlanmasını sağlamak.

· Dökümanların uygunluğunu kontrol etmek

· Hazırlanan dökümanları üst yönetimin onayına sunmak.

· Orijinal dökümanların   muhafazasını sağlamak.

· Hazırlanan dökümanların çalışanlara duyurulmasını sağlamak.

· Hazırlanan dökümanlarla ilgili  gerektiğinde çalışanlara eğitim faaliyeti yapmak.

· Kullanım alanlarında kullanılan dökümanların güncel olmasını takip etmek.

· Dökümanlar için liste oluşturarak güncellemeleri liste üzerinden takip etmek.

· Dış kaynaklı kullanılan doküman listesini kontrol etmek.

· Hastalara ve çalışanlara yönelik bilgilendirme panolarına asılan dökümanların

standartlarını belirlemek ve takibinin yapılmasını sağlamak.

6.8. Kalite göstergelerine ait süreçlerin yönetimi:

· Bölüm bazlı göstergelerin ve klinik göstergelerinin takip edilmesini sağlanmak

6.9. SKS çerçevesinde belirlenen komitelerin yönetimi

· SKS çerçevesinde kurulması istenen komitelerin hastanede oluşturulmasını sağlamak

· Komitelerin düzenli aralıklarla toplanmasını takip etmek

· SKS çerçevesinde kurulması gereken komitelere üye olarak katılmak.

· Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden konuların komitelerde görüşülmesini sağlamak.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR


