
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Sistemlerinin Uluslar Arası 

Kredilendirme (Akreditasyon) Koşulları Işığında Yeniden Yapılandırılması 

 

Özet 

Teknoloji ve sağlık sektöründeki hızlı ilerlemeler, tüm dünyada sağlık hizmet 

sunumunun sürekli olarak gelişmesini zorunlu kılmıştır. Sağlık hizmetlerinde sürekli 

iyileştirme yapılması ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi için uluslar arası kabul görmüş bazı 

standartlar oluşturulmaya başlanmıştır. Bu projeyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanelerinde mevcut yapıların iyileştirilerek sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması, 

kurumun misyon ve vizyon gibi temel değerlerini oluşturarak; hasta ve çalışan memnuniyetini 

artırmak, hasta bakım kalitesini geliştirmek,  hastalar ve çalışanlar için güvenli bir ortam 

sağlayarak riskleri en aza indirmek ve verimliliği artırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla bir 

danışman firmanın yardımcılığında kalite iyileştirme çalışmaları başlatılmış, yol haritası 

çıkarılmış ve sistem analizi yapılmıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde 

sağlık hizmetinin kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaların hazırlanacak orta vadeli bir 

proje ile devam ettirilmesine ve süreklilik kazandırılmasına gerek vardır. 

 

Improving the Health Care Provided by the Hospitals of Ankara University School of 

Medicine, in the Light of International Accreditation Conditions 

Summary 

Scientific and technical improvements are the main forces for upgrading health care services. 

Standarts for maintaining health care and continuous imporvement were developed. The aim 

of this project is redesign the health care provided in Ankara University Medical School by 

regenerating the infrastructure of hospitals, defining the mission and vision of institution, 

increasing the satisfaction of  hospital workers and patients, making the work environment 

safe and increasing the effectivity. Studies for improving the quality of health care were 

organized by the help of a consultant firm. A system analysis of health care processes was 

done and to list was created. As to conclude a further project to improve the health care 

quality of Ankara University Medical School should be initiated in the light of the results 

obtained from this study. 

 

 

 



Amaç ve Kapsam 

Teknoloji ve sağlık sektöründeki hızlı ilerlemeler, tüm dünyada sağlık hizmet 

sunumunun sürekli olarak gelişmesini zorunlu kılmıştır. Sağlık hizmetlerinde sürekli 

iyileştirme yapılması ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi için uluslar arası kabul görmüş bazı 

standartlar oluşturulmaya başlanmıştır. Bu standartları sağlayabilme yeterliliğinin göstergesi 

olan akreditasyon, bir sağlık kuruluşunun önceden belirlenmiş ve yayınlanmış standartlarına 

uygunluğunun, herkes tarafından kabul gören bir tüzel kuruluş tarafından değerlendirilip 

onaylandığı bir süreçtir. Bu süreçte sağlık kuruluşunun sunmakta olduğu hizmetin her 

aşamasının kaliteli olması hedeflenmektedir. Hedefe ulaşılması ise, hizmet sunucunun, hasta 

bakım kalitesini sağlaması, güvenli bir çevre temin etmesi ve hasta ile personele yönelik 

riskleri azaltması için sürekli çalışması yönünde bir güvence sağlanması anlamına gelir.  

Söz konusu standartlar, uluslararası nitelikte olup ülkelerin kendi içinde de 

düzenlenebilmektedir. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” 

kapsamında sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde; organize 

edilmesi, sunulması ve finansmanın sağlanması amacıyla hizmet kalite standartları 

belirlenmiş ve tüm devlet hastanelerinde bu yolla kalite çalışmaları başlamıştır.                                   

Devlet hastanelerinde bu çalışmaların başlatılması ile eş zamanlı olarak, fakültemiz 

hastanelerinde de akreditasyon standartlarına uygun olarak iyileştirme çalışmalarının 

başlatılmasına karar verilmiştir. Bu kararlar doğrultusunda yapılacak çalışmaları organize 

etmesi planlanan projenin amacı; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde mevcut 

yapıların iyileştirilerek sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması, kurumun misyon ve 

vizyon gibi temel değerlerini oluşturarak; hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak, hasta 

bakım kalitesini geliştirmek,  hastalar ve çalışanlar için güvenli bir ortam sağlayarak riskleri 

en aza indirmek ve verimliliği artırmaktır. 

 

Materyal ve Yöntem 

Proje kapsamında, öncelikle sertifikalı bir danışmanlık firması ile hizmet satın alma 

sözleşmesi yapılarak, projenin kapsamı ayrıntılandırılmış, proje kapsamındaki çalışmaları 

yürütmek üzere gerekli organizasyon yapılmış ve yol haritası belirlenmiştir. Bu kapsamda 

öncelikle Kalite Konseyi olmak üzere kalite komite ve ekipleri oluşturulmuş, görev yetki 

ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Projenin her aşaması ilgili komite ve ekiplerin yaptığı 

hazırlıklarla yürütülmüştür. Bu komiteler ve işlevleri aşağıda özetlenmiştir. 

� Yönetişim, Yöneticilik ve Yönlendirme (Kalite Konseyi) 



Hastane’ de kaliteli hasta bakımını sağlamak amacıyla kuruluşun misyon-vizyon, temel 

değer ve politikalarını belirler, hasta ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm kaynakların 

planlamasını, yönetilmesini, koordine edilmesini, denetlenmesini ve korunmasını sağlar. 

� Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği 

 Hastane’ ye tanı ve tedavi istemi ile başvuran hastaların; hastane politikaları doğrultusunda 

hasta güvenliğinin sağlandığı bir ortamda bilimsel ve etik olarak doğru, zamanında ve 

eksiksiz hizmet almaları için hastanedeki süreçlerin tümünün iyi tasarlanarak, ölçülerek, 

değerlendirilerek iyileştirilmesini sağlar.  

� Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi 

 Bilimsel kriterler ışığında hasta, çalışanlar ve ziyaretçileri korumak amacıyla, enfeksiyon 

risklerinin sürekli tespit edilmesi ve azaltılmasına yönelik çalışmalar yapar. Bu çalışmaların 

en önemli amaçlarından biri, özellikle hastane enfeksiyonlarını kontrol altına alarak, hem 

hasta hem çalışan güvenliğini sağlamaktır. 

� Tesis Yönetimi ve Güvenlik 

Hastane’ de hastalara ve yakınlarına, hastane bünyesinde çalışanlara ve hastane ortamında 

bulunan diğer kişilere güvenli, işlevsel ve etkin bir ortam ve çevre sağlanmasını amaçlar. 

� Çalışanların Niteliği ve Eğitimi 

Hastane’nin misyonunu gerçekleştirebilmek ve hasta ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile, 

personelin değerlendirilmesi, görev yerinin belirlenmesi, eğitimi ve yeterliliklerinin 

değerlendirilmesini sağlar. 

� Bilgi Yönetimi 

     Hastane hizmetleri hakkında, sürekli iyileştirmeyi sağlamak için; güvenli, zamanında ve 

eksiksiz, ulaşılabilen, paylaşılan ve değerlendirilebilen doğru bilginin toplanmasını ve 

yönetilmesini sağlar.  

� Bakıma Ulaşım ve Bakımın Sürekliliği 

Hastane’de değerlendirilen ve bakımı üstlenilen hastaların kabul öncesi, kabul sırasında, 

kalış süresince, taburcu öncesi ve taburcu sonrasında verilen bakımın bütünlüğünün 

sağlanması ve hastane politikaları doğrultusunda bilimsel ve etik olarak bakımın kapsamının 

ve etkinliklerinin tanımlanmasını sağlar.  

� Hasta ve Ailesinin Hakları 

     Hastaneye tanı ve tedavi istemi ile başvuran hastaların onurlarına, kültürel, psikolojik ve 

duygusal değerlerine saygılı bakım alma haklarını belirler ve buna uygun hizmet almalarını 

sağlar. 

 



� Hastaların Değerlendirilmesi 

     Hastane’ye tanı ve tedavi istemi ile başvuran her hastanın ihtiyaçları doğrultusunda 

değerlendirilmesini, tanı ve tedavi için hastadan alınan verilerin analiz edilerek bilgi 

yaratılmasını, hastanın sosyal, psikolojik ve duygusal değerlerine uygun olarak karar 

verilmesini sağlayan süreçleri oluşturur. 

� Hastaların Bakımı 

     Hastanede acil, yaşlı, yüksek riskli ve diğer hastaların ihtiyaç duydukları bakımı aynı tipte 

almasını sağlamayı amaçlar. Verilen bakımın bütünleştirilmesini, koordine edilmesini 

sağlayan ve yaşam sonu bakımına yönelik politikaları oluşturur. 

� Anestezi ve Cerrahi Bakım 

Anestezi hizmetleri ile ilgili hasta ihtiyaçlarının karşılanması, anestezi öncesi ve sonrası 

değerlendirmelere, standartlara uygun hizmet sunulmasına, cerrahi / invaziv girişimlerin 

planlanmasına yönelik, yürürlükteki yasalar, yönetmeliklere uygun politikalar oluşturur. 

� İlaç Yönetimi ve Kullanımı 

     Yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, hasta ihtiyaçlarını karşılayacak etkin 

bir ilaç yönetim sistemi belirler, temel ilaç listesini oluşturur ve ilaç kullanımını denetler, 

ilacın hasta üzerindeki etkilerinin izlemine ve ilaç hatalarının raporlanması ve 

değerlendirilmesine yönelik politikaları belirler. 

� Hasta ve Yakınlarının Eğitimi 

Hastane’de tanı ve tedavi istemi ile başvuran hastaların ve yakınlarının ihtiyaçları 

doğrultusunda bilgilendirilmesini, tedavi kararına, bakıma ve bakımın devamlılığına 

katılımlarının sağlanmasını, sağlıklı yaşam bilgilerinin artırılmasını sağlamayı amaçlar. 

� Hemşirelik Bakım Protokolleri Ekibi 

Kliniklerde geçerli olacak hemşirelik uygulamalarının standart hale getirilmesini amaçlar. 

İbni Sina ve Cebeci hastanelerinde görevli hemşirelerden oluşan ekip bu amaç doğrultusunda , 

form, talimat ve protokoller hazırlayarak hayata geçirir.  



Analiz ve Bulgular 

Kalite eğitimi: 

Projenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, sağlık hizmetlerinde kalite kavramının 

hastane genelinde anlaşılması ve benimsenmesi için öncelikle oluşturulan komite ve ekiplerde 

görev alan çalışanlara sonrasında tüm hastane personeline danışman firmanın sertifikalı 

eğitimcileri tarafından çeşitli eğitimler verilmiştir. Bunlar: 

� ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi,  

� Dokümantasyon Eğitimi,  

� Temel Kalite Kavramları Eğitimi,  

� Hasta Odaklı Akreditasyon Standartları Eğitimi,  

� Organizasyon Odaklı Akreditasyon Standartları Eğitimi,  

� Süreç Yönetimi ve Sürekli İyileştirme Eğitimi  

� Akreditasyon Standartları Eğitimi 

� Problem Çözme Teknikleri Eğitimi 

� Veri Toplama ve Analiz Eğitimi 

Sistem Analizi: 

Komitelerin oluşturulduğu dönemde hastanelerde yürütülen hasta bakım ve destek 

hizmet süreçlerindeki aksaklıkların ve mevcut durumun tespit edilmesi için danışman firma 

tarafından İbni Sina Hastanesi’nde 36 birimde sistem analiz çalışması yapılmıştır. Çalışma 

dört aylık bir süre zarfında tamamlanmış, analiz süresince ayakta ve yatarak tedavi gören 

hastalar için hareket ve zaman etüdü yapılmış, süreçlerdeki sorunlara yönelik tespitlerde 

bulunulmuştur. 

Sistem analizi boyunca, aktiviteler nasıl bir sıralama/zamanlama içinde, kimler 

tarafından ve hangi doküman/malzeme/cihaz vb. kullanarak yapılmakta sorularının cevabı 

aranmış,  mevcut yapıyı olabildiğince net göstermesi ve projenin daha sonraki adımlarına ışık 

tutması amacıyla bir rapor haline getirilerek Kalite Konseyine sunulmuştur (EK-1).  

 

Kalibrasyon Laboratuarı: 

Uluslar arası kredilendirme (akreditasyon) koşulları ışığında yapılan çalışmalarda ilk ve 

en önemli amaç, hasta güvenliği olduğu ve hastanelerde yapılan birçok işlem tıbbi cihazlar 

yardımı ile gerçekleştiği için bu cihazların güvenilirliği ayrıca önem kazanmıştır. Ancak 

çalışmalar başlarken cihaz envanteri ile cihazları karşılaştırma çalışmaları sırasında cihazların 

yer değiştirmesi, tek bir cihaz numarasının kayıtlarda tutulmaması nedeni ile tespit 

çalışmalarında sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Bu durum, hangi cihazın bakımının ne zaman 



yapıldığının tespitini ve arıza takibini de zorlaştırmaktadır. Tüm bu sıkıntıları çözümlemek 

için bir kalibrasyon sistemi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Fakültemiz hastanelerinde kurulması planlanan kalibrasyon laboratuarı için Tıbbi Cihaz 

Kontrol ve Onarım Merkezi personellerinden bir kişi, TSE’nin düzenlediği Kalibrasyon 

Eğitimi’ne gönderilmiştir. İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü tarafından kalibrasyon 

laboratuarı olan özel bir hastane ile görüşülmüş,  kalibrasyon laboratuarı sorumlusu ile bizzat 

çalışılarak yerinde gözlemler yapılmıştır. 

Danışmanlık alınan firmanın da desteği ile hastanelerimiz Tıbbi Cihaz Kontrol ve 

Onarım Merkezi tarafından asgari ihtiyaç duyulan kalibrasyon cihazları tespit edilmiş ve proje 

kapsamında alımı yapılmıştır. Bunlar:  

 

� Hasta Simülatörü 

� Saturasyon (Spo2) Test Cihazı  

� Defibrilatör ve Pacemaker Test Cihazı 

� Dijital Takometre 

� Fetal Simülatör 

� Elektriksel Güvenlik Test Cihazı 

� Elektrokoter Test Cihazı 

� Basınç, Isı Test Cihazı 

� Ventilatör Test Cihazı 

� Fototerapi Test Cihazı 

� Etalon (Ağırlık) Setleri 

� Ultrasonografi Test Fantomu 

 

Kalibrasyon sistemi ve uluslar arası standartları; hastanelerimizde kullanılan cihazların, 

hastalar, çalışanlar veya ziyaretçiler için oluşturabilecekleri risk veya tehlike unsurlarını en 

aza indirmeyi amaçlamaktadır. Riskleri minimum düzeye çekebilmek, envanter dahilindeki 

tüm tıbbi ve tıbbi olmayan cihazların kontrol altında tutulması ile mümkündür. Bu sebeple 

envanter dahilindeki cihazlar için, cihaz kimlik kartı görevini yapacak olan etiketler 

hazırlanmasına karar verilmiştir. Tedavi ve bakım sürecinde kullanılan tüm cihazların 

tanımlanabilmesi için her bir cihaz için bir numara belirlenmiş ve bu numaralar proje 

kapsamında temin edilen ısı ve suya dayanıklı etiketler ile cihazların üzerine yapıştırılmıştır. 

Etiketlerin basılması için proje kapsamında dış faktörlerden etkilenmeyecek; silinmeyecek, 



yırtılmayacak, kopartılıp çıkartılamayacak yapıdaki etiketleri yazabilme özelliğine sahip iki 

adet etiket yazıcı da alınmıştır. 

Cihaz etiketleri, cihazların envanter kayıtlarına dahil olup olmadığını, kalibrasyon ve 

bakım planlarının oluşturulmasını ve bu plan doğrultusunda takip edilmesini, dolayısıyla 

koruyucu önleyici hizmetlerin ve arıza giderimlerinin daha hızlı yapılabilmesini 

sağlamaktadır. Ayrıca kalibrasyon tarihlerinin takip edilmesi hem arızalı cihazların kullanım 

alanlarında kalma riskini azaltmaktadır hem de cihazların daha uzun süre ve efektif 

kullanılmasını sağlamaktadır. Bu sistemle cihaz karışıklıkları ortadan kalkacağı için her 

cihazın ister aylık ister yıllık olarak arıza takibi yapılabilmekte, değişen parça listesi 

hazırlanmakta ayrıca cihaza yapılan masraflar tespit edilerek cihazda oluşabilecek yeni 

arızalarda onarımın yaptırılıp yaptırılmaması ya da hurdaya ayrılması gibi konularda doğru 

karar verilebilmektedir. Etiketleme sistemi ile cihazların hangi bölüme ait olduklarının ya da 

fakülteye ait olup olmadıklarının, aynı marka model başka bir cihaz ile değiştirilip 

değiştirilmediğinin tespit edilmesi de mümkün olmaktadır.  Bu sistem cihazların aylık ve 

yıllık olarak periyodik bakımlarının yapılması sayesinde cihazların ekonomik ömürlerinin 

uzamasına katkı sağlamaktadır. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastaneleri’nde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik hedefler, bu hedeflere ulaşma 

aşamasında karşılaşılabilecek zorluklar, bu zorlukları aşmak için yapılması gerekenler, 

kurumun güçlü ve zayıf yanları tespit edilmiştir. Bu tespitler ışığında, Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastaneleri’nde sağlık hizmetinin kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaların 

hazırlanacak orta vadeli bir proje ile devam ettirilmesine ve süreklilik kazandırılmasına gerek 

vardır. 
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