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1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı; hastanemizdeki komitelerin, hizmet kalite standartları ve kalite yönetim
sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış aralıklarla
yapılan toplantıların periyodunu, toplantı yöneticisi ve katılımcılarını, içerik ve kapsamını gözden
geçirme faaliyetleri ile ilgili yöntemleri belirlemektir.
2. KAPSAM: Bu prosedür bütün komite üyelerini, hasta ve çalışanları kapsar.
3. KISALTMALAR :4.TANIMLAR: 5. SORUMLULAR:
 Başhekim
 Kalite Yönetim Direktörü
 Kalite Yönetim Sorumlusu
 Komite ve Ekip Üyeleri
6. FAALİYET AKIŞI:
6.1. Komite- Ekiplerin Oluşturulması: Kalite Yönetim Direktörü ve Kalite Yönetim Sorumlusu
tarafından komite ve ekip üyeleri belirlenir. Komite ve ekiplerde çalışacak üyeler işe uygun bilgisi ve
görevi olan çalışanlar arasından, iş yoğunluğu da gözönüne alınarak belirlenir. Görevlendirilen kişilerin
bilgilendirmesi Başhekim tarafından yapılan resmi yazı ile sağlanır. Üyelerin görev tanımları SKS
çerçevesinde Kalite Yönetim Birimi tarafından hazırlanarak, Başhekim onayına sunulur. Başhekim onayı
sonrası ilgili kişilere dağıtımı Kalite Yönetim Birimi tarafından sağlanır.
6.2. Komite – Ekip Toplantıları: Toplantılar; uygulamaların sağlıkta kalite standartları doğrultusunda,
mevzuata ve kalite yönetim sistemine uygunluğunu, sürekliliğini, yeterliliğini ve yetkinliğini
değerlendirmek amacıyla yapılır. Komite başkanları ve üyelerin kimlerden oluştuğu ve toplantı periyotları
liste şeklinde hazırlanmış olup, toplantı süreci şu şekilde belirlenmiştir.
• Toplantı komite başkanı tarafından toplantının gündem maddeleri, yeri, zamanı ve süresi
belirlenir, katılımcılara 2 gün öncesinden yazılı veya sözlü olarak bildirilir.
• Gündem maddeleri SKS çerçevesinde oluşturulur. Kalite Yönetim Birimi ve toplantı sorumluları
tarafından gündem maddeleri ile ilgili bilgiler toplanır ve görüşülür.
• Toplantıda alınan kararlar Toplantı Tutanağına kaydedilir ve üyelere imzalatılır.
• Toplantıya yeterli katılımın sağlanamaması halinde toplantı ertelenir, yeni toplantı tarihi
katılımcılara duyurulur.
• Her yılın sonunda Kalite Yönetim Birimi tarafından toplantı tutanakları değerlendirilerek
performans raporu hazırlanır ve yönetime sunulur. Toplantı sonuçlarının takibi, analizi Kalite
Yönetim Biriminin sorumluluğundadır.
7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
• Toplantı Tutanağı
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