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 1.AMAÇ: Bu prosedürün amacı, hastanede sürekli iyileştirmeye dayalı örgüt kültürünü destekleyen klinik 

liderlik varlığıyla, hasta bakım sürecindeki bütün aktörlerin katılımları ve ortak çabaları ile oluşturulan ve 

klinik bakımda mükemmeliği hedefleyen yapı ve düzen oluşturmaktır. 

2.KAPSAM: Meram Tıp Fakültesi Hastanesi kliniklerini ve yoğunbakımlarını kapsar. 
 
3.KISALTMALAR: 

 
KDS: Karar Destek Sistemleri         

SBYS: Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi  

4.TANIMLAR : 

Yönetişim: Birlikte, etkileşim içerisinde yönetmek. 
 
KLİNİK YÖNETİŞİM: 
 
*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 

mükemmeliği 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 aktviteleri entegre etmeyi amaçlayan ve bakım kalitesini ve 

güvenlik standartlarını sürekli iyileştirmede hekim ve hemşirelere yardım eden bir çerçeve yaklaşımdır. 

5.SORUMLULAR: Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yönetici ve klinik çalışanları. 

 

6.FALİYET AKIŞI: 
 
   6.1. KLİNİK SÜREÇLERİN TANIMI: 

 
6.1.1. Klinik süreçlerin denetiminde; mesleksel yeterliliğin değerlendirilmesi, kurumlarındaki eşitsizlik 

ve ihtiyaçların belirlenmesi, performans göstergeleri ile ilgili bilgilerin toplaması ve bunların koordine 

edilmesi sağlanmaktadır. 

6.1.2. Klinik süreçler denetlenirken Klinik Birim sorumluları ile sürekli iletişim halinde çalışanların 

mesleksel yeterliliğini değerlendirmek için oryantasyon programlarını takiben kişiler refakatli 

çalışmalara ve nöbetlere tabi tutulmaktadır. Bu refakatli çalışmalar ve nöbetler sonrasında mesleksel 

yeterliliği olan çalışanlar klinik işleyişine dahil edilirler. 

6.1.3.Birim bazında yapılan sabah ve akşam vizitlerinde çalışanların vermiş olduğu bakım ve 

hizmetlerin değerlendirilmesi yapılır. 
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6.1.4. 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. 

 

6.2. KLİNİK RİSKLERİN YÖNETİMİ: 

 
    Hastanemizde hasta ve çalışanlar için güvenli bir çevre sağlama herkesin sorumluluğundadır. Bu nedenle 

risk yönetimi çabalarına tüm sağlık profesyonellerinin görevidir. 

 Yatan hastalarda risk 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 

 Ödem Değerlendirme 

 Ağrı Değerlendirme 

 Glasgow Koma Skalası 

 NRS 2002 Ölçeği(Nutrisyonel Risk Değerlendirme) 

 
Yoğun Bakım Hastalarında bu skalalara ek olarak; 

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

vb.)kullanılmaktadır. 

 İkinci ve üçüncü basamak yoğun bakım ünitelerinde hastalık şiddeti skorlaması için yetişkinlerde 

APACHE II, SAPS II; çocuk yoğun bakımlarında PRISM; KVC hastalarına EuroSCORE; yanık hastalarına 

ABSI (Yanık Şiddeti Skoru) skorlaması kullanılmaktadır. 

 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. 

İstenmeyen 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. 

6.3.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 için hedeflerimiz; 
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 Hasta odaklılık 

 Kaliteli hizmet 

 Klinik verimlilik ve etkinliği ölçmek 

 Klinik uygulamalardan sorumlu olma 

 Kullanıcıların, bakım vericilerin ve halkın klinik kararlara katılımı 

 
6.4.KLiNiK ETKiNLiK 
 

 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. 

 Klinik etkinliğin artırılması amacıyla, iyileştirme planlanması gereken alanlarla ilgili gerekli planlamalar 

yapılmaktadır. Bu planlamalarda klinik birim sorumluları etkin rol oynamaktadır. 

6.5.KURUMSAL  VE  BiREYSEL  GELiŞiM 

 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 hizmetiçi 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: 

 
 Ameliyathane Süreçleri Ve Süreçlerin İşleyişine  İlişkin Prosedür 
 Enfeksiyon Kontrol Komitesi Prosedürü 
 Hasta Bakima İlişkin Süreçlere Yönelik Prosedür 

 Yoğun Bakım Prosedürü 

 Yatan  Hasta Eğitimi  İşleyiş  Prosedürü 

 Kisitlama Altindaki Hasta Bakim Prosedürü 

 Hasta Kimliğinin Doğrulanmasi Prosedürü 

 Hasta Düşmelerinin Önlenmesine  Yönelik  Prosedür 

 Hastanin Bilgilendirilmesi Ve Rizasinin Alinmasi Prosedürü 

 Hastalarin Güvenli Transferi Prosedürü 

 Acil Sağlik Hizmetine Yönelik Süreçler Ve Süreçlerin İşleyiş Prosedürü 

 Klinik İşleyiş Prosedürü 

 Mavi Kod İşleyiş Prosedürü SKS kapsamında hazırlanan diğer prosedürler. 
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 Hastanemiz tarafından hazırlanan prosedürleri uygulamak ilgili birimlerin sorumluluğundadır. 

Prosedürlerin uygulanma durumu Klinik Kalite Sorumluları, Süpervizörler tarafından günlük vizitlerde 

ve Kalite Yönetim Birimi tarafından Özdeğerlendirmelerde kontrol edilerek tespit edilen eksikliklerle 

ilgili olarak iyileştirme faaliyetleri planlanır. 

6.6.ULUSAL VE HASTANEMiZ TARAFINDAN KABUL EDiLMiŞ KLiNiK PROTOKOLLER; 

 
  Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi baz alınarak hazırlanan ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

takip edilen klinik kalite performans göstergeleri,KDS ve SBYS Klinik Kalite Göstergeleri veri analizleri ile 

takip edilmekte ve ilgili Klinik Kalite Göstergesinden sorumlu hekimle değerlendirilmektedir. Bunlar; 

KATARAKT CERRAHiSi KLiNiK PROTOKOLÜ:Bu protokolün amacı; 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. 

TOTAL DiZ ARTROPLASTiSi KLiNiK PROTOKOLÜ: Bu protokolün amacı; 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. 

TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ KLİNİK PROTOKOLÜ: Bu protokolün amacı; 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 KANSERİ KLİNİK PROTOKOLÜ: Bu protokolün amacı 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 KLİNİK PROTOKOLÜ: Bu protokolün amacı Kolorektal Kanser'e ilişkin iyi klinik 

uygulamaları tanımlayarak Kolorektal Kanser tanı, tedavi ve izleminde yüksek kalitede bir temel ölçüt ve 

standart oluşturmaktır. 

İNME KLİNİK PROTOKOLÜ: Bu protokolün amacı İnme'ye ilişkin iyi klinik uygulamaları tanımlayarak inme 

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

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI-KLİNİK PROTOKOLÜ: Bu protokolün amacı KOAH' a ilişkin iyi 

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

oluşturmaktır. 

DİABETES MELLÜTÜS KLİNİK PROTOKOLÜ: Bu protokolün amacı 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: Bu protokolün amacı Koroner Kalp  Hastalığı’na ilişkin 

iyi klinik uygulamaları tanımlayarak  inme tanı, tedavi ve izleminde yüksek kalitede bir temel ölçüt ve 

standart oluşturmaktır. 

 

Kurumsal Ve Bireysel Düzeyde Klinikte Hasta Bakim Uygulamalarinin İyileştirilmesine Yönelik 

Ihtiyaçlarin Tespit Edilmesi, Gerekli Eğitim, Araştirma Ve Tecrübe    Ortaminin Oluşturulmasi ; 

 Kurumsal ve bireysel düzeyde klinikte hasta bakım uygulamalarının iyileştirilmesi için sabah ve 

akşam yapılan hasta teslim vizitleri etkili olmaktadır. Bu vizitler esnasında hastaların bakım 

ihityaçları değerlendirilmekte ve gerekli olan iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 

 Kliniklerde ve yoğun bakımlarda takip edilen göstergeler ( kliniklerde ve yoğun bakımlarda bası 

https://klinikkalite.saglik.gov.tr/TR%2C25669/prostat-kanseri-klinik-protokolu.html
https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/31680%2Ckolorektalkanserklinikprotokolufnlpdf.pdf?0
https://klinikkalite.saglik.gov.tr/TR%2C25668/inme-klinik-protokolu.html
https://klinikkalite.saglik.gov.tr/TR%2C40289/kronik-obstruktif-akciger-hastaligi-klinik-protokolu.html
https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/28376%2Ckoroner-kalp-hastaligi-gosterge-kartlaripdf.pdf?0
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yarası oranları takibi, enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü göstergeleri, transfüzyon göstergeleri, 

radyasyon göstergeleri, acil servis göstergeleri, ameliyathane göstergeleri, yoğun bakım  

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. 

 
 
7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


