
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.0 AMAÇ 

 Hastanede sürekli iyileştirmeye dayalı örgüt kültürünü destekleyen klinik liderlik varlığıyla, hasta bakım 

sürecindeki bütün aktörlerin katılımları ve ortak çabaları ile oluşturulan ve klinik bakımda mükemmelliği 
hedefleyen yapı ve düzen oluşturmaktır.  
2.0 KAPSAM 

 Fethiye Devlet Hastanesi Klinikleri  
3.0 KISALTMALAR 

KDS: Karar Destek Sistemleri  
HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi  
4.0 TANIMLAR 

Klinik YönetiĢim Kapsamında Hasta Bakım Kalitesinin ĠyileĢtirilmesine ĠliĢkin Asgari AĢağıdaki Süreçler;  

Klinik Süreçlerin Denetimi 

Klinik Risklerin Yönetimi 
Kalite Güvencesi 
Klinik Etkinlik 

Kurumsal Ve Bireysel Gelişim 
KLĠNĠK SÜREÇLERĠN DENETĠMĠ: Hasta gereksinimleri doğrultusunda belirlenen bakım ve uygulamalar 
hasta bakım prosedürleri kapsamında uygulanmasıdır. Bu süreçler dış denetim kapsamında SKS ve verimlilik 

yerinde değerlendirme denetimi iç denetim kapsamında ise yılda ıkı defa öz değerlendirme, gösterge yönetim 
birimi tarafından analizler yapılarak denetlenmesini kapsamaktadır. 

KLĠNĠK RĠSKLERĠN YÖNETĠM: Hasta bakım kalitesinin iyileştirilmesi kapsamında her bölüme özgü 
yatan hasta, ayaktan hasta, acil servis hastalarının bakım ve tedavilerinin amaçlanmayan sonuçlarından 
korunmak için, klinik risk değerlendirme talimatına uygun olarak risk değerlendirmesi yapılmaktadır . (Düşme 

riski değerlendirmesi, bası ülseri değerlendirmesi, bilinç durumu değerlendirmesi vb.) 
KALĠTE GÜVENCESĠ: Hasta bakım kalitesini artırmak amacıyla hastane kalite birimi tarafından klinik 

süreçler, hasta bakım prosedürleri, bakım talimatları, bu talimatlara yönelik gerekli kontrol ve değerlendirme 
faaliyetlerini, aksaklıklara yönelik önleyici ve iyileştirici faaliyetleri kapsamaktadır. 
KLĠNĠK ETKĠNLĠK: Hasta bakım prosedürlerine uygun yapılan faaliyetler ulusal ve hastane tarafından 

belirlenen hedefler doğrultusunda bölüm ve klinik gösterge analizleri yapılarak uygulanabilirliği ve 
uygulamaya ne kadar yansıdığının izlenmesini kapsamaktadır.  

KURUMSAL VE BĠREYSEL GELĠġĠM: Klinik analiz sonuçlarının hedef değerden olumlu sonuçlanması 
halinde sonucun korunması ve iyileştirmelerin yapılması, eğitimlerin verilmesi, olumsuz sonuçlanması halinde 
çözüm yollarının bulunması, düzeltme çalışmalarını kapsamaktadır.  

 YönetiĢim: Birlikte, etkileşim içerisinde yönetmek.  
 Klinik YönetiĢim 

 *Klinik yönetişim, sürekli iyileştirmeye dayalı örgüt kültürünü destekleyen bir klinik liderlik varlığında, hasta  
bakım sürecindeki bütün aktörlerin katılımları ve ortak çabaları ile oluşturulan ve klinik bakımda 
mükemmelliği hedefleyen yapı ya da düzendir.  

*Sağlık organizasyonlarında tıbbi hizmet kalitesinin devamlı yükseltilmesi ve tıbbi bakımda mükemmeliyete 
ulaşmak için gerekli yönetimsel alt yapının sağlanması olarak tanımlanmaktadır.  

* Hasta bakımı üzerinde etkisi olan tüm aktiviteleri entegre etmeyi amaçlayan ve bakım kalitesini ve güvenlik 
standartlarını sürekli iyileştirmede hekim ve hemşirelere yardım eden bir çerçeve yaklaşımdır.  
5.0 SORUMLULAR 

Başhekim, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü, Hekimler, Kalite Yönetim 
Direktörü,  Bölüm Kalite ve Gösterge Sorumluları 

. 6.0 FAALĠYET AKIġI: 
 Klinik süreçlerin denetimi  
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 Klinik süreçlerin denetiminde; mesleksel yeterliliğin değerlendirilmesi, kurumlarındaki eşitsizlik ve 
ihtiyaçların belirlenmesi, performans göstergeleri ile ilgili bilgilerin toplaması ve bunların koordine edilmesi 
sağlanmaktadır.  

 Klinik süreçler denetlenirken Klinik Birim sorumluları ile sürekli iletişim halinde çalışanların mesleksel 

yeterliliğini değerlendirmek için oryantasyon programlarını takiben kişiler refakatle çalışmalara ve nöbetlere 
tabi tutulmaktadır. Bu refakatle çalışmalar ve nöbetler sonrasında mesleksel yeterliliği olan çalışanlar klinik 

işleyişine dahil edilirler.  

 Birim bazında yapılan sabah ve akşam vizitlerinde çalışanların vermiş olduğu bakım ve hizmetlerin 
değerlendirilmesi yapılır.  

 Hastane yönetimi tarafından birim bazlı iş gücü analizi uygulamaları sayesinde kurumdaki eşitsizliğin önüne 

geçilmeye çalışılmakta ve birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda iş gücü planlaması yapılmaya çalışılmaktadır. 
Uygun alt yapının oluşturulması amacıyla tüm birimlere iş gücü analizi (rutin yapılan işler, rutin olmayan işler, 
iyileştirme çalışmaları için öneriler…) yapılmaktadır. Analizlere istinaden yapılan planlamalar ile birlikte 

birimlerin ihtiyaçları belirlenmekte ve birimler arası eşitsizliğin önüne geçilmektedir. İş eşitlemenin mümkün 
olmadığı durumlarda da çalışan personelin yaşı, çalışma yılı, tecrübesi dikkate alınarak yerleştirme yapılır.  

Klinik risklerin yönetimi  
 Hastanemizde hasta ve çalışanlar için güvenli bir çevre sağlama herkesin sorumluluğundadır. Bu nedenle 
risk yönetimi çabalarına tüm sağlık profesyonellerinin görevidir.  

 Yatan hastalarda rik değerlendirme ölçekleri kullanılarak hastaların risk düzeyleri tespit edilmekte ve tespit 
edilen risk düzeylerine göre gerekli önlemler alınmaktadır. Risk tanılama amacıyla kullanılan skalalar;  
 Bası Yarası Risk Tanılama, Glasgow Koma Skalası,  

 Yoğun Bakım Hastalarında bu skalalara ek olarak;  

 Sepsis ve organ yetmezliğinin izlenmesi amacıyla skorlama sistemleri (SOFA, MODS, LODS .)kullanılmaktadır.  

 İkinci ve üçüncü basamak yoğun bakım ünitelerinde hastalık şiddeti skorlaması için yetişkinlerde APACHE 
II,  çocuk yoğun bakımlarında Snap-Pe-II Skorlama yapılır.  

 Hastanelerde meydana gelen kaza ve hatalar hasta ve çalışanlar için risk oluşturmaktadır. Kazaların olumsuz 
etkilerini önlemek ve gelecekte tekrarlamasından kaçınmak için bunların kayıt edilmesi ve incelenmesi 

gerekmektedir. Risk yönetiminde yazılı iletişimde kullanılan en önemli araçlardan olan İstenmeyen Olay 
Bildirim Sistemi HBYS merkezli çalışanların olay bildirimini desteklemek için güvenli bir ortam 

oluşturmaktadır ve bildirim sonrası korku ve endişeleri ortadan kaldıracak şekilde düzenlenmiştir.  

Ġstenmeyen Olay Bildirim Sistemi 

 Yaşanılan olaylardan sonuç çıkarmak, çalışanları geliştirici bir sistem yaratmak ve böylece değişen, gelişen, 

kendini yenileyen dinamik bir ekip olması sağlamaktadır. İstenmeyen Olay Bildirim Sisteminde; deneyimle 
öğrenme, hatalardan öğrenme, birlikte öğrenme ve başkalarından öğrenme felsefesi vardır.  
Kalite güvencesi  

Hastaların beklentilerini ve isteklerini gerçekleştirebilmektir. Bu, Hastanemiz Yönetiminin temel hedefidir. Bu 
hedefe bir kere ulaşmak yetmez. Sürekli kalite iyileştirmeleri ile devamlılığı sağlanmak amaçtır. Hastaların 

beklentilerini ve isteklerini gerçekleştirebilmek  
 Hasta odaklılık  

 Kaliteli hizmet  

 Klinik verimlilik ve etkinliği ölçmek  

 Klinik uygulamalardan sorumlu olma  

 Kullanıcıların, bakım vericilerin ve halkın klinik kararlara katılımı  
Klinik etkinlik  
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 Hasta bakımına ilişkin süreçlerde; Kanıta dayalı protokolleri uygulamak, değerlendirmek önemli yer tutar. 
Hemşirelik uygulamalarının kanıta dayalı olması bakım kalitesini ve bakım sonuçlarını iyileştirmek, klinik 
uygulamalarda ve hasta bakım sonuçlarında fark yaratmak, bakımı standardize etmek ve hemşire 

memnuniyetini artırmak gibi sonuçları açısından önemlidir.  

 Kliniklerimizde hemşirelik bakım planlarının oluşturulmasında NANDA Hemşirelik Tanıları 
kullanılmaktadır. Yine kliniklerde hasta bakımında kullanılan bakım standartları için de Hasta  Bakım 

Standartları kullanılmaktadır.  

 Klinik etkinliğin artırılması amacıyla, iyileştirme planlanması gereken alanlarla ilgili gerekli planlamalar 
yapılmaktadır. Bu planlamalarda klinik birim sorumluları etkin rol oynamaktadır.  

Kurumsal ve bireysel geliĢim  
 Klinik personelinin mesleki becerilerini sürekli güncellemesi için resmi ve resmi olmayan eğitim 
olanaklarına erişmesi önemlidir.  

 Hızla değişen teknolojik bilgi ve gelişmeler çalışanların eğitim yaşantılarında öğrendiklerinin yenilenmesini 
gerektirmekte, bu nedenle modern sağlık örgütlerinin yönetiminde çalışanların mezuniyet sonrası sürekli 
eğitimleri önem kazanmaktadır.  

 Bu nedenle kurumumuzda çalışan ve alanında uzmanlaşmak isteyen çalışanlarımız için sertifika 

programlarına katılımları desteklenmektedir. Bu programlar (ameliyathane hemşireliği, yoğun bakım 
hemşireliği sertifika programları vb.) kurum içi veya kurum dışı olarak alınabilmektedir.  

 Bunun dışında hizmet içi eğitim programları da çalışan sağlık personelinin sürekli mesleki gelişimine katkı 

sağlamaktadır. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı kongre, sempozyum vb. gibi etkinliklere katılmak isteyen çalışanlar da 
desteklenmektedir.  
Hastanemiz Tarafından Belirlenen Hasta Bakım Prosedürleri ve talimatları  

Ameliyathane süreçlerinin işleyişine yönelik Prosedür  

Hasta Uyandırma Prosedürü  

Genel Yoğun Bakım ünitesi işleyiş Prosedürü  

Kroner Yoğun bakım ünitesi işleyiş Prosedürü 

Mavi Kod Uygulama Talimatı  

Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Prosedürü  

Nütrisyon Destek Talimatı  

Palyatif Bakım Ünitesi işleyiş Prosedürü  

Evde Sağlık Hizmetleri birimi işleyiş Prosedürü  

Organ ve Doku bağışı talimatı  

Kemotarapi ünitesi işleyiş Prosedürü  

Acil Servis işleyiş Prosedürü ve SKS kapsamında hazırlanan diğer prosedürler ve talimatlar.  

Hastanemiz tarafından hazırlanan prosedürleri uygulamak ilgili birimlerin sorumluluğundadır. Prosedürlerin 
uygulanma durumu Klinik Kalite Sorumluları, Süpervizörler tarafından günlük vizitlerde ve Kalite Yönetim Birimi 

tarafından Öz değerlendirmelerde kontrol edilerek tespit edilen eksikliklerle ilgili olarak iyileştirme faaliyetleri 

planlanır.  

Ulusal ve Hastanemiz Tarafından Kabul EdilmiĢ  Klinik Göstergeler; 

 Klinik Kalite uygulama ve veri kalitesi iyileştirme Rehberi baz alınarak hazırlanan ve T.C. Sağlık Bakanlığı 

tarafından takip edilen klinik kalite performans göstergeleri, Karar destek sisteminde (KDS) analiz edilerek 3’er aylık 
ve yıllık olarak oluşturulan ve sağlık kuruluşunun klinik kalite başarısını gösteren raporlardır. KDS sisteminde ve 

HBYS Klinik Kalite Göstergeleri veri analizleri ile takip edilmekte ve ilgili Klinik Kalite Göstergesinden sorumlu 
hekimle değerlendirilmektedir ve Türgöse girişi yapılır. Bunlar;  
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 KATARAKT CERRAHĠSĠ KLĠNĠK GÖSTERGE: Katarakta iyi klinik uygulamaları tanımlamak, 
hasta bakım ve güvenlik standartlarını belirlemek ve yüksek kalitede katarakt cerrahisinin uygulanacağı 

sınırları belirleyen tedavi sonuçları için bir temel ölçüt sağlamaktır.  

 DĠZ PROTEZĠ KLĠNĠK GÖSTERGE: Diz Protezinde iyi klinik uygulamaları tanımlamak, hasta bakım ve 

güvenlik standartlarını belirlemek ve yüksek kalitede diz artroplastisinin uygulanacağı sınırları belirleyen tedavi 
sonuçları için bir temel ölçüt sağlamaktır.  

KALÇA PROTEZĠ KLĠNĠK GÖSTERGE: kalça protezinde, iyi klinik uygulamaları tanımlamak, hasta bakım ve 
güvenlik standartlarını belirlemek ve yüksek kalitede kalça artroplastisinin uygulanacağı sınırları belirleyen tedavi 

sonuçları için bir temel ölçüt sağlamaktır.  

PROSTAT KANSERĠ KLĠNĠK GÖSTERGE: Prostat Kanseri ‘ne a ilişkin iyi klinik uygulamaları tanımlayarak 

Prostat Kanseri tanı, tedavi ve izleminde yüksek kalitede bir temel ölçüt ve standart oluşturmaktır.  

KOLOREKTAL KANSER KLĠNĠK GÖSTERGE: Kolorektal Kansere ilişkin iyi klinik uygulamaları 

tanımlayarak Kolorektal Kanser tanı, tedavi ve izleminde yüksek kalitede bir temel ölçüt ve standart oluşturmaktır.  

 ĠNME KLĠNĠK GÖSTERGE; İnme'ye ilişkin iyi klinik uygulama ları tanımlayarak inme tanı, tedavi ve 

izleminde yüksek kalitede bir temel ölçüt ve standart oluşturmaktır.  

KRONĠK OBSTRÜKTÜF AKCĠĞER HASTALIĞI-KLĠNĠK GÖSTERGE: KOAH' a ilişkin iyi klinik 

uygulamaları tanımlayarak KOAH tanı, tedavi ve izleminde yüksek kalitede bir temel ölçüt ve standart oluşturmaktır.  

 DĠABETES MELLÜTÜS KLĠNĠK GÖSTERGE: Diyabetes Mellütüs'a ilişkin iyi klinik uygulamaları 

tanımlayarak inme tanı, tedavi ve izleminde yüksek kalitede bir temel ölçüt ve standart oluşturmaktır.  

 KORONER KALP HASTALIĞI GÖSTERGE KARTLARI: Koroner Kalp Hastalığına ilişkin iyi klinik 

uygulamaları tanımlayarak inme tanı, tedavi ve izleminde yüksek kalitede bir temel ölçüt ve standart oluşturmaktır.  

Kurumsal Ve Bireysel Düzeyde Klinikte Hasta Bakım Uygulamalarının ĠyileĢtirilmesine Yönelik ihtiyaçların 

Tespit Edilmesi, Gerekli Eğitim, AraĢtırma Ve Tecrübe Ortamının OluĢturulması;  
 Kurumsal ve bireysel düzeyde klinikte hasta bakım uygulamalarının iyileştirilmesi için sabah ve akşam yapılan 

hasta teslim vizitleri etk ili olmaktadır. Bu vizitler esnasında hastaların bakım ihtiyaçları değerlendirilmekte ve 
gerekli olan iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.  

 Kliniklerde ve yoğun bakımlarda takip edilen göstergeler ( kliniklerde ve yoğun bakımlarda bası yarası oranlar ı 

takibi, enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü göstergeleri, transfüzyon göstergeleri, radyasyon göstergeleri, acil 
servis göstergeleri, ameliyathane göstergeleri, yoğun bakım göstergeleri, evde sağlık göstergeleri vb.) de hasta 

bakım uygulamalarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik ihtiyaçların tespitinde önemlidir ve 
analizler iyileştirme çalışmalarında kullanılmaktadır.  

 Tüm bu ihtiyaçların tespit edilmesinin ardından çalışanlara ve hastalara gerekli eğitim, araştırma ve tecrübe 
ortamı sağlanmaktadır.  

 
 

 

 

KLĠNĠK YÖNETĠġĠM PROSEDÜRÜ 

    

Döküman  No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No 

KU.PR.01 Haziran-2020 00 00 4/4 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN  YÜRÜRLÜK ONAYI  

   


