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Özet 

     Sağlık hizmetleri; direkt insan hayatıyla ilgili olması, yüksek riskli süreçlerden oluşması, 

üretildiği anda tüketilmesi gibi özellikleri ile diğer sektörlerden ayrılmaktadır. Bu 

özelliklerinden dolayı sağlık hizmetlerinin tüm süreçleri çok iyi planlanmalı, çok iyi organize 

edilmeli, riskler bertaraf edildikten sonra sunulmalıdır. Bu çalışmada sağlık hizmetlerinde 

kalitenin yeri ve önemi, sağlık hizmetlerinde kaliteyi belirleyen göstergeler, kalite 

yönetiminin başarı prensipleri ve kalite belgelendirme sistemlerinin karşılaştırılması 

açıklanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kalite Yönetimi, kalite yönetiminin faydaları, kalite belgelendirme 

modelleri 

 

Giriş 

     Kalite kavramı üretim sektöründe ortaya çıkmış olmakla birlikte hizmet sektöründe önemi 

her geçen gün artmakta olan bir kavramdır. Institute of Medicine, sağlık hizmetlerinde 

kaliteyi, sağlık hizmetinin bireylere ve topluma eldeki en son profesyonel bilginin ışığında ve 

arzu edilen sağlık sonuçlarına ulaşacak şekilde sunulması şeklinde tanımlamaktadır. Sağlık 

hizmetlerini diğer sektörlerden ayıran başlıca özellikler tanı ve tedavi yöntemlerinin sürekli 

gelişmesi ve bu gelişim ve değişimin beraberinde riskler taşıması, sunulan hizmetin 

depolanamaması, dolayısıyla üretildiği anda tüketilmesi ve direkt insan hayatıyla ilgili olması 

şeklinde özetlenebilir. Bu özellikler sağlık hizmetinin sunulmadan önce çok iyi 

tasarlanmasını, planlanmasını ve etkili bir risk yönetim süreci sonucunda sunulmasını zorunlu 

kılmaktadır. Sağlık hizmetinde kalite denildiğinde yalnızca tıbbi bakım kalitesi yeterli 

olmamakta; çevresel şartlar, hizmeti sunan ekibin yetkinliği ve performans değerlendirmeleri, 

bina ve tesisat güvenliğini de kalite kavramı içerisinde değerlendirilmektedir. Bu sebeple 

sağlık hizmetlerinde kalite bakımın içeriği, hizmetin sunumu ve yönetimi ile ilgili birçok 

parametre ile birlikte değerlendirilir. Bu çalışma ile sağlık hizmetlerinde kaliteyi gösteren 

parametreler, kalite yönetiminin başarı prensipleri ve kalite belgelendirme modellerinin kasa 

bir karşılaştırmasının yapılması amaçlanmaktadır. 

 

Sağlık Hizmetlerinde Kalite 

Kalite, sağlık hizmetlerinde tanımlanması zor bir kavram olarak nitelendirilmektedir 

(Tengilimlioğlu ve ark, 2009: 388). Bununla birlikte sağlık hizmetinin kaliteli olup olmadığını 

birçok yönden ortaya koyan altı özellik bulunmaktadır.  

 Etkinlik 

 Etkililik 

 Verimlilik 

 Uygunluk 

 Kabul edilebilirlik 

 Yasallık 

 Hakkaniyet (Donabedian, 1992:15-48) 

     Yukarıda sayılan özellikleri sağlık hizmetleri açısından somutlaştırmak gerekirse sağlık 

hizmetlerinde kalite, ihtiyaç sahiplerinin hizmete kolay ulaşabilmesidir. Hastalar, sunulan 
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hizmetler ve bu hizmetlerden nasıl faydalanacağı konusunda bilgilendirilmelidir. Kuruma 

başvuran tüm hastalar sağlık kuruluşunda hızlı şekilde değerlendirilmeli, acil hastalara öncelik 

tanınmalı, ilgili birimlere yönlendirilmelidir. Hastanın sağlık hizmetini kesintisiz şeklide 

alabilmeleri için gerekli planlamalar yapılmalıdır. Hasta sağlık kuruluşunda doğru 

değerlendirilmelidir. Hasta ile ilgili bilgiler doğru ve zamanında toplanmalı, analiz edilmeli ve 

değerlendirilmelidir. Doğru hastaya, doğru zamanda, doğru tedaviuygulanmalıdır. Hastanın 

ihtiyaçlarına uygun güvenilir bir bakım tanımlanmalı ve planlanmalıdır. Hasta ve yakınlarının 

haklarına,kişilerin değer ve inançlarına, mahremiyetlerine saygı gösterilmelidir. Sunulan 

sağlık hizmetleri ile arzu edilen sonuçlara ulaşılabilmesi için hastalar ihtiyaçları 

doğrultusunda eğitilmelidir. Verilen eğitim hasta ve ailesinin tedavi süreçlerine katılımını 

sağlayabilmelidir. İlaçların kullanım şekli, yan etkileri, ilaçların birbirleriyle veya besinlerle 

etkileşimleri, beslenmenin önemi, varsa yapması gereken egzersizler ve bunlar gibi hastanın 

tedavisine yardımcı olabilecek temel bilgilerin hastalara, yakınlarına anlatılması 

gerekmektedir. Kurum içi enfeksiyonların kontrol edilmesi ve önlenmesi, hasta güvenliği ve 

memnuniyetinin sağlanması sağlık hizmetlerinde kaliteyi gösteren diğer parametreler olarak 

ifade edilebilir. 

     Yönetsel kalite parametrelerine bakıldığı zaman çalışanların niteliklerinin geliştirilmesi 

temel bir gerekliliktir. Çalışanların iş tanımları açık şekilde yapılmalı, görev ve sorumlulukları 

belirlenmelidir. Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirici eğitimler planlanmalı, işe yeni 

başlayan personele oryantasyon eğitimleri eksiksiz şekilde yapılmalıdır. Hizmet sunum 

sürecinde bilgi doğru yönetilmeli, doğru bilginin kullanıcılara sürekli ve kesintisiz olarak 

sağlanması için bir yöntem oluşturulmalıdır. Hangi verilerin düzenli olarak toplanması 

gerektiği belirlenmeli, bu verilerin analizi için bilgi sistemi altyapısı oluşturulmalıdır. 

Toplanan veriler karar alma sürecine mutlaka dahil edilmelidir. Hizmet sunumunun yüksek 

maliyetlerle gerçekleştirildiği hastanelerde etkililiğin ve verimliliğin sağlanması kaynakların 

doğru kullanımı önemli bir yönetsel kalite parametresidir. Sağlık tesisinin doğru ve güvenli 

çalışması sağlanmalı, tehlikeye açıklık analizleri, risk planları, acil durum planları, bakım ve 

onarım planları eksiksiz hazırlanmalıdır (Aydın 2009).  

 

Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi’nin İşletmelere Sağlayacağı Faydalar  

     Kalite yönetimi kurum tarafında içselleştirildiğinde ve bir kültür haline getirildiğinde 

sağlık kuruluşlarına önemli faydalar sağlar. Bu faydalar özetle aşağıdaki gibidir: 

Hasta odaklılık: Kalite yönetimi odağına hastayı koyan bir yönetim şeklidir. Tüm 

çalışanların bakış açısı hastayı memnun etmeye yöneliktir. Kalite yönetim prensipleri tam 

olarak anlaşıldığında ve uygulandığında hasta beklentileri rakiplerden önce ve yüzde yüz 

olarak önceden öğrenilir ve o doğrultuda stratejiler geliştirilir. Hasta odaklı işletmeler, hasta 

beklentilerini eksiksiz ve sürekli takip eden, sorunları en kısa sürede çözmeye çalışan ve 

ortaya çıkan sorunların kök nedenlerini ortadan kaldıracak faaliyetleri gerçekleştirebilen 

işletmelerdir.  

Etkin Liderlik: Kalite yönetimi çalışanların süreçleriyle ilgili liderlik özelliklerini ortaya 

çıkaran bir yaklaşımdır. Çünkü liderlerin desteği olmadan sistemin işlemesi oldukça zordur. 

Liderler kalite ve sürekli iyileştirme prensiplerini yaşam tarzları haline getirmeli, kalite 

çalışmalarının içinde bizzat yer almalıdır. Kurumun vizyon ve hedeflerini belirlemeli ve 

çalışanlara bu hedefleri nasıl başaracakları konusunda rehberlik etmelidirler. Çalışanların 

kalite çalışmalarına katılımı vakit kaybı olarak görülmemeli, aksine bu çalışmalara katılımları 

özendirilmelidir.Liderler ayrıca kalite iyileştirme çalışmaları için gerekli kaynak ihtiyacını 

temin edebilmeli ve kalitenin kurumsal kültürün bir parçası haline getirilebilmesi için gerekli 

çabayı göstermelidirler. 

Sürekli İyileştirme: Süreçlerimizi nasıl daha mükemmel hale getirebiliriz anlayışı kalite 

yönetiminin diğer bir önemli prensibidir. Sürekli iyileştirme; Günlük faaliyetleri daha iyi 



yapmak için çaba sarfetmek, standartları sürekli geliştirmeye ve iyileştirmeye çalışmak, 

geliştirilen standardı her seferinde aşmaya çalışmaktır.  

Hata Raporlama Kültürünün Geliştirilmesi ve Bilgiye Dayalı Karar Verme: Kalite 

Yönetimi’nin meydana gelen hatalara karşı yaklaşımı hatayı yapana ceza vermek değil, 

süreçleri gözden geçirip yeniden tasarımlar yaparak hataların tekrarlanması önlemektir. Bunu 

yapabilmek için süreçlerle ile ilgili bilgi sahibi olmaya bağlıdır. Hakkında kesin ve objektif 

bilgi sahibi olmadığımız bir kavramı yönetebilmemiz mümkün değildir. Doğru veriye 

ulaşabilmek için çalışanlara hata raporlanmasının ceza mantığıyla yapılmadığının ancak 

bunun süreç iyileştirme adına olmazsa olmaz bir uygulama olduğunun anlatılması ve 

benimsetilmesi gereklidir. Toplanan verilerin objektifliği sağlanamazsa kurum adına vakit 

kaybından başka bir sonuç doğurmayacaktır. 

 

Kalite Yönetim Modellerinin Karşılaştırılması  

Sağlık hizmetlerinde hizmet kalitesini belgelendirmek amacıyla başlıca üç standarttan 

faydalanılır. Bu standartlar; 

 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 

 JCI Akreditasyon Standartları 

 Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları 

Bu standartların dışında kullanılan diğer standartlar; 

 ISO 14000 Çevre Yönetim Standardı 

 ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı 

 ISO 27001 Bilgi Yönetimi Standardı 

 EFQM standartları 

Aşağıda ISO 9001:2008, JCI Akreditasyon Standartları ve S.B. Hizmet Kalite Standartlarının 

karşılaştırılması yapılacaktır: 

 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 

Yönetimsel bir yaklaşımdır, sağlıkta bakımın klinik yönlerine kolaylıkla uygulanamaz. 

Aşağıdaki konulara odaklanır. 

 Doküman kontrolü 

 Kayıtların kontrolü 

 Süreç kontrolü 

 Düzeltici – Önleyici Faaliyetler 

 Uygun olmayan hizmetin kontrolü 

 Tedarikçilerin ve anlaşmaların değerlendirilmesi 

 Tasarım kontrolü 

 İç kalite denetimleri 

 İstatistiksel teknikler 

 

JCI Akreditasyon Standartları 

     ABD’de 1951 yılında kurulmuş ve günümüzde 19.000’den fazla organizasyonu akredite 

etmiş bir kuruluştur. Standartlar, hasta bakım kalitesi ve bakım çevresinin güvenliği ile 

ilgilidir. Tüm hastanelere ve tüm servislere uygulanabilir. İzlenebilir ve ölçülebilirdir. 

Akreditasyon Standartları iki başlık halinde değerlendirilir: 

Hasta Odaklı Standartlar: 

 Bakıma Kabul ve Bakımın Devamlılığı  

 Hasta ve Ailesinin Hakları  

 Hasta Değerlendirme  

 Hasta Bakımı 

 Anestezi ve Cerrahi Bakım 



 İlaç Yönetimi  

 Hasta ve Ailesinin Eğitimi  

 

Organizasyonel Standartlar: 

 Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği  

 Yönetim, Liderlik ve İdare  

 Tesis Yönetimi ve Güvenlik  

 Personel Niteliği ve Eğitim  

 İletişim ve Bilgi Yönetimi  

 Enfeksiyon Kontrolü ve Korunma  

 

Sonuç 

Toplam Kalite Yönetimi odak noktasına hastayı alan, ekip çalışması ve çalışan katılımına 

önem veren, çalışanların liderlik yönlerini geliştirmelerine yardımcı olan, bilgiye dayalı karar 

verme yaklaşımını esas alan ve sürekli gelişmeyi kültür haline getiren bir yönetim şeklidir. 

Sağlık hizmetlerinde en çok kullanılan belgelendirme modelleri ISO 9001:2008 Kalite 

Yönetim Sistemi Standartları, JCI Akreditasyon Standartları ve Sağlık Bakanlığı Hizmet 

Kalite Standartlarıdır. Uygulama örnekleri açık şekilde ortaya koymaktadır ki Toplam Kalite 

Yönetimi doğru anlaşıldığında ve uygulandığında riskleri önlemede etkili olur, kurumda 

etkililiği ve verimliliği arttırır. İşleri tek seferde doğru şekilde yapmaya olanak tanır. Kaliteye 

yolculuk hiç bitmeyen, sürekli ve gönüllü çıkılan bir yolculuktur. Hedef kitlesini doğru 

belirleyen, onların ihtiyaç ve beklentilerini önemseyen ve uzun dönemli stratejilerini bu 

beklentilere göre yapılandıran kurumlar rekabet, karlılık ve tercih edilme yönünden 

hedefledikleri başarılara daha kolay ulaşacak ve ulaştıkları noktada kalıcı olmaları 

kolaylaşacaktır. 
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