SKS Değerlendirmeleri İşlemleri Alt Süreci

SKS
değerlendirmesi
yapılacak kurumlar
http://kalite.saglik.gov.tr
adresinde ilan edilmesi

Daire
Başkanlığı’nın
talimatı ile il dışından
gelen Sağlık Bakanlığı
değerlendiricilerine
konaklayacak yer ve araç
tahsis işlemleri yapılması.

Daire
Başkanlığı
merkezi
değerlendirme dışında kalan, İl
Sağlık
Müdürlüğünce
değerlendirme yapılması uygun
bulunan kurumları değerlendirme
yapacak ekipler oluşturulması.

Daire
Başkanlığı
merkezi
değerlendirme dışında kalan, İl
SağlıkDeğerlendirme
takvimi
hazırlanarak
kurumlara
bildirilmesi.
Takvime uygun
olarak SKS değerlendirmeleri
yapılması.
Müdürlüğünce
değerlendirme
yapılması
uygun
bulunan
kurumları değerlendirme yapacak
ekipler oluşturulması.

Değerlendirmesi
yapılan
kurumların
değerlendirme
sonuçları
Kurumsal
Kalite
Sistemine işlenmesi.

Kurumsal Kalite
Sistemi

Kalite Yönetim Direktörünün Tanımlanması İşlemleri Alt Süreci

Resmi yazı

Sağlık kurumları belirlediği Kalite Yönetim
Direktörünün (KYD) ad-soyad, TC kimlik
numarası,
e-mail, telefon bilgilerini İl
Sağlık Müdürlüğü Performans ve Kalite
Koordinatörlüğü’ne resmi yazı ile
bildirimesi.

Sağlık kurumu Kurumsal Kalite Sisteminde
(KKS) tanımlı ise;
Kalite
Yönetim Direktörü tanımlanması.

Bildirimde bulunan sağlık kurumu KKS’de
tanımlı değilse, Sağlık Bakanlığı’na sağlık
kurumunu tanımlanması için bildirimde
bulunulması

ebys

Tanımlama işlemi sonrası Kalite Yönetim
Direktörünün e-mail adresine KKS şifresi
otomatik olarak gönderilmesi.

EPOSTA

Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme İşlemleri Alt Süreci

Klinik kalite süreçleri ile ilgili Bakanlıkça
verilen talimatların sağlık kuruluşlarına
iletilmesi.

EBYS

Klinik kalite komisyonu bulunan
kuruluşlar için komisyon üyeleri ile, diğer
sağlık kuruluşları için kalite direktörleri ile
düzenli aralıklarla (en az 6 ayda bir)
toplantı yaparak klinik kalite faaliyetleri
gözden geçirilmesi.

İl düzeyinde klinik kalite süreçleri ile ilgili
eğitim ihtiyaçları belirlenip ve
gerektiğinde eğitim planlanması.

Klinik kalite verilerinin izlenmesi ve
doğrulanmasına yönelik kuruluşlarda
yerinde incelemeler yapılması.

Sağlık kuruluşlarının klinik kalite geri
bildirim raporlarını değerlendirerek her
yıl 15 Şubat-15 Mayıs tarihleri arasında
bir önceki yıla ait il düzeyinde
değerlendirme
sonuçlarına
göre
oluşturulan iyileştirme faaliyet planlarının
Bakanlığa rapor halinde iletilmesi.

Rapor

Mortalite Oranlarının İzlenmesi (2. ve 3. Seviye) İşlemleri Alt Süreci

Mail, EBYS
Mortalite Oranı Veri
Analiz Formu

Her ayın ilk 10. günü Kamu ve Özel Sağlık
Kurumlarından Mortalite Oranı Veri
Analiz Formu gelir(2. ve 3. Seviye Yoğun
Bakım),

Gelen veriler birimde oluşturulan aylık
mortalite
veri
takip
sistemine
kaydedilmesi,

Beklenen ve gerçekleşen mortalite
oranlarının değerlendirilebildiği grafik
tabloları oluşturulması,

Veriler 6 aylık periyotlarda sunum için
hazırlanması.

