Verimlilik Yerinde Değerlendirmeleri İşlemleri Alt Süreci

Bakanlık Verimlilik Yerinde
Değerlendirmesi(VYD) öncesinde tüm Kamu
Hastane ve ADSM’leri ön VYD çalışmasının
planlanması

EBYS

Verimlilik Rehberi

Kurum Verimlilik Yerinde Değerlendirme
öncesinde Verimlilik Yerinde Değerlendirme
Planının yapılması

EBYS

İl Müdürü onayının alınması

EBYS

Sağlık tesislerine planın gönderilmesi

EBYS

Araç ve personel planlamasının yapılması

Sağlık tesisleri değerlendirmesinin yapılması

EBYS

Verimlilik Rehberi

BAKANLIK TARAFINDAN YAPILACAK OLAN VYD ÖNCESİ İL DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLECEK İşlemleri Alt Süreci

Bakanlığın yurt genelindeki VYD planının takibi yapılarak ilimizin değerlendirme
takvimi ilgili sağlık tesisleri ile paylaşılması

VYD BAKANLIK
RESMİ SAYFASI

Değerlendiricilerin ilimiz genelinde konaklama ve geri dönüşleri ile ilgili iş ve
işlemlerin yürütülmesi

TELEFON

Değerlendiricilerin VYD takvimi süresince transfer planlamaları yapılması

TELEFON

Bakanlık Verimlilik Yerinde Değerlendirmesi(VYD) sonrası sonuçların açıklanması takiben 15(on beş) gün içinde
itirazların Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesi İşlemleri Alt Süreci

Bakanlık tarafından açıklanan VYD
puanlarının sistemden öğrenilmesi

WEB

Açıklanan VYD puanlarının değerlendirilen
hastanelere bildirilmesi

EBYS

İtiraz için hastanelere süre verilmesi

EBYS

Bu süre sonunda gelen itirazların Bakanlığa
bildirilmesi

EBYS

Bakanlığın itirazlara cevabının Hastanelere
bildirilmesi

EBYS

Bakanlık Verimlilik Yerinde Değerlendirmesi (VYD) sonrasında eksiklik VYD çalışmasının yürütülmesi İşlemleri Alt Süreci

Bakanlık Verimlilik Yerinde
Değerlendirmesi(VYD) sonrasında tüm Kamu
Hastane ve ADSM’leri eksiklik (15,30,60ve
90. gün) VYD çalışmasının planlanması

EBYS/Verimlilik
Rehberi

Kurum Verimlilik Yerinde Değerlendirme
sonrasında “ Eksiklik Verimlilik Yerinde
Değerlendirme Planı” yapılması,

EBYS

İl Müdürü onayı alınması

EBYS

Sağlık tesislerine plan gönderilmesi,

EBYS

Araç ve personel planlaması yapılması,

Telefon

Sağlık tesisleri Eksiklik Verimlilik Yerinde
Değerlendirmesi yapılması.

EBYS/Verimlilik
Rehberi

Değerlendirme sonuçlarının Kamu
Hastaneleri Genel Müdürlüğüne
bildirilmesi

EBYS

Bakanlığımıza bağlı sağlık kuruluşlarında sunulan sağlık hizmetlerinde mevcut durum tespiti,
problemlere yönelik çözüm önerilerinin ortaya konulması ve sağlık hizmetlerinin yerinde görülmesi amacı ile
Bakanlığımız üst yönetiminin illere yapacağı ziyaretlerde sunulmak üzere
il sunumunun hazırlanması ve Yerinde Değerlendirme Sistemine yüklenmesi İşlemleri Alt Süreci

Bakanlığımız “İl Sunum Rehberi”nde bulunan başlıklarla ilgili verilerin
Başkanlıklarca doldurulmasının istenmesi

e posta

Gelen verilerin kontrolünün yapılması

Verilerin kontrolü sağlandıktan sonra tespit edilen verilerin
tamamlanması için Başkanlıklarda ilgili birimlere geri dönüş
yapılması

e posta

Eksiklikler tamamlandıktan sonra Bakanlığın İl Değerlendirme Sunum
Rehberi doğrultusunda sunumun hazırlanması

Sunum içeriğinin, İl sağlık müdürlüğü koordinasyonunda, ilde
bulunan sağlık tesislerinin başhekimleri, kamu başkanı ve il sağlık
müdürü tarafından yorumlanarak“Sağlık Müdürlüğü Sağlık
Hizmetleri Değerlendirmesi Raporu” oluşturulması

e posta

Hazırlanan “İl Değerlendirme Sunumu” ile “Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi Raporu” https://
tkhkvys.saglik.gov.tr adresine İl Sağlık Müdürlüğünde görevli
kullanıcı tarafından “İl Sunum Dosyalarının Yüklenmesi” dosyası
doğrultusunda yüklenmesi

VYD Sistemi

İldeki tüm kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında Verimlilik koordinasyon görevini yürütmek,
Verimlilik Yerinde Değerlendirme Standartları uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve destekleme görevinin yürütülmesi İşlemleri Alt Süreci

İldeki tüm kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında Verimlilik koordinasyon görevini
yürütmek, Verimlilik Yerinde Değerlendirme Standartları uygulamalarını izlemek,
değerlendirmek ve destekleme görevinin yürütülmesi

EBYS

Verimlilik Rehberi

İlgili sağlık tesisinin değerlendirmeden haberdar edilmesi,

EBYS

Araç ve personel planlaması yapılması,

Sağlık tesisleri değerlendirmesi yapılması

EBYS

Dinamik Veri Giriş Platformu Verimlilik Ve Kalite Uygulamaları Hastane Veri Toplama süreci içinde
Dinamik Veri Girişi sorumlusu değişikliklerin akabinde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesi İşlemleri Alt Süreci

Sağlık tesisinden dinamik veri giriş sorumlusu değişikliğinin
olması

Sağlık tesisinden dinamik veri giriş sorumlusu değişikliklerinde resmi
yazı ile tarafımıza bildirilmesi

EBYS

Tarafımıza bildirilen dinamik veri giriş sorumlusu değişikliğinin resmi
yazı ile Bakanlığa bildirilmesi

EBYS

Görev alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek üzere yerli ve yabancı seminer, konferans, kongre gibi
her tülü eğitim etkinliklerine katılmak, güncel ve mesleki yayınların izlenmesi ve gelişmelerin ilgili kurumlara duyurulması İşlemleri Alt Süreci

Bakanlıktan Birimle ilgili kongre, eğitim, seminer etkinliklerinin tarafımıza
bildirilmesinden sonra sağlık tesislerine duyurulması

EBYS

Katılımcıların tarafımıza bildirilmesi

EBYS

Katılımcı listesinin Bakanlığa bildirilmesi

EBYS

İlgili görev alanı kapsamında ildeki tüm kamu kuruluşlarında bilgi ve birikimlerin paylaşımının sağlanması için
toplantılar yapılması ve eğitim organize edilmesi İşlemleri Alt Süreci

Birim içinde her türlü yeni çalışma ve mevcut faaliyetler ile ilgili birikimlerin
paylaşımını sağlamak için toplantılar yapılması ve eğitim organize edilmesi

EBYS, eposta

Belirlenen tarih,saat ve yer bilgisinin katılımcılara bildirilmesi,

EBYS, eposta

Etkinliğin belirlenen zamanda yapılmasının sağlanması

Toplantı Tutanağı,
İlgili Döküman

Eğitim ve toplantılarda alınan kararların uygulanmasının sağlanarak sonuçlarının
değerlendirilmesi, takip edilmesi

EBYS

