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1. BİRİMİ: Kalite Yönetim Birimi 

2.  GÖREV ADI: Kalite Birim Memuru 

3. AMİR VE ÜST AMİRLERİ: Hastane Müdür Yardımcısı 

4. GÖREV DEVRİ: Yıllık  izin veya herhangi bir  sebepten görevine gelemeyen kalite birim memuru yerine 

hastane müdür yardımcısı birimdeki diğer memurlardan birine görevlendirme yapar. 

5. GÖREV AMACI:       

Hastane Organizasyonu içerisinde SKS çalışmalarının koordinasyonunu sağlar. 

6. KISALTMALAR:  

 SKS: Sağlıkta Kalite Standartları 

 YGG: Yönetimin  Gözden Geçirilmesi 

7. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/YETKİLER: 

 Kurumun  kalite  yönetimi  konusundaki misyon,  vizyon  ve  ilkelerini  belirleyerek,  hizmet  sunumuna 

yönelik politikalar geliştirmek ve bu politikalara uygun stratejik planlamaları yapmak, 

 Kurumun performans  ve  kalite  hedeflerini  belirlemek,  bu  hedeflerin  gerçekleştirilmesi  için  gerekli 

çalışmaları planak, organize etmek, izlemek ve değerlendirmek, 

 Bölüm tarafından belirlenen bölüm hedeflerine yönelik analiz sonuçlarının değerlendirmek, 

 Risk  yönetimine  ilişkin  süreçleri;  iş  sağlığı  güvenliği  uzmanı,  iş  sağlığı  güvenliği  hekimi,  ilgili  birim 

sorumluları, iş sağlığı güvenliği kurulu ve çalışan güvenliği komite üyeleriyle birlikte yönetmek, 

 Kurumdaki  mevcut  sorunları  tespit  etmek,  öncelik  sırasına  koymak  ve  bu  doğrultuda  süreç  

iyileştirme çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak, 

 Sağlıkta kalite standartlarını sağlamak ve değerlendirmek amacıyla öz değerlendirmeler planlamak, 

yürütmek ve yönetmek, 

 Kalite birim sorumlularının ihtiyacı olan eğitimleri planlamak ve bu eğitimleri almalarını sağlamak,  

 Bölüm kalite sorumlularının çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak, 

 Kurum  çalışanlarının  faaliyetlere  katılımını  sağlamak  amacıyla  gerekli  teşvik  mekanizmaları 

oluşturmak, 

 İstatistiksel  çalışmalar  sonucu  ile  ortaya  çıkan  uygunsuzlukların  üst  yönetime  raporlamak, 

gerektiğinde  düzeltici  ve/veya  önleyici  faaliyetleri  planlanlamak,    takip  işlemlerini  yürütmek  ve 

denetlemek, 

 Çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek, 

 Bütün  çalışanların  bilgi  ve  beceri  düzeyinin  yükseltilmesi,  iş  ve  görev  tanımına  uygun  olarak 

çalıştırılması, birim içi koordinasyonun sağlanması ve sürekli gelişmeye dayalı bir ortamın yaratılmasının 

sağlamak, 
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 Dokümanların  yılda  bir  defa  gözden  geçirerek  değişmesinde  fayda  görülen  dokümanların 

değiştirilmesini sağlamak, 

 Olağan  toplantı gününden en az 3‐7 gün önce toplantı yerini,  saatini ve gündemini katılımcılara  İç 

haberleşme formu ile duyurmak, 

 Tetkik edilecek birimi veya tetkikçileri tetkikten önce bilgilendirmek, 

 Öz değerlendirmeye katılacak ekibi görevlendirmek, 

 İç tetkiklere  ilişkin bilgileri düzeltici önleyici faaliyet formu ile takip etmek ve sonuçlarını bu forma 

işlemek, 

 Öz  değerlendirme  sonucu  tespit  edilen  uygunsuzlukları  öz  değerlendirmeden  sonra  toplamak  ve 

sonuçları üst yönetime sunmak, 

 Kendisinde toplanan verileri bilgisayar ortamında histogram, yüzde analizi, pareto, kılçık diyagramı, 

beyin fırtınası, çetele, sütun, çizgi, çubuk, pasta vb. istatistiki tekniklerden biri veya birkaçını kullanarak 

değerlendirir ve sonuçlardan acil olanları veya üst yönetimin istediklerini hemen, diğerlerini ise komite 

toplantılarında üst yönetime sunmak, 

 Yıl bazında hangi konularda ve ne kadar zamanda kaç adet  iyileştirme yapıldığını tespit ederek üst 

yönetime sumak, 

 Komitelere üye olarak katılmak, 

 Güvenlik  raporlama  sistemi  ve  gösterge  yönetiminin;  bildirim,  analiz  ve  raporlama  sürecini  takip 

etmek, 

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kendisine verilen eğitimler doğrultusunda uygulama yapmak. 

7. ETİK İLKELER 

 Hastaların ve çalışanları haklarına saygı gösterir. 

 Hizmet  verdiği  hasta  ve  çalışanların  ihtiyaçlarını  en  etkin,  hızlı  ve  verimli  biçimde  karşılamayı, 

hizmet kalitesini yükseltmeyi, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların 

ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedefler. 

 Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 

 Görevini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütür, hizmetten yararlananlara iş ve 

işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatır. 

 Görevi gereği çalıştığı kurumun amaçlarına ve misyonuna uygun davranır. 

 Tüm  eylem  ve  işlemlerinde  yasallık,  adalet,  eşitlik  ve  dürüstlük  ilkeleri  doğrultusunda  hareket 

ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi 

düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamaz. 

 Kurum  içinde  güveni  sağlayacak  şekilde  davranır  ve  görevin  gerektirdiği  itibar  ve  güvene  layık 

olduğunu davranışlarıyla gösterir. 
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 Üstleri,  meslektaşları,  astları,  diğer  personel  ile  hizmetten  yararlananlara  karşı  nazik  ve  saygılı 

davranır  ve  gerekli  ilgiyi  gösterir,  konu  yetkilerinin  dışındaysa  ilgili  birime  veya  yetkiliye 

yönlendirir. 

 Çıkar  çatışmasında  şahsi  sorumluluğa  sahiptir  ve  herhangi  bir  potansiyel  ya  da  gerçek  çıkar 

çatışması  konusunda  dikkatli  davranır,  çıkar  çatışmasının  farkına  varır  varmaz  durumu  üstlerine 

bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutar. 

 Kurum  bina  ve  taşıtları  ile  diğer  kurum  malları  ve  kaynaklarının  kullanımında  israf  ve 

savurganlıktan  kaçınır;  mesai  süresini,  kurum  mallarını,  kaynaklarını,  işgücünü  ve  imkânlarını 

kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır. 

8. GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA; 

 Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği 

durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları  için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması 

konusunda  dikkatli  davranır,  çıkar  çatışmasından  kaçınmak  için  gerekli  adımları  atar,  çıkar  çatışmasının 

farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini 

uzak tutarlar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


