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Başlarken…
Sağlıkta dönüşüm programının 8 ana bileşeninden biri olan ve kaliteli sağlık
hizmetini hedefleyen “sağlık kurumlarında kalite ve akreditasyon” çalışmaları Bakanlığımızca kurumsal ve sistematik bir şekilde 2005 yılında hayata
geçirilmiştir. Bu çalışmalar üç ana eksen üzerine oturtulmuş olup birinci eksen
Bakanlık merkezinde kurumsal bir yapı ve bunun devamı niteliğinde olacak
şekilde il ve hastane düzeyinde bir yapılanma, ikinci eksen ülkemiz ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bilimsel ve uygulanabilir standartların ortaya konması,
üçüncü eksen ise hazırlanan standartların belli periyotlarda değerlendiriciler
vasıtasıyla değerlendirilmesidir.
Bu üç eksenin süreç içerisinde sistematik bir şekilde geliştirildiğini ve bugün
geldiğimiz nokta itibariyle Bakanlık merkezinden sahadaki en uç noktada çalışan personele kadar iyi bir kurumsal yapının inşa edildiğini görmekteyiz. Ayrıca
bu süreçte kalite standartlarının geliştirilmesi noktasında önemli adımlar atılmış
ve yayınlanan "Hizmet Kalite Standartları" setiyle de kurumlarımız için tüm
süreçlere ışık tutan önemli bir değerlendirme aracı ortaya konmuştur.
Bunun yanısıra bu çalışmalarda diğer önemli bir husus da nitelikli insan gücü
kapasitesi oluşturularak değerlendirmelerin profesyonel bir şekilde yapılmasıdır. Bu süreçte yapılan birçok eğitim ve değerlendirme sonucunda nitelikli
bir değerlendirici kapasitesi oluşturulmuştur. Büyük bir öneme sahip olan değerlendiricilere belli dönemlerde eğitimler verilerek kapasite daha da geliştirilmekte ve bilgi birikimi zenginleştirilmektedir. Değerlendiriciler vasıtasıyla
yürütülen değerlendirme süreci Bakanlığımızca büyük bir titizlikle yönetilmektedir. Ayrıca sağlık hizmeti sunan kurumlar açısından başarıların ve eksikliklerin belirlendiği bir süreç olan değerlendirmeler aynı zamanda kurumların
aldıkları geri bildirimlerle gelişimlerine katkı sağlayacak bir eğitim niteliği de
taşımaktadır.
HKS değerlendirme sürecini anlatan ve Merkezi Değerlendirme’nin şifrelerinin yer aldığı bu doküman, önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek kalite değerlendirmelerine ışık tutması amacıyla kaleme alınmıştır.
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Bakanlığımızca oluşturulan Merkezi Değerlendirme yapısı ve süreci hakkında detaylı bilgi elde edebileceğiniz bu kitapta, aynı zamanda değerlendiricilerimizin sizlere aktarmak istedikleri son derece kıymetli deneyimlerini ve
değerlendirme anılarını da bulabileceksiniz. Paylaşılan deneyimleri okurken
farklı bakış açılarındaki zenginliği keşfederek değerlendirme sürecinde kendi
perspektifinizin genişlediğini fark edecek, anılarla birlikte gülümseyerek değerlendirmelerin keyifli yanlarına ortak olacaksınız.
Bu kitap, değerlendiricilerimizi olduğu kadar kurumsal kalite çalışmaları açısından tüm sağlık kurumlarımızı da ilgilendirmekte olup hedef kitlesinde tüm
sağlık çalışanlarının yer aldığı alanında bir ilk olarak nitelendirebileceğimiz
bir yayındır.
Bakanlık ve sağlık kurumlarının aynı ortak hedef doğrultusunda işbirliği ve
etkili iletişiminin devamını temenni ederiz.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Hizmet Kalite Standartları değerlendirmesi, sağlık kurumlarının Hizmet Kalite Standartları’nı karşılama düzeylerinin belirlendiği, süreç içerisindeki gelişimlerine ilişkin
geri bildirimin sağlandığı, konusunda uzman değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen yerinde gözlem ve inceleme faaliyetine verilen isimdir.
Değerlendirme kavramı, Bakanlığımız kalite çalışmalarına özgü olarak kullanılan bir kavram olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu kavram, bahsi geçen faaliyetin; kurumdaki eksiklikleri tespit edip cezalandırmayı öngören bir
denetim mantığı içinde değil, eksiklikleri tespit edip iyileştirme sağlamak yoluyla sürecin gelişimini hedefleyen
bir bakış açısı ile gerçekleştirildiğini ifade etmektedir.
Yerinde yapılan kalite değerlendirmeleri mevcut durumun
tespiti yanında, kurumlarımız ve sağlık çalışanlarımız için
çok önemli bir eğitim aracıdır. Aynı zamanda tecrübe ve
iyi uygulamaların paylaşıldığı değerlendirmelerde, sağlıkta kalite standartlarının ülkemizin her yerinde aynı bakış
açısıyla uygulanmasına ve tüm kurumların kalite seviyesinin artırılmasına büyük katkılar sağlamaktadır.
Neden Değerlendirme

HKS'nin karşılanma
düzeyinin
belirlenmesi
Tecrübe paylaşımı

İyi uygulamaların
paylaşımı

Yerinde eğitim

Değerlendirme Kavramına Bakış

Değerlendirme Kavramına Bakış

1. Bölüm

HKS Merkezi Değerlendirme
ilk olarak
2010 yılında gerçekleşti.

Merkezi Değerlendirme'nin Kurumsallaşma
Süreci
Sağlıkta dönüşüm programının 8 ana bileşeninden biri olan ve kaliteli sağlık
hizmetini hedefleyen “sağlık kurumlarında kalite ve akreditasyon” çalışmaları Bakanlığımızca kurumsal ve sistematik bir şekilde 2005 yılında hayata
geçirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle Bakanlığımıza bağlı hastanelere yönelik
olarak kalite kriterleri yayınlanmış, bu kriterler her yıl dört ayda bir hastanelerce öz değerlendirme metodu ile değerlendirilmiştir. Sonrasında değerlendirmeler İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yer alan performans ve kalite
koordinatörlüklerince yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca değerlendirmeler süreç
içerisinde altı ayda bir yapılmaya başlanmış, bununla birlikte kalite kriterleri
de ihtiyaçlara, önceliklere ve Bakanlığımız stratejik hedeflerine göre revizyonlara uğrayarak daha da geliştirilmiştir.
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2007 yılında sistemin daha da geliştirilmesi, iller arası iyi uygulamaların ve
deneyimlerin paylaşılması amacıyla, İl Performans ve Kalite Koordinatörlükleri tarafından yapılan değerlendirmelere ilaveten, Başkanlığımızca farklı
illerden değerlendirici ekipler oluşturulmuş ve ekipler başka bir ilin merkez
hastanelerinde değerlendirmeler yapmıştır. Bu uygulama ile kalite çalışmalarına yeni bir boyut kazandırılmıştır. Söz konusu değerlendirmeler 2007 yılında “çapraz değerlendirme” adı altında 7 ilde uygulanmış ve 2010 yılına
kadar Türkiye’nin farklı illerinde yapılmaya devam etmiştir.
Öz
Değerlendirme

İl Sağlık
Çapraz
Merkezi
Merkezi
Müdürlüğü
Değerlendirme Değerlendirme Değerlendirme
Değerlendirmesi

Yıllar

2007

2008-2009

2008-2009

Değerlendiren

Hastaneler
kendilerini

İl Sağlık
Müdürlükleri

Daire
Başkanlığı

Değerlendirme
Gün Sayısı

2-3

2-3

2-3

Tüm bölümler

Tüm bölümler

Yılda 3

Yılda 2

Değerlendirilen
Tüm bölümler
Bölümler
Değerlendirme
Sayısı

Yılda 4

2010

2011

Daire Başkanlığı Daire Başkanlığı
1-2

1

Randomize
Randomize
seçilen bölümler seçilen bölümler
Yılda 2

Yılda 2
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Bu hızlı değişim ve gelişim sürecinde kalite kriterlerinde önemli ve kapsamlı
değişiklikler yapılmıştır. 2008 yılında “Hizmet Kalite Standartları” adı ile
yayınlanan standart seti kalite çalışmalarının yeni bir sürece girmesini sağlamıştır.
Bakanlığımıza bağlı hastanelerde başlatılan kalite çalışmalarının kapsamına
2009 yılında özel hastanelere yönelik olarak yayınladığımız “Özel Hastaneler
Hizmet Kalite Standartları” seti ile özel hastaneler de dahil edilmiştir. Buna
paralel olarak 2009 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun özel hastanelerin
hastalardan alacağı ilave ücretlerin belirlenmesi amacıyla yayınladığı puanlandırma yönergesinde kullanılan puanlandırma parametrelerinden birini Bakanlığımızca hazırlanan “Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları”nın
oluşturması fiili olarak ve resmen özel hastanelerin de kalite süreçlerine dâhil
edilmesini sağlamıştır.
Bu çerçevede 2010 yılı ilk yarısında özel hastaneler, Bakanlığımızca belirlenen ekipler tarafından “Merkezi Değerlendirme” kapsamında değerlendirilmiştir. Ayrıca 2010 yılı sonunda 81 il merkezinde bulunan kamu hastaneleri
ile ağız ve diş sağlığı merkezleri yine aynı yöntemle değerlendirilmiştir. Bu
şekilde; Bakanlığımızca belirlenen değerlendirme ekiplerinin yine Bakanlığımızın öngördüğü kurallar ve takvim çerçevesinde, tüm ülke genelinde belirlenen kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirdiği sağlıkta kalite değerlendirme
metodolojisi “HKS Merkezi Değerlendirme” adıyla kurumsallaştırılmıştır.

2011

2010

2007

6

Merkezi Değerlendirme
(Kamu ve özel aynı zamanda)
Merkezi Değerlendirme
(Kamu ve özel farklı zamanlarda)
Çapraz Değerlendirme

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Gerek çapraz gerekse Merkezi Değerlendirmeler’de, değerlendirme yapılacak
HKS bölümleri ve değerlendirmenin süresi Başkanlığımızca belirlenmektedir. Değerlendirme yapılacak bölümler genel hastaneler, dal hastaneleri ve
ADSM’ler için farklılıklar arz etmekte, değerlendirme süresi ise hastanenin
yatak kapasitesine ve değerlendirilecek bölüm sayısına göre belirlenmektedir.
Böylece değerlendirici kapasitesi ve zamanın en etkin şekilde kullanılması
sağlanmaktadır. Tablo 1-8’de bugüne kadar gerçekleştirilen çapraz ve Merkezi Değerlendirmeler’e ilişkin bazı istatistiksel bilgiler yer almaktadır.

1. Bölüm
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Değerlendirilecek Bölümlerin Seçimi

Politikalar

Deneyimler

Geri bildirimler

Öncelikler
Tablo - 1

Çapraz Değerlendirme (10 - 14 Aralık 2007)
Değerlendirme Dönemi

2. dönem 2007

Parametreler

Sayı

Değerlendirme yapılan il (Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay,
Afyonkarahisar, Samsun, Van)

7

Değerlendirilen hastane

15

Değerlendirilen ağız ve diş sağlığı merkezi

0

Değerlendirmeye katılan değerlendirici

24

Değerlendirmeye katılan ekip

7

Değerlendirme yapılan iş günü

4

Değerlendirme Gün Sayısı

Yatak kapasitesi ≤500

2-3 gün

Yatak kapasitesi ≥500

2-3 gün

Değerlendirme Yapılan Bölümler
Hastane

Tüm bölümler

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Tablo - 2
Çapraz Değerlendirme (07 - 18 Nisan 2008 )
Değerlendirme Dönemi

1. dönem 2008

Parametreler

Sayı

Değerlendirme yapılan il (Ankara, Trabzon, Eskişehir,
Kahramanmaraş, Gaziantep, Mersin, Şırnak, Malatya, Niğde,
Sinop, Ardahan, Kırıkkale, Ordu, Diyarbakır)

14

Değerlendirilen hastane

32

Değerlendirilen ağız ve diş sağlığı merkezi

0

Değerlendirmeye katılan değerlendirici

54

Değerlendirmeye katılan ekip

14

Değerlendirme yapılan iş günü

15

Değerlendirme Gün Sayısı

Yatak kapasitesi ≤500

2-3 gün

Yatak kapasitesi ≥500

2-3 gün

Değerlendirme Yapılan Bölümler
Hastane

Tüm bölümler
Tablo - 3

Çapraz Değerlendirme (18 - 29 Ağustos 2008 )
Değerlendirme Dönemi

2. dönem 2008

Parametreler

Sayı

Değerlendirme yapılan il (Konya, Manisa, Edirne, Bursa, Rize,
Aksaray, Antalya, Sakarya, Kütahya, Uşak, Mardin, Karaman)

12

Değerlendirilen hastane

33

Değerlendirilen ağız ve diş sağlığı merkezi

1

Değerlendirmeye katılan değerlendirici

46

Değerlendirmeye katılan ekip

12

Değerlendirme yapılan iş günü

10

Değerlendirme Gün Sayısı

Yatak kapasitesi ≤500

2-3 gün

Yatak kapasitesi ≥500

2-3 gün

Değerlendirme Yapılan Bölümler
Hastane

8

Tüm bölümler

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Tablo - 4
Merkezi Değerlendirme (01 Haziran - 04 Temmuz 2009)
Değerlendirme Dönemi

2. dönem 2009

Parametreler

Sayı

Değerlendirme yapılan il (Adana, Adıyaman, Zonguldak, Ağrı,
Tokat, Aydın, Bartın, Bingöl, Bolu, Düzce, Çorum, Giresun,
Tekirdağ, Kayseri, Burdur, Siirt, Erzincan, Hatay, İstanbul)
Değerlendirilen hastane
Değerlendirilen ağız ve diş sağlığı merkezi
Değerlendirmeye katılan değerlendirici
Değerlendirmeye katılan ekip
Değerlendirme yapılan iş günü
Yatak kapasitesi ≤500
Değerlendirme Gün Sayısı
Yatak kapasitesi ≥500

1. Bölüm

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri

19
54
0
78
17
35
2-3 gün
2-3 gün

Değerlendirme Yapılan Bölümler
Hastane

Tüm bölümler
Tablo - 5

Özel Hastane Merkezi Değerlendirme (01 haziran - 02 Temmuz 2010)
Değerlendirme Dönemi
Parametreler
Değerlendirme yapılan il
Değerlendirilen hastane
Değerlendirilen ağız ve diş sağlığı merkezi
Değerlendirmeye katılan değerlendirici
Değerlendirmeye katılan ekip
Değerlendirme yapılan iş günü
Değerlendirme Gün Sayısı

2010
Sayı
63
388
0
127
41
29
1-2 gün

Değerlendirme Yapılan Bölümler

Hastane

Klinik
Ameliyathane
Eczane
Hasta kayıtları ve dosyası
Depolar
Hasta ve çalışan güvenliği

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Tablo - 6
Merkezi Değerlendirme (8 Ekim - 28 Aralık 2010)
Değerlendirme Dönemi

2. dönem 2010

Parametreler

Sayı

Değerlendirme yapılan il

81

Değerlendirilen hastane

260

Değerlendirilen ağız ve diş sağlığı merkezi

123

Değerlendirmeye katılan değerlendirici

151

Değerlendirmeye katılan ekip

39

Değerlendirme yapılan iş günü

42

Değerlendirme Gün Sayısı

Yatak kapasitesi ≤500

1-2 gün

Yatak kapasitesi ≥500

2-3 gün

Değerlendirme Yapılan Bölümler
Poliklinikler hizmetleri
Ameliyathane hizmetleri
Hastane

Acil servis hizmetleri
Eczane hizmetleri
Hasta çalışan güvenliği
Hasta kayıtları ve dosyası
Poliklinikler hizmetleri

ADSM

Protez laboratuvar hizmetleri
Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi
Tesis yönetimi ve güvenlik

10
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Tablo - 7

2011 Yılı Merkezi Değerlendirme Sürecinde Değerlendirilen
HKS Bölümleri (Hastane gruplarına göre)

1. Bölüm

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri

Genel Hastaneler ve Kadın Doğum Hastaneleri
Sıra No

Bölüm Adı

Bölüm Durumu

1

Yönetim hizmetleri

2

Klinikler

3

Ameliyathane hizmetleri

4

Hasta dosyaları ve arşiv hizmetleri

5

Biyokimya laboratuvar hizmetleri

6

Sterilizasyon hizmetleri

7

Atık yönetimi

1. Yedek

8

Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi

2. Yedek

9

Poliklinik hizmetleri

3. Yedek

Zorunlu
bölümler

Açıklama: Belirlenen zorunlu bölümlerden biri veya birden fazlası ilgili
hastanede bulunmuyor ise yukarıda yer alan 7, 8, 9 nolu bölümler sırasına göre
değerlendirmeye alınacaktır.

Psikiyatri Hastaneleri
Sıra No

Bölüm Adı

Bölüm Durumu

1

Yönetim hizmetleri

2

Psikiyatri hizmetleri

3

Eczane hizmetleri

4

Hasta dosyaları ve arşiv hizmetleri

5

Stok yönetimi

Zorunlu
bölümler

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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1. Bölüm
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Fizik Tedavi Hastaneleri
Sıra No

Bölüm Adı

Bölüm Durumu

1

Yönetim hizmetleri

2

Klinikler

3

Fizik tedavi hizmetleri

4

Hasta dosyaları ve arşiv hizmetleri

5

Biyokimya laboratuvar hizmetleri

6

Atık yönetimi

Zorunlu
bölümler

Göz Dal Hastaneleri
Sıra No

Bölüm Adı

1

Yönetim hizmetleri

2

Poliklinikler

3

Ameliyathane hizmetleri

4

Hasta dosyaları ve arşiv hizmetleri

5

Stok yönetimi

6

Atık yönetimi

Bölüm Durumu

Zorunlu
bölümler

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Hastaneleri
Sıra No

12

Bölüm Adı

1

Yönetim hizmetleri

2

Poliklinik hizmetleri

3

Protez laboratuvarı

4

Sterilizasyon hizmetleri

5

Stok yönetimi

6

Atık yönetimi

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Bölüm Durumu

Zorunlu
bölümler

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri

1. Bölüm

Tablo-8
2011 Yılı Merkezi Değerlendirme Özet Tablo
26 Ekim 2011 - 13 Ocak 2012
Parametre

Sayı

Değerlendirme yapılan il

81

Değerlendirme iş günü

50

Değerlendirilen özel hastane

430

Değerlendirilen kamu hastanesi

344

Değerlendirilen ADSM

116

Toplam değerlendirilen kurum

890

Değerlendirmeye katılan değerlendirici

379

Değerlendirmeye katılan ekip sorumlusu

96

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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1. Bölüm
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Sürecin sağlıklı yürümesi, zamanın etkin
kullanılması ve kuralların şeffaf bir biçimde
tüm taraflarca bilinmesi için
kurumlar, değerlendiriciler ve
Merkezi Değerlendirme Komisyonu'ndan
oluşan üç ayaklı bir sistem kuruldu...
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Merkezi Değerlendirme Sürecinde Kurumsal Yapılanma
Merkezi Değerlendirme Komisyonu
Yıllar içerisinde Başkanlık olarak edinilen tecrübeler ve sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda 2011 yılında gerçekleştirilen Merkezi Değerlendirme
sürecine yeni bir boyut kazandırılarak iletişim ve yönetimsel anlamda yeni bir
yapı ortaya konmuştur. Bu yapıda; sürecin sağlıklı yürümesi, zamanın etkin kullanılması ve kuralların şeffaf bir biçimde tüm taraflarca bilinmesi için kurumlar,
değerlendiriciler ve Merkezi Değerlendirme Komisyonu’ndan oluşan üç ayaklı

1. Bölüm

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri

bir sistem öngörülmüştür. Bu sistem çerçevesinde Merkezi Değerlendirme sürecini yönetmek üzere Başkanlık bünyesinde; 1 Başkan, 3 Başkanlık sorumlusu ve
3 Başkanlık yetkilisinden oluşan 7 kişilik “Merkezi Değerlendirme Komisyonu” kurulmuştur. Komisyon bünyesinde yer alan Başkanlık yetkililerinin her biri
27 ilde yapılan değerlendirmelerden, ildeki kurumlardan ve bu illerde görev alan
değerlendiricilerden ve İl Performans ve Kalite Koordinatörlükleri’nden sorumlu
olarak belirlenmiştir. Komisyonda görevli her bir Başkanlık sorumlusu da bir
Başkanlık yetkilisinden ve onun Merkezi Değerlendirmeler kapsamında yürüttüğü işlerden sorumludur. Başkanlık yetkilileri değerlendiricilerden gelen tüm görüş ve önerileri kayıt altına almakta ve bunlar Merkezi Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilip, incelenmektedir. Böylece sistemin tüm paydaşları
arasında etkin bir iletişim ağı ile süreç sağlıklı bir şekilde yönetilebilmektedir.

Organizasyon Şeması
Merkezi Değerlendirme Komisyonu
Başkanlık Sorumlusu

Başkanlık Sorumlusu

Başkanlık Sorumlusu

Başkanlık Yetkilisi
(27 il)

Başkanlık Yetkilisi
(27 il)

Başkanlık Yetkilisi
(27 il)

Kurumlar
Değerlendiriciler
Koordinatörlükler

Kurumlar
Değerlendiriciler
Koordinatörlükler

Kurumlar
Değerlendiriciler
Koordinatörlükler

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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1. Bölüm
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Bu yapılanma ile sistemin tüm aktörleri arasında etkin bir iletişim ağı oluşması sağlanmakta, süreç sağlıklı bir biçimde yönetilebilmekte ve bilgi akışı doğru ve zamanında yapılabilmektedir. Ayrıca bilginin Merkezi Değerlendirme
Komisyonu’nda yer alan karar vericilere daha sistematik bir şekilde ulaşması
mümkün olabilmektedir.

Merkezi Değerlendirme Komisyonu'nun Görevleri
»

Değerlendirme sürecinin yönetimi

»

Değerlendiricilerin belirlenmesi

»

Değerlendirilecek kurumlar ve değerlendirme takviminin belirlenmesi

»

Görüş ve önerilerin değerlendirilmesi

Başkanlık Yetkililerinin Görevleri

16

»

Değerlendirme sürecine ilişkin gelen her türlü konuyu not etmeli ve bir üst
sorumlusuna iletmelidir.

»

Her günün sonunda, saat 17.00-18.00 arasında komisyon ve yetkililerin
katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılmalıdır.

»

Başkanlık yetkilileri değerlendirme sürecine ilişkin; sorumlu oldukları ildeki kurumlardan, o kurumları değerlendiren değerlendiricilerden ve koordinatörlüklerden sorumludurlar.

»

Her yetkili kişinin bir de yedek üyesi bulunmaktadır. Asıl yetkilinin olmadığı durumlarda yedek kişi tüm iş ve işlemlerden sorumludur. Bundan dolayı asıl sorumlu ile yedek sorumlu belirli periyotlarda bilgi alışverişinde
bulunmalıdır.

»

Yetkili kişiler, değerlendirici ve il koordinatörlükleri ile tüm iletişimlerinde kurum telefonlarını ve kalitehks@gmail.com e-posta adresini kullanmalıdırlar.

»

Yetkili kişiler, değerlendiricilerin teyitlerini e-posta aracılığıyla istemeli
özel veya acil durumlarda kurum telefonları aracılığıyla ilgili kişiye ulaşmalıdırlar.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

»

Her hafta için, o hafta değerlendirme yapan her ekip sorumlusunun değerlendirdiği hastanelerden en az 2 tanesinin üst yöneticileri ile yetkili
veya yetkili kişiden sorumlu üst yönetici tarafından görüşme yapılmalıdır.
Görüşmelerde, Hastane Görüşme Formu kullanılmalıdır.

»

Her ekip sorumlusu ve ekiplerin, değerlendirme sürecinde Başkanlıkla ve

1. Bölüm

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri

kurumlarla ortaya koydukları iletişim, kurallara uyma ve alınan geri bildirimlere göre değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirici Gözlem Formu
oluşturulmuş olup bu form değerlendirme süresince belirlenen yetkili kişilerce doldurulacaktır.
»

Ayrıca Başkanlık sorumluları da ekip sorumlularını arayarak sürece ilişkin geri bildirimlerini almalıdırlar.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Merkezi Değerlendirme Süreci
Merkezi Değerlendirme Sürecinde Bakanlığın Hazırlıkları
Kamu, özel ve üniversite hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri/hastaneleri ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nin “Hizmet Kalite Standartları” açısından değerlendirilmesine yönelik çalışmalar Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
Daire Başkanlığınca yürütülmektedir. Başkanlık bu çalışmaları Bakanlıkça
yayımlanan “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”, “Hasta ve Çalışan
Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” ve Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan “Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması
Hakkında Yönerge” çerçevesinde gerçekleştirmektedir.
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik
Kamu Hastaneleri
(Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi)
ADSM
(Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi)
Özel Hastaneler
(Özel Hastanelerin Puanlandırılmasına Yönelik Yönerge)

Başkanlık koordinasyonunda Merkezi Değerlendirme yöntemi ile yapılan
HKS değerlendirmelerinde Başkanlık tarafından yapılan hazırlık süreci aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir.
Değerlendirme Programının Aşamaları
Değerlendirilecek kurum listelerinin güncellenmesi
Değerlendirme planının hazırlanması
Değerlendirme takviminin hazırlanması
Değerlendirici havuzunun belirlenmesi
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Değerlendirme Programının Hazırlanması
Değerlendirilecek Kurum Listelerinin Güncellenmesi: Hastaneler ve
ADSM’lerin güncel listesi ilgili Genel Müdürlükten, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olan özel hastane listesi ise SGK’dan temin edilir. Bu
liste esas alınarak il düzeyinde toplam hastane ve ADSM sayısı ile hastanelerin yatak sayıları belirlenir.

1. Bölüm

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri

Değerlendirilecek Hastane Listelerinin
Hazırlanması

Sağlık Bakanlığı İlgili Birimler

SGK

Değerlendirme Planının Hazırlanması: İllerdeki hastane sayılarına göre o
ilde değerlendirmeleri yürütecek ekip sayısı, değerlendirme gün sayısı ve lojistik destek planlanır. Değerlendirilecek gün sayıları hastanenin yatak kapasitesi ve işleyişi göz önüne alınarak belirlenir.
Değerlendirme Takviminin Hazırlanması: Başkanlık tarafından 81 ili kapsayacak değerlendirme tarih aralığı belirlenir. Bu dönem içinde değerlendirme
yapılamayacak günler (bayram tatilleri vb.) takvimden çıkarılır. Değerlendirilecek illerin özel durumları (hava durumu vb.) dikkate alınarak illerin değerlendirme tarihleri takvimde yerleştirilir.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri

Ekim

Kasım

Aralık

Ocak

01 Ekim 2011 Cumartesi

01 Kasım 2011 Salı

01 Aralık 2011 Perşembe

01 Ocak 2012 Pazar

02 Ekim 2011 Pazar

02 Kasım 2011 Çarşamba

02 Aralık 2011 Cuma

02 Ocak 2012 Pazartesi

03 Ekim 2011 Pazartesi

03 Kasım 2011 Perşembe

03 Aralık 2011 Cumartesi

03 Ocak 2012 Salı

04 Ekim 2011 Salı

04 Kasım 2011 Cuma

04 Aralık 2011 Pazar

04 Ocak 2012 Çarşamba

05 Ekim 2011 Çarşamba

05 Kasım 2011 Cumartesi

05 Aralık 2011 Pazartesi

05 Ocak 2012 Perşembe

06 Ekim 2011 Perşembe

06 Kasım 2011 Pazar

06 Aralık 2011 Salı

06 Ocak 2012 Cuma

07 Ekim 2011 Cuma

07 Kasım 2011 Pazartesi

07 Aralık 2011 Çarşamba

07 Ocak 2012 Cumartesi

08 Ekim 2011 Cumartesi

08 Kasım 2011 Salı

08 Aralık 2011 Perşembe

08 Ocak 2012 Pazar

09 Ekim 2011 Pazar

09 Kasım 2011 Çarşamba

09 Aralık 2011 Cuma

09 Ocak 2012 Pazartesi

10 Ekim 2011 Pazartesi

10 Kasım 2011 Perşembe

10 Aralık 2011 Cumartesi

10 Ocak 2012 Salı

11 Ekim 2011 Salı

11 Kasım 2011 Cuma

11 Aralık 2011 Pazar

11 Ocak 2012 Çarşamba

12 Ekim 2011 Çarşamba

12 Kasım 2011 Cumartesi

12 Aralık 2011 Pazartesi

12 Ocak 2012 Perşembe

13 Ekim 2011 Perşembe

13 Kasım 2011 Pazar

13 Aralık 2011 Salı

13 Ocak 2012 Cuma

14 Ekim 2011 Cuma

14 Kasım 2011 Pazartesi

14 Aralık 2011 Çarşamba

14 Ocak 2012 Cumartesi

15 Ekim 2011 Cumartesi

15 Kasım 2011 Salı

15 Aralık 2011 Perşembe

15 Ocak 2012 Pazar

16 Ekim 2011 Pazar

16 Kasım 2011 Çarşamba

16 Aralık 2011 Cuma

16 Ocak 2012 Pazartesi

17 Ekim 2011 Pazartesi

17 Kasım 2011 Perşembe

17 Aralık 2011 Cumartesi

17 Ocak 2012 Salı

18 Ekim 2011 Salı

18 Kasım 2011 Cuma

18 Aralık 2011 Pazar

18 Ocak 2012 Çarşamba

19 Ekim 2011 Çarşamba

19 Kasım 2011 Cumartesi

19 Aralık 2011 Pazartesi

19 Ocak 2012 Perşembe

20 Ekim 2011 Perşembe

20 Kasım 2011 Pazar

20 Aralık 2011 Salı

20 Ocak 2012 Cuma

21 Ekim 2011 Cuma

21 Kasım 2011 Pazartesi

21 Aralık 2011 Çarşamba

21 Ocak 2012 Cumartesi

22 Ekim 2011 Cumartesi

22 Kasım 2011 Salı

22 Aralık 2011 Perşembe

22 Ocak 2012 Pazar

23 Ekim 2011 Pazar

23 Kasım 2011 Çarşamba

23 Aralık 2011 Cuma

23 Ocak 2012 Pazartesi

24 Ekim 2011 Pazartesi

24 Kasım 2011 Perşembe

24 Aralık 2011 Cumartesi

24 Ocak 2012 Salı

25 Ekim 2011 Salı

25 Kasım 2011 Cuma

25 Aralık 2011 Pazar

25 Ocak 2012 Çarşamba

26 Ekim 2011 Çarşamba

26 Kasım 2011 Cumartesi

26 Aralık 2011 Pazartesi

26 Ocak 2012 Perşembe

27 Ekim 2011 Perşembe

27 Kasım 2011 Pazar

27 Aralık 2011 Salı

27 Ocak 2012 Cuma

28 Ekim 2011 Cuma

28 Kasım 2011 Pazartesi

28 Aralık 2011 Çarşamba

28 Ocak 2012 Cumartesi

29 Ekim 2011 Cumartesi

29 Kasım 2011 Salı

29 Aralık 2011 Perşembe

29 Ocak 2012 Pazar

30 Ekim 2011 Pazar

30 Kasım 2011 Çarşamba

30 Aralık 2011 Cuma

30 Ocak 2012 Pazartesi

31 Aralık 2011 Cumartesi

31 Ocak 2012 Salı

Kongre

Değerlendirme
Yapılmayacak

31 Ekim 2011 Pazartesi
Değerlendirme
Yapılabilecek
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Değerlendirici Havuzunun Belirlenmesi: Başkanlık değerlendirici havuzunda yer alan ve daha önce Başkanlıkça yapılmış HKS değerlendirici eğitimlerine katılmış olan değerlendiriciler, değerlendirici olabilmek için Başkanlığa CV göndermiş olan değerlendirici adayları ile il düzeyinde koordinatörlüklerce aşağıda yer alan tablodaki kurallar dikkate alınarak bildirilen
kişiler arasından o dönemki Merkezi Değerlendirme sürecinde görev alacak
değerlendirici havuzu oluşturulur.

1. Bölüm

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri

İl Düzeyinde Değerlendirici Belirlenmesine İlişkin Kurallar

En az 2 kişi
koordinatörlükten

Farklı
kurumlardan
Hekim sayısı
karşılanmalı

HKS konusunda
deneyimli
Seyahat engeli
bulunmamalı

Değerlendirici havuzunda yer alan değerlendiriciler arasından aşağıdaki taloda yer alan hususlar göz önünde bulundurularak ekip sorumlusu ve ekip
üyeleri belirlenir. Belirlenen ekip sorumluları ve üyelerin değerlendirme tarihinde uygunlukları teyit edilerek değerlendirme ekibi oluşturulur. Değerlendirme ekibinde, en az bir hekim olmak kaydıyla bir ekip sorumlusu ve iki ekip
üyesi yer alır.
Değerlendiricilerin Seçimi

Daire
Başkanlığı'nın
geri bildirimleri

Değerlendirmelerde
gelen
geri bildirimler

Anketlerin
değerlendirilmesi

CV’lerin
incelenmesi

HKS Okulu,
sempozyumlar,
toplantılar

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Kurallara uygun hareket etmek başarılı
bir değerlendirmenin olmazsa olmazıdır.
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Değerlendiricilerin Çalışma Prensipleri
Değerlendirme Öncesi
Değerlendirmenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından
başta ekip sorumlusu olmak üzere tüm değerlendiriciler sorumludur. Değerlendirme sürecini ekip sorumlusu yönetir. Değerlendirme sürecinin verimli
şekilde geçmesi için değerlendirme öncesi ekibin yapması gereken hazırlıklar
bulunmaktadır.
»

İl Performans ve Kalite Koordinatörleri ile değerlendiriciler; değerlendirme süreci, kurumlar ve ekip üyelerine ilişkin her türlü talep, soru, sorun,
görüş ve önerilerini kişisel e-posta ve telefonlara değil kurumsal e-posta
adresi olan kalitehks@gmail.com ve Başkanlığımızın kurumsal telefonları aracılığıyla yetkili kişilere iletmelidirler.

»

Değerlendirmeye katılmadan önce değerlendirici etik taahhütnameyi imzalayarak mutlaka Başkanlığa göndermelidir.

»

Merkezi Değerlendirme sürecinde, yeni bilgilerin aktarımı söz konusu
olabileceğinden değerlendiriciler değerlendirme tarihleri arasında her gün
e-postalarını kontrol etmelidir.

»

Değerlendirme tarihinden önce ekip üyelerine e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak olup değerlendiricilerin en geç 24 saat içerisinde e-posta
yoluyla geri bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

»

Ekip sorumlusu ekip üyeleriyle iletişime geçerek değerlendirilecek kuruma
ulaşım ile ilgili ekibin koordinasyonunu sağlar. Ekip sorumlusu değerlendirme planını ve iş bölümünü oluşturur. Değerlendirme öncesinde ekip üyeleri ile toplantı yaparak değerlendirme planı hakkında bilgilendirme yapar.

»

Ekip sorumlusu daha önce Başkanlık tarafından değerlendirmede kullanılmak üzere hazırlanan dokümanları temin eder. Dokümanları ekibin kullanım yöntemine göre hazırlar ve toplantıda ekip üyeleriyle paylaşır.

»

Tüm ekip üyeleri değerlendirme öncesinde ilgili kurumun web sitesini inceleyerek kurum hakkında ön bilgi edinir.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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»

Başkanlık tarafından belirlenen “Değerlendirici Yaka Kartı” değerlendiriciler tarafından hazırlanarak değerlendirme süresince takılmalıdır.

»

Ekip üyeleri değerlendirmede uygun bir takım elbise giymeye özen göstermelidir.

Değerlendirme Süreci
»

Değerlendirme sürecini ekip sorumlusu yönetir.

»

Değerlendirme günü ile ilgili rutin dışı gelişen olaylar değerlendirmeye
başlamadan önce Başkanlık yetkilisine bildirilmelidir.

»

Değerlendirme günü, ilk olarak açılış toplantısı yapılarak süreç başlatılır.
Daha sonra HKS değerlendirmesine geçilir.

»

Açılış toplantısına, kurumun en üst yöneticisi, tıbbi hizmetler, hemşirelik
hizmetleri ile idari hizmet yöneticileri, kalite yönetim direktörü, komite
başkanları ve değerlendirilecek bölümlerin bölüm kalite sorumluları katılmalıdır.

»

Açılış toplantısı 30 dakikayı geçmemelidir.

»

Açılış toplantısı, Başkanlıkça hazırlanan açılış toplantısı sunumu kullanılarak ekip sorumlusu tarafından yapılır.

»

Kurumun uygun görmesi kaydı ile açılış toplantısına katılan katılımcılarla
birlikte toplantı esnasında bir tane fotoğraf çekilmeli ve fotoğraf elektronik raporla birlikte Başkanlığa iletilmelidir. Ayrıca değerlendirme esnasında fotoğraf çekimi yapılmamalıdır.

»

Değerlendirme sürecinde değerlendiriciler kurumun standartları karşılama durumunu ortaya koyabilmek için objektif kanıtlar ararlar ve bunları
kayıt altına alırlar.

»

Değerlendirmeler, HKS kapsamında gerçekleştirilir. HKS’nin ilgili bölümleri dışında kurum çalışanlarına soru sorulmamalı ve bilgi talep edilmemelidir.

24

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

»

Değerlendirici, görevini her zaman hukuka bağlılık, doğruluk, gizlilik,
tarafsızlık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde objektif şekilde yerine getirmelidir.

»

Ekip üyeleri değerlendirme esnasında birlikte dolaşmalı ve değerlendiriciler tarafından bireysel değerlendirme yapılmamalıdır.

»

Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.

»

Çalışanlara karşı saygılı olunmalı ve küçük düşürücü davranışlarda bulunulmamalıdır.

»

Ekip üyeleri birbirlerine ve kurum çalışanlarına hitap ederken “Hanım ve
Bey” ifadelerini kullanmalıdır.

»

Ekip üyeleri telefonlarını sessiz konumda bulundurmalı ve telefon görüşmelerini molalarda yapmalıdırlar.

»

Molalara ekip sorumlusu tarafından karar verilmelidir.

»

Değerlendirme sırasında verilecek molalarda çalışanlara değerlendirme
ile ilgili yorumlar yapılmamalıdır.

»

Öğle yemeklerinde kurum yemeği yenilmelidir.

»

Değerlendirme sürecini aksatacak şekilde sigara içme molaları verilmemelidir.

»

Değerlendirme sürecinde herhangi bir ürüne ya da özel hizmete ilişkin
firma veya marka adı telaffuz edilmemelidir.

»

Hediye teklifleri kabul edilmemelidir.

»

Değerlendirmeler tamamlandığında kurum yönetimi ile “Kapanış Toplantısı” yapılmalıdır.

»

Kapanış toplantısına, kurumun en üst yöneticisi, tıbbi hizmetler, hemşirelik hizmetleri ile idari hizmet yöneticileri, kalite yönetim direktörü, komite başkanları ve değerlendirilen bölümlerin bölüm kalite sorumluları
katılmalıdır.
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»

Kapanış konuşması ekip sorumlusu tarafından yapılmalıdır.

»

Kapanış toplantısı 15 dakikayı geçmemelidir.

»

Kapanış toplantısında, ekip sorumlusu; değerlendirme sonucunun Başkanlığa bildirileceğini ve sürecin bundan sonraki kısmında sorumlu tarafın Başkanlık olduğunu ifade etmeli ve sonuçla ilgili herhangi bir bilgi ve
belge paylaşımında bulunmamalıdır.

»

Kapanış toplantısında kurumun iyi ya da kötü olduğuna dair yorum ifadeleri içeren cümlelerden kaçınılmalıdır.

»

Kurum yönetimine teşekkür edilerek değerlendirme bitirilmelidir.

»

Değerlendirmenin sonunda tüm ekip üyeleri birlikte değerlendirme raporunu hazırlayarak imzalarlar. Rapor, ekip sorumlusu tarafından elektronik ve posta yoluyla Başkanlığa iletilir.

Kurumların Bilgilendirilmesi ve Sorumlulukları
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»

Değerlendirilecek kurumların değerlendirme haftası veya günü değerlendirme tarihinden en geç bir hafta önce www.kalite.saglik.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

»

Her kurum için değerlendirme süresi Başkanlık tarafından belirlenecektir.

»

Değerlendirme sabah saat 08:30’da başlayacaktır.

»

Değerlendirme açılış toplantısı ile başlayacak kapanış toplantısı ile bitecektir.

»

Açılış toplantısı için toplantı salonu hazırlanmalı ve toplantı salonunda
bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmalıdır.

»

Açılış toplantısında ekip sorumlusu tarafından değerlendirmeye ilişkin bir
sunum yapılacaktır.

»

Açılış ve kapanış toplantısına kurumun en üst yöneticisi, tıbbi hizmetler,
hemşirelik hizmetleri, idari hizmet yöneticileri, kalite yönetim direktörü,
komite başkanları ve değerlendirilecek bölümlerin bölüm kalite sorumluları katılmalıdır.
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»

Değerlendirme süresince değerlendirme ekibinin gerektiğinde kullanacağı
bir oda tahsis edilmeli, odada internet erişimi olan bir bilgisayar ve yazıcı
bulunmalıdır.

»

Değerlendirme sırasında değerlendirme ekibine sadece kalite yönetim direktörü, üst yönetimden bir yönetici ile kurumun üst yöneticisi ve değerlendirilen bölümün bölüm kalite sorumlusu eşlik etmelidir.

»

Kurum değerlendirilecek bölümlere ilişkin dokümanları değerlendirme
öncesi hazırlamalıdır.

»

Kurum, değerlendirme ekibinin istediği dokümanı, belgeleri ve kayıtları
değerlendiricilere ibraz etmelidir.

»

Değerlendiricilerin değerlendirme sürecinde uygulama alanlarına girişleri
sağlanmalıdır.
•
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Özel kıyafet giyilen, koruyucu ekipman kullanılan uygulama alanlarına girişte değerlendiriciler için özel kıyafet ve koruyucu ekipman
temin edilmelidir.

»

Çalışanlar, değerlendirici ekibinin standartlar ve değerlendirme süreci ile
ilgili sorularına cevap vermelidir.

»

Değerlendirme sırasında verilecek molalara ekip sorumlusu karar verecek
olup buna uyulmalıdır.

»

Öğle yemekleri kurum yemekhanesinde ikram edilmelidir.

»

Değerlendirme sonucu hakkında bilgilendirme Başkanlık tarafından yapılacak olup sonuç hakkında bilgi talep edilmemelidir.

»

Değerlendirici ekibine hiçbir şekilde hediye teklif edilmemelidir.

»

Değerlendirme sürecinde kurumunuz hakkında elde edilen bilgi ve belgeler gizli kalacak olup üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

»

Kurumlar değerlendirme sürecine ilişkin görüş ve önerilerini, Başkanlık
bünyesinde kurulan Merkezi Değerlendirme Komisyonu’na kalitehks@
gmail.com adresi aracılığıyla iletebilirler.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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İl Sağlık Müdürlükleri'nin (İl Performans ve Kalite
Koordinatörlükleri'nin) Sorumlulukları
»

İl Sağlık Müdürlükleri, Bakanlığın değerlendirme süreci ile ilgili yaptığı
duyuruları ve gönderdiği resmi yazıları takip etmeli ve illerindeki kurumlara gerekli bilgilendirmeyi yapmalıdır.

»

Değerlendirme ekibine İl Sağlık Müdürlükleri tarafından değerlendirme
sürecinde gerekli destek ve kolaylık sağlanmalıdır.

»

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından, değerlendirme ekibine illerine geliş
tarihinden itibaren her türlü konuda destek sağlamak ve oluşabilecek sorunlarla ilgili yardımcı olmak amacıyla irtibat sağlanabilecek bir personel
belirlenmeli ve değerlendiricilerin illerinde bulunduğu süre içerisinde bu
kişi ile sürekli iletişim hâlinde olmaları sağlanmalıdır.

»

Değerlendirme ekibine İl Sağlık Müdürlükleri tarafından konaklayacakları yer noktasında gerekli yardım sağlanmalıdır.

»

Değerlendirme ekibinin kurumlara ulaşımını sağlamak amacıyla İl Sağlık
Müdürlükleri tarafından araç tahsis edilmelidir.

»

İl Sağlık Müdürlükleri, Başkanlık ve değerlendirilecek kurumlar arasında
değerlendirme süreci ile ilgili gerekli iletişimi sağlamalıdır.

»

İl Sağlık Müdürlükleri, Başkanlık tarafından gönderilen değerlendirme
sonuçlarını kurumlara bildirmelidir.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Yerinde uygulama incelemesi

Doküman İncelemesi
Değerlendirme sürecinin bu aşamasında değerlendirme yapılacak HKS bölümlerine ilişkin doküman incelenir. Bu incelemede amaç hem HKS’de istenen dokümanın varlığını ve uygunluğunu kontrol etmek hem de kurumun
ilgili standartları nasıl sağladığı konusunda fikir sahibi olmaktır.
Değerlendirme ekibi, HKS açısından bulunması gerekli dokümanın varlığını
sorgular ve içeriğini inceleyerek yerinde değerlendirme sırasında kullanmak
üzere gerekli notları alır.

Yerinde Uygulama İncelemesi
Oluşturulan plan doğrultusunda bölüm ziyaretleri yapılır. Değerlendirme ekibi bölüm ziyaretlerinde HKS’nin uygulanıp uygulanmadığını ve uygulamaların incelenen dokümana uygunluğunu tespit etmeye çalışır. Bunun için 3 farklı
yöntem kullanılır:
»

Gözlem

»

Soru sorma

»

Kayıt İnceleme

Gözlem: Standardın uygulanıp uygulanmadığı konusunda fikir verebilecek
en önemli yöntemdir. Değerlendirme ekibi, HKS’nin istediği fiziksel düzenleme ve uygulamaların varlığını değerlendirmede en çok gözlem yöntemini
kullanır.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Soru Sorma: Değerlendirme ekibinin değerlendirme sürecinde kullanabileceği ikinci yöntem “soru sorma” yöntemidir. Gözlem yöntemini uygulama imkânının olmadığı veya yalnızca gözlem yönteminin ilgili standardı sağlamaya
karar verme açısından yeterli olmayacağı durumlarda soru sorma yöntemi
kullanılmalıdır. Değerlendirme ekibinin soru sorma şekli kurum çalışanlarını rahatsız etmemeli, sorgulanıyormuş izlenimi yaratmamalı, bilgi toplamaya
dayalı olmalıdır. Değerlendirici, soru sorulacak her kişiye öncelikle kendisini
tanıtmalıdır. Soru soracağı kişiyi rahatlatmalı ve kapalı uçlu sorulardan ziyade
kişinin yaptığı işi kolayca anlatabileceği açık uçlu sorular yöneltmelidir.
Kayıt inceleme: Değerlendirme ekibinin kullandığı üçüncü yöntemdir. Bazı
standartların uygulanma durumunu değerlendirmek için kurumda tutulan kayıtların incelenmesi gerekmektedir. Bu kayıtlar hasta dosyalarında olabileceği
gibi personel dosyaları veya kalite çalışmaları için hazırlanmış dosyalarda da
olabilir. Bu aşamada kuruma yaptıkları uygulamalar konusunda yorum yapılmaması önem arz etmektedir.
Değerlendirme ekibi bu üç yöntemle elde ettiği verileri, kurumun HKS değerlendirme raporunun oluşturulması aşamasında kullanmak üzere düzenli
olarak kayıt altına alır.
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Değerlendirme Raporu;
kurum için çalışmalarının karşılığını,
değerlendirici için yaptığı değerlendirmenin
objektifliğini, Bakanlık için sürecin tamamını
gösteren önemli bir kayıttır.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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Puanlandırma ve Merkezi Değerlendirme Raporunun
Hazırlanması
Değerlendirme raporunun, değerlendirme sürecinin en önemli çıktısı olduğu
unutulmamalıdır. Bu rapor gerek Başkanlık, gerek kurum gerekse değerlendirici açısından çok önemlidir. Kurum için çalışmalarının karşılığını, değerlendirici için yaptığı değerlendirmenin objektifliğini, Başkanlık için ise sürecin tamamını gösteren önemli bir kayıttır. Bu nedenle değerlendirme boyunca standartların değerlendirilmesi, yapılan gözlemler ve alınan notlar raporun oluşturulmasında kritiktir. Puanlamayı değerlendirme süreci bittikten sonra ekip
sorumlusu ve diğer ekip üyeleri bir arada yapmalıdırlar. Puanlama yapılırken;
»

Standart puanlandırılır.
•

»

Değerlendirme ölçütleri puanlandırılmaz.

Değerlendirmede, standart ve standardın değerlendirme ölçütleri “Evet,
Hayır ve Değerlendirme Dışı” olarak tanımlanır.
•

Evet: Standardın tüm değerlendirme ölçütleri ile birlikte karşılanması
durumunu ifade eder ve tam puan verilir.

•

Hayır: Standardın kendisinin veya en az bir değerlendirme ölçütünün
karşılanmadığı durumu ifade eder ve 0 (sıfır) puan verilir.

•

Değerlendirme Dışı: Hastanede değerlendirilmeyecek standartları
ifade eder ve puanlandırma yapılmaz.
Değerlendirme Sonucu Puanlama Yapılırken
Evet: Standardın tüm
değerlendirme ölçütleri ile birlikte
karşılanması durumunu ifade eder
ve tam puan verilir.

5 ve 5’in katları kullanılır.

Standart puanlandırılır.
Değerlendirme ölçütleri
puanlandırılmaz.

Puanlandırma

Standart ve standardın
değerlendirme ölçütleri EVET,
HAYIR ve DEĞERLENDİRME
DIŞI olarak tanımlanır.
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Hayır: Standardın kendisinin veya
en az bir değerlendirme ölçütünün
karşalanmadığı durumu ifade eder
ve 0 (sıfır) puan verilir.
Değerlendirme Dışı: Hastanede
değerlendirilmeyecek standartları
ifade eder ve puanlandırma
yapılmaz.

Değerlendirme Dışı
Bölüm

Standart

Değerlendirme ölçütü
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Değerlendirme dışı durum ve kararı, ekip sorumlusu tarafından
uygulamaya göre verilmelidir.

»

“Klinikler” bölümü değerlendirilirken varsa en az iki klinik değerlendirilmelidir.
•

Varsa bir cerrahi ve bir dâhili klinik değerlendirilmelidir.

»

Hastane HKS Sağlık Hizmeti Yönetimi boyutunda yer alan bölümlerden,
birden fazla aynı bölüm (klinikler, ameliyathane vb.) bulunduğunda ve
birden fazla aynı bölüm değerlendirildiğinde puanlama, tek bir bölüm
üzerinden yapılır. Örneğin, bir hastanede birden fazla klinik bulunması
durumunda ve birden fazla klinik değerlendirildiğinde ilgili standart birinci klinikte karşılanmış (Evet), ikinci klinikte karşılanmamış (Hayır)
ise puanlama yapılırken bu standart “klinikler” bölümünde karşılanmamış
(Hayır) kabul edilir. Bu standart Kurumsal Hizmet Yönetimi boyutundaki
her hangi bir bölümde örneğin Yönetim Hizmetleri bölümünde de yer alıyorsa bu bölümde ki puanlamada da karşılanmamış (Hayır) kabul edilir.

»

Birden fazla bölümde değerlendirilen standartlar için puanlandırma aşağıdaki örnek tabloya göre yapılır.

Standart Kodu

Klinik-1 Klinik-2 Ameliyathane-1 Ameliyathane-2

01.01.21.01.H

Evet

Klinikler
Puanlama

Hayır

Evet

Evet

Hayır (0 puan)

Ameliyathane Evet (20 puan)
Yönetim
Hizmetleri

Hayır (0 puan)

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
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»

Değerlendirme süreci sonunda;
•

Hizmet Kalite Standartları değerlendirmelerinin Başkanlığımıza iletilmesi için değerlendirilen kurumların türüne göre hazırlanan excel
dosyaları değerlendirme süreci öncesinde tüm değerlendiricilerin mail
adreslerine gönderilmektedir. Excel dosyalarında değerlendirilecek her
bölüm için ayrı bir sayfa ve bir de değerlendirme tutanağı sayfası oluşturulmuştur. Değerlendiriciler bu sayfalarda standartlara ilişkin sonuçları
girdikçe tutanak sayfası otomatik olarak dolmakta ve kurumun HKS puanı otomatik olarak hesaplanmaktadır. Değerlendirme ekibi kurum için
uygun olan excel dosyasını değerlendirme sonrasında dolduracaktır.

Doldurulması gereken alan

Otomatik dolacak alan

Doldurulması gereken alan
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•

Değerlendirme raporu ekip tarafından birlikte hazırlanır ve rapor tüm
ekip tarafından imzalanır.

•

Hazırlanan raporda değerlendirilen kurumun adı yazılmalıdır.

•

Değerlendirme raporu ekip sorumlusu tarafından değerlendirmeden
sonra en geç 5 iş günü içinde basılı olarak Başkanlık adresine gönderilmelidir.
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•

Değerlendirme raporu elektronik ortamda aynı gün kalitehks@gmail.
com adresine gönderilmelidir. Elektronik raporun gönderilmesinde
e-posta konu bölümüne değerlendirilen kurum isminin yazılması
zorunludur.

•

Hastaneye ait bir bilgisayarda hazırlanan raporun, bilgisayardan tama-

1. Bölüm

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri

men (geri dönüşüm kutusu da dâhil) silinmesine özen gösterilmelidir.
•

Değerlendirme sonuçları büyük bir titizlik içinde gizlilik ilkesine uyularak gönderilmelidir.
Değerlendirme Raporu

Ekip tarafından
hazırlanmalı

Tüm ekip üyeleri
imzalamalı

Elektronik rapor
AYNI GÜN
gönderilmeli

•

Kurum ismi, ili
ve değerlendirme
tarihi yazılmalı

5 iş günü içinde
basılı kopya
gönderilmeli

Değerlendirmelerde kullanılan excel dosyaları her kurum için tekrar
indirilmelidir. Çünkü dosya farklı kaydet yaparak doldurulduğunda,
bir önceki kurumun bilgileri silindiğinden dosyadaki formüllü alanlar
da silinebilmektedir. Bu sorunla karşılaşmamak için dosyanın her kurum için tekrar indirilmesi uygun olacaktır.
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Sonuçların Başkanlıkça İncelenmesi ve Kurumlara
İletilmesi
Başkanlık yetkililerince sorumluluk alanlarında bulunan illerde yapılan değerlendirmelere ilişkin değerlendirme raporlarının Başkanlığa gönderilip gönderilmediğini kontrol edilir, gönderilmeyenlerin gönderilmesi sağlanır. Gönderilen raporların da elektronik ve basılı kopyaları aşağıdaki parametreler göz
önüne alınarak kontrol edilir.
»

Kurum isimleri hem elektronik hem de basılı rapordan kontrol edilir.

»

Değerlendirme dışı bırakılması gereken parametrelerin değerlendirme dışı
bırakılıp bırakılmadığı, puanlamanın doğru yapılıp yapılmadığı, basılı raporlarda tüm değerlendiricilerin imzalarının olup olmadığı değerlendirilir.

Sonrasında Başkanlık yetkilileri değerlendirme raporlarını düzenli bir şekilde
arşivler. Tüm illerde değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından tüm değerlendirme raporları “kurumsal kalite sistemi”ne aktarılır. Aktarılan raporlar
bölge, il, kurum türü, standart ve değerlendirici bazında incelenerek detaylı
analiz raporları oluşturulur.
Bu işlemler bittikten sonra resmi yazı ile kurumların puanları İl Sağlık Müdürlükleri’ne tebliğ edilir. İl Sağlık Müdürlükleri de sonuçları ildeki kurumlara
iletir.
Raporların İncelenmesi
Değerlendirme dışı durumların kontrol edilmesi
Puanların kontrol edilmesi
İmzaların kontrol edilmesi

Tüm hastaneler Merkezi Değerlendirme sonuçları ve buna ilişkin detayları
kurumsal kalite sistemi üzerinden kendilerine verilecek şifreyle görebilmektedir. Kurumsal kalite sistemine http://www.pybs.saglik.gov.tr/kybs/ linkinden
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ulaşılmaktadır. Ayrıca kamu hastanelerinin sonuçları resmi yazıyla İl Sağlık
Müdürlükleri’ne il bazında gönderilmektedir. Özel Hastanelerinin değerlendirme sonuçları ise hastalardan alınacak ilave ücretlerin belirlenmesine esas
teşkil edecek hesaplamada kullanılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’na
gönderilir.
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HKS Puanının İletilmesi
Kamu

Özel

İl Sağlık Müdürlükleri

SGK

Kurumlar

Kurumlar
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Merkezi Değerlendirme Bilgilendirme ve Sonuç
Toplantıları
Değerlendirme öncesi değerlendiricilere bilgilendirme yapılması amacıyla toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılarda Merkezi Değerlendirme’nin yapılış
amacı, usul ve esasları, değerlendirme hazırlıkları, değerlendiricilerin izleyecekleri yollar ve uyulması gereken kurallar hususunda değerlendiricilere bilgilendirme yapılır. Ayrıca Hizmet Kalite Standartları’nın sistematik yapısı ve
bölüm bazında değerlendirmede dikkat edilecek hususları anlatılarak değerlendirmenin sağlıklı yapılmasına zemin hazırlanır. Değerlendirme esnasında açılışkapanış toplantılarının nasıl yapılması gerektiğine dair bilgi paylaşımı yapılır.
Değerlendiricilerin süreçle ilgili soru işaretlerinin giderilmesi ve değerlendirme
sürecinin sorunsuz tamamlanması açısından bilgilendirme toplantıları büyük
önem arz etmektedir.
Merkezi Değerlendirme sonuç toplantıları, sürecin sonunda genel durum değerlendirmesi yapmak ve sürecin tüm paydaşlarının kazanımlarını dile getirmek amacıyla düzenlenmektedir. Hem Başkanlığımız hem değerlendiriciler
hem de değerlendirilen kurumlar açısından yapılan değerlendirmenin geri bildirimlerinin alındığı sonuç toplantıları bir sonraki değerlendirme süreci için
de yol gösterici olmaktadır.
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Merkezi Değerlendirme Bilgilendirme ve Sonuç
Toplantılarından Kareler
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Değerlendirme Sürecine İlişkin
Sık Sorulan Sorular
Değerlendirme sürecinde gerek resmi yazılarla gerek e-postayla ve gerekse
Başkanlık yetkililerine telefonla pek çok soru gelmektedir. Bunlar içerisinden
sonraki değerlendirme dönemlerine ışık tutabilecek sorular belirlenmiş olup
aşağıda yer almaktadır.

1. Bölüm
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1. Değerlendirme görevini kabul ettim. Ancak oluşan beklenmedik mazeretimden dolayı katılamayacağım. Bu durumda ne yapmam lazım?
Bu durumda değerlendirmeye gideceğiniz ilin Başkanlık yetkilisiyle hemen telefonla irtibata geçip bilgilendirme yapmanız gerekmektedir. Ortaya çıkan acil durum kalitehks@gmail.com adresine de e-posta ile bildirilmelidir.
2. Değerlendirilecek kuruma gittim. Ancak ekibin bir üyesi gelmedi. Ne
yapmalıyım?
Değerlendirmeye iki kişi devam edilerek durumdan değerlendirmede olduğunuz ilin Başkanlık yetkilisi haberdar edilmelidir.
3. Değerlendirilecek kuruma gittim, ancak kurumun kapanmış olduğunu öğrendim. Ne yapmalıyım?
Tutanak tutarak değerlendirmede bulunduğunuz ilin Başkanlık yetkilisi
durumdan haberdar edilir. Ekip üyelerinin imzaladığı tutanak varsa kurumun hizmet vermediğine dair onay/resmi yazı vs. tutanağa eklenerek
Başkanlığa ekip sorumlusu tarafından postalanır.
4. Değerlendirme programı hazırlandıktan sonra bana uygun olup olmadığı sorulacak mı?
Değerlendirme programı hazırlandıktan sonra size e-posta yoluyla uygunluğunuz sorulacak olup uygun olduğunuz takdirde kesinleşmiş program
sizinle paylaşılacaktır.
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5. Değerlendirici kimlik kartım yok. Ne yapmam lazım?
Size e-posta yoluyla gönderilen değerlendirici bilgi notunda yer alan kimlik örneğinden kendi isminize özel olarak yaptırmalı ve mutlaka değerlendirme sırasında da görünür biçimde taşımalısınız.
6. İl dışına görevlendirildiğimde ulaşım ve konaklamam nasıl sağlanacak?
İl dışına yapılan görevlendirmelerde eğer uçakla ulaşım sağlanıyorsa Başkanlık tarafından size biletiniz temin edilecektir, karayoluyla sağlanıyorsa
harcırah kanuna göre kurumunuzca geri ödeme yapılacaktır. Konaklama
giderleri ise yine harcırah kanununa göre kurumunuzun döner sermayesinden karşılanacaktır.
7. Değerlendirme sırasında bir standardın karşılanıp karşılanmaması
ile ilgili ekip olarak tereddüde düştük. Ne yapmalıyız?
Değerlendirmede bulunduğunuz ilin Başkanlık yetkilisiyle iletişime geçmeniz gerekmektedir. Bu telefon görüşmesi esnasında kurum yetkililerinin olmadığı ayrı bir odaya geçilip bu görüşmenin yapılması önem arz
etmektedir. Bu şekilde oluşan tereddüde ilişkin sorunuz Merkezi Değerlendirme Komisyonu tarafından cevaplanarak size bilgi verilecektir.
8. Etik taahhütname ve değerlendirme tutanağını Bakanlığa nasıl ileteceğim?
Size e-posta yoluyla gönderilen etik taahhütnamenizi değerlendirmeye çıkmadan önce ıslak imzalı biçimde Başkanlığa postalamanız gerekmektedir. Değerlendirme tutanağı ise ekip üyeleri tarafından imzalandıktan sonra yine Başkanlığa ekip sorumlusu tarafından posta ya da kargo yoluyla gönderilmelidir.
9. Değerlendirme ekibine il koordinatörlüğünden süreci öğrenmesi adına kişileri katabilir miyiz?
Değerlendirmede yer alacak kişilere Merkezi Değerlendirme Komisyonu
karar vermektedir. Değerlendirici adayı olması için önereceğiniz kişileri
değerlendirme süreci öncesinde Başkanlıkla irtibata geçerek bildirmeniz
gerekmektedir.
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10. Diğer ekip üyeleri ile nasıl iletişim kuracağım?
Size gönderilen uygunluk e-postasında diğer ekip üyelerinin e-posta adresleri açık biçimde yazılmıştır.
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11. Değerlendirilecek hastanenin bulunduğu İl Koordinatörlüğü ile nasıl
iletişim kuracağım?
Değerlendirmeye gidilecek ilin performans ve kalite koordinatörüyle iletişim kurmak ekip sorumlusunun görevleri arasında yer almaktadır. Ekip
sorumlusu İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçmeli ulaşım ve konaklama
konusunda kendilerinden destek istemelidir.
12. Değerlendirme ekibinde yer alan kişilerden biri değerlendirilecek kurum ile daha önce problem yaşamış. Ne yapmalıyız?
Böyle bir durumda, durumla ilgili kısa bir açıklama yazarak kalitehks@
gmail.com adresine gönderiniz. İlgili Başkanlık yetkilisi konuyu Merkezi
Değerlendirme Komisyonu’na iletecek ve komisyon bu konuda gereken
uygulamaya karar verecektir.
13. Değerlendirmeye gidilecek kurumda (özellikle özel hastane) tanıdıklarım var ve o kurumu değerlendirmeye gitmemin etik olmadığını düşünüyorum. Ne yapmalıyım?
Böyle bir durumda, durumla ilgili kısa bir açıklama yazarak kalitehks@
gmail.com adresine gönderiniz. İlgili Başkanlık yetkilisi konuyu Merkezi
Değerlendirme Komisyonu’na iletecek ve komisyon bu konuda gereken
uygulamaya karar verecektir.
14. Değerlendiriciler nasıl belirleniyor?
Başkanlığımız bünyesinde; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanları arasından, Daire Başkanlığı tarafından
düzenlenen eğitim, sempozyum, kongre, saha gezisi gibi etkinliklere katılmış,
alanında deneyimli uzmanlar ve Başkanlıkça oluşturulan veri tabanına İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğünce özgeçmişi gönderilmiş sağlık profesyonellerinden oluşan bir değerlendirici havuzu oluşturulmuştur. Merkezi Değerlendirmeler’de görev alacak personel bu havuzdan yararlanılarak belirlenir.
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15. Değerlendirme tablosunu nasıl dolduracağım?
Size bilgilendirme notu şeklinde gönderilen e-posta ekinde yer alan excel
formatındaki şablon raporda, ilgili standartların karşısındaki kısımları
evet/hayır/değerlendirme dışı şeklinde doldurduğunuzda puanlar otomatik olarak tutanak kısmındaki rapora yansıyacaktır.
16. Değerlendirme tablosunda hata yaptığımı fark ettim. Ne yapmalıyım?
İlgili Başkanlık yetkilisini e-posta yolu ile ve telefonla arayarak durumdan haberdar etmeli ve düzeltilmiş raporu hem elektronik ortamda hem de
posta yoluyla Başkanlığımıza göndermelisiniz.
17. Değerlendireceğim kurumda değerlendirilecek bölümlerden bir veya
daha fazlası yok. Yedek bölüm de belirlenmemiş. Bu durumda ne yapmalıyım?
Bu durumda o bölümleri değerlendirme dışı bırakarak puan hesaplaması
yapmalısınız.
18. Değerlendireceğim bölümde tadilat var ne yapmalıyım?
Değerlendireceğiniz bölüm eğer hizmet vermeye devam ediyorsa tadilatta
da olsa değerlendirmelisiniz. Eğer hizmet vermiyorsa varsa yedek bölüm
değerlendirilmeli yoksa değerlendirme dışı bırakılmalıdır.
19. Kurumda biyokimya testleri yapan bir laboratuvar mevcut, ancak biyokimya laboratuvarı ruhsatı yok. Ne yapmalıyım?
Değerlendirmeye esas olan ilgili hizmetin üretilmesidir. Eğer kurumda biyokimya testleri yapılıyor ve bu hizmet veriliyorsa ruhsata bakılmaksızın
biyokimya standartları üzerinden değerlendirme yapılmalıdır.
20. Hastane dışından hizmet alımı (laboratuvar, sterilizasyon) söz konusu
olursa ne yapmalıyım?
Bu bölümlerin yedeği değerlendirilmelidir.
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21. Kurumsal hizmet yönetimi boyutunda olan bir standart yönetim hizmetleri, ameliyathane ve kliniklerde ayrı ayrı mevcut. Değerlendirme
sırasında bu standardın kliniklerde karşılanmadığı, ameliyathanede
karşılandığı görülüyor. Puanlamayı nasıl yapacağım?
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Kliniklerde hayır, ameliyathanede evet, yönetim hizmetlerinde ise hayır
vermelisiniz.
22. Ekip sorumlusu olarak değerlendirme programında kurumun değerlendirme günlerini değiştirmek istiyorum. Ne yapmalıyım?
Bu talebinizi Başkanlık yetkilisi aracılığıyla Merkezi Değerlendirme Komisyonu’na iletmeli ve size bildirilecek karar doğrultusunda hareket etmelisiniz.
23. Değerlendireceğim hafta kurumun taşınacağını öğrendim. Ne yapmalıyım?
Değerlendirilecek kurumun bağlı olduğu İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü’nden durumu bildiren bir resmi yazıyı Başkanlığa fakslamalarını istemeli ve durumdan Başkanlık yetkilisini haberdar etmelisiniz.
24. Neden açılış toplantısını fotoğraflamalıyım?
Yapılan değerlendirmenin Merkezi Değerlendirme Komisyonu ile paylaşılması, kurumsal arşivde yer alması önemlidir.
25. Standartların değerlendirilmesinde ekip içerisinde anlaşmazlık olduğunda nasıl bir yol izlenmeli?
Böyle durumlarda ekip sorumlusu tüm ekip üyelerini dinleyerek son kararı vermelidir.
26. Değerlendirmenin yapılacağı kurum yöneticileri açılış toplantısının başlayacağı saat olan 8.30’da henüz kurumda değillerse ne yapmalıyım?
Değerlendirme, o an kurumda bulunan yetkililere açılış toplantısı yapılarak başlamalıdır.
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Nasıl Unutabiliriz ki;
Hizmet Kalite Standartları'nı
birimlerinde uygularken yüzleri
gülümsemeyle dolu olan
hemşireleri, özveriyle çalışan
temizlik personellerini...

Değerlendirme Anıları
Bugüne kadar kamu hastaneleri, ADSM’ler ve özel hastanelerde il içi, çapraz ve merkezi olmak üzere yaklaşık 7000 Hizmet Kalite Standartları değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Değerlendiricilerimiz bu süreçte katıldıkları
değerlendirmelerde yaşadıkları acı tatlı olayları bizimle paylaşmışlardır. Bu
paylaşımların kalıcı olması için yazıya dökülmesine karar verilmiştir. Değerlendiricilerimiz tarafından, 2011 yılı Merkezi Değerlendirme ve önceki yıllarda katıldıkları Merkezi Değerlendirmeler’de yaşanan anılar yazılı olarak
Başkanlığımıza gönderilmiştir.
Okuyanlarda birer tebessüm oluşturması ve diğer değerlendiricilere örnek olması açısından bu anılar derlenmiştir. Amaç kimseyi kırmak değil yaşananlardan ders alınması ve olumsuz durumlarla karşılaşıldığında nasıl davranılması gerektiğinin bilinmesidir. Karşılıklı iletişimin gücü ile birbirini hoş görerek
sağlıklı değerlendirme sürecini tamamlamak hem değerlendiricilerimize hem
kurumlarımıza düşen bir görevdir.

Mavi Kod
... İlinde bir hastane değerlendiriyoruz. Bir servise toplandık. Mavi kod sorguluyoruz, hemşire hanım yeni başlamış çok heyecanlı bir şeyler söylüyor
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ve anlatıyor. Ekip olarak tatbikata karar verdik. Hemşire panikle telefona
sarıldı. Karşıdakine panikle bir şey söylüyor ama bir türlü anlaşamıyorlar.
En sonunda ‘‘Ya doktorları arıyorsun ya!’’ dedi, kapattı. Bekliyoruz doktorlar gelecek diye. 1,2,3 dakika derken ‘‘Nerde kaldı uygulayıcı doktorlar.’’ dedim. Yanımdaki “Ben uygulayıcıyım.” dedi. Hafifçe gülümsedik. ‘‘2.
doktoru bekleriz.’’ dedik. Diğer yanımdaki “2. Kişi de benim.” dedi. Yine
güldük. “O zaman acil çantanızı bekleriz.’’ dediğim anda bir personel fırladı, aşağı koşmaya başladı ve elinde bir çanta ile döndü. Bu arada santral bu
uygulayıcılardan hiç birini aramadı. Sonra anestezi uzmanı, bizim ekipten ...
Hanımı kolundan çekti müdahale odasına götürdü. “Yat kızım yat şuraya.”
dedi. ... Hanım “Gerek yok anlatın yeter.” diyor, ama karşı taraf ısrarcı. O
sırada çanta geldi. Kongrelerde verilen eski bir çanta. Çantayı yatağa devirdik. İçindekileri inceliyoruz. İçinde tebeşir, 12 adet çengelli iğne, ucu
açılmamış kurşun kalem, kumaş kesme makası ve ağrı kesici tablet var. Tüm
ekip olarak şoktayız.
–

Tebeşiri nerede kullanıyorsunuz?

–

Efendim hastanın bulunduğu yeri işaretlemede kullanıyoruz.

–

Çengelli iğneler?

–

Onu da hastanın üzerine bir şey iliştirmede kullanıyoruz.

–

Peki, kurşun kalem üstelik ucu açılmamış.

–

Valla efendim tüm arkadaşlar düşündük tartıştık ama bunun nerede kullanıldığını bulamadık.

–

Ağrı kesici tablet nerede kullanılıyor?

–

Hasta ya da ekipten başı ağrıyan olursa veriyoruz!

Meğer arabalarda bulunan acil trafik setini resüsitasyon seti yapmışlar.
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Açılış Tarihi
Bir hastane değerlendirmesi sonlarına doğru, depoların birinde bulunan bir
sarf malzemesinin üzerinde son kullanma tarihi 2003 görülmekteydi. Kalite
yönetim direktörüne gösterilen bu sarf malzemesi onu çok şaşırttı ama verdiği
cevap bizi daha çok şaşırttı;
“NASIL OLUR AMA BU TARİHTE DAHA HASTANEMİZ AÇILMAMIŞTI Kİ!”

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi
Ekip olarak değerlendirmesini yapacağımız hastanemize gittiğimizde, her zamanki gibi heyecanla bekleyen, güler yüzlü bir ekip ve sıcak bir karşılamayla
değerlendirmemize başladık. Beklenenin üzerinde güzel çalışmalar yapılmış,
emek verilmiş; bizler de dokümanlara baktık, gözlemledik, sahaya çıktığımızda
ameliyathanede Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin uygulanıp uygulanmadığını
sorguladığımızda “evet’’denildi. Evet, doğru söylüyorlardı, vardı. Ama farklı
yerdeydi. Bir tanesi ameliyathane duvarında çerçevelenmiş orijinal renkleriyle
asılı, diğeri ise dinlenme odasında asılıydı. Maalesef Güvenli Cerrahi Kontrol
Listesinin uygulamaya konulmadığını ve sahada bulundurulmasının yeterli olduğunu düşünmüşler, doğrusunu anlattığımızda hep beraber gülüştük.

Kişisel Koruyucu Ekipman
Değerlendirmemizin birinde dokümanlara bakarken kişisel koruyucu ekipmanlara bakmayı unuttuğumuzu söyledik ve aynı katta bulunan servisten
ekipmanları istedik, bizler dokümanlara bakarken bir ara istediğimiz ekipmanlar iki torba hâlinde geldi. Torbanın birinde hiç kullanılmamış tıbbi atık
çizmeleri, diğer torbada tıbbi atık personelinin kıyafetleri vardı...

Miad Kontrolü
Yıl 2010... Değerlendirmesini yaptığımız hastanenin birinde ilaç kontrollerini çok iddialı yapmış olduklarını ve miadı geçmiş ilaç bulamayaca-
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ğımızı belirttiler. Ameliyathanedeki değerlendirme sürecimizde anestezi
ilaçlarını kontrol ederken ekipteki arkadaşımız miadı 11.07/11.09 tarihli ampul buldu ve ortamda kalmasın diye anestezi teknisyenine verdi.
Teknisyen ilacın eline verilişinin mahcubiyeti içindeydi. Diğer sahadaki
bölümlere bakarken anestezi teknisyeni arkadaş elinde sabahki ampulle
yanımıza geldi ve siz bu ampulün miadına yanlış bakmışsınız dedi, bu
tarih tersten okunacaktı. Peki, tersten beraberce okuduk 07.11/09.11 tarihi
okuduğumuzda ekip arkadaşım anestezi teknisyenine dönerek sizce 2011
imalatı 2010 da mı basılıyor.
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Gayretli teknisyenimize çabasından dolayı teşekkür ettik, gülerek yanımızdan
ayrıldı.

Arşiv Görevlisinin Cevabı
Bir hastanemizin “Hasta Kayıtları ve Dosyası” bölümünü değerlendirmek için
arşiv birimine gidip oradaki görevliye “Buradaki kontrolü yapıyor musunuz,
hangi sıklıkla yapıyorsunuz?” diye sorduğumuzda görevli “Evet hocam burayı her gün temizliyoruz, kontrolünü yapıyoruz.” deyince...

Sora Sora Vaka Yeri Bulunur!
Bir hastanemizin mavi kod başlatma sistemi; hastane santral görevlisinin
dâhili telefonlar aracılığıyla ekipte bulunan her kişiye vaka yerini bildirerek
onların vakaya ulaşması ve olay yerine gidilerek vakaya müdahale edilmesi
şeklindeydi. Hastanede mavi kod tatbikatı için uygulama başlattığımızda santral görevlisi mavi kod ekibinde bulunan kişilere dâhili telefonlarla ulaşmaya
çalışmış ancak bazılarına ulaşılamayınca anons da yapılmıştı. Fakat ekiptekilerden dâhili telefonla ulaşılamayan kişiler mavi kod uygulamasının yapılacağı vaka yerini bilmediğinden hastane içinde rastladıkları görevlilere sora sora
olay yerine ulaşmaya çalıştılar. Tabii ki geç ulaşmışlardı (3 dakikanın üzerinde). Bu gecikmenin nedenini sorduğumuzda “Sora sora vaka yerini bulduk.”
dediler!!!!!
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Dede Oğlan Doğurdu
Bir hastanede değerlendirme esnasında klinikte yatan yaşlı bir erkek hastanın
kimlik bilekliğinin mavi olduğunu gördük. Nedenini sorunca hastanın düşme riski olduğunu ve bunu tanımlamak amacıyla mavi bileklik taktıklarını
(Ellerinde kalan fazla mavi bileklikleri tüketmenin ilk hedefleri olduğunu dolaylı olarak sonradan anladık.) ifade ettiler. Kendimi şu espriyi yapmaktan
alı koyamadım: “Ben de dede oğlan doğurdu diye sevinmiştim.” Hep birlikte
gülümsedik.

Asansör Macerası
Çok yağmurlu bir gün, yüksek rakımlı güzel bir yerde kurulu branş hastanesini değerlendirmeye gitmiştik. Tanışma ve açılış toplantısından sonra 3. katta
bize ayrılan yerde değerlendirmeye başladık. Yönetim hizmetleri değerlendirmesinden sonra hastaneyi dolaşacak bölümleri yerinde değerlendirecektik
bunun için kısa bir ara verdik. Personel lavabosu giriş katında olduğu için
inerken merdivenlerden inmiştim. Çıkarken asansöre bindim asansörde benden başka kimse yoktu. 3. kata çıkmak için düğmeye bastım ancak tam 3.
kata gelirken asansör yarıda kaldı. Endişelendim, seslendim. Görevliler tekrar
zemine iniş düğmesine basıp zemine indikten sonra 3. kat düğmesine basıp
beklememi ve 3. kata gelince de asansör zemininde YAKLAŞMAYINIZ yazılı çizgiye asansör duruncaya kadar gelmememi söylemeleri üzerine görevlilerin söylediklerini uyguladım. Nihayet 3. kata çıkmış ve rahatlamıştım. Neden böyle olduğunu sorduğumda, asansörde güvenlik amaçlı çizgi mesafesine
duyarlı sensor varmış. O çizgiyi geçince asansör duruyormuş. Ben de asansör
durmadan o çizgiye yaklaşınca asansör yarıda kalmış. İdareden asansör girişlerine muhakkak bu uyarı sistemi ile ilgili durum bildirir yazılı levhaların
konmasını istedim.

Serçe mi, Kanarya mı, Bülbül mü?
Anlatacaklarım değerlendirmelerin Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldığı ilk
dönemlerle ilgili. Olayın geçtiği yer küçük bir ilçe hastanesi. Çok çalışkan da
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bir başhekimi var. Hastaneye ilk değerlendirmesini yapmak üzere ekip olarak
gittik. Ancak diğer ilçe hastaneleri gibi birçok konuda eksiklik tespit edildi ve
hâliyle düşük puan aldı hastanemiz. Başhekim çok üzüldü ve “Bir sonraki dönem çok farklı olacak.” dedi. Bir sonraki dönem geldi çattı. Başhekim sürekli
telefon edip ne zaman geleceksiniz diye soruyordu. Eksiklik tespit ettiğimiz konuları konuştuğumuzda da çoğunluğunu yaptım diyordu. Gün geldi aynı ekip
hastaneye gittik. Bölümler geziliyor, sıra kliniklerde hemşire çağrı ziline geldi.
Tabii Başhekim Bey de bizimle dolaşıyor, her soruya ayrıntılı cevap veriyor ve
yaptıklarını anlatıyor. Zaten tek servis var, orada da 4 veya 5 oda var. “Hemşire
çağrı sistemini kurdunuz mu?” dedik. “Tabii” dedi ve yataklardan birinin arkasındaki düğmeye bastı kuş sesi şeklinde bir zil. Biz de hâliyle peki dedik hangi
oda olduğunu hemşireler nasıl anlayacak. Çünkü ışıklı bir uyarı da yok. Hemen
diğer odadaki düğmeye bastı, farklı bir kuş sesi. Peki, tuvaletler dedik onlarda
da farklı kuş sesleri. Pes dedik başka bir şey de diyemedik tabii ki!!!!!
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Hastaneye Özel Otelcilik Hizmeti
Öğle yemeği saati gelmişti, hastane başhekimi yemeği otel de yiyeceğimizi
söyleyince, kesinlikle mümkün olmayacağını hastane yemekhanesinde hastane yemeği dışında hiçbir şekilde başka bir yere yemeğe gidilemeyeceği konusunda prensip ve kuralımızı anlattık. Onlar da hastane personelinin bitişik
otelde yemeğini yediğini, hatta dışarıdan gelen personelin otelde konakladığını söyleyince yemek saatinde otele geçtik. Gerçekten bütün personel hastanenin yan tarafında bulunan otelin restoranında yemekteydi. Buradan hizmet mi
satın aldınız diye sorduğumuz da, hastane işletmecisinin otelin de işletmecisi
olduğunu ve bu yüzden yemekhane olarak otelin restoranının kullanıldığını ve
dışarıdan gelen personelin de lojman olarak oteli kullandığını öğrendik.

Faal Sanılan Su Arıtma Sistemi
Depo değerlendirmesi esnasında Başhekim ısrarla hastaneye kurdukları su
arıtma sistemini görmemizi istedi. Biz de kendisine depo değerlendirmesi
bittiğinde görebileceğimizi ilettik. Depo çıkışında su arıtma sistemini onlar
anlatırken, arada sorular da soruyoruz;
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–

Ne zamandan beri çalışıyor, şu anda faal mi, diye tabii bütün sorulara;

–

Evet çalışıyor, hatta her gün kendi kendisini temizliyor, dediler.
Ben de sistemin nereden tesisata verildiğini yani şebeke suyuna bağlantısının nereden yapıldığını görmek için arıtma cihazına gelen boruyu takip
ederken vanaların kapalı olduğunu gördüm ve tekrar sordum;

–

Cihaz şu anda çalışıyor mu, diye

–

Evet, dediler.

–

Peki dedim o zaman vanalar neden kapalı?
Tabii ki Başhekim Bey hemen müdahale etti:

–

Hayır açık.

Vanayı kontrol ettiklerinde gerçekten kapalı olduğu ve sistemin devre dışı olduğu görüldü. Başhekim bana “Siz mi kapattınız yoksa” dedi, ben de hastane
görevlileri de yanımızda tabii, böyle bir şeye zaten vananın yüksekte olması
nedeniyle elimin oraya uzanmasının mümkün olamayacağını söyleyince onlar
da bize hâli hazırda faal diye anlatmaya çalıştıkları sistemin devre dışı olduğunun o anda farkına varmış oldular.

Hangi Figür
Değerlendirmede, yönetim hizmetleri bölümünün değerlendirmesini yaparken, doküman üzerinden düşmelerin değerlendirilmesi ve önlenmesi
ile ilgili olarak yazılmış olan düzenlemeye bakıyorduk. Aynen şöyle yazılmıştı:
“Hastanemizde, yatan hastalarda düşmelerin değerlendirilmesi yapıldıktan
sonra, düşme riski olan hastalar için ‘GARANTİ’ figürü kullanılır.’’ Bir alt
cümlesinde ise,
“Düşme riski olan hastalar için yeşil yapraklı yonca figürü kullanılır.”
Belli ki hastane bu yazılı dokümanı başka bir hastaneden almış, fakat hiç
kontrol etmeden ve düzeltme yapmadan kullanmaya başlamıştı.
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Böyle Olur Haşereyle Mücadele
Ekip arkadaşlarımızla beraber değerlendirme yapacağımız hastaneye gittik.
Güzel bir karşılamadan sonra açılış toplantısı ve sunumumuzu yaptık. Bölümleri değerlendiriyorduk. Her şey gayet güzeldi. Hastane çalışanları kalite
standartlarıyla ilgili gerçekten iyi bir çalışma yapmışlardı. Sıra hasta dosyaları
ve arşiv bölümüne gelmişti. Arşivde görevli personele sırayla Hizmet Kalite Standartları’yla ilgili soruları yöneltiyorduk. Tabii ki arkadaşların da bize
bir sürprizi vardı. Biz arşivde haşereyle nasıl mücadele yaptıklarını sorduk.
Hastanede görevli müdür yardımcısı arkadaş bize bir çuval göstererek; “İşte
bununla” dedi. “Nasıl yani” diyerek birbirimize baktık. Sonra çuvalın içinden
bir kedi çıkardı. “İşte bu Minnoşla” dedi. Bu, bize ortamı rahatlatmak için yapılmış bir şakaydı belli ki. Biz de bunun üzerine; o zaman kedinin kimliğinin
nerede olduğunu, kediye fare yakalama eğitimi verilip verilmediğini, yakalanan farelerin kaydının olup olmadığını ve kedinin sağlık taramalarının yapılıp
yapılmadığını sorduk. Kedinin fotoğrafını da çektik onlar da bize gülerek cevap verdiler. O gün gerçekten çok güzel bir değerlendirmeydi. İnsanlar iyi bir
hazırlığın verdiği güvenle gayet rahattı. Biz de yaptığımız işten büyük bir zevk
almıştık.
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İçe Açılan Kapılar
2011 yılı değerlendirmesinde orta ölçekli bir ilimizin özel hastanesindeydik.
Bölüm değerlendirme gezisi esnasında baktığımız kişisel temizlik alanlarının
kapısı hemen hemen hepsi dışa açılan bir kapı ile koridora açılıyordu. Hemen
bu kapılardan sonra bir lavabo, sıvı sabun, kâğıt havlu vs. mevcuttu. Lavabodan sonra tuvalet alanına geçişte bir kapı kasası var ama kapının yerinde
olmadığını gördük. Sonra baktık ki tüm tuvaletler böyleydi. Sorduğumuzda
kalite yönetim direktörü “Dış kapılar dışa açılıyordu, iç kapılar içe açılıyordu.
Biz de iç kapıları iptal ettik ve şu anda bizim içe açılan kapılarımız yok.” dedi.
Biz değerlendirmemizi yaptık, yorum size aittir.
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HKS İlgisi
Epeyce büyük bir hastanenin değerlendirmesinde ameliyathane bölümünü
geziyoruz. 7 Ameliyat salonu vardı. Açılış toplantısında bölüm işleyişini aksatmamak için dört değerlendirici, bir idare temsilcisi, bir kalite yönetim direktörü ve bölüm sorumlusu bulunmasını söyledik.
Ancak ameliyathanede arkamıza bir baktık ki otuza yakın ameliyathane kıyafetli (boneli, maskeli vs. kişisel koruyucu ekipmanlı) personel, bizimle dolaşıyor. Herhalde, o anda ameliyatın olmaması bizim de koridorda olmamız
ilgi uyandırdı diye düşündük. Ancak hemşire odasına geldiğimizde ameliyatların devam ettiğini öğrendik. Hemşire odası personelle dolduğu gibi kapıdan otuz kişiden fazla kalabalık pür dikkatle her kelimemizi can kulağıyla
dinliyorlardı. Değerlendirmenin önemli amacı olan eğitimin bir ileri safhasına geçerek bilgilendirme yanında yaptığımız uygulamalarla (Kalibrasyonun
ne anlama geldiği, buradaki rakamların neyi ifade ettiği, kalibrasyon sertifikalarının okunması, değerlendirilmesi, cihazı kullananlara bilgi ve eğitim
verilmesi gibi.) dokümanların içerisinde boğulmuş bu ilgili güzel insanlarla
nerdeyse HKS’nin istediği yazılı düzenlemeleri oluşturduk. Sonuçta akşam
saat 22.15’de kapanış toplantısını yaptık ama tüm o otuz kişi ve daha fazlası
oradaydı ve hâlâ bizlerin konuşmasını istiyordu. Bize hitaben “Biz yaptığımız
işlerin bu kadar önemli olduğunu, kayıtlarımızın ne anlama geldiğini, bizzat
benim ne kadar önemli görev yaptığımı böyle değerlendirmiyorduk.” dediler.
Biz de yapmış olduğumuz değerlendirmenin ciddi bir eğitime dönüşmesini,
sonuçta bir hizmeti gerçekleştirip amacına ulaştığını görerek mutlulukla otelimize döndük.

Eksik mi Fazla mı?
Hastane eczanesine girip narkotik ilaçlardan bir tanesini seçip saydık. Bizim
bulduğumuz rakamla, otomasyon da gözüken rakam arasında 60 adet fark var.
İlaç dolabında 60 adet eksik görünüyor ancak eczacı hanım gayet kendisinden
emin, bunun mümkün olamayacağını söylüyor, biz de tekrar sayım yaptık.
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Yine 60 adet eksik var. En sonunda itiraf ediyor. Değerlendirmeden bir gün
önce ilaçları sayıyorlar ve 60 adet fazla buluyorlar ve buldukları fazla ilaçları
eczacı hanımın giyinme dolabına saklıyorlar. Eczacı hanım o ilaçları dolabından çıkarıp yerine koyduğunda otomasyon ve dolaptaki ilaç sayısı böylece
örtüşmüş oldu.
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Sorumlu Kim?
Hastane değerlendirmesi esnasında, kalite yönetim direktörü (adı Ahmet Bey
olsun) her şeye hâkim, o kadar hâkim ki ne yanımızda bize eşlik eden diğer
personeller ne de birim çalışanları birçok konudan bihaber. Öyle ki acil serviste kişisel koruyucu ekipmanını servis sorumlu hemşiresi bulamayıp, yerlerini
Ahmet Bey’e sordu ve kişisel koruyucu ekipmanı Ahmet Bey buldu. En son
kalite yönetim biriminde dokümanları incelerken, neyi istesek veya sorsak
Ahmet Bey işaret ediliyor. Eğitim hemşiresinden doküman istiyoruz, Ahmet
Bey’de diyor, enfeksiyon hemşiresine bir şeyler soruyoruz Ahmet Bey’de diyor. Ahmet Bey bunaldı terledi, başhekim yardımcısı dayanamayıp bir peçete
uzattı Ahmet Bey’e, terini silsin diye. Herhalde gün boyu tek yardımları da bu
oldu. Ahmet Bey tüm sorulara cevap vermeye çalışıyor ama giderek gerginleşiyor, en son ekip liderimiz, “Ahmet Bey, jeneratör bakım kayıtlarınız var
mı?” dediğinde, Ahmet Bey patlıyor:
–

Yok yok, o da yok, bu da yok, hiçbir şey yok!!!!!

Hoş Geldin, Eli Boş Geldin!
Hastane kalite yönetim biriminde verdiğimiz mavi kod çağrısında, 10-15 kişilik bir ekip geldi. Bu ekibin içerisine bir Kardiyoloji Uzmanı ve bir Anestezi
Uzmanı dâhil ama bu kalabalık ekip hiçbir müdahale yapamadı. Çünkü hastane idaresi, tüm servis sorumlularını mavi kod ekibine dâhil etmiş ancak acil
çantası ve defibrilatörü kimin getireceğini belirlememişti. Dolayısıyla gelen
herkes bomboş gelmiş, kimse defibrilatör ve acil çantası getirmemişti.
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Sararmış Solmuş Hasta
Özel bir hastanenin Hastane Hizmet Kalite Standartları ile ilgili değerlendirilmesi esnasında tüm değerlendirme ekibinin ve hastane çalışanlarının dakikalarca gülmesine sebep olan bir olayı anlatmak istiyorum.
Kliniklerde değerlendirmemizi yaparken 00.01.03.03.00 sorusuna geldiğimizde tüm sağlık çalışanlarının konu hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını gördük. Odaların temizliğini yapanlar için tanımlayıcı ifadelerin ne ifade
ettiğini sormak istedik. Bölümün temizliğini yapan temizlik personelini çağırdık ve serviste hasta oda kapısında asılı bulunan sarı yaprağın ne anlatmak
istediğini sorduk. Temizlik personeli hiç tereddüde düşmeden ve kendinden
emin bir şekilde:
–

Sararmış solmuş hasta yatmakta olduğunu anlarım, dedi.

Renkli Kodlar
Yine bir hastane değerlendirmesindeyiz. Konu renkli kodlar. Değerlendirici
arkadaşımız bir hastane çalışanına mavi ve pembe kodları bilip bilmediğini
ölçmek için soru yöneltiyor. Çalışan önce biraz heyecanlanarak ve bilgisini
gösterme adına soruyu hasta bileklikleriyle karıştırmış olacak ki cevap olarak:
-

Mavi kod, yeni doğan erkek bebeğe mavi bileklik, pembe kod ise yeni
doğan kız çocuğuna pembe bileklik takılmasıdır, deyince hepimiz birbirimize bakarak şaşkınlığımızı gizleyememiştik.

Kimlik Kartlarının Faydaları
Değerlendirme öncesinde kurumuna ne zaman ve kimlerin geleceğini önceden bilmeyen yöneticiler, Merkezi Değerlendirme’ye odaklanmışlardır. Gelecek kişilerin Bakanlıktan geleceği beklentisiyle karşılarında bizleri görürler.
Aynı ilde çalıştığımız için bizleri de tanımaktadırlar. Diyalog şöyle gelişir:
Kurum Yöneticisi: Hoş geldiniz.
Değerlendirici Ekip: Sağ olun, hoş bulduk.
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Kurum Yöneticisi: Değerlendiriciler ne zaman gelecek?
Değerlendirici Ekip: Biz geldik işte, birlikte ekip olarak değerlendireceğiz.
Kurum Yöneticisi: Bırakın şakayı ya, zaten stresten öldük bir haftadır.
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Değerlendirici Ekip: Vallahi bizi Bakanlık gönderdi. Resmi yazımız yanımızda yok ama bakın bunlar da kimlik kartlarımız...
Sonunda ikna ettik ama hem çok güldük hem de zor anlar yaşadık.

Nasıl Unutabiliriz ki ?
»

Kan alma bölümünde iken Beyaz Kod uygulaması başlattığımızda ekibin
bir süre sonra kan ter içinde gelerek “Biz değerlendiricilerin laboratuvarda
olduğunu duymuştuk, o yüzden önce oraya gittik.” demelerini,

»

Sterilizasyon ünitesinde odanın nem değerleri takip ediliyor mu sorusuna
birim sorumlusunun iyi niyetle “Vallahi de billahi de burada nem olmaz
doktor hanım.” demesini,

»

Hastanenizde hiç düşme olayı gerçekleşti mi sorumuza “Bizde hiç kimse
bugüne kadar düşmedi.” diyen kalite yönetim direktörünü ve bu konuşmadan kısa bir süre sonra koridordan gelen sesler nedeniyle dışarı çıkıldığında merdivenden düşen bilgi işlem personelini,

»

HKS uygulamalarını başarıyla yürüten bir özel hastanenin kalite yönetim
direktörünün sorulan hemen hemen her soruda bir akreditasyon kuruluşuna atıfta bulunmasının sonunda bize şu fıkrayı anlatmasını:
Veterinerlik fakültesinde sene sonu sınavına girecek bir öğrenci tüm konulara çalışamayacağını anlayınca bari bir konuyu iyi bileyim diyerek bit
konusunu çalışmış. Sınavda hocası “Evladım bana inekleri anlat.” deyince, “Hocam inekler çok faydalı hayvanlardır, etinden, sütünden, gücünden
faydalanılır. İneklerin tüyleri vardır, tüylerinde bitler vardır, bitler beşe
ayrılır.” diyerek başlamış bitleri anlatmaya.
Hocası durumu anlayıp “Peki evladım bana koyunları anlat.’’ dediğinde
öğrenci yine başlamış: “Hocam koyunlar çok faydalı hayvanlardır, etin-
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den, sütünden, gücünden faydalanılır. Koyunların tüyleri vardır, tüylerinde bitler vardır, bitler beşe ayrılır.”
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Hoca “Tamam evladım sen bana balıkları anlat bakalım.” dediğinde öğrenci:
“
Ooo hocam demiş, balıklar çok faydalı hayvanlardır, onların da etlerinden ve
görüntülerinden faydalanılır, balıkların pulları vardır, pulları olmasa tüyleri
olurdu, tüyleri olsa üzerinde bitler olurdu, bitler beşe ayrılır.” diyerek devam
etmiş.
»

Bir eğitim araştırma hastanesi biyokimya laboratuvarı uzman hekiminin
“Siz istiyorsunuz diye panik değer listesi yaptık.” demesini,

»

Kapanış toplantısında “Ben bu HKS’yi ilk defa duyuyorum.” diyebilen bir
başhekimi,

»

Acil müdahale masasında bulunan laringoskopun yedek pili var mı dendiğinde kalem pil göstermelerini,

»

Hizmet Kalite Standartları’nı birimlerinde uygularken yüzleri gülümsemeyle dolu olan hemşireleri, özveriyle çalışan temizlik personellerini,

»

Gördüğümüz tüm uygulamaların görgü ve bilgi dağarcığımızı zenginleştirmesini, bizleri birer adım daha ileriye götürmesini, nasıl unutabiliriz ki?
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… yetişkin eğitiminde
deneyim paylaşımının en
önemli yöntem olduğunun, bu
değerlendirmenin de temelde
deneyim paylaşımı olması
esasına dayanarak hem
değerlendirilen kurum hem de
değerlendiriciler için bir eğitim
süreci olduğunun
altını çiziyoruz.

Değerlendirme Deneyimleri
Kitabın bu bölümünde Hizmet Kalite Standartları Merkezi Değerlendirmeleri’nde deneyim kazanmış, tecrübeli değerlendiricilerimizin uyguladıkları
değerlendirme yöntemleri yer almaktadır. İçinde yer aldığı değerlendirici
ekip sayısı ve katıldığı değerlendirmelerin adedi göz önüne alınarak belirlenen deneyimli değerlendiricilerin geri bildirimlerinin ve uyguladıkları farklı
yöntemlerin diğer değerlendiricilere yol gösterici olması beklenmektedir. Değerlendirmelerin hem kurum hem de değerlendirici ekip açısından bir eğitim
aracı olması dolayısı ile bilgi ve tecrübe paylaşımının değerlendirici kapasitesinin artırılmasında önemli olduğuna inanmaktayız.
Değerlendirme için belirlenmiş esaslar çerçevesinde hareket ettikten sonra,
usul ve yöntem kişilerin HKS hâkimiyetine, bilgi dağarcığına, muhakeme gücüne, iletişim becerisine bağlı olarak değişebilir.
Aşağıdaki sorulara cevap veren değerlendiricilerimizin farklı yaklaşımlarla
değerlendirme sürecine ilişkin deneyimleri bu bölümde paylaşılmıştır.
»

Değerlendirme yapılacak kurum/kuruluşa gitmeden önce incelediğiniz
web sayfasında neleri değerlendiriyorsunuz?

»

Açılış toplantısında dikkat çektiğiniz noktalar neler?

»

Açılış toplantısının ardından hangi bölümle değerlendirmeye başlıyorsunuz ve bölümleri nasıl bir sırayla değerlendiriyorsunuz ve neden?

»

Yönetim Hizmetleri Bölümünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Dikkat edilecek noktalar nelerdir?

»

Klinikleri değerlendirirken nasıl bir yol izlersiniz?

»

Hasta dosyaları ve arşivi değerlendirirken nasıl bir yol izlersiniz?

»

Biyokimya laboratuvarını değerlendirirken nasıl bir yol izlersiniz?

»

Sterilizasyon hizmetlerini değerlendirirken nasıl bir yol izlersiniz?

»

Ekip içi anlaşmazlıklarda kullandığınız yöntemler ve tavsiye edeceğiniz
hususlar nelerdir?

»

Kurum yönetimiyle çıkan anlaşmazlıklarda kullandığınız yöntemler ve
tavsiye edeceğiniz hususlar nelerdir?

Değerlendirme Deneyimleri - I
»

Değerlendirme yapılacak kurum/kuruluşa gitmeden önce incelediğiniz web sayfasında neleri değerlendiriyorsunuz?

3. Bölüm
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Kurumun yatak kapasitesi, semt poliklinikleri ile ek binalarının bulunup
bulunmadığı, hizmet verilen bölüm ve branşlar, doktor sayıları ve bilgileri, özellikli birimlerinin bulunup bulunmadığı, hasta ve çalışan güvenliği konusundaki faaliyetler ile bu konuda farkındalığın oluşturulması için
yönetim tarafından nelerin yapıldığı ve bu konuya bakış açıları, kuruma
ulaşım ve kurumun işleyişi ile ilgili bulunması gereken bilgileri taşıyıp
taşımadığı, randevu alma bilgileri, tetkik sonuçlarına internetten ulaşılıp
ulaşılamadığı gibi konu ve başlıkları değerlendiririm.
»

Açılış toplantısında dikkat çektiğiniz noktalar neler?
Değerlendirme ekibinin kendini tanıtması ve toplantıya katılanlarla tanışma
bölümünden sonra Sağlık Bakanlığı’nın kalite alanındaki çalışmalarından
söz ederim. Hizmet Kalite Standartları’nın bir kültür hâline getirilmesinin
gereklilik olduğunu, yöneticiler için bir rehber olduğunu ve bu standartların
yerine getirilmesi ile hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanabileceğini, hasta
ve çalışan güvenliğinin sağlanması konusunun her kurumda tüm yöneticilerin en büyük hedeflerinden biri olması gerektiğini ifade ederim. Hizmet
Kalite Standartları ile ilgili ihmal edilen bir standardın inşaatlardan çalınan
demir ve çimentodan farkının olmadığını ve bunda büyük bir insan hakkı
ihlalinin olduğunu savunurum. Eğitim ve tecrübe paylaşımı için kuruma
gelindiğini, amacımızın teftiş ve denetim olmadığını, sadece kurumun ne
kadar standartlara uyum göstermiş olduğunun tespiti için geldiğimizi söylerim. Daire Başkanlığı’nın tanıtımından sonra değerlendirme planımı açıklar, iyi ve hayırlı bir değerlendirme geçirilmesi dilek ve temennimi iletirim.

»

Açılış toplantısının ardından hangi bölümle değerlendirmeye başlıyorsunuz ve bölümleri nasıl bir sırayla değerlendiriyorsunuz ve neden?
Zamanı da göz önüne alarak kurumun mesai saati doğrultusunda sabah ve
öğleden sonra olmak üzere sadece öğle arası mola vererek genel bir plan
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oluşturuyoruz. Hastaların yoğun olduğu saatlerde özellikle sağlık hizmetleri bölümünün değerlendirilmesini tamamlarız. Çünkü kalite kültürünün
yerleşip yerleşmediği en iyi, yoğun saatlerdeki sağlık çalışanlarının tavır
ve tutumları ile uygulamalarından öğrenilebilir. Tüm hizmet alanlarının
değerlendirilmesinden sonra kalite biriminde Yönetim Hizmetleri Bölümünü değerlendiririz.
Değerlendirici arkadaşlarımızın ilgi, bilgi ve uzmanlık alanlarına göre iş
bölümü yaparız.
»

Yönetim Hizmetleri Bölümünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Dikkat
edilecek noktalar nelerdir?
Yönetim hizmetleri bölümünü hem kurumun ilgili tüm yerlerinde uygulama açısından değerlendirmekteyiz hem de dosyalar üzerinde yapılanlara
bakmaktayız. Özellikle dokümanlarda yazılanlar ile uygulamaların uyumlu olmasına dikkat etmekteyiz. Kalite yönetim biriminin oluşturulmuş
olmasını, bölüm sorumlularının belirlenmiş olup kendi hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütmesini önemseriz. Yönetimin kendi alanları ile
ilgili konulardaki çalışmalara katkıları ve standartları ne kadar uyguladıkları ve uyum gösterdikleri, personele ne kadar örnek ve rehber olabildikleri üzerinde durmaya çalışırız. Oluşturulan komitelerin görev tanımları
doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirip getirmedikleri ve yaptıkları
toplantılarda tutulan tutanakların faaliyet alanlarının ne kadarını içerdiğini ve gerçekçiliğini tutanak sonrası hazırlanan planlar, açılan DÖF’lere
bakarak değerlendiriyoruz. Yıllık eğitim planlamalarının, içeriğine ve uygulamalarına dikkat ederiz. Kurumda renkli kod uygulamalarının formaliteden uzak tüm teferruatlarına riayet edilerek uygulanmasını gözlemleyerek, eksiklikler varsa diğer kurumlardan gördüğümüz güzel uygulamaları
ve tecrübelerimizi ilgililerle paylaşırız.

»

Klinikleri değerlendirirken nasıl bir yol izlersiniz?
Hasta ve hasta yakınları ile diyalog kurarak genel bir gözlem yaparız.
Baktığımız hasta odalarındaki hastaların dosyalarını ister, o hasta için ya-
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pılması gerekenler ile verilmesi gereken eğitimlerin verilip verilmediğini
kontrol ederiz. Ameliyat olmuş ya da olacak bir hasta var ise onamların
yapılıp yapılmadığını, taraf işaretlemelerini, cerrahi güvenlik kontrol listesinin doldurulup doldurulmadığını, transferlerin ne şekilde yapıldığını,
kimlik doğrulamalarını irdeleriz. İzole edilen bir hasta varsa hem hastanın
hem hasta yakınının hem de görevlilerin uyması gereken kurallara riayet
edilip edilmediğine bakarız. Hasta düşmesi uygulamalarını, kan transfüzyon uygulamalarını ve sözel order uygulamalarını değerlendiririz.
»

3. Bölüm
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Hasta dosyaları ve arşivi değerlendirirken nasıl bir yol izlersiniz?
Hasta kayıtları ve dosyası bölümünü geçmiş aylardan dosyalara bakarak,
sorgulamalar yoluyla, dosyaların muhafaza edildiği bölümlerin fiziki durumunu inceleyerek hasta dosyalarının arşivlenmesine yönelik düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını ve korunmasına ilişkin tedbirlerin alınıp
alınmadığını, yazılı düzenlemeyi de göz önüne alarak değerlendiririz. Bölümde çalışan kişilerin bu konuda planlı ve bilinçli olmalarını isteriz.

»

Biyokimya laboratuvarını değerlendirirken nasıl bir yol izlersiniz?
Biyokimya laboratuvarında numunenin alımı, kabulü, çalışılması ve sonucun verilmesi süreçlerini takip ederek, gerek gözlem yoluyla gerekse sorgulamalar yoluyla değerlendirme yaparız. Cihaz dosyalarını inceler, internal ve external kalite kontrollerine bakarız. Sapma var ise o parametre ile
ilgili düzeltici faaliyetlerin yapılıp yapılmadığı ve istatistiki çalışmalara
yansıyıp yansımadığına dikkat ederiz.

»

Sterilizasyon hizmetlerini değerlendirirken nasıl bir yol izlersiniz?
Sterilizasyon hizmetlerini, kirli malzemenin giriş yaptığı bölümden başlamak üzere steril malzemenin çıkış yaptığı sürece kadar ki bölümü göz
önüne alarak değerlendiririz.

»

Ekip içi anlaşmazlıklarda kullandığınız yöntemler ve tavsiye edeceğiniz hususlar nelerdir?
Ekibimizde bugüne kadar hiçbir sorun ve anlaşmazlık yaşanmamıştır. İş
bölümü yaptığımdan herkesin kendi konusuna ve değerlendireceği stan-
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dartlara hâkim olmasını beklerim. Buna rağmen standardın değerlendirilmesi ile ilgili bir anlaşmazlık veya ihtilaf olursa kurumun lehinde olan
görüşü esas alırım.
»

Kurum yönetimiyle çıkan anlaşmazlıklarda kullandığınız yöntemler
ve tavsiye edeceğiniz hususlar nelerdir?
Bugüne kadar ekibimizle kurum yöneticileri arasında herhangi bir konuda
anlaşmazlık çıkmamıştır. Anlaşmazlıklar genellikle ekibin olumsuz tavır
ve davranışlarından çıkar. Ekip sadece vazifesini yapar ve kuruma bir şeyler katabilmek amacı ile hareket eder ve rehberlik vazifesini üstlenirse kim
ne diyebilir. Her şeye rağmen anlaşmazlık vuku bulursa öncelikle ekiple
birlikte bir araya gelip ne yapılacağı konusunda hemfikir olunur. Sonrasında ise sorunu çözmeye yönelik olarak kurum yöneticileriyle bir araya
gelip sorun çözülmeye çalışılır. Çözülemezse Bakanlığa durum bildirilir.
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Değerlendirme Deneyimleri - II
Değerlendirilecek kurum/kuruluşa gitmeden önce web sayfasını incelerken
HKS Standartları Yönetim Hizmetleri 00 01 01 13 00 numaralı standartta
istenen asgari bilgilere bakıyorum. Bu incelemede istenen bilgilere erişim
kolaylığına, sayfanın etkin kullanılabilirliğine ve hastalarca kullanılacak görüş bildirme, randevu alma ve sonuç alma bölümlerinin aktifliğine dikkat
ediyorum.

3. Bölüm
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Açılış toplantısında kendimin ve ekibimin tanıtımını özellikle tekrarlıyorum.
Yine özellikle dikkat ettiğim diğer nokta ise bu ziyaretin bir denetim değil
değerlendirme olduğunu, bu değerlendirme sürecinde karşılıklı olarak tecrübe
paylaşımına vurgu yapıyorum. Gerek bizler gerekse kurum için bu sürecin
bir eğitim olduğu üzerinde durup, bu süreçte karşılıklı olarak gözlemlenen iyi
uygulamaların paylaşımına vurgu yapıyorum. Değerlendirilecek bölümleri ve
değerlendirme programını net bir biçimde anlatarak, değerlendirme boyunca ekibimin ayrılmayacağını ve kurumdan bize eşlik etmesi gereken kişilerin
katılımı ekstra kişi veya kişilerin katılmaması hususunu vurgulayarak ekibin
fazla kalabalık olmamasını istiyorum.
Değerlendirme planına ekibimle karar veriyorum. Planı hazırlarken değerlendirilecek kurumun bir sağlık kurumu olduğu düşüncesiyle hizmeti aksatmamaya özen gösteriyorum. Özellikle HKS değerlendirme sürecini aksatmayacak ve etkinliğini azaltmayacak şekilde, ameliyathaneleri mevcut vaka giriş
çıkışını izlemek şartıyla vaka sirkülasyonundan dolayı öğleden sonraya bırakmaya çalışıyorum. Yönetim Hizmetleri Bölümünü en sona bırakıyorum. Çünkü alanda ilgili standartlara ait uygulama ve dokümanları aynı anda görerek
etkinliğini daha net değerlendirebiliyorum.
Ekip alandan ve değerlendirme sürecinden ayrılmadan değerlendirmeyi tamamlıyor. Ekip üyeleri aktif bir biçimde notlar alıyor. Uygun zamanlarda ve
kapanış toplantısı öncesi ekip içinde tüm görüşler değerlendiriliyor. Ayrıca
değerlendirme esnasında ekip üyeleri alt maddelerin takibini ekip sorumlusu
ile iletişim içerisinde sağlıyor.
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İlk olarak klinikler ile başlıyoruz. Çünkü tedavi, taburcu, order yazma, ameliyathaneye hasta hazırlık vb. süreçleri aktif bir biçimde gözlemleme ve değerlendirme şansı buluyorum. İkinci olarak hasta dosyaları ve arşiv ile devam
ediyoruz. Çünkü kliniklerde başlayan hasta dosyaları ve içeriklerini değerlendirme sürecinin devamında hasta dosyaları ve arşiv bölümünü değerlendirmek
daha etkin oluyor. Üçüncü olarak biyokimya laboratuvarı ile devam ediyoruz.
Dördüncü olarak sterilizasyon ve beşinci olarak ameliyathane ile devam ediyoruz. Çünkü birçok hastanede sterilizasyon üniteleri ile ameliyathaneler arasında mekân ve işleyiş olarak bağlantılı ve döngüsel bir süreç mevcut. Daha
verimli ve objektif bir değerlendirme ile işleyişin takibi için tercih ediyorum.
Son olarak da Yönetim Hizmetleri Bölümünü değerlendiriyoruz. Çünkü yönetim hizmetleri içinde yer alan dokümansal kriterler ve uygulamaya yönelik
kriterler (Mavi Kod vb.) alanda işlevsel olarak gözlenerek son kısım ile masa
başında karşılaştırılıyor.
Yönetim hizmetleri bölümünü değerlendirirken; yapılan uygulama ile kurumca
hazırlanan dokümanların uyumunu, işlevselliğini ve birbirlerini tamamlayıcılığını değerlendiriyoruz. Örneğin komitelerin doküman kısmı ile uygulamadaki
işlevlerini değerlendiriyoruz. Uygulamada yapılanların kayıt altına alınıp alınmadığını ve nasıl tanımlandığını kontrol ediyoruz. Yani dokümanlar aracılığıyla tanımlanan süreçlerin ne kadarının uygulandığını değerlendiriyoruz.
En az 2 farklı klinik, bir cerrahi bir dahili klinik olmak üzere değerlendiririm.
Bu süreçte kliniklerde hem gözlem hem de çalışan personel ile aktif iletişim
tekniğiyle süreci değerlendiririm. Personelin sürecin ne kadarına hâkim ne
kadarından ise haberdar olduğunu ekibimle beraber ölçerim. Yönetimin kliniklerdeki etkinliğini ve işlevselliğini gözlemleyerek yönetim, çalışan, hasta
ve fiziki yapı açısından sürecin tamamını değerlendiririm.
Hasta dosyaları ve arşiv kısmındaki değerlendirmeme kliniklerden başlarım.
Mümkün olduğunca özellikli dosyaları tercih ederek ameliyat, (öncesi-sonrası), hasta bakımı ve arşive teslimine kadar olan süreci dosyalar üzerinden takip ederim. Hasta tedavi süreçlerinin HKS’ye uyumunu doktor order, hemşire
tedavi ve bakım planı, konsültasyon notları, narkotik ajan kayıt defteri aynı

72

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

hasta ürerinden giderek karşılaştırmalı olarak değerlendiririm. Arşiv kısmında
fiziki yapı ve diğer kriterlerle birlikte geriye dönük randomize olarak seçtiğim
dosyalardan süreci takip ederim.
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Genelde olduğu gibi laboratuvarlarda da gözlem ve aktif iletişim yoluyla süreci incelerim. Kriterler bazında alt detayların işlevselliğini ortamdaki uygulanışını takip ederek özellikle internal ve eksternal kalite kontrollerinin yapılıp
yapılmadığı, yapılmış ise tespit edilen hatalara yönelik düzeltici ve önleyici
faaliyetlerin yapılıp yapılmadığı ve bu faaliyetlerin yapılmış ise sisteme dâhil
edildiğine dair kayıtları inceleyerek değerlendirmemi tamamlarım.
Diğer bölümlerdeki uygulamalar sterilizasyon ünitesinde de geçerli olmakla
beraber sterilizasyon ünitesinde öncelikle alanların nasıl ayrıldığına ve alanlar arası geçişlere özellikle dikkat ederim. Bu ünitede en önemli ayrıntı bana
göre hasta ve çalışan güvenliğidir. Bu noktada malzemelerin teslim alınması,
sterilizasyonu, indikatör kullanımı ve çalışanın o anki güvenliğini sağlamaya yönelik uygulamalar üzerinde ayrıntılı dururum. Örnek hasta dosyasından
kullanılan malzemelerin sterilizasyon ünitesinde yapılan kayıtlarına ulaşılabilirliğini kontrol ederim.
Ekip içerisinde eğer yaşanırsa öncelikle sorunların iletişim ile çözülebileceğini düşünmekteyim eğer sorun beni aşan boyutta olur ise problem büyümeden
Bakanlıkla iletişime geçerim.
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Değerlendirme Deneyimleri - III
Bir Değerlendiricinin Güncesi
Sayın Değerlendirici, ön sözü ile başlayan ilk satırlar değerlendirme sürecinin
en heyecanlı anıdır. Çünkü devamında hangi hastaneye gideceğiniz bilgisi ve
ekip arkadaşlarınızın isimleri gelir. Değerlendirme programınıza onay verdikten sonra hazırlık süreciniz başlar.
Öncelikle ziyaret edeceğiniz hastanenin web sayfasını açarsınız. Görsel sunum, hastane logosu ve başhekimin kaliteye bakış açısını da tanımlayan kalite politikası benim için en önemli alanlardır. Hastanenin logosu, o kurumun
bize bakan gülen yüzü gibi gelir bana. Sayfanın planlanması, güncel haberler
içermesi, kurumun hizmet alanlarına ve çalışanlarına ait görüntülerin varlığı
kurum ziyareti sırasında bizlere en güzel yol gösterici olacaktır. HKS kapsamında bulunması gereken ana başlıklar dışında, iletişim bilgilerinin güncelliğini, kamu hizmet envanter tablosu ve hekim çalışma planını da önceden
incelemek bizi kurumla kaynaştıracaktır.
Değerlendirmeden mümkün ise bir gün önce ya da değerlendirme günü sabahında ekip arkadaşlarımızla kurumu ziyaret öncesinde yapacağımız toplantı ekibin birbirini tanıması, değerlendirme sürecinde yürüyeceğimiz yolun
belirlenmesi ve iş dağılımı açısından gerekli olduğunu düşünüyorum. Kendi
kurumumda uzun süredir birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımla bile öz değerlendirme sürecinden önce ön görüşme yapmayı bir alışkanlık olarak benimsedim. Değerlendirici ekibin arasındaki doğru ve saygılı iletişim ile tutarlı
davranışları, değerlendirilen kurum çalışanları üzerinde olumlu etki oluşturduğunu düşünüyorum. İş dağılımını yaparken ekip üyelerinden kendilerini en
başarılı ve rahat hissettikleri yerleri belirtmelerini istiyorum. Hafta içinde eğer
aynı ekip ile değerlendirmelere devam edecek olursam değerlendirme sürecindeki davranışlar ve kurum çalışanları ile kurulan iletişim ve seçilen alanlar
ile ilgili sorgulama şekillerini de göz önünde tutarak iş planlamasını yeniden
yapılandırıyorum.
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Açılış toplantısında değerlendirme planını oluştururken uyguladığım yol öncelikle yönetim hizmetlerinin masa başı değerlendirmesinin yapılması ile kurumun HKS’yi yazılı olarak karşılama düzeyi belirlenmesidir. Ekip üyeleri
de böylece değerlendirecekleri konular ile ilgili yazılı dokümanları incelemiş

3. Bölüm

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri

olup, süreç boyunca onlara yol gösterecek notlarını almış oluyorlar. Değerlendirilecek bölümlere ait yazılı dokümanlar ile öz değerlendirme sonuçlarının
incelenmesi de değerlendiriciler için bir ön bakış sağlayacağını düşünüyorum. Eğitim planları ile kayıtlarının, sağlık tarama sonuçlarının, komitelerin
toplantı kararlarının ve düzeltici önleyici faaliyetlerin incelenmesi yönetim
hizmetlerinin değerlendirilmesinde önemli yer tutmaktadır. Ayrıca açılış toplantısında güvenli cerrahi süreci inceleyeceğimiz için kurum çalışanlarından
o gün öğlen saatlerine doğru opere olacak bir hastanın servisten ameliyathane
salonuna kadar güvenli transferi ve ameliyathane salonunda devam edecek
güvenli cerrahi aşamalarını izleyeceğimizi, bu süreçte yer alan cerrahi branş
uzmanının ve anestezi uzmanının mesleki becerilerini değil, güvenli cerrahi
uygulamalarını değerlendireceğimiz konusunda bilgilendirme yapılmasının
önemli olduğunu düşünüyorum. Yönetim süreci izlendikten sonra ekip üyeleri ile kısa bir görüşme yapılarak dahili klinik ziyareti ve devamında cerrahi
klinik ziyareti yapılarak HKS’nin klinikler bölümünün değerlendirmesini tamamlamaktayım. Kliniklerde sağlık personelinin günlük çalışmaya başlaması, nöbet devir teslimi, yeni yatan bir hastanın karşılanması, ilaç güvenliği
uygulamaları, acil müdahale arabası kontrolleri, sözel order uygulamaları, kan
transfüzyonu uygulamaları ve izolasyon önlemleri hakkındaki uygulamaları
değerlendirilirken; servis temizlik personelini ise temizlik uygulamaları, kesici delici alet yaralanmalarında izleyecekleri yollar, aldıkları eğitimler konusunda değerlendirmekteyim.
Cerrahi servisten ameliyathane birimine geçildiğinde süreçlerin de devamlılığının izlenebildiğini düşünüyorum. Pek çok kurumda ameliyathane ile sterilizasyon üniteleri yakın yerleşimde olması nedeniyle öğleden önce bu biriminde değerlendirmesini yapmaktayım. Böylece ameliyathaneden gelen kirli
malzemelerin sterilizasyon birimine girişi de izlenebilmektedir. Sterilizasyon
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ünitesinde kirli malzemenin kabulünden temiz alandan teslimine kadar geçen
süreç ile günlük cihaz kontrollerinin uygulanış yollarını değerlendiririm. Bu
birimde çalışan güvenliğine yönelik uygulamalara daha ağırlık veririm çünkü
etilen oksit kullanan kurumlarda personelin bilinç düzeyi önem taşımaktadır.
Sabah saatlerinde başlayan biyokimya laboratuvarının günlük kontrolleri ve
gelen numunelerin çalışılmasının getirdiği yoğunluk öğleden sonra rahatladığı
için öğle yemeğinden sonra laboratuvar sürecinin değerlendirilmesinin daha
doğru olacağını düşünüyorum. Burada da çalışanların günlük kontrolleri başlatması, nöbet devirleri, süreç izlem aşamaları, sağlık kontrolleri, depo kontrollerini değerlendirmekteyim. Laboratuvar temizlik personelini de kan ve
vücut sıvıları ile temasta izledikleri yollar konusunda değerlendiririm. Özellikle kendi kurumumda mavi ve beyaz kod uygulamalarının sık olduğu laboratuvar kan alma biriminde kod tatbikatını başlatarak süreci izlemeyi tercih
ediyorum. Devamında arşiv birimine yapılan ziyaret ile hasta dosyaları, arşivde bilgi ve tesis güvenliğini değerlendiririm. Hasta dosyalarında dosya içerik
listesine uygunluğun değerlendirilmesi ve epikrizlerin içeriğinin HKS’lerini
karşılamasının kontrolüne önem veririm. Son süreç olarak değerlendirme ekibiyle birlikte masa başı değerlendirme yapılarak kurumun puanlandırılmasına
geçilmektedir.
Tüm değerlendirme süreci göz önüne alındığında; açılış toplantısında bu sürecin bir denetleme değil de değerlendirme olduğu, oluşan mesleki körlüğe
karşı bir ayna görevi göreceğimizi, her değerlendirmenin ise çok iyi bir eğitim
olduğunu vurgulamak, birim çalışanlarıyla kendi uygulamalarını yaptıkları
gibi anlatmalarını özendirmek, çalışanları yargılayıcı tavırlardan, iddialaşmalardan uzak durmak, ziyaret edilen birimlerde kendimizi tanıtmak ve Hizmet
Kalite Standartları’nın tanınmasını sağlamak önemlidir.
Değerlendirme süreci boyunca beraber çalışacağımız ekip üyeleri ile ilk kez
karşılaşıyor olsak da hepimiz HKS eğitimi almış, kurumlarımızda kalite sürecine eşlik etmiş, öz değerlendirmeleri yürüten kişiler olmamızın bizler için
en büyük avantaj olduğunu ve ekip sorumlusunun değerlendirme öncesi ya-
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pacağı toplantıda süreç boyunca izlenecek davranış metotları hakkında fikir
birliği sağlamasının değerlendirme sürecinde yaşanabilecek anlaşmazlıkların
önüne geçeceğini düşünüyorum. Süreç boyunca yazılı düzenlemede incelediği bölümle ilgili sahada yapılan gözlemlerin puanlandırılması aşamasında
eğer diğer ekip üyeleri ile bir anlaşmazlık doğar ise son toplantıda bu konuları
belirlemek ve kurum çalışanlarından gerekli belgeleri isteme veya sahada yerinde tekrardan gözlemleme yapılmasının faydalı olduğunun düşünüyorum.
Değerlendirme boyunca bazı uygulamalar ile ilgili ufak notların tutulmasının
da uygulamada faydalarını gördüğümü de belirtmek isterim.
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Kendi yaptığımız öz değerlendirmelerde de karşılaştığımız gibi bir başkası tarafından değerlendirilmek insan doğası için zorlayıcı olabilmektedir. Özellikle kurum yöneticileri yeni uygulanmaya başlanan ve ilk kez değerlendirilecek
olan Hizmet Kalite Standartları’nın üçüncü bir göz tarafından değerlendirilmesini, kendi uygulamalarının eleştirilmesi olarak algılayıp hassasiyet göstermektedirler. Genellikle bir süreç sorgulandığında cevaplar “HKS’de böyle ama biz de farklı olmak zorunda” şeklinde başlamaktadır. Ekip üyelerine
kurumlarının alt yapı eksikliklerini öne sürerek sisteme gösterdikleri direnci;
kriterlerin yapısını anlatarak, “Hasta ve Çalışan Güvenliği” yönetmeliği uygulamalarının önemini vurgulayarak aşılabileceğinin düşünmekteyim.
Süreç bitiminde yapılan değerlendirme sonucu ile açılış ve kapanış toplantı
resimlerinin Merkezi Değerlendirme Komisyonu’na mail ortamı ve kargo ile
gönderilmesi sonrasında sanırım hepimizin gözleri posta kutumuzdaki “Sayın Değerlendirici” başlığını arıyordur. Çünkü her değerlendirme süreci bizler
için de bir eğitim, bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımı olmaktadır.
Bir sonraki değerlendirme sürecinde de bir arada olabilmek, yeni “Kalite Neferleri” ile tanışmak ve çalışmak üzere, bizlere sunduğunuz sınırsız desteğiniz
için teşekkür eder, başarılarınızın devamını diler, saygılarımı sunarım.
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Değerlendirme Deneyimleri - IV
Değerlendirme yapılacak kurum/kuruluşa gitmeden önce kurum/kuruluşların web sitelerinde yapılan kontroller:
»

Değerlendirme öncesi, kurumun web sitesinin HKS kapsamında incelenmesi değerlendirme ekibi üyelerince yapılmaktadır. Ekibin ilan edilmesiyle birlikte ekip sorumlusu bu incelemeyi diğer üyelere tavsiye etmekte, değerlendirmeden önce bu incelemeler görüşülmektedir. Burada ilan
edilmiş olan kuruma bağlı hizmet alanları (semt poliklinikleri gibi) varsa
dikkate alınmakta ve değerlendirme planı oluşturulmaktadır.

»

Web sitesini, kurumun kalitesini gösteren bir ayna olarak görmekteyiz.
Bu nedenle kendisini hizmet sunduğu halka nasıl ve ne oranda tanıttığı
değerlendiriciye kurum hakkında daha başlangıçta fikir vermektedir. Bu
fikirle değerlendirmenin nasıl geçeceği şekillenmektedir.

»

Hasta ve yakınlarının veya ilgili diğer hizmet alanlarının ve de çalışanların
dilek, öneri ve diğer başvurularını alabilecek bir “tık” mesafesinde olan
pencerenin, kolayca ulaşılabilir olması, biz değerlendiricilere o kurumun
“geri bildirime” önem verdiğinin, sürekli gelişim için eleştiri ve önerilere
açık olduğunun ve bunun sonucunda da kalitenin burada ruh kazandığının
ifadesi olabilmektedir.

»

Hastaneye ulaşım ve hastane iletişim bilgileri maddesini karşılamak üzere
hastanenin/ADSM’nin adres, telefon, fax, mail adresi vb. iletişim bilgilerinin yanı sıra, hastaneye ulaşımı gösteren, uydu haritalarının ya da krokilerin bulunup bulunmadığı,

»

Ayrıca web sitesinin güncel olması gerekliliğinden hareketle, hekim çalışma listeleri, nöbet listeleri, mesai dışı çalışma listeleri vb. tüm bilgilerin
güncelliği, Başkanlığın web sitesinde yayınlanan “HKS Kalite Yönetimi
Linkinin Web Sitelerinde Yer Almasına İlişkin Duyuru” doğrultusunda
kurum/kuruluşların web sitelerinde HKS kalite yönetim linki oluşturup
oluşturmadıkları ve güncelliğinin sağlanıp sağlanmadığına yönelik olarak
web sitesinde ilan edilen bilgilerden alınan örnek bilgilerin, değerlendirme
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anında teyit amaçlı kontrolleri yapılmaktadır. Örneğin, hekim çalışma listesinden isimler alınarak o gün çalışıp çalışmadığı kontrol edilebilmektedir.
»

İlgili hastaneye gidiş yolundaki yönlendirmeler dikkatle takip edilmelidir.
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Açılış toplantısında dikkat çekilen noktalar:
»

Açılış toplantısı öncesi, İl Kalite Koordinatörlükleri ile kurulan irtibatlar
sonrası kurum/kuruluşların açılış toplantısı hakkında bilgilendirilmesi ve
toplantıyla ilgili gerekli hazırlıklarının yapılması sağlanmaktadır. Böylelikle oluşması muhtemel kargaşalar, koşuşturmalar önlenmektedir. Zira
gerekli malzemenin bulunmadığı, hazırlıkların yapılmadığı kurumlar olabilmektedir.

»

Kuruma gitmeden önce İl Kalite Koordinatörü’nün organizasyonu sağlaması şartıyla ilin İl Sağlık Müdürü’ne nezaket ziyaretinin yapılması, değerlendirmeyi genel hatları ile anlatmak, Sağlık Müdürleri tarafından çok
olumlu karşılanmaktadır.

»

Değerlendirmenin tüm aşamalarında olduğu gibi, programlanan zamana
uygun hareket etmenin önemi titizlikle vurgulanması amacı ile açılış toplantısının zamanında başlanması önem arz etmektedir. Saat 08.30’da değerlendirme yapılacak kurum/kuruluşta olmak ve açılış toplantısına başlamış olmak öncelikle gözetilen hususlardandır.

»

Açılış toplantısına başlarken öncelikle değerlendiricilerin tanıtıcı yaka
kartlarını bulundurmaları sağlanmakta ve ekip sorumlusu açılış toplantısına kendisini ve ekip üyelerini tanıtarak başlamaktadır.

»

Açılış toplantısında hastane katılımcılarının kendilerini tanıtmalarına imkân tanınması önemli olmaktadır. Bu tanışma ile kurulan iletişimin, diğer
personele karşı bölüm sorumluların görevleri hakkında farkındalık oluşturduğu ve bölüm kalite sorumluları ile kalite yönetim direktörüne bir öz
güven getirdiği, geri bildirimlerle anlaşılmaktadır.

»

Katılımcılara bu değerlendirmede kişilerin değil kurumun değerlendirildiği önemle vurgulanmaktadır.
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»

Değerlendirmenin karşılıklı bilgi alışverişi ve bir eğitim olduğu ve bunun
için zamanın önemli olduğu, bu nedenle standardın karşılanamadığı durumlarda bunu net ve hemen bildirmenin önemli olduğu, olmayan/yapılmayan bir gerekliliğin ispatına çalışmanın zaman kaybettirdiği, bunun da
kendilerinin iyi uygulamalarını görmemizi ve gerekli ise kendilerine yapılacak iyi uygulama örneklerinin verilmesine imkân ve zaman bırakmadığı
yönündeki hatırlatmalar yerinde olmaktadır.

»

Açılış toplantısında kalite yönetim direktöründen bazı komitelerin listesinin, görevlendirme yazılarının ve listelerinin değerlendirmeye başlamadan hemen önce hazır edilmesinin istenmesi sonucu; alınan cevaba göre
kalite biriminin, kalite yönetim direktörünün yazlı düzenlemelere olan ilgilerinin testi ve değerlendirmenin programlamasına yön vermektedir.

»

Açılış toplantısında bulunan yöneticilere ise bu değerlendirmenin bir yönetim aracı olduğu hatırlatılmaktadır. Sistemin iş körlüğüne karşı dıştan
ama sistemi değerlendirebilen kişilerce gözden geçirilmesinin bu amaca
hizmet ettiği söylenmektedir.
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»

HKS ile ilgili tüm sorulara cevap verecek bir kaynak olarak Başkanlığın
web sitesi olan www.kalite.saglik.gov.tr adresinin kurum/kuruluşlarda kalite yönetimi ile ilgilenen tüm yönetici ve personelin ziyaret etmesi gerektiği hatta bu web sitesini web tarayıcılarında ana sayfa olarak ayarlamalarının daha iyi olabileceği belirtilmektedir.

»

Başkanlık tarafından düzenlenmiş olan kongreler, eğitimler ve sempozyumlara katılmanın kurum dışında nelerin gerçekleştiği konusunda önemli karşılaştırmalı analizler ve vizyon belirlemede faydalı olacağı hatırlatılmaktadır.

»

Başkanlıkça hazırlanan sunumda belirtilen konular hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır.

»

Değerlendirme esnasında belirlenen kişilerin dışında kalabalık yapılmamasının, hem işlerin aksamaması hem de hastaların dikkatini çekerek sanki bir olumsuz durum varmış kanısını oluşturmamak için önemli olduğu
hatırlatılmaktadır.
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»

Açılış toplantısına katılanlara teşekkür edilmesi ve kapanış toplantısında
da sizleri bekliyoruz temennisi hoş karşılanmaktadır.

Değerlendirme planının yapılması ve gözetilen hususlar:
»

Hastane işleyişine ait bilgiler hastane yönetiminden alınarak, kurumda çalışanların mesai saatleri de göz önünde bulundurularak planlama yapılır.
Mümkün olduğunca sabah diliminden 12:00’a kadar, 12:00 - 13:00 öğle
arası/yemek molası olarak ve öğleden sonra ise 13:00 - 17:00 olarak belirlenmektedir.

»

Hastanelerde “klinikler” bölümünden değerlendirmeye başlamaktayız.
Daha sonra sırası ile “ameliyathane”, “sterilizasyon”, “biyokimya laboratuvarı”, “hasta dosyaları ve arşiv” ve en son olarak da “yönetim
hizmetleri” bölümlerinin değerlendirilmesi planlanır ve hastane ekibine
iletilir.

»

ADSM’lerde ise “poliklinik” bölümünden değerlendirmeye başlamaktayız. Daha sonra sırası ile “protez laboratuvarı”, “sterilizasyon”, “stok”,
“atık” ve en son olarak da “yönetim hizmetleri” bölümleri değerlendirilmektedir.

»

Bu şekildeki planlamadaki amaç, Yönetim Hizmetleri bölümünde yazılı
düzenlemelerde ve formlar üzerinde de değerlendirilebilecek maddelerin,
önce diğer bölümlerde uygulanmasının değerlendirilmesidir.

»

Değerlendirme ekibi ortak kararıyla, dahili branşa ait bir klinik, sonra cerrahi bir klinik seçilir. Dâhili klinikte iki hasta dosyasına, cerrahi klinikte
ise ameliyata hazırlanan ve ameliyat olmuş hastalara ait iki dosyaya bakmak istediğimiz kalite bölüm sorumlusuna kalite yönetim direktörü vasıtasıyla bildirilmektedir. Böylelikle servise ulaştığımızda rutin işlemlerle
birlikte kargaşanın önlenmesi amaçlanmaktadır.
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İş dağılımının yapılması:
»

Bilgi, belge ve açıklamanın HKS’ye bağlı kalarak sadece ekip sorumlusunca istenmesine, ekip üyelerince bunun titizlikle takip edilerek değer-
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lendirme aşamasında görüşünü bildirmek için gerekli notların alınmasına
ve HKS dışında kesinlikle soru sorulmamasına, belge ve açıklama istenmemesine dikkat edilmelidir.
»

Değerlendirme sırasında hastane ekibi ile karşılıklı iletişim hâlindeyken
ekip üyelerince yorum yapılmamalıdır.

»

İlgili personele yöneltilecek soruların, alınan notların ve hareket tarzının
hastaların ve diğer personelin dikkatini çekecek ve irrite edecek tarzda
olmamasına dikkat edilmesi ekip sorumlusunca diğer ekip üyelerine hatırlatılarak onaylarının sözlü olarak alınması sağlanmaktadır.

»

Değerlendirme süresince ekibin bir arada bulunmasının önemi tekrar hatırlatılmaktadır.

»

HKS setinin tüm ekip üyelerinde mevcut bulundurulması sağlanmaktadır.

Açılış toplantısının ardından değerlendirilen bölümler:
»

Standardın istemiş olduğu fiziki düzenlemelerin hep birlikte görülmesi
amacıyla hastane girişinden yönlendirme işretleri takip edilerek değerlendirmeye başlanır.
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»

Hasta kabul, danışma, bekleme alanları, kişisel temizlik alanları, hasta
hakları birimi, organ bağış birimi, asansör ve kat giriş merdivenleri, engelli kişilere ait uygulamalar, kulanım alanları, duyuru panolarının yerleri
ile ilgili standartlar gözetilerek dolaşılır.

»

Yönetim hizmetleri bölümündeki yazılı düzenlemelerle karşılaştırılmak
üzere, buralarda hasta ve çalışan güvenliği risk değerlendirmeleri ve buna
karşı alınan önlemler ile ilgili uygulamalara dikkat edilir. Örneğin, yangın
söndürme tüplerinin miat kontrolleri, düşmelere karşı alınmış tedbirler vs.

»

İletişime geçilecek hastane personeline öncelikle selam verilerek isimleri
ile hitap edilir. İrrite etmeden, alçak sesle ve rica sözleri ile bilgiler alınır.
Olumsuz yorumlardan kaçınılır, teşekkür ederek ve başarı dilekleri ile ayrılmak gerekir.

»

Ortamda hasta ve yakınları varsa izin istenir.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

»

HKS bölümleri ve maddeleri birbiri ile iç içe olan ve birbirlerini çapraz
kontrollere tabi tutan bir yapıdadır. Bu bağlamda ilk önce klinikler bölümünden değerlendirmelere başlamaktayız. Bunun nedeni olarak kliniklerin kendisine özgü yapıları, HKS’nin klinikler bölümünde yer alan
“özellikle hasta güvenliği ile ilgili maddeleri” diğer bölümlerde de çapraz
değerlendirmeye tabi tutma kolaylığı sağlamaktadır ki bu da bizi HKS
maddelerinin sadece dokümantasyon üzerinde kalmadığı, uygulamada da
mevcut olduğu sonucuna ulaştırabilmektedir.

»

Klinikler bölümünde değerlendirilen maddelerden sonra ameliyathane bölümüne geçilmesinin nedeni de yukarıda bahsettiğimiz gibi bu bölümlerin
birbirleri ile olan ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, Ameliyathaneye transferi yapılacak bir hasta için “Hastanın güvenli transferi yapılmalıdır.” maddesinin ve “Güvenli cerrahiye yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.” maddesinin karşılanıp karşılanmadığı hem kliniklerde hem de
ameliyathane bölümünde çapraz değerlendirmeye tabi tutulabilmektedir.

»

Ameliyathane bölümünün değerlendirilmesinden sonra sterilizasyon bölümünün değerlendirilmesi bu bölümlerin iç içe çalışmasından kaynaklanmaktadır. Steril edilen malzemelerin transferi, malzemeler için belirlenen
miatlar, kirli malzemelerin transferleri çapraz kontrollere tabi tutulabilmektedir.

»

Bu bölümlerden sonra uygulamaların ağırlıkta olduğu biyokimya bölümü
ve daha sonra sırası ile daha çok dokümantasyon üzerinde değerlendirme
yapılması mümkün olan hasta dosyaları ve arşiv ile yönetim hizmetleri
bölümleri değerlendirilmektedir.

3. Bölüm
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Yönetim hizmetleri bölümünde özellikle dikkat edilecek olan hususlar:
»

Burada tüm HKS çalışmaları ile ilgili gerekli yazılı düzenlemelerin oluşturulma düzeyi, takibi, raporlanması ve ilgili bölüm ile üst yönetime yapılan bildirimlerin etkin olup olmadığı kontrol edilmektedir.

»

HKS kapsamında kurulan komitelerin ve bölüm kalite sorumlularının (hasta
güvenliği, çalışan güvenliği, tesis güvenliği, eğitim komitesi) düzenli ara-
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lıklarla toplanıp toplanmadıkları tespit edilmeye ve üyelerin farkındalıkları
yazılı dokümanlarda imza takipleri ile gerektiğinde sahada ve bazen odaya
davet edilerek yüz yüze görüşmelerle anlaşılmaya veya farkındalık oluşturmaya çalışılır. Bu sayede kalitenin yani HKS’nin uygulanmasının sadece
kalite biriminin çalışmasıyla olamayacağı vurgulanmış olmaktadır.
»

Bölüm kalite sorumlularının aktif olarak HKS’ye katıldığının teyidi için
bölüm hedeflerinin belirlenip belirlenmediği, hedeflerin değerlendirilip
değerlendirilmediği ve bu değerlendirmelere üst yönetimin katılıp katılmadığının kontrolleri yapılmalıdır.

Klinikler, hasta dosyaları ve arşiv, biyokimya laboratuvarı ve sterilizasyon
hizmetleri değerlendirilirken:
»

Temizlik genel olarak değerlendirilir, özel alanların temizliğini yapanlara
kısaca uygulamanın nasıl olduğu ve temizlik takiplerinin kimler tarafından yapıldığı sorularak formlarla gözlemlenir.

»

Bölümlerin ısı nem takipleri, havalandırma takipleri kontrol edilip takip
formları ile karşılaştırılır.

»

Hasta ile iletişim alanlarının standarda uygunluğu değerlendirilir.

»

Ameliyathanenin hasta ve personel giriş ve çıkışları başta olmak üzere
standardın fiziki gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığı ilgililere sorularak ve gözlemlerle tespit edilerek notlar alınır.
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»

Sterilizasyon hizmetleri bir süreç olarak klinikler de dâhil olmak üzere
sterilizasyon birimine kadar takip edilir.

»

Sterile edilmiş ve paketlenmiş malzemenin etiketleri, kullanım süreleri
depolarda ve kullanım alanlarında da kontrol edilir.

»

Sterilizasyon cihazların envanteri, bakım periyotları, kalibrasyon kayıtları
ve sertifikaları ile program döngü kayıtları not edilir. Varsa sapmalar için
düzeltici ve önleyici işlemler hakkında bilgi alınır.

»

Hasta başı test cihazları da dâhil tüm cihazların envanteri kalite bölüm
sorumlularına sorulur.
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»

Cihazların kullanımı için eğitim verilip verilmediği sorulur ve yazılı düzenlemede teyit edilir.

»

Laboratuvara gönderilecek örneklerin toplama yerleri ile iletilme yöntemleri sorulur ve gözlemlenir.

»

Uygun hasta odalarına ziyaret yapılır. Hastayla tanışılıp, verilen eğitimler,
hastane bilgilendirilmeleri, personelin kendisini tanıtıp tanıtmadığı bilgileri alınır.

»

Hasta kimliğinin doğrulanmasına ilişkin kimlik bilekliği kontrolü yapılır.

»

Acil çağrı sisteminin uygunluğu ve çalışır durumda olup olmadığı test edilir.

»

Hastaya dışarıdan getirdiği ilaç olup olmadığı, nerede olduğu, ilaçların
kimler tarafından ve nasıl uygulandığı sorularak klinikte bu uygulamalar
gözlemlenir.

»

İzolasyon önlemlerinin, risk değerlendirmelerinin sonuç uygulamaları
gözlem ve sorularla değerlendirilir. Örneğin, düşme riski değerlendirilmiş hareket kısıtlılığı olan hasta var mı?, Varsa ne tür tedbirler alındı? vb.
sorular sağlık personeli ve diğer personele sorularak, hasta oda kapısında
asılı işaretlemenin olup olmadığı kontrol edilir.

»

Burada önemli olan nokta bir maddenin bir kişi tarafından değil tüm ekip
üyelerince değerlendirilmesidir.

3. Bölüm
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Ekip içi anlaşmazlıklarda kullandığınız yöntemler ve tavsiye edeceğiniz hususlar nelerdir?
»

Değerlendirmeler, ekip sorumlusunun HKS soruları üzerinden tek tek gitmesi ve ekip üyelerinin de alınan cevaplar doğrultusunda notlarını alması
ve değerlendirme sonucunda alınacak kararın oy birliği şeklinde olması
hedeflenir.

»

Anlaşmazlık durumunda oy birliğinin sağlanması için değerlendirme bitmeden, standardın gerektirdiği kriterin hastanece yerine getirilmesi ve kapanış toplantısında güçlü öneri olarak sunma kararı verilmektedir.
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Kurum yönetimiyle çıkan anlaşmazlıklarda kullanılan yöntemler:
»

HKS maddeleri dışına çıkılmadığı ve HKS maddeleri tek tek okunarak
cevap arandığı için mümkün oldukça anlaşmazlık içine girilmemektedir.
Ancak çözülemeyecek oranlarda anlaşmazlık mevcut olur ise durumdan
Başkanlık Değerlendirme Komisyonu haberdar edilerek, elde edilen bilgi
ve yöntemler doğrultusunda hareket edilir.

»
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Hastane yönetimine de değerlendirme sonuçlarının Başkanlıkça açıklanması sonrası gerekli değerlendirmeleri yapabilecekleri söylenerek polemikten kaçınılır.
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Değerlendirme Deneyimleri - V
»

Değerlendirme yapılacak kurum/kuruluşa gitmeden önce incelediğiniz web sayfasında neleri değerlendiriyorsunuz?

3. Bölüm
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Değerlendirme yapılacak kurumun web sayfasını incelemenin pratik olarak faydaları; kurumun hizmet sunduğu alanlar, kapasitesi vb. konularda
kısa bir malumat edinmek oluyor. Ayrıca yer verilmiş ise kurum yöneticilerin fotoğraflarına göz atmak gibi bir faydası var. İlk tanışma anında
kurum yöneticilerine “X Bey” şeklinde ismiyle hitap etmek değerlendirmeye kurum yöneticileri nazarında ilk anda olumlu bir intiba ile başlanması ve değerlendirilen kurum üzerindeki psikolojik baskı veya stresi hafifletmeye etkisi oluyor. Standartlar gözüyle değerlendirmeyi de detaylı
olmamakla birlikte yapıyoruz. Çünkü kurum yetkilileri ile birlikte tek tek
standartlar çerçevesinde yeniden incelemek gibi bir yükümlülük var. Ön
incelemenizde sizin yanıtını tespit edemediğiniz soruları sormak daha hızlı ve doğru yol almayı sağlar.
»

Açılış toplantısında dikkat çektiğiniz noktalar neler?
Açılış toplantısı, kendinizi ve temsil ettiğiniz kurumu tanıtma ile başlayıp
format gereği yapılan açılış sunumu ile devam etmektedir. Burada dikkat
çekilmesi gereken temel hususlar; Bakanlığın hazırlamış olduğu sunum
ve sunumda yer alan slaytlarda bulunan fotoğraf, bilgi ve amaç önermelerinden neyin murad edildiğinin anlaşılması ve o şekilde muhataba aktarılması olmalıdır. Örneğin, Daire web sitesinin yani www.kalite.saglik.
gov.tr adresinin neden sunum sonunda değil de slaytlardan birkaçında yer
aldığını açıklamak gerekir. Aksi hâlde kaba bir reklam malzemesine dönüşme tehlikesi var. Zira ekip sorumlusunun buna bir izahat zorunluluğu var.
Kimisi sitenin mizanpajına ve neyin nerede bulanacağına dair bir izahat
getirebilecekken kanaatimce en doğrusu; “değerlendirme yapılan kurumun
ulaşması gereken duyuruların, bilgi edinebileceği konular, sorularına yanıt
alabileceği bir platform ve en önemlisi canlı bir şekilde iletişim kurabileceği kişilere en kolay iletişim mecrası” olarak lanse edilmesi şeklinde olmalıdır. Değerlendirme süreci boyunca birçok kez sorulara yanıt şeklinde web
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sitesinin adresini peşinen yazdırmak ve bunu akıllara kazımak gibi güzel
bir avantajı da var. Bir diğer örnek, HKS değerlendirmesinin amacı slaytı.
Buradaki amaç konuyu her önermede Hizmet Kalite Standartları ile ilişkilendirme olmalı. Zira “Tecrübe Paylaşımı” ile kasıt Bakanlığın tecrübesini
HKS vasıtası ile sahaya iletmesi olarak anlaşılmalı; eğitim önermesi ise
HKS ve dolayısıyla değerlendiriciler eliyle yerinde eğitim ve “iyi uygulamaların paylaşımı” da HKS’nin kendisinin bir iyi uygulama rehberi olarak
sunulması ve bunun tabana yayılması şeklinde açıklamalara yer verilmelidir. Sonuçta, 15-20 dakika içinde Bakanlığın HKS ile hedeflediği çalışmaların, yayınların ve eğitim faaliyetlerinin önemi aktarılmaktadır.
»

Değerlendirme planını nasıl yapıyorsunuz, neleri gözetiyorsunuz?
Değerlendirme planı ekip üyeleri ile birlikte, ziyaret edilen kurumun ölçek
ve hizmet büyüklüğü dikkate alınarak yapılmaktadır. Ekibin kompozisyonu ve kurumun fiziki/coğrafi ve birimlerin dağılımını esas alıyoruz.

»

İş dağılımını nasıl yapıyorsunuz?
Değerlendirme süreci boyunca ekip üyeleri hep birlikte çalıştığından bölüm bazında bir iş dağılımı yapılmamaktadır. Değerlendirilen bölüm içinde ise ekip üyelerinin mesleki formasyonu da dikkate alınarak müdahaleci
olmayıp olağan seyri içinde her üyenin değerlendirme yapılan bölümde
neleri incelemeye meyyal olduğu gözetilerek süreç tesis edilmektedir. İkiden fazla değerlendiricinin katkısını gerektiren durumlarda ayrıca diğer
üyelerin o anda görüşüne başvurulmaktadır. Çünkü her standardın karşılanma düzeyi o anda en az iki değerlendirici ile kontrol edilmelidir.

»

Açılış toplantısının ardından hangi bölümle değerlendirmeye başlıyorsunuz ve bölümleri nasıl bir sırayla değerlendiriyorsunuz ve neden? Gerekçeleriyle birlikte açıklayınız.
Açılış toplantısının ardından sırasıyla klinikler, biyokimya, ameliyathane,
sterilizasyon, arşiv ve yönetim hizmetleri değerlendirilmektedir. Yönetim
hizmetlerinin en son değerlendirilmesi ise sürecin doğru ve bütünsel olarak görülmesini zorunlu kıldığındandır. Pratikten teoriye veya teoriden
pratik alana gitme gibi farklı bir tartışmayı beraberinde getirmekle birlik-
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te yönetim hizmetlerinin bir bütün olarak son aşamada ele alınması daha
doğrudur.
»

Yönetim hizmetleri bölümünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Dikkat
edilecek noktalar nelerdir?

3. Bölüm
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Yönetim hizmetleri bölümü değerlendirme sürecinin en son aşamasını oluşturmaktadır. Daha çok dokümantasyon sistemini esas alan bölüm
detaylı ve iyi değerlendirmeyi gerektirmektedir. Zira yönetim hizmetleri,
muhatap kurumun HKS çerçevesindeki teorik eğitimini tamamlayacağınız bölümdür. Yönetim hizmetlerinde dikkat edilmesi gereken en temel
husus; tereddüde düşülen hususta olayı veya süreci yeniden pratik üzerinden tetkik etmekten kaçınılmamasıdır. Aslında burada temel bakış açısı olarak yönetim hizmetlerini diğer bölümleri içine alan bir alaşım gibi
görmek olmalıdır. Ayrıca, yönetimi temsil etme hüviyetine sahip kişilerin
orada bulunması da istenmelidir.
»

Klinikleri değerlendirirken nasıl bir yol izlersiniz?
Standart sırasına göre değil hastanın izlediği yol esas alınacak olursa daha
rahat ve doğru bir değerlendirme süreci tesis edilir. Değerlendirilen bölüm
için hazırlanan yazılı düzenlemelerin standartlar ile uyumu ve bizatihi hizmetin standartlar ile uyumu değerlendirilir. Kliniklerde görevli kimselerle,
yaptıkları işlerin doğruluğu noktasında bir tartışmaya girmek yerine standartların beklediği çalışma ve iş görme usulünün onlara aktarılması gerekir.

»

Hasta dosyaları ve arşivi değerlendirirken nasıl bir yol izlersiniz?
Hasta dosyaları ekip kompozisyonuna göre sağlıkçı formasyonuna (doktor, hemşire, sağlık memuru vb.) sahip ekip üyesi tarafından detaylı incelemeye tabi tutulur. Hasta dosyasında bulunması gereken dokümanlar
kontrol edilir. Bu süreç gerek klinikler, ameliyathane ve gerekse arşivdeki
dosyalar da dikkate alınarak sonuçlandırılır. Hastaya yapılan girişim ve
verilen tedavilerin doğru bir şekilde kayıt altına alınmış olması gözetilen
temel husustur. Arşiv biriminde de benzer süreçler ve esas olarak taburculuk özeti dikkatlice incelenir.
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HKS arşiv hizmetleri standartları içinde mikroorganizmalar ve bakterilere karşı dezenfeksiyon işlemi öngören standardın karşılanma düzeyi
açısından yapılacak değerlendirme öncesi arşivcilik konusunda bilimsel
yayınlar okunması faydalı olmaktadır. Bilindiği üzere, kâğıtlar ve dosyalar üzerinde zamanla bakteriler ve mantar sporları üremektedir. Meslek
hastalıklarına yol açma ihtimali bulunan bu durumun çözümüne yönelik
sürece ait bilgiyle donanmış olunmalı, kurumdaki muhataplarınıza çözüm
yolları gösterilmelidir.
»

Biyokimya laboratuvarını değerlendirirken nasıl bir yol izlersiniz?
Günümüzde insanların hasta olma durumunun tescil edilmesi için en
önemli aşama olan test ve tahlil süreci hassasiyetle ve dikkatle değerlendirilmelidir.
Hastanın kan aldırma süreci izlenir, kan alma birimi ziyaret edilir.
•

Kan alma biriminde, kanın alınma saatinin sisteme işlenme durumu
incelenir ve daha önceden işleme konmuş kan tüplerinin incelenmesi
suretiyle hizmetler ayrıca kontrol edilmiş olur.

•

HBYS üzerinden kan değerleri açısından panik değer uyarı sisteminin
varlığı kontrol edilir.

•

Laboratuvar cihazlarının internal kalite kontrol kayıtları incelenir, var
ise ilgili DÖF’ler takip edilir.

•

Eksternal kalite kontrol sonuçları incelenir ve sonuçlar uyarınca herhangi düzeltici işlem yapılma durumuna bakılır. Ayrıca, eksternal kalite kontrol sonuçlarının laboratuvar uzmanınca değerlendirildiğine dair
kanıtlar incelenir.

•

Cihazların teknik (bakım, onarım) ve idari bilgilerini içeren dosyalar;
ısı takibi gerektiren cihazlar ve içinde bulunan malzemeler kontrol
edilir.

•
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Laboratuvar sonuç kayıtlarının standartlara uygunluğu, kontrol ve sonuç verme ile numune kabul mekânlarının standartlara uygunluğu da
değerlendirilir.
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»

Sterilizasyon hizmetlerini değerlendirirken nasıl bir yol izlersiniz?
Diğer tüm bölümlerde olduğu gibi o bölümde üzerinde tasarrufta bulunulan nesnenin izlediği yolu takip etmek en geçerli ve sağlam yol olarak gözükmektedir. Ayrıca cihazların tetkik edilmesinde kullanıcının beyanları
ve daha öncesinde sterilizasyon cihazlarının kullanım talimatlarının okun-
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ması yararlı bir metot olarak önerilir. Genel olarak ekibin diğer üyelerinin
tavsiyeleri de dikkate alınmakla birlikte temel olarak bu yol izlenmelidir.
Diğer bir önemli nokta olarak; sterilizasyonda kirli, temiz ve steril alanlar
sterilizasyona tabi tutulacak alet ve edevatın izlediği yol esas alınarak tanımlanmış mekânlar olarak görülmelidir. Ameliyathane için istenen steril
alan kavramı ile karıştırılmamalıdır.
»

Ekip içi anlaşmazlıklarda kullandığınız yöntemler ve tavsiye edeceğiniz hususlar nelerdir?
Bugüne kadar ekip üyeleriyle herhangi bir sorun yaşamadım. Bu husus
ekip kombinasyonundan kaynaklanmaktadır. Bu hususta Bakanlıkça gösterilen hassasiyete teşekkür ederim.
Olası anlaşmazlıklar büyük çoğunlukla standardın karşılanması noktasındaki tereddütlerden kaynaklanabilmektedir. Bu noktada ekip sorumlusunca nihai kararın verileceği şeklinde bir metodolojik ilke konulması düşünülebilir.

»

Kurum yönetimiyle çıkan anlaşmazlıklarda kullandığınız yöntemler
ve tavsiye edeceğiniz hususlar nelerdir?
Ekibimiz tarafından yapılan değerlendirmelerde herhangi bir kurum yönetimiyle anlaşmazlık yaşanmadı. Ancak diğer değerlendiricilere tavsiye
edilecek hususlar şunlardır: Standartlar çerçevesinde değerlendirme yapılırken tespit edilen eksiklikler sizlere refakat eden yöneticilere teyit ettirilmeli ve bu bir eksik olarak değil tamamlanması gereken bir işlem olarak
takdim edilmelidir. Tespit ve teyitleşme aşamasında azami ölçüde nezaket
göstermek gerekir. Güler yüzlü olunması, muhatabın ciddiye alınması ve
itirazların hakkıyla değerlendirilmesi gerekir.
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Değerlendirme Deneyimleri - VI
»

Değerlendirme yapılacak kurum/kuruluşa gitmeden önce incelediğiniz web sayfasında neleri değerlendiriyorsunuz?
HKS’de tanımlanan kriterleri (hastaneye ulaşım ve hastane iletişim bilgileri, hastanenin hizmet verdiği bölüm ve branşlar, hekimlere ait uzmanlık
dalları ve varsa uzmanlık dalına ilişkin spesifik ilgi alanları, randevu alma
bilgileri, tetkik sonuçlarına ulaşım alanı, çalışanların-hastaların ve yakınlarının görüşlerinin bildirebileceği alanlar, ziyaret saatleri ve ziyaretçilerin
uyması gereken kurallar, anlaşmalı oldukları kurum bilgileri) ve bu bilgilerin güncelliğini değerlendiriyorum.

»

Açılış toplantısında dikkat çektiğiniz noktalar neler?
Açılış toplantısına Bakanlığımızın Merkezi Değerlendirmeler için hazırlamış olduğu standart açılış toplantısı sunumu ile başlıyorum. Açılış toplantısına kurumun üst yönetimi ile bölüm kalite sorumlularının katılmasının
önemine değiniyorum. Bakanlığımızın eğitim-kongre-sempozyum gibi
eğitimsel programlarına katılımın önemine ve Bakanlığımız yayınlarına
dikkat çekiyorum. Değerlendirme esnasında çok kalabalık olarak bulunmanın kurum çalışanlarında stres yarattığına şahit olduğumuzu söylüyorum. Bu sebeple çalışanları strese sokmadan en sağlıklı bilgiyi alabilmek
adına değerlendirme ekibine kalite yönetim direktörü, üst yönetimden bir
kişi ve bölüm kalite sorumlusunun eşlik etmesinin faydalı olacağını belirtiyorum. En son değerlendirme planını kurum üst yönetimi ve bölüm
kalite sorumlularının geri bildirimleri doğrultusunda şekillendirip açılış
toplantısını sonlandırıyorum.

»

Değerlendirme planını nasıl yapıyorsunuz? Neleri gözetiyorsunuz?
Değerlendirme planını açılış toplantısının sonunda kurum üst yönetimi ve
bölüm kalite sorumlularının görüşleri ile planlıyorum. Değerlendirilecek
altı bölüm arasında tadilat vb. nedenle hizmet veremeyen bölüm var mı
bunu teyit ediyorum. Kurumda ameliyatlar için ameliyat günü veya ameliyat saati gibi bir uygulama var mı bunu kontrol ediyorum (bazı kurumlar-
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da belli günlerde belli bölümlerin ameliyatları yapılıyor. Bazı kurumlarda
ise özellikle göz hastaneleri gibi öğleden sonraları ameliyatlar yapılıyor.).
O gün için ameliyat listesinde bulunan planlanmış ameliyatlardan bir tanesinde Merkezi Değerlendirme ekibi ile hastanın klinikte ameliyata hazırlanması aşamasından ameliyathaneye kabulü, ameliyat masasına alınışı
ve güvenli cerrahi kontrol listesinin kontrolü aşamasına kadar olan bölümü değerlendirmek adına bulunmak istediğimizi belirtiyorum.
»
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İş dağılımını nasıl yapıyorsunuz?
Ekibime yeni katılan bir üyeyi ilk günkü merkezi hastane değerlendirmesinde gözlemliyorum. Sonraki günlerde iş dağılımını; ekip üyelerinin
HKS bilgisi, yorumu, uzmanlık alanı, deneyimi, iletişim yeteneği vb. unsurları dikkate alarak planlıyorum.

»

Açılış toplantısının ardından hangi bölümle değerlendirmeye başlıyorsunuz ve bölümleri nasıl bir sırayla değerlendiriyorsunuz ve neden? Gerekçeleriyle birlikte açıklayınız.
Açılış toplantısının akabinde ilk önce kurum içinde uygunsa ameliyathane
hizmetleri ile değerlendirmeye başlıyorum. O gün için ameliyatı planlanan bir hastayı klinikte ameliyata hazırlık aşamasından başlayarak ameliyathaneye ve ameliyat odasına transferi-kabulü, güvenli cerrahi kontrol
listesinin kontrolü aşamasına kadar eşlik ediyorum. Ameliyathane hizmetlerinden sonra sterilizasyon hizmetlerini değerlendiriyorum. Çünkü kurumlarımızda genellikle ameliyathane ile sterilizasyon bölümleri birbirleri
ile bütünleşmiş biçimde hizmet veriyor.
Ameliyathane ve sterilizasyon hizmetlerinden sonra klinik hizmetleri bölümünü değerlendiriyorum. Çünkü ameliyathane sürecini değerlendirirken klinik sürecinin bir bölümünü zaten değerlendirmiş oluyorum.
Sonrasında ise biyokimya laboratuvarı bölümünü değerlendiriyorum.
Hasta dosyaları ve arşiv hizmetleri ile uygulama alanlarındaki değerlendirmeyi sonlandırıyorum. En son olarak yönetim hizmetleri bölümünün
değerlendirmesini gerçekleştiriyorum.
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»

Yönetim hizmetleri bölümünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Dikkat
edilecek noktalar nelerdir?
Yönetim hizmetleri bölümünün bazı kriterlerini uygulama alanlarında değerlendirmek mümkün oluyor. Uygulamaların dokümantasyonda tanımlanmış olan şeklini kontrol ediyorum. Yönetim hizmetlerinde de ekibime
görev dağılımı yapıyorum. Örneğin, bir ekip arkadaşıma anketler, dilek
ve öneri değerlendirmelerini veriyorum. Diğer ekip arkadaşıma sağlık taramaları, olay bildirimleri ve güvenlik raporlama, risk analizlerini veriyorum. Kendim de genellikle öz değerlendirme, hedefler, bölüm toplantıları,
komiteler gibi konuları değerlendiriyorum. Zamana ve ekibin düzeyine
göre yönetim hizmetlerini bölümlere ayırarak değerlendirici arkadaşlarımla birlikte değerlendiriyorum.

»

Klinikleri değerlendirirken nasıl bir yol izlersiniz?
Ameliyathane hizmetleri bölümü ile değerlendirmeye başladığım için klinik sürecinin bir kısmını bu süreçte zaten değerlendirmiş oluyorum. Boş
ve dolu hasta odalarını ekiple birlikte dolaşarak gözlemliyoruz. Klinikte
o anda yatmakta olan bir hastanın dosyasını isteyerek değerlendirmeye
devam ediyorum (dosyada hekim orderları, bilgilendirilmiş onam formları, kan transfüzyon formları, eğitim formları, hemşirelik hizmetleri hasta değerlendirme ve bakım formları gibi formları inceleyerek değerlendirmeme devam ettiriyorum). Ekibim de tedavi hazırlama alanları, ilaç
dolapları, atık depolama alanları, wc’ler, cihaz kalibrasyonları, koruyucu
ekipmanlar, izolasyon önlemleri vb. değerlendirmelerini yapıyor.

»

Hasta dosyaları ve arşivi değerlendirirken nasıl bir yol izlersiniz?
Hasta dosyaları ve arşiv hizmetleri ile ilgili değerlendirmeyi esas olarak
arşiv bölümünde arşiv sorumlusu ile yapmaktayım. Fakat klinik ve ameliyathane sürecini değerlendirirken de hasta dosyaları ile ilgili iyi uygulama
örnekleri veya eksiklikleri tespit etmek mümkün oluyor. Arşivde taburcu
olmuş hasta dosyası isteyerek hasta dosyaları ve arşiv hizmetlerini değerlendiriyorum.
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»

Biyokimya laboratuvarını değerlendirirken nasıl bir yol izlersiniz?
Numunelerin kabul edildiği alandan başlayarak biyokimya laboratuvarı
hizmetlerini değerlendiriyorum. Numunelerin kabul edilmesi ile biyokimya laboratuvarında yapılan iş ve işlemlerin neler olduğunu, kayıtlarını, dokümanlarını, kalibrasyonlarını, cihaz dosyalarını, rehberlerini değerlendi-
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riyorum.
»

Sterilizasyon hizmetlerini değerlendirirken nasıl bir yol izlersiniz?
Kirli aletlerin sterilizasyon ünitesine kabul edildiği alandan başlayarak sürecin işleyişini değerlendirmeye başlıyorum. Kirli alandan aletlerin sayılarak teslim alınmasını, burada yapılanları, temiz alanda yapılan işlemleri, steril alanda gerçekleştirilen işlemleri değerlendiriyorum. Paketlenme
usul ve esaslarını, etiketleme işlemini kontrol ediyorum. Steril malzemelerin depolanma alanları, transferi ve teslim edilmesi sürecini değerlendiriyorum. Bu süreci işletirken kullanılan formları, dokümanları, kayıtları,
indikatörleri, kalibrasyonları ve kişisel koruyucu ekipmanları değerlendiriyorum.

»

Ekip içi anlaşmazlıklarda kullandığınız yöntemler ve tavsiye edeceğiniz hususlar nelerdir?
Şu ana kadar katılmış olduğum değerlendirmelerde ekip içi herhangi bir
anlaşmazlık yaşamadım. Değerlendirici niteliği taşıyan bir çalışanın her
ekiple anlaşmasını bilecek kapasitede olması gerektiği kanaatindeyim.

»

Kurum yönetimiyle çıkan anlaşmazlıklarda kullandığınız yöntemler
ve tavsiye edeceğiniz hususlar nelerdir?
Değerlendirmenin Daire Başkanlığımız adına yapıldığını belirtiyorum. Şu
an Daire Başkanlığımız adına kurumda bulunduğumuzu hatırlatıyorum.
Kriterlerin veya istenilen uygulamaların Bakanlığımızın politikası doğrultusunda olduğunu; değerlendirici olarak herhangi öznel bir talebimizin
olmadığını belirtiyorum. Sahada karşılaşılan eksikliklerin tamamlanamayacak eksiklikler olmadığını, sahip olunan ekiple bunların üstesinden gelebileceklerini belirtiyorum.
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Değerlendirme Deneyimleri - VII
1. Açılış toplantısı sonunda;
•

İlk önce yönetim hizmetlerinin değerlendirmesinin ardından klinikler,
ameliyathane, sterilizasyon, biyokimya laboratuvarı, arşiv sıralaması
ile devam ederim.

2. Yönetim hizmetlerinin değerlendirmesini kalite yönetim biriminde veya uygun bir fiziki mekânda doküman ve ilgili süreç sorumluları ile birlikte (gerektiğinde) değerlendirmeyi gerçekleştiriyorum. Böylelikle kuruluşun temel
süreçlerine, doküman yapısına, dokümanların şekil, format ve kurum içinde
uygulanabilirliğine bakarım. Faaliyetlere ait kayıtlar (komisyon kararları, gerekçeleri, düzeltici faaliyetleri) HKS’nin kurumda kurumsal kültür olarak
ne oranda oturduğunu ve üst yönetimin ne kadar etkin katıldığını gösterir.
3. Klinikleri değerlendirirken;
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•

Öncelikle çalışanlardan çalışmakta oldukları kliniğin ana süreçlerini
sözel olarak alırım.

•

Fiziki alan değerlendirmesini gerçekleştiririm ve bu arada hastalarla
görüşme imkânı sağlayarak kimlik doğrulama, uyum eğitimi ve hemşirelik ön bakım konusunda hasta ve yakınlarından bilgi alırım.

•

Birimde çalışan tüm personelden standardın maddeleri hakkında bilgi
alır, kayıtlara bakarım.

•

Temizlik personelleriyle mutlaka görüşüp, el hijyeni, kesici delici alet
yaralanması, temizlik süreci (uygulama, eğitim, malzeme kullanımı
vb.) konusunda bilgi alırım.

•

Mutlaka bir cerrahi ve dâhili kliniği (en az iki klinik) gezerim.

•

Arşiv değerlendirmesine hazırlık amacıyla farklı süreçlere ait 3-4 dosyaya bilgi amaçlı bakarım.

•

Hasta başı test cihazlarına ait süreci değerlendiririm.

•

İlaç yönetimi (varsa kullandıkları HBYS ile beraber).

•

Tüm bu işlemleri çalışan personeli rencide etmeden tamamlar ve klinikten ekip hâlinde ayrılırız.
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4. Hasta dosyaları ve arşiv değerlendirmesi;
•

Fiziki alanı değerlendiririm.

•

Kontrol kayıtlarına (sıcaklık, nem) bakarım.

•

Çalışandan süreç hakkında bilgi alırım.

•

Rastgele dosya seçerek içindeki dokümanlara bakarım.
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5. Biyokimya laboratuvarı;
•

Laboratuvara gelmeden önce klinik ve diğer fiziki alanlarda (kan alma
dâhil) laboratuvar sürecinin girdisi olan hastalara ait istemler ve örneklerin alınma yöntemi ile sürecine ait bilgiler edinirim.

•

Numune kabul süreci (ortam ve bilgi olarak çalışan faaliyeti),

•

Reaktiflerin saklandığı ortam,

•

Kimyasal kontaminasyon,

•

Cihazlara ait sürecin nasıl yönetildiği,

•

İnternal kontrollerin kurgulandığı kayıtlar, cihaz kalibrasyonları ile
ilgili kayıtlar, sürece ait algoritma (özellikle laboratuvar uzmanından
almaya çalışırım),

•

External kontrol süreci,

•

Çalışanların HKS kapsamında bilgileri, kesici delici alet yaralanması
durumundaki faaliyetleri, kişisel koruyucu ekipmanlar,

•

Laboratuvar sürçlerine ait istatistiki çalışmalar hakkında değerlendirme yaparım.

6. Ameliyathane;
•

Çıktı bilgisi üzerinden (kullanılmış cerrahi malzeme) kaba kirler, dekontaminasyon-soğuk sterilizasyon sürecini değerlendiririm.

•

Çalışan koruyucu ekipman kullanımı ve teknik bilgi düzeyi,

•

Fiziki değerlendirme,

•

Kayıtlar,

•

ETO varsa buna ait fiziki düzenleme, atık gazlar, özel ekipman, çalışan güvenliği vb. konularında değerlendirme yaparım.
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7. Değerlendirme öncesi öncelikle ekiple toplantı yaparım. Aşağıdaki hususları gündeme getiririm;
•

Kıyafet,

•

Konuşma tarzı,

•

Bilginin nasıl alınacağı,

•

Soru teknikleri,

•

Değerlendiricilerin birbirlerine ve çalışanlara karşı hitap şekilleri,

•

Değerlendirme esnasında sık sık göz teması ile ekip sorumlusu ve
üyeler arasında görsel temasın sağlanması,

•

Sigara kullanma alışkanlığı,

•

Çalışanlarla ikili ilişkilerin belli düzeyde kalması,

•

Belli bir alanda kendilerine sürecin yönetilmesi ile ilgili sorumluluk
verildiğinde bilgiye ulaşamıyorsa aynı kişi ve mekânda ısrar etmeden
(çalışana teşekkür ederek ayrılıp) farklı bir mekânda başka bir personelden bilgi alması gerektiği,

•

Değerlendirme esnasında değerlendirilenin kurum çalışanları değil
kuruma ait süreçler olduğunu, çalışanlara hiçbir şekilde ithamda bulunulmaması gerektiği,

•

Bir konu hakkında farklı bir düşünceleri varsa not almalarını, kendimize ait özel oturumda gündeme getirmelerini, kurum çalışanları
önünde tartışmamalarını,

•

Değerlendirme alanında ortamdan uzaklaşmamaları,

•

Standart kitabı üzerinde (sürece ait metinler üzerinde) (+) veya (-) gibi
işaret kullanmamaları konularını hatırlatırım.

8. Farklı anlamlara gelebilecek yüz ifadelerini kullanmamaları konusunda
bilgilendirir ve uyarılarda bulunurum.
9. Öncelikle değerlendirme olgusu defansif (savunmaya dayalı) bir durumdur.
Yani değerlendirilen savunma veya saldırı içgüdüsü içindedir. İlk temasta değerlendirilecek ekibi bu duygudan uzaklaştırdığınız zaman iletişime açık bilgi
paylaşımında bulunan bir üst yönetim ve çalışan gurubuyla karşılaşırsınız.
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Değerlendirme Deneyimleri - VIII
Değerlendirme yapılacak kurum/kuruluşa gitmeden önce web sayfasını incelerken kurum/kuruluşun anlaşmalı olduğu kurumlar, hizmet verdiği branşlar,
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hekim listesi, tahlil sonuçlarına ulaşım gibi Hizmet Kalite Standartları’nda
aradığımız kriterler açısından değerlendiriyoruz. Elbette bu arada web sayfasının bütününü de görme şansımız oluyor.
Açılış toplantısında ve hatta tüm değerlendirme boyunca denetim kelimesini kullanmamaya özen gösteriyoruz, toplantıda yetişkin eğitiminde deneyim
paylaşımının en önemli yöntem olduğunun, bu değerlendirmenin de temelde
deneyim paylaşımı olması esasına dayanarak hem değerlendirilen kurum hem
de değerlendiriciler için bir eğitim süreci olduğunun altını çiziyoruz.
Biz ekip olarak her yeri birlikte geziyoruz.
1. Klinikler: İlaçların hazırlanması ve hastalara verilmesi sürecini takip edebilmek için, laboratuvar numunelerinin nasıl muhafaza ve nakil edildiğini
gözlemlemek için, preop hastaların nasıl hazırlandığını, ameliyathaneye
nasıl transfer edildiğini görmek için sabah saatlerinde klinikleri değerlendirmemizin uygun olacağını düşündük. Her ne kadar sabah saatlerinde
klinikler de birçok bölümde olduğu gibi yoğun olsa da kliniklerin sayısı
birden çok olduğu için birkaç klinik ziyaret edilerek tek bir kliniğin işleyişini aksatmamak mümkün olmaktadır. Öncelikle hasta odalarını ve servisi genel olarak geziyor ve gözlemliyoruz. Değerlendirilen kurum/kuruluş çalışanlarını rencide etmeyecek şekilde hastalarla konuşuyoruz. Daha
sonra hemşire deskinin olduğu alana geçiyoruz, konuştuğumuz hastaların
dosyalarını da bu alanda inceliyoruz. Kliniklerde mümkün olduğunca çok
sayıda çalışanla konuşuyoruz. Örneğin, sözel order almanız gerektiğinde
neler yaparsınız diye soruyoruz, hiç müdahale etmeden hemşire hanımları
dinliyoruz, en son sözel orderı ne zaman almıştınız, ilgili formları görebilir miyiz diyerek kayıtlarla sürecin teyidini yapıyoruz. Birkaç kriteri
sorguladıktan sonra başka bir servise geçip diğer kriterleri de burada sorguluyoruz.
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2. Hasta dosyalarını sadece arşivde değil ameliyathane, klinikler gibi bölümlerde de yani hasta dosyalarına ulaşabileceğimiz her alanda değerlendiriyoruz. Arşivde son değerlendirme dönemini kapsayan zamanda dosyalar
içerisinden randomize 4/5 dosya seçerek değerlendiriyoruz. Arşivin fiziksel şartlarını da yerinde gözlemliyoruz.
3. Laboratuvarı değerlendirirken önce süreci yerinde gözlemliyoruz. Bir numune gibi kan almadan başlayarak hangi işlemlerden geçtiğimizi görüyoruz daha sonra otomasyon üzerinden ilgili kriterleri sorgulayıp en son
dokümanlara bakıyoruz.
4. Sterilizasyon bölümünde yine süreci yerinde gözlemliyor ilgili kayıtlara
bakıyoruz.
5. Ameliyathane: Bu bölüm genelde sabah saatlerinde yoğun olduğu için işleyişi de aksatmamak adına öğleden sonra değerlendirdiğimiz yerdir. Sabahları yoğun olmakla birlikte öğleden sonra da kriterler açısından değerlendirme yapabileceğimiz sayıda vaka olmaktadır. Ayrıca sabah yapılan
operasyonların ameliyat notlarını da değerlendirmek mümkün olmaktadır.
6. Yönetim hizmetleri: Bu bölüm ağırlıklı olarak doküman bazında değerlendirme olması nedeniyle fiziksel olarak nispeten daha az yorucu olduğu
için günün ilerleyen saatlerinde planlanmıştır. Ayrıca gün içerisinde farklı
birimlerde yapılan değerlendirmede zaten bu bölümü kapsayan birçok kriter uygulama alanlarında tarafımızdan gözlemlenmektedir. Yönetim hizmetleri bölümünü masa başında hastane yönetimiyle birlikte dokümanlara
birlikte bakarak kontrol ediyoruz.
Gerek ekip içinde gerekse kurum yönetimi ile çıkan çatışmalarda etkin ve iyi
niyetli bir iletişimle her sorunun çözüleceğine yürekten inanıyorum.
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4. Bölüm

Bilgiler ve deneyimler
paylaşıldıkça,
sağlık kurumlarında
kalite çoğalıyor.

Değerlendirici Gözüyle Merkezi
Değerlendirmeler
Aldığı sağlık hizmeti sonrasında gülen yüzlerin artması ve ihtiyaç duyduğunda kaliteli hizmet alabileceğine dair güven duyan kişilerin var olması refah
düzeyi yüksek toplumlar için kaçınılmazdır. Bu bağlamda hizmet kalitesini artırmanın en etkili yolu sunulan sağlık hizmetinin ölçülmesi ve ölçmeyle orantılı iyileştirmelerin yapılmasıdır. Ülke genelindeki tüm sağlık kurumlarında
sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin değerlendirilmesi, objektif kriterler göz
önüne alınarak belirlenmiş değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilir.
Değerlendirici olmak beraberinde bazı sorumluluklar getirdiği gibi tecrübe
de kazandırır. Tecrübeli değerlendiricilerimizin, bu serüvene yeni katılanlara
aktarması gereken birikimler olacağı aşikârdır.
Değerlendiricilerin;
»

Değerlendirici olmakla ilgili kazanımları,

»

Değerlendirme sürecinde yaşadıkları zorluklar,

»

Değerlendirme sürecinin kişisel gelişimlerine yönelik katkıları,

»

Sürecin çalıştıkları/yönettikleri kuruma katkısı ile ilgili düşünceleri,

»

Sağlık hizmetleri sunumuna ilişkin bakış açılarındaki değişim

gibi başlıklarda değerlendirme sürecine ilişkin geri bildirimlerinin paylaşıldığı bu bölümün tüm değerlendiricilere yeni ufuklar açmasını temenni etmekteyiz.

Değerlendirici Gözüyle Merkezi Değerlendirmeler - I
Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?
Okumadan da gördüklerimizi değerlendirebilmek mümkün olabilir mi?

4. Bölüm

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri

Pek çoğumuz çalıştığımız kurumlarda kalite sürecinin başlangıcından itibaren yer aldık. Hizmet süreçlerini izlenebilir, ölçülebilir ve iyileştirmelere
açık planlamaya çalıştık. Bir süre sonra gelişen meslek körlüğümüzü kurum
içi yaptığımız öz değerlendirmeler ile aşmaya çalıştık. Sonra gördük ki bilgiler de deneyimler de paylaşıldıkça gelişiyor. Büyümek ve ilerlemek, hep
daha ileriye gidebilmek için okumak, paylaşmak ve ekip ruhu ile çalışmak
gerekiyor.
Hizmet Kalite Standartları yayınlandığında hepimizin aklına bu kriterleri kendi kurumumuzda nasıl uygulamaya sokacağımız, nereden başlayacağımız soruları gelmişti. HKS okulu ile metotlarımızı şekillendirdik.
Değerlendirici olmak için başvurduğumda bu sürecin kendi mesleki gelişimime
etkisi olacağı ve kurumuma da olumlu kazanımlar getireceğini hissedebiliyordum.
Değerlendirici olarak ilk görevlendirmeye Daire Başkanlığımızın deneyimli
bir çalışanı ile çıkmak benim için büyük bir avantaj oldu. Çünkü her değerlendirme aslında bir eğitim süreci idi. Böylece ilk değerlendirmelerim benim için
bir eğitim oldu. Ekipte yer alan diğer değerlendiricilerin de kalite sürecinde
yürüdükleri yolun mesafesi, deneyimleri ve bakış açıları benim Hizmet Kalite
Standartları’nı bir kez daha farklı gözlerin ve deneyimlerin eşliğinde yorumlamama fırsat sağladı.
Değerlendirilen her kurumun kendine özgü yapısı, bu yapı içinde HKS’nin
uygulanması, verilen emek, özverili çalışmalar ve iyi uygulamalar benim
bakış açımı günden güne daha da genişletti. Her günün sonunda evime dönerken acaba ben de kendi kurumumda gördüğüm bir iyi uygulamayı değerlendirebilir miyim sorusunu sormama neden oldu. Ve kendi kalite ekibimle
bolca gece mesaileri ve bazen de uzun süren telefon konuşmaları ile bu dönemi geçirdim.
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Değerlendirme süreci boyunca kurumumdan ayrı kalacak olmam başlangıçta
ekibimde ve bende bir tereddüt yaşamamıza neden oldu. Katılamadığım komite toplantıları, izleyemediğim birim performansları, düzeltici/önleyici faaliyet takipleri, anket toplantıları oldu. Fakat kalite yaşayan bir sistem olduğunu
yine kanıtladı, toplantılar devam etti, kararlar alındı ve faaliyetler kapatıldı
ya da yenileri açıldı. Çünkü 2003 yılında bir su damlası olarak çalışmalarını
başlattığım kalite yönetim sistemi kurumumda tüm çalışanların katılımı ile
çağlayarak akmaktaydı. Daha sonra haftanın ilk günlerinde görevlendirme verilmemesi benim de süreçten kopmamamı sağladı.
Yatak hacmi ve farklı branşları da içermeleri açısından kendi kurumumuzun
özellikleri dışındaki sağlık kuruluşlarını yerinde ve kurumunun sistemine hâkim kişiler eşliğinde değerlendirmemiz kendi mesleki gelişimim açısından da
çok faydalı oldu. Hizmet Kalite Standartları’nı tekrar tekrar okumamın yanında özellikle eğitim araştırma hastanelerinin değerlendirmelerine gitmeden
önce daha çok kaynak araştırmama ve okumama olanak sağladı. Yeni insanlarla tanıştık, eski dostlarımızı gördük, aslında yalnız olmadığımızı, ne kadar
güçlü bir aileye sahip olduğumuzu anladık.
Bizleri HKS okulunda ve değerlendirici eğitimi toplantısında bilgilendirdiğiniz, deneyimli ve paylaşımcı ekibiniz ile desteklediğiniz, kendimizi geliştirmemize olanak sağladığınız için teşekkür ederiz.
“Sevinçler çoğalıyor,
Paylaşıldıkça,
Acılar azalıyor.” diyen şaire ben de şu dizelerle katılıyorum,
Bilgiler ve deneyimler
Paylaşıldıkça,
Sağlık kurumlarında kalite çoğalıyor.
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Değerlendirici Gözüyle Merkezi Değerlendirmeler - II
Şüphesiz ki değerlendirici olmanın çok büyük kazanımları mevcuttur. Değerlendirme sürecine katılan tüm paydaşlar için kazanımları olduğunu düşünüyorum ve her değerlendirme döneminden sonra her paydaş kendi adına katma
değer sağlayacak kazanımlarla bu değerlendirme dönemlerini kapatıyor. Bu
kazanımların yanı sıra değerlendirici olmak farklı kurumlarla, farklı uygulama örnekleriyle, farklı insanlarla, farklı kültürlerle buluşma imkânı sağlıyor
bizlere. Bireysel, mesleki ve kurumsal gelişimimize pozitif katkıları oluyor.

4. Bölüm
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Değerlendirici olmanın zorluğu ise; genellikle il dışı görevlendirmelerde farklı iklim, konaklama ve maddi imkânlardan dolayı yaşadığımız zorluklar. Değerlendirici olarak görev alan çalışma arkadaşlarımız bu işe yüreğini koyduğu
için bu tür sorunları Bakanlığımıza iletmiyor bile. Ülkemizde sağlık hizmetinin daha iyi yerlere gelmesi için bizler bu işte birer yol taşı isek her görevi bu
bilinçle yapma gayretindeyiz. Bu bir süreç ve zaman içerisinde inşallah daha
iyi işler daha iyi koşullarda yapılıyor olacak.
Özellikle il dışındaki bir kuruma değerlendirici olarak gittiğimizde ne kurumdakiler bizi tanıyor ne de biz kurumlardakileri tanıyoruz. Açılış toplantılarında kurum çalışanlarının gözlerindeki tedirginlik ve belirsizlik biz değerlendiriciler için oldukça önemli. Bu durumu minimize etme amaçlı makul seviyede
pozitif olmaya çalışıyoruz. Ekip sorumlusunun ve değerlendiricilerin bilgisi,
becerisi, otonomisi, iletişim kabiliyeti doğrultusunda o tedirgin bakan gözler
toplantının bitiminde daha farklı bir görünüm alıyor. Her iki taraf için de pozitif stres oluşturan bir süreç oluyor bu dönemler.
Bazen istenmese bile gerginliklerin yaşandığı da olmuyor değil. Her ne kadar
açılış toplantısında ve değerlendirme sürecinde kişilerin değil kurumların/sistemlerin değerlendirildiğinden söz edilse de kimi zaman ya çalışanlar ya da kurum yöneticileri kendilerinin değerlendirildiği zannına kapılıyor; tepkisel tavır
ve söylemler içerisine giriyorlar. Özellikle ekip sorumlusunun profesyonelliği,
ekibi ve değerlendirme sürecini yönetmesi, iletişimi, kabiliyeti, kriz&çatışma
durumları yönetimi sayesinde gerginlik ortamının havası yumuşatılabiliyor.
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Özellikle empati kurabilme, dinleme becerisi kazanabilme adına kişisel gelişimime çok katkısı oldu. Her koşulda, her bölgede, her farklı kültür düzeyinde vb. iletişim kurabilme becerimi arttırdı. Ekip içerisinde gece ve gündüz
yaşama becerisi kazandırdı (özellikle il dışı görevlendirmelerde). En önemli
kazanımlarımdan birisi her geçen gün daha fazla karşımdakini “dinleme” becerisini kazanmamdır. Bir de kısa sürede valiz hazırlayabilme kabiliyetimi
arttırdı desem yalan olmaz.
Farklı illerdeki hastanelerde görmüş olduğumuz güzel uygulamaların ilimizdeki kurumlarda da uygulanabilmesi adına öncü olduğumuzu düşünüyorum.
Ayrıca çalıştığımız kurumun nitelikli insan gücü barındırma adına prestijini
sağladığımızı düşünüyorum.
Sağlık hizmeti sunumuna bakış açımı değiştirmenin yanı sıra gündelik yaşantımdaki bakış açımı bile etkilemiş durumda. Özel yaşantımda herhangi bir
hizmeti veya ürünü alırken bile ister istemez bu bakış açısıyla bakıyorum.
Bence Hizmet Kalite Standartları ve değerlendirme süreci; sağlık hizmeti sunan, sağlık hizmeti yöneten ve sağlık hizmeti alan herkesin bakış açısını ve
algısını etkilemiş durumda. Bu sürecin içinde görev almış biri olmak gerçekten onur verici bizler için!.. Bu sürecin, herhangi bir aşamasında, herhangi bir
zamanında görev almış olan birisinin algısında kesinlikle farkındalık oluşturduğunu düşünüyorum. Ve ilk başlangıcından bu zamana kadar emeği geçen
herkesin ellerine sağlık!..
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Değerlendirici Gözüyle Merkezi Değerlendirmeler - III
Farklı kişilerle tanışma ayrı bir heyecan katmıştı değerlendirme sürecine. Bir
gün boyunca yapılan değerlendirme sonunda, birbirimizi yıllardır tanıyormuş
gibi hissettik. Kendi heyecanımızı unuttuk, değerlendirilen bölümlerde çalışanların heyecanını yatıştırma adına. Farklı kurumları, altyapılarını, uygulamalarını birebir görme ve dinleme tecrübe olarak döndü yaşantıma. Kurumlardaki iyi uygulamaları görmenin mutluluğu yüzümüze yansıdı çoğu zaman,
olumsuzlukları belli etmemede zorlandık belki. Ama Daire Başkanlığımızın
eğitimlerinde, toplantılarında elde ettiğimiz birikimlerle iyileştirme önerilerinde bulunmak, zaman zaman yol gösterici olmak rahatlattı vicdanlarımızı.
Kurumların HKS uygulamalarını göstermedeki hevesleri, isteklilikleri bu işin
artık puan için yapılmadığını gösterdi bize. O kadar içten o kadar candan ekiplerle tanıştık ki, bu içtenlik bizleri iyi uygulamaları paylaşma noktasına taşıdı.
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Ayrıca HKS değerlendirmeleri bir zorluk olarak gelmedi bize. Çünkü görevlendirilen ekiplerin bilgi, tecrübe, iletişim olarak iyi oldukları bilinmekteydi.
Çoğu değerlendirme yapılan kurumlara günü birlik gittik. Seyahatler yol boyu
bir sohbet fırsatı olmuştu ekibe.
Değerlendirici olarak birçok dostluk kazandık farklı illerde ve farklı kurumlarda. Değerlendirmeler bir tecrübe paylaşımı, bir eğitim oldu. İyi uygulamaları gördük, naçizane önerilerde bulunduk. Toplantılarda vurgulandığı gibi
kurumların HKS uygulamalarını karşılama düzeyine baktık, kişileri değerlendirmedik ama değerlendirme akabinde “Kurumlar kişilere odaklandı mı?”
bilemedik. İyi uygulamaları takdir ettik, tüm unsurların işlevselliğine baktık.
Amaç standart maddesini karşılamakla birlikte uygulamayı geliştirmekti.
Çoğu kurumda da bunu görmek bizi çok mutlu etti.
Belki de en büyük şansım bu süreçte her iki tarafın uygulayıcısı olmaktı. Gerek değerlendirilen kurum çalışanı, gerekse değerlendirici olma sıfatını taşıdım. Böylece her iki safta da olabiliyorsunuz. Uygulayıcı ve değerlendiricisiniz, bundan büyük kazanım ne olabilir ki? En büyük kazanımım ve şansım
Daire Başkanlığımızın eğitimlerine, sempozyumlarına, toplantılarına, kong-
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relerine, HKS Okuluna katılmaktı. Belki de böylesine iyi bir ekiple kendimizi
sürekli geliştirme yetisini kazanmış olduk. “Bilgi paylaştıkça çoğalır.” ilkesi
ile çalışmalarımızı çoğu arkadaşla paylaştık. Çünkü bize paylaşma öğretildi.
Daha önce yalnızca gezmeye gittiğimiz ya da hiç görmediğimiz yerlerde aynı
heyecanı taşıyan kişilerle tanışma ilk etapta insana zorlukmuş gibi gelebiliyor. Zaman içinde bunun bir zorluk olmadığını gördük. Çünkü biz büyük bir
ailenin üyeleriydik. Bazen gülümsedik mavi kod tatbikat kayıtlarını istediğimizde, mavi kod tatbikatını uygulamalı olarak CD’ye çeken arkadaşları görünce, bazen zorlandık bir mavi kod sorumlu ekibi olması gerekliğini anlatırken. Ama Bakanlığımızın sorumluluğunu taşımak her şeyi sabırla, hoşgörüyle
karşılamamızı sağladı. Yalnız kurumları yeni tanımak değil, değerlendirme
ekibini de yeni tanıdığımız zamanlar oldu. Daha önce hiç tanımadığım, hiç
karşılaşmadığım üç değerlendirici arkadaşla dört hastane değerlendirmesine
katıldım. Açılış toplantısı öncesi kısa bir tanışma, sanki yıllardır aynı süreçte
yer almışız. Bu kadar uyumlu bir değerlendirme süreci, inanın ben bile korktum nazar değecek diye. “Farklı değerlendiricilerle yazılır mıyız?’’ sorusu artık önemli değildi bizim için, çünkü güzel dostlukların başlangıcı vardı artık.
Değerlendirmelerin kişisel gelişime katkısı yadsınamaz. Gidilen her bir değerlendirme kendimize olduğu kadar kurumumuza da çok büyük artılar katmış oldu. Farklı uygulamaları, teknolojileri, sorunları ve çözümleri görmek
büyük bir şanstı. Bazen yöneticilerimize espri yaptığım oldu. “Bu uygulama olmazsa şu kadar puanımız kırılır.” diye, bazen hemşirelerimize takıldım
“Bizdeki kayıt fazla değil, siz başka kurumları görün.” diye. Ama şu bir gerçek her değerlendirme sonrası “Biz nasıldık?” diye dönüp bakma imkânı, karşılaştırma fırsatı bulmuş oldum. Çalışanlar farklı sorulabilecek sorulara nasıl
cevap verir? Uygulama da yaptıklarını nasıl izah edebilirler? Nasıl ispatlarlar?
Yapılan bir uygulamayı izah edememek, en kötüsü bu olsa gerek. Bundan
dolayı değerlendirmelerde sorularımızı açık, net, anlaşılır biçimde sormaya
gayret ettim. Kendi kurumumuzdaki eğitimlerde de uygulamaların her açıdan
anlaşılabilir ve anlatılabilir olmasını önemsedim. Belki de uygulayıcı safında
da olma avantajı değerlendirmelerde bu doğrultuda fayda sağladı.
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Her bir eğitimin, her bir toplantının, kongrelerin, Daire Başkanlığı yetkililerinden duyulan her bir kelimenin faydası değerlendirmelerde ortaya çıktı. Bir
sonraki eğitimleri heyecanla bekledim.
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Değerlendirme sürecine kurumlar o kadar hazırdı ki, açılışta söylediğimiz,
“Bu değerlendirme süreci bir eğitim, tecrübe, iyi uygulamaların paylaşımı
olacaktır.” söylemimize gülümseyerek baktıkları oldu. Ama biz de çok hazırdık. Değerlendirme sonunda aynı yüzlerin ifadelerini biraz daha değişmiş
gördük. Önceki yıllara göre Daire Başkanlığı web sayfasının daha çok bilindiğini ve izlendiğini gördüm. Başkanlık tarafından yapılan eğitimlere vb. etkinliklere katılan kurumlar bunun farkını hissettirmişlerdi. Bu anlamda hasta
ve çalışanlar için farklı uygulamaları, düzenlemeleri yapan kurumları görmek
bizi son derece memnun etmişti.
Meslekte 22 yılın içindeyim. Çoğu değerlendirmede hastanelerin yıllar önceki hâllerini hatırlıyorum. Poliklinikler kalabalık, hasta ve yakınlarının
oturacak yerleri yok, poliklinik kapısına yığılmış olurlar, doktor kaçta gelir
sorusu çalışanı bıktırana kadar sorulurdu. Kapıya bir kağıt asılır hastalar
kendi sırasını kendi yapardı, eğer okuma biliyorsa. Kayıt yeri için söylenecek bir şey bulamıyorum, kalabalık bir hengame, bir tartışma. Yönlendirme
bulana helal olsun, varsa da sizi nereye götürür, en son kim kontrol etmiştir
belli değil. Malzemelerin miat kontrolü, standardize edilmesi alışılagelmiş
bir şey değildi. Şikâyetler başhekim kapısında bekleyerek yapılırdı çoğu zaman. Hasta odalarındaki yataklar arttıkça artardı. Yatak takımları değişimi,
temizlik yapılması ve kontrol edilmesi vicdan işiydi. Mahremiyet ne anlama
gelirdi? Ama şimdi öyle mi? Sağlıkta Dönüşümle başlayan süreç Daire Başkanlığı çalışmaları ile büyük bir ivme kazanmış oldu. Kurumların çehresi ve
uygulamaları değişti ve gelişti. Kurumlar arası tatlı bir hizmet yarışı başladı.
Birkaç yıl önce herhangi bir uygulama için örnek doküman bulunamazdı.
Şu an kurumlar birbiriyle o kadar iletişim hâlinde ki. İyi uygulamaları, çalışmaları paylaşır, birlikte çalışma yapar oldular. Doküman alışverişi için
maillerle başlayan dostluklar gelişir oldu.
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Değerlendirmeye çıkmadan bir gün önceki düşüncem ise değerlendirilecek
alanlara ilişkin hazırlığımızdı. O anda aklımıza Daire Başkanlığımızın eğitimleri geliyor. Toplantılarda bahsedilen önemli ipuçları aklımıza geliyor. Başlıca
amacımız değerlendirilen kuruma, kalite ekibine artı bir şeyler katmak, sağlıklı bir değerlendirme süreci geçirmektir. Değerlendirmede gördüğümüz her
olumlu uygulama ile biz de rahatlarken, eksik ya da yetersiz görülen uygulamalarda kendimizi iyileştirme önerileri sunmaya, daha iyi uygulama için neler
yapılmalı sorusuna cevap aramaya mecbur hissettim.
Hizmet Kalite Standartları uygulamalarında etkinliği tartışılmaz olan ve uygulamalarda önemli bir yer taşıyan kalite yönetim birimlerinin daha işler ve
aktif olduğunu gördüm.
Merkezi Değerlendirmeler’deki önemli unsurlar arasında HKS uygulamalarının karşılanma düzeyinin belirlenmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımı yer almaktaydı. Hizmet Kalite Standartları açık ve net, standartların uygulama bazında
içini doldurmak kurumlara ait bir görevdir. Kalite çalışmalarında “Kalite bitmeyen bir yolculuktur.” sözü sık sık vurgulanır. Bana göre bu yolculuktaki en
büyük kılavuz ve yol gösterici Hizmet Kalite Standartları’dır. Çünkü standartların hantal bir yapısı olmadığı gibi sürekli gelişimi ve iyileşmeyi desteklemektedir. Yeter ki biz onu doğru yorumlayalım ve uygulayalım.
Bununla birlikte kalite uygulamalarında “2005 yılından bu yana çok yol kat
edildi ama kat edilecek daha çok yolumuz var.” diye düşünüyorum.
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Değerlendirici Gözüyle Merkezi Değerlendirmeler - IV
Değerlendirici olmak? Öncelikle bu kelimenin anlamına bakmak gerekir diye
düşünüyorum. Değerlendirmek kelimesi Türk Dil Kurumu Büyük Sözlüğünde: Bir şeyin özünü, önemini, nitelik ve niceliğini belirlemek anlamındadır.
Kelime anlamıyla bile oldukça zor, ağır ve vicdani bir iş olduğu aşikârdır. Bir
şeyin özünü, önemini, nitelik ve niceliğini belirleyebilmek için bu özellikleri
taşıyabilmek gerekmektedir diye düşünüyorum. Yönerge ilk yayınlandığında henüz sağlık müdürlüğünde değildim. Okuduktan sonra güzel ve değişimi
sürekli içinde barındıran bu işi mutlaka yapmalıyım diye düşündüm. Sağlık
Müdürlüğüne geldikten sonra ilk işim Müdür Bey’den bu işi istemek ve almak
oldu. Devam eden süre içerisinde ilk yayınlanan kriterlerin nasıl değerlendirileceği hususunda günlerce toplantı yaptığımızı hiç unutmadım.
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Değerlendirici olmak zor bir süreci de beraberinde getiriyor. Özellikle Merkezi
Değerlendirme sürecinde çok uzun zaman işinizden ve evinizden uzak kalmak
bunların başında geliyor. Her gün sabah 8’de başlayan mesai akşam 9-10’dan
önce bitmiyor. Siz bu kadar sıkı çalışmanın içerisindeyken iş yerindekilerin
bu süreci gezme olarak tanımlaması herhalde en zorudur. Bizim farklı illere
turistik gezi yaptığımızı falan düşünüyorlar. Bunun yanı sıra ekip sorumlusu
olmanın verdiği; ekibinize hâkim olma ve olumsuzlukların yaşanmaması için
sürekli tetikte olmak da ayrı bir zorluk. Ayrıca gittiğiniz yerde farklı insanlarla
kısa sürede iletişim kurmak ve onlara Bakanlığımız politikalarını anlatarak bu
sürece inanmayan insanların aklında biraz değişiklik yapmak da en zoruydu.
Değerlendirme süreci bizim farkında olmadan kişisel gelişimimizi artırmıştır. Olaylara bakış açımız, kriz yönetimi anlayışımız bu değişim sürecinin en
önemli katkılarındandır.
Bu süreçte öğrendiğimiz her şey çalıştığımız kurumda bizim farklı olmamıza neden olmuştur. Adının kalite olması nedeniyle meydana gelen her olayda
kalite bu konuda ne diyor, bu konuda ne yapmalı gibi sürekli sorularla karşılaştım. Kurumda her konunun danışıldığı biri oldum çıktım. Kurumun birçok
işinde farklı bakış açısı sayesinde değişik alternatifler sundum.
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Bu süreçten önce bir hastaneye gittiğimde herkes gibi bende yalnızca yapılanları izlemekteydim. Yapılan işlere ancak bu kadar yapılıyor diye değerlendirirdim. Oysa bu süreçte hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını birçok şeyin
farklı yapılmasının mümkün olduğunu öğrendim. Her hastaneye gidişimde
bulunduğum bölümle ilgili indikatörler kafamda canlanır ve bunlara uyum
oranlarının ne olduğunu hemen düşünürüm. Olumsuz bir durumla karşılaştığımda bunun nedenini süreci iyi anlatamadığım için önce kendimde buluyorum. Bu kadar sürede çok uzun yol aldığımızı ve gerçekten çok şey başardığımızı düşünüyorum.
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Değerlendirici Gözüyle Merkezi Değerlendirmeler - V
Heyecan dolu, yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktık. Kamu ve özel sektör
hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri de-
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ğerlendirme sürecinden geçti. Geçtiğimiz yıl revize edilen Hizmet Kalite Standartları’na uyum süreci ve ardından yapılan Merkezi Değerlendirme, kurumsal
değişimi sağlamakla birlikte çalışanların kişisel gelişimi için de bir fırsat oldu.
Merkezi Değerlendirme çalışmasının düzenli ve hızlı çözüm üreten yapıda
olması verimli çalışma ortamını destekledi. Bu büyük ve önemli organizasyonda rol alan, emek veren herkese teşekkürler... Elinize, emeğinize sağlık…
Değerlendirici olarak görevlendirilmek gurur kaynağı oldu bizler için… Birey
ve ekip olma sorumluluklarımızın bilincinde gönüllü olarak, özenle ve keyifle çalıştık. Bildiklerimizi, gördüklerimizi, uyguladıklarımızı paylaştık. Kendi
hastanemizin hizmet sunumu, imkânları ve gerçekleriyle başka hastaneleri
kıyasladık. Gördük ki pek çok ortak noktamız, sorularımız, sorunlarımız var;
kurumlarının imkânlarına kendi yaratıcı yetilerini de ekleyerek değişik çözümler üretmiş çalışanlar... Deneyimlerimize yenilerini ekledik. İyi bir değerlendirme için standartlara hâkim olmak gerekiyordu. Bilgilerimizi yeniden
sorgulayarak, araştırarak kendimizi geliştirdik.
Değerlendirici olarak görev alan kalite direktörleri kendi kurumlarının değerlendirilme sürecinin sorumluluğunu da taşıdılar beraberinde. Telefonla kurulan
iletişimlere mesai sonrası çalışmalar eklendi. Hazırlıklar tüm hızıyla devam etti.
Yeni tanışılan üyelerle ekip olarak çalışabilmek bireysel çaba gerektirdi. Kaliteye verilen değer, işimizi severek ve özenle yapmamız ortak nokta oldu
değerlendiriciler arasında… Farklılıklarımızdan sinerji yarattık. Ekibin lideri
olmak ayrı bir sorumluluk getirdi beraberinde... Lider kendi enerjisini yüksek
tutup ekibin enerjisini de yükseltmeliydi... Karar verme süreçlerinde görüş
birliği oluşturmak, ekip içinde çatışmaları yönetmek, zamanın doğru kullanılmasını, bilgi paylaşımını ve iletişimi sağlamak disiplinli bir çalışma için
önemliydi.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

113

4. Bölüm

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri

Değerlendirme süresince kurumda hizmet sunumu aksamadan sürdürülmeliydi. Çalışmanın planlanan sürede tamamlanması için zamanı iyi yönetmeliydik. Hasta haklarını ve hasta güvenliğini koruyarak, uygulamaların gözlenmesi için de en uygun zamanı seçmek gerekti.
Değerlendirici olarak görevlendirildiğimiz hastanelerde, önceden tanıdığımız
arkadaşlarımız da vardı... Bizi görmek mutlu etti onları. Daha az stresle geçirdiler değerlendirmeyi… Sevdiğimiz insanları kırma endişesini hiç aklımıza
getirmedik puanlama yaparken… Bir değerlendirici her koşulda objektif olmalıydı.
Doğru ve güncel bilgiye nereden ulaşabileceğini bilmek önemli herkes için.
Kurumlar arası bilgi paylaşımı, bilgiyi kurum içinde yayabilmek, herkesin istediği her türlü güncel bilgiye ulaşmasını sağlamak doğru uygulamaların gözlenmesi açısından önem taşıyor.
Görevlendirmeler sonrası kurumlarımıza döndüğümüzde yönetim ekibi merakla karşıladı bizleri... Gördüklerimizi, öğrendiklerimizi anlattık... Öğrenen
organizasyon olma başarısında değerlendirici deneyimlerinin kurum içi paylaşımı önemli bir yer tutuyor. Yeni dönem için yeni planlarımız, yeni hedeflerimizle çalışmaya başlıyoruz şimdi. Hepimize kolay gelsin...
Sevgiyle kalın…
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Değerlendirici Gözüyle Merkezi Değerlendirmeler - VI
Kalite çalışmaları 10 yıl öncesine göre sağlık kurumları açısından herkesi şaşırtacak denli etkin ve etkili bir enstrüman hâline gelmiştir. Dolayısıyla, bu
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süreci sadece Hizmet Kalite Standartları’nın gelişim süreci olarak ele almak
eksik bir yaklaşım olacaktır. Hizmet Kalite Standartları ve ülkedeki kamu/
özel sağlık kurumlarının gelişimi paralel olmuştur. Bir yanda hızla büyüyen,
gerek bilimsel gelişmeleri ve gerekse dünyayı yakalamaya çalışan sağlık kurumları ve bir yanda da bunların hizmet seviyesinin belirli standartların üstüne
taşınması mevzu bahis olmuştur.
Bakanlık merkezinde başlayan kalite çalışmalarının çekirdek ekibinde yer
alan birisi olarak bu süreci yakından gözleme ve değerlendirme imkânı buldum. 2009 yılı itibarıyla da kalite çalışmaları bambaşka bir boyuta taşınır
oldu. Bakanlık, artık hastaneleri merkezden belirli bir formasyona sahip çalışanlarca değerlendirmeye alarak sonuçlarını daha güvenilir hâle getirmiştir.
Değerlendirme sürecinin geldiği nokta Bakanlık değerlendiricileri tarafından
yerine getirilen işlemlerin tekâmül ettiği aşama olsa da bu değerlendirme faaliyetini yürütenlerin de bizatihi kişisel gelişimini olumlu manada etkilemektedir. Birincisi; sağlık yöneticileri veya çalışanlarının Bakanlık veya İl sağlık
Müdürlüğünce kendilerine görev verilmediği sürece diğer sağlık kurumlarını
detaylı olarak inceleme imkânını bulabilmeleri mümkün gözükmemektedir.
Bakanlık eliyle görevlendirilen değerlendiriciler kendi kurumları dışında bir
başka kurumu yerinde ve detaylı olarak inceleyebilmekte ve standartlar vasıtasıyla kurumun ürettiği hizmetin kalitesi hakkında kanaat sahibi olmakta
ve bu hizmet hakkında karar vermektedir. Bu yönüyle, değerlendiricilerin
eğitimine katkı sağlarken aynı kişilerin karar alma kapasitesini de artırdığı
düşünülmektedir. İkincisi; bugün için kurumunda yönetici pozisyonunda çalışıp başka sağlık kurumlarına değerlendirici vasfıyla giden görevlilerin iki
türlü kazanımı olmaktadır. Birincisi, iyi uygulamaları yerinde görüp bunu
kurumuna taşıması ve belki de eleştirel olarak ele aldığı uygulamaların kendi kurumunda yürütülmesine son verme gayretini gösterecektir. En önemli
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temel faydalarından birisi de kendi kurumunu ve değerlendirme yaptığı kurumun SWOT(GZFT) analizini yapma imkânını elde etmiş olmasıdır. Bilindiği üzere, kurum yöneticilerine hem strateji hem de vizyoner bir bakış açısı
kazandıran en önemli araçlardan birisi yansız bir SWOT analizidir. Kelime
olarak SWOT kısaltmasının açılımı Strengths (güçlü yanlar), Weaknesses (zayıf yanlar), Opportunities (fırsatlar), Threats (tehditler) şeklindedir. Evet, bir
değerlendirici farkında olarak veya olmayarak bu tür bilgiyle donanmış hâle
gelebilmektedir.
Bununla birlikte, değerlendirme sürecinin en önemli aşamasını meşakkatli
sürecin sonundaki puanlandırma safhası oluşturmaktadır. Değerlendiricilerin,
objektif standartlar marifetiyle sonuçlandırdıkları işin somut ve ete kemiğe
bürünen hâline karar vermeleri kolay olmamaktadır. Neyse ki standartlar bu
konuda yol gösterici olacak şekilde dizaynedildiğinden olası ihtilafları çözme
iradesine katkı sağlamaktadır. Burada ince eleyip sık dokuma ve işin hakkını
vererek sonuçlandırmış olma hissiyatı tüm yorgunluğu almaktadır. Esasen bir
sonraki kurum değerlendirmesini yapma enerjisini veren de bu hissiyattır.
Sonuç olarak, uzun süren değerlendirme periyodu, saatler süren yolculuklar
ve tanımadığınız kişilerle birlikte yaptığınız değerlendirme programları kişisel gelişim açısından önemli bir fark oluşturmaktadır. Zira bir sağlık yöneticisi
için hizmet içi eğitim kursu veya sağlık yönetimi programının staj safhası gibi
görülebilecek bu süreç ziyaret edilen kurum yöneticilerinin tüm maharetlerini
sergiledikleri sahneyi yeniden etüt ve hatta dizayn etmenize vesile olan bir
süreçtir.
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HKS kurumsal hafızayı
şekillendiriyor…

Bir Sağlık Yöneticisi Gözüyle HKS ve Değerlendirme
Ülkemiz sağlıkta, son on yılda destansı bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdi. Bu değişim, on yıl öncesi sağlık çalışanlarının neredeyse tamamının ortak
istek ve arzusu idi. Bir kısmı da içten içe bu değişimi istemese de değişime
olan ihtiyaç o kadar fazla idi ki muhalif bir düşünceyi seslendirmek önemli
bir politik hata olarak kabul edilebilirdi. Tabandan gelen dönüşüm arzusunu politikasının bir parçası hâline getiren iradenin, isteği aksiyona geçirmesi
ile değişim kaçınılmaz oldu. Öyle ki en başta arzulanan makro isteklerin çok
ötesine geçen bir başkalaşım yaşandı. Başarılar yeni istekleri de beraberinde
getirdi. Bugün vatandaşların verilen hizmetlere olan inancı yanında, çalışanların da bu değişimin devam edeceğine dair inancı çok güçlü görünüyor. Sağlık
hizmetleri bir takım hizmetidir ve ortaya çıkan neticede en alttan en üste kadar
çalışanların samimi gayretlerinin büyük etkisinin olduğu da unutulmamalıdır.
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İşte bu değişimlerden biri de, derununa ancak sağlık çalışanlarının vakıf olabildiği Hizmet Kalite Standartları (HKS) oldu. Başlangıcından bu yana çok
büyük değişiklikler yaşayan ve nihayetlenmese de mevcut hâliyle sağlık idarecilerine referans hâline gelen, bize özgü bir hizmet standartları manzumesi.
Şüphesiz ki zamana göre değişim ve dönüşümünü devam ettirecek ve devam
ettirmek zorunda.
Sonuçlarının bir kısmı itibariyle hizmeti alanlar için doğrudan etkileri az hissedilse de-zira zaten var olması gereken insani standartları içeriyor- hizmetin
niteliği açısından çok şey ifade ettiğini ancak sağlığın içinde olanlar anlayabiliyorlar.

HKS, sağlık idarecisi için ne ifade ediyor?
HKS’nin birçok standardı hastaneleri ilgilendiriyor. Ben HKS’yi -asıl sağlık
hizmetinin -yazılımı olarak nitelendiriyorum. Şüphesiz kurum ve kuruluşlarımızı idare ederken kullandığımız birçok mevzuat hükümlerine sahibiz. Ancak
ülkemizde hastaneleri idare ettiğimiz kuralların çoğu idari vasıf taşıyordu. Az
bir kısmı ise doğrudan sağlığın yönetimi ile ilgiliydi ki bunlar da hizmet stan-
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dartlarından çok hukuki boşlukları doldurmaya yönelik kurallar içeriyordu.
Oysaki hastanecilik hizmeti sayısız değişkenleri ile sayısız sonuçları ihtiva
eden bir hizmettir. HKS işte burada ki boşluğu dolduran önemli bir çalışmadır.
HKS elbette kurumun fiziki yapısını da ilgilendiren standartlar içeriyor. Ancak yapılar ve mekânlar çok yavaş değiştiğinden ve nispeten durağan kabul
edildiğinden bizler HKS nin daha çok doğrudan sağlık hizmetine getirdiği
standartlara ve dolayısıyla gerek tıbbi ve gerekse de hukuki açıdan hasta ve
çalışan güvenliğine bakan sonuçlarına değer atfediyoruz. Zira bu süreçler çok
dinamik süreçlerdir. Belli ve katı kurallarla takip edilmediği sürece her zaman
istenmeyen sonuçlara neden olabilirler.
HKS ne getiriyor?
»

HKS Kurumların verdiği hizmete göre fiziki yapısını standardize ediyor.

»

HKS sağlık hizmetinin içine doğrudan nüfuz ediyor. Kurullar ve komiteler kuruyor. Bu kurul ve komitelere, verilen hizmeti nasıl takip edeceğini
dikte ediyor.

»

HKS çalışanın ve hastanın güvenliğini doğrudan etkileyecek etkenlere tesir ediyor.

»

HKS personelin maddi kazancına tesir edecek yaptırımlar içeriyor.

»

HKS sağlık idarecisine ve çalışanına işini belli standartlara göre yapmış
olmanın rahatlığını ve iç huzurunu yaşatıyor.

»

HKS idareciye hukuki neticeler doğurabilecek sorumluluklar yüklüyor,
değişim baskısı oluşturuyor.

»

HKS kurumsal hafızayı şekillendiriyor….

Şüphesiz ki başka birçok şey söylenebilir. Elbette ki kurallar ona inanmış kişiler eliyle işletilebilir. Asıl olan maşeri vicdanın kabul edebileceği standartlar
manzumesini ortaya koyabilmektir. HKS bu iddiaya yaklaşmış görünüyor. Ve
değişime açık yapısıyla sağlık idarecilerine rehber kaynak olmayı hak ediyor.
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Şekilcilikten uzak, uygulama
odaklı çalışma usulü ve
bir ekip anlayışı ile hareket
edenlerin kazandığı bu
süreçte, kurumun kazancı
aslında ülkemizin kazancıdır.

Başkanlık Yetkilisi Gözüyle Değerlendirme Süreci
Ecdadımızdan gururla devraldığımız ülkemizin aydınlık yarınları için, biz
sağlık çalışanları kendi alanımızda azimle çalışarak üstümüze düşen görevi
yapmaktayız. Ülkemizde sağlık hizmeti sunumunun gelişimine katkıda bulunmak bir yana kişisel gelişimimizin de sağlandığını düşündüğüm ulusal kalite
çalışmalarında var olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum.
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Değerlendirme süreci boyunca iletişim becerilerim, işime karşı hevesim ve
hassasiyetim, bilgi dağarcığım ve farklı bakış açısı ile olaylara bakabilme yeteneğim arttı. Zaten severek bir parçası olduğum sağlıkta kalite çalışmalarının
sahadaki görüntüsünü değerlendirmek ve bu süreci yönetenlerden biri olmak
beni heyecanlandırdı. Bu heyecanımı sürecin başından sonuna kadar sürdürdüm. Zaman zaman işlerin yoğunluğunu kaldıramayacağımı hissetsem de
değerli yöneticilerimin bu konudaki hassasiyeti ve ekip çalışması anlayışını
benimsemiş çalışma arkadaşlarımın sayesinde 50 iş gününü içeren yaklaşık 3
aylık değerlendirme sürecini başarıyla tamamladık.
Hizmet Kalite Standartları’nın hazırlanması aşamasından başlayarak bugün
gelinen nokta itibarı ile gerek farklı platformlarda düzenlediğimiz eğitimler
gerekse HKS saha gezileri, kalite yolculuğunda çalışmalarımıza yön vermesi
açısından bizim için çok önemli adımlar olmuştur. Bu adımlar içerisinde somut sonuç alınmasına yönelik, Hizmet Kalite Standartları’nın tüm kurumlarda
uygulanabilirliğinin izlendiği ve değerlendirildiği Merkezi Değerlendirme sürecini hep birlikte yaşadık. Bu süreç sağlıkta kalite anlamında varılan noktayı
gözler önüne serdi. Hem değerlendirilen kurumlar hem de değerlendiriciler
açısından yerinde eğitim niteliği de taşıyan değerlendirmeler, kurumların aynalarından yansıyan görüntüleri olarak düşünülmelidir. Testinin içinde ne varsa dışına o sızar misali….
Kamu ve özel hastanelerin bir arada değerlendirildiği Merkezi Değerlendirme
süreci Başkanlığımız açısından oldukça fazla sorumlulukların yüklenildiği bir
süreçti. Kurumsal olarak hakkaniyetli ve objektif bir bakış açısının hedeflendiği süreçte, tüm değerlendiricilerin mümkün olan en olumlu katkıyı vermesini istedik. Buna bağlı olarak değerlendirme öncesinde değerlendiricilerimizin
eğitimine özen gösterdik. Tabii ki onlarla birlikte biz Merkezi Değerlendirme
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Komisyonu üyeleri de, yeni şeyler öğrenmenin, birbirimizden bilgi ve tecrübe avlamanın peşindeydik. Bilgi paylaşıldıkça daha da anlam kazanır. Ulusal
kalite çalışmalarının gelişmesi yolunda ortak bakış açısını yakalamayı gaye
edindiğimizden, ekip ruhu ile birbirimize destek olarak sürecin işleyişini aksatacak her türlü durumu bertaraf etmeye çalıştık.
Değerlendirme takvimi hafta hafta hazırlanırken büyük bir titizlik gösterdik.
Çoğunlukla kendimizi değerlendiricilerin yerine koyarak düşündük. Gidecekleri illeri, değerlendirecekleri kurumları, yol şartlarını, iller arası mesafeyi,
konaklamada karşılaşabilecekleri durumları tartıştık, değerlendirdik. Merkezi
Değerlendirme Komisyonu üyeleri olarak, kılı kırk yararcasına, uzun mesai
harcayarak, tüm enerjimizi bu konuda birleştirdik, her ekip üyesi açısından en
uygun planlamayı yapmak için çaba gösterdik.
Değerlendirme sonuçlarının açıklanması ile Merkezi Değerlendirme süreci tamamlanmış oldu. Değerlendirme takviminin oluşturulmasında gösterdiğimiz
hassasiyeti sonuçların açıklanması aşamasında da gösterdik. Bin bir gayretle değerlendirilen kurumların sağlıklı bir şekilde sonuçlarını öğrenebilmesi
amacıyla hepimiz üzerimize düşeni yaptık. Titizlikle tüm değerlendirme tutanakları gözden geçirilerek kurumsal kalite sistemine aktarıldı. Bu süreçte
karşılaşılan ufak tefek aksaklıkları da hep birlikte aştık. Zorlaştırmadık, kolaylaştırdık…
Kaliteli sağlık hizmeti sunulması ve alınması yaşam kalitesini yükselten
önemli bir faktördür. Bundan dolayıdır ki, şekilcilikten uzak, uygulama odaklı
çalışma usulü ve bir ekip anlayışı ile hareket edenlerin kazandığı bu süreçte,
kurumun kazancı aslında ülkemizin kazancıdır. Biz Başkanlık olarak böyle
bir ortamın oluşmasına öncülük etmekten dolayı gururluyuz. Şahsım adına bu
gururu bana yaşatan değerli yöneticilerime teşekkürü bir borç bilirim.
Görev yaptığımız süre boyunca çalışma azmimizi hiç kaybetmemek ve her
gün yeni şeyler öğrenme isteğini yüreklerimizde hissedebilmek dileği ile
bundan sonraki değerlendirme süreçlerinde de aynı başarıyı yakalayabilmeyi
umuyorum. Bu süreçte katkısı olan tüm İl Performans ve Kalite Koordinatörlükleri'ne, kurumlara, değerlendiricilere ve Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
Daire Başkanlığının yönetici ve çalışanlarına şahsım adına teşekkür ederim.
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Değerlendirici Başarısı
=
Bilgi
+
Özgüven
+
Dürüstlük
+
Hakkaniyet
+
Uyum

Değerlendiricinin Başarısını Etkileyen Unsurlar
Her iş alanında olduğu gibi HKS değerlendirmelerinde de başarının birinci
şartı konuya tüm boyutları ile hâkim olmaktır. Hizmet Kalite Standartları, ilgili uygulamalar ve mevzuat hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olan
değerlendiricinin özgüveni, işine ve çevresine yansıyacaktır. Değerlendirici
özgüveni yüksek bir imaj sergilemek durumundadır. Beden dilini iyi kullanmalı, hitabet konusunda kendini geliştirmelidir. Bilgi ve deneyimi yeterli bile
olsa güvensiz bir duruş sergileyen değerlendiricinin sürecin kontrolünü elinde
tutması mümkün olmayabilir.
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Başarılı bir değerlendirmenin en önemli hususlarından biri de dürüstlük ve hakkaniyet çerçevesinde hareket etmektir. Dürüst ve adil bir değerlendirici ilkeli bir duruşa sahip olur. Muhataplarına güven verdiği gibi art niyetli taleplerden de korunur.
Kalite değerlendirme sürecinde, değerlendirilen kurum çalışanları ya da değerlendirici ekip üyelerinin olumsuz tavırları nedeniyle gergin bir ortam gelişebilir. Ya da değerlendirme sürecini etkileyebilecek herhangi bir teknik ya
da sosyal sorunla karşılaşılabilir. Başta ekip sorumlusu olmak üzere tüm ekip
üyelerinin bu tür durumlarda stres yönetimini iyi yapması gerekmektedir. Bu
amaçla değerlendirme öncesi ekip üyelerince yapılan toplantıda kurum ya da
kuruluşun özelliklerine göre ortaya çıkabilecek sorunlar ele alınmalı ve bu tür
durumlar için ortak bir tavır belirlenmelidir.
Bilindiği gibi değerlendirme süreci, kısıtlı bir zaman diliminde oldukça fazla
uygulama ve bölüm görülmesini gerektirmektedir. Burada zaman yönetimi
esastır. Sürecin iyi yönetilebilmesi için iyi bir planlama yapılmalı ve mümkün
olduğunca bu plan dâhilinde hareket edilmelidir. Her bölüme gerektiği kadar
zaman ayrılmalı, planlama ekip sorumlusunun kontrolünde yapılmalı, kurum
çalışanlarının konu dışına çıkmaları engellenmelidir.
Değerlendirici ekip sorumlusu veya ekip üyesi arkadaşları ile uyumlu bir iletişim sergilemek durumundadır. Fikir ayrılığı söz konusu olduğunda, ara toplantılarda ekip yalnızken durum tartışılmalı, kesinlikle kurum veya kuruluş
çalışanlarına ekip içindeki ihtilaf hissettirilmemelidir.
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Değerlendiricinin Yenilikleri Takibi
Sağlık sürekli gelişen, yeni buluşların sık sık gündeme geldiği, teknolojinin en üst düzeyde kullanılabildiği, aynı zamanda yıllar öncesinden bugüne kadar gelen uygulama ve teknolojilerin de hâlâ kullanımda olduğu bir
alandır. Bu nedenle değerlendiricilerimiz; eski uygulamaları bilmek, aynı
zamanda yeni uygulama ve teknolojilere de hâkim olmak durumundadırlar. Dolayısıyla standartları ve standartlara ilişkin uygulamaları çok iyi
bilmenin yanında sürekli kendini geliştirmek ve konu ile ilgili yenilikleri
takip etmek bir HKS değerlendiricisi için önemli bir vazife olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sağlık hizmeti, sağlıkla ilgili bilim alanları yanında kurum ve kuruluşların
fiziki alt yapısı, teknik özellikleri, sosyal sorumluluk alanları gibi pek çok
alanla da etkileşim hâlindedir. Bu alanlara ilişkin mevzuat; Bakanlığımız,
değerlendiricilerimiz ve çalışanlarımız tarafından bilinmeli ve mevzuatta yer
alan hususların HKS ile ilişkili uygulamalara yansıtılması sağlanmalıdır. Değerlendiricilerimiz öncelikle Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı duyurularını yakından izleyerek bu konudaki bilgilerini sürekli güncellemelidirler.
Sağlıkta kalite çalışmaları son yıllarda çalışanlarımız tarafından oldukça
büyük ilgi görüyor. Artık çalışanlarımız hayal güçlerini de çalışmalarına
yansıtarak hizmet süreçlerinde yeni ve farklı uygulamalarla karşımıza çıkıyorlar. Değerlendiricilerimiz; hastane değerlendirmeleri sırasında ya da
rutin çalışma süreci içinde HKS ile ilişkili bilmedikleri ya da daha önce
şahit olmadıkları bu tür bir uygulama gördüklerinde araştırmalı, durumun
uygunluğu hakkında fikir sahibi olmalı, kararsız kaldıkları noktalarda Bakanlığa danışmalıdırlar.
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Değerlendiriciden Beklentiler
Bakanlığımızın bir değerlendiriciden en önemli beklentisi dürüst ve adil bir
tutum ve davranış içinde olmasıdır. Değerlendirici gerek iş hayatında gerekse
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sosyal hayatta bu ilkeli duruşu sergilemeli ve bir Bakanlık temsilcisi olduğunu
unutmadan bunu değerlendirme sürecine yansıtmalıdır.
Değerlendirici diğer sağlık çalışanlarına hem bilgisi hem de uygulamaları ile
örnek olmalıdır. Sağlık hizmeti ile ilgili pek çok uygulamada çevresinde bulunanlara rol model olduğunu unutmamalıdır.
En önemlisi de ülkemiz için çok önemli ve tarihi bir görev yaptığının bilinci
ile bu unvanla gurur duymalıdır. Böylece; görev tanımı, vizyonu ve izlediği
yol ile kamu personeli imajını olumlu yönde farklılaştıran, yenilikçi ve çağdaş
bir tavır sergileyen davranış biçimine ulaşılmış olunacaktır.
Bakanlığımız, değerlendiricilerimiz ve çalışanlarımız sağlık hizmetinde
kalitenin artırılması için çok önemli bir görev üstlenmiştir. Burada unutulmaması gereken görevi yürütecek olan bu üç paydaşın bir takım ruhu
içinde hareket etmesi, hep daha iyiyi hedeflemesi ve bu yönde çaba sarf
etmesidir.
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Ek 1 - Değerlendirici Etik Taahhütnamesi
Bu taahhütname, değerlendiricinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine dair yapılmış bir
sözleşmedir. Bu şekilde yaptığı değerlendirme faaliyetleri konusunda kurumsal bir yapının içerisine
adım attığı bir imzayla da kanıtlanmış olmaktadır.
1.

Bu sözleşme, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca, kurumlarda hizmet kalite standartları çerçevesinde yapılacak değerlendirmelerde değerlendirici olarak görev yapacak personeli kapsar.

2.

Değerlendirici, görevini her zaman hukuka bağlılık, doğruluk, gizlilik, tarafsızlık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde objektif şekilde yerine getirecektir.

3.

Değerlendirici, görevinin sona ermesi hâlinde, görevi esnasında öğrendiği tüm bilgi ve dokümanları, hazırladığı sunumları, elde ettiği formları kişisel çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kullanmayacaktır.

4.

Değerlendirici, Başkanlık adına görev yaptığı sürece Başkanlıkça verilen görevler haricinde hiçbir
kurum ve kuruluşta eğitim vermeyecek, hizmet kalite standartları ve Başkanlıkça icra edilen konulara ilişkin danışmanlık, tavsiye ve yardımda bulunmayacaktır.

5.

Değerlendirici, Başkanlık adına görev yaptığı sürece, bilgilerini gelir elde etmek amacıyla kullanmayacak, hediye ve maddi menfaat teminine yönelik teklifleri kabul etmeyecektir.

6.

Değerlendirici, sağlık kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde tarafsızlığına tehdit oluşturabilecek her
türlü davranıştan kaçınacak ve bu yönde gelişen her tür olay hakkında Başkanlığı bilgilendirecektir.

7.

Değerlendirici, Başkanlık adına görev yaptığı sürece; hiçbir şekilde görevine ilişkin konularda herhangi bir ürün, marka, firma veya şirket ismi gibi ticari konularda yönlendirme, tavsiye ve söylemde bulunmayacaktır.

8.

Değerlendirici, hasta ve çalışan güvenliği, sağlıkta kalite gibi Başkanlığın faaliyet alanlarına ilişkin
konularda faaliyet gösteren dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarına üye olmayacak ve Başkanlığın izni olmadan bu kuruluşlarla herhangi bir çalışma ve işbirliğinde bulunmayacaktır.

9.

Görevinden hangi sebeple olursa olsun ayrılan değerlendirici görevinden ayrıldığı tarihten başlayarak bir yıl süreyle, Başkanlık adına yürüttüğü görevleriyle ilgili konularda eğitim vermeyecek,
eğitim verdiği konulara ilişkin danışmanlık, tavsiye ve yardımda bulunmayacak ayrıca hiçbir şekilde maddi menfaat teminine yönelik faaliyet icra etmeyecektir.

10. Değerlendirici, görevi bırakmak istemesi hâlinde, Başkanlığa yazılı bildirimde bulunacaktır.
11. Değerlendirici, bu sözleşme hükümlerine uygun davranmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Sözleşmede belirtilen hususlara uyulmaması durumunda, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından alınacak karar doğrultusunda Değerlendiricilikten men edilir.
12. Değerlendiricinin bu taahhütnameye aykırı davranışlarının tespit edilmesi hâlinde, hakkında idari
soruşturma başlatılacaktır.
Değerlendiricinin
Adı, soyadı:
Kurumu:
Tarih:
İmza :
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Ek 2 - Değerlendirici Gözlem Formu
Değerlendirici Gözlem Formu
İl

Hastane
Adı

Önceki
Ekip
HKS Görüşmeyi
Değerlendirme
Not
HKS
Tarihi
Sorumlusu Puanı Yapan Kişi
Puanı
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Ek 3 - Hastane Görüşme Formu
Hastane Görüşme Formu
Hastane Adı
Değerlendirme Tarihi
Ekip Sorumlusu
Görüşülen Kişi (Hastane Kalite Yönetim Direktörü)
Görüşmeyi Yapan Yetkili Kişi
Değerlendirme
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1

Açılış toplantısında yaptığı bilgi aktarımının yeterlilik ve
uygunluğu

2

Değerlendirme sürecini planlama becerisi (kaçta başladı
kaçta bitti)

3

Kendini rahatça ifade edebilme becerisi

4

Değerlendirme zamanını yönetme becerisi

5

Değerlendirme ekibini yönlendirme kabiliyeti

6

Hastane yönetimi ile iletişimi

7

Hastane çalışanları ile iletişimi

8

Kapanış toplantısında yeterli ve uygun bilgi aktarımı

9

Memnuniyet durumu

10

Genel olarak görüş ve öneriler

11

Bir sonraki değerlendirmeye ilişkin görüş ve öneriler
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Açıklama/Not

Bu kitap; sağlıkta kalite yapılanması içinde önemli bir yeri
olan kalite değerlendirme çalışmalarının paylaşılması, bugüne kadar edinilen tecrübe ve bilgiye ait kurumsal bir hafıza oluşturulması amacıyla kaleme alınmıştır.
Bakanlığımızca oluşturulan merkezi değerlendirme yapısı
ve süreci hakkında detaylı bilgi elde edebileceğiniz “Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri” kitabında, aynı zamanda
değerlendiricilerimizin sizlere aktarmak istedikleri kıymetli
deneyimlerini ve samimi bir şekilde paylaştıkları değerlendirme anılarını da bulabileceksiniz. Paylaşılan deneyimleri
okurken farklı bakış açılarındaki zenginliği keşfederek değerlendirme sürecinde kendi perspektifinizin genişlediğini
fark edecek, anılarla birlikte gülümseyerek değerlendirmelerin keyifli yanlarına ortak olacaksınız.
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