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BİRİM:                              Yüreğir Karşıyaka ADSH 

GÖREV ADI: Kalite Yönetim ve Verimlilik Birimi 

AMİR/ÜST AMİR: Başhekim Yardımcısı/Başhekim  

AMACI: SKS ADSH çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu 

sağlamak. 

GÖREV DEVRİ:              Birim içersinde çalışanlar arasında görev devri yapılır. 

TEMEL İŞ, SORUMLULUK VE YETKİLER: 

 Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder. 

 Sağlık tesisindeki Klinik kalite ve verimlilikle ilgili özdeğerlendirme çalışmalarında 

bulunur. 

 İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir. 

 Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir. 

 Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik süreçleri değerlendirir. 

 SKS ADSH çerçevesinde doküman yönetimini sağlamalıdır. 

 Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir. 

 HKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır. 

 Sağlık tesisinde Klinik Kalite ve Verimliliğe ilişkin çalışmaları izler, değerlendirir, 

sorunları ve çözüm önerilerini üst yönetime raporlar. 

 Klinik Kalite Komitesinin sekretaryasını yürütür. 

 Klinik Kalite Süreçleri ile ilgili Bakanlıkça verilen talimatlar doğrultusunda 

uygulamaların kurumda gerçekleştirilmesini sağlar. 

 Kurumda karşılaşılan klinik kalite ve verimliliğe ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri ile 

uygunsuzlukları gidermeye yönelik gerçekleştirilecek Düzeltici Önleyici Faaliyet 

önerilerini hastane yönetimine raporlar. 

 Klinik Kalite Göstergeleri ile ilgili Bakanlık tarafından gönderilen geri bildirim 

raporlarına Klinik Kalite Karar Destek Sistemi (KKD)ve (HBYS den elde edilen 

sonuçları karşılaştırılarak gösterge bazında analiz yapar. 

 Verimlilik Gösterge Kartları ile Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri yazılımları aracılığı ile 

USS (Ulusal Sağlık Sistemi)iletilen verilerin zamanında doğru ve belirlenen kurallara 

uygun şekilde gönderimini sağlar. 

 Kurumda izlenen her bir klinik kalite sağlık olgusu ile ilgili sonuçlar yapılan çalışmalar 

ve gerçekleştirilmesi gereken iyileştirme faaliyetleri hakkında üç aylık, altı aylık ve 

yıllık raporlar oluşturarak Genel Sekreterliğe sunar. 

 Sağlık olgusu bazında izlenen tüm Klinik Kalite Göstergeleri ilgili veri kalitesini 

değerlendirmek, veri kalitesi ile ilgili gerekli Düzeltici Önleyici Faaliyetleri belirlemek 

ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar 

 HKS çerçevesinde hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol eder. 

 Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip eder. 

 Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirir. 

 Bölüm kalite sorumlularına gerekli eğitimleri vererek çalışmalarını takip eder. 
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 Üst yönetim, bölüm yöneticileri ve bölüm kalite sorumlularının katılımı ile kurum 

hedeflerini belirler. 

 Hedeflere ilişkin dönemsel değerlendirmeler yapar.  

 Kurumda tespit ettiği uygunsuzluklar ve öneriler için düzeltici-önleyici faaliyetler 

başlatır 

 Bölüm sorumluları tarafından açılan Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formlarını 

kabul eder ve takibini sağlar. 

 SHKS çerçevesinde oluşturulan komitelerin çalışmalarını izler. 

 Kalite uygulama sürecinde gerekli gördüğü hususlara müdahale ederek iyileştirilmesini 

sağlar. 

 Kalite yönetimi uygulamalarına ilişkin çalışmalardan elde edilen sonuçları 

standartlaştırarak uygulama alanında kullanıma hazır hale getirir. 

 


