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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 26325996-060.08.99
Konu : Klinik Kalite Dönemsel Raporlar ve

İyileştirme Faaliyetleri

DAĞITIM YERLERİNE

Türkiye Klinik Kalite Programı çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 11 sağlık olgusu
ve bu sağlık olgularına ait 158 adet gösterge belirlenmiştir. Söz konusu göstergelere ait veriler Sağlık
Net aracılığı ile temin edilmekte ve raporlanmaktadır. Bakanlığımızca 2019 yılı Ağustos ayı itibari ile
128 göstergeden oluşan 10 sağlık olgusuna ait “Klinik Kalite Dönemsel Raporları”
www.kds.sagliknet.saglik.gov.tr internet sayfasında Klinik Kalite sekmesi altında yayınlanmıştır.

Klinik kalite çalışmalarına yön verecek olan dönemsel raporlar sağlık kuruluşlarının sağlık
bilgi yönetim sistemlerinden (SBYS) ulusal sağlık sistemine (USS) gönderdiği veriler kullanılarak
oluşturulmaktadır. Klinik kalite veri kalitesinin izlenmesi ve iyileştirilmesi sürecinde önem arz eden
bu raporlara www.kds.sagliknet.saglik.gov.tr adresinden, il sağlık müdürlüklerine ve tüm sağlık
kuruluşlarına verilen kullanıcı adı ve şifreler kullanılarak ulaşılabilmektedir. Aynı zamanda sağlık
müdürleri ve sağlık kuruluşu yöneticileri de yetki alanlarındaki kuruluşların klinik kalite çalışmalarını
takip edebilmek için kdsdestek@saglik.gov.tr e-posta adresinden şifre talep edebilirler.

Klinik kalite uygulamaları kapsamında tüm il sağlık müdürlüklerinin ve
www.kds.sagliknet.saglik.gov.tr adresinde bulunan gün sonu özeti raporlarında "Grup Adı"
sekmesinde klinik kalite verisi bulunan tüm sağlık kuruluşlarının;
1. Bakanlığımız 2019/15 sayılı genelgesinde tanımlanan klinik kalite kurumsal yapısını
oluşturarak işlevsel hale getirilmeleri ve görevlerini Genelgede tanımlanan ilke ve kurallar
çerçevesinde gerçekleştirmeleri,
2. İl kalite koordinatörlüklerinin kurumsal kalite sistemi (KKS) üzerinden il klinik kalite birim
sorumlusunu tanımlamaları,
3. İl kalite koordinatörlerinin ve kalite yönetim direktörlerinin kendi illerine ve sağlık
kuruluşlarına ait 2018 yılı klinik kalite dönemsel raporlarını inceleyerek gerekli iyileştirme
faaliyetlerini başlatmaları,
4. KKS’de Klinik Kalite Sekmesinin altında yer alan “Geribildirim Formu”nun ilgili
bölümlerinin, gösterge hedefleri ile 2018 yılı “Dönemsel Raporları”nda yer alan sağlık kuruluşuna
ait sonuçlar dikkate alınarak 21 Ekim 2019 Pazartesi tarihine kadar doldurulması hususunda;

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Muhammet GÜVEN

Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden e447df0f-a13b-40bc-a162-03059ec552aa kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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DAĞITIM:
1- 81 İl Sağlık Müdürlüğü
2- Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı
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