2.2.1 Sözleşmeli il ve sağlık yöneticilerinin performans değerlendirmelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütme alt süreci

SYPD

SBYS,TSİM,KDS,TD
MS,

SYPD Sisteminden açıklanan göstergelere ilişkin verileri ay bazlı olarak
alınması

SYPD sisteminden alınamayan veriler kurum veri tabanları veya bakanlık veri
kaynaklarından temin edilmesi

Elde edilen verilerle her yönetici için ayrı ayrı tahmini karnelerin
oluşturulması ve hesaplanması

Tahmini karne verilerin ilgili yöneticilerle paylaşılması

Hedef kriterleri ile uyuşmayan göstergeler için ilgili kurum yöneticilerden
alınması gereken aksiyonların alınıp göndermesinin sağlanması

Düzenli olarak her dönem işlemlerin tekrarlanması

EBYS

EBYS

2.2.2 İL Brifing Hazırlama işlemleri Alt Süreci

Verimlilik İzleme Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından EBYS üzerinden
başkanlıklara bağlı tüm birimlerden Ocak ve Temmuz aylarının ilk haftasında bir
önceki yılın brifing verilerinin istenmesi

EBYS

EBYS

Birimlerden gelen veriler kontrol edilir. Verilerin güncel olup olmaması ve doğruluğu
konusunda tekrar ilgili birimlerle görüşülerek teyit edilmesi

Bir yıllık verilerin mevcut brifing formatı üzerinde yine kontrollü olarak
yerleştirilmesi

Bilgisayar üzerinden dokümanların yazdırılarak dosya haline getirilmesi

İl Sağlık Müdürü ve Başkanların onayına sunulması

Yönetim tarafından onaylanan Brifing dosyasının EBYS üzerinden tüm birimlerle
paylaşılması

EBYS

EBYS

Valilik İl Planlama Koordinasyon Müdürlüğü tarafından her yıl Temmuz ve Ocak
aylarında sağlık kurum ve kuruluşlarının görev ve çalışmalarının istendiği brifing
yazısının Müdürlüğümüze gönderilmesi

EBYS

Brifing dosyasından bir adet kısa rapor şeklinde Brifing Raporu hazırlanarak Valilik
makamına gönderilmesi

Brifing
Raporu

Brifing dosyasının elektronik ortamda ve birim dosyası şeklinde arşivlenmesi

2.2.3 SKS Değerlendirme işlemleri alt süreci

İldeki tüm Özel ve Kamu Sağlık kurum ve kuruluşlarının performans yönetimi ve
SKS kapsamında kalite geliştirme uygulamaları izlenerek değerlendirir ve
koordinasyonu görevinin yüürtülmesi

EBYS

Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına başlayacak diğer birimlere ve sağlık
kurumlarına rehberlik edilmesi

Müdürlük bünyesinde doküman değişiklik talepleri doğrultusunda gerekli
düzenlemeleri ve revizyon gerektiren dokümanların revizyonlarının yapılması

İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Kalite Yönetim
Direktörlerine ilişkin bilgileri Bakanlığa bildirilmesi

EBYS

İl Kalite Koordinatörü başkanlığında ildeki Kalite Yönetim Direktörleri ile 3 ayda
bir toplantı organizasyonu yapılması

Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirmesi yapılacak kurumlar Bakanlık
tarafından www.kalite.saglik.gov.tr/ adresinde ilan edilmesi

Daire Başkanlığının talimatı ile il dışından gelen Sağlık Bakanlığı
Değerlendiricilerine konaklanacak yer ve araç tahsis işlemlerinin yapılması

EBYS

2.2.4 Verimlilik Yerinde Değerlendirme Faaliyetleri Alt Süreci

Revize olan konulara yönelik çalışmalar yapılır, tesislerimizin birim
sorumlularına, konu hakkında sunumlar hazırlanarak eğitimler
düzenlenmesi

Mail

Verimlilik değerlendirme ekibi oluşturulması

EBYS

Ekip ile değerlendirme takvimi belirlenir ve görevlendirme yazılarak
plan ilgili sağlık tesislerine resmi yazı ile duyurulması

EBYS

Hastanelerin belirlenen periyodlarda değerlendirmesinin yapılması,
ayrıca yerinde interaktif eğitimler verilmesi

EBYS

Değerlendirme raporu ve sunumu hazırlanarak üst yönetime rapor
sunulup ve ilgili birimlere gönderilmesi

EBYS

Değerlendirmede tespit edilen eksikliklere yönelik çalışma
başlatılması

Hastanelerimizi değerlendirmeye gelen verimlilik gözlem ekiplerinin
iletişim bilgileri Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından
birimimize gönderilmesi

Mail

Verimlilik gözlem ekipleri ile iletişime geçilerek konaklama yerleri
konusunda ekip sorumlusu ile ayarlama yapılır. Karşılama, araç
hizmetlerini sağlanıp iş ve işlemlerin koordine edilmesi

Verimlilik değerlendirme ekiplerinin düzenlediği hastane soru listesi
değerlendirmeden on beş gün sonra mail olarak gönderilmesi

Mail

Birimimiz tarafından hastane bazlı analizleri yapılır, üste yönetime
puanlar sunularak Karne verileri ile karşılaştırılması

EBYS

