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ÖZ 

 Dünya ülkelerinde son dönemlerde sağlık alanında meydana gelen hızlı 

gelişmeler hastanelerin fiziksel ve fonksiyonel yapılanmasında önemli değişimlere 

neden olmuştur.  
  
 Hastalıkların teşhis ve tedavisinde olduğu kadar, hastalıklardan korunmak için 

de geliştirilen tıbbi teknoloji, hastanede yataklı servislere kabul edilen hastaların 

yatış sürelerinde azalmaya, yatak devir hızlarında ise artışa neden olmuştur.  
 
 Bu değişim, hastane yapılanma tasarım ve fonksiyonlarına etki etmekte ve 

hastalara mümkün olan en kısa süre içerisinde kaliteli bir sağlık hizmeti sunulmasını 

sağlamaktadır.  
  
 Hastaların sağlık bakımı ihtiyaçlarını tatmin edici bir düzeyde karşılamak 

amacıyla önceleri özel hastanelerde başlayan ve kısa bir zaman içinde kamu 

hastanelerinde yaygınlaşma eğilimi gösteren kaliteli hizmet sunum çabaları, sağlık 

hizmetleri kalitesinin tarafsız bir dış kuruluş tarafından belgelenmesi düzeyine 

gelmiştir.  
  
 JCI akreditasyon standartları, genellikle en uygun seviyede hasta bakım 

kalitesinin geliştirilmesi, güvenilir bir hasta bakım ortamı sağlanması, hasta ile 

hizmet verenlerin risklerinin azaltılması ilkelerini taşıyan, iyileştirme ve geliştirme 

çalışmalarının devamlılığını sağlayıcı bir kurum taahhüdüdür.  
   
 Hedefimiz İstanbul ilinde faaliyet gösteren özel hastanelerin radyoloji 

yöneticilerinin JCI akreditasyon standartlarını bölümlerinde ne ölçüde yerine 

getirebildiklerine yönelik görüşlerini belirlemekti.  
 
 Araştırmanın son bölümünde anket sonuçları karşılaştırmalı analiz yapılarak 

tamamlandı.  
  
 Sonuç bölümünde ise araştırmamızdan elde edilen sonuçlar değerlendirildi ve 

hastane yöneticilerine önerilerimiz sunuldu. 
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ABSTRACT 

 Nowadays the very rapid changes and developments in health care area in the 

world countries had caused important changes in physical and functional structure of 

the hospitals.  
  
 Medical technology which is developed for diagnosis and treatment of diseases 

and also for protection from diseases causes to decrease the treatment time of 

patients in clinical services and increase turnover speed of clinical beds. 
 
 This changing will effect the hospital organizing project and functions and 

will provide quality health care in the shortest available time period. 
  
 Several attempts for providing high quality health care service for patients first 

began at private hospitals and nowadays this attitude affects state hospitals, and so 

the quality of health care services must be approved by a third independent external 

foundation.  
   
  JCI accreditation standards, an institutional commitment are generally 

provide to develop the necessary patient care quality and the trustable patient care 

environment and decrease the risks of the patient and health service provider and is 

obligated for continuing the improvement and development studies. 
 
 We have researched the opinion of radiology department supervisors in 

Istanbul located private hospitals related with the degree of using JCI standards. 
  
 At the last section of this research, we had completed the results of the 

questionnaire with comparing analysis.  
  
 At the conclusion of this research, we evaluate the results we have founded and  

we have present our proposals to the supervisors of the hospitals. 
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ÖNSÖZ 

 
 Sağlık sektörü tüm dünyada, devamlı iyileştirme kavramı esas alınarak uzun bir 

zamandır standartların modellerinin hayata geçirildiği önemli bir sektördür. Sağlık 

hizmetleri harcamalarının artması, hasta güvenliği ve sürekli gelişim anlayışının 

hizmeti alan ve sunanlar açısından önem kazanması, sağlık kuruluşlarını da kalite 

yönetim sistemlerinin kurulmasına, uluslarası standartların uygulanmasına ve sürekli 

iyileştirmeye yönelik mekanizmalarının oluşturulmasına sebep olmuştur.  
  
 Akreditasyon işlemi bir sağlık kuruluşunun standartlar veya ölçütleri ile 

uyumunun akreditasyona yetkili bir kuruluş tarafından incelenmeye alınması ve 

onaylanmasını içeren resmi bir süreçtir. Hastaların sağlık bakımı ihtiyaçlarına tatmin 

edici bir düzeyde karşılamak amacıyla önceleri özel hastanelerde başlayan ve kısa bir 

zaman içinde kamu hastanelerinde yaygınlaşma eğilimi gösteren kaliteli hizmet 

sunum çabaları, sağlık hizmetleri kalitesinin tarafsız bir dış kuruluş tarafından 

belgelenmesi sürecini içermektedir. Sağlık kuruluşunun akreditasyon için geçirdiği 

süreç sağlık kuruluşu olarak kendilerini geliştirmede de önemli bir araç olmaktadır.  
  
 Klinik hizmetlerinin sunumunda arzu edilen kalitenin sağlanmasında önemli 

faktörlerden birisi kaliteyi tanımlayan yazılı standartların oluşturulmasıdır. 

Standartların kaliteyi tanımladığı bir gerçektir. Kalitenin ölçülmesinde ve 

değerlendirilmesinde ilk adım kalitenin yazılı standartlarla tanımlanmış olması, 

değerlendirme safhasında da kişiler tarafından değil, çalışma grupları tarafından 

sürekli ve sistematik bir şekilde yapılıyor olmasıdır.   
 
 Araştırmamız, İstanbul ilinde faaliyet gösteren özel hastanelerinin radyoloji 

bölümlerindeki akreditasyon denetimine yönelik çalışmalar ve akreditasyon 

denetimine hazırlanan veya denetim sürecini başarı ile geçirmiş olan hastanelerin 

radyoloji yöneticilerinin radyoloji bölümlerindeki JCI akreditasyon standartlarını ne 

ölçüde yerine getirildiği konusundaki görüşleri belirlemek olmuştur. İstanbul ilinde 

faaliyet gösteren özel hastanelerin radyoloji yöneticilerinin anketimize verdikleri 

cevapları JCI akreditasyon standartlarını ne ölçüde yerine getirildiği konusundaki 

görüşleri uygun istatistiksel analizler ile test edilmiştir. 
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 JCI akreditasyon standartları öncelikle insana ve insan sağlığına odaklanarak 

süreçlerin sürekli izlenebilmesini ve gerektiğinde iyileştirilebilmesini sağlamaktadır. 

Hastanelerde akreditasyon standartları hasta ve hasta ailelerinin haklarını koruyan 

cihazların kalite kontrol işlemlerinin yürütülmesi, personel ve hasta dozunun 

azaltılmasında gerekli tedbirleri alan, hastalarını koruyan, çalışanların 

memnuniyetinin artmasının yanında toplumsal kazançlarla en iyiye ulaşmada 

uluslarası düzeyde bir yolculuk olacaktır. 
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GİRİŞ  
 Sağlık hizmetlerinde kalite, kurumlar tarafından verilen bakımın içeriği ile 

değil hizmetin sunumu ve yönetimiyle alakalıdır. Dünya ülkelerinde uzun bir 

zamandır sağlık alanında meydana gelen hızlı gelişmeler ve değişim gelişmiş ülke 

hastanelerinin fiziksel ve fonksiyonel yapılanmasında önemli değişimlere de neden 

olmuştur. Kalite konusunda bilinçlenme artmakta, hizmet kullanıcıları daha iyi sağlık 

hizmetleri beklemektedirler. 
 
 Dünyada hastaların sağlık bakım ihtiyaçlarını tatmin edici bir düzeyde 

karşılamak amacıyla önceleri özel hastanelerde başlayan ve kısa bir zaman içinde 

kamu hastanelerinde de yaygınlaşma eğilimi gösteren kaliteli hizmet sunum çabaları, 

sağlık hizmetleri kalitesinin tarafsız bir dış kuruluş tarafından belgelenmesi ihtiyacını 

ortaya çıkarmıştır. Sağlık hizmetleri kalitesinin tarafsız bir dış kuruluş tarafından 

belgelendirilmesi ihtiyacı ilk defa Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ortaya 

çıkmıştır. Ülkede faaliyet gösteren sağlık organizasyonlarına akreditasyon belgesi 

"Joint Commission Accreditation For Health Organization" (JCAHO) tarafından 

verilmeye başlanmıştır. Kâr amacı gütmeyen bu kuruluş sağlık hizmeti sunan 

profesyonellerin oluşturduğu derneklerin işbirliği ile kurulmuştur. JCAHO kalite 

değerlendirme yaklaşımı, hastaya odaklı ve performans bazlıdır. JCAHO 

kuruluşunun temel performans alanları; “Hastanın tedavi ve bakım hizmetleri ile 

profesyonel yönetim fonksiyonlarıdır”. 
 
 ABD’ de sağlık alanında başlayan bu hareket 1990 yılından itibaren dünya 

ülkelerinin de dikkatini çeken bir çalışma olmuştur.   
 
 Joint Commission International (JCI), JCAHO’nun bir alt bölümüdür yani bir 

alt kuruluşudur. JCI uluslararası arenada hastane akreditasyonu yapmak üzere 

kurulmuştur. JCI’ın misyonu dünya çapında akreditasyon hizmetleri sağlayarak 

uluslararası alanda sağlık hizmetlerinin kalitesini geliştirmek ve iyileştirmektir. 
 
 Tez çalışmamızın teorik kısmının ilk bölümünde sağlık sektöründe 

akreditasyonun tanımı, gelişimi, felsefesi ve akreditasyon prosedürüne yer 

verilmiştir. Daha sonra akreditasyonun uluslararası boyutu incelenip dünyada 

laboratuar alanında akreditasyon ile ilgili örgütlere yer verilmiştir. Ülkemizde Sağlık 
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Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen kurumsal değerlendirme hastane 

akreditasyon sistemine yönelik yapılan çalışmalar aktarılmıştır. Daha sonra JCI 

akreditasyon örgütünün denetim sürecine yönelik oluşturduğu rehberden 

yararlanılarak ülkemizde uluslararası akreditasyon örgütü tarafından akredite olmak 

isteyen hastanelerin denetim sürecinde neler yaşayabileceği anlatılmıştır. 
  
 Teorik kısmın ikinci bölümünde uluslararası akreditasyon standartlarının 

hastanelerde başlatılma nedenleri ve uygulanmasına yönelik yapılan çalışmalar 

anlatıldık sonra, JCI akreditasyon örgütünün yönetsel ve hasta odaklı alanlara ait 

standartlarının tanımları ve ölçülebilir bileşenlerine yer verilmiştir. JCI örgütünün 

radyoloji bölümleri için oluşturduğu standartlar ayrıntılı olarak aktarıldıktan sonra 

standartların izlenebilmesi için radyoloji bölümlerinde yapılan değerlendirme 

çalışmalar anlatılmıştır. 
 
 Tezimizin üçüncü bölümünde radyoloji yöneticilerine anket formu uyguladık. 

Çalışmamızın amacı İstanbul ilinde faaliyet gösteren özel hastanelerinin radyoloji 

yöneticilerinin ünitelerinde JCI akreditasyon standartlarını ne ölçüde yerine 

getirildiği konusundaki görüşleri belirlemek olmuştur. Radyoloji yöneticilerinin 

anketimize verdikleri cevapları uygun istatistiksel analizler ile test edilmiştir. 

 2



 1. SAĞLIK ORGANİZASYONLARINDA AKREDİTASYON 
  
 1.1 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE AKREDİTASYON 
  
 Bu bölümde ilk olarak sağlık organizasyonlarında akreditasyon süreci 

incelenecek, genel anlamıyla bu sürecin dünyada nasıl başladığı, gelişimi, önemi, 

akreditasyon standartlarının oluşturulması için görev alan birimlerin çalışma şekli, 

izlenen yöntemler ele alınacaktır. Ardından sağlık akreditasyonunun uluslararası 

boyutu incelenecek, laboratuar akreditasyonunu yapan kuruluşların dünyadaki 

örgütlenme biçimlerine, konu ile ilgili Türkiye’deki gelişmelere değinilecektir. 

Özellikle ülkemizde, üzerinde çalışılan konulardan biri olan ve sağlık 

organizasyonlarını denetlemek üzere altyapı çalışmalarını başlatan Sağlık 

Bakanlığı’nın Türk sağlık akreditasyon kurumunun (Kurumsal değerlendirme 

hastane akreditasyon sistemi) oluşturulmasına yönelik JCI örgütü temsilcileri ile 

yapmış olduğu anlaşmaya ve bu konudaki çalışmalarına kısaca değinilecektir. 
  
 Yirminci yüzyılın son yıllarında, ülke hastanelerinin fiziksel ve fonksiyonel 

yapılanmasında önemli değişmeler olmuştur. Hastalıkların teşhis ve tedavisinde 

olduğu kadar hastalıklardan korunmak için de geliştirilen tıbbi teknoloji, hastane 

yataklı servislere kabul edilen hastaların yatış sürelerinde azalmaya, yatak devir 

hızlarında ise artışa neden olmuştur. Hastaların teşhis ve tedavi planlamaları 

servislerden polikliniklere kaymaktadır. Hasta tedavi ve bakım fonksiyonlarında 

meydana gelen bu değişim, hastane yapılanma tasarım ve fonksiyonlarını 

etkilemekte ve hastalara mümkün olan en kısa süre içerisinde kaliteli bir sağlık 

hizmeti sunulmasını gerektirmektedir1. 1990’lı yılların ortalarında hasta ve bakım 

fonksiyonlarında meydana gelen bu değişim hareketleri 2000’li yılların başından 

itibaren büyük bir ivme kazanmıştır. Sağlık hizmetleri içinde hastanelerin her zaman 

özel bir yeri olmuştur. Çünkü bütün hizmet zinciri içinde en çok kaynak hastanelerde 

tüketilmektedir. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı bütçesindeki harcamaların yaklaşık   

% 40’ı her zaman hastane hizmetlerine ayrılmaktadır. Bu durumda, hastanelerde, 

sağlık hizmetlerinde verimlilik, etkililik, hakkaniyet vb. gibi ilkeleri yerleştirme 

zorunluluğu vardır. Özellikle yatan hastalara ayrılan kaynaklar ve ileri laboratuar 
                                                 
1 Mithat  Çoruh, “Geleceğin Hastaneleri Nasıl Olmalıdır?”, Modern Hastane Yönetimi, 1997, Sayı 1, 
s. 3-5. 
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tetkikleri hastane giderlerinin büyük boyutlara ulaşmasında iki önemli etkendir. Bu 

sebeple gelişmiş ülkeler, hastanede kalış sürelerinin minimuma indirilmesine, 

ayaktan tedavi kliniklerinin (outpatient clinics) başarılı olmasına ve sayılarının 

çoğaltılmasına, gereksiz laboratuar kullanımının önlenmesine büyük çaba 

göstermektedir2. 
 
 Hekimin yakından kontrolüne veya hemşire bakımına gerek duymayan 

hastalar, hastanelere bitişik olarak inşa edilen otellerde (hostel) bir süre kalarak 

yakından takip edilmektedir. Bu çalışmaların amacı hastaya verilen hizmet 

kalitesinin iyileştirilmesi ve sağlık harcamalarının azaltılmasıdır3. Kaliteli mal veya 

kaliteli hizmet sunumu, bilinenin tam tersine daha ucuza mal olmaktadır. Ülkelerde 

üretilen tüm gelirler toplamına bakıldığında, sağlık giderlerine ayrılan harcamaların 

yüksek oranları bulması, birçok ülke hükümetlerini hastane masraflarını kontrol 

altına almaya ve sağlık sistemlerinde reform niteliğinde düzenlemeler yapmaya 

zorlamaktadır4. Ülkemizdeki duruma bakıldığında, son beş yıl içerisinde, özel 

hastane sayısındaki hızlı artış, vatandaşların kendilerinin ve ailelerinin sağlıklarına 

giderek daha fazla önem vermeleri ve nitelikli sağlık hizmeti beklentilerini dikkate 

almakta yarar bulunmaktadır. Dünya ülkelerindeki hastaların sağlık bakım 

ihtiyaçlarını tatmin edici bir düzeyde karşılamak amacıyla önceleri özel hastanelerde 

başlayan ve kısa bir zaman içinde kamu hastanelerinde de yaygınlaşma eğilimi 

gösteren kaliteli hizmet sunum çabaları, sağlık hizmetleri kalitesinin tarafsız bir dış 

kuruluş tarafından belgelenmesi ihtiyacını doğurmuştur5. Sağlık hizmetleri 

kalitesinin tarafsız bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesi ihtiyacı ilk defa 

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) doğmuş, belgelendirme, ülkede faaliyet 

gösteren ve sağlık organizasyonlarına akreditasyon belgesi veren “Joint Commission 

                                                 
2 Haydar Sur, “Hastanelerde Kaynak İsrafı: Nasıl Önüne Geçmeli?” (Çevrimiçi) 
http://www.merih.net/m1/0mangmt.htm, 30 Kasım 2006. 
3 Murat Yerebakan, Özel Hastaneler Araştırması Mevcut Durum Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 
İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2000–26, İstanbul 2000, s.46.  
4 R.L Williams, “JCAHO Accreditation. Is It Necessary?”, Nurs Manage, Nov, 28(11), 1997, pp. 60-
63. 
5 Paul M. Schyv, “The Evolution of Externel quality evaluation: Observervations From the Joint 
Commission on Accreditation of Health Care Organizations“, International Journal For Quality In 
Healthcare, Volume 12, Number 3, 2000, p. 257. 
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Accreditation For Health Organization” (JCAHO) tarafından verilmiştir6. Kâr amacı 

gütmeyen bu kuruluş sağlık hizmeti sunan profesyonellerin oluşturduğu derneklerin 

işbirliği ile kurulmuştur7. JCAHO kalite değerlendirme yaklaşımı, hastaya odaklı ve 

performans bazlıdır. JCAHO kuruluşunun temel performans alanları,  

”Hastanın tedavi ve bakım hizmetleri8 ile profesyonel yönetim fonksiyonlarıdır9”. 

JCAHO akreditasyon değerlendirmeleri, politikaları, uyulması gereken prosedürleri 

ve işleyen mekanizmaları detaylandırarak ve örnekleyerek, JCAHO tarafından 

hazırlanan el kitabında ayrıntılı olarak verilmektedir10. Sağlık hizmet kalitesinin 

tarafsız bir dış kuruluş tarafından belgelenmesi ihtiyacının arkasında çeşitli faktörler 

bulunmaktadır11. Bunlar globalleşme neticesinde çok uluslu şirketlerin değişik 

ülkelerde bulunan çalışanlarına güvenli ve etkili sağlık hizmeti sunulması için 

gösterdikleri çaba ve hassasiyet, devletlerin toplum sağlığını iyileştirme isteği ve 

sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi yolundaki eğilimi, gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin sağlık çalışanlarının mesleki anlamda kendilerini geliştirme ihtiyaçları gibi 

eğilimler beraberinde sağlık hizmet kalitesinin tarafsız bir dış kuruluş tarafından 

belgelenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

  

 

 
 
 

                                                 
6 Robert P. Katzfey, “JCAHO's Shared Visions – New Pathways: The New Hospital Survey and 
Accreditation Process for 2004”, Am J Health-Syst Pharm, 1;61(13), 2004 Jul, p. 1358.  
7 “Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations Joint Commission Standards”, 
(Çevrimiçi) http://www.jcaho.org/standards/jcstandards, 12 Haziran 2004. 
8 David Nicholas, “Using Accreditation to Improve Quality”, The Quality  Assurance Project‘s 
Information Outlet, Volume 8, Number 2,  Fall  1999,  p. 1. 
9 “About the Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations”, (Çevrimiçi) 
http://www.jcaho.org, 6 Şubat 2004. 
10 Joint Commission International, Joint Commission International Accreditation Standards for 
Hospitals, Second Edition, January 2003, p. 1. 
11 Paul Van Ostenberg, “Dış Kalite Değerlendirme Sistemi olarak Akreditasyon”, Akreditasyon 
aracılığıyla Mükemmellik (Akreditasyonla Mükemmellik) Eğitim Semineri, Microsoft Office 
PowerPoint Sunumu, 51 Slayt, Antalya, 17 Kasım 2005, s. 13-14 ;Paul M. Schyve, Accreditation and 
Globalization, International Journal for Quality in Health Care, Oxford University Press, 10: (6), 
1998, p. 467 ;Hasan Kuş, “Sağlık Sektöründe Akreditasyon ve ISO Standartları”, Modern Hastane 
Yönetimi Dergisi, 4: (2), 2000, s. 6. 
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 1.1.1 Akreditasyonun Tanımı 
  
 Akreditasyonun tanımını vermeden önce, dünyada anlam karmaşasına yol açan 

iki kavramı “ruhsatlandırma” ve “akreditasyon” terimlerini açıklamak 

gerekmektedir. Günümüzde, gerek ülkemizde gerekse dünyada sağlıkta akreditasyon 

işlemi, ruhsatlandırma kavramı ile aynı anılmakta veya karıştırılmaktadır. Her iki 

terim eşanlamlı olarak kullanılsa da, aslında farklı kavramları, farklı hedefleri, farklı 

kaynakları gerektirirler ve farklı tipteki kurumlar tarafından yürütülürler. Dünyada 

pek çok ülke, sağlık hizmeti tesisleri ve sağlık çalışanları için bir çeşit ruhsatlandırma 

sistemi kullanmaktadır, daha az sayıda ülke ise (yaklaşık 40) sağlık hizmetleri 

tesisleri için aynı zamanda akreditasyon sistemini de kullanmaktadır. Dünyada 

akreditasyon sistemlerini kullanan ülkelerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır ve 

akreditasyon, sağlık hizmetleri kalitesindeki gelişmeleri teşvik eden en iyi yol olarak 

seçilmektedir12. Ruhsatlandırma işlemi, tesisin güvenilir biçimde çalışması ve 

hastayı zarardan koruması için gerekli minimum standartları belirleyen bir grup 

standarttan oluşmaktadır. Sağlık tesislerine ilişkin ruhsatlandırma standartları, 

güvenli tıbbi bakım için gerekli ekipman tipi ve kalitesini, asgari personel seviyesi ve 

niteliklerini, fiziksel tesislerin hacmini ve özelliklerini belirlemektedir. 

Ruhsatlandırma gereksinimleri genelde “yapısal” veya “fiziksel” standart şeklindedir 

ve özellikle hasta güvenliğine ilişkin spesifik konularda uygulanmaktadır. Bu 

standartlar çoğunlukla; 

- Oda büyüklüğü ile ilgili kriterleri,  

- Ekipmanla ilgili ile ilgili kriterleri, 

- Çevre ve hasta güvenliği ile ilgili kriterleri yerine getirmeleri gerektirebilir. 
 

 Eğer sağlık tesisi bu kriterleri karşılıyorsa bu tesislere ruhsat verilir ve bu 

ruhsat, tesisin, hastalara hizmet vermesi için hükümetin verdiği izin anlamına gelir. 

Eğer sağlık tesisi, bu asgari standartlardan herhangi birini sağlayamıyor ve güvenli 

hasta sağlık hizmeti veremiyorsa, görev yapmasına izin verilmemelidir. Tesise 

eksikliğini gidermesi için genellikle 30–90 günlük bir süre verilir veya tesisten 

sunucu olarak sağlık hizmeti vermesinin durdurması istenebilir. Hastane 

                                                 
12 Charles D. Shaw, “Developing hospital accreditation in Europe”, Division of Country Support, 
WHO Regional Office for Europe, December 2004,  p. 5. 
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ruhsatlandırmasına yönelik temel kavramlar burada aktarıldıktan sonra yazımızın 

devamında akreditasyonun tanımına yer verilecektir. 
 
 Akreditasyon, “kamu veya özel bir kurumun gönüllü olarak sağlık kurumlarına 

verdiği yapı, süreç ve çıktılarda sürekli olarak gelişimi gerektiren belli standartları 

karşılayan tanınma, kabul özelliğini vermesinin gönüllü süreci13” olarak 

tanımlanmaktadır. Roa ve Rooney’e göre ise akreditasyon, “sağlık hizmetleri sunan 

kurumun, hizmet kalitesini geliştirmek için tasarlanmış bir takım koşulları sağlayıp 

sağlamadığını belirlemek amacıyla o sağlık kurumunun değerlendirildiği bir 

süreçtir14”. Aynı zamanda akreditasyon işlemi, hasta bakım kalitesini arttırmak için 

ihtiyaç duyulan bir dizi standartların sağlık kurumlarındaki uygulama yeterliliğinin, 

bağımsız ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş tarafından 

belgelendirilmesidir. Etkin bir yönetim ve işletim modeli olarak başta Amerika 

Birleşik Devletleri olmak üzere bütün dünyada kabul görmekte olan akreditasyon 

standartları, genellikle optimum seviyede hasta bakım kalitesinin geliştirilmesi, 

güvenilir bir hasta bakım ortamı sağlanması, hasta ve hizmet verenlerin risklerinin 

azaltılması prensiplerini taşıyan, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının 

devamlılığını sağlayan ve sağlık kurumunun kurum taahhüdü olduğunu 

tanımlanmaktadır. 
 
 1.1.2 Akreditasyonun Gelişimi 
 
 Hastanelerde akreditasyon düşüncesinin ilk oluşumu 1917’de Amerika Birleşik 

Devletleri’nde ortaya atılmış olup bu düşünceyi ilk benimseyip üzerinde çalışan 

ülkeler arasında Kanada ve Avustralya bulunmaktadır15. İncelenen literatür ışığında, 

sağlık sektöründeki ilk akreditasyon kurumu olarak, 1951'de ABD'de American 

College of Surgeons, American College of Physicians, American Hospital 

                                                 
13 Ostenberg, “Dış Kalite Değerlendirme Sistemi olarak Akreditasyon”, Akreditasyon aracılığıyla 
Mükemmellik (Akreditasyonla Mükemmellik) Eğitim Semineri, s.12. 
14 Donna M. Dorse, Paul van Ostenberg, “Accreditation Standards for Hospitals Accreditation in 
Health Care”, Joint Commission International-Accreditation, 23 September 2004, Istanbul, p. 9. 
15 Donna Vincent Roa, Anne Rooney, “Improving Health Services Delivery with Accreditation, 
Licensure and Certification”,  The Quality Assurance Project‘s Information Outlet, Volume 8, 
Number 2,  Fall 1999, p. 4 ;J. S. Roberts, J. G. Coale, G. Jack, R. R. Redman, “A History of the Joint 
Commission  on Accreditation of Hospitals”, J Am Med Assoc, 21; 258(7): 1987; Aug, p. 936. 
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Association, American Medical Association ve Canadian Medical Association'ın 

katılımıyla "Joint Commision on Accreditation of Hospitals" kurulmuştur16.  
 
 Esasında bu müessesenin faaliyetleri (Joint Commision on Accreditation of 

Hospitals), 1913'te kurulan American College of Surgeons tarafından 1917 yılında 

başlatılan hastane standardizasyonu programının devamı olarak kabul edilmektedir17. 

Joint Commision on Accreditation of Hospitals 1917–1950 yılları arasında 3000 

sağlık kuruluşunu akredite etmiştir. Bu rakam ABD’deki sağlık kuruluşlarının         

% 50‘sine tekabül etmektedir18. 1959 yılında Kanada ve Avustralya, JCAHO'dan 

çekilme kararı almıştır. Kanada ve Avustralya “The Canadian Council on Health 

Facilities Accreditation and the Australian Council on Health Care Standards” adı ile 

kendi ulusal akreditasyon organizasyonlarını kurmuş ve standartlarını 

oluşturmuşlardır19. Amerika Birleşik Devletlerinde sağlık alanında akreditasyon 

hizmetlerini sunan JCAHO yanında, kâr amacı gütmeyen, sağlık hizmetlerinde 

standartlar oluşturan, bunların gelişimine katkıda bulunan çeşitli kuruluşlar 

bulunmaktadır20. Tüm bu kuruluşlar topluma sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini 

güvence altına almada önemli rol oynamaktadırlar. İncelenen literatürde ABD’de 

sağlık alanında başlayan bu hareket 1990 yılından itibaren dünya ülkelerinin 

dikkatini çeken bir çalışma olmuştur21.   

  

 

 

                                                 
16  Roa, Rooney, a.g.e., p. 7. 
17 Schyve, “Accreditation and Globalization”, a.g.e., p. 468 ; www.jcaho.org, (Çevrimiçi) 
http://www.jcaho.org/about+us/history/index.htm, 12 Haziran 2004. 
18 Roberts, Coale, Jack, Rober, Redman, “A History of the Joint Commission on Accreditation of 
Hospitals”, a.g.e., p. 936. 
19 Ellie Scrivens, “Recent Developments In Accreditation”, Int J Qual Health Care, 7(4), 1995 Dec, 
p. 428. 
20 Accreditation Association for Ambulatory Health Care, (Çevrimiçi) 
http://www.aaahc.org/about/about2, Ocak 2003 ;A. Hochsteadt, “Personal comments, in About the 
Accreditation Association for Ambulatory Health Care”, Inside Ambulatory Care “, 7:11, 2000 pp:? 
;Nancy M. Saufl, “Accreditation: A Voluntary Regulatory Requirement”, Journal of PeriAnesthesia 
Nursing, Vol 18, No 3 (June), 2003: p 152 ;H. N. Viswanathan, J. W. Salmon, “Accrediting 
Organizations and Quality Improvement”, Am J ManagCare. 6(10): 2000 Oct; p. 1119.  
21 Elisabeth M. S. J. Van Gennip, Peter A. E. Sillevis Smitt Sr, “The Netherlands Institute for 
Accreditation of Hospitals”, Int. J. Qual. Health Care, 12: Jun 2000; pp. 259 – 262 ;J. Schilling, R. 
Cranovsky, R. Straub, “Quality programmes, accreditation and certification in Switzerland”, Int. J. 
Qual. Health Care, Apr 2001; 13: p. 158.  
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 Joint Commission International (JCI), JCAHO’nun bir alt bölümü, bir alt 

kuruluşudur. JCI uluslararası arenada hastane akreditasyonu yapmak üzere 

kurulmuştur. JCI’ın misyonu dünya çapında akreditasyon hizmetleri sağlayarak 

uluslararası alanda sağlık hizmetlerinin kalitesini geliştirmek, iyileştirmektir22.  
 
 Yukarıda da bahsettiğimiz gibi 1999 yılına kadar JCAHO ABD ve diğer ülke 

sağlık kuruluşlarını denetleyen bir kuruluş iken, yeni bir yapılanma sürecine girerek, 

Amerika dışındaki sağlık kuruluşlarını denetlemek üzere yeni bir örgüt olan Joint 

Commission International’ı (JCI) kurmuştur. Joint Commission International dünya 

genelinde sağlık kuruluşlarına akreditasyon hizmeti vermeye başlamıştır23. Joint 

Commission International, JCAHO ile Quality Health Research (QHR) ortaklığı 

sonucu doğmuştur. JCAHO ile QHR, Amerika’da faaliyet gösteren kâr amacı 

gütmeyen organizasyonlardır. Amerika dışında bulunan diğer hastaneleri akredite 

etmeye yönelik oluşturulan JCI yeni yapılanma sürecini tamamlarken, dünya 

ülkelerinin sağlık kurumlarında da akreditasyona olan ilgi hızla artmıştır. 

Akreditasyon standartlarının özel veya genel sağlık bakım hizmeti veren bütün 

kuruluşlara hitap ediyor olması, etkili bir kalite değerlendirme ve yönetim aracı 

olarak son yıllarda dünya çapında önem kazanmıştır24. 1951 yılında Amerika’da 

JCAHO ile başlayan akreditasyon hareketinden etkilenen ve ulusal akreditasyon 

programlarını JCAHO ve JCI akreditasyon örgütlerince oluşturan ülkeler, program 

isimleri ve başlangıç yılları Tablo 1’ de verilmektedir25. 

                                                 
22 Uluslararası Birleşik Komisyon, “Hastaneler İçin Akreditasyon Standartları”, Kongre 
Kütüphanesi, Katalog Kart No:2002107626, Ocak 2003, s.1. 
23 Charles D. Shaw, “Evaluating accreditation”, International Journal for Quality in Health Care, 
Volume 15, Number 6, 2003, pp.455-56 ;Charles Shaw,“National accreditation programmes in 
Europe”, CASPE Research, London Accreditation in Europe, February 2001, pp. 3-6. 
24 Joint Commission International, 2003, a.g.e., p. 2 ;“The Accreditation Standard”, Canadian Council 
On Health Services Accreditation, (Çevrimiçi) www.cchsa.ca, 23 Şubat 2004, p. 4. 
25 C. Gray, “Canadian Council on Hospital Accreditation: Worth Watching”, Can Med Assoc J., 
128(5), 1983 Mar, pp. 1565-7 ;H. McCue, L.L. Wilson, “Hospital Accreditation In Australia 
Evaluating Health Care”, MedfAust 2, 1981 Sep 5; 2(5): 1981; p. 221 ;A Review of Quality 
Improvement Approaches In Health and Community Services, September 2000 Commonwealth, 
(Final Report June 2000), p. 40 ;Ping Huang, Yi-Hsin Elsa Hsu, Tan Kai-Yuan, Ya-Seng Hsueh, “Can 
European external peer review techniques be introduced and adopted into Taiwan's hospital 
accreditation System?”, Int. J.Qual. Health Care, 12: Jun 2000; p. 252 ;Stuart Whittaker, Ronald W. 
Green-Thompson, Ivan Mccusker, Busi Nyembezi, “Status Of A Health Care Quality Review 
Programme in South Africa”, International journal for Quality in Health Care, Volume 12, 
Number 3, Jun 2000; p. 247 ;Stuart Whittaker , et. al., “The South African Pilot Hospital Accreditation 
Programme: I. Process”, S Afr Med J, 84:1994, pp.130-2 ;Whittaker, Green-Thompson, Mccusker, 
Nyembezi, a.g.e., p. 248 ;Stuart Whittaker, et. al., “The South African Pilot Hospital Accreditation 
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Programme: II. Development Of Standards”, S Afr Med J, 84, 1994, pp. 193-4 ;Y. S. Shin, “Hospital 
accreditation - a universal perspective”, World Hospitals, 1995; 31(1): p.23. ;P. Huang, “Can 
European external peer review techniques be introduced and adopted into Taiwan's hospital 
accreditation System?”, International journal for Quality in Health Care, Volume 12, Number 3  
Jun 2000; p. 251 ;E. Arce Hugo, “Accreditation: The Argentine Experience in the Latin American 
Region”, Int J Qual Health Care; Volume 11, Number 5, 1999, p. 427 ;Edıtorıals: Willy De Geyndt 
“Improving the quality of health care in Latin America”, Int. J. Qual. Health Care, 13: Apr 2001; pp. 
85 – 87 ;A. B. Hawk, J. B. Miyamura, “Quality Improvement: How Does It Differ From Quality 
Assurance?”, Hawaii Med J, 52(2), 1993, Feb., p.35, (Çevrimiçi) 
http://www.jcrinc.com/international.asp?durki=8086&site=109&return=7659, 5 Ocak 2005 ;J. 
Schilling, R Cranovosky, R. Straub, “Quality Programmes, Accreditation And Certification In 
Switzerland“, International Journal for Quality in Health Care, Volume 13, Number 2,  2001, p. 
159 ;P. Huang, “An overview of hospital accreditation in Taiwan, Republic of China”, Int] Health 
Plan Manage 10(3): 1995 Jul-Sep; p. 183 ;P. Huang, “Quality Assurance in Taiwan, the Republic of 
China”, International Journal for Quality in Health Care, Vol. 8, No. 1, 1996, p. 76 ;Ngoyi 
Bukonda, Paula Tavrow, Hany Abdallah, Karen Hoffner, Joyce Tembo, Implementing A National 
Hospital Accreditation Program: The Zambian Experience”, International Journal for Quality in 
Health Care, Volume 14: (2003), p.8 ;Hanan Al-Ahmadi, Martin Roland, “Quality of primary health 
care in Saudi Arabia: a comprehensive review”, Int. J. Qual. Health Care”, Aug 2005; 17: p. 336 
;“Quality and accreditation in health care services A GLOBAL REVIEW”, Evidence and 
Information for Policy Department of Health Service Provision Geneva 2003, World Health 
Organization, 2003, p.10 ;Sarah Purdy, Graham Rich, “Accrediting Hospitals”, British Medical 
Journal (BMJ), 12 August 1995; 311:p. 456 ;Bukonda, Tavrow, Abdallah, et. al., a.g.e., p. 9 ;E. 
Scrivens, “Policy Issues in Accreditation”, Int J Qual Health Care, 10(1): 1998, p.4 ;Catherine 
Heaton, “External Peer Review in Europe: An Overview from the Expert Project”, International 
Journal for Quality in Health Care, Volume 12, Number 3, 2000, p. 181 – 182 ;Brian T. Collopy, 
Joanne Williams, Lisa Rodgers Jan Campbell, Nicole Jenner, Nicole Andrews, “The ACHS Care 
Evaluation Program: A Decade Of Achievement”, Australian Council on Healthcare Standards, J 
Qual Clin Pract, 20(1), 2000 Mar, p. 38 ;Valentin Daucourt, Philippe Michel, “Results Of The First 
100 Accreditation procedures In France”, International Journal for Quality in Health Care, 
Volume 15, Number 6: 2003; p. 463 ;Reinhard Busse, Sophia Schlette, Susanne Weinbrenner (eds.), 
”Health Policy Developments”, Issue 4 Focus on Access, Primary Care, Health Care Organization, 
p. 8 ;H. E. Arce, “Hospital accreditation as a means of achieving international quality standards in 
health”, International Journal for Quality in Health Care, Volume 10, Number 6: 1998; p. 470 
;Decree of 14 January 1997, Rome: Gazetta Ufficiale della Repubblica Italiana, February 1997 
;Charles D. Shaw, “External quality mechanisms for healthcare: Summary of the ExPeRT project on 
visitatie accreditation, EFQM and ISO assessment in European Union countries”,  International 
Journal for Quality in Health Care, Volume 12, Number 3: 2000, p. 170 ;N. Gautam, Allahbadia 

and Kulvinder Kaur, “Accreditation, Supervision, and Regulation of ART Clinics in India - A Distant 
Dream?”, Journal of Assisted Reproduction and Genetics, Vol. 20, No. 7, July 2003; p. 277 
;Elisabeth M.S.J. Van Gennip, Peter A.E. Sillevis Smitt Sr., “The Netherlands Institute for 
Accreditation of Hospitals”, International journal for Quality in Health Care, Volume 12, Number 
3: 2000; pp.259-262 ;Hiroto Ito, Sakai Iwasaki, Yukari Nakano, Yuichi Imanaka, Hirofumi 
Kawakita,Gunji Atsuaki, “A Direction Of Quality Improvement Activities Of Health Care 
Organizations In Japan”, International Journal for Quality in Health Care, 1998; 10:pp. 361–3 ;M. 
Hirose, Y. Imanaka, T. Ishizaki, E. Evans, “How Can We Improve The Quality Of Health Care In 
Japan? Learning from JCQHC Hospital Accreditation”, Health Policy. Oct; 66(1): 2003; p. 30 ;F. 
Linnebank, “The Practical Advantages Of Hospital Quality Systems Such As NIAZ/PACE”, Accred 
Qual Assur (2000) 5:p. 378 ;Ngoyı Bukonda, Paula Tavrow, Hany Abdallah, Karen Hoffner, Joyce 
Tembo ”Implementing a national hospital accreditation program: The Zambian experience”, Int. J. 
Qual. Health Care, Feb 2003; 14: p. 7. 
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Tablo 1.1: Ülkelerin Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Akreditasyon Programları ve 
 Başlangıç Yılları* 

İlk yıl denetimi Programlar Program 
Adedi 

1951 ABD (JCAHO) 1 
1958 Kanada 1 
1974 Avustralya (ACHS) 1 
1979 ABD (AAAHC) 1 
1986 Tayvan (TJCHA) 1 
1987 Avustralya (QIC) 1 
1989 Yeni Zelanda 1 
1990 Birleşik Krallık (HAP) 1 
1991 Birleşik Krallık (HQS), US (NCQA) 2 
1994 Güney Afrika 1 
1995 Finlandiya, Kore, Endonezya 3 
1996 Arjantin, İspanya (FAD) 2 
1997 Çek Cumhuriyeti, Japonya 2 

1998 Avustralya (AGPAL), Brezilya (CBA), Joint 
Commission International, Polonya, İsviçre 5 

1999* Fransa, Malezya, Hollanda, Tayland, Zambiya 5 
2000 Portekiz, İngiltere (CSBS), Filipinler 3 
2001 Bulgaristan, Almanya, İtalya, İrlanda 4 

Henüz işlevsel 
değil Kolombiya, Slovakya, Moğolistan, Bosna 4 

Toplam  38 

 *Not: 1999 yılından bu güne kadar Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika’da toplam 55  
 hastane, JCI’ ın standartlarına göre değerlendirilerek akredite olmuştur. 

 Tablo 1.1’de görüldüğü üzere sağlık örgütlerinde akreditasyon programlarının 

ilk başlangıcı 1951 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşmiştir. 1951–

1999 yılları arasında Amerika’da ve uluslararası arenada sağlık kuruluşlarının 

akreditasyonu ve ulusal sağlık akreditasyon programlarının oluşturulması, JCAHO 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Tabloda, incelenen literatür ışığında, akreditasyon 

hareketinden etkilenen ülkeler ve deneyimleri tarih sırasına göre verilmiştir. 1958 

yılında Kanada, 1974, 1987 yılında Avustralya (ACHS, QIC), 1989 yılında Yeni 

Zelanda JCAHO desteği ile kendi ulusal sağlık akreditasyon sistemlerini 

geliştirmişlerdir. ABD, Kanada ve Avustralya’da sağlık alanındaki bu oluşum diğer 

dünya ülkelerinin de dikkatini çekmiştir. 1986 yılında Tayvan (TJCHA), 1990-91 
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yıllarında Birleşik Krallık (HAP, HQS, US, NCQA), 1994 yılında Güney Afrika, 

1995 yılında Finlandiya, Kore, Endonezya, 1996 yılında Arjantin, İspanya (FAD), 

1997 yılında Çek Cumhuriyeti, Japonya, 1998 yılında Brezilya (CBA), JCI, Polonya, 

İsviçre, Fransa, Malezya, Hollanda, Tayland, Zambiya ve 2000 yılında Portekiz, 

İngiltere (CSBS), Filipinler ve Bulgaristan, Almanya, İtalya İrlanda sağlık 

akreditasyon programlarını başlatmışlardır26. JCI aracılığıyla ulusal sağlık 

akreditasyon sistemini kuran ve başarı ile işleten ülkeler arasında Avustralya, Fransa, 

Almanya, İspanya, İtalya, Kanada, Hindistan, Japonya, Hollanda, Zambiya, Tayvan, 

İskoçya, Arjantin, Yeni Zelanda, Çin, Kore ve İsviçre bulunmaktadır. Yukarıda 

sıralanan bu ülkeler sağlık alanında faaliyet gösteren akreditasyon programlarını 

işletmeye başlamışlardır. 
 
 Dünyada akreditasyona olan bu ilgi başta İngiltere olmak üzere 2002 yılından 

itibaren JCI örgütünün standartları esas alınarak Avrupa kıtasına da yayılmıştır. JCI 

aracılığı ile ulusal sağlık akreditasyon modelini aktif olarak oluşturmuş ve/veya 

geliştirme yolunda olan çok sayıda Avrupa ülkesi bulunmaktadır. Akreditasyon 

işlemine yönelik ülkelerin isimleri ve işlevsel durumu ile ilgili son bilgileri 

güncellemek amacı ile farklı kaynaklara başvurulmuştur. Avrupa’da akreditasyon 

programlarının işlevsel durumları ve programları ile ilgili son gelişmeler C. Shaw ve 

arkadaşlarının Sağlık Bakanlığı için hazırlanan 2003 yılı raporundan, akreditasyon 

örgütünün resmi yetkililerinin ülkemizde katılmış olduğu bilimsel toplantılardan (17 

Kasım 2005, 19 Kasım 2006 tarihlerinde Sağlık Bakanlığının Antalya’da düzenlemiş 

olduğu toplantılar) ve World Health Organization (WHO) 2007 yılında yayınlamış 

olduğu rapordan faydalanılarak hazırlanmıştır ve Tablo 1.2 ve Tablo 1.3’de 

gösterildiği gibidir27. 
 

                                                 
26 Jackie Hayes, Charles D. Shaw, “Implementing Accreditation Systems, (23 May 1994, Treviso, 
Italy)”, Int. J. Qual. Health Care, 1995; 7: pp. 165 – 171. 
27 Charles D. Shaw, “Akreditasyon Programları için Araç: Dış Değerlendirme ve Geliştirme 
Sistemlerinin Tasarımına ilişkin Konular”, Sağlık Bakanlığı’na Hazırlanan Taslak Rapor, 5, 24 
Nisan 2003, s.13 ;Ramponi Carlo, “ Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon”, Uluslarası Sağlıkta Kalite 
Akreditasyon Yönetimi Kongresi, 15–19 Kasım 2006, Antalya Limra Otel ;Ostenberg, “Dış Kalite 
Değerlendirme Sistemi olarak Akreditasyon”, a.g.e.,s. 37 ;www.jcrinc.com  (27 Kasım 2006) ;What is 
the nature of hospital accreditation in Europe? 2007 World Health Organization, (Çevrimiçi) 
http://www.euro.who.int/HEN/Syntheses/short/20030815_3?PrinterFriendly=1&, 24 Mart 2007. 

 12



 Tablo 1.2 ve 1.3’de gösterildiği üzere Almanya, Fransa ve İrlanda, JCI aracılığı 

ile en yeni akreditasyon sistemine sahip Avrupa ülkeleri arasında yer almaktadır. 
 
Tablo 1.2: Avrupa Ülkelerinin Akreditasyon Programları Ve İşlevsel Durumu 
 
İşlevsel 
Durum 

Program Program 
sayısı 

Aktif program Bulgaristan, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya 
(bölgesel), Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya, 
İsviçre (iki), Birleşik Krallık (üç) 

11 

Gelişimde Bosna (RS, FBIH), Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka (iki), Finlandiya, Macaristan, 
Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Malta, Slovakya 

11 

Herhangi bir 
ulusal 
program yok 

Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Belçika, 
Kıbrıs, Estonya, Kazakistan, Lüksemburg, İsveç, 
Türkiye, Yugoslavya 

11 

 
Kaynak: What is the nature of hospital accreditation in Europe? 2007 World Health Organization 
http://www.euro.who.int/HEN/Syntheses/short/20030815_3?PrinterFriendly=1& 24 Mart 2007 
;George Purvis, “Kurumsal Değerlendirme Hastane Akreditasyon Sistemi“, SPGK’ya sunulan sonuç 
raporu, 12 Nisan 2004, s.41. 
  
 Avrupa ülkelerinin akreditasyon programları ve işlevsel durumuna bakıldığında 

aktif olarak akreditasyon programını kurup işletebilen 11 ülke bulunmaktadır. Bu 

ülkeler arasında Fransa, İspanya gibi ülkeler bulunmaktadır. Akreditasyon 

programını kurup işlevsel hale sokmaya çalışan ülkeler arasında Slovakya, Malta gibi 

ülkeler yer almaktadır. Herhangi ulusal bir akreditasyon programı olmayan ülkeler 

ise Belçika, Arnavutluk, Lüksemburg’tur. Türkiye her ne kadar tabloda bir ulusal 

programı olmayan ülkeler arasında görünüyorsa da, 1994 yılından itibaren JCI ile 

Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu bir protokol ile Türk ulusal sağlık akreditasyon 

standartlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar resmi olarak başlatılmış 

bulunmaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler 1. bölümün sonunda yer almaktadır.  
 
 Dünyada sağlık sektöründeki akreditasyona olan bu ilgi başta Amerika olmak 

üzere daha sonra da Avrupa kıtasında bulunan ülkelere yönelmiştir. Avrupa klinik 

uzmanlık başta olmak üzere tüm sağlık kurumlarını içine alan veya yalnızca sağlık 
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ve sosyal hizmetlere yönelik hizmet biriminin türü ve programları28 aşağıda Tablo 

1.3’de görülmektedir. 
 
Tablo 1.3: Avrupa’daki Sağlık Hizmet Birimlerinin Türleri Ve Programları 
 
Odak Programlar 

Klinik uzmanlık Birleşik Krallık 

Tüm sağlık kurumları Fransa, Letonya, Bosna, İtalya, İngiltere 

Üçüncü basamak, eğitim hastaneleri Almanya, İrlanda 

İkinci ve üçüncü basamak hastaneleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, 
Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, 
İsviçre 

Birinci basamak ve hastane Bosna, Danimarka Slovakya, İspanya 

Sağlık ve sosyal hizmetler Finlandiya, Çek Cumhuriyeti 
 
Kaynak: What is the nature of hospital accreditation in Europe? 2007 World Health Organization 
http://www.euro.who.int/HEN/Syntheses/short/20030815_3?PrinterFriendly=1& 24 Mart 2007 
;George Purvis, SPGK’ya Sunulan Sonuç Raporu, 12 Nisan 2004, s.42. 
 

 Avrupa’da sağlık hizmet biriminin türü ve programlara yönelik geliştirilen 

akreditasyon programları arasında birinci basamak, ikinci ve üçüncü basamak ile 

klinik hizmetler ve tüm sağlık kurumlarına yönelik programlar bulunduğu 

görülmektedir. Literatürde 2000 ve 2002 yılları arasında dünya çapında yapılan 

araştırmalarda, 1991 yılından önce sekiz adet akreditasyon programının 

başlatıldığını, geçen on yıl içerisinde bu rakamın üç katına çıkartıldığı ve başlatılan 

bu programların büyük çoğunluğunun tamamlandığı görülmektedir. Tamamlanan 

akreditasyon programlarının yarıdan fazlasının Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde 

olduğu görülmektedir. Avrupa’da, yeni akreditasyon sistemine sahip ülkeler 

arasında Almanya, Fransa, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, İrlanda ve İspanya 

bulunmaktadır29. Akreditasyon standartlarını kendi dillerine çeviren ülkeler arasında 

                                                 
28 Purvis, a.g.e., s. 25 ;Ostenberg, “Dış Kalite Değerlendirme Sistemi olarak Akreditasyon”, a.g.e., s. 
29, 37, 43 ;(Çevrimiçi) http://www.jcrinc.com/international.asp?durki=8086&site=109&return=7659, 
5 Ocak 2005 ;Carlo, “Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon”, a.g.e. 
29 Charles D. Shaw, “Evaluating Accreditation”, International Journal for Quality in Health Care, 
Volume 15, Number 6, 2003, p. 455 ; Ostenberg , “Dış Kalite Değerlendirme Sistemi olarak 
Akreditasyon”, a.g.e., s. 29, 37, 43. 
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Portekiz, İtalya, İspanya, Almanya, Çin, Çek Cumhuriyeti, Türkiye ve Danimarka 

bulunmaktadır. 
  
 1.1.3 Akreditasyonun Önemi ve Amacı 
  
 Sağlık kuruluşunun akreditasyon için geçirdiği süreç, sağlık kuruluşu olarak 

kendilerini geliştirmede de önemli bir araç olmaktadır. Akreditasyon işlemi bir sağlık 

kuruluşunun standartlar veya ölçütleri ile uyumunun, akreditasyona yetkili bir 

kuruluş tarafından incelenmeye alınması ve onaylanmasını içeren resmi bir süreçtir. 

Akreditasyon işlemi profesyoneller tarafından dışardan yürütülen mesleki bir 

değerlendirme ve karne çalışması olarak da adlandırılmaktadır. 
 
 Akreditasyon işleminin amacı ile ilgili, farklı ifadeler bulunmaktadır. Bu 

ifadeler arasında, hükümetten bağımsız, sağlık kuruluşunun tedavi kalitesini 

korumak ve geliştirmek için oluşturulan ve standartlara uygunluğunu belirlemek için 

sağlık kuruluşunun kontrolden geçirilmesi/taranması işlemleri olarak ifade 

edilmektedir. Diğer bir ifade ise, akreditasyonun aynı zamanda bir 

işletmenin/organizasyonun çalışmalarının uluslararası standartlara ne kadar 

uyduğunu gözden geçirme süreci şeklindedir. Akreditasyon işleminin başlangıç 

süreci, müracaat eden sağlık kuruluşunun akreditasyon standartlarına yönelik politika 

ve prosedürlerinin gözden geçirilmesini ve çalışma alanında ve esnasında saha 

kontrolünü içermek olarak, ifade edilebilir.  
 
 Akreditasyon örgütü kuruluş amacı olarak, sağlık örgütünün daha yüksek 

kaliteye ulaşması için, sağlık kuruluşlarına sunulan akreditasyon hizmetinin 

kalitesinin geliştirilip, bu sürecin her geçen gün daha da yükseltilmesi olarak 

açıklamaktadır30. Bunun yanında akreditasyon işleminin sağlık kuruluşlarının en üst 

düzeyde ve kalitede sağlık hizmetlerini sunduğu ve bu hizmetlerin gerçekte güvence 

altına alıp almadığı da cevaplandırılması gereken bir soru olarak göze çarpmaktadır, 

şeklinde ifade edilmektedir31.  
 
 Sağlık örgütü, akreditasyonu, profesyonel başarı ve vermiş olduğu hasta bakım 

kalitesinin ölçüsü olarak kabul eder ve akredite eden kuruluşların denetimini yapısal 
                                                 
30 Karen Timmons, “Be Clear what Accreditation is Intended to Accomplish”, (Çevrimiçi) 
http://www.akreditasyon2004.org/main.php?page=konmet, 6 Ekim 2004 s.16. 
31 Viswanathan, Salmon, ”Accrediting Organizations and Quality Improvement”, a.g.e., pp. 1117-30. 
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öğrenim tecrübeleri olarak görür. Akreditasyon sertifikası, esasında, bir kalite 

işaretidir. Dünyada akreditasyon uygulamalarına bakıldığında ve süreç içerisinde 

kalite göstergeleri olarak değerlendirildiğinde, akreditasyon standartlarının amaçları 

arasında, hasta beklentilerini karşılamak, kuruluşun performansını değerlendirmek, 

hizmet kalitesini artırmak olduğu görülmektedir. Akreditasyonun amacı aşağıda 

gösterildiği gibidir32;  

                                                

 Hasta beklentilerini karşılamak,  

- Doğru tanı, doğru tedavi, 

- Bilgi, 

- Saygı, 

- Güler yüz, 

- Temiz ortam, 

- Uygun fiyat 

 Sağlık hizmet sunucuları tarafından performanslarını artırması, 

 Hizmet alıcıları tarafından hangisinin daha iyi olduğunun kararının  

 verilmesi, 

 Hizmetin kalitesini arttırması, 

 Performansın objektif değerlendirmesi, 

 Kuruluşa duyulan güveni arttırması,  

 Profesyonel kadroyu cezbetmesi, 

 Çalışanların, hasta ve hasta yakınlarının eğitimi, 

 Sigorta ödemelerini kolaylaştırması, 

 Meslek sigortası primlerinin azaltılması, 

 Kalite ve emniyetin değerlendirilmesi, 

 Sağlık bakım kuruluşlarının hasta bakımı ile ilgili sürekli gelişme 

 içerinde olabilme becerisi, 

 Yönlendirici ve açık tavsiyelerin dile getirilmesi, 

 
32 Charles D. Shaw, “Developing the accreditation system, Developing hospital accreditation in 
Europe”, Division of Country Support WHO Regional Office for Europe December 2004, World 
Health Organization, 2006, p. 32 ;D. M. Nadzam,  J. M. Loeb, “Measuring And Improving The 
Performance Of Health Care Providers: Accreditation In The 21st Century”, Am J Infect Control., 
26(2): 1998 Apr; p. 127 ;Kaspar Zakaryan, “Türkiye’de Ulusal Sağlık Akreditasyon Sisteminin 
Yapılandırılması”, Ulusal Sağlık Akreditasyon Sistemine Bakışımız”, II. Ulusal Sağlık Kuruluşları 
Yönetimi Kogresi, 04 -07 Mart 2004, Pamukkale-Denizli. 
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 Bütün safhalarda kalite kontrole uzmanların dâhil edilmesi, 

 Kamu itimadının yükseltilmesi, 

 Nesnel ölçülerde sağlık bakım organizasyonlarına kalitenin tarif edilmesi,  

 Akreditasyon kurumları veya düzenleyiciler tarafından sağlık kuruluşlarını 

izlemektir. 
 

 Akreditasyon standartlarının mükemmelliği ve araştırma prosedürünün 

tarafsızlığından dolayı, birçok üçüncü gruplar, ticari sigorta acenteleri ve devlet 

acenteleri, akredite eden kuruluşların akreditasyonunu, sigorta için şart olarak 

görmektedirler. Profesyonel amaçlı çalışan sigorta acenteleri, sağlık kuruluşunun 

sahip olduğu akreditasyonu, kalite göstergesi olarak görürler ve sigorta şirketleri sık 

sık bu belgeyi sağlık organizasyonunu değerlendirmede koşul olarak kabul 

etmektedirler. 
  
 1.1.4 Akreditasyonun Felsefesi 
  
 Akreditasyon denetimini talep eden sağlık kuruluşunun bu süreci başlatmada 

gönüllü olması esastır. Akreditasyonun felsefesinde “odak”ta hastanın bulunmasıdır. 

Yani hastaya sunulan bakım hizmetinin, optimal ama ulaşılabilir olması ve 

hizmetin değerlendirme sürecinin yeniliğe açık olması, önem vermesi olup sürecin 

sonucu daimi (sürekli), kalite ve hasta güvenliği üzerinde olabilmelidir33 şeklinde 

akreditasyon örgütü yetkililerinden Paul Van Ostenberg tarafından ifade 

edilmektedir. Bu ifadeleri biraz daha ayrıntılı olarak açıklamak gerekirsek yani; 

 Odak hasta üzerinde, 

 Başlıca (öncelikli-önemli) etki bakımın sistem/fonksiyonun üzerinde, 

 Standartlar optimal ama ulaşılabilir olmalı, 

 Değerlendirme süreci yeniliğe önem vermekte, 

 Sürecin sonucu daimi (sürekli) kalite ve hasta güvenliği ve  

 Sürecin güvenirliliği şeffaflığa (ne kadar şeffaf olduğuna) bağlıdır. 
 

 Yazımızın bundan sonraki kısmında, akreditasyon felsefesinin daha iyi 

anlaşılabilmesi için, akreditasyon belgesinin, belge sahibi olan kuruluşlara sağladığı 

kolaylıkları, akreditasyon deneyimini kazanmış ülkelerin bilgilerinden faydalanarak 

                                                 
33 van Ostenberg, “Akreditasyon Felsefesi: Joint Commission International”, a.g.e., s. 15-21. 
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öğrenmek mümkün olacaktır34. Deneyimler sonucu elde edilen bilgileri hastane 

teşvikleri, hastane çalışanları (tıbbi personel) teşvikleri, hasta teşvikleri şeklinde 

özetleyerek aktarmakta fayda görülmektedir. Bunlar; 
 
  Hastane teşviklerinde35 ; 

 Bakımı geliştirmekte (iyileştirmekte) ve kamu güvenliğini arttırmakta, 

  Ödeme yapan makamı, devlet kurumunu ve satıcıyı tanımlamakta-

belirlemekte, 

 Entegre ve odaklı yönetim yapısının çerçevesini sağlamakta-sunmaktadır, 

şeklinde ifade edilmektedir. 
 

Bununla beraber tıbbi personel teşvikleri36; 

 Mesleki personel gelişimini geliştirme, 

 Mesleki güvenirlilik, 

 Kalite gelişimi ile “bilimi” birleştirmek için bir çerçeve sağlamakta, 

 Mesleki izleme ve gözetim çerçevesi sunmaktadır. 

 Hastane çalışanlarını teşvik ve hastayı teşvik edici unsurları da 

barındırmaktadır.  
 
Hastane çalışanları teşvikleri 37; 

 Çalışanların fikirlerine önem-değer vermekte, 

 Çalışanların tatminkârlık düzeylerini ölçmekte, 

 Kalite faaliyetlerine ilgi, 

 Çalışanların güvenliği ve emniyetinin geliştirilmesi, 

 Yetki ve güvenirlilik konularında daha belirgin çizgiler, 

 Ekip çalışmasını teşvik etmekte (ekip çalışmasına önem vermekte), 

 Eğitim ve ilerlemeyi desteklemekte, 

 Kişi varyasyonundan süreç varyasyonuna geçiş-dönüşüm, 

 Güçlü destekleyici yöneticilik, 

                                                 
34 Measuring Hospital Performance To Improve The Quality Of Care In Europe: A Need For 
Clarifying The Concepts And Defining The Main Dimensions Report On A WHO Workshop, 
Barcelona, Spain, 10–11 January, 2003, p. 9 ;Paul van Ostenberg, “Akreditasyon Felsefesi: Joint 
Commission International”, a.g.e., 16 
35 ;van Ostenberg, a.g.e., s. 16. 
36 ;van Ostenberg, a.g.e., s.17 
37 ;van Ostenberg, a.g.e., s.18 

 18



 İşlerini iyi yapmak için bilgili olmak gerekmektedir olarak sıralanmaktadır. 
  
Sağlık kurumuna hastaları teşvik etmede ise38; 

 Kaliteye odaklı kuruma erişim, 

 Haklara saygı gösterilmekte ve haklar korunmakta, 

 Anlaşılır eğitim ve iletişim, 

 Tatminkârlık değerlendirilmekte, 

 Bakım kararlarına ve bakım sürecine ilgi, 

 Bakım sürecinde aileye değer verilmekte, 

 Yaşam sonu bakımı ve ağrı yönetimi ihtiyaçlarına uygunluk, 

 Doğrulamaya giden yollar şeklinde olmaktadır. 
 

 Akreditasyon felsefesini yukarıda ayrıntılı değerlendirirken anlaşılması gereken 

en önemli husus, akreditasyon denetimine hazırlanan veya belgesini almış bir sağlık 

kuruluşu, esasında hasta bakım kalitesinin sağlanması, hastalara, çalışan personele ve 

tesise yönelik riskleri denetim altına almayı ve mensubu olduğu çevreye yönelik 

gözle görülür bir taahhüt altına girmesi şeklinde ifade edilebilmektedir.  
  
 Akreditasyon felsefesinin daha iyi kavranabilmesi “sisteminin işleyişinin” ve 

akreditasyonun “karakteristik özelliklerinin” bilinmesi faydalı olacağı şeklinde ifade 

edilmektedir39.  Akreditasyon sisteminin bileşenleri Şekil 1.1’de gösterildiği gibidir. 

 

                                                 
38 ;van Ostenberg, a.g.e., s.20 
39 ;van Ostenberg, a.g.e., s.32 ;Karen Timmons, “Health Care Accreditation System Key Elements”, 
(Çevrimiçi) http://www.akreditasyon2004.org/pdf/ Karen Timmons.pp.14, 6 Ekim 2004. 
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Alt yapı Saha operasyonu 

Tasarım 
Akreditasyon 

Sistemi 
Akreditasyon 
karar verme süreci

Akreditasyon 
performans veri 
tabanı 

Fon kaynakları 

Performans standartları

 
 

Şekil 1.1: Akreditasyon Sistemi 
Kaynak: Karen Timmons, “Health Care Accreditation System Key Elements”,  
(Çevrimiçi) http://www.akreditasyon2004.org/pdf/ Karen Timmons.pdf. pp.14, 6 Ekim 2004 tarihinde 
ulaşılmıştır.   
 Akreditasyon sisteminin ana elementleri,  

- Fon kaynakları,  

- Akreditasyon performans veri tabanı oluşturma, 

- Tasarım,  

- Performans standartları,   

- Alt yapı,  

- Saha operasyonu,  

- Karar verme süreci ve olarak sıralanabilir. 
 

 Akreditasyon sisteminin ana elementlerinin neler olduğunu inceledikten sonra, 

sistemin elementleri ile akreditasyon sisteminin karakteristik özelliklerinin ve 

sistemin işleyiş şeklinin ayrıntılı olarak bilinmesinin tezimizin ikinci bölümünün 

kavranmasında yararlı olacaktır. Akreditasyon işleminin belli başlı tipik özelliklerini 

incelemek gerekirse bu özellikleri aşağıda gösterildiği gibi sıralayabiliriz40:  

 20

                                                 
40 Charles D. Shaw, “Hospital accreditation in Europe”, World Hospitals and Health Services, 34 
(1): 1998, pp. 15-20 ;Charles D. Shaw, “Evaluating accreditation”, Int. J. Qual. Health Care, 15: 
Dec 2003; pp. 455 – 456 ;Lluís Bohigas, T. Brooks, T. Donahue, B. Donaldson, E. Heidemann, C. 
Shaw and D. Smith, “A comparative analysis of surveyors from six hospital accreditation programmes 
and a consideration of the related management issues”, Int. J. Qual. Health Care, Feb 1998; 10: pp. 
7 – 13 ;“Facts about the Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations” 



 Devletten, hizmeti sunanlardan (örneğin hastaneler) ve hizmeti satın 

 alanlardan (örneğin sigorta kuruluşları) bağımsızdır. 

 Katılım isteğe bağlıdır. Bununla birlikte pratikte özendirici uygulamalar 

 yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak sağlık organizasyonları 

 yönlendirilebilmektedir. 

 JCI akreditasyon denetimini yapan ekip genellikle bir doktor, bir hemşire 

 ve bir yöneticiden oluşmaktadır. Ekip üyeleri gönüllü veya yarı zamanlı 

 olarak çalışmaktadır. Amerika’daki hastaneleri akredite etmek için kurulan 

 JCAHO tam zamanlı denetim elemanları istihdam edebilmektedir. 

 Dünyada koşullu akreditasyon 1 yıl, tam akreditasyon ise 3 yıl sürelidir. 

 Ayrıca Kanada'da hastane akreditasyonun da yeniden ziyaret şartı ile 2 yıl, 

 Avustralya'daki akreditasyon örgütü için 3 yıllık (mükemmel hastaneler) 

 tam akreditasyon mevcuttur. 

 Dünyadaki akreditasyon örgütlerine bakıldığında akreditasyon programları

 genellikle ilk olarak hastaneler ile başlamakta, daha sonra diğer sağlık 

 servisleri, poliklinikler, ayakta tedavi veren kuruluşlar, aile hekimleri ve 

 bakım evleri içinde programlar geliştirilmektedir. 

                                                                                                                                          
(Çevrimiçi) http://www.jcaho.org/about+us/index.htm, 12 Haziran 2004. ;YS. Shin: “Hospital 
Accreditation - A universal perspective”, World Hospitals: 31: (1): 1995, pp. 22-28 ;Lluís Bohigas, 
D. Smith, T. Brooks, et. al., Accreditation Programs for Hospitals: Funding and Operation, 
International Journal for Quality in Care, 8: (6): 1996 pp. 583-589 ;Jennifer Gundersen, “JCAHO 
adds patient safety goals”, HME News; ABI/INFORM Trade&Industry, Oct. 2004;10, 10; p. 4 ;R. 
Smallwood, “Safety And Quality In Healthcare: What Can England And Australia Learn From Each 
Other?”, Clin Med, 3(1), 2003 Jan-Feb, p. 68-73 ;J. L. Poletti, B. D. Williams, A. W. Mitchell, 
“Mammography in New Zealand: Radiation dose and image quality”, Australasi. Phys. Eng. Sci. 
Med., 14, 1991, p. 97 ;David Nicholas, “Using Accreditation to Improve Quality”, QAP Editorial, 
The quality assurance project’s information outlet, Fall 1999, Volume 8, Number 2, p. 8 ;Charles 
D. Shaw, “Health Service Accreditation: Report of a Pilot Programme for Community Hospitals”, 
British Medical Journal (BMJ), 25 March 1995; 310 (6982), p.781 ;Editor Letters, 
Richard Rawlins, “Hospital Accreditation Is Important”, British Medical Journal (BMJ), 
17 March 2001; 322, p. 674 ;T. Brooks, “King's Fund Organisational Audit”, King's Fund News., 
17(3), 1994, pp. 1–3 ;King’s Fund, Organizational Audit. Hospital Accreditation Programme: 
Organisational Standards And Criteria, London: King's Fund, 1994 ;Richard Smallwood, “Safety and 
quality in healthcare: what can England and Australia learn from each other?”, Clin Med., 2003, Jan-
Feb; 3(1): pp. 68-73. 
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 Sağlık örgütleri akreditasyon durumlarını yayınlayarak duyurmak 

 zorundadırlar41. Sağlık örgütlerini akredite eden kuruluşlar da genellikle

 sağlık örgütlerinde görev almış deneyim sahibi kişiler ve tıp çalışanlarından  

oluşur. Bu kişilerin yanında Amerika Birleşik Devletleri'nde JCAHO'nun 

halk arasından seçilmiş üyeleri, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki 

akreditasyon komisyonlarında o ülkenin Sağlık Bakanlığı'nda görevli üyeler 

mevcuttur 

 Akreditasyon örgütünün ana gelir kaynağı akreditasyon denetimi için alınan  

 ücretlerdir. Ayrıca akreditasyon sürecine yönelik oluşturulmuş eğitim

 programları, yayınlar (makaleler, kitaplar) ve danışmanlık ile ilgili 

 aktivitelerinden de gelir elde edilmektedir. 

 Dünyada sağlık alanında faaliyet gösteren akreditasyon kuruluşları; 

 JCAHO, JCI, Avustralya, Yeni Zelanda… vd. standartlarını yayınlar ve 

 belirli aralıklarla da standartlarını güncelleştirirler. 
 

 Yukarıda akreditasyonun felsefesini, sağlık sektöründe akreditasyon sisteminin 

unsurlarını ve akreditasyon sisteminin sağlıklı işleyebilmesi için gerekli fon 

kaynaklarını, karar verme sürecini ve sağlık akreditasyonunun sahip olduğu genel 

karakteristik özelliklere yer verilmiştir. 
  
 1.1.5 Akreditasyonun Faydaları 
  
 Akreditasyon hizmetini sunan örgüt ve bu hizmeti almaya niyetli ve gönüllü 

sağlık örgütlerinin yapmış oldukları çalışmalara yönelik incelenen literatürde, farklı 

ülkelerdeki farklı sağlık örgütlerinde (yani klinik uzmanlık alanı, ayakta tedavi 

hizmeti, birinci ikinci üçüncü basamak hastaneleri, eğitim hastaneleri… vb.), 

algılanan yararlar açısından benzerlik gösterdiği izlenmiştir42. Esasında akreditasyon 

işleminin faydalarını hasta ve sağlık kurumu açısından incelemekte yarar 

                                                 
41 Czech Republic: Centrum pro kvalitu ve zdravotnictvi (Center for Healthcare Quality); Spojena 
akreditacni komise CR (Joint Accreditation Commission), www.szu.cz/cekz/, www.mediquali.cz, 
http://msz.qmshc.cz, 26 Mart 2007 ;France: Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en 
Santé (National Agency for Accreditation and Evaluation in Health Care), www.anaes.fr, 26 Mart 
2007 ;Netherlands: Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen www.niaz.nl, 26 Mart 
2007 ;Spain: Acreditacion FAD/JCI, www.fadq.org, 26 Mart 2007. 
42 Akreditasyon Programları için Araç: “Dış Değerlendirme ve Geliştirme Sistemlerinin Tasarımı 
ve Yeniden Tasarımına İlişkin Konular, Taslak versiyon”, 5, ISQua, Dünya Bankası ALPHA 
Konseyi, 24 Nisan 2003. 
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bulunmaktadır. Akreditasyon işleminin faydaları ile ilgili yapılmış bilimsel 

çalışmalara bakıldığında, sağlık kurumu ve hasta açısından faydaları ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir.  
  
 Akreditasyon işleminin sağlık kurumu açısından faydaları aşağıda gösterildiği 

gibidir. Bunlar43; 

 Tam ekip çalışması ve ekip içi tutarlılık: Profesyonel gruplar, uzmanlık 

 birimleri, klinik ve destek hizmetleri, yöneticiler ve klinisyenler arasında

 daha fazla işbirliği, 

 Politikaların revizyonu: Kurumun belirlemiş olduğu politikaların 

 standardizasyonu ve geliştirilen klinik ve idari prosedürlerle ilgili iç 

 görüşmeler, 

 Sürekli kalite gündeminin kuruma entegrasyonu: Sağlık kuruluşunda 

çalışan farklı uzmanlık bilgi ve becerisine sahip personelin kalite 

faaliyetleri ile becerilerini bir araya getirmeye yönelik çalışmalar,  

 Standartların başarılması: Akreditasyona uygun olmayan durumların 

belirlenmesi ve faaliyetlerin düzeltilmesi için öz-değerlendirme yapılması,  

 Dış ağ: Diğer hastanelerdeki deneyimli personelle veya akreditasyon 

belgesini almış kurumlarla görüşerek akreditasyon denetimine hazırlanırken 

geçirilen zamanı öğrenmek ve iyi uygulamalarla kıyaslama yapabilmek,  

 Pazarlama, reklam: Sağlık kuruluşunun toplumdaki imajını arttırma ve 

alıcılarla personeli çekme fırsatı sağlamak olarak sıralanmaktadır. 
 

 Akreditasyon işleminin sağlık kurumu açısından faydaları yukarıda açıklandığı 

gibidir. Bu sürecin yani akreditasyonun işleminin hasta açısından da faydalarını 

incelemek gerekirsek44;  

 Hastalara yapılan tüm uygulamaların, verilen ilaçların uygulayan hekim 

dışında, bir uzman hekim tarafından da kontrol edilebilmesi, 

 Ailelerinin ve hastaların bakım süreçlerine dahil edilebilmesi, 

 Hastalara sunulan teşhis ve tedavi hizmetleri tıbbı literatürde tanımlanmış 

en yeni ve en ileri uygulamaları içerebilmesi,  
                                                 
43 “The Joint Commission’s 2005 National Patient Safety Goals” Improving Health Care Quality 
and Safety Patient safety: Essentials for Health Care, Third Editions, p. 30. 
44 a.e., p. 31 
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 Hastaya, hekimini istediği zaman değiştirme hakkının verilebilmesi, 

 Hastaya, hastalığıyla ilgili yapılan tüm girişimler ve girişim sonrası olası 

problemler hakkında önceden bilgi verilip, onay işleminin yapılabilmesi,  

 Hastaya bilgi edinme hakkı, saygı görme hakkı, rıza alınması hakkı ve 

mahremiyet hakkı verilebilmesi, 

 Hastayı uzman bir ekibin karşılaması (diploması olmayan bir hekim ya da 

hemşirenin müdahale etmesi imkansızdır), 

 Hasta ve yakınlarının haklarına ve mahremiyetlerine saygı duyulması 

korunabilmesi, 

 Tedavilerinin her aşamasında bilgilendirilerek onamlarının/izinlerinin 

alınması, 

  Şikâyetlerini iletecekleri bir adresin olduğunu, bir sistemin işlediğini 

bilmeleri, 

 Hastanın teşhis ve tedavisinde kullanılacak tıbbi cihazların tümü, ilgili ve 

yetkin makamlarca kontrolleri yapılıp kayıt altına alınabilmelidir, 

şeklinde ifade edilebilir.  
 

 Sağlık hizmetlerini ve hizmetlerinin kalitesini geliştirecek mekanizmalara 

(akreditasyon, kalite ödülleri, ISO gibi) dünya çapında, artan, genel bir talep 

bulunmaktadır. Akreditasyon belgesini almış sağlık kuruluşları (genel hastaneler, 

ayaktan tedavi merkezleri gibi) halkın sık kullandığı sağlık bakım 

organizasyonlarının kalite ve bakım şartlarını arttırmaktadır45. Akreditasyon aynı 

zamanda sağlık kuruluşlarının stratejik karar alma sürecinin idaresini de ele 

almaktadır.  
  
 Akreditasyon deneyimini yaşamış ve denetim sürecini başarı ile geçirmiş olan 

sağlık kurumlarının deneyimleri ışığında, akreditasyonun bir bütün olarak o kuruluşa 

kazandırdığı faydaları aşağıda gösterildiği gibi özetlemek mümkündür46;  

                                                 
45 Cengiz Gül, “Hastane dışındaki sağlık kuruluşlarında akreditasyon uygulamaları”, II. Ulusal Sağlık 
Kuruluşları Yönetim Kongresi, 4-7 Mart, 2004, Pamukkale. 
46 K. Hurst, “The nature and value of small and commity hospital accreditation”, International 
Journal of Health Care Quality Assurance, 10: (3): 199?, pp. 94-106 ;Mücella Tokatlıoğlu, 
“TUSSIDE” (Türkiye Sanayi ve Sevk ve İdare Enstitüsü) seminer notları, 2 Ekim 2002, 
Gebze/İstanbul, s. 2 ;İrem Ergün, “Hastanelerde Akreditasyon Gerekliğinin Tıbbi Süreçlerde 
Uygulanması”, II. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 04–07 Mart, 2004, Pamukkale-
Denizli ;Mithat Çoruh, “Kaliteli sağlık Hizmeti sunumunda ISO-9000 ve JCAHO uygulama 
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  Sağlık bakım organizasyonlarının sunduğu hizmetlerin arttırılması bunun 

yanında da hasta bakımının geliştirilmesi için yeni yolların bulunmasını 

sağlamıştır. 

  Hastane içi, bölümler arası, yatay ve yöneticilerle çalışanlar arasındaki 

dikey iletişim önemli oranda artmıştır. 

  Tıbbi kayıtların kalitesi yükselmiştir. Önceden kullanılmayan veya atılan 

tıbbi kayıtlar, akreditasyon değerlendirmesinde kullanılacağından 

çalışanların düzgün kayıt tutma alışkanlıkları gelişmiştir. Çalışanların, 

özellikle hekimlerin sağlık kuruluşuna karşı olan tutumu değişmiştir. 

Önceden hastaneyi bir araç olarak gören çalışanlarda kuruma karşı bir 

sorumluluk duygusu oluşmuştur. 

  Çalışanların mesleki konularda, kalite konusunda ve hastane 

yönetimi/işletmeciliği konusunda eğitimi gündeme gelmiştir. 

  Başvuru ve eğitici etkisi sonucu hastaneler kendi kendilerini denetlemeye 

başlamışlardır. 

  Tıbbi disiplin konularında ilerleme kaydedilmiştir. Hastane çalışanlarının 

performanslarını değerlendirmeye önem vermiş ve karşılaşılan sorunlar 

konusunda tedbirler alınmıştır. 

  Etkinliğin arttırılıp maliyetlerin azaltılması sağlanmıştır. 

  Kalite kavramı gelişmiş, hizmet kalitesini artırma yönünde çalışmalar ivme 

kazanmıştır. 

 Daha iyi risk yönetim programlarının geliştirilmesi sağlanmıştır. Bunun 

sonucu; 

- Yüksek düzeyde güvenlik sağlar, 

- Personeli motive eden onları onurlandıran daha çok sorumluluk veren 

ve çalışanın organizasyona sadık kalmalarını sağlar, 

- Bireysel ve kurumsal performansın objektif değerlendirilmesini sağlar, 

                                                                                                                                          
yaklaşımı özellikleri”, Haberal Eğitim Vakfı, Ankara, 1998, s. 2 ;Nancy M. Saufl, “The Joint 
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations Revises Standards for 2004”, Journal of 
PeriAnesthesia Nursing, Vol 18, No 5 (October), 2003: p. 354 ;Health Care Systems in Transition, 
European Observatory on Health Care Systems, Vol. 4, No.4, 2002, pp. 52–53. 
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- Sigorta ödemelerini kolaylaştırma, meslek sigortası primlerinin 

azaltılmasını sağlamaktadır. 
 
 Hasta, sağlık kurumları ve süreci yaşamış sağlık kuruluşlarının akreditasyon 

deneyimleri yukarıda anlatılmıştır. Akreditasyon; akreditasyon sürecini tamamlamış 

sağlık kuruluşlarının halkla ilişkilerini ve pazarlama çabalarını güçlendirdiği, sağlık 

kuruluşuna yeni başlayan elemanın ve eldeki kalifiye elemanların sürekli eğitim ile 

profesyonel hale getirilmesi sağlandığı, sağlık akreditasyonunu başarmış diğer sağlık 

kuruluşları ile iyi ilişkilerin geliştirilmesinin mümkün kılındığı ve en önemli husus 

ve fayda olarak akreditasyonun yüksek kalitede hasta bakım hizmeti sunduğudur. 
 
 1.1.6 Akreditasyonun Uygulama Alanı ve Sınırlamaları 
  
 Akreditasyon sürecinin kendine has uygulama alanları ve bu sürecin 

sınırlamaları bulunmaktadır. Akreditasyonun uygulama alanlarını incelemek 

gerekirse bunlar aşağıda gösterildiği gibidir. Bu alanlar47;  

                                                

  Akreditasyon süreci, sağlık kurumunun hasta bakımını, direkt ve endirekt 

bütün faaliyetlerini kapsamaktadır. 

  Eğitim ve araştırma faaliyetleri akreditasyonun konusu değildir. 

  Kaynakların tahsisi de sağlık kuruluşuna yapılacak finansal akışın 

tahsisatında rol oynar. Sağlık kuruluşunun konumuna göre muhtelif araçlar 

kullanılır (yani çeşitli araştırmalar, hastane kullanım seviyeleri, milli 

öncellikler vb.). 

  Teftiş ve uyum kontrolü, uzman personelle özel metotları belli hedefler 

doğrultusunda kullanır. 

  Akreditasyon sürecinde kişisel becerilerin değerlendirilmesi ve iş disiplini, 

sağlık kuruluşunun işidir. 

  Akreditasyon, sertifikalandırmadan farklı bir iştir, sertifika bir ön koşul arz 

etmez. Uygulama alanları ve mekanizması farklıdır. Ruhsatlandırma 

sonucunda ise kesin hatlarıyla çizilmiş faaliyet alanına izin verilir. Onay 

hükümet tarafında mahalli veya milli ölçekte verilir. (Ruhsatlandırmanın 

 
47 “Joint Commission International Accreditation Standards For Hospitals“, Second Edition, 
Effective January, 2003, pp. 7-9 ;Ramponi, “Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon”, a.g.e., s. 5. 
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içine organ nakli, kalp cerrahisi, doğum öncesi bakım ve yatak sayısını 

artırma gibi işlemler girer). 

  Akreditasyon iki aşamalı bir süreçtir, birinci aşamada denetim, ikinci 

aşamada belgelendirmedir. İki aşamanın arasında en az 4 ay gibi bir sürenin 

geçmesi gerekmektedir. 
 

 Akreditasyon işlemini talep eden sağlık kuruluşu, akreditasyon yolculuğunu bir 

bütün olarak ele alıp bu süreçte yer alan uygulama alanlarını ve sınırlamaları baştan 

kabul edip kendisini buna uyarlayabilmek durumundadır. 
  
 1.1.7 Akreditasyonun İlkeleri 
  
 Akreditasyon işleminin esasında, hasta odaklılığı, kültürel uyumluluk, sürekli 

gelişme ve iyileştirme yatmaktadır. Akreditasyon ilkelerinin önceliğinde, hasta ve 

hasta bakımına yönelik işlemler vardır. Akreditasyon aynı zamanda farklı disiplinleri 

bir araya getiren çalışmaların bir bütünüdür. Değerlendirme sürecinde sağlık 

kurumuna gelen hastaların, hasta yakınlarının görüşleri, almış oldukları hizmetten 

tatmin seviyeleri gibi verilere başvurulur. Akredite edecek kurumun, sağlık 

kuruluşundan yerine getirmesini istediği ilkelerden bazıları, hasta bakım kalitesinin 

ve emniyetinin geliştirilmesi, emniyet tedbirlerinin alınması, uygulamaların 

iyileştirilmesi, değerlendirme sisteminin kurulması, sürekli kalite artırımı, kesintisiz 

bir ilerleme kaydedebilmek için kalite yönetim sisteminin oluşturulmasıdır.  
  
 Bu gelişim süreci sistematik yaklaşmayı, hataların en aza indirilme arayışlarını 

da beraberinde getirmektedir. İşin özü, mevcut durumu sağlıklı ölçülerle ortaya 

koymak ve adım adım ilerleme reçetesi yazabilmektir48. Sağlık kuruluşu 

çalışanlarının (profesyonellerinin) sürece dahil edilmesi kalite gelişiminde kuruluş 

içerisinde alınacak kararlarla mümkün olabilmektedir. Bu sayede iyi uygulama 

örneklerinden yola çıkarak personelin eğitim alması sağlanır, iş tatmininin artması, 

                                                 
48 A. Skok, H. Swerissen, J. Macmillan, “Standards and Quality Improvement Processes in Health and 
Community Services: A Review of the Literature – QIC”, June 2000, ISBN 1 875546 39 1, p. 15 
;Debbie Sandlin, “10-Step Joint Commission Accreditation of Healthcare Organizations’ Compliance 
Plan”, Journal of PeriAnesthesia Nursing, Vol 15, No 4 (August), 2000: p. 264 ;Mücelle 
Tokatlıoğlu, IQ, “Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği Bölümü”, s.12 ;H. S. Güngör, Figen 
Küçükerenköy, Özlem Yıldırım, “Hasta Güvenliği ve Beklenmedik Olaylar”, Sözlü Bildiri, II. Ulusal 
Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 04–07 Mart 2004, Bildiri Özet Kitabı, Pamukkale-Denizli, 
s. 140. 
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değişimi kabul etme, uygun çözümleri benimseme açısından karar aşamasına 

herkesin katılması, akreditasyonun her bir safhasında ayrı kadroların kullanılmasını 

da gerektirmektedir. 
  
 Akreditasyon işlemini yapacak kurum aynı zamanda, açıklama, bilgilendirme 

ve iletişimi sağlayacak olan merciidir. Akreditasyon ilkelerinden bazılarının devam 

eden bir süreç olması, tarafsızlık ihtiyacı, gelecekte olabilecekleri tahmin edebilmek 

olarak özetlemek mümkündür. Bu ilkeleri aşağıda olduğu gibi açıklamak 

mümkündür49; 

  Devam eden bir süreç olması: Akredite olmak isteyen sağlık örgütünün 

izlemekte olduğu kalite politikaları isabetli olursa örgüt uzun vadeli 

(stratejik) planlar hazırlamak zorundadır. Akreditasyon süreci sağlık 

örgütünü sürekli kalite arayışında olmaya itmeli, tavsiyeler vasıtasıyla bunu 

destekleyip pekiştirmelidir. 

  Tarafsızlık ihtiyacı olması: Akreditasyon işlemi sağlık örgütünün kesin bir 

kıstas karşısındaki durumunu teşhis etmesini kolaylaştırmalıdır. 

  Kesintisiz değerlendirme ve akreditasyon sürecinin geliştirilmesi: 

Değerlendirme ve sürekli kalite yükseltimi prensipleri esasında 

akreditasyon ilkeleriyle aynıdır. Akredite eden kurum etkinliği, masrafları, 

akreditasyon süreciyle ilgili sorunları ölçebilmek için bir izleme sistemi 

geliştirmektedir. İzleme sisteminde sağlık örgütü bunu pilot test çalışmaları, 

uzman yorumları, öneriler ışığında gerçekleştirmektedir. 

  Gelecekteki gelişmeleri dikkate alması: Sağlık örgütünün faaliyet sahasına 

bakmaksızın (özel ve kamu)  gelecekteki muhtemel gelişmelere karşı bir 

eylem planı oluşturabilmelidir. 

  Kapsamının kademeli olarak genişletilmesi: Kalite-güvenlik sisteminin 

gerekliliği, mevcut standart ve kriterler yeni gelişmelere cevap vermek 

üzere değiştirilir/düzenlenir. Kalite gelişimini ortaya koyacak göstergeler 

tanıtılabilmelidir. 

                                                 
49 Sandlin, a.g.e., p. 264. 

 28



  Sahasının genişletilmesi: Akreditasyon standartları ve bu standartların 

kullanılabilmesi için geliştirilen kriterler aşama aşama klinik göstergelere 

indirgenmekte dolayısıyla daha doğru bir değerlendirme yapılabilmektedir. 

  Karar mekanizmasının değerlendirilmesi: Akreditasyon prosedürü, 

değerlendirilebilecek şekilde yeniden gözden geçirilip yapılandırılır, 

böylece karar mekanizmasının kendisinin ilerleme kaydettiği teminat altına 

alınır. Gelişim planı araştırma sonucunda elde edilen veriler ışığında 

oluşturulur. 

  Hasta bakımı ve güvenliğinin sağlanabilmesi: Bu amaçla yüksek standartlar 

oluşturulmuştur, akreditasyon standartları ülkelerin yasal, dini ve/veya 

kültürel faktörlerine göre değişiklik göstermektedir. 
 

 Akreditasyon ilkelerinin esasında, devam eden bir süreç olması, tarafsızlık 

ihtiyacının olması, akreditasyon işleminin kesintisiz değerlendirme süreci olması ve 

bu sürecin geliştirilmesinin yanında, akreditasyon örgütünün gelecekte olabilecek 

değişimleri gelişmeleri dikkate alabilmesi, tatmin sahasını genişletilmesi, karar 

mekanizmalarının değerlendirilmesi, hasta bakımına ve güvenliğine yönelik 

akreditasyon standartlarının oluşturulması ilkelerin özünü oluşturmaktadır. 
 
 1.1.8 Akreditasyon Kararı 
  
 Akredite olmak isteyen sağlık kuruluşu akreditasyon kararı verilmeden önce 

çok basamaklı bir değerlendirme sürecinden geçer. Bu değerlendirme sürecinin ana 

elementleri50;  

-  Kurumun kendi kendini değerlendirme safhası,  

-  Akreditasyon örgütü çalışanlarınca yapılan saha denetimidir.  
 

 JCAHO tarafından Amerika’da bulunan sağlık kuruluşları için verilen örnek bir 

akreditasyon kararı Tablo 1.4’de verilmiştir. JCAHO tarafından verilen resmi 

akreditasyon kararında yüzdelik oran kullanılmış ve akreditasyon örgütünce, sağlık 

                                                 
50 Joint Commission International Accreditation, “Denetim Süreci Rehberi“, 4. Baskı, Ocak 2003, 
s.5 ;“Facts About The Board of Commissioners” (Çevrimiçi) 
http://www.jcaho.org/about+us/board+of+commissioners/facts+about+the+board+of+commissioners.
htm, 26 Mart 2006. 
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kuruluşunun denetimi, hangi yüzdelik oranda yerine getirdiği aşağıdaki ifadelerle 

gösterilmiştir51. 
 
Tablo 1.4: JCAHO Örgütünün Resmi Akreditasyon Karar Raporu 
 
Akreditasyon Kararı Oran Açıklama 

Taltifli Akreditasyon % 12 En yüksek akreditasyon kararıdır. Tüm 
yönleriyle örnek kuruluş olduğunu gösterir. 

Akreditasyon % 10 Tüm performans alanlarında standartlara 
tam uygunluk gösterir. 

Tavsiyeli 
Akreditasyon % 74 En az bir alan dışında, genel olarak 

standartlara uygun olduğunu gösterir. 

Şartlı akreditasyon % 0.5 
Standartlara genel olarak uygun olmamakla 
birlikte, belirlenen süre içinde uyumun 
sağlanacağına dair oluşan kanaati içerir. 

Ön Yeterlilikli 
Akreditasyon % 0.3 

Seçilmiş alanlarda standartlara uygun 
olduğunu ve yeni servislerin de işletmeye 
açılması ile 6 ay içinde tam tetkik 
yapılacağını gösterir. (Yeni açılan 
kuruluşlara uygulanır). 

Akredite değil % 0.5 Standartların kesinlikle karşılanamadığını 
gösterir. 

 
Kaynak: İbrahim ERDOĞAN, “Sağlıkta Akreditasyon ve ISO Standartları”, Sağlık Hizmetlerinde 
Toplam Kalite Yönetimi, Haberal Eğitim Vakfı, Ankara, 1998, s.206. 
  
 JCAHO’nun kendi ülkesindeki hastaneleri akredite etmek üzere sağlık 

örgütlerine vermiş olduğu rapor 6 grupta değerlendirilmektedir. En yüksek 

akreditasyon kararı “taltifli akreditasyon” olup en yüksek akreditasyon kararı olarak 

yüzdelik oranla (% 12) ifade edilmektedir, “Akredite değil” raporunda ise yüzdelik 

oran % 0.5 ifade edilip standartların kesinlikle karşılanamadığı şeklindedir.  
 
 JCAHO’nun Amerika’da bulunan sağlık kuruluşları için verilen akreditasyon 

kararı Tablo 1.4’de incelenmiştir. Bununla beraber JCAHO uluslararası arenada 

hastane akreditasyonu yapan JCI akreditasyon kararı akredite, akredite değil şeklinde 

olabilmektedir. Uluslararası hastane akreditasyonunu kazanabilmek için tüm sağlık 

                                                 
51 İbrahim Erdoğan, Sağlıkta Akreditasyon ve ISO Standartları, Sağlık Hizmetlerinde Toplam 
Kalite Yönetimi, Haberal Eğitim Vakfı, Ankara 1998, s.206. 
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kuruluşlarının geçmek (yerine getirmek) zorunda olduğu “çekirdek” veya “eşik” 

standartlar koyarlar, akreditasyon denetimini talep eden sağlık kuruluşu “çekirdek” 

standartları yerine getirebilmelidir.  
  
 Çekirdek akreditasyon standartlarını yerine getirebilen (çekirdek olmayan 

standartların bir kısmının da yerine getirilmesi arzu edilir) sağlık kuruluşuna nihai bir 

akreditasyon raporu ve sonuç sertifikası verilir. Akreditasyon örgütünce hazırlanan 

bu raporda “akredite olma” veya “akreditasyonun reddi” şeklinde düzenlenir52; 

-  Akredite olma: Sağlık kuruluşunun tüm alanlarda çekirdek ve çekirdek 

olmayan JCI standartları ile kabul edilebilir uygunluk gösterdiğinde 

sonuçlanan bir akreditasyon kararıdır. Bu rapor sağlık kuruluşunun ulaştığı 

JCI standartları ile uyum düzeyini göstermektedir.  

-  Akreditasyonun reddi: Sağlık kuruluşunun JCI standartları ile uyum içinde 

olmadığında, JCI çeşitli sebeplerden dolayı akreditasyon sürecinden geri 

çekildiğinde veya akreditasyonu talep eden sağlık kuruluşunun gönüllü 

olarak akreditasyon sürecinden geri çekildiğinde verilen bir akreditasyon 

kararıdır.  
 

 Bir akreditasyon kararı, JCI tarafından feshedilmedikçe üç yıl geçerlidir. 

Akreditasyon kararı, JCI tarafından kuruluşun araştırmasını tamamladığı ilk günden 

itibaren veya eğer takip gerekli ise, herhangi bir gerekli araştırmanın tamamlanması 

ile geriye dönük olarak yürürlüğe girmektedir53. Sağlık kuruluşunun üç yıllık 

akreditasyon döngüsünün sonunda, akreditasyon belgesinin yenilenebilmesi için o 

kuruluşun yeniden değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Sağlık kuruluşunun 

yeniden akreditasyon değerlendirmesinden başarılı ile geçebilmesi için tüm 

faaliyetlerinin sürekliliği ve bu faaliyetlerin geliştirilmesi önemli olmaktadır. 
  
  

 

 

                                                 
52 “Hastaneler için Akreditasyon Standartları”, a.g.e., s. 5. 
53 “Hastaneler için Akreditasyon Standartları”, a.g.e., s. 6. 
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 1.2 AKREDİTASYON PROSEDÜRÜ VE AKREDİTASYON  

 STANDARTLARININ OLUŞTURULMASI 
  
 Akreditasyon, sağlık kuruluşunun yüksek kaliteye ulaşması ve o kuruluşun 

çalışma ortamını arzu edilebilir seviyeye çıkartma fırsatı verebilen bir yöntem olarak 

görülmektedir yani akreditasyon sağlık kuruluşunun kalitesinin geliştirilip bunun 

yükseltilmesidir54. JCI örgütünün yasal temsilcilerinin de ifade ettikleri üzere 

“akreditasyon sürecini işlemini talep eden veya yaşamış sağlık kuruluşlarının sürekli 

gelişim içinde olmalarını sağlamak durumundadırlar” olarak ifade edilmiştir55. 

Yazımızın bundan sonraki bölümünde akreditasyon prosedürünün başlatılması için 

yapılan işlemler ve denetim sürecinin sonuçlarının iletilmesine yer verilecektir. Daha 

sonraki kısımda ise akreditasyon standartlarının nasıl oluşturulduğu bu standartların 

oluşturulmasında geçirilen evreler aktarılıp, oluşturulan standartların 

derecelendirilmesinde izlenen yöntem ve sürekli kalite geliştirme ilkesinin ne olduğu 

anlatılacaktır. 
 
 

                                                

1.2.1 Akreditasyon Prosedürünün Başlatılması 
  
 Akreditasyon prosedürünün başlatılabilmesi için denetimi talep eden sağlık 

kuruluşu ve denetimi gerçekleştirecek akreditasyon örgütünün yapması gereken 

çeşitli işlemler bulunmaktadır. Tezimizin bu kısmında denetim işlemini talep eden ve 

kabul eden JCI örgütünün denetim safhasından önce izlediği aşamalar aktarılacaktır. 
  
 Akreditasyon prosedürü sağlık kuruluşunun JCI örgütüne başvurusu ile 

başlamaktadır. Akreditasyon başvurusunun JCI örgütünce kabulünden sonra 

prosedürün yerine getirilmesinde izlenen aşamaları; prosedüre katılım, öz 

değerlendirme, akreditasyon kuruluşuna finansal katkının sağlanması, denetim 

için gerekli ekibin atanması (akreditasyon denetçileri, çalışma şartları, denetim 

hazırlığı, akreditasyon denetimi, akreditasyon değerlendirme masasının görevleri), 

 
54 Karen Timmons, “Be Clear what Accreditation is Intended to Accomplish”, (Çevrimiçi) 
http://www.akreditasyon2004.org/main.php?page=konmet, 6, pp. 16. 
55 Karen Timmons, “Accreditation – A Definition Accreditation in Healthcare Istanbul, Turkey 23 
September, 2004, p. 9 ;Karen Timmons, “WHO World Alliance for Patient Safety”, Nairobi, Kenya, 
19 January 2005, Joint Commission International, 17 January 2005 Durban, Republic of South Africa, 
(Çevrimiçi) www.who.int/entity/patientsafety/events/05/Karen_Timmons, 18 Mart 2006, p. 16. 
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prosedürün sonuçlandırılması ve prosedür sonuçlarının iletilmesi şekli ile 

tanımlanmaktadır56. 
 

- Başvuru; Akreditasyon prosedürünün yerine getirilmesinde, akreditasyonu 

talep eden sağlık kuruluşunun ve akreditasyon örgütünün yerine getirmesi gereken 

bazı hususlar bulunmaktadır. Prosedürün yerine getirilmesinde ilk olarak tetkik 

başvurusunun akreditasyon örgütüne (yazılı veya elektronik olarak) müracaatı 

gerekmektedir57. Akreditasyon başvurusunu sağlık kuruluşunun yasal temsilcisi 

yapar. Sağlık kuruluşunun birden fazla hastanesi varsa denetim için bir zaman 

çizelgesi hazırlamak yine yasal temsilcinin görevidir.  Başvuru prosedürünün sağlık 

kuruluşunca yerine getirilmesinden (başlatılması) sonra akreditasyon örgütü; 

-  Tetkikin uzunluğu ve tetkikçi sayısının belirlenmesi, 

-  Tetkik için kontrat yapılması ve ön hazırlık gündeminin hazırlanması  

yönünde çalışmalarını tamamlamaktadır.  
  
 Akreditasyon örgütü sağlık kuruluşunun denetim başvurusunun kabulünden 

sonra prosedürün yerine getirilebilmesi için bir tarih belirler (genellikle 90 gün 

içerisinde). Prosedürün başvuru safhasından sonra işlemin başlatılabilmesi için 

akreditasyon denetimini yerine getirecek bir ekip atanır. Prosedürü yerine getirmek 

üzere atanan ekip (JCI denetçileri), hastane personeli ile işbirliği içerisinde 

prosedürün aşamalarına yönelik karşılıklı görüş alışverişi içerisinde bulunurlar. 

Prosedürün yerine getirilmesine yönelik son şekli, ekip (JCI denetçileri) içerisinde 

görev alan “akreditasyon koordinatörü veya baş tetkikçi” tarafından verilir. 

Prosedüre yönelik tüm işlemler tetkik tarihinden önceki 30 gün içerisinde tamamlanır 

ve bu bilgiler sağlık kuruluşuna yazılı olarak bildirilir58 . Eğer iki tarafta akreditasyon 

prosedürünün ertelenmesini talep ederse, bunun nedeni/nedenleri açık olarak 30 gün 

önceden bildirilmelidir. Taraflara, erteleme yönünde bir işlem yapılacaksa, her iki 

tarafında iştirak edebileceği yeni bir düzenlemeye gidilir.  
 

                                                 
56 Derick P. Pasternak, JCI Akreditasyon Tetkiki Süreci, “Akreditasyon İçin Başvuru”, Eğitim 
Semineri Antalya, 17 Kasım 2005, Microsft PowerPoint Sunumu, 48 sayfa, s. 3.  
57 Pasternak, a.g.e., s. 6  
58 Pasternak, a.g.e., s.11 ;Facts about the Joint Commission on Accreditation of Healthcare 
Organizations (Çevrimiçi) http://www.jcaho.org/about+us/index.htm, 3 Eylül 2004. 
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- Prosedüre Katılım; Sağlık kuruluşu tarafından akredite olmak için yapılan 

müracaat sonunda sağlık kuruluşundan ayrıntılı bir döküm hazırlaması istenmektedir. 

İstenen bu dökümde sağlık kuruluşunun kendisini standartlar ışığında öz 

değerlendirme yapması istenmektedir. Sağlık kuruluşu yapacağı öz değerlendirmeyi 

bir rapor halinde hazırlar. Sağlık kuruluşu tarafından hazırlanan öz değerlendirme 

raporu akredite edecek kuruluşa posta veya elektronik yolla teslim edilebilmektedir. 

Öz değerlendirme bilgileri akreditasyon örgütünün sağlık kuruluşunu tanımasına 

yardımcı olmasının yanında, akreditasyon sürecinin yürütülmesine ilişkin kaba bir 

taslak yapılabilmesine de olanak sağlamaktadır. 
  
 Prosedüre katılımda, sürece, akreditasyon denetimini isteyen sağlık 

kuruluşunun ve akreditasyon örgütünün ikili olarak dahil olması gerekmektedir. 

Akreditasyon denetimini talep eden sağlık kuruluşunun prosedüre katılımda yani 

denetim öncesi hazırlığın doğru bir şekilde yapılabilmesi ve denetim sürecinin tam 

olarak yapılabilmesi için sağlık kuruluşu tarafından akreditasyon örgütüne kurum ile 

ilgili bilginin doğru bir şekilde verilmesi, kurum ile ilgili bilginin güvenirliği, bilgiye 

istendiği zaman ulaşılabilirliği ve sağlık kuruluşu yöneticilerinin şeffaflığı önem 

kazanmaktadır. Bu ifadeleri açıklamak gerekirsek59;  

-  Bilginin doğruluğu, sağlık kuruluşunun akreditasyon prosedür işlemini 

yerine getirilmesini kabul etmiş ise, sahip olduğu bütün bilgileri denetçilere 

istenildiğinde ortaya koymak zorundadır.  

-  Güvenilirlik, sağlık örgütünün akreditasyon denetimine girmeden önce 

yerine getirmesi gereken “öz değerlendirme" evresi olup, bu süreçte o 

kuruluşta görev alan tüm sağlık profesyonellerini kapsamaktadır. Bilgi 

sızdırma durumunda her iki taraf için sürecin garantisi verilemez. Bu 

yüzden hem akreditasyonu yapacak kuruluş hem de sağlık örgütü 

mahremiyetten sorumludurlar.   

-  Bilgi ve verilere ulaşılabilirlik, sağlık örgütü akredite eden kurumun 

temsilcilerinin bilgiye erişimlerini kolaylaştırmalıdır. Bu ilke özellikle 

akreditasyon araştırması sırasında gerekli olacaktır. Sağlık örgütü ve 

akredite eden kuruluş akreditasyon sürecini etkileyebilecek herhangi bir 
                                                 
59 Joint Commission on Accreditation of Health Care Organization, (Çevrimiçi) 
www.jcaho.org/ http://www.jcaho.org/trkintl_frm.html, 1 Aralık 2003. 
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gelişme olduğunda birbirlerini bilgilendirmek üzere anlaşmaktadırlar. Eğer 

bu şeffaflık ilkesi yerine getirilmezse akredite eden kurum süreci yarıda 

kesme hakkına da sahiptir. 
 

- Öz değerlendirme; Akredite eden örgüt tarafından sağlık kuruluşuna 

gönderilen analitik belgeler ışığında sağlık örgütü kendisini öz değerlendirmeye tabii 

tutar, bu süreç akreditasyon prosedüründe önemli adımlardan bir tanesini teşkil 

etmektedir. Akredite olmak isteyen sağlık kuruluşu çalışanları, öz 

değerlendirmelerini akreditasyon standartları ışığında yaparlar. Bu safha esasında 

sağlık örgütünün bütün faaliyetlerini içermektedir. Öz değerlendirme sürecinde, 

akredite eden akreditasyon örgütü tarafından gönderilen rehber, tavsiye ve öneriler 

prosedürün çeşitli adımlarını kolaylaştırmayı ve yol gösterici olmasını 

amaçlamaktadır. Gönderilen rehberde, denetimden önce sağlık örgütünün atması 

gereken adımların neler olabileceği ve bu adımlardan en uygun olanının seçilmesi, 

sağlık kuruluşuna bırakılmıştır. Sağlık kuruluşunun akreditasyon örgütüne sunacağı 

öz değerlendirme raporunda aşağıdaki konulara yer verilecektir60: 

  Sağlık kuruluşunun yapılanması, 

  Sağlık kuruluşunu ve faaliyetlerini tanıtan belgeler, 

  Sağlık kuruluşunun fiziki konumu, 

  Sağlık kuruluşunun yapısı, 

- Faaliyetleri  

- Sağlık kuruluşunca tedavi edilebilen hastalıkların oranı  

- İnsan kaynaklarının finansal boyutu 

  Sağlık kuruluşunun gelişim veya uyum planı, 

- İç ve dış müşteri beklentilerine cevap verebilme planları 

- Sağlık kuruluşunun ileriye dönük planları 

- Son 3 yıla ait kesin hesapları 

  Sağlık kuruluşunun kayıt altında aldığı hasta bilgileri. 
 

 Sağlık kurumu tarafından akreditasyon örgütüne yollanan öz değerlendirme 

raporuna, sonuçlar ve izlenen yöntem eklenir. Akreditasyon örgütünce incelenen bu 

                                                 
60 Hakan Ertufan, “Hastanelerde Akreditasyon Gerekliliklerinin Yönetim Süreçlerinde Uygulanması”, 
II. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 04–07 Mart 2004, Pamukkale-Denizli. 
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rapor, tekrar sağlık yöneticisine gönderilir. Tüm bu işlemlerden sonra öz 

değerlendirme raporu standart ve kriterlere karşılık gelen durumun sonuçlarının 

tahliline dayanmaktadır61. 
  
 Akreditasyon başvurusunun akreditasyon örgütünce incelenmesinden sonra, 

akredite olmak isteyen sağlık kuruluşu ile diyaloga girilir ve akreditasyon 

sözleşmesine gidilir. Sözleşme metninde hukuksal ibarelerin yanı sıra akreditasyon 

esnasında izlenecek prosedüre ait çizelge, araştırmanın toplam süresi, denetçi sayısı 

ve akreditasyon örgütüne finansal katkının (ödenecek miktarı) ibareleri yer 

almaktadır. Sözleşme, sırasıyla, sağlık kuruluşunun temsilcisine ve akredite eden 

örgütün yöneticisine imza için gönderilir. Sözleşme imzalandıktan sonra akredite 

eden kurum yukarıda bahsedildiği üzere sağlık kuruluşunun kendi kendini 

değerlendirmesi için gerekli analitik belgeleri (standartlar, veri toplama formları, 

kılavuz) göndermektedir. Akreditasyon sözleşmesinin imzalanmasından sonra (varsa 

eksiklikler tamamladıktan sonra) sağlık kuruluşu ile genellikle 90 gün içerisinde 

olacak şekilde, tetkik için bir tarih kararlaştırılır62. 
 

- Sağlık örgütünün akredite eden kuruluşa finansal katkısının sağlanması; 

Akredite olmak isteyen sağlık kuruluşunun akredite eden örgüte ödeme yapması 

gerekmektedir. Yapılacak ödemenin hesaplanmasında63; 

 Denetçilerinin akreditasyon denetimine hazırlanma masrafları,  

 Denetimde görev alan personelin ve yöneticilerin maaşları, 

 Akreditasyon denetçilerinden istenen eğitim hizmetinin masrafları, 

 Denetçilerin seyahat masrafları, 

 Denetçilerin asli işyerine ödenecek miktar, 

 Süreç esnasında baskısı yapılacak, dosyalanacak, dağıtılacak evrakın  

 tutarı, 

 Akreditasyon değerlendirme masasının işlem masrafları esas alınır. 
 

                                                 
61 Pasternak, JCI Akreditasyon Tetkiki Süreci, s. 46. 
62 Derick P. Pasternak, “JCI Akreditasyon Tetkiki Süreci”, JCI Yönetici Konferansı Sağlık 
Bakanlığı Sağlık İşletmeleri Federasyonu, 17–19 Kasım 2005, Antalya, (Çevrimiçi) 
http://www.sif.org.tr/dosyalar/users/sif/File/01%20Antalya-SurvProcTUR.s..4, 21 Aralık 2005. 
63 Derick P. Pasternak, “JCI Akreditasyon Tetkiki Süreci”,  
http://www.sif.org.tr/dosyalar/users/sif/File/01%20Antalya-SurvProcTUR. A. g.e. s.12 
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 Finansal katkının belirlenmesinde denetimin süreceği gün sayısı, sağlık 

kuruluşunun büyüklüğü, sağlık kuruluşunun klinik faaliyetleri de önem 

kazanmaktadır. Talep edilecek tutarın belirlenmesinde, yapılan pilot çalışmalar ve 

geçmiş yıllarda elde edilen tecrübeler dikkate alınır. İzlenen bu yöntemler ile 

akreditasyon örgütünün fiyat belirlemesinde yapılan tahminlerin isabeti de o 

derecede artmaktadır. Akredite olmak isteyen sağlık kuruluşunun yapacağı ödemeler 

ve ödeme süreleri yasal düzenlemelerle belirlenmiştir, akreditasyon başvurusundan 

önce sağlık kuruluşuna iletilir. 
 

- Denetim için gerekli ekibin atanması; Sağlık kuruluşunun akreditasyon 

başvuru işlemini yapıp prosedüre katılım için tüm işlemleri yerine getirmesinden 

sonra, iki örgütün yasal temsilcisi tarafından imzalanan sözleşme sonrasında, 

akreditasyon örgütü saha denetiminde görev alacak grubu belirler. Akreditasyon 

prosedürünün yerine getirilmesinde iki grup yer almaktadır. Bunlar, akreditasyon 

değerlendirme masası ve akreditasyon denetçileridir. Bu grupların görevleri, çalışma 

şartları aşağıda açıklandığı gibidir64. 
 
 Akreditasyon grubunda, akreditasyon değerlendirme masası ve akreditasyon 

denetçileri bulunmaktadır. Akreditasyon prosedürünün yerine getirilmesinde bu iki 

grup görev alır; 
 

- Akreditasyon denetçileri: Akreditasyon örgütünce atanan denetçiler tarafsız 

olmak durumundadırlar, akreditasyon işlemi esnasında tarafsızlığın teminatlarıdırlar. 

Akreditasyon denetçileri sağlık sektörünün değişik meslek gruplarından, sağlık 

örgütlerinin işleyişi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olanlardan, kalite ve 

akreditasyon prensiplerine hakim olanlardan ve akreditasyon örgütünce eğitime tabii 

olmuş kişilerden oluşur. Akreditasyon denetiminde denetçilerin vasıfları önem 

kazanmaktadır. Tüm denetçilerin iyi birer dinleyici, gözlemci olmaları ve analitik 

yaklaşım sergilemeleri gerekmektedir. Denetim yapılacak sağlık örgütünün olumlu 

yönlerini iyi teşhis edip gelişim sürecini buradan başlatmaları gerekmektedir. 

Akreditasyon örgütü, akreditasyon araştırmacılarını kendi uzmanlık alanları 

                                                 
64 Joint Commission International, “Accreditation Standards for Hospitals“, a.g.e., p. 7 ;Pasternak, JCI 
Akreditasyon Tetkiki Süreci, s. 6 
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dışındaki örgütlerde de çalıştırarak kazandıkları tecrübeyi JCI örgütüne aktarmaları 

istenir. Akreditasyon denetçileri kendi içerisinde görev dağılımı yaparlar. Grup 

içerisindeki bu görev dağılımı daimi değildir. Grup içerisinden bir akreditasyon 

koordinatörü veya baş tetkikçi belirlerler. Grup içerisinden seçilen koordinatör,  

grubun liderliğini üstlenir, kişilerarası iş bölümünü ve çalışma planını belirler. 

Bunların yanında koordinatörlük araştırma planını geçerli kılmakla, uzman 

raporunun yazımını yürütmekle, denetçiler ve akreditasyon değerlendirme masasının 

üyeleri arasında haberleşme köprüsü kurmakla da görevlidir. 
  
 Akreditasyon prosedürünün yerine getirilmesinde görev alan akreditasyon 

denetçilerinin çalışma şartları, denetime hazırlık ve akreditasyon denetim gibi 

hususlara yer verilecektir. 
 

- Akreditasyon denetçilerinin çalışma şartları: Denetçiler zamanlarının üçte 

ikisini akreditasyona yönelik işlerde geçirebilirler. Tutarlılığı sağlamak ve başlıca 

prensipler üzerinde uyuma varmak için görevin yerine getirilmesi şartlarını 

tanımlayan ve her iki taraf için garanti veren bir akreditasyon araştırma kontratı 

hazırlanır. Hazırlanan bu kontratta, denetçilerin, çalışma grubunda geçireceği zaman 

ile bu görevde geçireceği toplam süre (en az iki yıl) belirtilir. Gene de tecrübe 

kazanmaları açısından denetçilerin iki yıllık bir zaman zarfı için bu görevi 

yürütmeleri gerekmektedir. 
  
 Akreditasyon denetçileri, akreditasyon belgesini almaya hak kazanan sağlık 

kuruluşunu daha sonraki dönemlerde akreditasyon standartlarına uyup uymadıklarını 

denetlemek gibi bir yükümlülükleri bulunmamaktadır. Akreditasyon denetçileri 

denetim öncesi ve denetim anında sağlık kuruluşlarının iç veya dış organlarının 

yorum ve tavsiyelerinin doğruluğundan emin olmalıdırlar. Bu yüzden akredite olmak 

isteyen sağlık kuruluşları kendi kuruluşlarını değerlendirme özetlerini (öz 

değerlendirme formlarını) başvuru işleminden sonra denetim esnasında ihtiyaç 

duyulduğunda akreditasyon denetçilerine takdim etmek durumundadırlar. Öz 

değerlendirme rapor özetleri denetleme raporlarının sonuçları ve tavsiyeleri ile 

değerlendirilmeye tabii tutulacaktır.  
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 Sağlık kuruluşunun akreditasyon kontratını imzalamadan önce belirli bir 

denetçiyi istememe hakkı bulunmaktadır. Akreditasyon denetçisinin değiştirilmesi ile 

ilgili talep sağlık kuruluşunun yasal temsilcisi tarafından yerine getirilir. 

Akreditasyon denetçileri denetimi tarafsız ve standart bir yöntem ile yürütmeleri 

gerekmektedir65. Akreditasyon denetimlerine hazırlık olarak, akredite eden örgüt 

tarafından, bir ön eğitim ve devam eğitimi verilmektedir. Akredite eden örgüt, 

denetimcilerden istenilen ve denetimcilerin ortaya koyduğu performans arasında bir 

tutarlılık oluşturması amacıyla denetimcileri de değerlendirmeye alma yönünde 

işlemler yapmaktadırlar.  

 Akreditasyon denetiminde görev alacak grubu inceledikten sonra, akreditasyon 

denetimine hazırlık ve prosedürün son safhası olan prosedür sonuçlarının 

akreditasyon örgütünce duyurulması işlemleri aşağıda anlatılacaktır.  

Akreditasyon prosedürünün yerine getirilmesinde saha denetimi önemli bir aşamayı 

oluşturmaktadır. Akreditasyon prosedür süreci, denetimin hazırlığı, saha denetimi, 

akreditasyon prosedürünün sonuçlandırılması ve akreditasyon denetim raporunun 

hazırlanmasından oluşmaktadır. Bunlar66; 
 

- Denetimin hazırlığı: Akreditasyon örgütü, akredite olmak isteyen sağlık 

kurumuna öz değerlendirme sonuçları ışığında bir denetim planı sunar. Bu plana 

denetimin süresi ve denetçiler dahil edilmiştir. Sağlık kuruluşunun da görüşleri 

ışığında, plan gerekirse, denetim koordinatörlüğünce yeniden görüşülüp 

düzeltilebilir. Denetimden önce sağlık kuruluşunun araştırmaya nasıl hazırlanacağını 

belirlemek amacı ile kullanım kılavuzu oluşturulur. Bu kılavuz eşliğinde sağlık 

kuruluşu, denetçilerin inceleyeceği belgeleri hazırlamalı ve sağlık kuruluşunda 

çalışan personeli denetim konusunda bilgilendirmelidir.  
 

- Akreditasyon denetimi: Denetim, öz değerlendirme sonuçlarını temel alarak 

sağlık kuruluşunun etkinliğinin ölçülmesine yardımcı olur. Sağlık kuruluşunun bütün 

faaliyet alanlarını kapsar ve öz değerlendirmede elde edilen veriler burada kullanılır. 

Akreditasyon denetimi karşılıklı güven içinde yürütülmelidir. Sağlık kuruluşu tahlil 

                                                 
65 “Accreditation Standards for Hospitals“, a.g.e., p. 7 
66 Joint Commission International Accreditation, Denetim Süreci Rehberi, 4. Baskı Ocak, s.7 ;“JCI 
Accreditation Process Timeline”, (Çevirimiçi) 
www.jointcommissioninternational.com/docviewer.aspt, 16 Mart 2006. 
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için gereken tüm belgeleri denetçiye takdim eder. Kullanım kılavuzu bu konuda 

ayrıntılı bilgi vermektedir. Aynı zamanda denetçiler de denetim esnasında bir kılavuz 

kullanmak durumundadırlar. Akreditasyon denetçileri denetim esnasında sağlık 

kuruluşunun eksiklerini görebilirler, bu durumda gördükleri eksikliği anında akredite 

olmak isteyen kurumun yönetimine sözlü veya yazılı rapor ile iletirler. Yapılan 

durum değerlendirilmesinden sonra denetçiler tarafından akreditasyon değerlendirme 

sürecine ya devam kararı alınır ya da akreditasyon değerlendirme süreci geçici olarak 

durdurulur.  
  
 Denetimin sonunda, sağlık kuruluşunun yapmış olduğu öz değerlendirme ve 

denetim sonuçları esas alınarak bir rapor hazırlanır. Akreditasyon uzmanları 

tarafından hazırlanan sonuç raporunda bir eksiklik/hata görülürse akredite olmak 

isteyen sağlık kuruluşunun yasal temsilcisi itiraz hakkını kullanabilir. Ancak bu 

itirazın belli bir sürede yapılması gerekmektedir. Hazırlanan rapor iki kısımdan 

oluşmaktadır67.  

-  Sağlık örgütünün öz değerlendirme sürecinde kullandığı metotların 

değerlendirilmesi, 

-   Akreditasyon standartları ile örtüşen sonuçların değerlendirilmesidir. 
 

Akreditasyon denetçileri yapmış oldukları inceleme ve ziyaret sonucu elde 

ettikleri tüm verileri akredite edecek örgüte yazılı bir rapor halinde verirler. Verilen 

nihai rapor akreditasyon değerlendirme masası tarafından incelemeye tabi tutulur. 

Nihai karar incelemenin ardından verilmektedir68. 
 
Sağlık örgütü/örgütleri hakkındaki akreditasyon kararını verecek olan 

değerlendirme masasının üyeleri ve yaptıkları işler aşağıda gösterildiği gibidir.   
 

- Akreditasyon değerlendirme masasında görev alacak kişilerde aranan 

özellikler; Akreditasyon değerlendirme masasında 11 üye görev almaktadır. Bu 

üyelerin meslek grupları ve sayıları: 
 

  Sağlık yönetiminde tecrübeli ve yeterli 3 üye,  

  Tıbbi bakım hizmetlerinde yeterli 3 üye (en az bir tanesi hastane hijyeni  

                                                 
67 “Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals”, a.g.e., p. 8. 
68 Pasternak, JCI Akreditasyon Tetkiki Süreci, a.g.e., s.44. 
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 konusunda uzman),  

  Eczacılık ve para medikal bakımdan tecrübeli ve yeterli 3 üye, 

  Hasta bakım kalitesi, hasta emniyeti ve akreditasyon konularında  

 tecrübeli ve yeterli 2 fizikçi. 
 

- Akreditasyon değerlendirme masasının görevleri; Denetçilerin vermiş 

oldukları raporu incelemek üzere oluşturulan akreditasyon değerlendirme masasına 

ulaştırılan dokümanları incelerler. Akreditasyon değerlendirme masasında görev alan 

kişiler denetçilerin denetim raporunu incelemenin yanında69; 
 

 Sağlık kuruluşu için oluşturulan akreditasyon prosedürünü incelemek,  

 Akreditasyon örgütünün yürüttüğü prosedürler hakkında yıllık özetler  

 çıkarmak, 

 Akreditasyon işlemini karara bağlamak 

gibi görevleri de yerine getirmek zorundadırlar.   
 

- Akreditasyon prosedürünün sonuçlandırılması; Akreditasyon denetçileri, 

yapmış oldukları inceleme ve ziyaret sonucu elde ettikleri tüm verileri akredite 

edecek örgüte yazılı bir rapor halinde verirler. Denetim ekibi tarafından verilen nihai 

rapor, akreditasyon değerlendirme masası tarafından incelemeye tabi tutulur. Nihai 

raporu incelemek üzere değerlendirme masası, 3 ayrı uzmanlık alanına sahip, 3 

üyesini inceleme yapmak amacıyla görevlendirir. Bu 3 üye, devamlılığı sağlamak 

amacıyla denetim koordinatörüyle de ayrıca görüşmeler yapıp (not: akreditasyon 

örgütünün idari personeli, 3 üye), denetim ekibinin raporlarının doğruluğunu inceler 

ve karar için akreditasyon değerlendirme masasına teslim eder. İncelemeden sonra 

gerekli görülürse sağlık kuruluşunun yeniden denetimi istenebilir. Gözden 

geçirmenin sonunda, akreditasyon değerlendirme masası akreditasyon prosedüründen 

tatmin olup olmadığını belirtir ve bu durumu akreditasyon raporunda yazar.   
 
 Akreditasyon değerlendirme masası tarafından hazırlanan “akreditasyon 

raporu”, takip denetimi gerektiren haller ve akreditasyon karar süreci şeklinde 

hazırlanmaktadır70. Bunları aşağıda gösterildiği gibi açıklamak mümkündür;  

                                                 
69, “Joint Commission Reminds Accredited Organizations to Check Surveyor Identity”, Joint 
Commission Resources, Volume 26, Number 6, June 2006, p. 4. 
70 Pasternak, JCI Akreditasyon Tetkiki Süreci, s. 42–43 
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 Takip denetimi gerektiren haller; Akreditasyon denetimi esnasında denetçiler 

tarafından takip denetimi gerektiren haller: 

  Temel Standartlarla ilgili aşağıdaki olaylarda bir odaklanılmış tetkik 

ve/veya yazılı bir takip raporu gereklidir ve akreditasyon ertelenir 

- Birden fazla ölçülebilir element 0 (uyumsuz) puan alır veya 

- Standart puanı 5’ten az veya eğer 

- Toplam temel standart puanı 9.0’dan az ise 

  Temel olmayan standartlarla ilgili aşağıdaki olaylarda bir odaklanılmış 

tetkik ve/veya yazılı bir takip raporu gereklidir ve akreditasyon ertelenebilir 

veya ertelenmeyebilir 

- Bütün standartlar 0 puan alır veya eğer 

- Toplam temel olmayan standart puanı 7.0’dan az ise 

  Bir plan, dokümantasyon veya prosedür veya politika gerekli olan 

standartlar için 6 ay içinde yazılı bir rapor gereklidir.  

  Tetkikçi gözlemi, personel veya hasta görüşmesi veya fiziki yapıların 

incelenmesini gerektiren standartlar için odaklanılmış tetkik için (genellikle 

bir tetkikçi tarafından) 6 ay gereklidir.  

  Her ikisinin de gerekli olduğu durumlarda, odaklanılmış tetkik esnasında 

yazılı rapor incelenir. 

  Odaklanılmış tetkik esnasında bir defa 3 aylık uzatma verilebilir. 

  Tetkik ekibinin lideri; raporları, tavsiyeleri ve destek dokümanları teslim 

eder. 

  Akreditasyon örgütünün idari personeli, raporların doğruluğunu inceler ve 

karar için değerlendirme masası üyelerine teslim eder. 

  Resmi akreditasyon karar raporu 

- Genellikle 60 gün içerisinde, 

- Ertelenmedikçe, takip denetimine bağlanmadıkça gönderilir. 
  
 Prosedür sonunda hazırlanan raporun diğer bir şeklide akreditasyon karar 

sürecidir. Karar süreci raporunda; akredite edilen veya akreditasyonun reddi şeklinde 

olmaktadır. 

 (a) Akredite edilen;  
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- Tüm temel standartlarla uyumlu kabul edilebilir, 

- Tüm temel olmayan standartlarla uyumlu kabul edilebilir ve 

- Eğer bir takip varsa tüm şartlar karşılanmalıdır. 

 (b) Akreditasyonu reddedilen; 

- Herhangi bir veya üç şartın karşılanmaması, 

- Daha önce başlatılan süreçten hastanenin geri çekilmesi, 

- JCI değerlendirme masası üyeleri bu nedenlerle akreditasyon kararını 

geri alır. 
  
 Akreditasyon kararları araştırmanın gerçekleştirildiği anda kuruluşun ilgili 

standartların ve amaç ifadelerinin her birine uyum düzeyine dayanır. Her bir 

standarda “tamamen karşılanmış”, “kısmen karşılanmış” veya “karşılanmamış” 

olarak skorlar verilir71. Akreditasyon kararı, akreditasyon araştırmasının bulgularının 

bir özeti ve takip faaliyetlerinin sonuçları ile beraber akreditasyon talebinde 

bulunulan kurumun yöneticisine, sağlık örgütüne ve sağlık kuruluşunun bağlı olduğu 

üst kuruluşa gönderilir. Sağlık kuruluşunun hazırlanan akreditasyon raporuna itiraz 

hakkı mevcuttur, yapılan itiraz haklı bulunursa akreditasyon değerlendirme masası 

durumu yeniden değerlendirebilir72.  Raporda akreditasyon değerlendirme masasının 

görüş bildirdiği en az bir tavsiyesi bulunur. Tavsiyenin yanında akreditasyonun 

sınırları belirtilir. Akreditasyon örgütü tarafından alınan akreditasyon kararı 

feshedilmediği sürece akreditasyon hükmü 3 yıl boyunca devam etmektedir. Hüküm, 

akreditasyon kuruluşunun sağlık kuruluşunun keşfini bitirdiği ilk günden itibaren 

fiilidir. Sağlık kuruluşunun üç yıllık akreditasyonu bittikten sonra, hükmün 

yenilenmesi için uygun olup olmadığı yeniden değerlendirilmeye alınır. Eğer, 

akreditasyon süresince sağlık kuruluşunun bünyesinde, mülkiyet veya servislerde her 

hangi bir değişiklik olursa bu durum akreditasyon örgütüne bildirilmek zorundadır. 

Bu durumda akreditasyon örgütü yeni bir teftişe karar vererek yeni bir akreditasyon 

kararı sunar. 

 
  
                                                 
71 Denetim Süreci Rehberi, s.8 ;“Accreditation timeline charts transition from old process to new 
model”, Joint Commission Perspectives, Joint Commission Resources, Volume 23, Number 1, 
January 2003, pp. 1–3. 
72 Hastaneler için akreditasyon standartları, s. 9. 
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 1.2.2 Akreditasyon Standartlarının Oluşturulması 
  
 Tüm dünyada geçerliliği kabul edilmiş ve sağlık kuruluşları tarafından 

uygulanmakta olan JCI akreditasyon standartları, sağlık kuruluşlarında çalışan 

profesyonellerle yürütülen bir dizi inceleme ve tenkit çalışmaları neticesinde ortaya 

konulmuştur. JCI standartlarının tasarlanmasında ve uygulanmasında, hasta bakım 

kalitesine, tesisin güvenliğine ve yönetim fonksiyonlarına odaklanma ihtiyacı 

duyulmaktadır. Ayrıca standartların oluşturulmasında, tüm hastane ve servislere 

uygulanabilme özelliği taşıması, özel proseslere değil, genel amaç ve prensiplere 

uygulanabilmesi ve anlamlı bir şekilde uygulanabilir, izlenebilir ve ölçülebilir olması 

esas alınmaktadır73 şeklinde ifadeler bulunmaktadır. Akreditasyon standartları 

oluşturulurken, sağlık örgütlerinin ihtiyaç duyduğu alanların belirlenmesinde, 

akademik literatürün tahlili ve diğer ülkelerdeki yansımaları da dikkate alınarak, 

akreditasyon standartları yavaş yavaş şekillenmektedir. Şekillenen akreditasyon 

standartlarının mümkün olduğu kadar ölçülebilir, ulaşılabilir, tarafsız olması ve daha 

kesin unsurlar içermesine özen gösterilmelidir olarak ifade edilmektedir74.  
 
 Akreditasyon standartlarının oluşturulmasında göz önünde bulundurulması 

gereken hususlar aşağıda ifade edilmiştir; 

-  Kapsamlı olması, yani oluşturulan standartların kamu ve özel bütün sağlık 

bakım organizasyonlarının faaliyetlerini kapsamalıdır. 

-  Uygulanabilir olması yani, standartlar sağlık bakım organizasyonlarına 

uygulanabilecek şekilde formüle edilebilmelidir.  

-  Anlaşılabilir olması, yani bazı standartlara ve/veya ölçülebilir elementlerini 

kolaylaştırmak amacı ile açıklayıcı kutucuklar eklenmelidir. 

-  İhtiyaçları karşılayabilir olması yani, ülkelerin ve o dönemin/zamanın 

gereksinimlerini karşılayabiliyor olması gerekmektedir yönünde ifade 

edilmektedir.  
 

 JCI standartları, sağlık kuruluşlarının gerçek anlamda ihtiyaç duyduğu sahaları 

belirlemek ve standartların bu sahalara tam olarak cevap verebilmesini sağlamak 

                                                 
73 Tokatlıoğlu., TÜSSİDE, s. 3 ;Ostenberg, Akreditasyon aracılığıyla Mükemmellik 
(Akreditasyonla Mükemmellik), s. 45.  
74 Tokatlıoğlu, TÜSSİDE, s. 3-4. 
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için, JCI örgütü tarafından düzenli aralıklarla gözden geçirilmektedir. Standartların 

gözden geçirilip düzenlenmesine yönelik tüm bu çalışmalar JCI resmi temsilcileri 

tarafından düzenli olarak yayınlanarak, kişi/kuruluşlar bu yönde 

bilgilendirilmektedir75. Akreditasyon standartlarının belirlenmesinde izlenen yol, 

daha sonra tezimizin devam eden kısmında aktarılacaktır. Burada Joint Commission 

International akreditasyon örgütünün uluslararası standartların belirlenmesinde 

yaptığı çalışmalara yer verilip, akreditasyon standartlarının düzenlenmesinde izlenen 

yöntem, standartların derecelendirilmesi ve sürekli kalite geliştirme ilkeleri gibi 

çalışmalara da yer verilecektir. 
 
 1.2.2.1 Akreditasyon Standartlarının Belirlenmesi 
  
 Uluslararası Birleşik Komisyon (JCI) tarafından 1999 yılında akreditasyon 

standartlarının belirlenmesi ve standartların gözden geçirilmesine yönelik bir dizi 

çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu çalışmalar, oluşturulan Uluslararası Birleşik 

Komisyon tarafından gerçekleştirilmiştir76. Uluslararası akreditasyon standartlarının 

yeniden oluşturulmasında, ülke ihtiyaçlarına göre tekrar düzenlenmesinde görev alan 

Uluslararası Birleşik Komisyon’un faaliyetlerine yer vermeden önce, JCI örgütünün 

akreditasyon standartlarının (uluslararası standartların) sahip olması gerektiği 

özelliklerini inceleyelim. Bunlar77; 

•  Uluslararası sağlık profesyonellerinin fikir birliği içerisinde olmaları, 

•  Dünya çapında bireylerin ve kuruluşlar tarafından internete dayalı gözden 

geçirme sistemine sahip olması,  

•  İhtiyaca göre farklı dünya bölgelerinde grupları dâhil edebilme becerisi, 

•  Araştırma sürecinin temsili ülkelerde test edilebilmesi, 

                                                 
75 Standards Improvement Initiative, January 2007, (Çevirimiçi) 
http://www.jointcommission.org/Standards/SII/, 26 Mart 2007, p. 2 ;Paul van Ostenberg, “Joint 
Commission International (JCI): A Partner in Quality and Safety” Joint Commission on Quality and 
Safety Journal Global Supplement, 2004, pp. 1–4, (Çevirimiçi) 
http://www.ingentaconnect.com/content/jcaho/jcjqs/2004/00000030/A00112s1/art00002, 26 Mart 
2007. 
76 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, p. 2 ;van Ostenberg, 
Akreditasyon aracılığıyla Mükemmellik (Akreditasyonla Mükemmellik)”, s. 41.  
77 A.e., s. 41. 

 45



•  Uluslararası standartlar komitesi ve bir uluslararası akreditasyon komitesi 

tarafından nihai gözden geçirme ve onaylama yönünde bir sürece sahip 

olması şeklinde ifade edilmektedir. 
  
 Uluslararası Birleşik Komisyon aynı zamanda JCAHO akreditasyon örgütünün 

uluslararası akreditasyon standartlarını belirleyen komisyonunun üyesidir. 
  
 Uluslararası Birleşik Komisyon’da iki komite görev almaktadır. Bu komiteler, 

uluslararası akreditasyon komitesi (üyelerle birlikte) ve standartlar komitesi (üyelerle 

birlikte) olarak bir oluşum içerisinde birlikte çalışmalarını sürdürmektedirler78. 

Standartlar komitesi akreditasyon standartlarının belirlenmesi yönünde çalışmalarını 

yerine getirirken örgüt içerisinde bazı alt gruplar ile çalışmaktadır. Akreditasyon 

standartlarının belirlenmesinde çalışmalarından yararlanılan bu gruplar79; 

-  Çalışma grubu, 

-  Standartları gözden geçirme grubu ve  

-  Bilim konseyi’dir.  
  
 Akreditasyon standartlarının oluşmasında yararlanılan bu gruplar ortalama 12–

15 kişiden meydana gelmektedir. Bu grupların oluşumu ve yapmış olduğu işler 

aşağıda gösterildiği gibidir. 
 
 Çalışma grubu; JCI akreditasyon standartları ilk olarak çalışma grubunda ele 

alınır. Çalışma grubunun elemanları, farklı alanlarda farklı uzmanlık bilgisine sahip 

kişilerden oluşmaktadır. Akreditasyon standartlarını belirlemede görev alan çalışma 

grubunda idareciler, doktorlar, hemşireler ve hasta bakıcıları gibi farklı mesleklere 

sahip kişilerin yanında değişik coğrafi bölgelerde yaşayan kişilerinde olmasına özen 

gösterilir. Son yıllarda hasta temsilcileri de bu grubun içerisine dahil edilmiştir.  
  
 Standartları gözden geçirme grubu; Burada görev alan kişilerin ortak özelliği, 

sağlık organizasyonunda daha önce görev almış veya halen çalışan kişilerden oluşan 

bir yapı sergilemesidir. 
  
 Akreditasyon standartlarının belirlenmesinde görev alan gruplar çalışmalarını 

üç aşamada tamamlarlar. 

                                                 
78 A.e., s. 34. 
79 A.e., s. 41.   
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  Birinci aşama; Taslak standart ilk hali ile çalışma grubunda tartışılır, 

düzeltilmiş şekli tüm üyelerin görüşlerine sunulur, taslak ile ilgili yorumlar 

tekrar gözden geçirilir   

  İkinci aşama; Taslak standart ile ilgili alınan yorumlar tekrar gözden 

geçirilir, akreditasyon standartlarının ve standartların ölçüm kıstaslarının 

değerlendirileceği ikinci bir oturumda ele alınıp yeniden görüşülür, bu yeni 

hali ile düzenlenerek tekrar standart belirlenmesinde görev alan grup 

üyelerine yorumlanması için gönderilir. 

  Üçüncü aşama; Bu aşama standartların yeniden gözden geçirilmesi 

sürecine yönelik işlemleri içerir. Burada standartları gözden geçirme grubu 

hazırlanan dokümanı değerlendirir. Bundan sonraki aşama oluşturulan 

standarda yönelik bilim konseyinin fikrini almak şeklinde gelişir.  
 
 Bilim konseyi; Bilim konseyi, akreditasyon standartlarını oluşturma ve 

şekillendirme sürecinde, çalışma grubunu, standartları gözden geçirme grubunu 

standartlarla ilişkin tüm gelişmelerde yönlendirir ve danışmanlık yapar. Ayrıca bilim 

konseyi gözlem ve yorumlarıyla da akreditasyon standartlarının belirlenmesine 

büyük katkıda bulunur. Bilim konseyi, kullanılan akreditasyon standartlarının 

mevcut versiyonunu ve o dönemde uluslararası arenada denenmekte olan standart 

taslağı hakkında görüşlerini bildirir. Uluslararası akreditasyon standartlarının nasıl 

oluşturulduğu, oluşturulan taslak bazlı dokümanın oluşumunda görev alan çalışma 

gruplarının, bilim konseyinin yapmış oldukları işler ve standartların oluşturulmasında 

kullanılan süreç, kaynaklardan edinilen bilgiler ışığında akış şeması olarak Şekil 

1.2.’de gösterildiği gibidir. 
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 Akreditasyon standartları ve standart kriterlerinin oluşturulmasında ilk aşama, 

taslak bazlı bir doküman oluşturmaktır. Taslak doküman, dünya literatürünün 

incelenmesi ve uluslararası alanda konunun uzmanlarının fikirlerinin alınması ile 

oluşturulan bir dokümandır. Oluşturulan bu dokümanın çalışma grubu ve standartları 

gözden geçirme grubunda tartışıldıktan sonra bilim konseyine yollanır. Bilim 

konseyinde görüşüldükten sonra, standartlar test ve deneme sürecine girer. Deneme 

ve test sürecini geçirmiş ve son şeklini almış akreditasyon standartları, hizmet 

kalitesini mümkün kılan beklenti veya mecburiyet ifadesi olarak tanımlanmaktadır80. 

Akreditasyon standartları pozitif olarak ifade edilir. Erişilmesi beklenen başarı 

ölçüleri tespit edilir, mümkün olduğu kadar ölçülebilir, ulaşılabilir ve tarafsız daha 

kesin unsurlar içermelisine özen gösterilir. Standartların oluşturulmasında görev alan 

profesyoneller kendilerini, öz eleştiri safhasında, standartların oluşturulmasında 

standart ve kıstaslara ne kadar uyulduğu hususunda sorgularlar ve aşağıdaki sorulara 

cevap ararlar81; 

  Neyi gerçekleştirmek istiyoruz?   

  Nasıl başaracağız?  

  Başarıya ulaşıp ulaşamadığımızı nasıl ölçeceğiz? Sorularının cevaplarını 

ararlar. 
  
 Ölçülebilir kriterler sayesinde standartların karşılaştırılmasına imkan verilir. 

Akreditasyon standartlarının oluşumundan evvelki safhada (araştırma safhası) 

deneklerin zihinlerinde oluşan sorular, tarafsız ölçüleri değerlendirilip geliştirilir. 

Oluşturulan genel yapıdan sonra standartların düzenlenmesi safhasına geçilmektedir. 
  
 1.2.2.2 Akreditasyon Standartlarının Düzenlenmesi 
  
 Akreditasyon standartları, sağlık kuruluşunun bulunduğu ülkeye has kültürel 

öğeler ve ülkelerin sahip olduğu yasal çerçeve değerlendirerek ve/veya araştırarak 

düzenlenir. Burada sağlık kuruluşunun bulunduğu ülke önem kazanmaktadır. 

Standartlar, esasında, hastaya odaklanıp, tüm sağlık kuruluşlarının ulaşması için 

“erişim” veya “iyi uygulama” standartları şeklinde düzenlenmişlerdir. Bütün sağlık 
                                                 
80  “The quality assurance project’s information outlet”, Quality Assurence Project, Fall 1999, 
Volume 8, Number 2, p. 11. 
81 van Ostenberg, “Akreditasyon aracılığıyla Mükemmellik (Akreditasyonla Mükemmellik)”, s. 
41–42.  

 49



kuruluşlarının geçmek zorunda olduğu “çekirdek” veya eşik standartlar, yönetim 

fonksiyonları çevresinde organize olmuşlardır.  
 
 Uluslararası akreditasyon standartları (JCI) ile Amerika’da bulunan hastaneleri 

denetlemek üzere geliştirilen standartlar (JCAHO) arasında farklı uygulamalar 

bulunmaktadır. JCAHO standartları Amerikan kanun ve yönetmelikleri ile doludur. 

Hasta hakları bu ülke kanunlarına göre belirlenmiştir. Bina güvenliği konusunda 

atıfta bulunulan standartlar sadece bu ülkeye özel olup bu standardın uluslararası hiç 

bir karşılığı bulunmamaktadır. Genel olarak bakıldığında82; 

  JCAHO standartları, ulusal ve eyalet kanunları ve düzenlemeleri ile 

doludur, 

  JCAHO standartları, örgütlü bir tıbbi heyet için koşullar gibi çok sayıda 

“politik” düşünce içerir, 

  JCAHO standartları, ABD dili ve kültürünü yansıtan öğeleri içermektedir. 
  
 Uluslararası akreditasyon standartlarını, sağlık profesyonellerinin fikir birliği 

ile farklı dünya bölgelerinin ihtiyaçlarına göre odak gruplar oluşturarak yeniden 

düzenlemek mümkündür. JCI akreditasyon standartları Portekiz, İtalyan, İspanyol, 

Alman, Çin, Çek, Türk ve Danimarka dillerine tercüme edilip kitap haline 

getirilmiştir. 
  
 1.2.2.3 Akreditasyon Standartlarının Derecelendirilmesi Ve 

Sürekli Kalite Geliştirme 
  
 Akreditasyon örgütünce alınacak akreditasyon kararları, denetimin 

gerçekleştirildiği anda, sağlık kuruluşunun standartları işletebilmesi ve kuruluşun 

amaç ifadelerinin her birine uyum düzeyini gösterir. Sağlık kuruluşunun 

denetiminden sonra her bir standardın, “tamamen karşılanmış”, “kısmen karşılanmış” 

veya “karşılanmamış” olarak derecelendirmesi yapılır. Akreditasyon standartlarının 

derecelendirilmesinde uyulması gereken diğer bir hususta standartların kapsamlı 

olması şeklindedir. Akreditasyon örgütünce standartların kamu ve özel bütün sağlık 

bakım organizasyonlarının faaliyetlerini içermesinin yanında, anlaşılabilir ve 

uygulanabilir olabilmesidir. Bundan dolayı bazı standartlara açıklayıcı bölümler 

                                                 
82 A.e., s. 40. 
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eklenmiştir. Akreditasyon standartlarının derecelenmesinde ve standartların 

revizyonunda sürekli yenilenme ve kalite geliştirme ilkesi esas alınması yönünde 

görüşler bulunmaktadır83. 
 

Akreditasyon standartlarında sürekli kalite geliştirme ilkelerinin yerine 

getirilebilmesi için geçmişten bu güne kadar yapılmış çalışmaların bazıları aşağıda 

sıralanmıştır84. 

  Farklı 10 ülkeden katılan temsilcilerin akreditasyon standartlarının oluşumu 

için yapmış oldukları çalışmaların sonuçları, 

  Dünyanın çeşitli bölgelerinden seçilmiş ve gruplandırılmış 6 odak grup 

(görev birliği konsensüsü/komisyonu olarak da adlandırılır), 

  Hasta ve aile hakları konusunda dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenlenen 

paneller, sempozyumlar, kongreler,  

  Hastanelerde infeksiyon kontrolü konusunda yapılmış uzman incelemeleri, 

  Hizmet yönetimi ve hastane güvenliği konusunda yapılmış panel ve 

toplantılar, 

  Akreditasyon standartlarının incelenmesi ve gözden geçirme ile oluşturulan 

süreçlerin 5 ayrı ülkede test edilmesi, 

  JCI tarafından oluşturulan “görev birliği” komisyonu (uluslararası görev 

birliği) dünyanın altı ana bölümünden oluşan üyelerden oluşmaktadır. Bu 

bölgelerin (Latin Amerika, Karayipler, Asya/Pasifik hattı, Orta Doğu 

bölgesi, Orta ve Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Afrika bölgeleridir) geçirilen 

tüm süreçleri onaylaması, 

  Uluslararası platformda hasta güvenliği ve hasta bakım kalitesini artırmaya 

yönelik eğitim, yayın, değerlendirme ve danışmanlık hizmeti sağlayan Joint 

Commission International (JCI), Ocak 1998’den itibaren, uluslararası 

hastane standartlarının yeniden oluşturulması için 30’un üzerinde ülke 

temsilcilerini bir araya getirmiştir. Mevcut Amerikan hastane akreditasyon 

standartlarını değerlendirmiş ve Ekim 1999’da JCI uluslararası 

akreditasyon standartlarını yayınlamıştır.  

                                                 
83 Hastaneler İçin Akreditasyon Standartları, s. 8 ;H. N. Viswanathan, J. W. Salmon, “Accrediting 
Organizations and Quality Improvement”, Am J Manag Care, 6(10): 2000 Oct, pp.1117-30. 
84 Hastaneler İçin Akreditasyon Standartları, s. 2. 
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  Joint Commission International’ın kuruluş gerekçelerinden biriside, kurum 

tarafından yurtdışındaki (ABD dışındaki) hastaneleri akredite etmek amacı 

idi. Bunun için oluşturulacak akreditasyon standartları ve uluslararası 

prensipleri belirlemek amacı ile Şubat 1998’de “Uluslararası Görev Birliği” 

adında bir grup oluşturmuştur ve grup ilk toplantısını Haziran 1998’de 

gerçekleştirmiştir. 

  Arkasından aynı yıl (1998) ve 1999’da Chicago, Budapeşte ve Barselona’da 

toplantılara devam edilmiştir. Yurt dışındaki sağlık kuruluşları için Ekim 

1999’da standartlar yayınlanmıştır.  
  
 Akreditasyon standartları kalite yönetimi ve sürekli kalite gelişim prensiplerine 

dayanmaktadır. Ayrıca akredite eden kurumun, sağlık bakım organizasyonlarına 

sürekli kalite gelişimini hedeflemesi ve kalite ile ilgili göstergelerin geliştirilmesi 

yönünde tavsiyeleri bulunmaktadır. 
  
 1.3 AKREDİTASYONUN ULUSLARARASI BOYUTU 

 
 Dünyada sağlık kuruluşlarını denetleyip akreditasyon belgesini veren 

akreditasyon örgütü, merkezi ABD de bulunan Joint Commission Accreditation For 

Health Organization (JCAHO) örgütüdür. Bu örgüt 1999 yılına kadar yaklaşık 

20.000 sağlık organizasyonunu denetlemiştir. JCAHO örgütü ile ülkelerin geçirmiş 

olduğu aşamalar ve yapılan çalışmalar bilimsel ortamlarda paylaşılmıştır85. Sağlık 

kuruluşu akreditasyonuna yönelik JCAHO’dan sonra Avustralya, Yeni Zelanda 

                                                 
85 Paul M. Schyve “The evolution of external quality evaluation: observations from the Joint 
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations”, International journal for Quality in 
Health Care, Volume 12, Number 3: 2000; p. 255 ;Poletti, Williams, Mitchell, “Mammography in 
New Zealand: Radiation dose and image quality”, p. 98 ;David Nicholas, “Using Accreditation to 
Improve Quality”, QAP Editorial, The quality assurance  project’s information outlet, Volume 8, 
Number 2, Fall 1999, p. 8 ;Charles D. Shaw, “Health Service Accreditation: Report of a Pilot 
Programme for Community Hospitals”, BMJ, 25 March 1995; 310, p. 781 ;Donna Vincent Roa, 
“Improving Health Services Delivery with Accreditation, Licensure, and Certification”, The Quality 
Assurance Project‘s Information Outlet, Volume 8, Number 2, Fall 1999, p. 8 ;Editor Letters, 
“Hospital Accreditation Is Important”, British Medical Journal (BMJ), March 2001; 322, p. 674 ;T. 
Brooks, “King's Fund Organisational Audit.”, King's Fund News, 17(3), 1994, s.1–3 ;King’s Fund, 
Organizational Audit. Hospital Accreditation Programme: Organisational Standards And Criteria, 
London: King's Fund, 1994 ;R. Smallwood, “Safety and quality in healthcare: what can England and 
Australia learn from each other?”, Clin Med., 2003 3(1): Jan-Feb; p. 68-73 ;Paul M. Schyve “The 
evolution of external quality evaluation: observations from the Joint Commission on Accreditation of 
Healthcare Organizations” International journal for Quality in Health Care Volume 12, Number 3: 
2000; p. 255. 
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(1989), İngiltere ve İspanya’da hastane akreditasyonuna yönelik çalışmaların olduğu 

incelenen literatürde görülmüştür86. JCAHO örgütü tarafından 1999 yılına kadar 

dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan akreditasyon denetimleri, 1999 yılından itibaren 

JCAHO örgütünün alt kuruluşu olan JCI tarafından yapılmaya başlanmıştır. 
 

 Yazımızın bundan sonraki bölümlerinde JCI örgütünün yani uluslararası 

akreditasyon (yönetsel, hasta odaklı) standartlarına geniş yer verilecektir. Ayrıca JCI 

akreditasyon denetimine hazırlanan hastanelerin kendi bünyelerinde bulunmayan 

üniteler ile ilgili hizmetleri dışarıdan satın alabilmeleri mümkündür. Örneğin 

hastanede bulunmayan radyoloji ve tıbbi laboratuar hizmetlerinin dışarıdan alınması 

durumunda, anlaşma yapılan merkezin seçiminde bazı kriterler araması 

gerekmektedir. Seçilen merkezlerin (radyoloji ve tıbbi laboratuar) vermiş oldukları 

hizmetlerin güvenirliği, kullandıkları cihazların kalibrasyonuna yönelik yapılan tüm 

işlemlerin uluslararası ve/veya ulusal bir kuruluş tarafından belgelenmiş olması 

gerekmektedir. Laboratuar işlemlerine, dünyada ve ülkemizde bu hizmeti veren 

kuruluşlara kısaca değinilecektir. Devamında ise Sağlık Bakanlığı ve JCI örgütü 

arasında imzalanan protokol neticesinde Türk ulusal sağlık akreditasyon sisteminin 

(Kurumsal değerlendirme hastane akreditasyon sistemi)  kuruluşuna yönelik 

çalışmalara yer verilecektir. 
 

 Joint Commission International, Amerika sınırları dışında diğer dünya 

ülkelerindeki hastanelerin akreditasyonuna yönelik oluşturulan “The Joint 

Commission” akreditasyon modeli hastane denetleme sistemi olarak anglo-sakson 

ülkelerde ve diğer Avrupa ülkelerinde de hızla yayılmaktadır.  
 

 Başta Amerika ve Avrupa ülkelerinde sağlık alanında kaliteli bakım sunma 

ihtiyacı, beraberinde son yıllarda ürünlerin ve hizmetlerin ilgili standartlara ve teknik 

düzenlemelere uygunluğunu tespit etme çalışmaları, modern ekonomilerin birbirleri 

ile olan ilişkilerinde önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Bu gelişmeye paralel 

olarak uygulamada olan kota, gümrük vergisi vb. ticaret kısıtlamalarının ortadan 

kaldırılması, ülkelerin ticaretinin olumsuz etkilenmemesi için tedbir alınması gereken 

bir olgu olarak da ortaya çıkmaktadır. Uluslararası standart kuruluşları, aynı ürünler 

için farklı standartlar ve teknik düzenlemelerin hazırlanmasını önleyici tedbirler ve 
                                                 
;Poletti, Williamson, Mitchell, a.g.e., p. 97.  
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politikalar geliştirmektedirler. Ürünlerin ilgili standartlara uygunluğunu tespit etmek, 

tüketici beklentilerini karşılar nitelikte olduğunu ortaya koymak için yapılan deney, 

muayene ve belgelendirme çalışmalarının nitelik itibariyle ülkeden ülkeye farklılık 

göstermeden yürütülmesini sağlayan düzenlemeler dünya gündemini meşgul 

etmektedir.  
  
 Üretim veya hizmetin minimum kalite standartlarını belirlemek ve belgelemek 

amacıyla birçok ülkede akreditasyon kuruluşları oluşturulmuştur. Değişik kuruluş 

yapılanmaları gösteren bu organizasyonlar endüstri, sağlık, finansman, ticaret ve 

hizmet sektörlerinde kaliteyi belgelendirmektedirler. Uluslararası boyutta sağlık 

örgütlerine ve üretim sektörüne yönelik kalite ve standart getirme çalışmalarından 

Avrupa ülkeleri de etkilenmiştir. Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ve Asya’da 

sağlık hizmetleri tesisleri için akreditasyon standartları aktif şekilde 

geliştirilmektedir. Ülkeler arası ürün ve hizmet dolaşımında standart geliştirme 

çabaları Avrupa Komisyonu’nun kurulmasını da beraberinde getirmiştir. Neticede 

(1950 yılında) alınan ortak kararla yeni ürünlerin üretiminde, kullanılan direktiflerin 

teknik boyutunun çok detaylı olmasından dolayı, sadece ticaretteki engelleri 

kaldırmak amacıyla standartlar oluşturulmuştur. Bu düzenlemelerden sorumlu olan 

ulusal yetkililer, aynı zamanda AB kararnamelerine göre bilirkişi olarak da atanmış 

olup, kararların gelişiminde ve ilerlemesinde de sorumlulukları bulunmaktadır. 

Kararların opsiyonel olması ve ulusal yasalarla değiştirilebilmesinden ötürü bu işlem 

kolaylaşmaktadır. Bu sistemi işler hale geçirmek için gereken ön şart, üye ülkeler 

arasında, uygunluk değerlendirmesi açısından güven duyulması ve değerlendirmeyi 

yapan ülkelerin veya örgütlerin düzeylerinin bir olmasıdır. Bu sistemde yer alan 

kuruluşların kalitesinin ve yeterliliğinin tespiti için açık ve uyumlaştırılmış kriterlere 

ihtiyaç duyulmaktadır87. Tüm bu engellerin ortadan kaldırılması ve ortak hareket 

etme istemi ile dünyada çeşitli alanlarda akreditasyon örgütlenmesine gidilmiş 

bulunulmaktadır. 

 

 
 

                                                 
87 “Akreditasyonun Uluslararası boyutu”, (Çevrimiçi), http://www.turkak.org.tr/literat/mkl2.htm, 27 
Haziran 2004. 
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 1.3.1 Dünyadaki Laboratuar Akreditasyonu İle İlgili Örgütler 
  
 Bu kısımda sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşların (laboratuar, 

görüntüleme merkezi), sağlık hizmetini sunarken hizmette kullandıkları araç 

gereçlerin kalibrasyonu ve hizmet verilen binanın ruhsatlandırmasında yasal yetkiye 

sahip ulusal ve uluslararası kuruluşlar anlatılacaktır. Bu kuruluşların, kuruluş 

amaçlarını, görevlerini, dünyada nasıl örgütlendiklerini aktarıp devamında ise 

ülkemizde bu amaçla oluşturulmuş ulusal kuruluşa yer verilecektir. 
    
 Yukarıda giriş yaptığımız cümlelere dayanak olması amacı ile ISO 15189 ve 

ISO 9001:2000 standartlarının neler olduğunu bilmekte yarar görülmektedir.  
  
 ISO 9001:2000 standartları, toplam kalite yönetiminin belgelenmesini sağlar. 

Ayrıca medikal laboratuarların kalite ve yeterlilikleri için özel koşulları sağlayan ISO 

15189; 2003 akreditasyonu için bir temel oluşturmaktadır88.  
 
 ISO 15189 standardı, klinik laboratuarlar için özel olarak geliştirilen ve 

uygulamaya giren bir akreditasyon standardıdır. Klinik laboratuarların akreditasyonu, 

yüksek kaliteli hizmet sunma yeteneğinin, bağımsız ulusal ve/veya uluslararası 

bilinirlik ve saygınlığa sahip bu konuda yetkinliği onaylanmış kurumlardan gelen 

denetçiler tarafından incelenmesi ve onaylanmasıdır. 2003 yılında son hali verilerek 

yayınlanan ISO 15189 standardı, test veya kalibrasyon laboratuarlarının yeterliliği 

için genel gereksinimlerini tanımlayan 17025 standardının üzerine kurulmuş ve 
                                                 
88 Sedef Yenice, “Kalite Tanımı ve Tarihçesi”, II. Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu (Ulusal 
Standartların Hazırlanması) Bildiri Özet Kitabı, 1–4 Kasım 2006, Girne, KKTC, s. 11 ;Sedef Yenice, 
“Akreditasyon Uygulamaları Kapsamında laboratuarda Personel Sağlığı ve Güvenli Çalışma 
Programının (PSGÇP) Geliştirilmesi”, II. Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu (Ulusal 
Standartların Hazırlanması) Bildiri Özet Kitabı, 1-4 Kasım 2006, Girne, KKTC, s. 83 ;Sedef Yenice, 
“Akreditasyon Uygulamaları Kapsamında Atık Yönetimi Programlarının Geliştirilmesi”, II. Kalite ve 
Akreditasyon Sempozyumu (Ulusal Standartların Hazırlanması) Bildiri Özet Kitabı, 1–4 Kasım 
2006, Girne, KKTC, s. 105 ;Sedef Yenice, “Laboratuar Örnekleri İçin Uygulanan Ret Nedenlerinin 
Araştırılması”, II. Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu (Ulusal Standartların Hazırlanması) Bildiri 
Özet Kitabı, 1–4 Kasım 2006, Girne, KKTC, s. 105 ;Sedef Yenice, “Klinik Biokimya laboratuarında 
Kritik Değerler İle İlgili Uygulamaların Değerlendirilmesi”, II. Kalite ve Akreditasyon 
Sempozyumu (Ulusal Standartların Hazırlanması) Bildiri Özet Kitabı, 1–4 Kasım 2006, Girne, 
KKTC, s. 106 ;Sedef Yenice, “Acil Servis Hastalarının Laboratuarında Testlerinin Raporlama 
Sürelerinin Değerlendirilmesi”, II. Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu (Ulusal Standartların 
Hazırlanması) Bildiri Özet Kitabı, 1–4 Kasım 2006, Girne, KKTC, s. 106 ;D. Çımrın ve arkadaşları, 
“Bir Üniversite Hastanesi Merkez Laboratuarı Çalışanlarının Kalite Algısı”, II. Kalite ve 
Akreditasyon Sempozyumu (Ulusal Standartların Hazırlanması) Bildiri Özet Kitabı, 1–4 Kasım 
2006, Girne, KKTC, s. 109 ;E. Altekin, v.d. “ Akreditasyon Çalışmaları Kapsamında Klinik 
Biyokimya Testlerinde Ölçüm Belirsizliğinin Saptanması”, II. Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu 
(Ulusal Standartların Hazırlanması) Bildiri Özet Kitabı, 1–4 Kasım 2006, Girne, KKTC, s. 109. 
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özellikle klinik laboratuarlar için geliştirilmiştir ve bu standartta tanımlanmayıp tıbbi 

laboratuarda üretilen test sonuçlarının doğruluğunu sağlamaya yönelik olarak 

geliştirilmiş kalite ve yeterlilik ayrıntılarını içermektedir89.  
  
 Uluslararası akreditasyon belgesi almak için yola çıkan sağlık örgütlerinin “JCI 

hasta odaklı” standartları arasında yer alan ve “hastaların değerlendirilmesi” ile ilgili 

geliştirmiş olduğu standardında, klinik laboratuar ve radyoloji ünitelerinde verilen 

hizmetin önemine yer verilmiştir. Hastane laboratuar ve radyoloji hizmetini kendi 

bünyesinde olmadığından dışarıdan satın alması durumunda, hizmetin alındığı 

merkezin ulusal ve/veya uluslararası bir kuruluş tarafından akredite edilmesi şartını 

getirmektedir, şeklinde bir ibare bulunmaktadır. 
  
 JCI denetimini yerine getirmiş veya denetime hazırlanmak üzere olan sağlık 

kuruluşları için, JCI’ın hastane akreditasyonu için hazırlamış olduğu el kitabında 

“Laboratuar hizmetleri ve tanısal görüntü servisleri kurum tarafından sağlanan 

mal veya her an kullanıma hazır dış kaynaklarla gerekli bağlantılar yapılması 

gerekmektedir”90 şeklindedir. Akreditasyon sürecini talep eden sağlık kuruluşunun 

radyoloji ve laboratuar bölümü olmasa bile, kuruluş bu hizmeti dışarıdan aldığını ve 

hizmet aldığı merkezlerin uluslararası kuruluşlar tarafından kabul gördüğünü 

(akredite olmuş) belgeleyebilirse ancak akredite olabilir91. Bu hizmeti dışarıdan 

alması durumunda hizmeti aldığı merkezin uluslararası bir örgüt tarafından akredite 

olduğunu gösteren belgelerin denetim esnasında akreditasyonu gerçekleştiren 

kuruluşa ibraz edilmesi gerekmektedir. 
 

 Dünyada sağlık alanında faaliyet gösteren laboratuarların harici kalite kontrol 

programları, laboratuarlara, rutin analitik ölçümlerin izlenmesi ve geliştirilmesi için 

gerekli olan altyapıyı sağlar ( ISO/IEC 43 1997, ISO 13528 2006, EN 45020 1998, 

ILAC G 13 2000). Aynı zamanda  

                                                 
89 İ. Ünsal, “ İyi laboratuar Uygulamalarında Temel Yaklaşımlar ve Sağlık Hizmetlerine Etkisi”, II. 
Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu (Ulusal Standartların Hazırlanması) Bildiri Özet Kitabı, 1–4 
Kasım 2006, Girne, KKTC, s. 34–35 ;F. Uras, “Tıbbi laboratuarlarda Hizmet Kalitesinin Artırılması; 
sorunlar ve çözümler”, Uluslarası Sağlıkta Kalite Akreditasyon Performans Yönetimi Bildiri Özet 
Kitabı, 15–19 Kasım 2006 Antalya, s. 68–69. 
90 Hastaneler için Akreditasyon Standartları, s.115 ;(Çevrimiçi) 
http://www.jointcommissioninternational.org/docViewer.aspx, 1 Eylül 2006, s. 8. 
91 R Scott Altman, “Bakıma Ulaşım ve Bakımın Sürekliliği”, JCI Yöneticilik Konferansı Sağlık 
Bakanlığı Sağlık İşletmeleri Federasyonu, 17–19 Kasım 2005, Antalya, s. 5. 
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a.  Katılımcı laboratuar performanslarını değerlendirir,  

b.  Metot performanslarını değerlendirir,  

c.  Klinik diagnostik testleri kontrol eder ve  

d. Laboratuar personeli için sürekli meslek içi desteğin verilmesini sağlar. 
  
Oluşturulan örgütler92 arasında, Uluslararası Akreditasyon Forumu, Uluslararası 

Laboratuar Akreditasyon Birliği, Avrupa Akreditasyon Birliği, Asya-Pasifik 

Akreditasyon Birliği, Pasifik Akreditasyon Birliği, Amerika Akreditasyon Birlikleri 

yer almaktadır. 
  
 1.3.1.1 Uluslararası Akreditasyon Forumu 
  
 Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Ocak 1993 yılında kurulmuştur, 

belgelendirme kuruluşları ve akreditasyon ile ilgilenen kuruluşların oluşturduğu 

dünya çapında bir organizasyondur93.  IAF örgütünün kuruluş amacı ve belirlemiş 

olduğu hedefler arasında, üyeler arasındaki ve onlar tarafından akredite edilen 

kuruluşlar arasındaki güveni sağlamak, International Standart Organization, 

International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) dokümanlarının kullanımını ve 

gelişimini desteklemek, üye ülkeler aralarındaki çok yönlü anlaşmaları esas alarak 

üyelerin programlarının eşitliğini sağlamak, bölgesel çok yönlü anlaşmaları teşvik 

etmek olarak yer almaktadır94.  
 
 Dünyadaki akreditasyon kuruluşları ve akreditasyon kuruluşlarının bölgesel 

grupları IAF örgütüne tam üye olabilirler. IAF genel komitesinden çıkan kararlara 

bağlı olarak belgelendirme/kayıt sisteminin kullanımında veya geliştirilmesinde rol 

alan diğer örgütler de aday üye olabilirler. 
  
 1.3.1.2 Uluslararası Laboratuar Akreditasyon Birliği 
  
 Uluslararası Laboratuar Akreditasyon Birliği (ILAC), dünyadaki 

laboratuarların ve muayene kuruluşlarının akreditasyonuyla ilgilenen kurumlar 

                                                 
92 M. Aytekin, “Eksternal Kalite Kontrol Programları için Önerilen Uluslararası Kalite Standartları ve 
KBUDEK”, Uluslararası  Sağlıkta Kalite Akreditasyon Performans Yönetimi, Bildiri Özet Kitabı,  
15-19 Kasım 2006, Antalya, s. 84. 
93 “International Accreditation Forum Inc.”, About IAF, (Çevrimiçi) http://www.iaf.nu, 22 Eylül 2004. 
94 “International Standards and Conformity Assessment For Government, Business And Society For 
All Electrical, Electronic And Related Technologies”, (Çevrimiçi) http://www.iec.ch/index.html, 13 
Mart 2006 ;“About ISO”, (Çevrimiçi) http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage, 13 Mart 2006. 
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topluluğudur95. Dolayısıyla ILAC uygunluk değerlendirmesi konusunda dünyadaki 

bütün organizasyonlarla bağlantı halindedir. Uluslararası Laboratuar Akreditasyon 

Birliğinin (ILAC) kuruluş amacı, katılımcı akreditasyon kuruluşlarının işletim 

prosedürlerinin uyumlaştırmak, laboratuar akreditasyonlarının kullanımını teşvik 

etmek, bilgi alışverişi için çeşitli yöntemler tasarlamak ve bu yöntemlerin kalıcılığını 

sağlamak, uluslararası standartların ve kılavuzların kullanımını geliştirmeye ve teşvik 

etmeye yardımcı olmak, bölgesel birliklerinin oluşumunu desteklemek ve aralarında 

yapılan işlerin gereksizce kopyalanmasını engellemeye çalışmak, karşılıklı tanıma 

anlaşmalarının gelişmesini ve kabulünü teşvik etmek, ilgilenen bütün akreditasyon 

kuruluşlarının kendi sistemlerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve benzer amaçlar 

içinde olan diğer ulusal, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.  

ILAC; uluslararası, bölgesel ve ulusal laboratuarlar akreditasyonu kuruluşları için 

üyelik olanağı sağlamaktadır. 
 
 

                                                

1.3.1.3 Avrupa Akreditasyon Birliği 
  
 Avrupa Akreditasyon Birliği’nin (EA) kuruluş amacı, üye ülkelerin uygunluk 

değerlendirmesinde gerekecek yeni kuralları (laboratuar yeterliliğini 

belirleyen/denetleyen) oluşturmaktır. Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), laboratuar 

yeterliliğini belirleyen denetleyen akreditasyon kuruluşları, belgelendirme kuruluşları 

ve muayene kuruluşları arasında bir kalite güvence sistemine ihtiyaç duyulmasının 

ardından oluşturulmuştur96. Avrupa Komisyonu ister zorunlu ister gönüllü olsun bu 

tip kuruluşlar arasında kalite teminatını sağlayacak bir sistem geliştirmek 

durumundadır. Avrupa Komisyonu, ulusal akreditasyon kuruluşlarını, birliklerini 

şekillendirmek, birbirlerinin faaliyetlerini görmek ve birbirlerinin sistemlerinin 

denkliğiyle ilgili anlaşmaları imzalamaları için gerekli koşulları sağlamak 

durumundadır.  
 
 Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA) kuruluşundan önce, 1970 yılından beri 

Avrupa'daki kalibrasyon laboratuarlarının akreditasyonu için Batı Avrupa 

Kalibrasyon Birliği (WECC) faaliyet gösteriyordu. Bunun dışında Batı Avrupa 

 
95 “What is laboratory accreditation?”, (Çevrimiçi) 
http://www.ilac.org/.http://www.ilac.org/masterframe.php?archivesId=8, 21 Eylül 2004. 
96 “What is EA?”, (Çevrimiçi) http://www.european-accreditation.org/, 22 Eylül 2004. 
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Akreditasyon Laboratuarlar Birliği (WELAC) ve Avrupa Belgelendirme 

Akreditasyon Kuruluşu (EAC) kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmekteydiler. Batı 

Avrupa Kalibrasyon Birliği (WECC) ve Batı Avrupa Akreditasyon Laboratuarlar 

Birliği (WELAC) ayrı ayrı faaliyet göstermek yerine 1995 yılında birleşme kararı 

alarak, Avrupa Laboratuar Akreditasyon Birliği (EAL) adında yeni bir yapı 

oluşturdular. Daha sonra, Avrupa Laboratuar Akreditasyon Birliği (EAL) ve Avrupa 

Belgelendirme Akreditasyon Kuruluşu (EAC) Kasım 1997’de birleşerek Avrupa 

Akreditasyon Birliğini (EA) kurdular. Bu gelişmelere paralel olarak; Avrupa 'da, 

belgelendirme kuruluşları ve laboratuardaki kalite gelişimini teşvik etmek için 

EuroLab, EuraChem, IIOC, IQNet, CEOC vb. gibi bazı birlik ve teşkilatlar kuruldu. 

Avrupa Akreditasyon Birliği’nin (EA) en önemli amacı, üye ülkeler arasında ve üye 

ülkelerin akreditasyon sistemleri arasında, karşılıklı güveni kurmak ve bu güvenin 

kalıcılığını sağlamaktır. Bunu da birbirlerinin sistemlerini, belgelerini, kendi akredite 

etmiş olduğu kuruluşların raporlarının eşitliğini kabul eden anlaşmalar yaparak 

gerçekleştirmektedir. Avrupa Akreditasyon Birliği’nin (EA) test ve kalibrasyona 

yönelik çok taraflı anlaşmalarını şimdilik 16 üye, belgelendirme için olan 

anlaşmalarını ise 15 üye ülke imzalamıştır. Avrupa Akreditasyon Birliği aynı 

zamanda karşılıklı global birleşmeye ulaşmak amacıyla dünyadaki akreditasyon 

kuruluşlarının bölgesel gruplaşmalarını bir araya getirmek için de çalışmalar 

yapmaktadır. Avrupa Akreditasyon Birliği'nin çok taraflı anlaşmalarını imzalayanlar, 

birçok ülkeden değişik akreditasyon kuruluşlarıyla test ve kalibrasyon alanında da iki 

taraflı anlaşmalar imzalamışlardır. Bu ülkelerden bazıları Avustralya, Yeni Zelanda, 

Hong Kong ve Güney Afrika'dır. EA çok taraflı anlaşmalarını imzalayanlar, 

belgelendirme alanında da IAF ile çok taraflı anlaşmalar imzalamışlardır. AB ve 

EFTA ülkelerinde veya AB ve EFTA' ya üye olmaya aday ülkelerde bulunan, ulusal 

alanda tanınan akreditasyon kuruluşları, Avrupa Akreditasyon Birliği’ne tam üye 

olabilirler. Diğer Avrupa ülkelerinde de onaylanan ulusal akreditasyon kuruluşları da 

aday üye olabilirler. 
  
 1.3.1.4 Asya-Pasifik Akreditasyon Birliği  
  
 Asya Pasifik bölgesindeki ulusal laboratuar akreditasyon kuruluşlarının hızlı 

gelişimine ve bu kuruluşların bölgedeki işbirliğine olan anlamlı ilgisine cevap olarak 
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Asya Pasifik Akreditasyon Birliği (APLAC) ve Pasifik Akreditasyon Birliği (PAC) 

kurulmuştur97. Resmi örgütlenme 1995 yılında, birlikte yer alan ülkeler arasında 

imzalanan karşılıklı anlayış muhtırasıyla başlamıştır. Asya Pasifik Akreditasyon 

Birliği'nin kurulması, girişimi esas olarak, bölgedeki laboratuar akreditasyonunu 

dünyada en iyi düzeyde yapmak, diğer bölgesel kuruluşlarla işbirliğini 

kolaylaştırmak, birliğin sesini uluslararası arenada duyurmak ve herhangi bir üye 

ülke tarafından akredite edilen laboratuarların kullanımını ve kabulünü sağlamak 

amacı ile oluşturulmuştur. Asya Pasifik Akreditasyon Birliği’nin resmi amaçları 

bölgedeki laboratuarların teknik yeterliliğine olan güvenin oluşturulmasını ve 

böylece laboratuar test verilerinin doğruluğuna her üye ülkenin inanmasını 

sağlamaktır. Ayrıca bölgedeki laboratuar akreditasyon kuruluşları ağının 

oluşturulması için de kurulmuştur. 
 
 

                                                

1.3.1.5 Pasifik Akreditasyon Birliği  
  
 Pasifik Akreditasyon Birliği (PAC), Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerin 

akreditasyon kuruluşları ve diğer ilgili kuruluşların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. 

Kuruluş amacı belgelendirmeyi uluslararası düzeyde tanıtmak, yönetim sistemleri, 

ürünler, hizmetler, personel ve diğer uygunluk değerlendirmesi programlarının 

kayıtlarını oluşturmaktır. Pasifik Akreditasyon Birliği’nin çalışma alanları olarak, 

çok taraflı karşılıklı tanıma gruplarının gelişimini teşvik etmek ve bu grupların 

faaliyetlerini düzenli olarak izlemektir. Böylece yönetim sistemleri, ürünler, 

hizmetler, personel ve benzeri uygunluk değerlendirmesi programlarının, 

akreditasyonun karşılıklı tanınmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca Pasifik 

Akreditasyon Birliği bölgedeki akreditasyon kuruluşlarının gelişimini destekler ve 

teşvik eder. Böylece akreditasyon kurumunun olmadığı ülkelerde akreditasyon 

hizmetleri için bir ön hazırlık yapılmış olmakta ve bölgede karşılıklı tanıma hedefine 

ulaşmak için yaptığı çalışmalara da destek vermektedir. Pasifik Akreditasyon 

Birliği'nin Asya, Avustralya ve Kuzey Amerika’da olmak üzere toplam 17 üyesi 

bulunmaktadır.  

 

 
97 (Çevrimiçi) http://www.ianz.govt.nz/aplac/, General Information, 22 Eylül 2004. 
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 1.3.1.6 Amerika Akreditasyon Birliği  
 Amerika Akreditasyon Birliği (IAAC), Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri veya 

ülke blokları arasında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirmesi kuruluşları, 

akreditasyon kuruluşları, belgelendirme kuruluşları, muayene kuruluşları, deney ve 

kalibrasyon laboratuarları ve diğer ilgili kuruluşlar tarafından kurulan bir birliktir98. 

Amerika Akreditasyon Birliği 1996 yılında 17 ülkeyi temsil eden 45 delegenin 

katılımıyla yapılan bir toplantıda kurulmuştur. Kuruluş amacı olarak üye ülkeler 

arasında akreditasyon sistemlerinin ve programlarının eşitliğini sağlamak, 

akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyonların uluslararası kabulünü 

uluslararası akreditasyon ağıyla ve diğer bölgesel akreditasyon üye kuruluşlarıyla 

işbirliği halinde çalışarak hızlandırmaktır. Aynı zamanda uygunluk 

değerlendirmesinin, deney ve kalibrasyon sonuçlarının uluslararası arenada kabulünü 

sağlamaktır. Amerika Akreditasyon Birliğinin (IAAC), Güney ve Kuzey Amerika 

ülkelerinden 10 tam, 5 aday üyesi vardır. 
  
 1.3.2 Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 
  
 Akreditasyon alanında dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de 

önemli adımlar atılmaktadır. Ülkemizde de uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini 

akredite etmek için 4 Kasım 1999 tarihinde yayımlanan 4457 sayılı Kanunla Türk 

Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kurulmuştur99. Türk Akreditasyon Kurumu 1999 

yılında itibaren faaliyetini sürdürmeye başlamıştır.  
  
 Kuruluş Amacı; Ürünlerin belirlenmiş kalite ve güvenlik kriterlerine göre 

yeterliliğini tespit etmek için yapılan deney, muayene ve belgelendirme işlemleri 

"uygunluk değerlendirmesi" kavramı içinde yer almaktadır. Uygunluk 

değerlendirmesi hizmetleri veren laboratuar, muayene ve belgelendirme 

kuruluşlarının nitelikleri ve çalışmalarının yeterliliği konusunda; ürünlerin, 

standartlara uygun ve güvenli olduğunu göstermek amacıyla tanzim edilmiş tek bir 

belge ile uluslararası pazarlarda kabul edilmesine, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve 

bölgesel ekonomik bloklar tarafından özel bir önem verilmektedir100. 

                                                 
98 “What is laboratory accreditation?”, (Çevrimiçi) http://www.ilac.org/, 16 Ağustos 2004. 
99 (Çevrimiçi) http://www.turkak.org.tr/literat/mkl1.htm, (16 Agustos 2004. 
100 (Çevrimiçi) http://www.turkak.org.tr/amac.htm, 16 Ağustos 2004. 
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 TÜRKAK, uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinde bulunan kuruluşların 

ortak teknik prensip ve işleyiş usullerine göre çalışmasını sağlamak, belirlenmiş 

uluslararası kriterler karşısında yeterliliği tespit edilenlerin verdiği belge ve 

raporların karşılıklı tanınabilirliğini temin etmek amacıyla, birçok ülke gibi, 

uygunluk değerlendirmesi sahasını düzenleyen akreditasyon birimlerini 

oluşturmaktadır. TÜRKAK'ın kurulmasının amacı ülkemizde bulunan ve teknik 

düzenlemelere konu olan ürün güvenliği, kalite, deney, muayene ve belgelendirme 

çalışmaları yapan laboratuar ve belgelendirme kuruluşlarının yeterliliklerini tescil 

etmek ve uluslararası geçerliliklerini sağlamaktır. 
 
 Ürünlerin belirlenmiş kalite ve güvenlik kriterlerine göre yeterliliğini tespit 

etmek için yapılan deney, muayene ve belgelendirme işlemleri olarak ulusal kuruluş 

tarafından yapılan akreditasyon işlemleri Şekil 1.3’de gösterildiği gibidir.  
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Şekil 1.3:  Ulusal Kuruluş Tarafından Yapılan Akreditasyon İşlemlerinin Akış 

Şeması  
Kaynak: http://www.atal.tubitak.gov.tr/istanbul/AtakanBasturk/Haberler/291102.htm 
;(Çevrimiçi)http://www.turkak.org.tr, 16 Ağustos 2004. 
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 Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmak isteyen örgütün 

akreditasyon işlemlerinin akışı Şekil 1.3’ de gösterildiği gibidir. Süreç bilgilendirme 

başvurusu ile başlamaktadır. Gerekli form ve bilgiler sunulduktan sonra resmi 

akreditasyon başvurusu yapılmış olur. Başvuru dosyası eksiksiz ise akreditasyon 

denetçilerinin belirlenmesi, denetçilerin başvuranlar tarafından onaylanması, kabul 

edilen denetçilerin dokümanları incelemesi ve saha denetimi gerçekleştirilir. 

Uygunsuzlukların varlığı, düzeltici faaliyet gereği ve denetim raporunun son şeklinin 

verilmesiyle süreç tamamlanır. TÜRKAK yönetim kurulunun denetim sonucu kararı 

ile örgüte akreditasyon sertifikası verilir ve örgüt gözetime tabi tutulur. 
   
 1.3.3 Ulusal Türk Sağlık Akreditasyon Kurumunu  

(Kurumsal Değerlendirme Hastane Akreditasyon Sistemi) 

Oluşturma Çalışmaları*101 
  
 Türk Hükümeti (TH), Ocak 2003 tarihinde kapsamlı bir “kamu yönetim 

reformunun” çerçevesini ve önemli parametrelerini tanımlayan programını ve Acil 

Eylem Planını açıklamıştır. Bu çerçevede, “Herkese Sağlık” başlığı altında sağlık 

sektörüne ilişkin, iddialı ve kapsamlı bir gündem sunulmaktadır. Programın temel 

hedefleri şunlardır: 
 

  Hükümet Programında yer alan bu ana hedeflerin çıkış noktası alarak Sağlık 

Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ile işbirliği içerisinde 

Sağlıkta Dönüşüm Programı olarak adlandırılan yeni bir program başlatmıştır. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde, SB ve ÇSGB, yeni bir strateji ile buna 

eşlik edecek bir eylem planı hazırlamıştır. Ayrıca, geniş çaptaki paydaşlarla 

istişareler başlamış ve bir Ulusal Konsensüs Toplantısı yapılmıştır. Sağlıkta 

Dönüşüm Programı, bu istişareler esnasında alınan yorumları göz önünde 

bulunduracak şekilde sürekli olarak uyarlanmaktadır.  
 

 Acil Eylem Planı kapsamında değerlendirilecek diğer bir hususta ülkemizdeki 

sağlık harcamalarının farklı bütçelerden karşılanıyor olması (devlet bütçesi, sosyal 
                                                 
101 Tezimizin bu bölümü Sağlık Bakanlığının Kurumsal Değerlendirme Hastane Akreditasyon 
Sistemine yönelik George Purvis’e hazırlatılan rapordan faydalanılmıştır (George Purvis “Kurumsal 
Değerlendirme Hastane Akreditasyon Sistemi”, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Bankası SPGK’ya sunulan 
sonuç raporu, 12 Nisan 2004, Türkiye Cumhuriyeti Sağlıkta Dönüşüm Projesi). 
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güvenlik kurumları ve bireylerin cepten yaptığı harcamalar) ve bu harcamaları tek 

hesaptan takip etme ihtiyacının ortaya çıkmasıdır. Sağlık hesaplarının rutin olarak 

tutulmasını ve izlenmesini sağlayan bir ‘ulusal sağlık hesabı sistemi’ olmadığından, 

doğru verilere ulaşmak mümkün olamamaktadır102. Aradan geçen bu süre içerisinde 

sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar olmuş çeşitli çalışma grupları 

oluşturulmuştur, “sağlık çalışma grupları” tarafından tertip edilen çalışmalar 

neticesinde “e- dönüşüm” Türkiye projesi çerçevesinde yürürlüğe konulan 2003-04 

kısa dönem eylem planı çerçevesinde “Bilgi Toplumu Stratejisi” eylem çalışmaları 

başlatılmış olup bununla ilgili tüm yasal düzenlemeler meclisten geçerek (28 

Temmuz 2006 tarihli resmi gazetede yayınlanarak) konunun çözümüne yönelik 

somut adımlar atılmıştır103. 
  
 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yer alan bu ilkeler doğrultusunda, 

2003 Yılı sağlık programında da “Sağlık hizmetlerinin maliyet etkili, kaliteli, yaygın, 

sürekli, toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olarak sunumunun sağlanması, 

sağlık hizmet basamakları arasından işbirliği ve sevk sisteminin geliştirilmesi, 

toplum sağlığının iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sağlık alanında 

hizmet veren kuruluşların yeniden örgütlenmesi amacıyla sistemin; yönetim, 

organizasyon, finansman, insan gücü, eğitim ve mevzuat boyutlarıyla yeniden 

yapılandırılması ihtiyacı devam etmektedir. Bu amaçla Sağlıkta Dönüşüm Projesi 

çalışmaları başlatılmış104” olduğu ifade edilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta 

Dönüşüm Projesi kapsamında hazırlanan “Kurumsal Değerlendirme Hastane 

Akreditasyon Sisteminin” ülkemiz hastanelerinde kurulması ve faaliyete 

geçirilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı ve JCI yetkilileri ile Eylül 2004 tarihinde 

İstanbul’da protokol sözleşmesi imzalanması yoluyla konuya yönelik somut adımlar 

atılmıştır105.  Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla 

sistemin insan gücü, finansman, organizasyon, yönetim, denetim, teknoloji ve fiziki 
                                                 
102 Türkiye II. Bilişim Şurası e-Sağlık Çalışma Grubu (Taslak Rapor), 20 Ocak 2004, (Çevrimiçi) 
http://www.bilisimsurasi.org.tr/e-turkiye/docs/e-saglik_taslak_raporu_formatli.doc, 30.Aralık 2004. 
103 28 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete (2006/26242) ;“e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2003–2004 
KDEP Uygulama Sonuçları ve 2005 Eylem Planı“, Bilgi Toplumu Dairesi (www.bilgitoplumu.gov.tr), 
Eylül 2005, s. 20. 
104 Purvis, a.g.e.  
105 Güzin Yıldızcan, “Hastaneler ulusal akreditasyona hazırlanıyor”, Hastane Dergisi, Eylül-Ekim, 
sayı 36, 2005, s. 28 ; Purvis, a.g.e., s. 5 ;Recep Akdağ, “Sağlık Sektöründe Akreditasyon”, 
(Çevrimiçi) http://www.akreditasyon2004.org/pdf/Bakan.pdf, 22 Aralık 2004. 
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alt yapı bakımından güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Kamu kurumlarında iş akışı 

ve belgeleme başta olmak üzere hizmet üretme formatı birbiri ile uyumlu ve standart 

hale getirilmesi düşünülmektedir. Bu proje ile her kamu kurumunda veri sistemi 

kurulması ve bütün bilgilerin açık olması, sistemin görünürlüğünün artırılması 

amaçlanmaktadır.  
  
 Son on yılda Türkiye’de sağlık alanında yapılan çalışmalarla ve oluşturulan 

sağlık reformuyla ilgili büyük bir ilerleme kaydedildiği görülmektedir106.  Sağlık 

reformuyla ilgili büyük ilerlemeye rağmen Dünya Bankası’nın Türk sağlık sisteminin 

işleyişine yönelik yazmış olduğu son raporunda üzerinde durulan husus “Türkiye’de 

yakın geçmişte gerçekleştirilen belirgin ilerlemeye karşın Türk halkının sağlık 

durumu açısından pek çok orta düzey gelirli ülkenin oldukça gerisinde yer 

almaktadır”  ifadesi vurgulanmıştır107. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Sağlıkta 

Dönüşüm Projesi, Türkiye’deki sağlık reformu, Dünya Bankası’nın Türkiye’deki 

sunulan sağlık hizmetinin iyileştirilmesi yönünde yazmış olduğu son raporundaki 

belirtilen hususlardan sonra Ulusal Türk sağlık akreditasyon kurumuna yönelik 

çalışmanın hedefleri belirlenip ana tanımları oluşturulmuştur108.  Türkiye’deki sağlık 

reformu ile ulusal sağlık akreditasyon programının ana çerçevesinin belirlenmesine 

yönelik somut adımlar atılmaya devam edilmektedir. 
  
 Tablo 1.5, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Bankası SPGK’ ya sunulan sonuç 

raporuna göre Türkiye’ de Ulusal Türk Akreditasyon Kurumunun oluşturulmasına 

yönelik muhtemel zaman çizelgesini göstermektedir109. 

 

 
 
 
  

                                                 
106 Sebahattin Aydın, “Türkiye’de Sağlık Nereye Gidiyor”, II. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi 
Kongresi, 04–07 Mart 20004, Pamukkale-Denizli, panel notları. 
107 “Project Appraisal Document On A Proposed Loan In The Amount Of Euro 49.40 Million To 
The Republic Of Turkey For A Health Transition Project In Support Of The First Phase Of 
The Program For Transformation In Health”, Human Development Unit Europe and Central Asia 
Region April 21, 2004, Document of The World Bank for offıcıal use only, Report No: 277 17-TU, 
p.9. 
108 A.e., pp. 7–10  
109 Purvis, a.g.e., s. 92. 
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Tablo 1. 5: Ulusal Türk Sağlık Akreditasyon Kurumunun Oluşturulabilmesi İçin 
Önemli Geliştirme Faaliyetleri İle İlgili Zaman Çizelgesi 

 
 

Üç Yıl 1.
 a

y 
20

04
 

2.
 

3.
 

4.
 

1.
 a

y 
20

05
 

2.
 

3.
 

4.
 

1.
 a

y 
20

06
 

2.
 

3.
 

4.
 

1.
 a

y 
20

07
 

2.
 

3.
 

 Uygulama Faaliyetleri:                

1 İş tanımı ile birlikte 
yönlendirme komitesi ve 
çalışma gruplarının 
oluşturulması  

                              

2 Misyon, vizyon, strateji, 
hedefler, amaçlar ve çalışma 
planını içeren stratejik planın 
oluşturulması  

                              

3 Politika, organizasyonel ve 
finansal tavsiyelerin 
geliştirilmesi  

                              

4 Metotların ve standartların 
geliştirilmesi  

                              

5 Yasanın yapılması ve 
geçirilmesi  

                              

6 Denetçiler için iş tanımlarının 
oluşturulması, ilk grup 
değerlendiricilerin işe alınması 
ve eğitilmesi  

                              

7 Pilot birimlerin; standartlar, 
denetim işlemi ve denetçi 
eğitimi / tesis türü ve miktarı 
konusundaki kararlarla ilgili 
başarının değerlendirilmesi  

                              

8 Puanlama, ağırlıklandırma 
sisteminin ve uyum sürecinin 
geliştirilmesi 

                              

9 Denetçiler için bir kılavuz 
geliştirilmesi ve kılavuzun test 
edilmesi  

                              

10 Kullanıcılar için kılavuzun 
tasarlanması, revize edilmesi ve 
öz- değerlendirmenin 
geliştirilmesi  

                              

11 İlk yıl denetimlerin, denetçi 
tahsisinin, sözleşmelerin, 
ödemelerin ve tarihlerin 
planlanması  

                              

12 İlk birimlerin öz-
değerlendirmesi ihtiyaç duyulan
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sürecin ayarlanması  

13 Standartların öğretilmesi ve 
uyum için kullanıcı 
workshoplarının başlatılması  

                              

14 Öz değerlendirmelerin alınması, 
ilk birimler için profiller  

                              

15 İlk işlevsel saha ziyaretlerinin 
yapılması  

                              

16 Raporların tamamlanması, 
onaylanması  

                              

17 Akreditasyon kararlarının 
verilmesi  

                              

18 Standartların, prosedürlerin ve 
araştırma sürecinin revize 
edilmesi.  
 

                              
  

 Tablo 1.5’de Türkiye’de Ulusal Türk Akreditasyon Kurumunun 

oluşturulmasına yönelik Sağlık Bakanlığı ve Dünya Bankası SPGK’ ya sunulan 

sonuç raporuna göre muhtemel zaman çizelgesinde;  
 

- 2004 yılı içinde, iş tanımı ile birlikte yönlendirme komitesi ve çalışma 

gruplarının oluşturulması, misyon, vizyon, strateji, hedefler, amaçlar ve çalışma 

planını içeren stratejik planın oluşturulması, politika, organizasyonel ve finansal 

tavsiyelerin geliştirilmesi gerçekleştirilmiş olmalıdır.  

- 2005 yılında; Metotların ve standartların geliştirilmesi, yasanın yapılması 

ve geçirilmesi, denetçiler için iş tanımlarının oluşturulması, ilk grup 

değerlendiricilerin işe alınması ve eğitilmesi, pilot birimlerin; standartlar, denetim 

işlemi ve denetçi eğitimi / tesis türü ve miktarı konusundaki kararlarla ilgili başarının 

değerlendirilmesi, puanlama, ağırlıklandırma sisteminin ve uyum sürecinin 

geliştirilmesi hedeflenmiştir.  

- 2004 ile 2006 arasında denetçiler için bir kılavuz geliştirilmesi ve kılavuzun 

test edilmesi, kullanıcılar için kılavuzun tasarlanması, revize edilmesi ve öz- 

değerlendirmenin geliştirilmesi, ilk yıl denetimlerin, denetçi tahsisinin, 

sözleşmelerin, ödemelerin ve tarihlerin planlanması tamamlanmış olmalıdır. 

- 2007 yılını sonuna kadarsa ilk birimlerin öz-değerlendirmesi, ihtiyaç 

duyulan sürecin ayarlanması, standartların öğretilmesi ve uyum için kullanıcı 
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çalıştayların başlatılması, öz değerlendirmelerin alınması, ilk birimler için profiller, 

ilk işlevsel saha ziyaretlerinin yapılması, raporların tamamlanması, onaylanması, 

akreditasyon kararlarının verilmesi, standartların, prosedürlerin ve araştırma 

sürecinin revize edilmesi faaliyetleri bitmiş olmalıdır. 
 
 1.3.4. Türk Sağlık Akreditasyon Kurumunun (Kurumsal 

Değerlendirme Hastane Akreditasyon Sistemi) 

Oluşturulmasına Yönelik Çalışmaların Türkiye’deki 

Sağlık Reformu ile Bağlantısı 
   
 Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm Projesi çerçevesinde Türkiye’deki 

birbirinden çok farklı mali, klinik ve teknik altyapılara ve yine çok farklı hizmet 

anlayışlarına sahip hastanelerin aynı standarda kavuşturulmasının sağlanması için 

yapılan ulusal bilgilendirme görüşmelerinde Türkiye’deki devlet hastanelerinin ve 

özel hastanelerin sunduğu hizmet kalitesini geliştirmek ve en üst düzeye çıkarmak ve 

tüketici memnuniyet düzeyini arttırmak için bağımsız bir akreditasyon kurumunun 

kurulmasına karar verilmiştir110. Ulusal Türk Akreditasyon Kurumunun ulusal, kâr 

amacı gütmeyen ve bağımsız bir kurum olması kararlaştırılmıştır. Türk Akreditasyon 

Kurumu da kurulması düşünülen ulusal sağlık akreditasyon sistemini 

destekleyecektir111. Dünya Bankası (DB) ikraz programlarının desteğiyle yapılan 

işlemler sonucu, Türkiye’deki hastanelerin, fiziksel koşullar, ekipman, personel 

alımı, farmasötikler, standartlar ve sağlık hizmeti sunumunda son yıllarda büyük 

ilerlemeler kaydettiği görülmüştür. Ülkemizdeki sağlık kuruluşlarında kalitenin 

arttırılması büyük bir öncelik arz etmektedir ve kapsamda atılacak birçok adım 

vardır.  12 Nisan 2004 tarihinde G. Purvin ve arkadaşları tarafından Türkiye’de 

ulusal akreditasyon sisteminin kurulabilmesi için gerekli aşamaları içeren bir rapor 

hazırlanmıştır. Hazırlanan ve Sağlık Bakanlığı ile Dünya Bankasına sunulan sonuç 

raporunda “Ulusal akreditasyon programının oluşturulması için izlenmesi gereken 

süreç ayrıntılandırılarak söz konusu raporda gösterilmiştir112. 

                                                 
110 Sağlık Hizmetlerinde Küreselleşmenin Genel olarak İncelenmesi, “Sağlık Alanında Uluslararası 
Ve Avrupa Akreditasyon Programları Semineri”, 27 Şubat 2004, Ankara ;Yıldızcan, a.g.e., s.28 
111 Purvis, a.g.e., s. 8. 
112 Purvis, a.g.e., s. 5-8. 
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 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk zamanlarda birinci basamağa yönelik odaklanma 

da dâhil olmak üzere sağlık sektöründe reform geliştirme ve uygulama konusunda 

uzun bir geçmişi olmuştur113.  Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlıkta dönüşüm programı 

kapsamındaki sağlıkta dönüşüm projesinin ilk evresini desteklemek amacıyla 

“Dünya Bankası’nca hazırlanan son rapor”, önümüzdeki on yıl boyunca (2002–2012 

yıllarını kapsayacak)  sağlık sektöründe yapılması gereken önemli reformlara ilişkin 

çeşitli tavsiyeleri içermektedir114. Türkiye’de sağlık hizmetleri sistemleri konusunda 

2002 yılında hazırlanan ve 2002–2012 yıllarını kapsayacak Türkiye European 

Observatory adlı rapor, kısa ve orta vadede sağlık reformu tedbirleri,  gelecek on yıl 

için öngörülen çeşitli hedefleri, programları ve safhaları özetlemektedir. Bu 

doküman, yeni bir akreditasyon programını gerçekleştirme konusunda Türkiye’ye 

yardım edilip edilemeyeceğini ve eğer edilebilecekse nasıl edileceği konusunda bir 

temel oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Tablo 1.6 bu raporla ilgili detayları 

içermektedir115. 
 
Tablo 1. 6: Kısa ve Orta Vadede Sağlık Reformu Tedbirleri ve Sonuçları 
 

Hedef / Program 

 

Faz I (3–5 yıl) Faz II (Faz I’ den 

sonra 3–5 yıl) 

Akreditasyonun 

reforma yardımcı 

olabileceği rol 

Genel Sigorta   Yasal dayanak 
oluşturmak ve eğitim  

Zorunlu sosyal 
sigortanın uygulamaya 
konulması  

Sağlık Sigorta 
Fonu, ödeme 
tahsilatından önce 
tüm sağlık 
tesislerinin 
“akredite” 
olmasını 
gerektirecektir.  

Temel Sigorta Paketi 
(TSP) 

Paketin oluşturulması ve 
maliyetinin çıkarılması  

Düşük maliyetli 
paketin teslimi  

Etkisi yok 

Kırsal sağlık tesislerine 
personel alımı 

Plan ve teşviklerin 
oluşturulması 

Yeni teşviklerin test 
edilmesi 

Etkisi yok 

Hastane özerkliği ve re- 
organizasyon 

Mesuliyet için yasal 
dayanağın oluşturulması 
ve standartların 
geliştirilmesi  

Standartların 
ayıklanması ve 
incelenmesi  

Akreditasyon, 
mesuliyet ve kalite 
kontrole yardımcı 
olabilen kalite 
standartları 
geliştirmektedir.  

                                                 
113 Geçiş Sürecindeki Sağlık Hizmetleri Sistemleri – Türkiye, European Observatory, 2002, s. 69 
114 A.e., s. 72 
115 A.e., s. 73-79. 
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Kurumsal 
konsolidasyon ve 
sorumlulukların 
yeniden tanımlanması  

Kalite kontrolü de içeren 
geniş sorumluluklarla 
ulusal danışma 
kurulunun kurulması 

Koordinasyon ve 
işbirliğinin devamı ve 
güvence altına 
alınması 

Akreditasyon, 
değerlendirmede 
yardımcı olmak 
için gerekli kalite 
kontrol araçlarını 
temin edebilir.  

Düzenleme ve politika 
oluşturma için SB’ nın 
güçlendirilmesi  

Yasal dayanağın, 
ilkelerin veya 
düzenlemelerin 
oluşturulması ve politika 
formülasyonu  

İnceleme ve revizyon Etkisi az veya yok 

Birinci Basamağın 
güçlendirilmesi 

Koruyucu ve tedavi edici 
sağlık hizmeti sunumunu 
sağlamlaştırma ve aile 
hekimlerinin eğitimi için 
protokoller oluşturma  

Aile Hekimliğinin test 
edilmesi ve 
uygulamaya konması  

Akreditasyon, 
gezici sağlık ve 
poliklinik tesisleri 
için protokol ve 
standartlar 
geliştirme 
konusunda 
yardımcı olabilir.  

Epidemiyolojik 
sürveyans ve veri 
toplanması  

Raporlamanın 
standardizasyonu, 
protokollerin 
oluşturulması ve eğitim, 
tanı için laboratuar 
gereklerinin belirlenmesi  

Alan düzeyindeki 
laboratuarların 
donanması ve 
modernizasyonu da 
dahil olmak üzere 
raporlama ve analizin 
güçlendirilmesi  

Akreditasyon 
laboratuar 
standartlarını, 
protokollerini ve 
kalite kontrolünü 
temin edebilir. 

Kalite güvencesi ve 
kontrol 

Yasal dayanağın 
oluşturulması; 
hastanelerde ve 
polikliniklerdeki klinik 
alanlar, idari, finansal 
hizmetler ve fiziksel 
teçhizat için standartların 
belirlenmesi amacıyla 
dış danışma gruplarının 
kurulması; etkili kalite 
kontrol ve gözlemi 
kolaylaştırmak için 
raporlama ve veri 
toplama protokolleri 
oluşturma  

Her bölgede bir 
hastane ile başlayarak 
raporlama ve veri 
toplama 
protokollerinin 
işletime konması; 
kalite destek ve kontrol 
kurumunun kurulması  

Bu esasen, tüm 
birimlerde ve 
alanlarda sağlık ve 
hastane tesisleri 
için Akreditasyon 
Programının 
tümüyle 
uygulanması 
anlamına 
gelmektedir.  

 
Kaynak:  “Akreditasyon Programları için Araç “a.g.e cilt I. s. 73–79Ç 
  
 Tablo 1.6’da Türkiye European Observatory raporu, Türk sağlık akreditasyon 

kurumunun oluşturulmasına yönelik çalışmaların kısa ve orta vadede ele alınması 

gerektiğini vurgulayarak, alınacak tedbirlerin sağlık reformunda belirtilip, bunlara 

uygun programların yapılandırılması gerektiğini ileri sürmektedir. Kısa ve uzun 

vadede oluşturulan programlarda, genel sağlık sigortası için yasal zeminin 

oluşturulması, hastanelerin özerkliği ve re-organizasyonunda mevcut standartların 

gözden geçirilmesi, ülkemiz gerçekleri ile uyumlaştırılması gereği üzerinde 
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durulmaktadır. Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetinin güçlendirilmesi, 

epidemiyolojik çalışmalara ağırlık verilip, hızlı bir şekilde veri toplanması, sağlık 

kuruluşlarında kalite güvencesi ve fon mekanizmalarının oluşturulup, veri toplama 

protokollerinin işletime konmasını önermektedir. Literatürde kendi ulusal sağlık 

akreditasyon sistemini kurmuş dünya ülkelerinin sağlık akreditasyon sistemlerini 

kurarken yaşamış oldukları deneyimleri, kurulacak programların işletim giderlerinin 

belirlenmesinde yol gösterici olacaktır116. 
  
 “Ulusal Sağlık Akreditasyon Sistemi” nin kurulmasına yönelik, Sağlık 

Bakanlığı, sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında bir dizi çalışma başlatmıştır. Sağlık 

Bakanlığının öncülüğünde yürütülen bu çalışmalarda, sağlık sektörünün tüm 

paydaşlarının katılımına ve bu alandaki uluslararası deneyimlere büyük önem 

verilmektedir117. Sağlık Bakanlığı olarak, Ulusal Sağlık Akreditasyon Sistemi’nin 

(Kurumsal Değerlendirme Hastane Akreditasyon Sisteminin) kurulması ile ilgili 

olarak Joint Commission International (JCI) ile görüşmeler yapılmaktadır. Joint 

Commission International (JCI) ile başlayan işbirliği süreci Ulusal Akreditasyon 

Sistemi’nin yapılandırılmasında somut adımlar atılarak farklı çalışma gruplarında 

durumu değerlendirip (bkz*), 2004 yılında JCI yetkilileri ile protokol 

imzalanmıştır118. Sağlık Bakanlığı - JCI işbirliği protokolü, ulusal sağlık 

akreditasyon sisteminin yapılandırılmasını, standartların, kalitenin ve izleme 

sistemlerinin geliştirilmesini, denetçilerin eğitilmesini ve veri tabanlarının 

oluşturulmasını içermektedir. 

  Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında, ülkemizde Kurumsal 

Değerlendirme Hastane Akreditasyon Sisteminin kurulmasına yönelik Sağlık 

Bakanlığı tarafından George Purvis’e hazırlatılan ve Dünya Bankası’na sunulan 

                                                 
116 Charles Shaw, “Avrupa’da Ulusal Akreditasyon Programları”, CASPE Research, Londra, Şubat 
2001. 
117 Purvis, a.g.e., s. 5. 
(bkz*): George Purvıs “Kurumsal Değerlendirme Hastane Akreditasyon Sistemi” rapor, Kalite ve 
Akreditasyon Çalıştayı (Antalya ), JCI International Summer Practicum on Quality Improvement and 
Accredidation 12–16 Temmuz 2004, Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon 23 Eylül 2004 (İstanbul), , 
JCI ile işbirliği anlaşması (İstanbul-Crown-Plaza), Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon 18 
Aralık 2004 (Bursa).  
118 Recep Akdağ, “Sağlık Sektöründe Akraditasyon” (Çevrimiçi) 
http://www.akreditasyon2004.org/pdf/Bakan.pdf, 22 Ekim 2004. 
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rapor kapsamında yapılan çalışmalar 2004 yılından itibaren hız kazanmıştır119. Konu 

ile ilgili son çalışmalar kanun taslağı olarak TBMM’ye gönderilmiş olup 56. 

hükümetin sağlık bakanlığı tarafından takip edilmektedir. 
 
1.3.5 Uluslararası Akreditasyon Örgütü Tarafından  

  Akredite Olmak İsteyen Hastanelerin Denetim Süreci  
 
 Bu bölümde Uluslararası Akreditasyon Örgütü (JCI) denetimini talep 

eden/edecek olan hastane yöneticilerine denetimden önce, denetim esnasında ve 

sonrasında JCI örgütünün izlediği yol hakkında genel bir fikir vermek amaçlanmıştır. 

Uluslararası Akreditasyon Örgütü tarafından hastane denetimi sürecinde üzerinde 

hassasiyet ile durulan hususlar, kurumsal standartlar ve hastaların bakımıyla, 

kurumun uyumudur120. Sağlık kuruluşunun başarılı bir denetim süreci geçirebilmesi 

için iyi bir planlama ve hazırlık yapması gerekmektedir. Aşağıda verilmeye çalışılan 

bilgiler ışığında hastanenin başarılı bir denetim geçirilebilmesi için dikkat edilmesi 

gereken hususlara yer verilmiştir. 
 

 Akredite olmak isteyen hastane yöneticileri ve çalışanları, hastaneler için 

oluşturulan JCI standartları ile ilgili, JCI örgütünün hazırlamış olduğu rehberde yer 

alan standart değerlendirme süreçlerinden haberdar olmalıdır. 
  
 Denetim sürecinde JCI denetim ekibinde görev alan hekim, hemşire ve 

yöneticiler, denetim boyunca, yatan ve ayakta tedavi gören tüm hasta bakım 

ünitelerini ziyaret edeceklerdir. JCI denetim görevlileri ayrıca yüksek risk taşıyan 

hastaların bakıma alındığı yerleri veya hastalara sağlanan yüksek risk servislerini 

(örneğin anestezinin uygulandığı mekanı) ziyaret edip, acil servis, radyoloji ve 

rehabilitasyon (mevcut olduğunda) gibi önemli bakım ünitelerini, hasta bakım 

ihtiyaçlarını belirlemek için değerlendirmeye tabi tutacaktır. JCI’ın yapacağı 

denetimde hastane yöneticileriyle yapılacak mülakatlar, hastane çalışanları, hasta ve 

hasta yakınları gibi diğer kişiler ile yapılacak görüşmeler bu sürecin içerisinde yer 

                                                 
119 Haydar Sur, “Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon”,  Uluslarası Sağlıkta Kalite Akreditasyon 
Performans Yönetimi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 15–19 Kasım 2006, Antalya, s. 17 ;Aydın Bilge, 
“Hastane Hizmetlerinde Akreditasyon“, Uluslarası Sağlıkta Kalite Akreditasyon Performans 
Yönetimi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 15–19 Kasım 2006, Antalya.  
120 Denetim Süreci Rehberi, s. 2–3. 
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alır121. JCI denetçileri mümkün olduğu kadar farklı bireylerle veya profesyonellerle 

mülakat yapıp, tüm hasta bakım veya tetkik edilmiş organizasyon ve yönetim 

fonksiyonlarını ele almalıdır.  
 
 JCI denetimi için sağlık kuruluşunun denetim sürecine müracaat etmesi ve 

denetime hazırlık yapması için gereken koşullar aşağıda sıralanmıştır122. 

 Akreditasyon denetimi için ilk başvuru (Application for Survey) formu 

hastanenin yasal temsilcisi tarafından doldurulup JCI merkez ofisine 

fakslanmalı veya elektronik ortamda yollanmalıdır. Başvuru formunun 

ekinde sağlık kuruluşunun organizasyon planı ve hemşirelik hizmetlerinin 

organizasyon şeması bulunmalıdır.  
  
 Başvuru formu ve sağlık kuruluşunun organizasyon planı JCI akreditasyon 

denetim personeline yardımcı olacaktır. JCI denetim ekibi sağlık kuruluşunu 

denetlemeden önce başvuru formunu inceleyerek çalışma planını belirler, çalışma 

planında123; denetim süresinin uzunluğu, denetimde görev alacak denetim ekibinin 

sayısının çıkartılması gerekmektedir. Devamında ise akreditasyon örgütü ile sağlık 

kuruluşunun yasal temsilcisi arasında akreditasyon sözleşmesinin imzalanması 

yoluna gidilmektedir.  
  
 JCI örgütü tarafından hazırlanan taslak denetim gündemi, denetimi talep eden 

sağlık kuruluşu yetkilisi ve JCI örgütü tarafından yeniden gözden geçirilip son şekli 

verilir. JCI denetim koordinatörü veya baş denetçi, denetim gündeminin gelişme 

aşamasındaki girdileri hastane personelinden isteyebilmektedir. JCI denetiminde 

görev alan denetim koordinatörü veya baş denetçi, hastane yöneticisi ile JCI 

denetiminin gündemi ve diğer ayrıntılar için irtibata geçecektir. JCI tarafından 

hazırlanan taslak denetim gündeminde hastanenin aynı bina içinde veya yakınında 

olan ünite ziyaretlerinin etkin bir şekilde yapabilmesi için hastane yöneticisinden 

yardım talep edilebilmektedir. Alınan bu yardım sayesinde gün boyunca başka bir 

binadan diğer binaya geçiş sırasında kaybedilen zaman önlenebilir ve böylece 

denetim boyunca zamandan tasarruf edilebilir. 

                                                 
121 Pasternak, “JCI Akreditasyon Tetkiki Süreci”, s. 10. 
122 A.e., s. 2. 
123 Joint Commission International Accreditation, s. 5 ;Derick P. Pasternak, Process of  
JCI Accreditation Survey, Microsoft PowerPoint Sunumu, 48 Slayt, s. 5. 
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 Denetim sürecinde, gerek denetçiler gerekse hastane çalışanlarının ve 

profesyonellerinin zamanı en etkin şekilde kullanması karşılıklı çaba gösterilmesine 

bağlıdır. Bu çaba aynı zamanda denetim görevlilerinin kurumun özgün niteliklerini 

anlaması için gerekli olan bilgiyi sağlamada da gösterilmelidir. 
 

 JCI denetimi esnasında ne olur? Sorusunda, aşağıda, JCI denetçileri ile hastane 

yöneticilerinin tanışıp denetim gündemini yeniden değerlendirme görüşmelerini 

yapacaklardır olacaktır. JCI denetim ekibinin hastaneye oryantasyonu sağlandıktan 

sonra Tetkik Rehberi’nde istenen dokümanlar gözden geçirilir, ardından görevle 

ilgili görüşmeler yani; yöneticiler, enfeksiyon kontrolü, bilgi yönetimi, hasta 

kayıtları, personel niteliği ve eğitimi, hekimler, hemşireler, diğer personel, kalite 

iyileştirme, hasta güvenliği ve hasta bakımı ile ilgili hastane yönetiminin tetkik 

rehberi doğrultusunda hazırladığı dokümanlar incelenir ve tesis gezilir. Bu gezide 

hasta bakım hizmetinin verildiği alanlar, seçilmiş bölümlerin ziyareti gerçekleştirilir. 

Tesis turu ile hastanenin yerinde tespit işlemi tamamlanmış olur. 
 
 JCI denetçileri gerekli gördüğü durumlarda hastane yöneticilerinden “özel 

görüşmeler/sorun çözülmesi” yönünde ek bir işlem talep edebilir, denetim esnasında 

özel görüşmeler/sorun çözülmesini gerektiren haller aşağıda gösterildiği gibi 

gelişebilir, bunlar124; 

- Tetkik esnasında tanımlanan önemli sorunları çözmek, 

- Özel bir konuda bilgi elde etmek veya değerlendirme için ek zaman, 

- Bir alanı tekrar ziyaret etmek, 

- Programda bulunmayan hasta bakım uygulamalarını ziyaret etmek, 

- İlave hasta kayıtları veya dokümanları incelemek şeklinde olabilir. 
 
 Yapılan denetime yönelik, denetimin ilk ve son günü hariç, her tetkik günü 

sabahı günlük toplantı yapılır. Günlük toplantı da JCI denetçileri tarafından üst düzey 

yöneticilere bir önceki günün faaliyetleri ile ilgili bilgi verilir ve bir sonraki günün 

gündemi gözden geçirilir. Denetim işlemlerinin ardından, JCI denetçileri, hastane 

yöneticilerine ve liderlerine ayrılış konferansı verirler. Bu konferansta istenmesi 

durumunda yazılı bir ön rapor sunulabilmektedir. 
 

                                                 
124 Pasternak, “JCI Akreditasyon Tetkiki Süreci”, s. 34. 
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 Tez çalışmamızın ikinci bölümünde hastanelerde uluslararası akreditasyon 

standartlarına (JCI) yer verilecektir. Hasta odaklı standartlar arasında yer alan, 

hastaların değerlendirilmesine yönelik JCI standartları incelendikten sonra, bu 

kısımda radyoloji bölümlerine yönelik standartların neler olduğu ve akreditasyon 

denetimine hazırlanacak hastanelerin yapması gereken hususlara ilişkin bilgilere yer 

verilecektir.
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 2. HASTANELERDE ULUSLARARASI AKREDİTASYON 

STANDARTLARI  
  
 2.1 HASTANELERDE ULUSLARARASI AKREDİTASYON  

  STANDARTLARININ UYGULANMASI 
  
 Yazımızın bu bölümünde uluslararası akreditasyon standartlarının (JCI) 

hastanelerde nasıl uygulandığı yönünde çalışmalara yer verilecektir. JCI akreditasyon 

standartlarının nasıl gruplandırıldığı, standartların tanımları ve kalite konseyince 

standartların takip edilebilmesi için oluşturulan ölçülebilir elementlerin neler olduğu 

ve açılımları incelenecektir. JCI akreditasyon standartlarının tanımlamaları iki 

kısımda açıklanacaktır. Bu standartlardan ilki, hastanelerde yönetsel akreditasyon 

standartlarıdır. 
 

 JCI örgütünün “yönetsel akreditasyon standartları” arasında1; 

– Kalite Yönetimi Ve İyileştirme,  

– Yönetim Ve Liderlik 

– Çevre Yönetimi, 

– Personel Eğitimi ve  

– Bilgi Yönetimi konuları yer almaktadır. 
 
 İkinci kısımda ise JCI örgütünün “kliniklere yönelik hasta odaklı akreditasyon 

standartlarına” yer verilecektir2. Burada 

– Bakıma Kabul Ve Bakımın Devamlılığı,  

– Hasta Ve Hasta Ailesinin Eğitimi,  

– Hastaların Bakımı, 

– Hasta Ve Hasta Ailesinin Hakları, 

– Hastanın Değerlendirilmesi ile ilgili tüm konular ele alınacaktır.  

 JCI örgütü klinik hizmetlerin değerlendirilmesi amacı ile bakıma kabul ve 

bakımın devamlılığı, hasta ve hasta ailesinin eğitimi, hastaların bakımı, hasta ve 
                                                 
1 Derick P. Pasternak, “Hastanelerde Yönetsel - Hasta Odaklı Akreditasyon Standartları”, JCI 
Yöneticilik Konferansı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 17–19 Kasım 2005, Antalya.  
;Joint Commission International Accreditation Standards For Hospitals, Second Edition, 
Effective January 2003, p. 97. 
2 Pasternak, a.g.e. ;Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, p. 11. 
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hasta ailesinin hakları ve hastanın değerlendirilmesine yönelik standartlar 

geliştirmiştir. Radyoloji bölümleri için geliştirilen standartlar hasta değerlendirme 

standartları içerisinde yer almaktadır. Yazımızın devamında JCI akreditasyon 

standartlarına yönelik çalışmalara yer verip JCI denetiminden önce kalite konseyince 

belirlenen kalite indikatörleri ve radyoloji standartlarının ölçülmesine yönelik 

çalışmalarının yapılış şekilleri ve radyoloji ünitelerinde verilen hizmetleri takip 

etmek için JCI akreditasyon denetimini yaşamış özel hastanenin verilerini 

değerlendirerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. 

 
 2.1.1 Hastanelerde Uluslararası Akreditasyon Çalışmalarının 

Başlatılma Nedenleri 
  
 Hastanelerde akreditasyon sisteminin başlatılması yönündeki hareketlenmeler 

tüm dünyada, 1990’lı yıllarda, kalite kavramının önem kazanmasıyla birlikte ivme 

kazanmıştır. Hastanelerde bölümler tarafından sunulan hizmete odaklanmaktan 

ziyade, hastane tarafından verilen hizmeti hasta penceresinden izlemenin doğru bir 

dönüşüm geçirdiği izlenmiştir. 
  
 Esas olan, hastanın sağlık kurumuna kabulünden kurumdan taburcu oluncaya 

kadar geçen süreç ve hatta daha sonraki dönemlerde bakım ve hizmet aldığı 

süreçlerin kalitesini izlemeye yönelik çalışmalardır. Literatürde, hastanelerde 

akreditasyon çalışmalarını başlatmanın farklı nedenleri olduğu yer almaktadır. Bu 

nedenlerden bazıları3; 

– Sağlık hizmetini sunan kuruluşun bakımından optimal standartlara ulaşma, 

– Hastalara en iyi tedavi, en iyi bakım ortamının yaratılması,  

– Çalışanların kalite iyileştirme konusuna odaklanmalarının sağlanması,  

– Sağlık hizmeti sunanların yaptığı işleri ve performanslarını izlemeye yönelik 

yaklaşımları, akreditasyon standartlarına uyumu,  

                                                 
3 “What is accreditation and what are the benefits? (Çevrimiçi) 
http://www.jointcommissioninternational.org/international.asp?durki=7657, 1 Eylül 2006 ;Measuring 
Hospital Performance To Improve The Quality Of Care In Europe: A Need For Clarifying The 
Concepts And Defining The Main Dimensions Report On A WHO Workshop Barcelona, Spain, 10–
11 January 2003, pp. 4–6. 

 78



– Hastalara kaliteli ve yüksek standartlı hizmetten en uygun ücretle 

faydalanabilme olanağının sağlanması,  

– Sağlık kurumuna kendi kalitesini objektif olarak değerlendirmesi, 

– Yöneticilerin günlük rutin işlerin baskısından kurtulup kurumsal gelişmeye 

daha çok zaman ayırabilme fırsatı olarak özetlenmektedir. 

 Yukarıda sıralanan gerekçelerle hastanelerde başlatılan akreditasyon 

çalışmalarında, kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için, birtakım standartları 

koymanın ve konulan bu standartları uygulayabilmenin esas olduğu yıllar içerisinde 

görülmüştür. 
  

2.1.2 Hastanelerde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesinde 

Kullanılan Yöntemler 
 Klinik hizmetlerin sunumunda arzu edilen kalitenin sağlanmasında en önemli 

faktörlerden birisi, kaliteyi tanımlayan yazılı standartların oluşturulmasıdır. 

Standartların kaliteyi tanımladığı bir gerçektir. Kalitenin ölçülmesinde ve 

değerlendirilmesinde ilk adım, kalitenin yazılı standartlarla tanımlanmış olması, 

değerlendirme safhasında da kişiler tarafından değil, çalışma grupları tarafından 

sürekli ve sistematik bir şekilde yapılıyor olmasıdır.  Hastanelerde verilen hizmet 

kalitesinin değerlendirilmesinde “standartlara ve gösterge takibine dayalı” 

yaklaşımların neler olduğuna yönelik görüşlere yazımızın devamında yer 

verilecektir. 
 
 Hastanelerde kaliteli hizmet sunumunu ölçmek amacıyla kullanılan 

standartların oluşturulması ve zamana hitap etmesi, bilgi ve teknoloji kullanımıyla 

sürekli geliştirilmektedir. Hastanelerde klinik işlemler, çıktılardan çok, alt yapı ve 

süreçlere odaklıdır. Yılların deneyimi, akreditasyon işlemi esnasında hastanede 

yapılan bir kaç günlük bir inceleme kuruluşun bütün performansı ile ilgili her zaman 

yeterli bilgi veremediğini göstermiştir. Son zamanlarda ABD, Avustralya ve 

Kanada’da, hastanelerde, akreditasyon standartlarının ölçülmesi oldukça karmaşık 

olmakla birlikte çıktılar üzerinde odaklanıldığı görülmektedir4. Bu da çıktı merkezli 

akreditasyon standartlarına geçişin kaçınılmaz olduğunun bir göstergesi olarak kabul 

                                                 
4 E. Pickering, “Quality hospital care - Global Trends and Future Changes”, World Hospitals and 
Health Services, 33: (2): 1997, pp. 3-7. 
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edilebilir. Bununla birlikte, akreditasyon değerlendirme şemalarının, geleneksel 

başarılı-başarısız şeklindeki değerlendirmeden ziyade son yıllarda hiyerarşik bir 

puanlandırma sistemine doğru kaymakta olduğu görülmektedir5. Böylece, belli bir 

mesafe kaydetmiş olan hastanelerin başarısız olarak etiketlendirilerek 

motivasyonlarını kaybetme tehlikesinin bertaraf edilmesi amaçlanmaktadır.  
 

 Sağlık hizmetinde, kaynakların daha iyi kullanımını amaçlayan kalite 

değerlendirme yaklaşımları, gün geçtikçe daha fazla ilgi görmektedir. Bu kapsamda, 

hastanelerde verilen hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerin 

iki ana başlıkta toplandığı görülmüştür6: 
  

 Standartlara dayalı yaklaşımlar; 

 Kalitenin değerlendirilmesinde standart, net olarak tanımlanmış olup 

hastanenin kabul edilebilir performans seviyesini açıklayan ve konusunda yetkin kişi 

veya kişiler tarafından belirlenmiş olan beklenti olarak tanımlanabilir. Günümüzde 

hastanelerde standartlara dayalı yaklaşımlar arasında ruhsatlandırma, akreditasyon, 

sertifikasyon olup, her birinin kullanımında farklılıklar bulunmaktadır. 
 

 Gösterge takibine dayalı yaklaşımlar;  

 Hastanelerde standartlara dayalı yaklaşımlara getirilen eleştirilerin neticesinde, 

gösterge takibine dayalı yaklaşımlar, her geçen gün, kliniklerde sunulan hizmetin 

kalitesini ölçmede daha fazla ilgi görmektedir. Performans göstergeleri, sağlık 

bakımının kalitesini ve etkinliğini monitorize etmek, klinik hizmetlerini 

değerlendirebilmek ve daha da geliştirebilmek için önemli bir araç olarak kabul 

edilmektedir. Kullanılan standarda ne kadar uyulduğunu ya da kalite amaçlarına 

ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek için de kullanılabilirler. Göstergeler sıklıkla 

kuruluşun genel kalitesi hakkında bilgi veren önemli altyapı, süreç ve çıktılara 

odaklanırlar. Bu nedenle gösterge izlenimine dayalı yaklaşımın standartlara dayalı 

yaklaşımlarla birlikte kullanılması daha anlamlı olmaktadır. Hastanelerde hizmet ve 

hasta bakım kalitesini ölçmede sıklıkla kullanılan göstergeler arasında, hastanenin 
                                                 
5 Derick P. Pasternak, “Process of JCI Accreditation Survey”,  JCI Leadership Conference Republic 
of Turkey Ministry of Health, November 17-19, 2005, Microsoft PowerPoint Sunumu, 42 Slayt, s. 3. 
6 Hasan Kuş, “13 Haziran 2000 İstanbul Tabip Odası, Uzmanlık Eğitimi Çalışma grubu toplantısı” 
(Çevrimiçi) http://www.istabip.org.tr/uecg/hasankus.asp, 30 Aralık 2004 ;Hasan Kuş, “Hastane 
Akreditasyonu”, Uluslarası Sağlıkta Kalite Akreditasyon Performans Yönetimi Kongresi 15–19 
Kasım 2006, Antalya. 
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mortalite oranı, hastane enfeksiyonu oranı, en sık rastlanan tanılar için hastanede 

yatış süresi, hasta ve çalışan memnuniyet ölçümleri kullanılmaktadır.  
  
 Hastanelerde klinik hizmetlerin değerlendirilmesinde “Klinik göstergeler” 

kullanılmaktadır. Bir durumu nicel olarak tarif eden tarafsız veriler Klinik 

göstergeler olarak tanımlanmaktadır. Göstergeler ancak durumun tanımlanmasını 

mümkün kılıyorsa ve karşılaştırmalara imkân veriyorsa önemlidir. Geçerli bir klinik 

göstergenin var olabilmesi için bunun basit, kullanıcı tarafından anlaşılır ve yerine 

getirmesi kolay olmalı, ölçüler, olayı ya da hedefi tarif etmeli ve göstergeler oran 

cinsinde ifade edilebilir olmalıdır. Klinik göstergelerin kullanılmasında azami 

dikkatin gösterilmesi gerekmektedir. Yani göstergelerin basit, tanımlanmış, 

yorumlanabilir, ölçülebilir ve yeniden oluşturulabilir olması gerekmektedir.  
  
 Ülkemizde JCI akreditasyon denetimi geçirmiş hastane yöneticilerinin 

deneyimleri, gösterge kullanımında en büyük sorunun eksik yorumlardan dolayı 

ortaya çıktığı şeklindedir7. Bu yüzden her bir gösterge kendi bağlamında incelenmeli, 

ilgili profesyoneller arasında iletişimi destekleyebilmeli, problemlerin teşhis 

edilmesinde faydalı olmalıdır. Bir gösterge diğer kaynaklardan türemiş ölçülerle 

kıyaslanır. Ölçüler arsındaki en ufak bir ayrılık tetkik edilmelidir. Klinik göstergeler 

genellikle oran ya da yüzdelik oran (%) olarak ifade edilir. Bu sayede zaman içindeki 

trendin izlenebilmesinin yanında, benzer tipteki kuruluşlarla performansın 

karşılaştırılabilmesi de mümkün kılınmaktadır. Dünyada akreditasyon standartlarının 

uygulanmasında kullanılan “klinik göstergelerin” yorumlanması ve uygulanması ile 

ilgili olarak değişik yaklaşımlar bulunmaktadır. “Klinik göstergelerin” yorumlanması 

ile ilgili farklı uygulamalar bulunmaktadır8. 
 
 ABD, Avustralya, Kanada, İngiltere’de klinik göstergeler ile ilgili 

uygulamalarda; 

                                                 
7 Sedef Şu Ekinci, “ Sağlık Kuruluşları Kalite Deneyimleri”, Uluslarası Sağlıkta Kalite 
Akreditasyon Performans Yönetimi Kongresi, 15-19 Kasım 2006, Antalya. 
8 Robert P. Katzfey, “JCAHO's Shared Visions - New Pathways: The New Hospital Survey and 
Accreditation Process for 2004 From”, American Journal of Health-System Pharmacy, 61(13): 
2004, pp. 1362–1 ;Editorials “Indicators of Clinical Performance Problematic, but Poor Standards of 
Care Must be Tackled”, British Medical Journal, :142 1997, p. 315 ;Jacqui Wise, “Clinical 
Indicators For Hospitals Announced”, British Medical Journal, 315: 1997, pp. 75–80 ;C. Orchard, 
“Comparing Healthcare Outcomes”, British Medical Journal, 308: 1994, pp. 1493-6. 
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– ABD’de JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations), 

– Avustralya’da ACHS (Australian Council on Healthcare Standards),   

–  Kanada’da CCHSA (Canadian Council on Health Services Accreditation) 

ve 

–  İngiltere’de İngiliz akreditasyon kuruluşu HQS (Health Quality Service, 

Eski adıyla King’s Fund Organizational Audit)  

klinik göstergeleri nümerik hedefleri yakalamak amacıyla değil, kalite geliştirme 

amacıyla kullandıklarını ifade etmektedirler.  
  
 İngiliz ulusal sağlık sistemi National Health Systems (NHS) ise, klinik  

göstergelerini, bölgesel sağlık otoritelerinin başarısını değerlendirmede ilk aşama 

olarak tanımlamaktadır ve tüm İngiliz ulusal sağlık sistemi, NHS hastanelerinin 

performansını karşılaştırmalı olarak yayınlamaktadır. 
 
 2.1.3 Hastanelerde JCI Akreditasyon Standartlarının 

Uygulanması ve Denetim Sürecine Hazırlık 
 JCI tarafından klinik ve yönetsel hizmet kalitesini değerlemek amacı için 

oluşturulan akreditasyon standartları ve bu standartların ölçülebilir bileşenlerinin 

hastanelerde uygulanabilmesine/takip edilebilmesine yönelik farklı görüşler 

bulunmaktadır. Literatür bilgilerinin ışığında Maxwell ve Charles D. Shaw’ın ortaya 

atmış oldukları iki görüş de günümüzde sağlık sektöründe kaliteli hizmetin 

değerlemesinde hala geçerliliğini korumaktadır. İki bilim adamının hastanelerde 

hizmet kalitesinin değerlemesi ve standartların uygulanabilmesinde birbirlerinden 

farklı iki bakış açıları bulunmaktadır. Bu bakış açılarından Maxwell’in ortaya 

koyduğu yaklaşım altı boyut ilkesi olarak adlandırılmaktadır. Altı boyut ilkesinde yer 

alan hususları; etkinlik, kabul edilebilirlik, verimlilik, erişilebilirlik, eşitlik ve 

uygunluk olarak sıralamak mümkündür9. 
   
 Maxwell’in bu yaklaşımı, akreditasyon standartlarının hastanelerde 

uygulanmasını son derece mantıklı bulmakla birlikte pratik uygulamalarda 

karşılaşılan en büyük zorluğun “yorumlama” hatalarından kaynaklandığını 
                                                 
9 R. J. Maxwell, “Dimensions of Quality Revisited: From Thought to Action”, Quality in Health 
Care, 1: 1992, pp. 171-177. 
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göstermektedir. Bu güçlüklerden dolayı bu yaklaşım pratikte çok 

kullanılmamaktadır.  
 
 İkinci görüş ve hastanelerde yaygın olarak kullanılan yaklaşım Charles D. 

Shaw’ın yöntemidir. Bu yöntemde altyapı, süreçler ve çıktıların üzerinde durulduğu 

görülmektedir. Charles D. Shaw’ın metodolojisi Şekil 2.1’de gösterilmiştir. 

Akreditasyon standartlarının hastanede, altyapı (structure), süreçler (processes) ve 

çıktılar (outcomes) olarak değerlendirilebileceğini ifade etmiş ve buna göre formüle 

etmiştir. Charles D. Shaw’ın görüşüne, Roa, Donna Vincent;  iyi çıktıların, iyi altyapı 

ve süreçlerin sonucunda kendiliğinden ortaya çıkacağı savıyla bugüne kadar 

çıktılardan çok, altyapı ve süreçler üzerine ağırlıklı olarak durulduğu görülmüştür 

yönünde desteklemişlerdir10. 

 

Yapı --------------> Üretim (İşlem) --------------> Çıktı 
 
Şekil 2. 1: Kalite Üretim Modeli (Hastane akreditasyonu) 
 
Kaynak:  Charles D. Shaw, “Measuring Against Clinical Standards”, Clinica Chimica Acta, Vol: 
333, 2003, s. 116.  
  

                                                

 Şekil 2.1’de gösterilen yapı, işlem ve çıktı modelinin hastane akreditasyonunda 

nasıl kullanıldığı aşağıda açıklandığı gibidir. 
  
 Alt yapı (structure) standartları: Kurumun ve sistemin kurallarını tanımlayan 

standartlardır. İlke, felsefe ve politikalardan oluşur. Kurumun ve sistemin girdilerini 

inceler. Bu girdileri; insan kaynakları, bina tasarımı, çalışanların sağlığının 

korunması için gerekli malzemelerin varlığı (sabun, eldiven, maske vs.), gerekli 

ekipman ve malzemenin mevcudiyeti (mikroskoplar, laboratuar için gerekli kimyasal 

ajanlar vs.) şeklinde özetlemek mümkündür. 
  
 Süreç (process) standartları: Hastanelerde hastaların bakımı veya kuruluşun 

yönetimi ile ilgili olarak yapılan aktivite ve girişimleri tanımlar. Bir hastanede süreç 

standartları, hastanın değerlendirilmesi, hastanın eğitimi, tıbbi uygulama, tıbbi 

 
10 Donna Vincent Roa, Anne Rooney, “Improving Health Services Delivery with Accreditation, 
Licensure and Certification”, The Quality Assurance Project‘s Information Outlet, Volume 8, 
Number 2,  Fall 1999, p. 12 ;Karen Timmons, “Delivering Quality Care through Accreditation The 
Why, What and How of JCI Accreditation, Hospital Management Asia 2003 October 20, 2003 
Makati City, Philippines, pp. 1–89. 
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donanımın bakımı ve çalışanların denetimi üzerine olabilir. Profesyonel kuruluşlar 

(örn: uzman dernekleri) tarafından, kanıta dayalı tıp esas alınarak, “klinik rehberler” 

olarak adlandırılan standartlar geliştirilmektedir. Sigorta şirketleri, profesyonel 

kuruluşlar ve ilgili devlet kuruluşları, sık görülen ve yüksek riskli hastalık ya da 

girişimlerde oluşturulan, klinik rehberler kullanımını teşvik etmektedir.  

Yüksek riskli alanlara yönelik farklı klinik rehberlerin oluşturulduğu ve bu alanların 

rehber öncülüğünde sağlanabildiği yönünde görüşler bulunmaktadır11.  
 
 Süreç standartları sağlık sistemindeki değişikliklere paralel olarak 

değiştirilebilir. 
  
 Çıktı (outcome) standartları: Sağlık problemi için uygulanan girişimin etkisini 

ve yapılan işlemin beklenen amaca ulaşıp ulaşmadığını inceler. Pozitif ve negatif 

çıktılara örnek vermek gerekirse hastanenin bir dönemdeki hasta mortalitesi, 

komplikasyonsuz yara iyileşmesi, komplikasyonsuz sağlıklı bebek doğumu, uygun 

antibiyotik kullanılarak enfeksiyonun tedavisi şeklinde sıralamak mümkündür. 

Hastanelerin yeni doğan ünitelerinde problemli alanların düzeltilmesine yönelik 

görüşler bulunmaktadır12. Hastanelerde JCI akreditasyon standartlarının 

uygulanmasında süreçlerden oluşan sistemler, sistemlerden oluşan organizasyon, tüm 

alt aktiviteleri de içerecek şekilde aynı amaç doğrultusunda ve sürekli iyileşme 

mekanizmaları ile yönetilmelidir. Hastanelerde her şey, hasta haklarını ve 

beklentilerini doğru tespit etmek ve bu amaca yönelik bilgi-insan-yöntem-cihaz-

malzeme-karar gereksinim ve akışlarının doğru tespit edildiği doğru sistem 

tasarımları ile başlamaktır. Hasta hak ve beklentilerinde öncelik kuşkusuz doğru 

teşhis ve doğru tedavidir. Akreditasyon standartları ise hastanelerin işletim 

sistemlerinde doğru tanı ve tedaviyi de ölçülebilir ve iyileştirilebilir bir dizi kriterle 

                                                 
11 C. Z. Margolis, “Clinical practice guidelines: methodological considerations”, Int J Qual Health 
Care, 1997, 9, p. 304 ;L. H. Thomas, E. McColl, N. Cullum, N. Rousseau, J. Soutter, N. Sten, “Effect 
of clinical guidelines in nursing, midwifery and the therapies: a systematic review of evaluations”, 
Qual Health Care 1998, 7, p. 186 ;S. T. M. Shaneyfelt, M. F. Mayo-Smith, J. Rothwangl, “Are 
guidelines following guidelines? The methodological quality of clinical practice guidelines in the peer 
reviewed medical literature”, JAMA, 1999 , 281, p. 1901. 
12 Craig R. Gould, Chris J. McCabe, “Annual league tables of mortality in neonatal intensive care 
units: longitudinal study”, British Medical Journal, 1998, June 27, 316(7149), p. 1932.  
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ele alınmasını öngörmektedir13. Hastaların bekleme sürelerinden, 

bilgilendirilmelerine, endikasyonsuz tetkikten endikasyonsuz girişim ve 

operasyonlara, mortaliteden morbiditeye, enfeksiyondan komplikasyona kadar birçok 

kalite kriterini kontrol altında tutmak, ölçmek ve iyileştirmek hastane yönetimini 

kısmen zorlayabilmektedir. 
 
 Doğru tasarlanmamış bir sistem içinde, örneğin polikliniğe başvuran bir hasta 

için “kayıt-yönlendirme” sürecindeki hatalar, hastanın yanlış polikliniğe gitmesi, 

güven kaybı, zaman kaybı, “tanı-tedavi” sürecinde muayene sırasında yapılan 

sorgulamaların yetersizliği durumunda yanlış tetkik kararı, endikasyonsuz tetkik 

istemleri, pahalı hizmet, “tetkik” sürecinde kalibrasyonu yapılmamış cihaz, niteliksiz 

ve yetersiz personel ve yetersiz sorgulama sonucunda yetersiz tetkik sonuçları, yanlış 

tanı ve tedavi sonucunda iyimser bir olasılıkla iyileşememe, uygun olmayan fiyat ve 

hasta kaybı gibi sapmalarla karşı karşıya kalınmaktadır.  Bu örnekleri hastanedeki 

tüm tıbbi uygulamalar için çoğaltmak ve sapmaların neler olabileceğini düşünmek 

hastanelerde doğru tasarlanmış bir kalite güvence sisteminin önemini anlamamızı 

sağlamaktadır. Teşhis ve tedavi amaçlı gelinen hastanelerde hasta memnuniyetinin 

oluşabilmesi için doğru tanı doğru tedavinin yanı sıra,  bekletilmeden ve eksiksiz 

hizmet hastalığı hakkında bilgilendirmek ve uygun fiyat gibi temel beklentileri yer 

almaktadır.  
 
JCI akreditasyonu denetim süreci, hastanenin genel olarak politikalarını ve 

değerlerini, organizasyon yapısını, servis faaliyetlerini, verilen hizmetleri, çevre 

yönetimini, iletişim ağını, bilgi kullanımını, operasyonel politikalarını, çalışanların 

yeteneklerini ve eğitimini, kalite yönetimi gibi belli başlıklar altında gruplandırarak 

değerlemek olarak görülmektedir. Hastanelerde yönetsel ve hasta odaklı akreditasyon 

standartlarının uygulanabilmesi için kalite üretim modeli üzerinde durulmaktadır.  

 

 
 

                                                 
13 Uluslararası Birleşik Komisyon, Hastaneler İçin Akreditasyon Standartları, Kongre 
Kütüphanesi, Katalog Kart No: 2002107626, Ocak 2003, s.179. 
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 2.1.3.1 Hastanelerde Kalite İyileştirme Konseyini Oluşturma 

Çalışmaları 
  
 JCI akreditasyon denetimine girecek hastanelerin, standartlara ve geçiş 

aşamasına hazırlanabilmeleri için 2 yıllık bir hazırlık sürecin gerektiği yönünde 

deneyimler bulunmaktadır14. Hastaneler, JCI örgütünün 11 ana başlık altında 

topladığı 440 civarındaki standardın uygulanması ve izlenebilmesi için kendi 

bünyelerinde “konsey ve komiteler” oluşturmaları gerekmektedir. Hastane yönetimi 

tarafından oluşturulacak bu konsey ve komitelerin görev yetki ve sorumlulukları 

yazımızın devamında anlatılıp oluşturulan konsey ve komitelerin yapacağı işler ve 

hastanenin oluşturduğu “kalite yönetim programı” anlatılacaktır. 
  
 Hastane, JCI akreditasyon denetimine girmeden önce kuruluşunun misyon, 

vizyon, politika ve stratejilerini oluşturması gerekmektedir. Kurumun misyon ve 

vizyonu belirlendikten sonra kurumun gelecekle ilgili stratejilerine yol gösterecek, 

bunların ölçülmesine ve değerlendirilmesine yardımcı olacak, bir takım amaç ve 

hedeflerin belirlenmesi gerektiği yönünde de görüşler bulunmaktadır15. Hastane 

yönetimi oluşturmuş olduğu misyon, vizyon ve stratejilerden sonra JCI akreditasyon 

standartları ve ölçülebilir elementlerine yönelik oluşturulan “kalite indikatörleri takip 

prosedürlerini” belirleyip, bunların takip edilebilmesi için önce “kalite iyileştirme 

konseyini” oluşturması gerekmektedir.  
  
 Akreditasyon denetimini isteyen hastanelerde tepe yönetimince oluşturulan 

kalite iyileştirme konseyinde bir başkan, kalite koordinatörü, insan kaynakları 

sorumlusu, idari işler sorumlusu, tıbbi işler sorumlusu ve sağlık eğitim sorumlusu 

görev almaktadır. Hastane tepe yönetimince oluşturulan kalite iyileştirme konseyi, 

bir takım anlayışı içinde hastanenin vizyon, misyon, politika ve hedefleri 

doğrultusunda, kalite yönetim sisteminin tüm faaliyetlerini planlamak, bütçelemek, 

yönlendirmek, takip etmek, organize ve koordine etmek amacıyla bir araya gelmiş 

hastanede görev alan liderlerden oluşmaktadır.  
  

                                                 
14 İrem Ergun Öcal, “JCI Standartları ve Uluslararası Kalite”, SB Diyalog, Eylül 2005, s. 30. 
15 Hayri Ülgen, S. Kadri Mirze, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayınları No:113, 2004, 
Ocak, s. 69. 
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 Şekil 2.2’de Akreditasyon denetimini talep eden/edecek olan hastane tepe 

yönetimince JCI standartlarının ve ölçülebilir elementleri faaliyete geçirilebilmesi 

için oluşturulan kalite iyileştirme konseyinin yapısı görülmektedir. 

 

   
Şekil 2.2: Kalite İyileştirme Konseyinin Yapısı  

 
Kaynak: Mücella Tokatlıoğlu, “Uluslararası Akreditasyon Standartları”, 
IQ Uluslararası Kalite Danışmanlık Organizasyon AŞ Dokümanları, s. 250. 

  
 Hastane tepe yönetimi, kalite iyileştirme konseyine, çalışmalarında kullanmak 

üzere bir ofis tahsis eder. Kalite iyileştirme konseyi, kaliteli hasta bakımını 

sağlamak, tasarlanan klinik ve idari prosedürlere ait verileri toplamak için kalite 

konseyi veya denetleme komiteleri oluşturur. Genellikle hasta ve yönetsel alanlara ait 

standartlar için ayrı ayrı denetleme komitesi/kalite konseyi oluşturulduğu yönünde 

deneyimler bulunmaktadır16. Oluşturulan kalite konseyi ilk olarak hastane için kalite 

planı geliştirir, kalite planının uygulanması için bir bütçe oluşturur. Kalite konseyi 

daha sonra hasta odaklı ve yönetsel kayıtların ölçülmesi ve değerlemesine yönelik 

çalışmalarına başlar17. Kaliteli hasta bakımına yönelik çalışmaları takip etmek üzere 

                                                 
16 Güler Çakmak, “Sağlık Kuruluşları Kalite Deneyimi”, Uluslarası Sağlıkta Kalite Akreditasyon 
Performans Yönetimi Kongresi, 15–19 Kasım 2006, Antalya, s. 3. 
17 Mücella Tokatlıoğlu, Uluslararası Akreditasyon Standartları, IQ Uluslararası Kalite 
Danışmanlık Organizasyon AŞ Dokümanları, s. 252 ;Çakmak, a.g.e., s. 3. 
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oluşturulan “kalite konseyi veya denetleme komitelerinin görev/yetki ve 

sorumlulukları18; 

  Vizyon, misyon, politika, temel değerleri belirlemek, strateji ve hedefleri 

saptamak, geliştirmek, yaygınlaştırmak, gerekirse revize etmek,  

  Oluşturulan vizyon, misyon, politika, temel değerler, strateji ve hedeflerin 

tüm organizasyona konuşlandırılmasını sağlamak, 

  Kuruluşun hedeflerini gözden geçirmek, varsa sapmaların nedenlerini 

araştırmak, 

  Kuruluşun örgüt şemasını ve kadroların oluşturulmasını, görev/yetki/ 

sorumlulukların belirlenmesini sağlamak, 

  Periyodik olarak yapılan yönetim gözden geçirme toplantılarında kurulmuş 

olan sistemi değerlendirmek, geliştirmek ve iyileştirmek, 

  Kurumun misyonunu yerine getirmek ve kalite yönetim sistemi için gerekli 

bütçe ve ayrılan kaynakları sağlamak, 

  Kalite yönetimi ve iyileştirme gayretlerini destekleyip teşvik etmek, 

  Kalite yönetimi çalışmalarının koordinasyonu için bir yönetim temsilcisi 

atamak, 

  Tüm faaliyetlerin sürekli ölçümü, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine 

yönelik mekanizmaları işbirliği içinde oluşturmak ve gözden geçirmek, 

  Hastane kalite iyileştirme konseyinin JCI standartlarının izlenmesinde ve 

ölçümünde yararlanacağı tıbbi ve yönetsel kalite indikatörlerini devreye 

sokmak, 

  Tüm prosedür, talimat ve formların hazırlanması, geliştirilmesi, 

onaylanması, uygulanması ve gözden geçirilmesini sağlamak, 

  Tıbbi ve tıbbi olmayan komitelerin oluşturulması (tıbbi kayıtlar komitesi, 

eczane hizmetleri komitesi, enfeksiyon kontrol komitesi gibi), kullanılacak 

dokümantasyon sisteminin belirlenmesi amacıyla prosedür, talimat, form, 

bakım haritaları, klinik kılavuzlar ve tüm destek dokümanlarının 

oluşturulmaktır. Bunların yanında tüm çalışanlar için oryantasyon ve 

sürekli eğitimle ilgili standart bir program oluşturulmasını sağlamak, 

                                                 
18 Tokatlıoğlu, a.g.e., s. 252. 
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toplantı prosedüründe belirtilen şekilde toplantıları yapmak ve alınan 

kararların uygulanmasını takip etmektir. 
  
 JCI akreditasyon standartlarını sağlamaya çalışan hastanenin, kalite iyileştirme 

konseyi görev/yetki ve sorumlulukları belirlendikten sonra, ilgili hastanenin konsey 

tarafından hazırlanan “kalite yönetim programının” olması ve bunun işletilmesi 

gerektiği yönünde deneyimlere yer verilmektedir19. Oluşturulacak olan kalite 

yönetim programının aşağıdaki hususları içermesi gerekmektedir, Bunlar; 

  Sorumlulukların belirlenmesi (kalite ve güvenlik liderliği), 

  Bakım ve hizmetin faaliyet alanlarının belirlenmesi (kalite ve güvenlik 

tasarımı), 

  Bakım ve hizmetin önemli görünümlerinin tanımlanması, 

  İndikatörlerin belirlenmesi, 

  Değerlendirme için eşik değerlerin saptanması, 

  Veri toplama ve analiz etme, 

  Varyansların (sapmaların) değerlendirilmesi, 

  Harekete geçme, 

  Hareket planlarının değerlendirilmesi ve dokümantasyonu (izlem verilerinin 

analizi), 

  Bilginin iletilmesidir. 
 

 Kalite iyileştirme konseyi tüm bu çalışmaları tamamladıktan sonra tıbbi 

kayıtlar, ölçme ve iyileştirme çalışmaları, kalite konseyinin liderliğindeki 

çalışmalarla süreklilik kazandırılmalıdır20.  Tezimizin bundan sonraki kısımda JCI 

standartlarının işletilebilmesi için yönetsel ve klinik alanlara ait ilgili hastane 

yönetimi tarafından geliştirilen kalite indikatörlerine yer verilecektir. 

 

 

                                                 
19 Barış Diren, “İstanbul Memorial Hastanesi JCI Akreditasyon Süreci”,  Türkiye'de Yaşanmış ilk 
Uluslararası Sağlık Standartları Akreditasyon Deneyimi, İstanbul 2000. 
;Zehra Alcan, “Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi”, Anadolu Matbaası, 2001, s. 17–18. 
;Nancy M. Saufl, “Accreditation: A.Voluntry Regulatory  Requirement”, Journal of PeriAnesthesia 
Nursing, Vol 18, No 3(June) 2003, pp 152-159. 
20 Derick P. Pasternak, “Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği (KİG)”, JCI Yönetici Konferansı 
Sağlık Bakanlığı Sağlık İşletmeleri Federasyonu, 17–19 Kasım 2005, Microsoft Powerpoint Sunumu, 
61 Slayt, s. 7. 
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 2.1.3.2 Hastanelerde Yönetsel ve Hasta Odaklı Alanlara Ait 

Kalite İndikatörlerinin Belirlenmesi Çalışmaları 
  
 Yazımızın bu bölümünde JCI denetimine girecek olan hastanenin kalite 

iyileştirme konseyince oluşturulacak olan “kalite indikatörleri takip prosedürünün” 

açıklanacak, oluşturulan kalite indikatörleri takip prosedüründe yer alacak bazı 

tanımlara (performans, ölçüm, indikatör, eşik aralığı, varyans (sapma)) yer 

verilecektir. 
  
 İncelenen literatür ışığında hastanelerde JCI akreditasyon standartlarının nasıl 

uygulandığına yönelik çeşitli deneyimlere yer verilmiştir. JCI standartlarına yönelik 

çalışmalarda yer verilen ağırlıklı konuların; takım çalışmasının önemi, kaynaklardan 

faydalanma, oluşturulan planlar, politikalar ve yöntemleri geliştirmenin önemi, 

ölçülen tüm süreçlerin belgelenmesi gerektiği, hasta ve hasta yakınlarının eğitimine 

verilen önem olduğu dile getirilmiştir21. JCI akreditasyon denetimini yaşamış hastane 

yöneticilerinin deneyimleri ışığında birbirlerinden etkilenerek kaliteli hasta bakımı 

vermek üzere oluşturulan kalite indikatörleri takip prosedürü ve prosedürde yer alan 

bazı tanımlara yer verilecektir. Bunlar22; 
  
 Kalite İndikatörleri Takip Prosedürü; Kaliteli hasta bakımını sağlamak için 

tasarlanan klinik ve idari alanlara ait verilerin toplanması, analiz edilmesi ve elde 

edilen sonuçlarla sürekli iyileştirmeyi sağlamak için bir yöntem oluşturmaktır 

şeklinde tanımlanabilir. 
  
 Performans; X hastanesinin misyon, vizyon ve politikalarının 

gerçekleştirilebilmesi için gösterilen tüm çabaların ve süreçlerin bir zaman sonundaki 

çıktısı ya da sonucudur. 
  
 Ölçüm; Bir fonksiyon, sistem veya süreç ile ilgili ölçülebilir veri toplanmasıdır.  
  
 Eşik Aralığı; Bir indikatör için kabul edilebilir alt ve üst sınırları ifade eder. 
  

                                                 
21 Öcal, a.g.e., s. 259 ;Brian T. Collopy, “Clinical indicators in accreditation: an effective stimulus to 
improve patient care”, International Journal for Quality in Health Care, Volume 12, Number 3. 
(2000), pp. 211–216. 
22 Tokatlıoğlu, a.g.e., s. 255–59 ;Çakmak, a.g.e., s. 3. 
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 Varyans (sapma); Aynı olayın birden fazla ya da düzenli olarak ölçümü 

sonucunda elde edilen sonuçlardaki farklılıklar veya belirlenen eşik aralığında 

sapmasıdır. 
  
 İndikatör; Süreç performansının ya da bir standardının ne kadar karşılandığına 

dair arzu edilen ya da edilmeyen sonuçları için kullanılan bir tanım karakteristik ya 

da değişkendir.   
  
 Kalite göstergelerinde (indikatörleri), sağlık sektöründe faaliyet gösteren 

hastanenin türü, hasta gereksinimleri ve sağlanan hizmetler çerçevesinde, hangi 

klinik ve yönetim proseslerinin ve sonuçlarının izleme açısından önemli olduğu 

yönündeki hususları, akredite olmak isteyen hastanenin yöneticileri belirtmektedirler. 

İndikatörlerin, yönetsel alanlara ait hizmet kalitesini değerlendirebileceği gibi 

kliniklerde yürütülmekte olan hizmetin kalitesini de ölçmede kullanılabileceği 

yönünde çalışmalar bulunmaktadır23. JCI akreditasyon denetimini başarıyla 

tamamlamak isteyen hastane yöneticileri, kuruluşlarının klinik ve yönetim yapısını, 

işleyiş proseslerini ve sonuçlarını izlemek üzere gerekli, en önemli göstergeleri 

tanımlayabilmelidirler. Hastanelerde klinik izleme çalışmaları genellikle, aşağıda 

belirtilen konulara ilişkin yapıları, süreçleri veya çıktıları içermektedir. JCI 

akreditasyon denetimini tamamlamış hastanelerde yönetsel ve hasta odaklı alanlara 

ait kalite göstergelerinin (indikatör) tanımlanıp bunların hangi aralıklarla takip 

edildiğini görmek mümkündür.  
  
 Kalite yönetiminde indikatörler, ölçümün özel bir tipini gösterir. İndikatör 

vasıtasıyla performans ölçümü sağlanmaktadır. JCI‘a göre indikatör bir sonuçtur ve 

genelde oranla ifade edilir. İndikatörlerin birbirleriyle olan bağlantıları Şekil 2.3’de 

görüldüğü gibidir.  

                                                 
23 M. McKee, “Indicators of Clinical Performance”, British Medical Journal (BMJ), 1997, 315, p. 
142.  
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Şekil 2.3: İndikatörlerin Birbirleriyle Olan Bağlantıları  
 
Kaynak: Zehra Alcan, a.g.e., s. 44 
  
 İndikatörler, olayların önemine göre sınıflandırılıp ölçülürler. İndikatörler 

klinik, mesleki ve idari faaliyet alanlarından ya da yapı, sonuç ve süreçlerden 

oluşturularak sınıflandırılabilir. 
 
 İndikatörlerin genel tanımları yapıldıktan sonra, JCI akreditasyon denetimini 

başarı ile yerine getirmiş ve akredite olmuş hastanelerin kazandıkları deneyimler ile 

ilgili bilimsel çalışmalar incelendiğinde, yönetsel ve hasta odaklı alanlara ait 

geliştirilmiş indikatörlere yer verilmekte, uygulama yöntemleri hakkında görüşler de 

aktarılmaktadır24. Dünyada bu yönde çalışmalar ve kazanılan deneyimler olurken, 

                                                 
24 Charles D. Shaw, “Developing hospital accreditation in Europe”, December 2004, Division of 
Country Support WHO Regional Office for Europe, World Health Organization 2006, pp. 39, 42  
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ülkemizde akreditasyon deneyimini başarı ile yerine getirmiş özel hastanelerin 

uygulamaları da benzerlik göstermektedir. JCI akreditasyon örgütünün hastaneler 

için geliştirmiş olduğu akreditasyon standartlarının yönetsel ve hasta odaklı alanlara 

ait izleme çalışmalarını aşağıda olduğu gibi göstermek mümkündür. Bunlar;  
 
 Yönetsel alanlara ait yapılacak çalışmalardan bazıları25; 

– Hasta ihtiyaçlarının karşılanması açısından önemli olan ve rutin olarak 

gereken malzeme ve ilaçların tedariki, 

– Faaliyetlerin yasa ve yönetmelikler uyarınca raporlanması, 

– Risk yönetimi, 

– Kaynakların dengelenmesi ve etkin kullanımı, 

– Hasta ve ailelerin beklentileri ve memnuniyeti, 

– Çalışanların beklentileri ve memnuniyeti, 

– Hastalara ilişkin demografik bilgiler ve teşhisler, 

– Finansal yönetim, 

– Hastaların, hasta yakınlarının ve çalışanların güvenliğini tehlikeye atan 

olayların denetimi, kontrolü ve önlenmesidir. 
 
 Hasta odaklı hizmetlerin izlenmesinde yapılacak çalışmalardan bazıları26; 

– Hastaların değerlendirilmesi, 

– Laboratuar ve radyoloji güvenlik ve kalite kontrol programları, 

– Cerrahi işlemler, 

– Antibiyotikler ve diğer ilaçların kullanımı ve bu konuya ilişkin hatalar, 

– Anestezi kullanımı, 

– Kan ve kan ürünlerinin kullanımı, 

– Hasta kayıtlarının mevcudiyeti, içeriği ve kullanımı, 

– Enfeksiyon kontrolü, denetimi ve raporlanması, 

– Klinik araştırmalar‘dır. 

 Yukarıda anlatılan yönetsel ve hasta odaklı alanlara ait indikatörlerin gösterimi 

aşağıda tabloda gösterilmiştir. Tablo 2.1’de JCI akreditasyon denetimine girecek olan 

                                                                                                                                          
;R. Thompson, H. McElroy, V. Kazandjian Maryland, “Hospital Quality Indicator Project in the UK”, 
Quality in Health Care, 1997, 6, pp. 49–55. 
25 Tokatlıoğlu, a.g.e., s. 20–25 ;Ergün, a.g.e., s. 2. 
26 Tokatlıoğlu, a.g.e., s. 20 ;Ergün, a.g.e., s. 2.               

 93



hastanenin yönetsel ve hasta odaklı alanlarına ait kalite göstergeleri (indikatörleri) ve 

bunların ölçüm sıklığı gösterilmektedir. 
 
Tablo 2.1: JCI Hastanelerde Yönetsel Ve Hasta Odaklı Alanlara ait Kalite 

e Ölçüm Sıklıkları İndikatörleri v                                            

No. Kod İndikatörün Tanımı 

O
ca

k 

Şu
ba

t 

M
ar

t 

N
is

an
 

M
ay
ıs

 

H
az

ir
an

 

T
em

m
uz

 

A
ğu

st
os

 

E
yl

ül
 

E
ki

m
 

K
as
ım

 

A
ra

lık
 

1 ACS–01 Acil servise aynı şikâyetle taburcu 
edildikten sonra 24 saat içerisinde geri 
dönen hasta oranı    

                        

2 ACS–02 Hastanemize müracaat eden hastaların 
ilk müdahalesi sonrasında, sevk edilen 
hasta sayısı     

                        

3 ACS–03 Acil Konsültasyonlara cevap verme 
süresi                           

4 ACS–04 Acil Serviste iv. uygulamalarda ilk 
girişte damara girilmesi oranı                         

5 ACS–05 Radyolojik tetkiklerin tekrarlanma 
oranı                         

6 ACS–06 Acil servise travma ile gelip, ilk cerrahi 
müdahale yapılana kadar geçen süre                         

7 AME–01 Ameliyat raporlarının ameliyatı takiben 
ilk 6 saat içerisinde yazılması                          

8 AME–02 Ameliyat öncesi preoperatif tanının 
yazılmış olması                           

9 ANE–01 Anestezi esnasında ölüm                         

10 ANE–02 Anestezi esnasında ya da 24 saat içinde 
kardiak arrest gelişmesi                         

11 ANE–03 Anestezi esnasında ya da 2 gün içinde 
MI gelişmesi                         

12 ANE–04 Ameliyat öncesi normal olup ameliyat 
sonrası 1 gün içinde planlanmamış 
solunum problemi gelişmesi 

                        

13 ANE–05 Anestezi altında herhangi bir müdahale 
veya tetkik yapıldıktan sonra girişimi 
izleyen 2 gün içinde SSS’in 
ilgilendiren bir komplikasyonunun 
görüldüğü hasta sayısının ölçümü    

                        

14 ANE–06 Anestezi altında herhangi bir müdahale 
veya tetkik yapıldıktan sonra girişimi 
izleyen 2 gün içerisinde periferik 
nörolojik defisit gelişen hasta sayısının 
ölçümü  

                        

15 ANE–07 Anestezi sonrası ya da 1 gün içinde 
planlanmadığı halde Yoğun Bakımdan 
hasta alınması 
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Anestezi sırasında oluşan aspirasyon 
pnömonisi bulgularının röntgenle tespit 
edilmesi 

16 ANE–08 
                  

17 ANE–09     

      

Epidural girişim sırasında dura 
ponksiyonu olması                 

18 ANE–10                 

19 Anestezi sırasında dental harabiyet 
gelişmesi                 

ANE–12 Anestezi sırasında göz komplikasyonu 
oluşması                         

21 ANE–13 Ameliyat sırasında yanık oluşması                       

22 ANE–14 Ameliyat sırasında dekübitis oluşması                       

23 ANE–15 Uyanma odasında solunum problemi 
gelişmesi                         

24 ANE–16 Santral venöz katetere bağlı komp. 
Gelişmesi (pnömotoraks, enf. Vb.)                         

25 BİO–01 Kabul edilmeyen örneklerin tipi                   

    

Epidural girişim sonrasında başağrısı 
gelişmesi         

ANE–11         

20 

  

  

      

26 BİO–02 Tekrar alınan örneklerin sayısı                         

27 BİO–03 Kan alınması sırasında kaç kez 
girişimde bulunulduğu                       

28 BİO–04 İki kez alınmak zorunda kalınan 
örneklerin sayısı                         

29 BİO–05 Yanlış zamanlarda örneklerin alınma 
sayısı                         

31 BİO–06 Hasta şikayetlerini oluşturan nedenler 
ve sıklıkları                         

32 EKK–01 Hastane enfeksiyon hızı                         

33 EKK–02 Enfekte materyalle oluşan iş kazaları 
oranı                           

34 HDE–01 Yatışı yapılan hastanın fizik 
muayenesinin ve anamnezinin yatışı 
takiben ilk 12 saatte yapılması   

                        

35 HDE–02 Hasta vizitelerinin hekim tarafından 
günde en az 1 kez yapılması ve vizit 
sonrası progres notunun yazılması   

                        

36 HDE–03 Patoloji Formunda ön tanının yazılması                         
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37 HBA–01 Servislerden istenen konsültasyonlara 
cevap verme süresi                           

38 HBA–02 Y.B.’dan Ameliyathaneye 
beklenmeyen geri dönüş oranı                            

39 HEM–01 Dekübitüs ülserli hasta sayısının 
ölçümü                              

40 HEM–02 Bakım yeterlilik katsayısı ( Hasta/ 
Hemşire oranı)                            

41 HEM–03 Yanlış İlaç                           

42 HEM–04 Yanlış Zaman                           

43 HEM–05 Yanlış Doz                           

44 HEM–06 Yanlış Hasta                           

45 HEM–07 Yanlış Alan                         

46 HEM–08 Yanlış Akış Hızı                         

47 HEM–09 Tromboflebit / flebit                           

48 HEM–10 infiltrasyon                           

49 HEM–11  Yataktan Düşme                           

51 HEM–12 Yatak Dışında Düşme                         

52 HEM–13 Yanık                           

53 HİL–01 Ayaktan hasta memnuniyeti oranı                          

54 HİL–02 Yatan hasta memnuniyeti oranı                         

55 IKK–01 Çalışan memnuniyeti oranı                         

56 IKK–02 Personel giriş/ çıkış oranları                            

57 RAD–01 Tekrarlanan X-Ray oranı                         

58 RAD–02 MR çekimi öncesi hasta bekleme süresi                         
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59 TEK–01 Teknik servis arızalara cevap verme 
süresi                         

60 YBS–01 Yoğun Bakım Servisine (YBS)24 saat 
içinde beklenmedik geri dönüşler                         

61 YBS–02 YBS de ortalama yatış süresi                         

62 YBS–03 YBS mortalitesi                         

63 YBS–04 Anne Sütü Alınan Bebek Oranı                         
 
Kaynak: İrem Ergün, Özel Florance Nightingale Hastanesi Hazırlanma Dokümanları, Rev.No: 2, 
Ocak 2002.  
  
 Tablo 2.1’de görüldüğü gibi hastanenin belirlediği kalite indikatörleri ve 

bunların hangi sıklıkla ölçüldüğünü gösteren verilerden bazılarına açıklamak 

gerekirsek; anestezi esnasında ölüm her ay, hasta şikâyetlerini oluşturan nedenler ve 

sıklıkları özellikler yılın ikinci altı ayı (mayıs-aralık), çalışan memnuniyeti oranının 

yılda bir kez, ayaktan ve yatan hasta memnuniyeti oranının her ay belirlendiği 

görülmektedir. 
  
 Yönetsel ve hasta odaklı alanların yanında, bölümlere özel indikatörler ve 

bilimsel aktivite hedefleri, kalite yönetim konseyinin hazırladığı kalite planı 

kapsamında, X hastanesindeki her bölüme gönderilen stratejik takip ve raporlama 

planı doğrultusunda yıllık olarak toplanmaktadır. JCI akreditasyon denetimine 

hazırlanan hastanenin yöneticileri, bölümlerinde takip etmeyi planladıkları indikatör, 

raporlama zamanları ve bilimsel aktivite hedeflerini yazılı olarak kalite konseyine 

sunmak durumundadırlar. Görevlendirilmiş kişiler tarafından toplanan veriler, 

istatistiksel yöntemler prosedüründe belirtilen yöntemler kullanılarak eğitilmiş kişiler 

ya da komiteler tarafından analiz edilerek raporlanır27. Bunları; 
 

– Çalışma ve geliştirme ile ilgili alanlarda hedeflenenler konusunda yapılacak 

daha sonraki/ek çalışmaları destekleyen verilerin toplanması, 

– Uygulanan geliştirme faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirmede destek 

sağlayan verilerin toplanması olarak özetlemek mümkündür. 

                                                 
27 Paul van Ostenberg, “Dış Kalite Değerlendirme Sistemi olarak Akreditasyon”, Akreditasyon 
aracılığıyla Mükemmellik (Akreditasyonla Mükemmellik) Eğitim Semineri, Microsoft Office 
PowerPoint Sunumu, 51 Slayt, Antalya, 17 Kasım 2005, s.47 ;Tokatlıoğlu, a.g.e., s. 21. 
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 Hastanenin misyon, vizyon ve kalite yönetimi iyileştirme hedefleri 

kapsamında kaliteli hasta bakımını sağlamak için tasarlanan klinik ve idari 

prosedürlere ait verilerin toplanması, analiz edilmesi ve elde edilen sonuçlarla sürekli 

iyileştirmeyi sağlamak için klinik uygulamalarda kılavuz kullanımının gerekliliği 

yönünde görüşler bulunmaktadır28. 
 
 Hastanelerde verilen hizmetin değerlendirilebilmesi için takip prosedürleri 

oluşturulmalıdır. Bu takip prosedürleri, hastanenin misyon, vizyon ve politikalarının 

gerçekleştirilebilmesi için gösterilen tüm çabaların ve süreçlerin, bir zaman 

sonundaki çıktısını ya da sonuç performansını göstermektedir. 
 
 2.1.3.2.1 Hastanelerde Yönetsel Alanlara Ait Kalite 

İndikatörü Takip Prosedürü Hazırlanması 
 

 Kalite yönetim konseyi tarafından planlanan kalite yönetimi ve iyileştirme 

programı doğrultusunda hazırlanan yönetsel alanlara ait kalite indikatörü, takip 

prosedürünün akışı içerisinde hastanenin yönetsel faaliyetlerine ait işlemleri 

kapsayan bir süreçtir. Kalite konseyi, hangi süreçlerin öncelikli olarak izleneceğine 

ve iyileştirileceğine dair öncelik ve veri toplama sıklığını belirler. Bu öncelikler 

kritik, yüksek riskli ve problem eğilimli alanlar olmaktadır. Klinik alanlara ait takip 

prosedüründe olduğu gibi yönetsel alanlara ait takip prosedüründe de elde edilen 

sonuçlar kalite iyileştirme panosunda düzenli olarak yer almalı ya da birimlere 

gönderilmelidir. Sonuçlara ait izlem ve karşılaştırma verileri bilgisayar, mevcut 

teknoloji desteği ve personel kullanılarak sağlanmalıdır. 
 

 İyileştirme programında, hedeflenen alanlarda daha sonra yapılacak çalışmaları 

destekleyici ve uygulamaya alınan iyileştirmelerin etkinliğinin değerlendirilebileceği 

veriler toplanmaktadır. Hastanelerin yönetsel alanlara ait vermiş oldukları 

hizmetlerin sağlıklı takip edilebilmesine yönelik kalite iyileştirme programı 

kapsamında, hastanede belirlenen alanlar ve izlenen indikatörlerden bazılarını 

aktarmak gerekirsek, bunları; “malzeme ve ilaç yönetimi”, “kanun ve 
                                                 
28 A. A. Boxwala, S. W. Tu, M. Peleg, Q. Zeng, O. Ogunyemi, R. A. Greenes, et. al., “Toward a 
representation format for sharable clinical guidelines”, J Biomed Inform, 2001 Jun, 34 (3), p. 157 
;S. T. M. Shaneyfelt, M. F. Mayo-Smith, J. Rothwangl, “Are Guidelines Following Guidelines? The 
Methodological Quality of Clinical Practice Guidelines in The Peer Reviewed Medical Literature”, 
Journal of the American Medical Association (JAMA), 1999, 281, p. 1902. 
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yönetmeliklerin getirdiği aktiviteler”, “risk yönetimi”, “utilizasyon yönetimi”, “hasta 

memnuniyeti”, “hasta tanısı”, “finans yönetimi” ile “hasta/aile ve personelin 

güvenliğini tehlikeye sokan olayların önlenmesi ve sürveans” şeklinde özetlemek 

mümkündür.  
 
Yönetsel alanlara ait kalite iyileştirme kapsamında belirlenen indikatörleri 

biraz daha ayrıntılı olarak açıklamak gerekirsek29; 

  Malzeme ve ilaç yönetimi; Hastaların gereksinim duyduğu ekipman, sarf 

malzemesi,  ilaçların temini ve devamlılığının sağlanması “satın alma ve 

lojistik hizmetlerinin” sorumluluğundadır. Malzeme ve ilaç yönetimine ait 

indikatörler arasında; “depo sayımlarında hedeflenen doğruluk”, “sipariş 

edilen ilacın tesliminde hata”, “stok uyarı seviyesi altına düşen 

malzemelerin satın alma talebi yapılmayanların toplam talep sayısı”, 

“haftalık satın alma talep raporları”, “malzemelerden süresi içinde temin 

edilmeyenlerin temin edilenlere oranı ” gösterilebilir. 

  Kanun ve yönetmeliklerin gerektirdiği aktiviteler;  Bu aktivitelerle ilgili 

indikatörler arasında “bildirimi zorunlu hastalıklar raporu”, “kanser bildirim 

raporu”, “ölüm raporları”, “net mortalite hızı” ve “gross mortalite hızı” 

sayılabilir. 

  Risk yönetimi; Hastanede ortaya çıkabilecek riskleri ölçmek için geliştirilen 

indikatörlerddir. Bunları, “pin code tatbikatı”, “acil eylem plan tatbikatı”, 

“veri tabanı sunucusunun önceden ilan edilmemiş olarak arızada kalma 

süresi”, “veri tabanı sunucusunun önceden ilan edilerek durdurulma süresi” 

olarak sıralayabiliriz. 

  Utilizasyon yönetimi;  Hastanede cihazların kullanımı ve takibi için 

geliştirilen indikatörlerdir. Bunlar, “planlanan bakım ve kalibrasyonların 

gerçekleştirilmesi”, “tıbbi cihazların yıllık bakım süreleri” şeklindedir.  

  Hasta memnuniyeti; Hastanelerde hasta memnuniyeti ile ilgili indikatörler 

hasta şikâyet ve önerileri komitesi tarafından geliştirilir ve takip edilir. Bu 

komite aynı zamanda yatan ve ayakta tedavi alan hasta hizmetlerine bağlı 

hasta memnuniyet oranlarını da takip etmektedir. Hasta memnuniyetini 

                                                 
29 Tokatlıoğlu, a.g.e., s. 5–7. 
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ölçmek amacıyla geliştirilen indikatörler arasında, “yatan hasta 

memnuniyeti”, “ayakta tedavi alan hasta memnuniyeti”, “hasta şikayetlerini 

sınıflama ve çözme” bulunmaktadır.  

  Hasta tanısı; Bu indikatörde ölçülen husus, en sık rastlanılan hasta 

grubunda ilk 10 sıraya girenlerin, hizmet alan toplam hasta sayısı 

içerisindeki oranlarına bakılır. 

  Finans yönetimi; Bu alandaki ölçümde kullanılan indikatörler ise 

“hastaların hizmetlerden haberdar edilmesi”, “hasta danışmanlarının kestiği 

yanlış fatura”, “iptal edilen fatura”, “hasta danışmanlarının aldığı yanlış 

provizyon”, “yatan hasta faturasının iptal edilmesi”, “satıcı firmalara 

taahhüt edilen ödeme günü gerçekleştirmesi” gibi ölçüm yöntemlerini 

içermektedir. 

  Hasta/aile ve personelin güvenliğini tehlikeye sokan olayları kontrol etme, 

önleme ve sürveyansı; Kalite konseyinin bu alanda geliştirdiği indikatörler 

“personel yaralanması”, “enfekte materyal ile personel yaralanması”, 

“yataktan düşme”, “yatak dışı düşme”, “kısıtlama altındaki hastalar ve 

değerlendirmesi”, hasta/aile ve personelin güvenliğini tehlikeye sokan 

olayları önlemek için geliştirilen yöntemleri içermektedir. 

  Bölgesel/ulusal veriler; Kalite konseyinin bu alanda geliştirdiği indikatörler 

“Tıbbı istatistik ve arşiv bölümü”, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından istenen 

ve yasal olarak toplanması gereken “hastalık istatistikleri”, “personel, hasta 

ve yatak muvazene (denge) durumu”, “poliklinik günlük takip raporu” ile 

“yatan hasta aylık takip raporu” dur. Toplanması gereken belge ve takip 

edilen verilerin, analiz ve Sağlık Bakanlığına gönderme işlerini kalite 

iyileştirme konseyi üstlenir. 

  Performans verileri; Kalite konseyinin performansla ilgili geliştirdiği 

indikatörlerden bazıları “Hizmet içi personel performansını belirleyen 

personel performans değerleme sonuçları, oryantasyon programına katılma 

oranı, eğitim ihtiyaç analizi, kişi başına yıllık eğitim gün/saat oranı” dır. Bu 

değerlendirmeler yılda bir kez insan kaynakları bölümü tarafından 

planlanmakta ve uygulanmaktadır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda 

personel eğitimi yapılmalıdır. 
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  Personel memnuniyeti; Personel memnuniyeti oranları yılda bir kez insan 

kaynakları bölümü tarafından planlanmalı, uygulanmalı ve 

değerlendirilmelidir. Personel memnuniyetini belirleyen indikatörler 

arasında “personel memnuniyeti anket sonuçları”, “görev süresinin ilk yılı 

içinde işten ayrılan personel”, “genel personel devir hızı”, “eğitim 

programlarına ait memnuniyet oranı” sayılabilir.  

  Birimler arası iç müşteri memnuniyet oranları; Bir hastanenin birimleri 

arasında memnuniyet oranları yılda bir kez insan kaynakları bölümü 

tarafından hazırlanmalı, uygulanmalı ve değerlendirilmelidir.  
  
 Bölümlere özel indikatörler ve bilimsel aktivite hedefleri, kalite yönetim 

konseyinin hazırladığı kalite planı kapsamında, ilgili sağlık kurum/kuruluşunca her 

bir bölüme gönderilen stratejik takip ve raporlama planı doğrultusunda yıllık olarak 

toplanmalıdır. Bölümlerin takip etmeyi planladığı indikatörler, raporlama zamanları 

ve bilimsel aktivite hedefleridir. Bölümlere özel indikatörler ile bilimsel aktivite 

hedefleri, veri tabanları ve çıktılar da bu kısımda yer almalıdır. 
 
 Verilerin analizi; İlgili sağlık kurumunca görevlendirilen, “İstatistiksel 

yöntemler prosedürü”nde belirtilen esaslar doğrultusunda eğitilmiş kişi ya da 

komiteler tarafından toplanan veriler, analiz edilerek raporlanmalıdır. Veri analizi ve 

raporlama, ihtiyaçları karşılama ve üzerinde çalışılan sürece uygun olarak 

tanımlanmış olup ilgili sağlık kurumu indikatörleri ile “bölümlerin görüşleri”  

tablosunda gösterilmelidir. Tablo doğrultusunda analiz edilen bilgiler toplanıp 

raporlanmalı ve belirtilen zamanlarda Kalite koordinatörlüğüne gönderilmelidir.  
 
 Beklenmeyen olaylar (sentine levent); hastaya verilen veya verilmesinden 

vazgeçilen bakımın bir sonucu olarak, ölüm veya ciddi bir fiziksel veya psikolojik 

zarar ile sonuçlanan veya böyle bir durum riskini taşıyan olaylardır30. Hastanelerde 

beklenmeyen olayların yoğun olarak ortaya çıkmaması için, dikkat edilmesi gereken 

durumlara yönelik “beklenmeyen olaylar takip prosedürü”31 oluşturulmalı ve süreç 

bu prosedür doğrultusunda takip edilmelidir. Elde edilen verilerin analiz sürecinin 

                                                 
30 Özlem Yıldırım, “Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kalite”, SB Diyalog Dergisi, Eylül 2005, s. 34. 
31 Jennie Mckee, “What Every Health Care Organization Should Know About Sentinel Events”, 
Library of Congress, Control Number 2005927444, 2005, p. 3. 
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asıl amacı, organizasyondan elde edilen verilerin karşılaştırmasını yapmak olmalıdır. 

Analizin yapıldığı hastanenin ulusal anlamda sahada benzer standartları kullanan 

başka bir hastane/sağlık kurum/kuruluşu olup olmadığının araştırılması ancak 

karşılaştırma ve kıyaslama esasına dayanan değer ve normlarını analiz etmekle 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu amaçla akreditasyon örgütü verileri değerlendirmede 

yardımcı olacak standartları oluşturup bunları kitap halinde yayınlamaktır32. Bu 

nedenle çalışmalar, kendi kendini kıyaslama, aydan aya ve yıldan yıla hedefleri 

karşılaştırma ve dolayısıyla beklentileri yükseltme, T.C. Sağlık Bakanlığının 

izlenmesini zorunlu tuttuğu istatistikler ve literatürde belirtilen standartlarla 

yapılmalıdır. Elde edilen veriler doğrultusunda iyileştirmenin sağlanması, kalite 

koordinatörlüğünün sorumluluğundadır. Çalışmaların yapıldığı sağlık kurumunun 

geneli içindeki performans ölçümü ve iyileştirme çalışmaları süreklilik arz eden bir 

süreç olmak durumundadır. İyileştirme alanları öncelikli olarak, liderlerin, birim 

yöneticilerinin ya da komitelerin belirlediği önemli indikatörleri kapsamalıdır. 

İyileştirme sürecinden sorumlu olanlar belirlenmeli, bu sorumluluk görev tanımı 

içerisinde gerekirse özel olarak belirtilmeli ve çalışanlar konu hakkında 

bilgilendirilmelidir. İyileştirme planlaması ve uygulaması için gerekli olan politika 

değişiklikleri yapılmalıdır. İyileştirme için gerekli kaynaklar temin edilmeli, çalışma 

sonucunda yapılacak değişiklikler ya da düzeltici faaliyetler planlanmalı, test 

edilmeli ve uygulanmalıdır. Başarılı iyileştirme çalışmaları için hizmet içi personel 

eğitimi sağlanmalıdır. Sonuç olarak iyileştirmenin etkililiğinin gözlenmesi ve 

iyileştirmenin korunması sağlanmalıdır. 
  
 2.1.3.2.2  Hastanelerde Hasta Odaklı Alanlara Ait Kalite 

İndikatörü Takip Prosedürü’nün Hazırlanması 
  

 Kalite yönetim konseyi tarafından planlanan kalite yönetimi ve iyileştirme 

programı doğrultusunda hazırlanan, kalite indikatörleri takip prosedürünün akışı 

içerisindeki bölümlerin özel strateji takip ve raporlama planı kapsamındaki birimler, 
                                                 
32 JCAHO: “Conducting a Root Cause Analysis”, Oakbrook Terrace, IL: Joint Commission on 
Accreditation of Healthcare Organizations, 1997.  
; JCAHO: “Sentinel Events: Evaluating Cause and Planning Improvement”, Second Edition. 
Oakbrook Terrace, IL: Joint Commission, 1998.  
; JCAHO: “What Every Hospital Should Know about Sentinel Events”, Oakbrook Terrace, IL: 
Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization. 
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izlemeyi düşündükleri süreçleri, kalite indikatörlerini ve beraberinde hedeflerini 

belirlemektedir. Kalite konseyi ve liderler, hangi süreçlerin öncelikli olarak 

izleneceğine ve iyileştirileceğine dair öncelik ve veri toplama sıklığını saptamaktadır. 

Bu öncelikler; kritik, yüksek riskli ve problem eğilimli alanları kapsamına almalıdır. 
  
 Oluşturulan kalite yönetimi ve iyileştirme programı, hastane personeli ile 

uyumlu olarak çalıştırılmalıdır. Komiteler tarafından sağlanan bu uyum ve elde 

edilen sonuçlar, kalite iyileştirme panosunda düzenli olarak yer almalı ya da 

birimlere gönderilmelidir. Sonuçlara ait izlem ve karşılaştırma verileri bilgisayar, 

mevcut teknoloji desteği ve personel kullanılarak sağlanmalıdır. JCI akreditasyon 

denetimine hazırlanan hastane, kalite için veri toplayan, analiz ve planlama yapan 

personeli gerek hizmet içi gerekse katkı sağlayan dış kaynaklı eğitim programlarıyla 

eğitmeli ve bilgi alt yapılarını güçlendirmelidir. İyileştirme için hedeflenen alanlarda 

daha sonra yapılacak çalışmaları desteklemek ve uygulamaya alınan iyileştirmelerin 

etkinliğini değerlendirebilmek için veriler toplanmalıdır.  
  
 Oluşturulan kalite yönetimi ve iyileştirme programında klinik alanlara ait 

indikatörlerin belirlenmesi ve hangi durumlarda geçerli ölçüm yapılacağının 

belirtilmesi gerekmektedir. Hasta odaklı kalite indikatörü takip prosedüründe 

hastanenin kalite iyileştirme kapsamında belirlenen alanlar ve izlenen indikatörlerin 

başlıcaları “hastaların değerlendirilmesi”, “laboratuar ve radyoloji güvenlik ve kalite 

kontrol programları”, “cerrahi işlemler”, “ilaç hataları”, “anestezi kullanımı”, “kan 

ve kan ürünlerinin kullanımı”, “enfeksiyon kontrol”, “sürveyans ve raporlama ile 

klinik araştırmalar” dır. Klinik alanlara ait indikatörlerin belirlenmesinde hastaların 

değerlendirilmesi, laboratuar ve radyoloji güvenlik ve kalite kontrol programları, 

cerrahi işlemler, ilaç hataları, anestezi kullanımı, kan ve kan ürünlerinin kullanımı, 

enfeksiyon kontrol, sürveyans ve raporlamaya yer verilmektedir. Bunları kısaca 

anlatmak gerekirsek, 
  

  Hastaların değerlendirilmesi; Hastaların ön ve yeniden değerlendirilmeleri, 

“hasta değerlendirme prosedürü” doğrultusunda, “kalite iyileştirme ve 

bakım yöneticisi” tarafından, günlük yatan hasta kayıtlarından incelenerek 

yapılması gerekmektedir. Buradaki indikatörler, “yatışı takiben 24 saat 

içinde hekim tarafından ilk değerlendirmesi (anemnezi) tamamlanmamış 
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hasta oranı”, “yatışı takiben 12 saat içinde hemşirelik tanımlaması 

yapılmamış hasta oranı”, “hekim tarafından günde en az bir kez 

görülmemiş ve progres raporu yazılmamış hasta oranı” indikatörleri ile 

ölçülmeye çalışılır. 

  Laboratuar ve radyoloji güvenlik ve kalite kontrol programları; Hastanenin 

genel güvenlik programları ile ilişkilendirilmiş olup “iş güvenliği”, “işçi 

sağlığı ve çevre yönetimi komitesi” tarafından takip edilmesi gereken bir 

süreçtir. Bu süreci değerlendirirken ölçülen indikatörler; “dozimetre 

kullanan personelin rem ölçüm yöntemi ile radyasyon dozunun 

saptanması”, “aylık dönemlerle kurşun (pb), koruyucu önlük ve kullanılan 

materyallerin kontrol ve takibi”, “laboratuar numuneleri ile bulaşmaların 

takibi” nin yanı sıra “personel yaralanmaları” ve yıllık olarak “radyoaktif 

kaza oranları”, “laboratuar ve radyoloji ekipmanının bakım onarım ve 

kalibrasyon planları” “radyofarmasötiklerin uygulanma hataları” dır. 

  Cerrahi işlemler; Bu işlemler oluşturulan “Ameliyathane komitesi” nin 

sorumluluğunda takip edilmektedir. Cerrahi işlemlere ait indikatörler ise; 

“Ameliyathaneye beklenmeyen dönüş yapan vaka oranı”, “ameliyatı 

takiben 24 saat içinde ameliyat raporu yazılmayan vaka oranı”, “ameliyat 

öncesi pre-operatif tanısı yazılmamış hasta oranı” dır. 

  İlaç hataları; Hastalar için oluşturulan ilaç uygulama talimatında yer alan 

ilaç uygulama yönetimi iş akış şemasında belirlenmiştir ve bu talimat  

eczane ve tedavi komitesi tarafından takip edilmelidir. İlaç hatalarını 

belirleyen indikatörler arasında; “hekim istek hataları”, “eczane kaynaklı 

hazırlama hataları”, “eczane kaynaklı doğrulama hataları” “ilaç ulaşım 

zaman hataları”, “yanlış ilaç, yanlış doz, yanlış hasta, yanlış oran ve yanlış 

alan uygulamaları ile ortaya çıkan ilaç uygulama hataları”, “ilaç 

etkileşimleri”, “ilaç-gıda etkileşimleri” ile “ilaç yan etki hataları” yer 

almaktadır. 

  Anestezi kullanımı; Bu işlemler için oluşturulan “Ameliyathane 

komitesi”nin sorumluluğunda takip edilmektedir. Uygulamaya bağlı olarak 

anestezi kullanımı, hastaların ön ve yeniden değerlendirmelerini, anestezi 

esnasında ve sonrasında bakımını sağlayacak şekilde ameliyathane komitesi 
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tarafından izlenmelidir. Anestezi kullanımında ortaya çıkan indikatörlerin; 

“anesteziyi takiben 2 gün içinde sss (santral sinir sistemi) komplikasyonu 

oranı”, “anesteziyi takiben 2 gün içinde nörolojik defisit gelişen hasta”, 

“anesteziyi takiben 2 gün içinde gelişen mortalite” ile “pre-op anestezi 

değerlendirmesi olmayan hasta” olduğu belirtilmektedir. 

  Kan ve kan ürünlerinin kullanımı; Bu alanda oluşturulan prosedürde, “kan 

transfüzyonu iş akış şemasında” belirtilen hususların “kan transfüzyon 

komitesi” tarafından takip edilmesi yönündedir. Kan ve kan ürünlerinin 

kullanımına ait indikatörler; “transfüzyon kriterlerine uygunsuz kan 

transfüzyon isteği”, “transfüzyon reaksiyonları”, “yanlış kan transfüzyonu” 

dur. 

  Enfeksiyon kontrol, sürveyans ve raporlama; Bu alana ait veriler, 

oluşturulan “enfeksiyon kontrol komitesi” tarafından toplanmakta, analiz 

edilmekte ve sonuçları raporlanmaktadır. Bu alanda ölçülmesi gereken 

indikatörler ise; “hastane enfeksiyon oranı”, “üriner kateter takılan 

hastalarda enfeksiyon oranı“, “enfekte materyal ile yaralanan personel 

sayısı” dır. 
 

 Akredite olmak isteyen hastanenin önem arz eden ve bu süreçte beklenen diğer 

dokümanlarından bazıları ise33 “kapanmış hasta dosyası takip formu”, “bölümlerin 

eğitim ve bilimsel aktivite hedefleri”, “kalite indikatörleri ve komitelerin görüşleri”, 

“davranışsal olmayan sağlık gereksinimi için kısıtlama talimatı”, “beklenmeyen 

olaylar için takip prosedürü”, “hastaların değerlendirilmesi prosedürü”, “indikatörler 

ve raporlama zamanları” olarak kazanılan deneyimlerde yerini almaktadır. 

 

 

 

 

 

 
  

                                                 
33 Tokatlıoğlu, a.g.e. 
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2.2 HASTANELERDE JCI AKREDİTASYON ÖRGÜTÜNÜN 

YÖNETSEL ALANLARA AİT STANDARTLARI 
 
 Tezimizin bu bölümünde, JCI hastane akreditasyonuna hazırlanan hastanelerde, 

hastanenin yönetsel alanlarda uygulamak zorunda olduğu ana standartlara yer 

verilecek olup bu standartların yerine getirilmesinde kalite konseyince 

değerlendirmeye alınacak öncelikli süreçler aktarılacaktır. JCI örgütünün, 

akreditasyon denetimine hazırlanacak hastaneler için hazırlamış olduğu “hastaneler 

için akreditasyon standartları” kitabında, yönetsel alanlara ait akreditasyon 

standartları arasında34; kalite yönetimi ve iyileştirme, yönetim ve liderlik, çevre 

yönetimi ve güvenlik, personel eğitimi ve yönetimi, enfeksiyon kontrolü ve korunma 

ve bilgi yönetimi başlıkları yer almaktadır. 
 
 2.2.1 Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği 
 
 Kalite iyileştirme ve/veya geliştirme, sistemli bir çalışmayı kapsayan bir süreç 

gerektirmektedir35. Bundan dolayı akreditasyon denetimine hazırlanacak hastane, 

kalite iyileştirme ve hasta güvenliği faaliyetlerine yönelik verilerin toplanması, 

toplanan tüm verilerin değerlendirme sürecine sokulması ve yeni açılımlar içerisinde 

olması gerektiği yönünde deneyimler bulunmaktadır36. Denetim sürecine girecek 

hastanelerin mevcut kaynaklarının sınırlı olmasından dolayı ölçmek istenen tüm 

değerler için veri toplayamayabilirler. Hastane belirlemiş olduğu misyonu 

doğrultusunda, vermiş olduğu hizmetler ve hastaların ihtiyaçlarından hareketle, 

klinik ve idari alanlarda hangi verilerin öncelikli toplanmasının gerekli olduğunu 

belirleyebilmelidir. Yapılmış çalışmalarda özellikle, yüksek risk taşıyan hastalar 

yüksek volümlü ve problem eğilimli alanlarda verilerin dikkatli izlenmesi 

gerekmektedir yönünde ifadeler bulunmaktadır37.  Hastane yöneticileri, tıbbi ve idari 

süreçlerin nasıl takip edileceğini, uygulanan yöntem ve sonuçları izleyebilmek ve 

sonuçların öncelikli olarak izleneceğine, hangi süreçlerin iyileştirileceğine dair 
                                                 
34 Hastaneler için Akreditasyon, s. 111. 
35 Işıl Menteş Pekdemir, İşletmelerde Kalite Yönetimi, Beta Yayınevi, Mart 1992, s. 138. 
36 Katzfey, a.g.e., p. 1358 ;H. N. Viswanathan, J. W. Salmon, “Accrediting Organizations and Quality 
Improvement”, Am J Manag Care, 2000 Oct, 6(10), p. 1119. 
37 From Behavioral Health Accreditations & Accountability Alert, “Joint Commission Streamlines 
Requirements for Patients Safety”, Behavioral Health Accreditations & Accountability Alert, 
7(9):1, 2002, p. 5. 

 106



öncelikleri ve veri toplama sıklığını ve anahtar ölçütleri (indikatörleri) belirlemelidir. 

Hastane bünyesinde yeterli deneyimi, bilgisi ve becerisi olan çalışanlar sistematik 

olarak veri toplamalı, elde edilen bilgileri analiz etmelidirler. Analiz sürecinde elde 

edilen hastane içi veriler, diğer hastanelerin elde ettiği veriler ile geliştirilen klinik 

uygulamalarına yönelik bilimsel çalışmalar da esas alınarak, istenilen öncelikli 

uygulamalar ile karşılaştırma yapılarak değerlendirmeye alınabilmesi 

gerekmektedir38. 
  
 JCI akreditasyon denetimine girecek olan hastanede kalite yönetimi ve 

iyileştirme çalışmalarının tam olarak devreye sokulabilmesi gerekmektedir. Bu 

amaçla ilgili hastanelerde yapılmış benzer çalışmalar incelenip kurumun kendisine 

bir yön vermesi gerekmektedir. Konu ile ilgili yapılmış çalışmalar; medikal 

hataların39, ilaç hatalarının40, cerrahi hataların41 (yanlış taraf cerrahisi) önlenebilmesi 

ve hastaların42, çalışanların43 ve ziyaretçilerin memnuniyeti ve güvenliğinin44 

sağlanması şeklinde olduğu görülmektedir. Kliniklerde ortaya çıkabilecek, hastanın 

durumunu tehlikeye sokabilecek, beklenmeyen olaylara karşı JCAHO örgütünün 

çalışmaları bulunmaktadır. Kliniklerde ortaya çıkabilecek anlamlı olarak 

nitelendirilen beklenmedik olaylar, istenmeyen eğilimler ve değişimler meydana 

geldiğinde bu alanlardan elde edilen veriler dikkatli bir şekilde değerlendirmeye 

alınmalı ve yapılacak testlerden sonra gerekli düzenlemelere gidilmelidir 

şeklindedir45. Alınan tüm tedbirlere rağmen hatalar devam ediyorsa, kalite konseyi, 

                                                 
38 Scott Weingarten, Selecting and Implementing Clinical Practice Guidelines in Hospitals, ISBN: 
0-86688-656-7, 2002, p. 7. 
39 Kelly J. Devers, Hoangmai H. Pham, Gigi Liu, “What is Driving Hospitals' Patient-Safety Efforts?, 
Posted 03/01/2004, Health Aff, 23(2):, 2004, pp. 103-115. 
40 L. L. Leape, “Error in Medicine”, Journal of the American Medical Association 272, no. 23 
(1994), p. 1851. 
41 T.A. Brennan et. al., “Incidence of Adverse Events and Negligence in Hospitalized Patients”, New 
England Journal of Medicine 324, no. 16 (1991), p. 372. 
;Eugene H. Shively, Robert H. Schell, Michael J. Heine, J. Neal Sharpe, R. Neal Garrison, Steven R. 
Vallance, Kenneth J. S. DeSimone, Hiram C. Polk, “Practicing Surgeons Lead in Quality Care, 
Safety, and Cost Control”, Ann Surg” 239(6), 2004, p. 754. 
42 A. Mehrotra, T. Bodenheimer, R.A. Dudley, “Employers' Efforts to Measure and Improve Hospital 
Quality: Determinants of Success”, Health Affairs, (Mar/Apr 2003), pp. 60-71. 
43 A. J. Heuer, “Hospital accreditation and patient satisfaction: testing the relationship”, J Healthc 
Qual, 2004 Jan-Feb, 26(1), pp. 46-51. 
44 P. Spath, “Does your facility have a 'patient-safe' climate?”, Hosp Peer Rev., 2000 Jun, 25(6), pp. 
80-2. 
45 JCAHO: “Conducting a Root Cause Analysis”, p. ? ;JCAHO: “Sentinel Events: Evaluating 
Cause and Planning Improvement”, p. ?  ;JCAHO: “What Every Hospital Should Know about 
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süreci tekrar değerlendirmek zorundadır. Değerlendirmeler, hedeflenen alandan 

toplanan verilere göre yapılmalıdır. Hatalı süreç, tekrardan aynı hataların oluşmaması 

için test edilip izlenmelidir.  
 
 JCI örgütünün, kalite yönetimi ve iyileştirme akreditasyon standardına yönelik 

kalite konseyince değerlendirilebilir ölçülebilir bileşenleri 5 maddede ifade 

edilmektedir46: 
  

  Hastanelerde güvenlik ve kalite için efektif bir liderliğin sağlanması, 

  Anahtar klinik ve yönetsel süreçlerin ve çıktıların gözlenmesi, 

  Hazırlıkların planlanması, uygulanması ve devam ettirilmesi, 

  Nöbetlerde yaşanan önemli olayların soruşturulması, 

  Personel eğitimi boyunca kaliteli bir kültürün yaratılması 

olarak sıralanabilir. 
 
  JCI tarafından yayınlanmış olan hastaneler için akreditasyon kitabında, 

çekirdek standartlar koyu renk ile yazılmıştır ve bunlar akredite olmak isteyen tüm 

hastanelerin karşılamak zorunda olduğu ana standartlardır47.  
  
 JCI örgütünün “kalite yönetimi hasta güvenliği” başlığı altında oluşturduğu, 

akredite olmak isteyen tüm hastanelerin karşılamak zorunda olduğu bu standartları; 

“Kurumun yönetiminden ve yürütmeden sorumlu kişiler, kalite iyileştirme ve 

hasta güvenliği programının planlanmasına ve izlenmesine katılmalıdır”48 ve 

“Kurum içerisinde yeterli deneyimi, bilgisi ve becerisi olan kişiler sistematik 

olarak veri toplayıp analiz etmelidir”49 şeklinde ifade edilmektedir. 

 Hastane yönetiminden sorumlu kişiler, kalite iyileştirme hasta güvenliği ile 

ilgili çalışmaların planlanması ve uygulanması ile yakından ilgilenmek 

                                                                                                                                          
Sentinel Events”, p. ? ;M. Ammerman, The Root Cause Analysis Handbook: “A Simplified 
Approach to Identifying, Correcting, and Reporting Workplace Errors”, New York: Quality 
Resources, 1998 ;P. L. Spath, Investigating Sentinel Events; How to Find and Resolve Root 
Causes, Forest Grove, OR: Brown-Spath & Associates, 1997 ;P. F. Wilson, LD. Dell, GF. Anderson: 
Root Cause Analysis: “A Tool for Total Quality Management”, Milwaukee: ASQC Quality Press, 
1993 (includes a WORK BOOK). 
46 K. G. Hermann, A. L. Rooney, “Using international Accreditation standards to improve medication 
management and safety”, (Çevrimiçi) www.isqua.org.au/isquapages/conferences, 24 Kasım 2005. 
47 Hastaneler için Akreditasyon Standartları, s. 98. 
48 “Joint Commission International, Joint Commission International Accreditation Standards for 
Hospitals, Second Edition, January 2003, p. 98.  
49 A. e., p. 99. 
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durumundadırlar. Programın başarılı olabilmesi için yeterli deneyim, bilgi sahibi 

kişilerin görev yapması gerekmektedir. Hastane, devam etmekte olan sistematik 

iyileştirmeyi kayıt edip, stratejik iyileştirme planlarını geliştirmek için bu bilgiyi 

kullanmalıdır. Gerçekleşen iyileştirmenin kalıcı olduğunu gösterebilmek için 

kurum, sürekli olarak veri toplayıp bu verileri kullanabilmelidir. 
  
 2.2.2 Yönetim Ve Liderlik 

 
 Mükemmel sağlık hizmetleri sağlamak, etkin liderlik gerektirir. Bireyler, 

toplum ve hastalar için, kurumun etkin ve efektif bir kaynak olmasında rol oynarlar. 

Yönetici emir veren ve kontrol eden bir görevli değildir. Çalışanlarına liderlik 

edebilmelidir. Lider vizyon ve hedefler oluşturur, çalışanlarını bu hedeflere 

ulaşılması konusunda yüreklendirir50. Ayrıca yönetici, ihtiyaçların belirlenmesi, 

önceliklerin kararlaştırılması, kaynakların kullanımı, hizmet organizasyonunun 

yürütülmesi, denetlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi faaliyetlerini yönlendiren, izleyen 

ve değerlendiren bir liderdir. 
 

  Sağlık organizasyonunun etkin liderlik, yönetim sorumlulukları ve vazifelerinin 

nasıl gerçekleştirileceği tüzükler, politikalar ve prosedürler veya benzeri belgeler 

içinde tarif edilmiş, kurumsal yapının yanında kalite iyileştirme ve hasta güvenliği ve 

vazifelerinin, yazılı belgeler içinde gösterilmesi gerektiği şekli ile ifade edilmiştir51. 

Liderlik yapacak kişiler, örgütün misyonunu belirleyebilmelidirler. Belirlemiş olduğu 

misyon doğrultusunda liderlik yaptığı kuruluşun bunu gerçekleştirmesi için gerekli 

kaynakları yaratmaları gerekmektedir52.  Liderler kaynak yaratırken, bunu illaki yeni 

kaynaklar şeklinde değil, eldeki kaynakları daha etkin kullanarak yerine 

getirebilmelidir. Aynı zamanda liderler, kurumda hasta bakımı ve klinik hizmetlerini 

geliştirecek aktiviteleri koordine etmek ve bütünleştirmek için bu kurumlar ile 

birlikte çalışmalıdırlar. 
 

 Hastane yönetiminden sorumlu liderlerin başarılı olabilmesi bireylerin 
                                                 
50 Mahmut Paksoy, Çalışma Ortamında İnsan ve Toplam Kalite Yönetimi, İ.Ü. Yayın no:4356, 
İşletme Fakültesi Yayın No:282, İstanbul, Çantay Kitabevi, 2002, s. 167. 
51 Derick P. Pasternak, “Yönetişim, Liderlik ve Yönlendirme (YLY)”,  JCI Yönetici Konferansı 
Sağlık Bakanlığı Sağlık İşletmeleri Federasyonu, 17-19 Kasım 2005, Microsoft PowerPoint 
Sunumu, 29 Slayt, s. 5. 
52 C. Elise, R Becher, Mark Chassin, “Improving the Quality of Health Care: Who Will Lead?” 
Health Aff 20(5): 2001, Section 1 of 8, p, 169. 
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kurumdaki rollerini, sorumluluklarını, etkileşimlerini, yetkilerini ve bu bireylerin 

birbirleri ile nasıl çalıştığını anlamalarına bağlıdır. Bir kurumu yöneten, idare eden 

ve yürütenler hem yetki hem de sorumluluk sahibidirler. Kolektif ve bireysel olarak, 

kanun ve düzenlemelere uyumdan ve kurumun hizmet edilen hasta popülâsyonuna 

sorumluluğunu yerine getirmekten sorumludurlar. Hastanelerde bölüm yöneticileri, 

kendi bölümleri tarafından verilen hizmetleri yazılı olarak tanımlamalı bölümlerinin 

ya da servislerinin performansı ile çalışanlarının performansını izlemelidirler. JCI 

örgütünün “yönetim ve liderlik” standardı ile ilgili kalite konseyi tarafından 

ölçülebilir bileşenleri 5 ana başlıkta özetlenebilir53: 
 

  Yönetim yapısının ve sorumluluğun aydınlatılması, 

  Üst yöneticiler tarafından etkili bir muhasebe sisteminin sağlanması, 

  Bütün organizasyon içinde liderliğin sağlanması, 

  Departman ve servis bazında sorumlu liderliğin sağlanması, 

  Tıbbi personel ve hemşirelerin alt yapısının sağlanması. 
  

 JCI örgütünün “yönetim ve liderlik” ile ilgili aşağıda verilen standardını, 

akredite olmak isteyen tüm hastanelerin yerine getirmesi zorunludur. Bu standart; 

“Üst yönetimin sorumlulukları ve zorunlulukları ile bunların nasıl yerine 

getirileceği, kanunlar, yönetmelikler, prosedürler ve benzer dokümanlarla 

tanımlanmalıdır”54 şeklinde belirtilmektedir. 
  
 Hastane yönetiminden sorumlu yöneticiler (liderler), kuruluşlarının misyon 

bildirgesini, politikalarını, plan ve bütçelerini onaylayan ve bunların kanun, 

yönetmelik, prosedürler çerçevesinde yürütülebilmesini takip etmekle yükümlü 

kişilerdir55. Hastane yönetiminden sorumlu olan yöneticiler, kuruluşun diğer 

yöneticileri ve liderleri ile işbirliği yaparlar.  
  
 Hastane yönetiminden sorumlu yöneticiler (liderler), klinik hizmetlerini sunan 

sorumlu kişi ve bölümler arasındaki iletişim ve koordinasyonu güçlendirip kurumun 

                                                 
53 Pasternak, a.g.e., s. 11. 
54 Derick P. Pasternak, “Governance, Leadership, and Direction”, JCI Leadership Conference 
Republic of Turkey Ministry of Health, November 17-19, 2005, Microsoft PowerPoint Sunumu, 29 
Slayt, s. 5 ;Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, p.121. 
55 Pasternak, a.g.e., s. 20. 
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yapısını ve süreçlerini, mesleki etik konuların denetimini, kanunlar, yönetmelik ve 

benzer dokümanlarla yazılı hale getirmelidirler. 
  
 2.2.3 Tesis Yönetimi Ve Güvenliği 

 
 Sağlık kuruluşlarında iyileştirmeye açık alanlardan birisi de tesis yönetimi ve 

güvenliğidir. Akreditasyon standartlarının bir bölümünü oluşturan tesis yönetimi ve 

güvenlik kriterleri ile hastane yöneticileri, tehlike ve riskleri azaltmak ve kontrol 

altına almak için programlar yapmalıdır56. Hastane yöneticileri, kurumlarına 

müracaat eden hasta, hasta yakınları, personel ve ziyaretçiler için güvenli işlevsel ve 

etkin bir sağlık tesisi oluşturmak için çalışmalar içerisinde bulunmalıdır. Hastane 

yöneticilerinin, “Tesis yönetimi ve güvenliği” konusunda üzerlerine düşen görevleri 

JCI yöneticileri aşağıda gösterildiği gibi ifade etmektedirler57; 
 

– Hastane yöneticileri klinik hizmetlerin sunulmasında ihtiyaç duyulan 

güvenli ve etkin desteğin sağlanmasında yer, ekipman ve kaynakları 

planlar, 

– Hastane yöneticileri çalışanlarını tesis hakkındaki risklerin nasıl azaltılacağı 

ve mevcut risk durumlarının nasıl izleneceği ve raporlanacağı konusunda 

eğitir, 

– Hastane yöneticileri performans kriterlerini, önemli sistemleri izleme ve 

ihtiyaç duyulan düzenlemeleri belirlemek için kullanırlar. 
  
 Bu amaçlara ulaşmak için, hastane binasının fiziki yapısı ve diğer ekipmanlarla, 

insanlar etkin bir şekilde yönetilmelidir. Hastane yönetimi özellikle, tehlike ve 

riskleri azaltıp kontrol altına almalı, kazaları ve yaralanmaları önlemelidir. Bunların 

yanında tüm hastane personeli, risk oluşturan durumların gözlenmesi, raporlanması, 

risklerin azaltılması amacı ile tesis hakkında eğitilmeli, önemli sistemlerin 

gözlenmesi ve ihtiyaç duyulan gelişmelerin belirlenmesi için performans kriterleri 

kullanılmalıdır. Bunlar; emniyet, güvenlik, tehlikeli malzemeler, acil durumlar, 

yangın emniyeti, tıbbi ekipman, destek yöntemleri ve eğitimdir. 
  
                                                 
56 Feza Şen, “Akreditasyonda Tesis Yönetimi ve Güvenlik”, SB Diyalog Dergisi, Eylül 2005, s. 47. 
57 Roberta Fruth, Scott Altman, Tesis Yönetimi ve Güvenliği (TYG), JCI Yöneticilik Konferansı 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 17-19 Kasım 2005, Microsoft PowerPoint Sunumu, 15 
Slayt, s. 3. 
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 Tesis yönetimi ile ilgili planlama yaparken hastanenin çalışmalarına bağlı 

olarak aşağıdaki konular göz önünde bulundurulmalıdır. Bunları kısaca açıklamak 

gerekirsek58; 
  
 Emniyet: Binalar, zemin, ekipman ve bina sakinlerine zarar vermeyecek 

sistemlerin kurulması, 
  
 Güvenlik: Zarar ve kayba karşı bina sakinlerinin ve mallarının korunması, 
  
 Tehlikeli Malzemeler: Radyoaktif ve diğer malzemelerin kullanımı, taşınması 

ve depolanması, kontrol altında tutulması ve tehlikeli atıkların emniyetli şekilde 

atılması, 
  
 Acil Durumlar: Bulaşıcı hastalıklar, afetler ve acil durumlar için eylem planları 

oluşturulması ve etkinleştirilmesi, 
  
 Yangın Emniyeti: Bina sakinlerinin ve mallarının yangın ve dumana karşı 

korunması, 
  
 Tıbbi Ekipman: Tıbbi ekipmanın riskleri azaltmak üzere seçilmesi, bakımının 

yapılması ve kullanılması, 
  
 Destek Yöntemleri: Elektrik, su ve diğer destek sistemlerinin bakımı, işletme 

arızaları risklerinin an aza indirilmesi,. 
  
 Eğitim: Tesisin, yangın emniyeti, güvenliği, tehlikeli malzemeler ve acil durum 

planlarında, tesis etkinliğinin ve güvenliğinin sürdürülmesinde alacakları görevler 

doğrultusunda tüm personelin eğitilmesidir. 
 

 Ülkenin sahip olduğu kanunlar, yönetmelikler ve genel yönetimlerce yapılan 

denetimler, tesisin dizaynı, kullanımı ve bakımı konusunda genel bir perspektif 

ortaya koyabilmelidir. Tüm hastane, fiziksel boyut ve kaynaklarına bağlı olmaksızın 

hastalara, hasta yakınlarına, personele ve ziyaretçilere olan sorumluluğunun bir 

parçası olarak bu gerekliliklere uymalıdır. Hastane, kanun ve yönetmeliklerin 

gereğini yerine getirerek faaliyetlerine başlamalıdır. Zaman içinde, içinde 

bulundukları binanın fiziki detayları konusunda daha fazla bilgi sahibi olmalı, daha 

                                                 
58 A. e., s. 12. 
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sonra hasta bakım kalitesini yükseltmek ve riskleri azaltmak amacıyla tüm verilerini 

aktif olarak bir araya getirip stratejiler geliştirmelidir. 
  
 Hastane personeli; hastalar, hasta aileleri ve ziyaretçilerle olan ilişkilerde temel 

aracıdır. Bu nedenle risklerin belirlenmesi ve azaltılmasında, kendilerinin ve 

diğerlerinin korunmasında, emniyetli ve güvenli bir tesisin yaratılmasında, 

görevlerinin belirlenmesi amacıyla eğitilmeleri gerekir. Tıbbi cihazları çalıştıran ya 

da bakımını yapan personel özel eğitim alır. Kuruluş, yangın emniyeti prosedürlerini, 

tehlikeli malzemelere karşı yapacaklarını, hastalar ve personel için risk teşkil eden 

tıbbi ekipmanın kullanımını kapsayacak şekilde acil durum prosedürleri hakkında, 

personelin bilgisini test edecek bir program oluşturmalıdır. 
  
 JCI örgütünün “tesis yönetimi ve güvenlikle" ilgili geliştirmiş olduğu standardı 

olup, akredite olmak isteyen tüm hastanelerin yerine getirmekle zorunlu olduğu ana 

standarttır ve “Kurum, ilgili kanun, düzenlemeler ve tesis denetim gereklerini 

yerine getirmelidir”59 şekli ile ifade edilmektedir. 
 

 Tesis yönetimi ve güvenliği ile ilgili JCI örgütünün “Kurum, ilgili kanun, 

düzenlemeler ve tesis denetim gereklerini yerine getirmelidir” standardının kalite 

konseyince ölçülebilir bileşenleri aşağıda sıralandığı gibidir60; 
 

1. Kurum; kanun, yönetmelik ve diğer ihtiyaçları karşılamak için plan ve 

bütçe oluşturmuş mu? 

2. Kurum; emniyetli ve etkin tesisin kesintisiz işletilmesi için ihtiyaç duyulan 

sistemlerin, binaların ya da bileşenlerin değiştirilmesi veya iyileştirilmesi 

amacı ile plan ve bütçe oluşturmuş mu? 
  
 Hastane yönetimi ülkede mevcut kanunlara riayet ederek gerekli koşulları 

sağlamaya azami özen göstermelidir. Kanunlar, düzenlemeler, yerel yetkililer 

tarafından yapılan denetlemeler, büyük oranda bir tesisin nasıl tasarlandığını, 

kullanıldığını ve bakıldığını belirler. Büyüklüğü ve kaynaklardan bağımsız olarak 

tüm kuruluşlar, hastalarına, hasta ailelerine, çalışanlarına ve ziyaretçilere 

sorumluluklarının bir parçası olarak bu koşullara uymak zorundadırlar. 
  
                                                 
59 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, p. 134. 
60 A. e., p. 134. 
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 2.2.4 Çalışanların Niteliği ve Eğitimi 
 
 Bir hastane kendi misyonunu yerine getirmek ve hasta ihtiyaçlarını karşılamak 

için uygun becerilere ve niteliklere sahip insanlara ihtiyaç duyar. Yetkin ve nitelikli 

çalışanlara sahip olmak,  yetkinliğin değerlendirilmesini sağlamak, kişisel gelişimi ve 

öğrenimi teşvik etmek ile yükümlüdür. Hastanenin klinik yetkilerle donatılmış, 

sağlık hizmetinin kalitesinden tümüyle sorumlu, örgütlü bir hekim kadrosu 

bulunmalıdır. Hekimler, kendilerinin yönetimini ve üst yönetime karşı 

sorumluluklarını bir yönetmelikle tanımlar, hekim kadrosunun yanında hemşirelik 

hizmetlerinin yürütülmesinde de hemşirelik hizmet standartları belirlenmelidir ve 

yetkin biri tarafından yönetilmelidir. Hastanede medikal kadrolar ve diğer personel 

de görev almaktadır. Sağlık çalışanlarının yetkinliğini (okul, eğitim, öğrenim ve 

deneyim) doğrulayan ve değerlendiren etkin bir süreç olmalıdır. Organizasyonun 

klinik ve idari yöneticileri, departman ve servis yöneticilerinden gelen tavsiyelere 

göre, gereken çalışan sayısını ve türünü ayırt edebilmelidirler. Çalışanların işe 

alınması, değerlendirilmesi ve atanması ancak koordineli, etkin ve standart bir 

sürecin başarılması ile mümkündür. Hastane yönetimi adayın becerilerini, bilgisini, 

eğitimini ve öncelikli deneyimini yazılı hale getirmesine önem vermelidir. Bu 

kadroların ve hemşirelerin yeterliliklerini özellikle gözden geçirmek gerekmektedir, 

çünkü bu kadrolar teknik bakım süreçlerine doğrudan katılırlar ve doğrudan 

hastalarla çalışırlar. Hastane yöneticileri çalışanlarına öğrenmeleri ve gelişmeleri için 

fırsatlar sağlamalı, hizmet-içi eğitim ve başka öğrenme fırsatları da çalışanlara 

verilmelidir. Bireysel kadro üyelerinin görev tanımında belirlenmiş sorumlulukları 

olmalıdır. Görev tanımı, atanmalarını, işlerine oryantasyonunu ve iş sorumluluklarını 

ne ölçüde karşıladıklarının temelini oluşturmalıdır.  Hastane yöneticileri, kadro 

pozisyonlarının belirli gereksinimlerini karşılamalıdırlar. Aynı zamanda kurum 

yöneticilerinin, aranan eğitim, yetenek, bilgi ve diğer gereksinimleri belirleyip, 

gelecekte hasta ihtiyaçlarına yanıt vermek için kadro planlamaları yapmaları 

gerekmektedirler. 
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 Hastane yöneticileri hastanelerine yönelik kadro ihtiyaçlarını planlamak için 61; 
  

  Kurumun misyonunu, 

  Kurum tarafından hizmet verilen hastaların karışımını ve ihtiyaçlarının 

karmaşıklığını ve ağırlığını, 

  Kurum tarafından sağlanan hizmetleri,  

  Hasta bakımında kullanılan teknolojiyi göz önünde bulundurmalıdırlar. 
 

 Hastane yöneticileri, hastane bünyesinde çalışacak bireylerde bulunması 

gereken eğitim durumunu, yeteneklerini ve diğer gereksinimlerini kanun ve 

düzenlemelere uygun olarak tanımlayabilmelidir. Hastane, zam yönetimi ve kadroda 

bulunan elemanların işine son verilmesi konusunda mevcut kanunlara uymalıdır. 

Bunu yaparken, belirtilen kanun ve düzenleme gereksinimlerine ilave olarak 

kurumun misyonu ve hastaların ihtiyaçları da dikkate alınmalıdır. Her üretim ve 

hizmet organizasyonunda olduğu gibi, hastanelerin de en büyük hazinesi, sağlık 

hizmetlerini sunan çalışanlarıdır. Onların kendi alanlarındaki bilgi ve becerilerini, 

bireysel ve kurumsal gelişme ihtiyaçlarını desteklemek hastane yararınadır. 
 

 Personelin işe alım kararlarından başlayarak eğitim düzeyleri ve deneyimleri 

belirgin olmalı ve ön seçimlerinde titizlikle üzerinde durulmalıdır. Personel eğitimi 

ve yönetimi ile ilgili JCI örgütünün “Çalışanların Niteliği ve Eğitimi” standardına 

yönelik kalite konseyince ölçülebilir bileşenler aşağıda sıralandığı gibidir62; 

  Herkesin sorumlulukları ile ilgili oryante edilmesi ve eğitimi, 

  Personelin niteliklerinin ve sayılarının planlanması, 

  Medikal/diş hekimliği ile ilgili belgelerin toplanması, sınıflandırılması ve 

kullanımı, 

  Hemşirelik belgelerinin toplanması, sınıflandırılması ve kullanımı, 

  Diğer profesyonellerin belgelerinin toplanması, sınıflandırılması ve 

kullanımı şeklindedir. 
 

 Hastanede çalışan sağlık personelinin yetkinlik belgeleri kuruluş yönetimince 

toplanıp doğrulanmalıdır. Hastane yönetimi aynı zamanda bu bireylerin yürütecekleri 

                                                 
61 Roberta Fruth, “Çalışanların Niteliği ve Eğitimi (ÇNE)”, JCI Yöneticilik Konferansı Türkiye 
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 17-19 Kasım 2005, Microsoft PowerPoint Sunumu, 19 Slayt, s. 3. 
62 A. e., s. 7. 
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aktivite ve hizmetleri de tanımlar. Bunu, karşılıklı sözleşmeler görev tanımları ya da 

diğer metotlarla yapabilir. Ayrıca kanun ve mevzuata uyacak şekilde bu bireylerin 

çalışmalarının nasıl denetleneceğini de saptar. 
  
 JCI örgütünün “Çalışanların Niteliği ve Eğitimi” ile ilgili akredite olmak 

isteyen hastanelere getirdiği standardı olup; “Hastanenin yöneticileri, tüm kadrolu 

elemanlar için istenilen eğitim, beceri, bilgi ve diğer ihtiyaçları 

tanımlamalıdır”63 şeklindedir. 
 
 Hastane yönetimi, kendi personelinin iş performanslarını artırmak için gerekli 

eğitim, beceri ve bilgi ihtiyaçlarını tanımlayarak, bunların karşılanması için çaba 

göstermelidir. JCI akreditasyon örgütünün hastaneler için akreditasyon standartları 

kitabında yer alan ÇNE.9 standardında64; “ÇNE.9 Tıbbi kadroların, kalite 

iyileştirme çalışmalarına, bireysel performans değerlendirmesine ve tüm tıbbi 

personelin performanslarının düzenli olarak yeniden değerlendirilmesinde 

katılımın sağlandığı etkin yöntem bulunmalıdır”65, olarak ifade edilmiştir. Bu 

bağlamda ve ÇNE.9 standardında, kurumun performans yönetim sistemi olması ve 

hastane çalışanları performans değerlendirme sonuçlarının bireye ilişkin kararların 

alınmasında temel oluşturulması66 istenmektedir. Hastanede görev alan her elemanın 

sorumlulukları, yürürlülükteki iş tanımlarında belirtilmeli, kuruluş yöneticileri, işe 

alma, değerlendirme ve atamalarda, sahip olduğu personel kadrosunun bilgi ve 

becerisinin hasta ihtiyaçlarına uygunluğunu kontrol etmek için bir yöntem 

tanımlamalıdır. 
 
 

                                                

2.2.5 Enfeksiyon Kontrolü Ve Korunma 
 
 JCI standartlarında enfeksiyon kontrolüne, yönetimle ilgili standartlar arasında 

yer verilmiş ve buna yönelik çalışmaların hastane yönetimlerinin en öncelikli işleri 

arasında olduğu vurgulanmıştır. Enfeksiyon kontrolü ile ilgili standartlar 

incelendiğinde, her hastaneden, kurumun büyüklüğüne, coğrafi konumuna ve hasta 

popülasyonuna uygun bir enfeksiyon kontrol programının yürütülmesi istenmekte ve 

 
63 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, p. 146. 
64 Hastaneler İçin Akreditasyon Standartları, s. 147. 
65 Hastaneler İçin Akreditasyon Standartları, s. 147 
66 Cavide Uyargil, İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayın No: 
262, İşletme İktisadi Enstitüsü Yayın No: 154, s. 2, 3. 
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bu programın yazılı hale getirilmesinin öncelikli aranan bir şart olduğu 

görülmektedir67. Bir hastanenin enfeksiyon takibi, enfeksiyon önleme ve kontrol 

programında hastalar, hekimler, anlaşmalı çalışanlar, gönüllüler, öğrenciler, yardımcı 

personel ve ziyaretçiler arasında edinilen ve geçen enfeksiyonların riskinin 

azaltılması yönünde68 ifadeler bulunmaktadır. 
  
 JCI akreditasyon denetimine hazırlanacak hastanelerde oluşturulması gereken 

“Enfeksiyon kontrol programı”, o hastanede çalışan personel sayısı, kliniğe ait tüm 

aktivitelerin takibi, hizmet verilen hastaların klinik özellikleri, hastanenin yerleşim 

yerine bağlı ve hastaneden hastaneye farklılık gösteren hasta sayısını içermesi ifade 

edilmektedir. Gelişmiş ülke hastanelerinde hastane enfeksiyonu ile mücadeleye 

büyük önem verilmekte, kontrol altına alınması ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır69. 

Hastane akreditasyonuna hazırlanacak hastanenin, oluşturulan enfeksiyon kontrol 

programında, hasta/hasta yakını ve çalışanlarının korunması için hazırlanan 

programların yazılı kılavuzlara dönüştürülebilmesi gerekmektedir. İyi bir enfeksiyon 

kontrol ve korunma programı; uygun talimatlara, yöntemlere, ekip eğitimine ve 

hastane içindeki koordinasyona sahip görüşlere yer verebilmelidir.  
  
 JCI örgütünün “enfeksiyon kontrolü ve korunma” ile ilgili standardına yönelik 

kalite konseyince belirlenen ölçülebilir bileşenlei aşağıda sıralandığı gibidir70; 

  Bütün organizasyon içinde hastalar, çalışanlar, doktorlar, gönüllüler, 

öğrenciler ve ziyaretçiler arasında enfeksiyon risklerinin anlaşılması, 

  Enfeksiyonları önleyici stratejilerin planlanması, 

  Efektif liderlik, eğitim ve bilgi teknolojileri desteğinin sağlanması 

gerekmektedir. 
  

                                                 
67 Yeşim Çetinkaya Şardan, “Sağlık Kuruluşlarında Akreditasyon ve Enfeksiyon Kontrolü”, SB 
Diyalog Dergisi, Eylül 2005, s. 44. 
68 Karen Timmons, “Delivering Quality Care Through Accreditation”, Hospital Management Asia 
2003, Makati Philppines, 20 Ekim 2003, p. 41. 
69 H. Ota, et. al., “Standarts For The Evaluation Of Hospital Infection Control Policies And 
Procedures”, J Nippon Med. Sch., 2000, 67(5), p. 396 ;B. Cookson, B. Drasan, “Diploma in Hospital 
Infection Control-important changes to the accreditation of prior experiental learning and update”, 
Journal of Hospital Infection, Volume 62, Issue 4, April 2006, p. 509. 
70 Roberta Fruth, “Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü (EÖK)”,  JCI Yöneticilik Konferansı 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 17-19 Kasım 2005, Microsoft PowerPoint Sunumu, 19 
Slayt 22,  s. 5.  
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 Bir kuruluşun enfeksiyon kontrol programının etkili olabilmesi için, personel 

işe başladığında bu konuda eğitilmeli ve eğitim daha sonraki safhalarda da devam 

ettirilmelidir. Eğitim programı mesleki personeli, klinik ve klinik-dışı destek 

personelini ve hatta eğer uygunsa hasta ve hasta ailelerini de içerir. 
  
 JCI örgütünün “enfeksiyon kontrolü ve korunma” ile ilgili akredite olmak 

isteyen hastanelere getirdiği standardı olup; “Hastane, hastalar ve sağlık 

çalışanlarında nasokomiyal enfeksiyon riskini azaltmak için koordineli bir 

enfeksiyon kontrol programı düzenlemeli ve uygulamalıdır”71 olarak ifade 

edilmiştir. 
 
 Hastane yönetimi, bünyesinde, hasta ve hasta yakınlarıyla birlikte kendi 

çalışanlarını da enfeksiyonlara karşı korumak için gerekli tedbirleri alabilmelidir. Bu 

kapsamda enfeksiyonu önlemeye yönelik bir program oluşturulması gerekmektedir. 

Bir enfeksiyon önleme ve kontrol etme programının etkili olabilmesi için, hem hasta 

bakımı hem de çalışan sağlığını kapsamalıdır. Program hastane için epidemiyolojik 

olarak önemli olan enfeksiyonlarıda ele alır.  
  
 2.2.6 Bilgi Yönetimi  
 
 Veri; olgu, imgeler, görüntüler ve sesler bütünü olarak; bilgi ise belirli bir 

görev ve amaç için biçim ve içeriğe uygun olan veri olarak tanımlanmaktadır72. 

Sağlık hizmetlerinde bilgi, verinin, tıbbi dokümanların karar alma sürecine katkı 

sağlaması amacı ile işlenmiş ve anlamlandırılmış halidir. Bu tanıma göre hastanenin 

hasta ihtiyaç ve beklentileriyle ilgili olarak yapılan araştırma bilgileri, benzer hizmet 

veren diğer hastanelerin performans durumları, hastane çalışanlarının ihtiyaç ve 

beklentileri, tedavi-bakım, idari, destek ve altyapı hizmetlerinin performans 

değerlendirme sonuçları, poliklinik ve servis hasta profilleri hastanenin veri 

kaynaklarını oluşturmaktadır. Faaliyetler sonucu üretilen önemli bilgilerin hastane 

bilgi sistemine zamanında ilave edilmesi ile bilgi kaynaklarının geliştirilmesinde 

süreklilik sağlanmalıdır. Performans, iyileştirme, politika ve uygulama aşamaları 

                                                 
71 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, p. 112. 
72 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, p. 146 ;Ezel Esatoğlu 
“Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Yönetimi ve Akreditasyon Sistemi”, SB Diyalog Dergisi, Eylül 2005, s. 
42. 
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hastane tepe yönetimi, politikanın öngördüğü hizmetin gereklerini, geliştirme 

planlarını ve kontrollerini içeren aşamaları, hedefleri, sorumlulukları belirlemelidir. 

Bilgi, güvenilir ve etkin bir kurum yönetimi için, hasta hizmetleri sırasında üretilmeli 

ve kullanılmalıdır. Bu bilgiye ihtiyacı olan kişileri veya grupları; bakım hizmeti 

sağlayıcılar, kurumun yöneticileri ve liderleri, kurum dışında bulunup kurumun 

işleyişi ve bakım hizmetleri ile ilgili veri veya bilgiye gereksinim duyanlar olarak 

tanımlamak mümkündür73. Bu kişi ve grupların öncelikli bilgi ihtiyaçları, hastanenin 

bilgi yönetimi stratejilerini ve bu stratejileri gerçekleştirme yeteneklerini etkiler.  
  
 Stratejiler, hastanenin büyüklüğü, hizmetlerinin karmaşıklığı, eğitilmiş 

kadroların varlığı ve diğer insan kaynakları ve teknik kaynaklar için uygun olmalıdır. 

Plan kapsamlı olmalı ve kurumun tüm bölüm ve hizmetlerini içermelidir. 

Akreditasyon deneyimini yaşamış ülkelerin tecrübelerinden yola çıkarak veri ve 

bilgilerin güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanmasının önemine ve özellikle o kuruma 

ait hassas verilerin ve kuruma ait tüm bilgilerin gizliliğinin korunmasına özen 

göstermenin gerekliliği belirtilmektedir74.  
 
 Veri paylaşımı ve veri güvenliği arasındaki denge kurulmalıdır. Kurum değişik 

bilgi kategorileri için yürütülen güvenlik ve gizlilik seviyelerini belirleyebilmelidir.  
  
 Her veri kategorisine erişim, ihtiyaca bağlıdır ve iş tanımı ve unvan ile 

tanımlanmalıdır. Etkin bir erişim sisteminin oluşturulmasında75; 

  Kurumda, hastaya ait bilgiye/bilgilere kim ulaşabilir, 

  Bireyin eriştiği bilgi, 

  Kullanıcının bilgiyi gizli tutma yükümlülüğü ve 

  Gizlilik ve güvenlik ihlal edildiği zaman uygulanacak yol konuları önem 

kazanmaktadır. 
  
  

                                                 
73 Derick P. Pasternak, “Bilgi Yönetimi (BY)”,  JCI Yöneticilik Konferansı Türkiye Cumhuriyeti 
Sağlık Bakanlığı, 17-19 Kasım 2005, Microsoft PowerPoint Sunumu, 34 Slayt, s. 9. 
74 Connie M. Schardt, “Going beyond information management: using the Comprehensive 
Accreditation Manual for Hospitals to promote knowledge-based information services”, Bull Med 
Libr Assoc, 86(4), October 1998, p. 504 ;J. D. Doyle, “Knowledge-based Information Management: 
Implications For Information Services”, Med Ref Serv Q, 1994 Summer, 13(2), p. 86. 
75 Pasternak, a.g.e., s. 19. 
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 Hasta bilgilerinde güvenliği sağlamanın bir yolu da hasta kayıtlarına kimin 

ulaşabileceğinin ve kimin hasta kayıtlarına giriş yapabileceğinin belirlenmesidir. 

Kurum bu bireyleri yetkili kılmak için bir politika geliştirmeli ve hasta kayıtlarına 

yapılan girişlerin içeriği ve formatını belirlemelidir. Eğer kurum gerekli görür ise, 

giriş zamanı da kaydedilmelidir. JCI örgütünün hastanelerde “bilgi yönetimi” ile 

ilgili standardının kalite konseyince ölçülebilir bileşenleri aşağıda sıralandığı 

gibidir76; 
 

  İçsel ve dışsal bilgi ihtiyaçlarının açığa çıkarılması, 

  Bütün bu ihtiyaçların karşılanması için planlama yapılması, 

  Efektif bir hasta klinik kaydının yaratılması ve kullanılması, 

  Kaliteli kıyaslama (benchmarking) için verilerin ve bilgilerin birleştirilmesi 

ve karşılaştırılmasıdır. 
  
 Kalite konseyi, hasta bakımı ve kuruluş yönetimini desteklemek için bütünleşik 

verileri toplar ve analiz eder. Bütünleşik veriler kuruluş profilinin zaman içindeki 

seyrini göstermekte ve kuruluşun performansının diğer kuruluşlarla 

karşılaştırılmasına imkân tanımaktadır. 
 
 JCI örgütünün “hastanelerde bilginin kullanımı” konusundaki akredite olmak 

isteyen hastanelere getirdiği standardı olup; “Kurum, tüm klinik servislerde 

çalışanların, kurumu yönetenlerin ve kurumun dışından olup kurum hakkında 

veri ve bilgiye ihtiyacı olanların bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmaları 

planlayıp uygulamalıdır”77 diye ifade edilmiştir. 
 
 Hastane yönetimi kuruluş içinden ve dışından talep edilebilecek bilgilerin 

sağlanabilmesi için gerekli planlamayı yapıp, uygulamaya aktarabilmelidir. 

Hastanenin bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir planının olması gerekmektedir. 

Bu plan, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerinin çeşitliliğine göre, verilerin ve 

bilgilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün nasıl korunacağını ve güvenlik seviyelerini 

tanımlayabilmelidir. 
  

                                                 
76 A.e., s. 24. 
77 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, p. 158. 
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 2.3 HASTANELERDE JCI AKREDİTASYON ÖRGÜTÜNÜN 

HASTA ODAKLI ALANLARA AİT STANDARTLARI 
 

 JCI örgütü tarafından hazırlanan ve akredite olmak isteyen sağlık kuruluşlarının 

yerine getirilmesi istenen 11 ana başlık altında toplanan “yönetsel ve hasta odaklı” 

alanlara ait 400 farklı standart ve 1015 ölçülebilir element mevcuttur. Bu 

standartların 169 tanesi ana standarttır, JCI örgütü 169 ana/çekirdek standarttan 

herhangi birinin yerine getirilmemiş olması durumunda, diğer tüm standartlar 

karşılanıyor olsa da o kuruluşun akreditasyonuna izin vermez. JCI standartları, hasta 

odaklı ve yönetsel alanlara ait olmak üzere, hastanelerde sunulan hizmet kalitesinin 

yanı sıra, bakımın güvenilirliğini, hasta ve hasta ailesinin haklarını, hizmet 

sunanların ehliyetini, kurumsal ve teknolojik alt yapıyı, bilgi yönetimini, çevre 

yönetim ve güvenliğini belirlemektedir. Kontrol, ölçme, iyileştirme ve iletişim 

mekanizmaları ayrıntılarıyla tanımlanmıştır.  
 

 Hastanelerde JCI örgütünün geliştirdiği ve kitapçık olarak yayınladığı 

akreditasyon standartlarına bakıldığında, bu standartların iki ana başlık altında 

toplandığı görülmektedir78. Bunlar hasta odaklı ve yönetsel standartlardır. Bu 

standartlar öz/çekirdek olarak ele alınır, ortak özellikleri hasta ve hasta yakınlarının 

haklarını korumaktır. Esasında ise güvenli hasta bakım imkanlarını sağlamaya ve 

riski azaltmaya dayalıdır. Hasta odaklı standartları 5 başlık altında 

değerlendirebiliriz79; 
 

– Bakıma kabul ve bakımın devamlılığında, hizmetlere ulaşım, devamlılık, 

taburcu etme, refere etme ve takip, hasta transferi,  

– Hasta ve hasta ailesinin eğitimi, 

– Hasta bakımı, hastalara bakımın sunulması, yüksek riskli hastaların bakımı 

ve yüksek riskli hizmetlerin sağlanması, anestezi bakımı, cerrahi bakım, 

ilaç kullanımı, besin ve beslenme tedavisi, ağrı tedavisi ve yaşam-sonu 

bakımı, 

– Hasta ve hasta ailesi hakları,  

– Hasta değerlendirilmesi ile ilgili standart ve ölçülebilir elementler. 
                                                 
78 A. e., s. 3. 
79 Hastaneler için akreditasyon standartları, s. 11. 
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 Bu bölümde sırasıyla tüm bu ölçülebilir ana standartlar ele alınacak, standartlar 

kendi gruplarında açıklanacak ve bunların yerine getirilmesi için kalite konseyince 

yapılması gereken hususlara yer verilecektir. 
 
 2.3.1 Bakıma Kabul Ve Bakımın Devamlılığı  

                                                

           
 Hastaneye müracaat eden ve tedavi hizmeti almayı beyan eden her bir hasta ve 

hasta yakınının eğitimine (patient and family education) yönelik standartların yerine 

getirilmesinde, hasta/hasta yakınlarına mevcut durumdaki ihtiyaçlarına göre 

yapılacak işlem/ameliyat riskleri, yararları, komplikasyonları, alternatif tedavi ve 

yöntemleri hakkında bilgilendirerek, tüm bu süreci tamamladığına dair 

bilgilendirilme onayının alınması gerekmektedir. Hastanın hastaneye kabul 

edildikten sonra, kendisinin ve yakınlarının bakım süreçlerine katılımını sağlamak, 

kuruluşun yapması gereken ilk işlemler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, 

hasta/hasta yakınlarına, bakım seçeneklerinin getireceği finansal maliyetin ayrıntıları 

ile anlatılması gerekmektedir. Hasta bakımına yönelik eğitim ihtiyaçlarının ortaya 

konularak, verilmesi gereken eğitimin hastanın anlayabileceği dilde ve formatta 

oluşturulması gerekmektedir. Hastanın gereksinimlerinin, sağlık kurumunun amaç ve 

olanaklarının kapsamında olduğunun belirlenebilmesi, hastanın durumu ve 

gereksinimleri hakkında bilgi edinilmesine bağlıdır80. Bu bilginin aktarılması 

genellikle, hastayla ilk temas noktasında yapılmalıdır. Hasta ile ilgili bilginin 

toplanması, hastanın görüldüğü ilk yerde, acil nakil sırasında veya hasta, hastaneye 

geldiği anda yapılmalıdır. Sadece kurumun sağlık bakımı verebileceği belirlenen 

hastalar bakım amacı ile kuruma alınmalıdır. Verdiği hizmetlere ulaşımı 

kolaylaştırmak için, kurum, hitap ettiği toplumu, hizmetleri, çalışma saatleri ve nasıl 

bakım alınabileceği konusunda bilgilendirmelidir. Bakımın kapsamı ve etkinlikleri 

tanımlanmış olmalıdır.  

 Hastanın hastaneye kabul öncesi, kabul sırasında, kalış süresince, taburcu 

olmadan önce, taburcu olduktan sonra verilen bakım bir bütündür şeklinde ifade 

edilebilir. JCI örgütünün hastanelerde “Bakıma kabul ve bakımın devamlılığı” ile 
 

80 “Assessment of Patients (AOP) Hospital Accreditation Program”, (Çevrimiçi) 
http://www.jcrinc.com/printview.asp?durki=7925&site=109&return=7860, Note: Standards 
interpretations are updated quarterly. All changes to interpretations and new interpretations this 
quarter are shown in red typeface. Last update: 1 June 2004, 9 Ocak 2005. 
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ilgili standardına yönelik kalite konseyince ölçülebilir bileşenleri aşağıda sıralandığı 

gibidir81; 

  Hasta girişi, 

  Hasta ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre tespit etme, 

  Hasta bakımına hastane içinde ulaşma, 

  Bakımın devam ettirilmesi için toplumsal kaynaklarla birlikte hastaya tekrar 

ulaşma. 
  
  JCI örgütünün “bakıma kabul ve bakımın devamlılığı” ile ilgili akredite olmak 

isteyen hastanelere getirdiği standardı olup; ”Hastalar, tanımlanmış sağlık 

gereksinimleri ve hastanenin misyonu ve olanakları temel alınarak hastaneye 

kabul edilmelidir”82 şeklindedir. 
  
  Hastanın gereksinimlerinin, sağlık kuruluşunun misyon ve kaynakları ile 

eşleşmesi, çoğunlukla, ilk temas noktasında tarama amacıyla hastanın durumu ve 

gereksinimleri hakkında bilgi edinilmesine bağlıdır. Tarama, sevk edilen ortamda, 

acil nakil sırasında veya hasta kuruluşa ulaştığı anda meydana gelebilir. Sadece 

hastanenin sağlık hizmeti vermesi beklenen hastalar, hizmet amacı ile o hastaneye 

giriş yaparlar. Verdiği hizmetlere erişimi iyileştirmek için hastane, toplumu, 

hizmetleri, çalışma saatleri ve hizmetlerin nasıl alınabileceği konusunda 

bilgilendirmelidir. 
  
 Bakıma kabul ve bakımın devamlılığının gerekliliğini anlatırken hizmetlere 

ulaşım, devamlılık, taburcu etme, refere etme ve takip, hasta transferi konularına da 

kısaca yer vermek gerekmektedir83. 
 

 Hizmetlere Ulaşım 
  
 Hastanın gereksinimlerinin, hastanenin misyon ve olanaklarının kapsamında 

olduğunun belirlenebilmesi, hastanın durumu ve gereksinimleri hakkında bilgi 

edinilmesine bağlıdır. Bu bilgi genellikle hastayla ilk temas noktasında yapılmalıdır. 

                                                 
81 R. Scott Altman, “Access to Care & Continuity of Care (ACC)”, JCI Leadership Conference 
Republic of Turkey Ministry of Health, November 17-19, 2005, Microsoft PowerPoint Sunumu, 38 
Slayt, s. 15. 
82 A. e., s. 12. 
83 Tokatlıoğlu, a.g.e., s. 11 ;“Standards Only 1st Editions”, Care Continuum, Accreditation Program 
Joint Commission International Accreditation, 2003, pp. 2-3. 
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Bilgi toplama, hastanın görüldüğü yerde, acil nakil sırasında veya hasta sağlık 

kurumuna geldiğinde yapılmalıdır. Sadece kurumun sağlık bakımı verebileceği 

belirlenen hastalar bakım amacı ile hastaneye alınmalıdır. Verdiği hizmetlere ulaşımı 

kolaylaştırmak için, kurum hitap ettiği toplumu, hizmetleri, çalışma saatleri ve nasıl 

bakım alınabileceği konusunda bilgilendirmelidir. Hastaların, hastaneye bakım için 

kabulü bir takım yazılı politika ve prosedürlerle standardize edilmelidir84. Hastane 

tepe yönetimi acil ihtiyaçları olan hastalara öncelik tanımak için kriterler 

oluşturabilmelidir. Bu kriterleri kullanarak çalışan personelini de eğitebilmelidir. 

Ayrıca hastaların ihtiyaçlarının aciliyetine göre öncelik tanımalıdır. 
 

 Devamlılık 

 Hastaların, hastaneye kabulden itibaren taburcu veya başka bir bölüme nakil 

edilmelerine kadar geçen sürede değişik bölüm veya servislerden geçmesi ve birçok 

sağlık çalışanının bakımlarında rol alması olasıdır. Bakımın tüm aşamalarında hasta 

gereksinimleri uygun kaynaklarla hastane içerisinde veya gerektiğinde dışarısında 

karşılanmalıdır. Bunu sağlayabilmek için genellikle hastanın kurum içerisindeki 

nakillerinin uygunluğunu belirleyen bir kriterya kullanılmalıdır. Hasta bakımının 

sorunsuz ilerleyebilmesi için hastane, acil servis ve hasta kabulü, tanısal hizmetler ve 

tedavi hizmetleri, cerrahi ve medikal tedavi servisleri ve kurumla diğer bakım 

kuruluşlarında görev yapan doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli arasında 

bakımın eşgüdüm ve devamlılığını sağlamak için süreçler tasarlamak ve uygulamak 

durumundadır. Bu süreçler aşağıdaki gibi sıralanabilir85: 

– Kabul nedeni, 

– Önemli bulgular, 

– Konulan herhangi bir teşhis, 

– Yapılan herhangi bir işlem, 

– Kullanılan herhangi bir ilaç ve diğer tedavi, 

– Nakil sırasında hastanın durumu kayıt altına alınması. 
 

                                                 
84 R. Scott Altman, “Bakıma Ulaşım & Bakımın Sürekliliği (BUS/HES)”, JCI Yöneticilik 
Konferansı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 17-19 Kasım 2005, Microsoft PowerPoint 
Sunumu, 38 Slayt, s. 8.  
85 A. e., s. 23.  
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 Hastanın hastaneye kabul nedeni, hastalığı ile ilgili önemli bulgular, konulan 

teşhis ve uygulanacak tedavi ile gerekli durumlarda hastanın başka bir yere nakli 

sırasında, yapılması gerekenleri dokumante edebilmelidir. 
 

 Taburcu Etme, Sevk ve Takip 

 Hastayı, hastane dışında başka bir sağlık kurumuna, eve ve ailesine refere veya 

taburcu edebilmek için, hastanın sağlık durumu ve bakım veya hizmetlerin devamına 

duyduğu gereksinim belirlenmelidir. Hastanın taburcu edilmeye hazır olduğuna 

doktoru veya bakımından sorumlu olan kişi karar vermelidir. Bu kararı vermek için 

bir kriterya oluşturulmalıdır. Devam eden gereksinimleri, hastanın tıbbi bir uzmana, 

bir rehabilitasyon teknisyenine ve hatta koruyucu sağlık gereksinimlerini evde 

eşgüdümlü olarak uygulayabilmesi için ailesine refere edilmesini gerektirebilir. 

Hastanın her türlü devam eden gereksiniminin kurum dışında da uygun şekilde 

karşılanabilmesini sağlamak için bir süreç oluşturulmalıdır. Bu süreçte, gerektiği 

zaman, hastayı yurt dışında bir merkeze refere etmek de dahil edilmelidir. 

Hastaneden çıkış ve hizmetlerin dışarıda devamı, kurum tarafından olabildiğince 

erken planlanmalı ve uygun olan durumlarda hastanın ailesi de bu plana dahil 

edilmelidir. Hastanın gerektiği zaman gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayabilecek 

bir diğer doktora veya kuruma refere edilebilmesi için planlama yapılmalıdır. Kurum 

hitap ettiği bölgedeki diğer sağlık bakımı sağlayıcıları ile ilişkide olmalıdır. Onların 

verebileceği tedavi ve hizmetleri bilmelidir. Eğer yabancı bir bölge veya topluluktan 

bir hastası olursa, kurum hastasını asıl yaşadığı bölge veya topluluktaki nitelikli bir 

sağlık kurumuna refere etmeye çalışmalıdır. Süreç, hem tıbbi hizmetlerin 

sürekliliğini hem de destek hizmetleri ihtiyacını göz önünde tutar. Organizasyon 

bölgesindeki sağlık hizmet sunucularından haberdardır. Organizasyon dışına yapılan 

sevkler mümkünse hastanın kendi toplumu içindeki belirli kişi ve/veya kurumlara 

yapılır. Sevkler, destek hizmetler için tamamen uygun olmalıdır. Takip yönergeleri 

anlaşılabilir bir şekil ve tarzda düzenlenip, takip bakımı için ne zaman gelineceği ve 

ne zaman acil bakım alınacağı belirtilip, aileler hastanın durumuna uygun şekilde 
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yönlendirilmelidir86. Taburcu edilirken hastanın taburcu özetinin aşağıdakileri 

içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir87: 

– Kabul nedeni, 

– Önemli bulgular, 

– Teşhis, 

– Uygulanan işlemler, 

– İlaçları ve diğer tedaviler, 

– Takip yönergesi ve taburcu olurken tedavisi, 

– Taburcu olurken hastanın durumu, 

– Hastanın kayıtlarında taburcu özetinin bir kopyası , 

– Politika ve uygulamalar zorunlu kılıyorsa hastaya taburcu özetinin bir 

kopyasının verilmesi. 
  
 Hastanın tedavisi tamamlandıktan sonra, taburcu etmeden önce, hastaya yazılı 

bir dokuman verilebilmelidir. Bu dokumanda özetle kabul nedeni teşhis ve 

uygulanan tedaviyle ilgili bilgiler yer almalıdır. 
 

 Hasta Nakli  
 

Hastanın başka bir kuruma nakli, onun sağlık durumuna ve sağlık bakım 

hizmetlerinin devamına duyduğu gereksinime bağlıdır. Nakil, hastanın uzman 

konsültasyonu veya tedavisine, acil hizmete ya da subakut bakım ve uzun süreli 

rehabilitasyona gereksinim duyması nedeniyle yapılmalıdır. Hastanın nakledilme 

süreci, diğer kurumun tüm gereksinimleri karşılayabileceğinden emin olunması için 

oluşturulmuştur. Bu süreç oluşturulurken, hastanın sorumluluğunun kurumlar ve 

bakım sağlayıcıları arasında nasıl transfer edileceği, transfer kriteryasının uygunluğu, 

nakil sırasında hastadan kimin sorumlu olduğu ve hasta naklinin olanaksız olduğu 

durumlarda neler yapılacağı gibi konulara açıklık getirilmelidir. Hasta bir diğer 

sağlık kurumuna refere edileceği zaman, refere eden kurum, karşı tarafın hastanın 

gereksinim duyduğu tüm hizmetleri verebileceğinden ve hastayı kabul edebilecek 

durumda olduğundan emin olmalıdır. Kurum bu bilgiyi daha önceden edinmeli ve 

hasta kabulü ile nakil şartlarını bu kurumlarla önceden yapacağı resmi veya gayri 

                                                 
86 Hastaneler İçin Akreditasyon Standartları, s. 21–23. 
87 Altman, a.g.e., s. 32. 
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resmi düzenleme ve anlaşmalarla belirlemelidir. Önceden belirlenmiş bu şartlar 

sayesinde hastanın bakımının devamlılığı ve gereksinimlerinin karşılanması 

sağlanmış olur. Bakımın devamlılığını sağlayabilmek için hasta hakkında bilgi de 

refere edilen kuruma yollanmalıdır88. Hastanın taburculuk özeti veya başka bir yazılı 

klinik özet hastayla beraber refere edilen kuruma yollanmalıdır. 
  

Nakledilen hastanın, hasta kayıtlarında, aşağıdaki hususlar açıkça 

belirtilmelidir. Bunlar89;  

– Hastayı almayı kabul eden sağlık bakım organizasyonu, 

– Nakledilen organizasyonun politikasının gerektirdiği diğer notlar, 

– Nakil neden(ler)i, 

– Nakil ile ilgili özel durumlar, 

– Nakil sırasında hastanın durumu ve şartlarındaki değişiklikler şeklinde 

sıralanabilir. 
  

 Hasta nakli, bilinci açık, konuşan bir hasta olabileceği gibi devamlı olarak 

doktor ve hemşire gözetimine ihtiyaç duyan komadaki bir hastanın taşınmasını da 

kapsayabilmelidir. 
  
 2.3.2 Hasta Ve Ailesinin Eğitimi 
 
 Hastaneye tedavi amacı ile müracaat eden hasta ve ailesinin eğitimi, kurum 

yetkililerince, hastaların tedavinin içinde yer almasını ve tedavi kararları konusunda 

yeterli bilgilendirilmesi sürecinin oluşturulması gerekmektedir. Sağlık 

organizasyonda yer alan pek çok görevli, hasta ve ailesini eğitebilir. Hastanın eğitim 

süreci hastanın hemşiresi veya hekimiyle ilk karşılaştığı anda başlar. Diğer 

basamaklar ise rehabilitasyon veya beslenme terapisi ya da taburculuk, takip kararı 

gibi özel aşamalarda devreye girmektedir. Buradan hareketle pek çok görevli 

eğitimin içinde yer alacağından personelin hastanın neleri öğrenmeye ihtiyacı olduğu 

üzerinde odaklanması önemlidir. Bu yüzden eğitim, hasta ve ailesinin eğitim 

ihtiyaçlarının belirlenmesiyle başlamaktadır. Bu belirleme aynı zamanda öğrenmenin 

en iyi nasıl gerçekleştirileceğini de netleştirmelidir. Çünkü en iyi öğrenme, kişinin 

eğitim ihtiyaçlarına uygun, dinsel ve kültürel değerlere, okuma ve konuşma 
                                                 
88 Altman, a.g.e., s. 36.  
89 A.e., s. 37. 
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yeteneklerine en yakın ortamlarda ve tedavi sürecinin en uygun bölümünde 

gerçekleşirse yaratılabilir. 
 
 Burada sözü edilen eğitim, tedavi süreci devam ederken olduğu kadar 

taburculuk sonrası takip sürecinde de söz konusu olan eğitimdir. Bu yüzden kişi 

kendi ortamında yaşarken ihtiyacı olan bilgileri, örnek vermek gerekirse 

gerektiğinde, acil servis kullanımı bilgilerini de içerebilmelidir. 
  
 Bir hastane içinde eğitim, uzaktan bilgilendirmeyi de mümkün kılacak, görsel 

ve elektronik imkânları da içermelidir.  

                                                

  
 Eğitimler akreditasyon çalışmalarının en yoğun ve en önemli parçasıdır90. 

Hasta ve yakınlarının eğitiminde hastanın hakları,  uygulanacak tedavinin 

planlanması, ağrıyla başa çıkma ve önleme konusunda hastaların beklentilerini 

makul düzeyde tutma gibi öğelere de yer vermelidir. Hasta ve hasta yakınının 

eğitimine (patient and family education) yönelik standartların yerine getirilmesinde; 

Hasta/hasta yakınlarına mevcut durumdaki ihtiyaçlarına göre yapılacak 

işlem/ameliyat riskleri, yararları, meydana gelebilecek komplikasyonları, alternatif 

tedavi ve yöntemleri hakkında bilgilendirerek bilgilendirilmiş onay formunu hastane 

yetkilileri almalıdır. Hasta ve ailesinin eğitimi standardında hasta ve yakınlarının 

bakım süreçlerine katılımını sağlamak, hasta/hasta yakınlarının, bakım 

seçeneklerinin finansal etkilerini anlamalarına yardımcı olmak, hasta/hasta 

yakınlarının hasta bakımına yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitimin 

uygun formatta ve dilde olmasını sağlamak amaçlarını güder. Hasta eğitiminde görev 

alan kişiler arasında sağlık ekibinin tüm üyeleri, hekimler, hemşireler, terapistler91 

yer alır. 
  
 Hasta ve hasta ailesinin eğitimi ile ilgili faaliyetlerden bazıları aşağıda 

gösterildiği gibidir:  

– Doğrudan bakım faaliyetleri, 

– Taburcu planlaması, 

– Terapi faaliyetleri. 

 
90 Öcal, a.g.e., s. 30. 
91 A. e., s. 5. 
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 JCI örgütünün “Hasta ve ailesinin eğitimi” ile ilgili standardının hastanelerde 

kalite konseyin tarafından ölçülebilir bileşenleri aşağıda sıralandığı gibidir92; 
 

 Hasta ve ailelerin bakım sürecine katılmalarının sağlanması, 

 Verimli bir eğitimin sağlanması (örneğin aydınlatılmış onam için), 

 Eğitim kaynaklarının ve dokümanlarının verimli ve etkili kullanılmasıdır.  
  
 Eğitim, hasta ve ailesinin bakım kararı vermek, bakımlarına katılmak ve evde 

bakımı sürdürmek için ihtiyaç duyacakları özel bilgi ve beceriler üzerine odaklanır. 

Hastanın eğitim ihtiyaçları belirlenir. Tedavi için (örneğin cerrahi ve anestezi için) 

bilgilendirilmiş onay alınması sürecinin bir parçası olarak sunulan eğitim, hasta 

kayıtlarında belgelenir. 
  
 JCI örgütünün “hasta ve ailesinin eğitimi” ile ilgili akredite olmak isteyen 

hastanelere getirdiği standardı olup; “Eğitim, hasta ve ailesinin bakıma ve bakım 

kararlarına katılımını desteklemelidir”93 olarak ifade edilmiştir. 
 
 Hastane yöneticileri kabul ettikleri hastaları ve ailelerini, bakım süreçleri ve 

kararları içinde yer alabilecek, bilgi ve becerilere sahip olacak şekilde eğitir. Her 

hastanın ihtiyaç duyacağı eğitimi almasını sağlamak üzere planlama yapmak 

durumundadır. 
  

 2.3.3 Hastaların Bakımı  
 
 Bir sağlık kurumunun temel amacı hasta bakımıdır. Bu kapsamda sağlık 

kuruluşunun her hastanın kendisine has ihtiyaçlarını destekleyen ve yanıtlayan bir 

oluşum içerisinde olması ve bu çerçevede en uygun hasta bakımının sağlanması, 

sağlık kuruluşuna yüksek seviyede bir planlama ve koordinasyon sorumluluğu 

getirmektedir. Hastanenin, hasta bakımında temel alması gereken aktiviteleri94 

 Her bir hastaya bakımın planlanması ve sunulması, 

 Hastanın izlenmesi, 

 Gerektiğinde bakımda değişiklikler yapılması, 

                                                 
92 Hastaneler İçin Akreditasyon Standartları, s. 91-96. 
93 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, p. 92. 
94 Kenneth G. Hermann, “Using International Accreditation Standards to Improve Medication 
Management and Safety Objectives”, ISQUA Conference, November 4, 2003, p. 2. 
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 Bakımın tamamlanması, 

 Takibin planlanması 

olarak sıralıyabiliriz. 
  
 Bu aktiviteler bir çok tıp, hemşirelik, ecza ve diğer sağlık hizmeti sunucuları 

tarafından sürdürebilmelidir. Her sağlık hizmeti sunan birimin, kurum içerisinde, 

kesin tanımlanmış bir rolü vardır. Bu rol lisanslar, belgeler, sertifikalar, kanun ve 

yönetmelikler, bireyin özel yetenek, bilgi ve tecrübeleri ve kurumun politikaları ve iş 

tanımlamalarına göre belirlenmelidir. Hasta ile ilgili gerekli olan bazı bakımlar 

hastanın kendisi, ailesi veya diğer eğitimli bakıcılar tarafından sürdürülebilir 

hizmetlerdir. Hastaların değerlendirilmesi için oluşturulmuş standartlar, hasta 

bakımının verilmesi için gerekli işlemleri tarif etmektedir. Hastanın gereksiniminin 

belirlenmesi temel alınarak yapılmış bir plandır. Hasta bakımının, tedavinin ve 

rehabilitasyonun multidisipliner bir yaklaşımla planlanması gerekmektedir. Hasta 

bakımı anestezi ve cerrahi girişimleri, ilaç tedavisini, kan ve kan ürünlerinin 

kontrolünü, beslenme ve eğitimi önleyici, geçici, tedavi edici veya iyileştirmeye 

yönelik olmalı ve anestezi, cerrahi, ilaç tedavisi, destek tedavileri veya bunların 

kombinasyonunu içermelidir95. Optimal sonuçların elde edilmesinde bakım planı tek 

başına yeterli değildir. Hizmetin verilmesi uyumlu olmalı ve hastaya bakan tüm 

bireyler tarafından bütünleştirilmiş olmalıdır. Hasta bakımında değişik kişiler/gruplar 

görev almaktadır. Bakım hizmeti sunucuları olarak hastanede görevli çok sayıda 

profesyonelin yani hemşirelik, eczacılık, rehabilitasyon, beslenme uzmanlarının yanı 

sıra hastanın ailesi, arkadaşları ve eğitilmiş bakıcılar görev almaktadır96. 
  
 Hasta bakımında görev alan her kişinin, bakım hizmeti sunarken, yasalar gereği 

rollerinin belirlenip bu rollere uygun kişilerin hasta bakım hizmetinde görev almaları 

gerekmektedir. 
  
  

                                                 
95 Karen Timmons, Who world alliance for patient safety, (Çevrimiçi) 
www.who.int/patientsafety/events/05/en/ Karen_ Timmons pdf.s.19(1-49)Nairobi, Kenya 17 January 
2005/Durban, Republic of South Africa 19 January 2005, 20 Eylül 2006. 
96 Roberta Fruth, “Hastaların Bakımı (HB)”, JCI Yöneticilik Konferansı Türkiye Cumhuriyeti 
Sağlık Bakanlığı, 17–19 Kasım 2005, Microsoft PowerPoint Sunumu, 22 Slayt, s. 6. 
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Hasta bakımında görev alan kişilerin rollerinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler 

kullanılır; 

 Lisans, 

 Yetkilendirme, 

 Sertifikalandırma, 

 Yasa ve düzenleme, 

 Kişinin becerileri, bilgisi ve deneyimi, 

 Politikalar ve görev tanımları belirleyici olmaktadır. 
  
 Hastane yönetimi, hasta bakımında görev alacak profesyonellerin istihdamında, 

yukarıda sıralanan koşulların yerine getirilmesini sağlamalıdır. Ayrıca akreditasyon 

denetimine tabi olacak hastanenin, hastaların bakımı ile ilgili süreçleri de 

belirlemeleri gerekmektedir.   
  
 JCI örgütünün hastanelerde “Hastaların bakımı” ile ilgili geliştirdiği 

standardının kalite konseyince ölçülebilir bileşenleri aşağıda sıralandığı gibidir97; 
 

 Gönüllü olarak bütün hastalar için aynı bakımın planlanması, 

 Güvenli anestezinin sağlanması, 

 Güvenli cerrahi bakımın sağlanması, 

 İlaçların güvenli bir şekilde kullanılması, 

 Hastaların beslenme ihtiyaçlarının desteklenmesi, 

 Verimli bir ağrı yönetimi sisteminin kurulması,  

 Rahat ve huzurlu yaşam sonu bakımının sağlanması. 
  
 Hasta bakım süreçleri, en iyi sonuçları elde edebilmek için, dikkatli 

planlanmalıdır. Planlama süreci, tedavilerin belirlenmesi ve önceliğinin tespit 

edilmesi, girişimler, hemşirelik bakımı, beslenme ihtiyacının düzenlenmesi, ağrı 

denetimi ve gerekirse huzurlu bir yaşam sonu bakımını içermelidir. 

 

 

 

 

                                                 
97 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, p. 64. 
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 JCI örgütünün “hastaların bakımı” ile ilgili akredite olmak isteyen hastanelere 

getirdiği standardı olup; “Politika ve prosedürler ile kanun ve yönetmelikler tüm 

hastaların aynı tipte bakım almasını sağlamalıdır”98 şeklinde ifade edilmiştir. 
 
 Aynı sağlık sorunları ve bakım gereksinimleri ile başvuran hastalar, hastanenin 

tüm bölümlerinde aynı kalitede bakım alma hakkına sahiptirler. “Tek düzeyde bakım 

kalitesi” prensibinin uygulanabilmesi için klinik ve idari alanda görev alan 

sorumluların hasta bakımını planlaması ve koordine etmesi gerekmektedir. Özellikle, 

birçok departman ve ortamlarda, aynı hasta gruplarına sunulan hizmetler, tek tipte 

sunulmaları ile sonuçlanacak politika ve prosedürler tarafından yönlendirilir. Bu 

politika ve prosedürler, bakım sürecini şekillendiren ilgili kanun ve mevzuatı göz 

önüne alır ve en iyi işbirliği ile hazırlanabilir.  
 
 

                                                

2.3.4 Hasta Ve Ailesi Hakları 
 
 Hastane çalışanları, her hasta ile açık ve dürüst iletişim kurmalıdır. Her 

hastanın kültürel, psikolojik ve manevi değerlerinin anlaşılması ve korunması için bir 

sistem oluşturulmalıdır. Bu nedenle, yöneticiler, hasta ve ailesinin haklarını ve 

kurumun sorumluluklarını, yasalar ve düzenlemelerle belirlenmiş olduğu şekilde 

bilmek ve anlamak zorundadırlar. Daha sonra yöneticiler, kurum personelinin, 

hastaların bu haklarının korunması ile ilgili sorumluluk almalarını sağlayacak şekilde 

yönergeler oluşturup bunları duyurmalıdırlar. Hasta haklarını etkin olarak korumak 

ve geliştirmek için yöneticiler işbirliği içinde çalışmalı ve kurumun hizmet verdiği 

toplulukla ilgili sorumluluklarını anlamak için çaba göstermelidirler99. Hasta ve 

ailesinin hakları kurum, personel, hasta ve ailesi arasındaki tüm irtibatın temel bir 

unsurudur. Bu nedenle, bütün personelin kurum içerisinde hastalarla etkileşim içine 

girdikleri ve bakımını üstlendikleri süre içinde hasta ve ailesi haklarının farkında 

olmaları ve doğru yanıtı vermelerini sağlamak için gerekli politika ve prosedürleri 

geliştirmeleri ve uygulamaları gereklidir.  Kurum, bu politika ve prosedürleri 

 
98 A. e., p. 64 ; “Assessment Of Patients (AOP)”, Hospital Accreditation Programm,  
(Çevirimiçi) http://www.jcrinc.com/printview.asp?durki=7925&site=109&return=7860  Last update: 
1 June 2004 (26 Mart 2005 tarihinde ulaşılmıştır) 
99 P. M. Schyve, D. S. O'Leary, “The Joint Commission's agenda for change and beyond”, In 
Caldwell C, ed., The Handbook for Managing Change in Health Care, Milwaukee: ASQ Quality 
Press, 1998, p. 384. 
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geliştirmek için, uygun olduğunda, hasta ve ailesini de katarak, işbirlikçi ve 

kapsayıcı bir süreç kullanmalıdır. Hasta bakım sonuçlarının iyileştirilmesi için 

hasta/yakınları bu sürecin içerisine alınır. JCI örgütü yöneticilerinden Roberta 

Fruth’ta göre bu süreç içerisinde100; 

– Hastalar, yakınları ve karar alıcılar bakım kararları ve süreçlerine katılırlar,  

– Hizmet sağlayıcılar kültürel beklentileri anlamalı ve bunlara dikkat 

etmelidirler, 

– Hastalar, yakınları ve karar alıcılar sağlık bakım hizmetlerinin onların 

kişisel değerleri temelinde olduğunu anlamalıdır olarak özetlenebilir. 
  
 Hasta ve ailesi hakları konusunda üzerinde en hassas duyulan konulardan biri 

de hastanın kişisel değerleri ve inançlarına karşı dikkatli ve saygılı olunması 

gereğidir. Kısaca hastane yönetimi tarafından dikkate alınması gereken bu alanlardan 

bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir101: 
 

  Değerler ve inançlar, 

  Dini ve manevi destek, 

  Mahremiyet ve emniyet, 

  Savunmasız hastalar ve taciz kurbanları, 

  Gizlilik,  

  Organ bağışı, 

  Araştırma, 

  Şikâyet süreci, 

  Bilgilendirilmiş onam ve bakım karar süreci, 

  Etik konular. 
  
 Hastane yönetimi, teşhis ve/veya tedavi amacıyla hastaneye müracaat etmiş 

olan hastaların gizlilik, şikâyet süreci gibi konularda itina gösterebilmelidir. JCI 

                                                 
100 M. Grissinger, D. Rich, “JCAHO: meeting the standards for patient safety. Joint Commission on 
Accreditation of Healthcare Organizations”, J Am Pharm Assoc (Wash), 2002 Sep-Oct; 42 (5 Suppl 
1), p. 54-5. 
101 Roberta Fruth, “Hasta ve Yakınlarının Hakları (HYH)”, JCI Yöneticilik Konferansı Türkiye 
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 17-19 Kasım 2005, Microsoft PowerPoint Sunumu, 33 Slayt, s. 9.  
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örgütünün “Hasta ve ailesi hakları” ile ilgili standardının hastanelerde kalite 

konseyince ölçülebilir bileşenleri aşağıda sıralandığı gibidir102: 
 

  Hastaların ve ailelerinin beklentilerini açığa çıkarmak, 

  Hasta ve ailelerini kendi hakları konusunda bilgilendirmek, 

  Bütün yüksek riskli tedaviler ve prosedürler için aydınlatılmış onam 

alınmasını sağlamak, 

  Hasta ve ailelerin bakım süreçlerine katılmasını sağlamak 

  Hastane içinde etik değerleri sağlanmaktır. 

 Hasta ve yakınlarının hakları, kuruluş, personel, hasta ve yakınları arasındaki 

tüm irtibatın temel bir unsurudur. Bu nedenle kuruluş, çalışanlarını, hasta ve 

yakınlarını sürecin içerisine katarak işbirliği içinde olmalarını sağlamalıdır. 
   
 JCI örgütünün “hasta ve ailesinin haklarının” kullanımı konusundaki akredite 

olmak isteyen hastanelere getirdiği standardı olup; “Kurum, hastanın bakımı 

süresince, hasta ve ailesinin haklarını destekleyen süreçleri sağlamak ile 

yükümlü olmalıdır”103 şeklinde tarif etmek mümkündür. 
  
 Bir hastanenin yöneticileri, çalışanlarının, hastaya nasıl davrandığından birinci 

derece sorumludur. Bu nedenle yöneticiler, hasta ve yakınlarının haklarını ve 

kuruluşun sorumluluklarını yasalar ve mevzuatta belirlenmiş olduğu şekilde bilmek 

ve anlamak zorundadırlar. Daha sonra yöneticiler hastane çapında personelin, bu 

hakların korunması ile ilgili sorumluluk almalarını temin edecek şekilde yönlendirme 

yaparlar. Hasta haklarını etkili bir şekilde korumak ve geliştirmek için yöneticiler 

işbirliği içinde çalışırlar ve kuruluşun hizmet verdiği toplumla ilgili kendi 

sorumluluklarını anlamak için çaba gösterirler. 
 
 2.3.5 Hastanın Değerlendirilmesi 
  
 Hastanelerde, hastanın değerlendirilme işlemi, sürekli değişime uğrayan ve 

gelişen bir süreçtir. JCI örgütünce akreditasyon denetimini talep edecek hastaneler 

                                                 
102 A. e., s. 16. 
103 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, p. 26 ;Patient And 
Family Rights Hospital Accreditation Program, ”Hospital Accreditation Program, (Çevirimiçi) 
http://www.jcrinc.com/international.asp?durki=7924&site=109&return=7860 Last update: 1 June 
2004, 24 Mart 2005. 
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için hazırlamış olduğu standartlar kitabında yer alan ifadede, uygun bir hasta 

değerlendirme süreci aşağıdaki evreleri içermelidir104. 

  Hastanın fiziksel, psikolojik, sosyal durumu, özgeçmişi ve hastalığı 

hakkında bilgi toplamak, 

  Hastanın bilgileri ve sağlık gereksinimleri ile ilgili verileri analiz etmek, 

  Hastanın ihtiyaçlarına yönelik bakım planı geliştirmektir. 
  

 Hastanın, hastaneye ilk gelişinden itibaren yaşı, cinsiyeti, alacağı sağlık 

ihtiyacı, istekleri ve tercihleri dikkate alınarak elde edilen bu bilgiler doğrultusunda 

ilk değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir. Hasta değerlendirme, hastanın 

koşulları, yaşı, sağlık ihtiyaçları ve talepleri veya tercihleri göz önünde 

bulundurulduğunda uygundur ve birçok sorumlu sağlık profesyoneli bir arada 

çalıştığında çok daha etkilidir. Hastanın değerlendirilmesi hastanın hastaneye ilk 

kabulünden itibaren, başlangıç değerlendirmesi, yeniden değerlendirme ve laboratuar 

değerlendirmeleri gibi süreçleri içerisine alır. Bu süreçler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir105; 
 

 Başlangıç değerlendirmesi (ilk değerlendirme), 

- Kapsam, içerik, uygulamalar, zaman çerçevesi, dokümantasyon, 

yeterlilik ve istikrar, 

- Özel popülasyonlar, 

 Yeniden değerlendirmeler, 

 Laboratuar değerlendirmeleri, 

- Güncel teşhisler, 

- Tehlikeli materyaller, 

 Teşhis radyolojisi, 

 Disiplinler-arası işbirliği, 

 Hasta ihtiyaçlarının önceliğidir. 

 

 

 
                                                 
104 Hastaneler İçin Akreditasyon Standartları, s. 41. 
105 R. Scott Altman “Hastaların Değerlendirilmesi (HD)”, JCI Yöneticilik Konferansı Türkiye 
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 17–19 Kasım 2005, Microsoft PowerPoint Sunumu, 36 Slayt, s. 6. 
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 Hastane tarafından bakımı sağlanan tüm hastaların sağlık ihtiyaçları önceden 

belirlenmiş bir yöntem ile belirlenmelidir. Değerlendirme yönteminde, yatan ve 

ayakta tedavi edilen hastalardan elde edilen bilgiler baz alınarak, değerlendirmeyi 

kimin gerçekleştireceğinin tanımlanması gerektiği şeklinde ifade edilmektedir106.  
  
 JCI örgütünün “hasta değerlendirilmesi” ile ilgili standardına yönelik 

hastanelerde kalite konseyince ölçülebilir bileşenleri aşağıda sıralandığı gibidir107; 

 Hastaların fiziksel, psikolojik, sosyal ihtiyaçlarının, finansal faktörlerin 

değerlendirilmesi, 

 Elde edilen bulguların bakım ve servisler tarafından hazırlanmış plan ile 

bütünleştirilmesi, 

 Laboratuar ve radyoloji servis hizmetlerinin zamanında sağlanması, 

 Hastaların uygun bir şekilde yeniden değerlendirilme sürecine alınması. 
  
 Bir hasta, hastane dışında ve içinde birçok bölüm ve servislerde 

değerlendirmeden geçebilir. Hasta için oluşturulan ekibin değerlendirme bulgularını 

analiz etmek için birlikte çalışmaları gerekmektedir.  
  
 JCI örgütünün “hasta değerlendirmesi “ konusundaki akredite olmak isteyen 

hastanelere getirdiği standardı olup; “Kurumun, tüm hastalara verilecek bakım 

için uygulanmakta olan ve onların ihtiyaçlarına göre hazırlanmış ve ölçütleri 

önceden belirlenmiş bir değerlendirme süreci olmalıdır”108 şeklinde ifade 

edilmektedir. 
  
 Bir hasta hastaneye girdiğinde, ekip üyeleri ilk olarak hastanın orada olma 

nedenini bulmaları gerekir. Bu aşamada, kuruluşun gereksinimi olan özel bilgi ve 

bunu elde etmek için yöntemler hastanın ihtiyaçlarına ve bakımın temin edileceği 

yere, örneğin yataklı veya ayakta bakım, bağlıdır. Hastanenin politika ve yöntemleri 

                                                 
106 R. Scott Altman, “Assessment of Patients (AOP)”,  JCI Leadership Conference Republic of 
Turkey Ministry of Health, November 17-19, 2005, Microsoft PowerPoint Sunumu, 36 Slayt, s. 10. 
107 Hastaneler İçin Akreditasyon Standartları, s. 41 ;Altman, “Hastaların Değerlendirilmesi 
(HD)”, s. 8. 
108 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, p. 44. 
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bu sürecin nasıl çalışacağını ve başvuru sırasında hangi bilgilerin belgelenmesi 

gerektiğini tanımlamalıdır. 
 
 Tezimizin bundan sonraki kısmında radyoloji bölümlerine yönelik 

oluşturulmuş JCI standartlarına yer verilecektir. Radyoloji bölümlerine yönelik 

oluşturulmuş JCI standartlarının, “hasta değerlendirme” standartlarının içerisinde 

değerlendirildiği görülmektedir109. Bu sebepten dolayı yazımızın bundan sonraki 

kısımlarında radyoloji bölümlerinde akreditasyon çalışmalarına yer verilip, 13 adet 

akreditasyon standardı ve bunların ölçülebilir elementleri anlatılacaktır. Bu 

standartların tam olarak işletilebilmesi için radyoloji bölümlerince oluşturulması 

gereken kalite kontrol çalışmaları, prosedürler ve hazırlanan talimatlara yer 

verildikten sonra, denetime girmeden önce radyoloji bölümlerinin iyileştirmeyi 

düşündükleri alanlara yönelik izleme süreçleri ayrıntılı olarak anlatılacaktır. 
 
 

                                                

2.3.5.1 Hastanelerin Radyoloji Bölümlerinde JCI Akreditasyon 

Örgütünün Standartlarına Yönelik Çalışmalar 
 
 Bilindiği üzere, tüm dünyada sağlık sektörü, çok çeşitli seviyelerdeki sağlık 

kurumları ve hastanelerle beraber, hekimlerin, laboratuar ve görüntüleme 

merkezlerinin, eczane ve ilaç depolarının, sigorta kuruluşlarının, bankaların ve hasta 

olarak tüm bireylerin katılımcı olarak bulunduğu karmaşık bir ilişkiler ağını içinde 

barındırmaktadır. Günümüzde büyük bir hızla artan tıp bilgisinin yanı sıra, teknoloji 

ile gelişen ölçü, görüntüleme yöntemleri, tıbbi test, analiz ve monitorizasyon 

cihazları ile birey ve hastalardan toplanılan tıbbi veri ve bilgilerde de büyük artış 

yaşanmaktadır. Bireylerin giderek daha bilgili, hasta koruma yöntemlerinin ön sırada 

olduğu, hızlı ve etkin tedavi görme bağlamında yüksek beklentili olduğu, kurumların 

ise giderek uzmanlaştığı bir ortamda, çeşitli basamaklardaki bakım hizmetlerinin 

entegre ve sürekli hizmetler bütünü olarak alınabilmesi de artık günümüzün öncelikli 

talepleri arasında yer almaktadır.  
 
 Radyoloji ünitelerindeki hastaların gereksinimlerinin, bağlı bulunan sağlık 

kurumunun amaç ve olanaklarının kapsamında olduğunun belirlenebilmesi, hastanın 

 
109 A. e., s. 56-61. 
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durumu ve radyolojik gereksinimleri hakkında bilgi edinilmesine bağlıdır110. Bu 

çerçevede, tüm dünyada, sağlık sektöründe daha iyi hizmet verebilmek adına gerekli 

bilgi ve verilerin toplanması, toplanan bu verilerin kalite çalışmalarında kullanılması 

ve paylaşılabilmesi için ülkelerin bilişim stratejilerine yönelik çalışmaları 

bulunmaktadır. Genel anlamda geliştirilen bilişim stratejilerinde, hemen hemen her 

ülkenin, sağlık sektöründe görüntüleme teknolojilerini daha etkili kullanma istek ve 

amacı, sistemin aşağıdaki hedeflerine ulaşılmasına hizmet ettiği ifade edilmektedir: 

 Ülke genelinde hizmet verilmesi, 

 Hızlı ve kolay erişilebilir olması, 

 Her yerde yüksek standartlara uygunluğu, kurum ihtiyaçlarına değil, hasta 

ihtiyaçlarına odaklı olması, 

 Hastaya verilen hizmetin kalitesini en üst düzeye çıkarmaya yönelik verimli 

çalışması, 

 Yeni teknojilerden ve bilgi birikiminden faydalanması, 

 Hastalıkların tedavisinin yanı sıra sebeplerinin de ortaya çıkmasına 

yardımcı olması. 
 

 Radyoloji ünitelerine gelen hastanın durumu ve radyolojik gereksinimleri 

hakkında sağlıklı müdahaleler bilişim stratejilerini tam olarak oluşturmuş 

hastanelerde uygulanabilmesine bağlıdır. 
 

 JCI akreditasyonu isteyen hastane yönetimi, akreditasyon standartlarının 

radyoloji bölümlerinde kullanılabilmesi/uygulanabilmesi için kendi bölümüne özgü 

kalite yönetim programını oluşturması gerekmektedir. Radyoloji bölümü 

yöneticisinin (lider) katılımıyla ilk önce bölümüne yönelik “strateji takip ve 

raporlama takip süreci” hazırlanmalıdır. Radyoloji yöneticisi bölümündeki tüm 

hizmetleri, strateji takip ve raporlama takip sürecinde göstermesi gerekmektedir. 

Strateji takip sürecinde radyoloji bölümü, amacını, vizyonunu, misyonunu, 

hedeflerini, bu hedeflere ulaşması için gerekli ölçümleri ve bölüme has özel 

performans kriterlerini ayrıntılı olarak gösteridir. Aşağıda ülkemizde akreditasyon 

denetimi isteyen bir hastanede uygulanmakta olan, radyoloji bölüm yöneticisi 
                                                 
110 “Medical Imaging/Radiology Department-Accreditation Guidelines Related Guidelines: 
Occupational Health and Safety, Hospital Accreditation Guidelines-Lebanon-1st Edition, Volume 
Two. 
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tarafından oluşturulan strateji takip sürecine ait bir örnek verilmektedir111. Tezin 

teorik kısmına yönelik yapılan literatür araştırmasında, İstanbul ve Ankara illerinde 

akreditasyon denetiminden geçen ve/veya bu denetime hazırlanan özel hastanelerin 

radyoloji departman yöneticilerinin geliştirmiş oldukları strateji takip süreçleri 

birbirleri ile benzerlik göstermektedir. JCI denetimine hazırlanan hastanenin 

radyoloji bölüm yöneticisi tarafından hazırlanan kalite konseyine sunulan strateji 

takip sürecinde aşağıdaki hususlara yer verildiği izlenmiştir Stratejik takip sürecinde; 

bölümün amacı, vizyonu, misyonu ölçüm değerleri ve radyoloji bölümüne ait özel 

performans kriterlerine yer verilmektedir. Tezimizin bundan sonraki kısımlarına 

bilimsel destek vermek amacı ile stratejik takip sürecinde yer alan tanımları kısaca 

açıklamak gerekirsek112;  
 Amaç: Hastaya hizmet 

 Radyoloji bölümünün vizyonu: Tanısal ve girişimsel radyolojide tıbbi 

literatürde yer alan tüm uygulamaları çağdaş standartlarda yaparak referans 

merkezi olmak. 

 Radyoloji bölümünün misyonu: Hizmet alanımıza giren tüm uygulamalarda 

ulusal ve uluslararası merkezler ile iletişimde bulunarak, sürekli yeni 

bilgiye ulaşmak ve tatbik etmektir. 

 Radyoloji bölümünün hedefleri: Hastaya uygun ve zamanında randevu ve 

tedavi sağlamak, hasta akımının kalitesini arttırmak, hekimlerle ilişkileri 

geliştirmektir. 

 Ölçümler (takip edilen genel performans kriterleri): Radyasyonla çalışan 

personelin dozimetre değerleri, kurşun materyallerin kontrolleri, IV (intra 

venöz) yan etki oranıdır. 

 Radyoloji bölümüne ait özel performans kriterleri: Tekrar edilen film 

çekimlerini izleme süreci, rapor teslimi zamanında yapılmayan hastaları 

izleme süreci, işlem sürecinin uzaması ve randevudaki aksaklıkları izleme 

süreci, girişimsel işlem sonrası geri dönen hasta sayısını izleme süreci, 

girişimsel işlem sonrası gelişen komplikasyonları izleme sürecidir. 

                                                 
111 Tokatlıoğlu, Uluslararası Akreditasyon Standartları, s. 40. 
112 A. e., s. 11. 
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 Radyoloji bölümünün takip etmeyi planladığı özel performans kriterleri:  

Her modalitede aylık yapılan işlem sayısı, her modalitenin ödeme tiplerine 

göre aylık hasta dağılımı, işlemlerin doktor taleplerine göre aylık dağılımı 

hususlarına yer verilip, bölüme ait geliştirilen özel performans kriterleri 

değerlendirilmesidir. 
  
 Radyoloji yöneticisi, JCI akreditasyon denetimine hazırlanma sürecinde, kendi 

bölümü ile ilgili ölçmeyi düşündüğü özel performans kriterlerini belirleyip bunları 

nasıl yapacağına dair görüşlerini kalite konseyine yazılı rapor şeklinde sunması 

gerekmektedir.  
  
 2.3.5.2 JCI Akreditasyon Örgütünün Radyoloji Bölümlerine 

Yönelik Oluşturduğu Standartlar 
  
 Hastane üst yönetiminin, kuruma gelen hasta sayısı, bünyesinde bulundurduğu 

poliklinik ve servislerin sayısı kadar hastanesinde verebileceği radyolojik hizmetlerin 

temini ve hangi koşullarda verilebileceğine yönelik yazılı bir politikasının olması 

gerekmektedir. Akreditasyon tecrübesini yaşamış hastanelerin radyoloji 

bölümlerinde, JCI akreditasyon standartlarının uygun olarak işletilebilmesi için kalite 

konseyince hazırlanan kalite protokollerinin kullanımı ile ilgili literatürde farklı 

görüşler bulunmaktadır113. Bunlardan birisi, JCI akreditasyon örgütünün radyoloji 

bölümlerine yönelik geliştirmiş olduğu standartların ölçülebilir elementlerinde, 

radyoloji ünitesinde bulunan tüm aletlerin işletim programlarının oluşturulması 

gerektiği yönündedir. Bu E. Stephen Amis Jr.’e göre tek bir işletim programı 

olabileceği gibi cihaz bazında da düzenlenebileceği şeklindedir114. Buna örnek; 

mamografi ünitesi, bilgisayarlı, manyetik rezonans görüntüleme ünitesidir115. 

                                                 
113 R. Duvauferrier, Y. Rolland, C. Philippe, J Milon, et.al., [Comparison Of Accreditation 
Procedures, ISO 9000 Certification Procedures And Total Quality Management. Personal Experiences 
and Application of Quality Assurance in a Department Of Radiology and Medical Imaging, J Radiol., 
1999 Apr, 80(4), p. 364 ;A. C. Hayman, “Preparing for Hospital Accreditation surveys”, Radiol 
Manage., 1987 summer, 9(3), pp. 27–9. 
114 E. Stephen Amis, Jr, “American College of Radiology Standards, Accreditation Programs, and 
Appropriateness Criteria”, AJR, 2000; 174, pp. 307-310. 
115 L. W. Bassett, J. P. Lubisich, J. P. Bresch, N. W. Jessop and R. E. Hnedrik, “Quality assurance in 
mammography: status of residency education”, American Journal of Roentgenology, Vol 160, pp. 
271-274 ;“American College of Radiology CT Accreditation Program Requirements Overview”, 
(Çevrimiçi) \\Fileserver\accredmaster\Umbrella Program\Application\overview_reqs\reqs\ct_reqs.doc 
Revised, 10/17/2004, Page 1 of 15, 2 Mart 2005 ;American College of Radiology MRI Accreditation 
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 JCI örgütünün akreditasyon standartlarını radyoloji bölümlerine adapte 

edilebilmesi için, radyoloji ünitelerinde kalite kontrol prosedürlerinin oluşturulup 

bunların takibi ve elde edilen verilerin düzenli olarak kayıtlarının tutulması 

gerekmektedir. Radyoloji çalışanlarının performanslarının düzenli olarak ölçülmesi, 

çalışanların mezuniyet sonrası eğitilmesi önem kazanmaktadır. Ayrıca radyoloji 

çalışanlarının ve hastalarının memnuniyetlerinin düzenli olarak ölçülmesi 

gerekmektedir. Akreditasyon denetimine girecek radyoloji ünitelerinin, grafi 

çektirmek üzere müracaat eden tüm hastalara, acil ve/veya yatan (servis) hastalarına, 

radyolojik hizmetin verilebiliyor olması gerekmektedir. Farklı sebeplerden dolayı bu 

hizmet o bölümde verilemiyor ise, söz konusu hizmetin dışarıdan alınabilmesi için 

tüm resmi bağlantıların kurulup, hastanın ve radyoloji çalışanlarını bilgilendiren bu 

sürecin planlanması gerekmektedir. Yapılan literatür çalışmasında, akreditasyon 

denetimine girmiş radyoloji ünitelerinin, kalite kontrol çalışmalarını başlattıklarını, 

çalışanlarını bu konuda eğitime tabii tutuklarını, ayrıca kalite kontrol işlemlerinde 

bilimsel verilerden faydalandıkları yönünde ifadelere yer verilmiştir116. Bunun 

yanında, verilmekte olan radyoji hizmetlerinde, hasta üzerindeki radyasyona bağlı 

risklerin azaltılmasılmasına yönelik, farklı teknik ve inceleme yöntemleri olduğu 

yönünde görüşler bulunmaktadır117. 
 
 Denetime hazırlanan radyoloji yöneticileri, ünitelerinin organizasyon 

şemalarını hazırlamaları gerekmektedir. Organizasyon şeması literatürde; örgüt 

yapısının çeşitli unsurlarının bir grafikle gösterilmesidir118 olarak tanımlanmaktadır. 

Radyoloji ünitelerinde akreditasyon standartlarının hayata geçirilmesindeki önemli 

hususlardan biriside, radyoloji ünitelerinde çalışan personelin, organizasyon 

                                                                                                                                          
Program Requirements (Çevrimiçi) \\Fileserver\accredmaster\Umbrella 
Program\Application\overview_reqs\reqs\mri_reqs.doc Revised 12/8/2004 Page 1 of 12,2 Mart 2005. 
116 Şükrü Mehmet Ertürk, Silvia Ondategui-Parra, Pablo R. Ros, “Quality Management in Radiology: 
Historical Aspects and Basic Definitions”, Journal af the American College of Radiology, Volume 
2, Issue 12, December 2005, p. 987 ;D. V. Heck, T. E. Vaughan, J. R. Duncan, R. G. Evens, “Results 
of the 1997 survey of the American Association of Academic Chief Residents in Radiology”, Acad 
Radiol, 5 (1998), pp. 224–231 ;A. B. Oser, S. M. Baker, A. J. Wilson, R. G. Evens, “Results of the 
1993 survey of the American Association of Academic Chief Residents in Radiology”, Acad Radiol, 
1 (1994), pp. 154–158.   
117 Richard C. Semelka, Editor's Note: “Radiation Risk from CT Scans: A Call for Patient-Focused 
Imaging”, Medscape Radiology 6(1), 2005. From Medscape Radiology Posted 01/26/2005. 
118 Hayri Ülgen, İşletmelerde Organizasyon İlkeleri ve Uygulaması, Şahinkaya Matbaacılık, 
İstanbul-1993, s. 199. 
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şemasında yerleri, görevleri, yetki ve sorumluluklarının ayrıntılı olarak 

belirlenmesidir. Akyurt ve arkadaşlarının radyoloji teknisyenlerine yönelik yapmış 

oldukları çalışmada, radyoloji ünitesinde görev alan teknik personelin görev yetki ve 

sorumluluklarındaki belirsizlik ve bunlara yönelik çözüm önerileri bulunmaktadır119. 

Bunlardan birisi radyoloji çalışanlarına yönelik mezuniyet sonrası mesleki 

bilgilerinin günün ve teknolojinin gerekliliklerine cevap verebilmesi için farklı 

programlarla desteklenmesi yönünde görüşler olduğudur. Bu eğitimler hizmet içi 

eğitim, mezuniyet sonrası eğitimlerin gerekliliği, mesleki kongre katılımlarının 

yanında radyoloji çalışanlarına yönelik sosyal içerikli programlar düzenlenip 

personelin düzenli aralıklarla bu programlara katılımının sağlanması yönündedir . 
 
 Faaliyetlerini yürütmekte olan hastaneler ayakta, yatarak veya acil olarak 

müracaat eden hastalarına radyoloji hizmetlerini kurum içinde verilebilmelidir. Bu 

da, JCI akreditasyon denetimini talep edecek olan hastane yöneticilerinin eğer 

hastanenin radyoloji hizmetlerini verecek alt yapısı yoksa diğer bir kurum/merkezle 

anlaşarak bu hizmetlerin sürekliliğini sağlama yolunda tedbirler alma yoluna 

gitmesini gerektirmektedir. Bundan dolayı merkez seçiminde radyoloji yöneticisinin 

titiz olması, seçilecek merkezin herhangi bir kalite belgesine sahip olup olmadığını 

araştırmalıdır. Bunun dışında hastane yetkilileri, acil müracaatlar için mesai 

saatlerinden sonra da radyoloji hizmetlerinin verilebilmesi için mevcut yapılanmayı 

sağlayabilmelidir. Hastane, kendi bünyesinde radyoloji hizmetleri veremiyorsa, dış 

kaynaklardan yararlanma yoluna gitme zorunluluğu bulunmaktadır. Radyoloji 

yöneticisi radyoloji hizmetini dış kaynaktan (görüntüleme merkezinden) almadan 

önce titiz bir çalışma yapması gerekmektedir. Dış kaynak seçiminde radyolojik 

incelemelerin kalitesi, teknik kadronun eğitimi ve tecrübesi de önem 

kazanmaktadır120. Hastane yönetimi, dış kaynak seçiminde, hastanın görüntüleme 

                                                 
119 Nuran Akyurt, Ayşegül Köse, Nurcan Şener, “İstanbul İlinde Çalışan Radyoloji 
Teknisyeni/Teknikerinin Görev Yetki ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Düzeylerine İlişkin Bir 
Araştırma”,  III. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 17–20 Mart 2005, Bildiri Özet 
Kitabı, s.187–192 ;Murat Balıkçı, Nuran Akyurt, H. Turgut Turoğlu, “Nükleer Tıp Teknikeri / 
Teknisyeninin Sahip Olması Gereken Nitelikler”, I.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulları Sempozyumu,  11–12 Mayıs 2006, Bildiri Özet Kitabı, Gazi Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Matbaası, 2006, s. 53–55. 
120 Nuran Akyurt, Nurcan Şener, Ayşe Gül A. Köse, Murat Balıkcı, Erkin Arıbal, “İstanbul İlinde 
Radyoloji Merkezlerinde Mamografi Kalitesi ve Teknisyen Yeterliliğinin Değerlendirilmesi”, 25. 
Ulusal Radyoloji Kongresi, 27–31 Ekim 2004, Bildiri Özet Kitabı P–636, s. 295. 
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merkezine ulaşımını, röntgen filmlerinin rapor süresini dikkate almalı ve en önemlisi 

hastanenin servisinde hasta bakım hizmetlerini alan/almak üzere olan hastaların 

sürekliliğini destekleyebilecek bir seçim yapmalıdır. Bununla birlikte, JCI, hastane 

yönetiminden, dışarıdan hizmet satın alınması durumunda, görüntüleme merkezinin 

faaliyette bulunduğu bina, kullandığı teknoloji ve personel kalitesiyle ile ilgili 

hususlarda ulusal ve/veya uluslararası bir kuruluştan 

akredite/ruhsatlandırma/sertifikasyon belgesini almış olması gerekmektedir. 
 
  Dışarıdan hizmet satın alması durumunda radyoloji yönetimi, kendisine farklı 

açılımlar yaratabilmesi gerekmektedir. Dışarıdan hizmeti satın alacağı kaynak 

seçiminde kendi örgüt yapısına uyacak kriterlerin olması gerekmektedir. Görüşlere 

göre bu kriterlerden bazıları hizmet alınacak görüntüleme merkezinin örgüt yapısı, 

çalışanların niteliği ve sahip olması gereken yeterlilikler, yasal boyut ve kalite 

kontrol faaliyetlerinin düzenli takip ediliyor olmasıdır121. Görüntüleme merkezlerinin 

seçiminde aranacak kriterlerde, radyoloji hizmetlerinden sorumlu yöneticilerin 

tavsiyelerinin alınması hizmet kalitesini artıracağı şeklinde ifade edilmektedir122. 

Bunun yanında dış kaynaklı radyoloji hizmetini alacak hastanın haklarının da 

korunabilmesine özen gösterebilmelidir. Dış kaynaklı radyoloji hizmetleri o ülkede 

yürürlükte olan kanun ve düzenlemeleri karşılayabilir olması gerekir. Bu konuda 

resmi organımız olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), ruhsatlandırma ve 

kalibrasyon işlemlerini yapıyor olması, film ve rapor sonuçlarının doğru ve 

zamanında verilmesi, kalite kontrol verilerinin olması ve denetim esnasında tüm bu 
                                                 
121 R. Dyson, “Quality Workload and Effectiveness in Radiology”, Royal College of Radiologists, 
London, 1996 ;R. J. Steckel, P. Batra, S. Johnson, M. Zucker, J. Sayre, J. Goldin, M. Lee, M. Patel, H. 
Morrison, “Chest teleradiology in a teaching hospital emergency practice”, American Journal of 
Roentgenology, Vol 168, p. 1411 ;American College of Radiology, „Finding the right job: Strategies 
for securing employment”, ACR Bulletin, 1999, 55, p. 20 ;Nuran Akyurt, , Nurcan Şener, Ayşe Gül 
A. Köse, Murat Balıkcı, Erkin Arıbal, “Radyoloji Departmanlarında Çalışanlar Açısından Zamanın 
Anlamı ve Etkili Zaman Yönetimi”, 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27–31 Ekim 2004, Bildiri Özet 
Kitabı, P–640, s. 297 ;Nuran Akyurt, Nurcan Şener, Ayşe Gül A. Köse, v. d., “Radyoloji 
Departmanlarında Çalışanların Hukuki Sorumluluklarının Farkında Olma Düzeyleri”, 25. Ulusal 
Radyoloji Kongresi, 27–31 Ekim 2004, Bildiri Özet Kitabı, P–639, s. 296 ;Nuran Akyurt, Nurcan 
Şener, Ayşe Gül A. Köse, v. d.,”İstanbul İlinde Faaliyet Gösteren Radyoloji Departmanlarında Örgüt 
Kültürüne Yönelik Bir Çalışma”, 25. Ulusal Radyoloji Kongresi 27–31 Ekim 2004, Bildiri Özet 
Kitabı P–637, s. 296 ;Murat Balıkçı, Nuran Akyurt, “Nükleer Tıp’ta Çekim Teknikleri” Ve 
Departmanın İşleyiş Planı”, I.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 11–
12 Mayıs 2006, Bildiri Özet Kitabı, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Matbaası, 2006, s. 77–78. 
122 Nuran Akyurt, Ayşegül Köse, Nurcan Şener, “İstanbul İlinde Faaliyet Gösteren Özel Görüntüleme 
Merkezlerine Yönelik Bir Araştırma, “III. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Bildiri 
Özet Kitabı, 17–20 Mart 2005, s.113–117. 
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hususların akreditasyon denetçilerine yazılı dokümanlarla ispatlanabiliyor olabilmesi 

gerekmektedir. 

 Akredite olmak isteyen hastanelerin radyoloji bölümlerine özgü standartlar, JCI 

hastaneler için akreditasyon kitabında yayınlanmış ve aşağıda sıralanmıştır123.  
 
Standartlar; 
 
HD.6.......... . Hastaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere radyoloji hizmetleri 
vardır ve bunlar tüm bölgesel/ulusal standartlara, kanun ve yönetmeliklere 
uygun olmalıdır. 
 
HD.6.1..... ... Tanısal görüntüleme servisleri kurum tarafından sağlanmalı veya 
her an kullanıma hazır dış kaynaklarla gerekli bağlantılar yapılmalıdır. 
 
HD.6.2......... Radyasyon güvenlik programı olmalı, takip ve dokümante 
edilmelidir. 
 
HD.6.3......... Testlerin yapılması ve yorumlanması, yeterince eğitilmiş, 
yetenekli ve deneyimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir. 
 
HD.6.4......... Radyoloji sonuçları kurum tarafından tanımlanmış bir süre 
içerisinde verilmelidir.  
 
HD.6.5..... ... Tüm radyoloji cihazları, düzenli olarak kontrol edilip, bakımı, 
kalibrasyonu yapılıp bu aktivitelerin kayıtları uygun bir şekilde tutulmalıdır. 
 
HD.6.6          Röntgen filmleri ve diğer malzemeler düzenli olarak kullanıma hazır 
bulundurulmalıdır. 
 
HD.6.7          Tanısal radyoloji hizmetlerinin yönetimi uzman kişi(ler)in 
sorumluluğunda olmalıdır. 
 
HD.6.8..... ... Kalite kontrol prosedürleri oluşturulmalı, takip ve dokümante 
edilmelidir. 
 
HD.6.9          Kurum, düzenli olarak radyoloji servisine dışarıdan gelen ürünlerin 
kalite kontrol sonuçlarını gözden geçirmelidir. 
 
HD.6.10        Kurum gerekli çok özelleşmiş tanısal alanlardaki uzmanlara 
başvurabilecek alt yapıya sahip olmalıdır. 
 

                                                 
123 Hastaneler için Akreditasyon Standartları, s. 56–61 ;Joint Commission International 
Accreditation Standards for Hospitals, pp. 45–46. 
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HD.7........  .. Hasta bakımından sorumlu tıbbi, hemşirelik ve diğer kişi ve 
servisler, hasta değerlendirmesini analiz ve entegre etmek için işbirliği içinde 
olmalıdırlar. 
 
HD.7.1....  ... En acil ve önemli bakım ihtiyaçları tanımlanmalıdır. 
 
 Bir sonraki bölümde yapılan saha araştırmasının esasını oluşturacak olan 

sorular yukarıda sıralanan JCI standartlarına dayandırılacağından, bunların detaylı 

olarak açıklanmasında yarar görülmektedir. 
  
 HD.6 standardı, JCI örgütünün “radyoloji hizmetlerinin yürütülmesi “ ile ilgili 

akredite olmak isteyen hastanelere getirdiği standardı olup; “HD.6 Hastaların 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere radyoloji hizmetleri vardır ve bunlar tüm 

bölgesel/ulusal standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olmalıdır”124 

şeklindedir. 
  
 Akreditasyon denetimini isteyen hastanenin, JCI standartlarına göre vereceği 

radyoloji hizmetlerinin ulusal ve bölgesel standartlara, ülkede yürürlükte olan 

mevcut kanun ve yönetmeliklere uygun olması gerekmektedir.  
  
 HD.6.1 standardı, JCI örgütünün “radyoloji hizmetlerinin yürütülmesinde dış 

kaynaklarla gerekli bağlantıların kurulması” ile ilgili akredite olmak isteyen 

hastanelere getirdiği standardı olup; “HD.6.1 Tanısal görüntüleme servisleri 

kurum tarafından sağlanmalı veya her an kullanıma hazır dış kaynaklarla 

gerekli bağlantılar yapılmalıdır”125 şekli ile ifade edilmiştir. 
  
 Hastane yönetimi, hasta gruplarına sunulan sağlık hizmetlerini ve sağlık 

finansmanını temin eden yapının gereksinimlerine göre radyoloji hizmetlerini 

sağlayan bir sisteme sahiptir. Hastane, sunulacak radyoloji hizmetleri için, acillerde 

dahil, hastanenin kendi bünyesinde yoksa diğer bir kuruluş/merkezle anlaşma 

yaparak bu hizmeti dışarıdan temin edebilmelidir. 
  
 HD.6 ve HD. 6.1 standartlarının amacı hastanenin, hasta gruplarını, sunulan 

klinik hizmetleri ve sağlık finansmanını temin eden yapının gereksinimlerine göre 

radyoloji hizmetleri sağlayan bir sisteme sahip olmasıdır. Radyoloji hizmetleri 

                                                 
124 A. e., p. 45. 
125 A. e., p. 45. 
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yürürlükteki tüm yerel ve ulusal standartlar kanun ve mevzuatı karşılar126 

şeklindedir. 
 

 Radyoloji hizmetleri, aciller için gerekenler dahil, kuruluş içinde veya diğer bir 

kuruluşla anlaşarak veya her iki şekilde temin edilebilir. Radyoloji hizmetleri aciller 

için mesai saatlerinden sonra da mevcut olmalıdır. 
 

 Hastane yönetimi, dış kaynakları, hastanın erişimine müsait hale getirmeli ve 

raporlar, bakımın sürekliliğini destekleyecek şekilde zamanında alınmalıdır. Hastane 

yönetimi, radyoloji hizmetleri yöneticisinin veya diğer sorumlularının tavsiyelerini 

temel alarak birlikte çalışılacak dış kaynakları seçmelidir. Dış kaynakların radyoloji 

hizmetleri, yürürlükteki kanunları ve düzenlemeleri karşılamalıdır, doğru ve 

zamanında hizmet verdiklerine dair kayıtlar mevcut olmalıdır. Dış kaynaklı radyoloji 

hizmet alımı kararını veren hekimin bu kararı ile ilgili hasta bilgilendirilmelidir. 
  
 JCI örgütünün “HD.6 Hastaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere radyoloji 

hizmetleri vardır ve bunlar tüm bölgesel/ulusal standartlara, kanun ve yönetmeliklere 

uygun olmalıdır” standardına yönelik kalite konseyince ölçülebilir bileşeni127; 

Radyoloji hizmetleri ulusal ve bölgesel standartlara, kanun ve mevzuata uygun 

olmalıdır şeklinde ifade edilmiştir. 
 
 JCI örgütünün “HD.6.1 Tanısal görüntüleme servisleri kurum tarafından 

sağlanmalı veya her an kullanıma hazır dış kaynaklarla gerekli bağlantılar 

yapılmalıdır” standardının hastanelerde oluşturulan kalite konseyince ölçülebilir 

bileşenleri 128; 
 

1. İhtiyaçları karşılamak üzere yeterli, düzenli, uygun radyoloji hizmetleri 

mevcut olmalıdır. 

2. Normal çalışma saatleri dışında da acil durumlar için radyoloji hizmetleri 

olmalıdır. 

3. Dış kaynaklar kanun ve yönetmeliklere uyuma dayanılarak seçilmelidir. 

                                                 
126 Hastaneler için Akreditasyon Standartları, s. 56. 
127 Tokatlıoğlu, Uluslararası Akreditasyon Standartları, s. 46 ;Altman, Hastaların 
Değerlendirilmesi (HD), s. 10. 
128 Tokatlıoğlu, a.g.e., s. 46 ;Altman, a.g.e., s. 10. 
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4. Hastalar, sevk, hekim ve radyoloji hizmeti veren dış kaynaklarla her çeşit 

bağlantılar hakkında bilgilendirilmelidir. 
  
 Hastane yönetimi müracaat eden hastalarına uygun radyoloji hizmetlerini 

sunabilmeli, radyoloji hizmeti verememesi durumunda ise dışarıdan alınan 

hizmetlerle ilgili gerekli sevk zincirini oluşturabilmelidir.   
  
 HD.6.2 standardı JCI örgütünün “radyoloji bölümlerinde radyasyon güvenlik 

komiteleri ve bunların oluşturdukları güvenlik programlarıyla” ile ilgili akredite 

olmak isteyen hastanelere getirdiği standardı olup; “HD.6.2 Radyasyon güvenlik 

programı olmalı, takip ve dokümante edilmelidir”129 şeklinde yer almaktadır. 
  
 HD.6.2 standardının amacı; hastane, karşılaşılabilecek riskler ve tehlikelerin 

gerektirdiği derecede, bir aktif radyasyon güvenlik programına sahiptir. Program, 

radyoloji ekibi, diğer ekip ve hastalar için güvenlik uygulamaları ve önleyici 

tedbirleri belirtir. Program, kuruluşun güvenlik yönetim programı ile koordineli130 

olmalıdır. 
  
 JCI akreditasyon örgütünün standartlarını içeren kitabında ve diğer kaynaklarda 

da belirtildiği üzere bir radyasyon güvenlik yönetim programı aşağıdaki hususları 

içermelidir131; 
 

 Yürürlükteki standartları, kanun ve yönetmeliklerle uyumu destekleyen 

yazılı politika ve yöntemleri, 

 Enfekte ve tehlikeli materyallerin taşınması ve atılması için yazılı politika 

ve yöntemleri, 

 Uygulamalar ve karşılaşılan tehlikelere uygun, koruyucu güvenlik 

cihazlarının temin edilebilirliği, 

 Tüm radyoloji ekibinin güvenlik süreçleri ve uygulamalarına yönelimi ve  

 Yeni süreçler ve yeni edinilen veya tanımlanan tehlikeli materyaller için 

hizmet içi eğitimi. 

                                                 
129 Joint Commission International Accreditation Standards for, p. 45. 
130  Hastaneler için Akreditasyon Standartları, s. 57. 
131 Hastaneler için Akreditasyon Standartları, s. 56 ;Fuat Dede, Radyasyon Güvenliği El Kitabı, 
Marmara Üniversitesi Yayın No: 707, Tıp Fakültesi Yayın No: 13, 2004, İstanbul, s. 48. 
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 JCI örgütünün radyoloji bölümlerinde “HD.6.2 Radyasyon güvenlik programı 

olmalı, takip ve dokümante edilmelidir” standardına yönelik kalite konseyince 

ölçülebilir bileşenleri132; 

1. Bir radyasyon güvenlik programı olmalı ve karşılaşılacak risk ve tehlikelere 

karşı uygun olmalıdır. 

2. Güvenlik programı, kuruluşun güvenlik yönetimi programı ile koordineli 

olmalıdır. 

3. Yazılı politika ve prosedürler, ilgili standartlar, kanun ve mevzuatla uyumlu 

olmalıdır. 

4. Enfekte ve tehlikeli maddelerin muamelesi ve atılımı ile ilgili politika ve 

prosedürler olmalıdır. 

5. Uygun radyasyon güvenliği cihazları mevcut olmalıdır. 

6. Radyoloji personeli, güvenlik programı prosedür ve uygulamalarına 

yönelmiş olmalıdır. 

7. Radyoloji personeli, yeni işlemler hakkında ve tehlikeli malzemelerle ilgili 

eğitilmelidir şeklindedir. 
  
 JCI denetimine hazırlanan hastanenin radyoloji ünitelerinde JCI standardında 

da HD. 6.2 “Radyasyon güvenlik programı olmalı, takip ve dokümante edilmelidir” 

de görüldüğü üzere karşılaşılan risklerin hasta ve çalışan açısından düzenli takip 

edilebilmesi açısından hastane yönetimine ”radyasyon güvenlik komitelerinin 

kurulması” gerekliliğini ifade etmektedir. Ülkemizde de bu anlamda yapılan 

çalışmalar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından takip edilmekte olup 

tüm veriler bu kurum tarafından değerlendirilmektedir. Literatür taraması sonucu, 

ülkemizde oluşturulan radyasyon güvenlik komitesinin ilk olarak, çalışmakta 

oldukları radyoloji ünitelerindeki tüm faaliyetleri içeren bir radyasyon güvenlik 

programı oluşturmuş olduklarıdır133. Oluşturulacak radyasyon güvenlik programının 

                                                 
132 Tokatlıoğlu, Uluslararası Akreditasyon Standartları, s. 49. 
133 Hastaneler için Akreditasyon Standartları, s. 56 ;Dede, Radyasyon Güvenliği El Kitabı, s. 1 
;Nuran Akyurt, Murat Balıkçı, “Hastanelerde Radyoloji Teknisyeni/Teknikerlerinin Radyasyon 
Güvenliği Komitelerinin İşleyişi İle İlgili Bilgi Durumları Üzerine Bir Araştırma”, IV. Ulusal Sağlık 
Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 13–16 Nisan 2006, Bilimsel Kitabı, Sağlık Yöneticileri Derneği 
Yayını, 2006, s. 185–191 ;European Commission, European Commission Referral Guidelines For 
Imaging, HD Radiation Protection DG Environment, Luxembourg: EC, 2000, 129 s, [DG 
Environment, http://www.europa.eu.int/comm/environment/radprot/118/rp- 118-en.pdf], 14 Nisan 
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içeriğinde radyoloji ekibi, diğer ekip ve hastalar için güvenlik uygulamaları ve 

önleyici tedbirleri açıkça belirtmelidir. Oluşturulan radyasyon güvenlik programı 

aynı zamanda hastanenin güvenlik yönetim programı ile de koordine edilebilmelidir.  
  
 JCI’ın radyoloji bölümlerinde radyasyon güvenlik programı olmalı şeklindeki 

standardında, radyasyon güvenlik yönetim programında yukarıda sıralanan hususları 

karşılayabiliyor olması gerekmektedir. Bununla ilgili takip edilmesi gereken 

süreçlerde JCI denetimi esnasında aşağıdaki soruların yanıtlarının da verilebiliyor 

olması gerekmektedir134. Radyasyon güvenlik programı ile ilgili bu soruların kalite 

konseyi tarafından ölçülebilir bileşenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir135;  
 

 Radyasyon güvenlik programı risk ve tehlikelere karşı koruyucu mu? 

 Güvenlik programı, kurumun güvenlik yönetimi programı ile koordineli 

mi? 

 Yazılı politika ve prosedürler, kanun ve yönetmeliklerle uyumlu mu? 

 Enfekte ve tehlikeli maddelerin idaresi ile ilgili politika ve prosedürler 

varmı? 

 Uygun radyasyon güvenliği cihazları var mı? 

 Radyoloji personeli, güvenlik programı prosedür ve uygulamalarına oryante 

olmuş mu? 

 Radyoloji personeli, yeni prosedürler hakkında ve tehlikeli malzemelerle 

ilgili eğitilmiş mi? 
 
 Yukarıda yer alan bu soruların cevaplarının verilebiliyor olması gerekmektedir. 
 
 HD.6.3 standardı JCI örgütünün “radyolojide kullanılan cihazların testleri” ile 

ilgili akredite olmak isteyen hastanelere getirdiği standardı olup; “HD.6.3 Testlerin 

yapılması ve yorumlanması, yeterince eğitilmiş, yetenekli ve deneyimli 

uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir”136 şeklinde ifade edilmiştir. 
  
                                                                                                                                          
2006 ;Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, (Çevrimiçi) http://www. taek.gov.tr ;EuropeanCommission 
(radiologicalprotection pages), (Çevrimiçi) http://www.europa.eu.int/comm/environment/radprot 
;“International Commission on Radiological Protection”, http://www.icrp.org, 14 Nisan 2006 ;Derick 
P. Pasternak,“Laboratuar ve Görüntüleme Hizmetleri”, JCI Yöneticilik Konferansı, Türkiye 
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 17–19 Kasım 2005, Kongre Kitabı, s. 18. 
134 Tokatlıoğlu, Uluslararası Akreditasyon Standartları, s. 49. 
135 Hastaneler için Akreditasyon Standartları, s. 57 ;Tokatlıoğlu, a.g.e., s. 19. 
136 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, p. 45. 
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 HD.6.3 standardının amacı; Hastanede, hangi radyoloji ekip üyesinin testi 

gerçekleştireceğini ve hangisinin testi yöneteceğini veya denetleyeceğini 

belirlemektir. Denetleyen ekip ve teknik ekip uygun ve yeterli eğitim, deneyim ve 

yeteneklere sahiptir ve işlerine yönelmişlerdir. Teknik ekibe eğitimleri ve tecrübeleri 

ile uyumlu iş tayinleri yapılır. İlave olarak, testlerin zamanında yapılması ve tüm 

çalışma saatleri boyunca ve aciller için gerekli ekibin temin edilmesi için yeterli 

sayıda çalışan sağlanır137 şeklinde açıklamak mümkündür. 
  
 JCI örgütünün “HD.6.3 Testlerin yapılması ve yorumlanması, yeterince 

eğitilmiş, yetenekli ve deneyimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir” 

standardının kalite konseyince ölçülebilir bileşenleri138; 
 

1. Testleri yapanlar veya yöneten veya denetleyenler belirlenmelidir. 

2. Testler, uygun eğitilmiş, deneyimli personel tarafından yapılmalıdır. 

3. Testler uygun eğitilmiş, deneyimli kişiler tarafından yorumlanmalıdır. 

4. Hasta ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeterli sayıda eleman olmalıdır. 

5. Denetleyici personel, uygun eğitini ve tecrübeye sahip olmalıdır. 

6. Teknik elemanlar, uygun eğitim ve tecrübeye sahip olmalıdır şeklindedir. 
  
 Hastane radyoloji ünitesinde görev alan hangi ekip üyelerinin, hangi testi 

yapabileceğini ve hangilerinin testi yönetip kontrol edebileceğini 

tanımlayabilmelidir. Denetleyen ekip ve teknik ekibin uygun ve yeterli eğitimi, 

deneyimi ve yetenekleri olmalı ve işlerine oryante edilmelidirler. C. J. Martin ve 

arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmanın JCI akreditasyon standardı ile örtüştüğü 

görülmektedir. Radyoloji ünitelerinde görev alan teknik ekip üyeleri eğitimlerine ve 

deneyimlerine uygun olarak görevlendirilmelidir139. Ek olarak, tüm çalışma saatleri 

ve aciller için, gerekli ekipler temin edilmeli ve testleri düzgün olarak yapacak yeterli 

sayıda personel sağlanmalıdır. Maddeleşen ve yerine getirilmesinde kalite 

konseyince gerekli süreçlerde, testleri yapanların mutlaka teknik ve mesleki bilgi ve 

becerilerinin olması gerekmektedir. 
  

                                                 
137 Hastaneler için Akreditasyon Standartları, s. 57. 
138 Hastaneler için Akreditasyon Standartları, s. 57 ;Altman, a.g.e., s. 11. 
139 C. J. Martin, P. F. Sharp, D. G. Sutton, “Measurement of Image Quality In Diagnostic Radiology”, 
Applied Radiation and Isotopes, Volume 50, Issue 1, January 1999, p. 22.  
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 HD.6.4 standardı JCI örgütünün “radyoloji tektik sonuçlarının süresi” ile ilgili 

akredite olmak isteyen hastanelere getirdiği standardı olup; “HD.6.4 “Radyoloji 

sonuçları kurum tarafından tanımlanmış bir süre içerisinde verilmelidir”140 

şeklinde açıklanır.  

 HD.6.4 standardının amacı; Kuruluş, tanısal radyoloji testleri sonuçlarının 

rapor edilmesi için zaman dilimi tanımlar. Sonuçlar hasta gereksinimleri, sunulan 

hizmetler ve klinik ekip gereksinimleri temel alınarak bir zaman dilimi içinde, rapor 

edilir. Acil testler ve mesai dışı saatler ve hafta sonu test gereksinimleri buna 

dahildir. Anlaşmalı dış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen radyoloji testleri, 

kuruluşun politikaları veya anlaşma şartlarına göre rapor edilir, şeklindedir141. 
 
 JCI akreditasyon standardının; HD.6.4 “Radyoloji sonuçları kurum tarafından 

tanımlanmış bir sure içerisinde verilmelidir” standardının kalite konseyince 

ölçülebilir bileşenleri 142; 
 

1.  Radyoloji rapor sonuçlan, kuruluş tarafından tanımlanmış bir süre 

içerisinde verilmelidir. 

2.  Radyoloji sonuçlan, hasta gereksinimlerine uygun bir zaman içerisinde 

rapor edilmelidir, şeklindedir. 
  
 Hastane, tanısal radyoloji film sonuçlarını belirlenen zaman aralığında rapor 

edebilmelidir. Sonuçlar, hasta gereksinimleri, sunulan servisler ve klinik ekibin 

gereksinimleri temel alınarak belirlenen bir zaman dilimi içinde rapor edilmelidir. 

Acil raporlar ve mesai saatleri dışı ve hafta sonu testleri gereksinimleri de bu sürece 

dahil edilmelidir. Dışardan anlaşmayla yapılan radyoloji hizmetleri hastanenin 

politikaları ve anlaşma gereklerine göre rapor edilmelidir. 
  
 HD.6.5 standardı JCI örgütünün “radyolojide kullanılan cihazların 

kalibrasyonu” ile ilgili akredite olmak isteyen hastanelere getirdiği standart olup; 

“HD.6.5 “Tüm radyoloji cihazları, düzenli olarak kontrol edilip, bakımı, 

                                                 
140 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, p. 45. 
141 Hastaneler için Akreditasyon Standartları, s. 58. 
142 Hastaneler için Akreditasyon Standartları, s. 58 ;Altman, a.g.e., s. 12. 
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kalibrasyonu yapılıp bu aktivitelerin kayıtları uygun bir şekilde tutulmalıdır”143 

şeklindedir. 
  
 HD.6.5 standardının amacı; Radyoloji ekibi, tüm cihazların kabul edilebilir 

seviyelerde ve kullanıcı(lar) için güvenli bir şekilde çalışmasını temin etmek üzere 

çalışır. Bir radyoloji cihazı için, radyoloji yöneticileri ve konunun uzmanı tarafından 

oluşturulan “cihaz yönetim programı”, aşağıdakileri sağlar144. 

 Cihazların seçilmesi ve edinilmesi;  

 Cihazların tanımlanması ve envanter tutulması; 

 Cihaz kullanımının, denetim, test, kalibrasyon ve bakım yoluyla 

değerlendirilmesi; 

 Cihaz tehlike uyarıları, hatırlatma, rapor edilebilir olaylar, problemler ve 

arızaların monitörizasyonu ve harekete geçilmesi ve 

 Yönetim programının belgelenmesi olarak sıralanabilir. 
 
 JCI akreditasyon standardının “HD.6.5 Tüm radyoloji cihazları, düzenli olarak 

kontrol edilip, bakımı, kalibrasyonu yapılıp bu aktivitelerin kayıtları uygun bir 

şekilde tutulmalıdır” standardına yönelik kalite konseyince ölçülebilir bileşenleri 145;  

1. Bir radyoloji cihazları yönetim programı olmalıdır. 

2. Cihazların seçimi ve alımı programda yer almalıdır. 

3. Cihazların envanteri programda yer almalıdır. 

4. Cihazların testi ve gözden geçirilmesi programda yer almalıdır.. 

5. Cihazların bakımı ve kalibrasyonu program içinde yer almalıdır. 

6. Takip ve gözlemleme programda yer almalıdır. 

7. Program takip edilmelidir.  

8. Cihazların satın alınması, testler ve kalibrasyonla ilgili yeterli kayıtlarının 

olmasıdır şeklinde sıralamak mümkündür. 
 
 Bu standardın işletilebilmesi için kalite konseyince radyoloji cihazlarının 

düzenli kontrol edilip, bakımı, kalibrasyonu yapılıp bu aktivitelerin kayıtlarının 

uygun bir şekilde tutulması ile ilgili bir yönetim programının geliştirilmesi 

                                                 
143 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, p. 46. 
144 Hastaneler için Akreditasyon Standartları, s. 58 ;Dede, Radyasyon Güvenliği El Kitabı, s. 17. 
145 Altman, a.g.e., s. 14 
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gerekmektedir146. Radyoloji ekibi tüm cihazların kabul edilebilir seviyelerde 

çalıştığını ve kullanıcı(lar) için güvenli olmasını sağlamalıdır. Bu amaçla radyoloji 

yöneticisi tarafından, ünitesinde, faal olarak kullanılan tüm cihazları içeren bir 

yönetim programının oluşturulması gerekmektedir. Radyoloji yöneticisi tarafından 

oluşturulan bu program, kalite konseyine yazılı bir doküman halinde sunulmalıdır.  
 
 Hastanenin radyoloji ünitesinde kullanılan cihazların seçimi, alımı 

envanterlerinin tutulması ve cihazların test ve kalibrasyonuyla ilgili tüm kayıtların 

radyoloji yöneticisi tarafından düzenli tutulması gerekmektedir.  
  
 HD.6.6 standardı JCI örgütünün “radyolojide kullanılan sarf malzemeleriyle”  

ile ilgili akredite olmak isteyen hastanelere getirdiği standardı olup; “HD.6.6 

“Röntgen filmleri ve diğer malzemeler düzenli olarak kullanıma hazır 

bulundurulmalıdır”147 şeklindedir. 
  
 HD.6.6 standardının amacı; Hastanenin, hastalarına düzenli radyoloji 

hizmetlerini verebilmek için gerekli olan film, kit ve diğer malzemeleri teminini 

belirlemektir. Bunun film, kit ve diğer malzemelerin sipariş veya temin edebilme 

sürecinde etkin olması istenir. Tüm malzemeler belirlenen yöntemlere göre depolanır 

ve dağıtılır. Tüm kitlerin periyodik değerlendirmesi, sonuçların doğruluğunu ve 

kesinliğini sağlar. Yazılı kılavuzlar, film, kit ve solüsyonların tam ve doğru 

etiketlenmesini sağlar. 

 JCI akreditasyon standardının ”HD.6. 6. Röntgen filmleri ve diğer malzemeler 

düzenli olarak kullanıma hazır bulundurulmalıdır” standardına yönelik kalite 

konseyince ölçülebilir bileşenleri148; 

1. Gerekli kitler ve diğer malzemeler belirlenmelidir. 

2. Gerekli kitler ve diğer malzemeler mevcut olmalıdır. 

3. Tüm kitlerin depolanması ve dağıtımı kılavuzlara göre yapılmalıdır. 

4. Tüm kitler sonuçlarının güvenilirliği doğrultusunda belli aralıklarla 

değerlendirilmelidir. 

                                                 
146 Tokatlıoğlu, Uluslararası Akreditasyon Standartları, s. 12 ;“Sağlık Bakanlığına Bağlı 
Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi Ve Tıbbi Cihaz Yönetimi“, Performans denetimi raporu, 
Mart 2005, s. 55–62.  
147 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, p. 46. 
148 Hastaneler için Akreditasyon Standartları, s. 59 ;Altman, a.g.e., s. 16. 
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5. Bütün kitler ve solüsyonlar tam ve doğru olarak etiketlenmelidir şeklinde 

ifade edilmektedir. 
  
 Bu standart JCI denetiminde yerine getirilmesi gereken ana standartlardan 

birisidir. Hastane yönetimi, hastalarına düzenli radyoloji hizmetlerini temin etmek 

için gerekli olan film, kit ve malzemelerini tanımlayabilmelidir. Bunların sipariş 

edilmesi ve emniyete alınması için bir süreci olmalıdır. Radyolojide kullanılan tüm 

malzemeler belirlenmiş süreçlere göre depolanıp, dağıtılmalıdır. Nükleer tıpta 

kullanılan kitlerin periyodik değerlendirme sonuçlarının doğruluğu ve kesinliği 

sağlanabilmelidir. Hazırlanan yazılı kılavuzlar, filmlerin, kitlerin ve solüsyonların 

tam ve doğru bir şekilde etiketlenmesini mümkün kılmalıdır ve burada görev alacak 

teknik personel yapacağı işler doğrultusunda eğitilmelidir149. Radyoloji ve nükleer 

tıp ünitelerinde kullanılmak üzere gerekli olan kit, röntgen filmleri ve banyo 

solüsyonlarının stoklanmasında ve dağıtılmasında düzenli kayıt sistemi 

gerekmektedir. 
 
 HD.6.7 standardı JCI örgütünün “radyoloji hizmetlerinin yönetilmesi” ile ilgili 

akredite olmak isteyen hastanelere getirdiği standardı olup; “HD.6.7 Tanısal 

radyoloji hizmetlerinin yönetimi uzman kişi(ler)in sorumluluğunda 

olmalıdır”150 şeklinde ifade edilmiştir. 
  
 HD.6.7 standardının amacı; Radyoloji hizmetleri, yürürlükteki kanun ve 

düzenlemelere uygun olarak belgelenmiş eğitim, uzmanlık ve deneyimi ile kalifiye 

olan bir kişinin yönetimi altındadır. Bu kişi, radyoloji tesisi ve sunulan hizmetler için 

profesyonel sorumluluk üstlenir.  
  
 Klinik konsültasyon veya tıbbi görüş verdiği zaman bu kişi bir doktor, tercihen 

bir radyolog, olmalıdır. Radyasyon tedavisi veya diğer özel hizmetler temin 

edildiğinde, bunlar uygun olarak kalifiye elemanların yönetimi altındadır. Radyoloji 

yöneticisinin sorumlulukları aşağıdakileri içerir151: 
 

 Politika ve süreçlerin geliştirilmesi, yerleştirilmesi ve devam ettirilmesi; 

                                                 
149 Balıkçı, Akyurt, Turoğlu, “Nükleer Tıp Teknikeri / Teknisyeninin Sahip Olması Gereken 
Nitelikler”, s. 53–55.  
150 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, p. 46. 
151 Hastaneler için Akreditasyon Standartları, s. 59. 
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 Yönetsel denetlemeler; 

 Gerekli kalite kontrol programlarının sürdürülmesi; 

 Kuruluş dışındaki radyoloji kaynaklarının tavsiye edilmesi ve 

 Tüm radyoloji hizmetlerinin monitörizasyonu ve gözden geçirilmesi. 
  
 JCI örgütünün HD.6.7 “Tanısal radyoloji hizmetlerinin yönetimi uzman 

kişi(ler)in sorumluluğunda olmalıdır standardının kalite konseyi tarafından 

ölçülebilir bileşenleri 152; 
 

1. Radyoloji servisinin yönetimi, uzman kişi(ler) in sorumluluğunda olmalıdır. 

2. Politika ve prosedürlerin uygulama ve geliştirilmesi, bu kişilerin 

sorumluluğunda olmalıdır.  

3. Radyoloji hizmetleri yönetiminin gözden geçirilmesi, bu kişilerin 

sorumluluğunda olmalıdır. 

4. Kalite kontrol programları, bu kişilerin sorumluluğunda olmalıdır. 

5. Kuruluş dışı radyoloji hizmetleri veren kaynakların tavsiyesi, bu kişilerin 

sorumluluğunda olmalıdır. 

6. Radyoloji hizmetlerini izleme ve gözden geçirme, bu kişilerin 

sorumluluğunda olmalıdır şeklindedir. 
 
 Radyoloji hizmetleri, yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uygun olarak 

dokümente edilmiş, eğitim, uzmanlık ve deneyimi ile kalifiye olan bir kişinin 

yönetimi altında olmalıdır. Bu kişi, radyoloji bölümü ve temin edilen hizmetler için 

profesyonel sorumluluk üstlenmelidir.  Radyasyon tedavisi veya diğer özel hizmetler 

temin edildiğinde, bunlar uygun olarak kalifiye elemanların yönetimi altında 

olmalıdır.  
  
 JCI denetimine hazırlanan hastanede radyoloji yönetiminde görev alacak 

radyasyon tedavisi veya diğer özel hizmetlerin teminde görevli uzman kişi/kişiler de 

anacak özellikler153; ar 
– Dokümante edilmiş eğitim ve tecrübe, 

– Yönetim becerileri, 

                                                 
152 Pasternak, Laboratuar ve Görüntüleme Hizmetleri, s. 16. 
153 A. e., s. 13.  
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– Politika ve prosedür geliştirme, 

– İdari denetim, 

– Kalite kontrol ve kalite iyileştirme, 

– Nerede uygulanırsa uygulansın (ameliyathane, acil bölüm, taş kırma ünitesi 

vb.) tüm radyoloji hizmetlerinde sorumluluk alma becerisinin olması 

şeklinde özetlemek mümkündür.  
  
 JCI denetimine hazırlanan radyoloji yöneticisinin sorumlulukları154; Bölüm 

faaliyetleri ile ilgili politika ve süreçlerin geliştirilmesini, bu süreçlerin 

yerleştirilmesi ve devam ettirilmesini,  gerekli kalite kontrol programlarının devam 

ettirilmesini, başka merkezlerden alınacak radyoloji hizmetlerinin tavsiye edilmesini 

ve tüm radyoloji hizmetlerinin monitörizasyonu ve gözden geçirilmesini 

içermektedir. 
  
 Hastane radyoloji hizmetleri yöneticisi, bölümündeki hizmetlerin yönetimini, 

biriminde faaliyet gösteren cihazların kalite kontrolünü ve bölümündeki tüm işleri 

gözden geçirme sorumluluğunu üstlenebilme bilgi ve becerisine sahip olmalıdır. 
  
 HD.6.8 standardı JCI örgütünün “radyoloji cihazlarının kaliteleriyle” ile ilgili 

akredite olmak isteyen hastanelere getirdiği standardı olup; “HD.6.8 Kalite kontrol 

prosedürleri oluşturulmalı, takip ve dokümante edilmelidir”155 şeklindedir. 
 
 HD.6.8 standardının amacı; Mükemmel radyoloji hizmetleri temin etmek için 

sağlam kalite kontrol sistemlerinin gerekli olduğudur. 
 
 Kalite kontrol süreçleri aşağıdakileri içerir156 

 Doğruluk ve kesinlik için kullanılan test metotlarının geçerliliği, 

 Kalifiye laboratuar ekibi tarafından günlük sonuçların izlenmesi, 

 Bir eksiklik belirlendiğinde hızla düzeltme eylemi, 

 Kitlerin ve solüsyonların test edilmesi (bakınız HD.6.6) ve 

 Radyoloji sonuçların ve düzeltici eylemlerinin belgelenmesi. 
 

                                                 
154 A. e., s. 14. 
155 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, p. 46. 
156 Hastaneler için Akreditasyon Standartları, s. 60. 
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 JCI örgütünün “HD.6.8 Kalite kontrol prosedürleri oluşturulmalı, takip ve 

dokümante edilmelidir” standardının kalite konseyi tarafından ölçülebilir 

bileşenleri157; 
 

1. Kalite kontrol, test metotlarının geçerliliğinin belirlenmesini içermelidir. 

2. Kalite kontrol, günlük test sonuçlarının izlenmesini içermelidir. 

3. Kalite kontrol, eksiklikleri hızlı bir şekilde düzeltilmesini içermelidir. 

4. Kalite kontrol, malzemeleri ve solüsyonların test edilmesini içermelidir. 

5. Kalite kontrol, sonuçları ve düzeltici eylemleri belgelemelidir. 
 
 JCI akreditasyonuna hazırlanan hastanede mükemmel radyoloji hizmetlerini 

temin edebilmek için uluslararası kanun ve yönetmelikler esas alınarak bölüm için 

kalite kontrol sistemlerinin kurulması önem kazanmaktadır. Kalite kontrol sisteminin 

kurulması için aşağıdaki süreçlerin yerine getirilmesi gerekmektedir, bunlar158; 
 

 Doğruluk ve kesinlik için kullanılan test metotlarının geçerliliği, 

 Kalifiye radyoloji ekibi tarafından günlük sonuçların izlenmesi, 

 Bir eksiklik belirdiğinde hızla düzeltme eylemi, 

 Kitlerin ve solüsyonların test edilmesi ve 

 Sonuçların ve düzeltme eylemlerinin dokümantasyonudur. 
 
 JCI denetimine hazırlanan hastane, radyoloji hizmetlerini eksiksiz 

yürütülebilmesi için test sonuçlarının doğru ve zamanında çıkmasını, malzeme 

akışının düzenli olmasını sağlamak zorundadır. Bir işletim programı ile, ilgili 

kayıtların, düzenli dokümante ediliyor olması gerekmektedir. 
 
 HD.6.9 standardı JCI örgütünün “hastane dışında alınan radyoloji 

hizmetlerinin kalite kontrol süreçleri” ile ilgili akredite olmak isteyen hastanelere 

getirdiği standardı olup; “HD.6.9 Kurum düzenli olarak radyoloji servisine 

dışarıdan gelen ürünlerin kalite kontrol sonuçlarını gözden geçirmelidir”159 

şeklindedir. 
 

                                                 
157 Hastaneler için Akreditasyon Standartları, s. 60 ;Pasternak, a.g.e., s. 17. 
158 Pasternak, a.g.e., s. 18-19. 
159 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, p. 45. 
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 HD.6.9 standardının amacı; Kuruluş, dış radyoloji servis kaynaklarını 

kullandığında, dış kaynağın kalite kontrol sonuçlarını düzenli olarak alır ve gözden 

geçirir. Kalite kontrol sonuçları yetkili kişiler tarafından gözden geçirilir. 
 
 JCI örgütünün “HD.6.9 Kurum düzenli olarak radyoloji servisine dışarıdan 

gelen ürünlerin kalite kontrol sonuçlarını gözden geçirmelidir” standardının kalite 

konseyi tarafından ölçülebilir bileşenleri160; 
 

1. Dış kaynaklara ait kalite kontrol sonuçları düzenli olarak gözden 

geçirilmelidir. 

2. Kalifiye kişiler kalite kontrol sonuçlarını gözden geçirmelidir, şeklindedir. 
         
 JCI denetimine hazırlanan hastane yönetimi, dış radyoloji servis kaynaklarını 

kullandığında, dış kaynağın kalite kontrol sonuçlarını düzenli olarak almalı ve 

gözden geçirmelidir161. Kalite kontrol sonuçlarını yetkili kişiler gözden geçirmelidir. 

Hastane yönetimi düzenli olarak radyoloji servisine dışarıdan gelen ürünlerin kalite 

kontrol sonuçlarını gözden geçirecek bir süreç oluşturmalıdır. JCI denetimine 

hazırlanan radyoloji yöneticisi, dışarıdan alınan çeşitli radyoloji hizmetlerinin 

takibini ve kalite kontrol sürecini oluşturur ve takip eder. 
  
 HD.6.10 standardı JCI örgütünün “radyoloji hizmetlerinin yürütülmesinde özel 

uzmanlık bilgisine sahip kişiler” ile ilgili akredite olmak isteyen hastanelere getirdiği 

standardı olup; “HD.6.10 Kurum gerekli çok özelleşmiş tanısal alanlardaki 

uzmanlara başvurabilecek alt yapıya sahip olmalıdır”162 şeklindedir. 
  
 HD.6.10 standardının amacı; Kuruluş, gerektiğinde radyasyon fiziği, radyasyon 

onkolojisi veya nükleer tıp gibi özel tanısal alanlarda uzmanları belirleyip temasa 

geçer. Kuruluş bu uzmanların bir listesini muhafaza eder. 
  
 JCI örgütünün “HD.6.10 Kurum gerekli çok özelleşmiş tanısal alanlardaki 

uzmanlara başvurabilecek alt yapıya sahip olmalıdır” standardına yönelik kalite 

konseyince ölçülebilir bileşenleri 163; 

                                                 
160 Hastaneler için Akreditasyon Standartları, s. 60. 
161 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, p.45 ;Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu, “Nükleer Güvenlik, Radyasyon Güvenliği, Radyoaktif Atık Ve Taşıma 
Güvenliği İçin Hukuki Ve İdari Alt-Yapı”, Teknoloji Dairesi, Mayıs 2004, s. 2. 
162 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, p. 45. 
163 Hastaneler için Akreditasyon Standartları, s. 61. 

 158



 
1. Çok özelleşmiş tanısal alanlardaki uzmanların listesi olmalıdır. 

2. İhtiyaç halinde bu uzmanlara ulaşılabilmelidir şeklindedir. 
  
 Hastane, tanısal alandaki hizmetlerinde, çok özelleşmiş uzmanlara sahip olması 

durumunda ve ihtiyaç duyduğunda, bu uzmanlara kolay ulaşabiliyor mu? Bununla 

ilgili bağlantıları kurup bunu belgeleyebiliyor mu? sorularının cevabını verebiliyor 

olması gerekmektedir. 
 
 HD.7 standardı JCI örgütünün “radyoloji ünitesine gelen hastanın acil olarak 

değerlendirilmesi” ile ilgili akredite olmak isteyen hastanelere getirdiği standardı 

olup; “HD.7 Hasta bakımından sorumlu tıbbi, hemşirelik ve diğer kişi ve 

servisler, hasta değerlendirmesini analiz ve entegre etmek için işbirliği içinde 

olmalıdırlar”164 ve “HD.7.1 En acil ve önemli bakım ihtiyaçları 

tanımlanmalıdır”165 şeklindedir. 
 
 HD.7 ve HD.7.1 standartlarının amacı; Bir hasta hastanenin dışında ve içinde 

birçok bölüm ve servislerde değerlendirmelerden geçebilir. Sonuç olarak hastanın 

kayıtlarında çeşitli bilgi, test sonuçları ve diğer veriler olabilir. 
 

 Hasta için sorumlu olan ekip değerlendirme bulgularını analiz etmek için 

birlikte çalıştığında ve bu bilgiyi hastanın durumunun kapsamlı bir tablosu haline 

getirdiğinde, bundan hasta en çok fayda görecektir. Bu işbirliği ile hastanın 

gereksinimleri tanımlanır, önem sırası belirlenir ve bakım kararları verilir. 
 

 Birlikte çalışma işlemi, hasta gereksinimleri karmaşık olmadığında, basittir ve 

gayri resmidir. Resmi tedavi ekibi toplantıları, hasta konferansları ve klinik vizitler, 

karmaşık veya belirsiz gereksinimleri olan hastalar için uygun olabilir. Hasta, ailesi, 

hastanın adına karar veren diğerleri, karar sürecine uygun olarak dahil edilmelidir. 
  
 JCI örgütünün “HD.7 Hasta bakımından sorumlu tıbbi, hemşirelik ve diğer kişi 

ve servisler, hasta değerlendirmesini analiz ve entegre etmek için işbirliği içinde 

olmalıdırlar” standardına yönelik kalite konseyince ölçülebilir bileşenleri 166; 
 

  Hasta değerlendirme veri ve bilgileri analiz edilip, entegre edilmelidir, 

                                                 
164 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, p. 46. 
165 A. e., p. 46. 
166 Hastaneler için Akreditasyon Standartları, s. 60–61. 
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  Hasta bakımından sorumlu kişiler, bu süreçte yer almalıdır, şeklindedir. 
 
 JCI örgütünün “HD.7.1 En acil ve önemli bakım ihtiyaçları tanımlanmalıdır” 

standardına yönelik kalite konseyince ölçülebilir bileşenleri;167 
 

  Değerlendirme sonucuna göre hasta ihtiyaçları öncelikli olarak 

tanımlanmalıdır, 

  Verilecek öncelikli gereksinimlerin belirlenmesi kararı hakkında hasta ve 

ailesi katılımda bulunmalıdır, şeklindedir. 
  
 Bir hasta, hastane dışı ve içi birçok bölüm ve servisten ilk değerlendirme 

yapılmadan geçmiş olabilir. Sonuç olarak hastanın kayıtlarında çeşitli bilgi, test 

sonuçları olacaktır. Hastanın değerlendirmesinden sorumlu olan ekip değerlendirme 

bulgularını analiz etmek için birlikte çalıştığında ve bu bilgiyi hastanın durumunun 

kapsamlı bir resmi haline getirdiğinde, hasta bundan en büyük yararı sağlayacaktır. 

Bölümler arası yapılan işbirliği ile hastanın gereksinimleri tanımlanır, önem sırası 

belirlenir ve bakım kararları hızlı bir şekilde verilir. 
  
 Birlikte çalışma işlemi, hasta gereksinimleri karmaşık olmadığında, basittir ve 

resmi değildir. Resmi tedavi ekibi toplantıları, hasta konferansları ve klinik vizitler, 

karmaşık veya belirsiz gereksinimleri olan hastalar için uygun olabilir. Hasta, ailesi, 

hastanın adına karar veren diğerleri,  karar sürecine uygun olarak dahil edilmelidir. 

JCI denetimine hazırlanan hastanede özellikle yatarak tedavi hizmetlerinden 

faydalanmak amacı ile gelen hastaların bakımında verilecek radyoloji hizmetlerinin 

aksamaması için serviste görevli kişiler ile işbirliği içerisinde olunmalıdır. 
 
 2.3.5.3 Hastanelerin Radyoloji Bölümlerinde JCI 

Standartlarına Yönelik Kalite Kontrol Prosedürünün 

Oluşturulması Çalışmaları 
  
 Tezimizin bundan sonraki bölümünde JCI’ın radyoloji bölümlerine yönelik 

standartlarının tam olarak işletilebilmesi için radyoloji yöneticisi tarafından 

yürütülen faaliyetlere yönelik oluşturulması gereken dokümanlara yer verilecektir. 

Bu konuda yapılmış çalışmalara bakıldığında, radyoloji yöneticileri tarafından 

                                                 
167 Hastaneler için Akreditasyon Standartları, s. 60–61. 
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ünitelerinde kalite kontrol çalışmalarına başlanan, tüm ünitelere ayrı formlar 

hazırlanarak/düzenlenerek elde edilen/toplanan verilerin sistematik bir şekilde 

konunun uzmanları ile değerlendirmeye alınması gerekmektedir. JCI akreditasyonu 

denetimine hazırlanacak radyoloji yöneticileri, bölümlerinde, kalite kontrol 

prosedürlerini belirleyip bunu dokümante edebilmeleri gerekmektedir. Ülkemizde 

radyoloji bölümlerinde JCI akreditasyon standartlarına yönelik kalite kontrol 

çalışmaları akreditasyon denetiminden başarı ile geçmiş hastane yöneticileri ile 

yapılmış görüşmeler ve oluşturulmuş dokümanların incelenmesi neticesinde elde 

edilen bilgiler aşağıda aktarılmıştır. Bunlar168; 

– Radyoloji bölümü için “kalite kontrol prosedürünün” oluşturulması, 

– Radyoloji bölümü için ”radyasyon güvenliği ve kontrol prosedürünün” 

oluşturulması,  

– Radyoloji bölümü için ”radyolojik tetkik için hasta hazırlama talimatının” 

oluşturulması, 

– Radyoloji bölümü için kalite “tıbbi görüntüleme sürecinin” oluşturulması, 

şeklinde sıralanabilir. 
  
 Radyoloji bölümlerinde JCI akreditasyon standartlarının tam olarak 

işletilebilmesi için radyoloji yöneticileri tarafından kalite kontrol prosedürlerinin 

oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulan bu kalite kontrol prosedürünün içerisinde 

tıbbi görüntüleme sürecinin ayrıntılı olarak gösterilmesi gerekmektedir. 
 
 Radyoloji yöneticilerinin bölümü için “kalite kontrol prosedürünü” oluşturma 

sebebi; optimum tanısal bilginin minimum hasta dozu ve masrafla elde edilmesini 

sağlamak amacıyla tüm sistemlerin performanslarının etkin olarak ölçülmesi için bir 

yöntem belirlemek, olarak açıklanabilir. 
 
 Kalite kontrol prosedürü tüm tıbbi görüntüleme ünitelerinde uygulanacak 

faaliyetleri kapsamaktadır. Kalite kontrol prosedürünün radyoloji bölümlerinde 

uygulanmasından radyoloji doktorları (uzmanı), sağlık fizikçileri ve radyoloji 

teknisyenleri sorumludur. 
 

                                                 
168 Tokatlıoğlu, Uluslararası Akreditasyon Standartları, s. 20–23. 
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 JCI akreditasyon deneyimini yaşamış özel hastaneden elde edilen bilgiler 

ışığında radyoloji yöneticileri tarafından oluşturulan/oluşturulması gereken “kalite 

kontrol prosedürünün” açık bir şekilde verilebilmesi için çeşitli tanımlara yer 

verilecektir. Bu tanımların açıklaması da aşağıda gösterildiği gibidir169: 
 

–  Personel standartları, 

–  Film çekimi ve sonuçlarının değerlendirilmesi, 

–  Hasta kayıtları, 

–  Radyoloji ekipmanlarının spesifikasyonlarının belirlenmesi, 

–  Cihazların kurulum veya modifikasyonu, 

–  Bakım onarım kalibrasyon, 

–  Kalite güvence standartları, 

–  Kabul testleri, 

–  Devamlılık testleri, 

–  Müteakip testler, 

–  Test sonuçları, 

–  Kit, film ve diğer malzemelerin depolanması, 

– Kontrol çalışmaları. 
  
 JCI akreditasyon denetimine hazırlanan radyoloji yönetimi tarafından 

oluşturulan kalite kontrol prosedüründe yer alan/alması gereken tanımlar ve 

açıklamaları aşağıda gösterildiği gibidir170; 
  
 Personel Standartları: Doktor, fizikçi ve radyoloji teknisyenlerinin niteliklerini 

ve uzmanlıklarını belgeleyen kayıtlar tutulmaktadır. Personel işe alım esnasında 

oryantasyon eğitimi almakta ve sonrasında sürekli eğitim programları ile 

desteklenmektedir. Çekim yapacak radyoloji teknisyenleri, ........ saatlik bölümde 

çalışmalarının yanı sıra yetişmiş personel nezaretinde ........... sayıda çekimi yaptıktan 

sonra tek başına çekim yaptırılmalıdır. 
 
 Film çekimi ve sonuçlarının değerlendirilmesi; Hastalara yapılan tüm çekimler, 

prosedür ve talimatlara uygun şekilde olmaktadır. Çekimlerin yorumu uzman doktor 

                                                 
169 Uluslararası Akreditasyon Standartları, s. 20–23. 
170 Tokatlıoğlu, Uluslararası Akreditasyon Standartları, s. 326–32. 
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tarafından yapılmaktadır. Filmler ve raporlar aynı gün içerisinde hastanın veya 

yakınının isteğine bağlı olarak teslim veya transfer edilebilmelidir. 
 
 Hasta kayıtları; Hasta kayıtlarının düzgün olarak tutulması kalite kontrol 

açısından büyük önem taşır. Kurumdaki film ve kayıtlar elektronik ortamda ve hasta 

dosyası ile genel arşivde 10 yıl süre ile saklanması yönünde bir sürecin var olması 

gerekmektedir. 
  
 Radyoloji ekipmanlarının spesifikasyonlarının belirlenmesi: İhtiyaç dahilinde 

planlanarak alımı yapılan cihazların spesifikasyonları uzman kişilerce belirlenir. 

Daha sonra alımı yapılan cihazların spesifikasyonlara uygunluğu cihazlar teslim 

alınırken kontrol edilmeli ve kuruma kabulü yapılmalıdır. 
 
 Cihazların kurulumu veya modifikasyonu: Yeni bir görüntüleme cihazı veya 

film banyo cihazı kullanılmaya başlandığında veya eski cihazların bakım ve onarımı 

yapıldığında ya da yeni parçalar eklenmesi gibi durumlarda tıbbi fizikçi ve/veya 

biyomedikal sorumlusu ve üretici firma temsilcisi ile ek değerlendirmeler 

yapılmalıdır. 
  
 Bakım, onarım, kalibrasyon: Ünitedeki cihazlar biyomedikal mühendisliğinin 

periyodik bakım-onarım ve kalibrasyon planı dahilinde takip edilmelidir. 
 
 Kalite güvence standartları: Cihaz ve donanıma kalite güvencesinin sağlanması 

amacıyla belli periyotlarla değişik testler yapılmalıdır. 
 
 Kabul testleri: Kalite kontrol öncelikle yeni alınmış sistemlerin kabul testi ile 

başlar, burada amaç, firma tarafından önerilen spesifikasyonların kontrolü ve elde 

edilecek sonuçların ilerideki rutin uygulamalar için referans olmasıdır. Rutin kalite 

kontrol ve kabul testlerinin yöntemleri uluslararası kuruluşlarca saptanıp 

onaylanmalıdır. 
  
 Devamlılık Testleri: Cihaz ve donanımın teknik tanımlara uygun şekilde 

teknisyen tarafından günlük ayarları ve bakımı yapılmalı, sürekliliğinin sağlanması 

yönünde işlemler kontrol edilmelidir. 
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 Müteakip testler: Gerekli olan cihazlarda uluslararası kuruluşlardan onaylı 

fantomlar kullanılarak, görüntü kalitesi ölçümleri yapılır. Elde edilen ölçümlerin 

belirli aralıklar içerisinde olmasına dikkat edilmelidir. 
 
 Test sonuçları: Testler tamamlandıktan sonra, test sonuçları üretici firmanın 

önerdiği sınır değerler ile karşılaştırılır. Test sonuçları, sınır değerlerin dışına 

çıktığında, problemin kaynağı tespit edilip düzeltici faaliyetler geliştirilmesi 

gerekmektedir 
  
 Kit, film ve diğer malzemelerin depolanması: Tıbbi görüntüleme ünitesinde 

kullanılan kit, film ve diğer malzemelerin depolanması, “Radyoloji malzemeleri 

Depolama Talimatı” doğrultusunda yapılır. Sürekli kullanılan malzemeler, günlük 

olarak, görünüşleri ve miyad kontrolü açısından teknisyenler tarafından 

değerlendirilmelidir. 
 
 Kontrol çalışmaları: Medikal raporlardan seçilen örnekler belirli aralıklarla 

kurum içi ve/veya dışındaki bir başka doktor tarafından yorumlanmalıa, bu işlem 

aralıklarının tarihleri ve sonuçları kayıt edilmelidir. 
  
 Sürekli kullanılan malzemeler günlük olarak görünüşleri ve son kullanım 

tarihlerinin kontrolü açısından teknisyenler tarafından değerlendirilip, medikal 

raporlardan seçilen örnekler belirli aralıklarla kurum içindeki ve/veya dışındaki bir 

başka doktor tarafından yorumlanmalı kontrol çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Bu 

işlem aralıklarının tarihleri ve sonuçları kayıt altına alınmalıdır. Bütün bunlarla ilgili 

olarak “radyoloji malzemeleri depolama talimatı”, “cihaz kullanım ve bakım 

talimatları”,  “hasta dosyası”  vd. dokümanlar kayıt ve kontrol altında olmalıdır. 
  
 2.3.5.4 JCI Standartlarına Yönelik Hastanelerin Radyoloji 

Bölümlerinde Radyasyon Güvenliği Ve Kontrolü 

Prosedürünün Oluşturulma Çalışmaları 
 
 JCI standartlarının işletilebilmesi için hastanelerin radyoloji yöneticileri 

tarafından, bölümlerinde çalışanların ve hastaların maruz kalabilecekleri 
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radyasyonun zararlı etkilerine karşı “Radyasyon güvenliği ve kontrolü prosedürü” 

oluşturup bu bilgileri dokümante edebilmelidirler171.  
  
 Radyoloji yönetimi tarafından oluşturulup bölümde kullanılması gereken diğer 

bir prosedür ise, radyasyon güvenliği ve kontrolü prosedürüdür. Tez çalışmamız 

esnasında, akreditasyon deneyimini geçirmiş özel hastanelerin üst yöneticileri, 

radyoloji yöneticileri ve kalite konseyi üyeleri ile yapılan görüşmeler sonucu elde 

edilen dokümanlar ışığında, radyoloji bölümleri için oluşturulan radyasyon güvenliği 

ve kontrolü prosedürünün, tüm hastanelerde ortak hazırlandığı ve bu prosedürü 

oluştururken benchmarking (kıyaslama) uyguladıkları görülmüştür. Radyasyon 

güvenliği ve kontrolü prosedürünün amacı172, vücut tarafından absorbe edilen 

radyasyon, duyu organları tarafından hissedilmedikleri gibi, acı ve ızdırap hissi de 

uyandırmazlar. Ancak radyasyona maruz kalındığında bunun canlı dokulara ciddi 

şekilde zarar verebileceğinden, çalışılan sahaların ve inceleme sırasında maruz 

kalınan radyasyon düzeyinin bilinmesi, gereken önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Bundan dolayı bu prosedür, hastanenin vizyon, misyon ve politikalarına uygun 

olarak radyolojik teşhis veya tedavi yöntemleri esnasında, radyasyona maruz kalan 

personel ve hastayı radyasyonun olası zararlarından korumak ve bilinçlendirmek 

amacıyla hazırlanmıştır. Tüm radyoloji doktor, tekniker ve hemşireleri ile 

radyasyona maruz kalan personel ve hastaları kapsamaktadır. 
  
 Radyasyon güvenliği ve kontrolü prosedürü akışında yer verilecek açıklama ve 

tanımlar 3 grupta toplanacaktır173. Bunlar,  
 

a. Radyasyona maruz kalmayı sınırlamak için öneriler, 

b. Radyoloji ve anjiyo-laboratuarında radyasyon dozunu azaltıcı öneriler, 

c. Radyodiagnostikte radyasyon dozu ile ilgili yeterliliklerdir. 
 
 Bunları açıklarsak,  

 
 a.  Radyasyona maruz kalmayı sınırlamak: Radyasyon güvenliği ve kontrolü 

prosedüründe yer alan ilk hususlardan birisi, anjiyografi laboratuarlarında hastanın 
                                                 
171 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals; p. 45 ;“Hastaların 
Değerlendirilmesi” a.g.k. s.57 ;Tokatlıoğlu, Uluslararası Akreditasyon Standartları, s. 49. 
172 Mücella Tokatlıoğlu, Radyasyon Güvenliği Ve Kontrolü Prosedürü, IQ Uluslararası Kalite 
Danışmanlık Organizasyon AŞ Dokümanları, s. 8. 
173 A. e., s. 46-9. 
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ve çalışanların maruz kaldıkları radyasyonun sınırlandırılmasıdır. Buna bağlı 

faktörlerden başlıcaları “ekipman faktörleri, operatöre bağlı faktörler ve korunma” 

şeklinde olup bunların açılımı aşağıda olduğu gibidir174; 
 

- Ekipman Faktörleri: Pulse dijital floroskopi, yüksek efektli imaj intensifier, 

ince bakır filtreler (0.5 mm), ortalama frame sayısı ve son görüntünün ekranda 

kalması, hasta ve personelin maruz kaldığı dozu büyük bir oranda azaltmaktadır. 

Pulse dijital floroskopi sürekli floroskopi ile karşılaştırıldığında, radyasyon dozunda 

yaklaşık % 50 azalış sağlamakta, imaj kalitesini korumaktadır. 

- Operatöre Bağlı Faktörler: Floroskopi işlemi, kateterin yönlendirilmesi için 

mümkün olduğunca kısa süreli kullanılmalıdır. Gereksiz cine çekimleri 

engellenmelidir. Işını kolime edici uygun kolimasyon kullanımı, hasta orjinli saçılım 

oranının ışın alanıyla direkt ilgili olması nedeniyle saçılan ışın seviyesini 

düşürmekte, radyasyon saçılımının azalmasına yönelik ülkemizde yapılmış 

çalışmalarda da, imaj kalitesinin artmasına neden olmaktadır yönünde ifadeler 

bulunmaktadır175. 

- Korunma: Radyoloji laboratuarlarında çalışan personel, göz ve tiroid 

koruyucu aksesuarlar, kurşun, cam levha, kurşun perde, kurşun eldiven, gonodal 

kalkan, kurşun önlük kullanarak kişisel korunmalarını tam olarak yapmalıdırlar. 

Kurşun önlük, kurşun perde, kurşun eldiven, gonodal kalkan ve tiroid koruyucuların 

en az yılda bir kez floroskopi altında çatlak, delik veya yırtık kontrolü yapılmalıdır. 

Ayrıca kurşun gözlükler ve kurşun cam levha, çekim öncesinde bir çatlama olup 

olmadığından emin olunması için, kontrol edilmelidir. Tüm koruyucu materyaller 

numaralandırılmalı, kontrolleri Kurşun ( Pb ) Materyallerin Yıllık Kontrol ve Takip 

Çizelgesi’ne kaydedilmelidir. Masa yanındaki koruyucuların ve koruyucu önlüklerin 

düzenli kullanılması kadar, kullanılmakta olan önlüklerin kullanım sonrası düzgün 

asılması da radyasyondan korunmada önemli bir noktayı oluşturmaktadır. Uygun 

muhafaza edilen önlük (asılarak korunan) maruz kalınan radyasyon oranında % 90 

düşüş sağlamaktadır. Tavana monte edilmiş bir C kol daha efektiftir. Masa yanı 

                                                 
174 A. e., s. 1-4. 
175 Nuran Akyurt, PA Akciğer Grafilerinin Yüksek ve Düşük kVp Tekniği İle Görüntülenmesi,  
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1996 (BAPKO 
Destekli Yüksek Lisans Tezi), s. 46. 
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koruyucuları kullanılmalıdır. X-ray tüpünün pozisyonundaki değişiklere göre, masa 

yanı koruyucularına hareket imkânı vererek efektif koruma sağlayan düzenekler de 

bulunmaktadır. Bu önlemlerin kümülatif etkileri büyük oranda, dokuların maruz 

kaldığı dozu azaltmakta ve yıllık radyasyon dozu seviyelerini sınırlamaktadır. 
 
 b. Radyoloji ve anjio laboratuarında radyasyon dozunun azaltılması:  

Radyolojide yer alan birimlerden, radyasyonun en yoğun olduğu ünite ve işlemlerin 

başında anjio laboratuarı yer almaktadır. Çalışma ortamında hasta ve çalışan 

açısından alınan/alınabilecek radyasyonun kontrol edilmesi gerekliliği yönünde 

çalışmalar bulunmaktadır176. Çalışma ortamındaki dozun azaltılabilmesi için cihaza 

(ekipman) bağlı faktörler, operatöre bağlı faktörler ve personelin eğitilmesi, 

radyasyon güvenliği eğitimi gibi konuları içermektedir. Bu faktörleri sırası ile 

açıklamak gerekirsek177;  

- Ekipman Faktörleri: Anjiyo laboratuarlarında kullanılan röntgen makinesinin 

sahip olması gereken özelliklerden bazıları178; 

 Pulse dijital floroskopi, 

 İlave edilmiş bakır filtre, 

 Dijital cine edinimi, 

 Son imajın ekranda kalması, 

 Yüksek güçlü jeneratör olarak sayılabilir. 
  
 Çalışma ortamındaki radyasyonun azaltılmasında ekipman faktörleri yönündeki 

çalışmalardan sonra diğer bir tanesi de operatöre bağlı faktörlerdir. 
 

- Operatöre Bağlı Faktörler: Anjiyo laboratuarlarında kullanılan makinenin 

kullanıma ait aşağıdaki değerlere dikkat etmek gerekmektedir. Bunları179; 

 Hasta dozunun minimizasyonu, 

 Cine çekimlerin uzunluğu ve sayısının sınırlandırılması, 

 Floroskopinin mümkün olduğunca kısa kullanılması, 

                                                 
176 Ayşegül Köse, Murat Balıkçı, Nuran Akyurt, “İyonizan Radyasyonun İnsan Vücudundaki 
Etkilerine Bakış”, Mavi Gezegen Dergisi, 2003, Sayı: 8, s. 53–55 ;Nurcan Üstündağ, Haydar Sur, 
Emre İşçi, Nuran, Akyurt, “Radyoloji Departmanlarında Çalışan Bireylerin Radyasyona Bağlı Kaygı 
Düzeylerinin İncelenmesi”, Modern Hastane Yönetimi, 2003, Cilt: 7, Sayı: 2, s. 14–22. 
177 Tokatlıoğlu, Radyasyon Güvenliği Ve Kontrolü Prosedürü, s. 10. 
178 A. e., s. 10. 
179 A. e., s. 10. 
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 Magnifikasyon kullanımının mümkün olduğunca azaltılması, 

 Primer ışın kolimasyonunun kullanılması, 

 Uygun masa koruyucularının kullanılması, 

 Primer ışın ile mesafenin ayarlanması, 

 İmaj intensifierin mümkün olduğunca hastaya yakın kullanılması, 

 X-ray tüpünün mümkün olduğunca hastadan uzak tutulması (önerilen  

 mesafe 50 cm ve üzeri), 

 Gerekli kontrastı sağlayacak yüksek kVp seçilmesi, 

şeklinde sıralamak mümkündür. 
 

 Ekipman ve operatöre bağlı faktörlerin yanında personelin korunması, 

radyasyon güvenliği eğitimi de çalışma ortamındaki radyasyonun azaltılmasında 

önemlidir.    

- Personelin Korunması: Anjiyo tetkiki esnasında, hasta ve çalışan açısından 

en yüksek radyasyona maruz kalınan durumdur. Bu sebepten dolayı çalışan kişilerin, 

radyasyonun geç etkilerinden korunabilmeleri için vücutlarının muhtelif yerlerini 

kurşun koruyucular ile kapatmaları gerekmektedir180. 

Vücudun farklı bölgelerini korumak amacı ile kullanılan kurşun koruyucular; 

 Tüm vücudu saran kurşun önlük kullanımı, 

 Uygun önlük seçimi (kol açıklığı minimum, tüm gövdeyi saran, femurun  

 yarısına kadar uzanan), 

 Tiroid koruyucu kullanılması, 

 Göz koruyucunun kullanılması (alından başlayıp şakak hizasına kadar  

 gelen siperlikler yada kurşun gözlükler) şeklinde düzenlenmelidir. 
  
 Anjiyo tetkiki esnasında, çalışan personel (uzman, hemşire, teknik personel ve 

ekipte görev alan diğer personel) açısından işlem esnasında alınan radyasyonu 

ölçmek amacı ile farklı dozimetreler kullanılıp çıkan değerlerin takip edilmesi 

gerekmektedir. Anjiyo tetkiki esnasında personelin doz değerlerinin takibi ve farklı 

                                                 
180 Ayşe Ayfer Pekesin, Nuran Akyurt, Nurcan Üstündağ, “Radyasyonun Geç Etkileri”, IV. Ulusal 
Radyoteknoloji Kongresi, 27–29 Ekim 2000, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı,  
İstanbul/Türkiye ;Tokatlıoğlu, Uluslararası Akreditasyon Standartları, s. 356.  
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eğitim programlarının düzenlenmesi gerekmektedir. Bunlar aşağıdaki gibi 

olmalıdır181; 
 

 İki dozimetre kullanılması, 

 Personel dozunun monitörize edilmesi ve kontrolü, 

 Önerilen dozun aşılması durumunda teknik ve pratik uygulamaların 

ayarlanması ve geliştirilmesi, 

 Yıllık güvenlik eğitim oturumlarına katılımı, 

 Yeni başlayan personele konumuna göre eğitim verilmesi, 

 Laboratuarın çalışacak teknik ekibin önerileri doğrultusunda kurulması ve 

standardizasyon getirilmesi yönünde eğitim programları 

düzenlenebilmesidir. 

- Radyasyon Güvenliği Eğitimi: Tezimizin daha önceki bölümlerinde de 

aktardığımız gibi radyoloji ünitelerinin radyasyon güvenlik programlarının olması 

zorunludur ve oluşturulan radyasyon güvenlik komitesi tarafından teknik personele 

eğitim verilmelidir182. Radyoloji ünitesinde çalışan kişilere, yaptıkları işin özelliğine 

göre farklı düzeylerde eğitim programları planlanıp bunların periyodik aralıklarla 

verilmesi gerekmektedir. 
  
 Radyasyonun olduğu alanlara giren tüm personel, iyonizan radyasyon dozunu 

minimize eden araçlar ile ilgili eğitilmelidirler. Radyoloji laboratuarlarında düzenli 

olarak çalışan tüm personel yıllık radyasyon güvenliği eğitimi almak zorundadır. 

Laboratuara ara sıra giren veya laboratuarda zaman zaman çalışan yardımcı 

asistanlar, taşıyıcı personel ve büro çalışanları, konu ile ilgili olarak düzenli 

aralıklarla eğitilmelidirler. Ayrıca radyasyonun riskleri ve minimalize edilmesi 

üzerine bilgiler derlenmeli ve bu bilgiler tüm personel tarafından kolayca ulaşılabilir 

olabilmelidir.  Anjiyografi laboratuarlarında çalışan tüm sağlık personelinin düzenli 

bir eğitim programına katılması şiddetle önerilmektedir. Bu programlar radyasyon 

fiziği ile ilgili basit prensipleri, radyasyon güvenliği uygulamalarını, dozimetre 

uygulamalarını ve potansiyel sağlık risklerini içermelidir. Bu programlar her yıl 
                                                 
181 A. e., s. 357. 
182 Nuran Akyurt, Murat Balıkçı, “Hastanelerde Radyoloji Teknisyeni/Teknikerlerinin Radyasyon 
Güvenliği Komitelerinin İşleyişi İle İlgili Bilgi Durumları Üzerine Bir Araştırma”, IV. Ulusal Sağlık 
Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Bilimsel Kitabı Sağlık Yöneticileri Derneği Yayını, 13–16 Nisan, 
2006, s.185–191. 
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tekrarlanmalıdır. Bununla ilgili olarak, radyoloji bölümlerinde her yıl hizmet içi 

eğitim planı çerçevesinde zorunlu eğitim verilmekte olup, yeni gelen personelin de 

bu eğitimi alması yönünde ilgili kişi prosedürün gereğini yerine getirmek zorundadır. 

Eğitim kayıtları, dokümanlar ve eğitim notları ayrıca radyoloji bölümünde 

arşivlenmelidir. 
 
 c.  Radyodiagnostikte radyasyon dozu ile ilgili yeterlilikler: Radyolojik 

incelemeye başlamadan önce tetkik için gelen hastanın kimlik bilgileri ile istem 

kâğıdındaki bilgilerin doğruluğu kontrol edilmelidir. Radyolojik inceleme esnasında, 

korunma gerektiği durumlarda, yazılı onay formunun alınmasını öngören bilgiler 

aşağıda gösterildiği gibidir183. 

 Hastanın kimliğinin doğruluğu tespit edilmelidir. 

 Hastaya bilgi verilerek, yapılacak işlem için onayı alınmalıdır. 

 Hastaya ait eski görüntüleme işlemleri, tanıya ulaşılmasında kolaylık 

sağlayacağından temin edilebilmelidir. 

 Hasta gebelik açısından kontrol edilmeli ve bu kontroller doğrultusunda 

tetkike devam edilebilmelidir. 

 İncelemede hastanın radyasyondan korunması göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 Yapılacak işleme yönelik radyasyonun dozu, tehlikesi ve riski konusunda 

sorulabilecek her türlü soruya kayıtsız kalınmadan yanıt verilebilmelidir. 

 Hasta pozisyonu, cihaz ve koruyucu ekipmanların konumu, görüntü 

kalitesi ve radyasyon dozu optimum olmalıdır. 

 Ekipman kombinasyonu uygun olmalı, optimum kalitede imajlar üreten 

görüntüleme ve çekim faktörleri belirlenmelidir. 

 Pediatrik görüntülemede özel ekipmanlar kullanılmalıdır. 

 Pediatrik görüntülemede ilgili protokoller uygulanmalıdır. 

 Ekipmanların tümü tamamen amaca yönelik olarak kullanılmalıdır. 

 Hasta dozunu minimalize edecek metod ve ekipmanlar kullanılmalıdır. 

 Kişi ve halkın gereksiz radyasyondan korunması sağlanmalıdır. 

                                                 
183 Tokatlıoğlu, Uluslararası Akreditasyon Standartları, s. 367. 
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 Tanıda referans radyasyon dozu belirlenerek konu ile ilgili pratik 

sağlanmalıdır. 

 Referans dozlar mümkün olduğunca minimum düzeyde tutulmalıdır. 

 Ekipmanla ilgili problemler tam bir yeterlilikle fark edilebilmeli ve ilgili 

servise haber verilmelidir. 

 Kullanılan cihazın performansı doğrultusunda optimum doz 

kullanılmalıdır. 

 Görüntüleme esnasında oluşabilecek kazaların bildirilmesi radyoloji 

teknikerinin sorumluluğu altında olup konu ile ilgili Kurşun (Pb) 

Materyallerin Yıllık Kontrol ve Takip Çizelgesi Formu gibi belgelerle 

dokümante edilip bu belgeler düzenli aralıklarla arşivlenmelidir. 
  

 2.3.5.5 JCI Standartlarına Yönelik Hastanelerin Radyoloji 

Bölümlerinde Radyolojik Tetkikler İçin Hasta 

Hazırlama Talimatı Oluşturulma Çalışmaları  
  
 JCI standartlarının işletilebilmesi için, radyoloji yöneticilerinin oluşturması 

gereken talimatlardan bir diğeri ise  “Radyolojik Tetkikler için hasta hazırlama”  

talimatıdır. Hazırlanacak talimatın amacı, radyolojik tetkiklerin yapılmasını 

engelleyecek faktörleri ortadan kaldırıp, komplikasyonu önleyerek, hastayı psikolojik 

olarak işleme hazırlamak için, bir yöntem belirlemektir. 
  
 Radyolojik tetkikler için hasta hazırlama talimatı ,girişimsel ve girişimsel 

olmayan görüntüleme tetkikleri için, hastaların incelemeye hazırlanması ve inceleme 

sonrası gereken tüm faaliyetlerinin tümünü kapsamalı ve bu talimatın 

uygulanmasından bölümde görev alan tüm personeli içermelidir. Oluşturulacak 

talimatı uygulayacak olan bölümde görev alan hemşireler, bölüm sekreterleri ve 

radyoloji bölümü personelidir. Oluşturulan talimatın uygun koşullarda 

kullanılmasının denetimi, kontrol yönünden, radyoloji bölüm başkanının 

sorumluluğundadır. 
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 Radyolojik tetkikler için hasta hazırlama talimatının akışında184;  

ultrasonografi, kontrastlı radyolojik tetkikler, bilgisayarlı tomografi tetkiki ve birden 

çok radyolojik tetkik istemi varsa, farklı inceleme yöntemlerinde hasta hazırlığının 

nasıl olması gerektiği yönünde bilgiler de talimatta gösterilmelidir.  
  
 Ultrasonografi tetkikinde, hasta incelenmesi istenilen bölgeye göre hastanın 

hazırlanmalıdır. Tetkikte incelenecek organın özellikleri ve inceleme türüne göre 

hasta hazırlığı farklılıklar gösterebilmektedir. JCI akreditasyon denetiminden geçmiş 

radyoloji yöneticileri tarafından oluşturulmuş ultrasonografik inceleme türü ve hasta 

hazırlığı için oluşturulmuş dokümanlarda yer alanlar aşağıda gösterildiği gibidir185;  
 

- Üst Abdomen Ultrasonografi tetkikinde hasta 6 saat önceden aç bırakılır. 

- Pelvik Ultrasonografi tetkikinde hastanın mesanesinin dolu olması 

gerektiği için, mesane tetkik öncesi kontrol edilir, gerekirse hastanın yeterli 

miktarda sıvı alması sağlanır. 

- Tüm Abdomen Ultrasonografi tetkiki için hasta tetkikten 6 saat önce aç 

bırakılır ve mesanenin dolu olması sağlanır. Bunun için gerekiyorsa 

hastanın sıvı alması sağlanır. 

- Obstetrik Ultrasonografi tetkiki için 4 aylık gebeliğe kadar mesanenin dolu 

olması sağlanır, 4 aylık gebelikten sonra herhangi bir hazırlık 

gerekmemektedir. 

- Tiroit, Meme, Testis, Dopler Ultrasonografi tetkiki için herhangi bir 

hazırlık gerekmemektedir. 
  
 Kontrastlı radyolojik tetkiklerde, hasta, incelemesi yapılacak organ 

doğrultusunda hazırlanmalıdır, Bunlar; 
 

- IVP tetkikinde, hastanın tetkikten 12 saat önce laksatif kullanması 

sağlanmalı ve hastanın aç kalması gerektiği söylenmelidir. 

- Mide, Duedonum grafilerinde; hastanın tetkikten 8–12 saat önce aç kalması 

sağlanmalıdır. 

                                                 
184 A. e., s. 398. 
185 A. e., s. 401–3.  
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- Kolon grafilerinde; Hastanın işlemden 12 saat önce laksatif kullanması 

sağlanır ve daha sonra aç kalması gerektiği belirtilir. Gerekirse hastaya 

lavman yapılmalıdır. 
 
 Bilgisayarlı tomografi tetkiki için, hasta, vücutta görüntülenmesi istenen sistem 

doğrultusunda hazırlanmalıdır. Bunlar; 
 

- Beyin, toraks, hipofiz, orbita tetkikleri için hasta, tetkikten 5 saat önce aç 

bırakılır. Hastada 5 saatlik bir açlık süresi yoksa hasta danışmanı radyoloji 

uzmanı ile görüşerek randevusunu düzenler. 

- Üst abdomen, pelvik, tüm abdomen tetkikleri için hastaya tetkikten 2 saat 

önce oral kontrast madde verilir. 

- Vertebra, disk, ekstremite tetkikleri için ön hazırlık gerekmemektedir. 
  
 Hastanın birden çok radyolojik tetkik istemi varsa, bu kapsamda incelemenin 

yapılış sırası belirlenip hasta yönlendirilmelidir. Bunlar; 
 

- Hasta, bu tetkiklerin yapılış sırası ve ön hazırlıkları konusunda, hasta 

danışmanı tarafından hasta randevusunun düzenlenmesi sırasında 

bilgilendirilerek yönlendirilir.  

- Ultrasonografi dışındaki tüm incelemelerde hastanın hamile olup olmadığı 

dikkatle sorulmalıdır. Gebelik veya gebelik kuşkusu varsa tetkik 

yapılmadan önce mutlaka radyoloji uzmanı doktora bilgi verilir ve buradan 

alınacak talimatla gerekli radyolojik uygulamalar planlanıp uygulanır. 
  

 2.3.5.6 JCI Standartlarına Yönelik Hastanelerin Radyoloji 

Bölümlerinde Tıbbi Görüntüleme Sürecinin 

Oluşturulma Çalışmaları 
 
 JCI denetimine hazırlanan hastanenin radyoloji yöneticisi tarafından 

oluşturulan kalite kontrol ve radyasyon güvenliği ve kontrolü prosedüründen sonra, 

ünitede yapılacak tüm radyolojik incelemeleri ayrıntılı bir şekilde gösteren hasta 

hazırlama ve tıbbi görüntüleme sürecinin oluşturulup bu süreçte yer alan tüm 

kişilerin bu talimatlar doğrultusunda hareket etmesi sağlanmalıdır.  Tıbbi 
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görüntüleme sürecinin kapsamı, tanı amaçlı radyolojik görüntüleme işlemlerini 

içermektedir186. 
  
 JCI standartlarının işletilebilmesi için radyoloji yöneticileri tarafından 

bölümleri için “Tıbbi görüntüleme sürecini oluşturma” amacının, hastaneye 

başvuran hastaların radyolojik tetkiklerinin zamanında ve eksiksiz şekilde yapılması 

olduğu ifade edilmektedir187. Tıbbi görüntüleme süreci, tanı amaçlı radyolojik 

görüntüleme işlemlerini kapsamaktadır, süreçten radyolojik görüntüleme bölüm 

yöneticisi sorumludur.  

 Radyoloji ünitelerinde tıbbi görüntüleme sürecinde kimin yasal sorumluluğu 

taşıması gerektiği konusunda ülkemizde yapılmış çalışmalar bölüm yöneticisinin 

radyolojik görüntüleme sürecinin tüm evrelerinden yasalar önünde sorumlu olduğunu 

göstermektedir188. Bu sonuç, JCI’ın radyoloji ünitelerine yönelik oluşturduğu 

standardı ile paralellik göstermektedir. 
  
 Radyoloji bölümlerinde devam eden tıbbi görüntüleme sürecinde; hasta 

karşılama ve randevu süreci, acil servis süreci, poliklinik süreci, dahili/cerrahi tedavi 

amaçlı yatan hasta süreci, yoğun bakım sürecini içeren önceki süreçler, paralel/diğer 

süreçler, yoğun bakım süreci, ödeme sürecini kapsayan sonraki süreçlerden 

oluşmaktadır. Bu süreçte ihtiyaç duyulan girdilerden bazıları ise hasta bilgileri ve 

radyolojik tetkik istemidir. Hekim, hemşire, radyoloji teknisyeni, porter, hasta 

danışmanı olan personel, tıbbi görüntüleme ve film baskı cihazlarından oluşan tıbbi 

donanım, kurşun vb. özel yalıtımlı çekim odaları ve film baskı odasından oluşan 

fiziki alan, ihtiyaç duyulan ayrıntılı kaynaklar arasında sayılmalıdır. 
  
 Tıbbi görüntüleme süreci kontrolü içerisinde, hastanın tetkik öncesi hazırlık 

safhası ile ilgili bilgilendirilmesi ve gerekiyorsa onayının alınması, tetkik raporunun 

eksiksiz ve zamanında yazılması, cihazların kalibrasyonlarının periyodik olarak 

yapılması ve kayıt altına alınması, dozimetre kontrol kayıtlarının tutulmasıdır. Süreç 

içerisinde yer alan müşteri kavramı olarak, “hasta/hasta yakını”, “acil servis”, 

                                                 
186 A. e., s. 370–8. 
187 A. e., s. 370–9. 
188 Ayşe Gül Köse, Nurcan Şener, Nuran Akyurt, Murat Balıkçı, Erkin Arıbal, ”Radyoloji 
Uzmanlarının Radyoloji Tekniker/Teknisyenine Bakış Açısı”, 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27–31 
Ekim 2004, Bildiri Özet Kitabı P–638, s. 296. 
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“poliklinik”, “dahili yatan hasta servisi”, “cerrahi yatan hasta servisi”, “yoğun 

bakım”, “anestezi bölümü” dür. Hastanenin acil servis, poliklinik, dahili yatan hasta 

servisi, cerrahi yatan hasta servisi, yoğun bakım, anestezi, satın alma, teknik servis, 

insan kaynakları ve tedarikçileri, radyolojik görüntüleme filmleri ve tetkik raporu, 

çıktı, döküman ve bilgileri oluşturmaktadır. Hasta memnuniyet anket sonuçları, iç 

müşteri memnuniyet anket sonuçları, yapılan tetkik sayısı, tekrarlanan film 

çekimlerinin oranı, rapor tesliminin zamanında yapılamadığı hasta oranı, hasta 

bekleme oranı, dozimetre kullanan personelin doz aşım oranı süreç performans 

kriterleri’ni belirlemektedir. Süreç performans kriterleri dahilinde tıbbi görüntüleme 

süreci akışının incelenmesinde fayda bulunmaktadır. 
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TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SÜRECİ
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için ilave hazırlık

gerekiyor
mu?

Hasta tetkik
öncesi hazırlık ile
ilgili bilgilendirilir

Hasta
Karşılama/Randevu

Süreci

H E

H

Tetkik
 için görüntüleme

laboratuvarı
uygun
mu?

H

E

E

E
H

Tetkik için hasta hazırlanır

Görüntüleme tetkik işlemi yapılır

H

Hasta Danışmanı

Teknisyen

Teknisyen

HİS/Tetkik İstem ekranı

Hastanın Bilgilendirilmesi ve
Onayının Alınması  Prosedürü,
Radyolojik Tetkik Onam Formu

Radyolojik Tetkikler
için Hasta Hazırlığı

Talimatı

Servisten/
Acilden tıbbi
görüntüleme
talebi gelir

Hekim istemi kontrol edilir

Hasta ilgili
laboratuvara
gelebilir mi?

H

E

E

Yatan hastanın
bölümüne bilgi verilir

Hasta randevu
saatinde laboratuvara

götürülür

Cihaz ilgili
servise

çıkartılabilir mi?

Hasta uygun şartlar
altında ilgili
laboratuvara

nakledilir.

H

Hasta ilgili görüntüleme odasına
alınır

Hasta tetkik öncesi bilgilendirilir ve
onayı alınır

Hasta Danışmanı

Hasta Danışmanı

Hasta Danışmanı

Radyolojik Tetkikler için Hasta
Hazırlığı Talimatı

Hasta Taşıma Kaldırma Talimatı

Hasta
Taşıma
Kaldrma
Talimatı

Hasta
Taşıma
Kaldrma
Talimatı

Radyoloji Cihazlarının Bakım
ve Kalibrasyonu Prosedürü,

Radyoloji Kalite Kontrol
Talimatı

R
ad

yo
lo

jik
 k

al
ite

 k
on

tro
l

ya
pı

lır
.

Pe
riy

od
ik

 o
la

ra
k 

ci
ha

zl
ar
ın

ka
lib

ra
sy

on
u 

ve
 b

ak
ım
ı

ya
pı

lır

 

 176



SORUMLULAR
DOKÜMANLAR

Tetkik
raporlama için

uygun mu?

Tetkik raporu yazılır

Rapor onaylanır

H

E

Sonuçlar
hastaya veya
ilgili bölüme
teslim edilir

Hekim

 Porter
HİS  Ekranı

Rapor

Rapor

E

Ödeme Süreci

Hasta
 yatan/acil hasta

mı?

H

E

Hasta ilgili
servise
çıkarılır

Hekimİlgili bölüme haber
verilir

Hekim

Görüntülemenin
raporlamaya uygunluğu

tespit edilene kadar
hasta bekletilir.

  
 
Şekil 2.4: Tıbbi Görüntüleme Süreci 
 
Kaynak: Mücella Tokatlıoğlu, Tıbbi Görüntüleme Süreci, IQ - Info Quality Uluslararası Kalite 

nizasyon Doküman No: KYK –GYs01, s. 4–5. Danışmanlık Orga  
 Şekil 2.4’ de JCI akreditasyon standartlarının işletilebilmesi için, radyoloji 

yöneticilerinin ünitelerinde tüm işlemleri içeren “tıbbi görüntüleme sürecini” 

oluşturup, süreçte belirtilen hususları eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Şekil 

2.4’de yer alan tıbbi görüntüleme sürecinin akışı incelendiğinde, sürecin, hastanın 

radyoloji ünitesine inceleme yaptırmak üzere gelmesi ile başladığı görülmektedir. 

Ünitede hastayı ilk karşılayan kişi hasta danışmanıdır. Hasta danışmanı ilk olarak 

incelemeyi talep eden hekimin istek kâğıdını kontrol ederek işe başlamalıdır. Hastaya 

radyoloji ünitesinde hangi inceleme/incelemelerin yapılacağı, nasıl bir sıraya göre bu 

incelemelerin yapılması gerektiğine yönelik bilgi verildikten sonra hasta ilgili 

bölüme yönlendirilir, yapılacak radyolojik işlemle ilgili hastanın ve hasta 

yakınlarının bilgilendirilmesi ve işlemin özelliğine göre (girişimsel işlemlerde) 

hastanın yazılı onayının alınması gerekmektedir. Tıbbi görüntüleme sürecinde de 

gösterildiği üzere bu işlemlerin tamamlanmasından sonra hasta çekim odasına alınıp 

incelemesi tamamlanır. Servisten gelen yatan hastaların incelemeleri tamamlandıktan 

sonra ilgili servise bilgi verilerek hastanın işlemi sonlandırılır. 
   
 Tıbbi görüntüleme sürecinin içerisinde, ünitede yapılan/yapılacak işlerin yanı 

sıra, bu işlerin bölümde çalışan kişilerce nasıl yapılacağına yönelik farklı dokümanlar 

oluşturulmuştur. Bu dokümanlardan bazıları radyoloji cihazlarının bakım ve 
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kalibrasyon işlemlerinin yetkili kişiler tarafından yapılış prosedürü, radyolojik kalite 

kontrol, radyolojik tetkikler için hasta hazırlığı, hasta taşıma kaldırma talimatı 

yönünde bilgileri içermektedir. 
 
 2.3.5.7 JCI Standartlarına Yönelik Hastanelerin Radyoloji 

Bölümlerinde Verilen Hizmetleri İzleme Süreci 

Çalışmaları 
  
 JCI akreditasyon denetimine hazırlanan/hazırlanacak hastanelerin, radyoloji 

bölümlerinde sunulan radyolojik işlemlerin hizmet kalitesini değerlendirebilmek, 

verilen hizmetleri izlemek ile mümkün olabilmektedir. Radyoloji bölümlerinde 

verilen hizmetlerin kalitesini değerlendirebilmek amacı ile farklı indikatörler 

geliştirmek mümkündür. Radyolojik hizmetlerin izlenmesine yönelik hangi tür 

çalışmaların yapıldığı, yüz yüze görüşmeler neticesinde, akreditasyon deneyimi 

geçirmiş ve/veya bu sürece hazırlanan hastanelerin radyoloji yöneticilerinin JCI’ın 

radyoloji bölümleri için geliştirmiş olduğu 13 adet standardı esas aldıkları 

görülmüştür. Ulusal ve uluslararası kanunları, sahip oldukları teknolojiyi ve kendi 

alanlarına giren kısımlarda birbirleri ile “kıyaslama metodunu” kullanarak benzer 

izleme süreçleri geliştirmiş oldukları görülmüştür. Bu amaçla radyolojik hizmetlerin 

iyileştirmesi amacı ile ilgili geliştirilen ortak izleme süreçlerini aşağıda gösterildiği 

gibi açıklamak mümkündür. Bunlar 189; Tekrar edilen film çekimlerini izleme süreci, 

işlem sürecinin uzaması ve randevudaki aksaklıkları izleme süreci, girişimsel işlem 

sonrası geri dönen hasta sayısını izleme süreci, girişimsel işlem sonrası gelişen 

komplikasyon sayısını izleme süreci, cihazların kalibrasyon oranlarını izleme süreci, 

dozimetre kullanımı ve doz aşım değerini izleme süreci gibi kalite indikatörleridir. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
189 Tokatlıoğlu, Tıbbi Görüntüleme Süreci, s. 1–5 ;Memorial Hastanesi JCI Akreditasyon Sürecine 
Hazırlanma Dokümanları, “Süreç Performans Ölçüm Rapor Formu”, 2003 Rapor Formu Dök. No: 
KYB-F01/P14 ;Ergün, Akreditasyon Sürecine Hazırlanma Dokümanları.                                                                      
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 2.3.5.7.1 Radyoloji Bölümlerinde Rapor Teslimi Zamanında 

Yapılamayan Hastaları İzleme Süreci 
 

 JCI denetimine hazırlanan hastanenin radyoloji bölümünde yapılan tüm 

işlemlerin izlenmesi, çıkabilecek aksaklıklara yönelik faktörlerin ortadan 

kaldırılması, tetkiklerin uygun koşullarda yapılabilmesi için bu süreçte yer alan 

işlemlere yönelik talimat akış şemaları oluşturulmalıdır190. Hazırlanan akış 

şemasında, radyoloji bölümlerinde yapılan tüm işlemlere girişimsel ve girişimsel 

olmayan görüntüleme tetkiklerine ve sonuçların (raporların), hazırlanma safhalarına 

ayrıntılı olarak yer verilmelidir. Hazırlanan akış şemasında uygulanmasında radyoloji 

ünitesinde görevli tüm personel görev alır ve sorumluluğu üstlenir, akış şemasının 

kontrolünü ise radyoloji bölüm başkanı/yöneticisi yürütür. Radyoloji ünitelerinde 

yürütülen tüm hizmetler bölüm yöneticisinin sorumluluğundadır191. Hazırlanan 

talimat akış şemasında, hastaya film raporunun zamanında verilmemesine engel 

olabilecek, teknisyenden kaynaklanan, hastadan kaynaklanan olumsuzlukların ve 

sebeplerin en aza indirilmesi esas alınmaktadır. Radyoloji ünitelerinde yapılan tüm 

teşhis ve tedavi faaliyetleri neticesinde, rapor tesliminin zamanında yapılamamasına 

sebep olabilecek teknisyenden ve hastadan kaynaklanan değişkenleri ortaya çıkarıp 

incelemek gerekirse; hastadan kaynaklanan değişkenler olarak, bazı tetkiklerde 

hastanın laksatif kullanması sağlanır, hastanın 6 –12 saat önceden aç bırakılması, 

bazı tetkiklerde oral kontrast madde verilmesi, yeterli miktarda sıvı alması, hastaya 

lavman yapılması, teknisyenden kaynaklanan durumlarda hastanın gebelik veya 

gebelik kuşkusu, çekim esnasında hastanın tam soyundurulmaması, ek inceleme 

talepleri ve pozisyon hatalarını sıralamak mümkündür. Tüm bu durumlar akış 

şemasında ayrıntılı olarak belirtilip, çekime engel olabilecek ve raporların zamanında 

verilmesine engel olabilecek durumlar izlenir. 
 

 Rapor tesliminin zamanında yapılamamasına sebep olabilecek değişkenler 

hazırlanan talimat akış şemasında gösterildikten sonra tüm radyoloji çalışanları bu 

konuda eğitilir, hazırlanan yazılı materyal ile hasta bilgilendirilmesine gidilir. 

                                                 
190 Tokatlıoğlu, Uluslararası Akreditasyon Standartları, s. 2. 
191 Hugh Saxton, “Radyoloji Departmanlarında Yönetim”, Schering AG, Çev. Muzaffer Başak, 
Germany 1998, p. 61. 
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Personel eğitilip hasta bu konuda bilgilendirildikten sonra izlenen süreç 

değerlendirilmeye alınmalıdır. 
  
 Tablo 2.2’ de akreditasyon denetiminden birkaç defa geçmiş bir hastanenin 

süreç performans ölçüm raporu adı altında hastaneye özgü ölçüm yöntemlerinin 

gösterildiği indikatörler yer almaktadır192.  
 
Tablo 2.2: Rapor Teslimi Zamanında Yapılamayan Hasta Oranı 
 
SÜREÇ PERFORMANS ÖLÇÜM RAPOR FORMU 

SÜREÇ / AKTİVİTE / BÖLÜM Radyoloji                                               2003 

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 

(İNDİKATÖR) 

RD–02 Rapor teslimi zamanında 

yapılamayan hasta oranı 

VERİNİN TOPLANACAĞI 

KAYNAK Radyoloji 

SAYI 

EVREN 

T. Tetkik: 2429 
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Eşik aralığı               % 2 
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192 Memorial Hastanesi JCI Akreditasyon Sürecine Hazırlanma Dokümanları “Süreç Performans 
Ölçüm Rapor Formu”, 2003 Rapor Formu, Dök. No: KYB-F01/P14. 
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RAPORLAMA PERİYODU AÇIKLAMALAR 

AYLAR  

OCAK 2626 tetkik yapılmıştır. Eski tetkik mukayesesi için bekleyen 4, 

raporlamaya gelmeyen film 2, ek inceleme için bekleme 2, 

anemnez eksikliği 2, toplam 10 raporun teslimi gecikmiştir. 

ŞUBAT 1606 tetkik yapılmıştır. Eski tetkik mukayesesi için bekleyen 2, 

raporlamaya gelmeyen film 1, ek inceleme için bekleme 2, 

sistem arızası 4, toplam 9 raporun teslimi gecikmiştir. 

MART 2091 tetkik yapılmıştır. Eski tetkik mukayesesi için bekleyen 2, 

raporlamaya gelmeyen film 1, ek inceleme için bekleme 2, 

sistem arızası 3, toplam 8 raporun teslimi gecikmiştir. 

NİSAN 1211 tetkik yapılmıştır. Eski tetkik mukayesesi için bekleyen 3, 

raporlamaya gelmeyen film 2, ek inceleme için bekleme 1, 

sistem arızası 6, toplam 12 raporun teslimi gecikmiştir. 

MAYIS 1992 tetkik yapılmıştır. Eski tetkik mukayesesi için bekleyen 1, 

raporlamaya gelmeyen film 2, ek inceleme için bekleme 2, 

sistem arızası 7, toplam 12 raporun teslimi gecikmiştir. 

HAZİRAN 2073 tetkik yapılmıştır. Eski tetkik mukayesesi için bekleyen 2, 

raporlamaya gelmeyen film 2, ek inceleme için bekleme 1, 

sistem arızası 6, toplam 11 raporun teslimi gecikmiştir. 

TEMMUZ 2007 tetkik yapılmıştır. Eski tetkik mukayesesi için bekleyen 1, 

raporlamaya gelmeyen film 4, ek inceleme için bekleme 2, 

sistem arızası 5, toplam 12 raporun teslimi gecikmiştir. 

AĞUSTOS 1916 tetkik yapılmıştır. Eski tetkik mukayesesi için bekleyen 1, 

raporlamaya gelmeyen film 1, ek inceleme için bekleme 2, 

sistem arızası 7, toplam 11 raporun teslimi gecikmiştir. 

EYLÜL 2074 tetkik yapılmıştır. Eski tetkik mukayesesi için bekleyen 1, 

raporlamaya gelmeyen film 1, ek inceleme için bekleme 1, 

sistem arızası 7, toplam 10 raporun teslimi gecikmiştir. 

EKİM 2429 tetkik yapılmıştır. Eski tetkik mukayesesi için bekleyen 1, 

raporlamaya gelmeyen film 1, ek inceleme için bekleme 1, 

sistem arızası 12, toplam 15 raporun teslimi gecikmiştir. 

KASIM  

ARALIK  

 ocak şubat mart nisan mayıs haziran temmuz ağustos eylül ekim 
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Değer 0,3 0,5 0,3 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 

Eşik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Doküman No: KYB-F01/P14 

Kaynak: Memorial Hastanesi JCI Akreditasyon Sürecine Hazırlanma Dokümanları, “Süreç 
Performans Ölçüm Rapor Formu”, 2003 Rapor Formu, Dök. No: KYB-F01/P14. 
  
 Tablo 2.2’de akreditasyon denetimini geçirmiş özel bir hastanenin 

dokümanlarından yola çıkılmıştır. Özel hastanenin radyoloji bölümünde bir yıl içinde 

yapılan izleme sonucunda toplam röntgen film rapor sayısı 2429 adet olup, ek 

inceleme ve/veya eski incelemeleri görme talebi, sistem arızası nedeni gibi sebeplerle 

rapor teslimi yapılamayan hasta sayısı 15 adet olarak gösterilmiştir. Bunun yüzdelik 

değer olarak karşılığı % 2 dir. Bu değer radyoloji yönetimince konulan eşik aralığa 

ne kadar yaklaşıldığı ölçülerek ± durumlara göre alması gerekli önlemi 

göstermektedir. Radyoloji sorumlu teknikeri (birim sorumlusu) ise rapor teslimi 

zamanında yapılamayan hasta oranı ile ilgili veriyi toplayıp kalite yönetim konseyine 

düzenli olarak ulaştırmakla görevlidir. 
 
 2.3.5.7.2 Radyoloji Bölümlerinde Tekrar Edilen Film 

Çekimlerini İzleme Süreci 
 

 Yukarıdaki bölümde de anlattığımız gibi radyoloji bölümlerinde tekrar edilen 

film çekimlerinin sebeplerini anlamak için ve bu durumun ortadan kaldırılmasına 

yönelik tüm işlemler için talimat akış şemalarının oluşturulması gerektiğini 

aktarmıştık. Oluşturulan ve uygulamaya konulan talimat akış şemasına rağmen tekrar 

filmlerinin sebeplerini izlemekte fayda görülmektedir. Radyoloji ünitelerinde talimat 

akışının hazırlanışına ve film tekrarlarının önlenmesine yönelik çalışmaların ve 

izleme sürecinin esas amaçlarından birisi de, üniteye müracaat eden hastaların 

alacağı/aldığı radyasyon dozunun azaltılması, film tekrar oranlarının hedeflenen 

kriterlere çıkartılabilmesi (eşik aralığı veya hedeflenen değer) için ünite 

sorumlularını, çalışanlarını da işin içine alacak şekilde düzenlemelere gidilmesidir. 

Bu düzenlemelerden bir tanesi de film tekrarı sebebi ile hasta ve çalışanlar 

üzerindeki dolaylı etkilerin azaltılmasına yönelik bir dizi önlemler alınmalı, alınan bu 

önlemlere talimatlarla diğer çalışanlarında uyması sağlanmalıdır. Radyoloji 
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yöneticisinin film tekrarlarından dolayı, hasta ve çalışanlarını korumaya yönelik 

alacağı önlemlerden bazıları aşağıda gösterildiği gibidir193; 
 

 Tüm alanlara radyasyon uyarı işaretleri konulması, 

 Zorunlu olmayan çekimlerden kaçınılması, 

 Kısa floroskopi süreleri kullanacak şekilde ayarlanması, 

 Cihazlar ve kullanım yöntemleri için kalite temini çalışmalarının rutin 

olarak yapılması, 

 Bekleyen hastaların çekim odası dışında tutulması, 

 Uygulama sırasında mümkün olan en küçük alan kullanılması,  

 Çocuk doğurma çağındaki kadın hastaların karın bölgeleri ve erkeklerin  

gonadlarını koruyucu önlemler alınması, 

 Tomografik tetkiklerde ise X-ışın alanı dikkatli bir biçimde 

pozisyonlandırılması , 

 Uygun teknik parametrelerin seçimi, 

 Uygun film-kaset kombinasyonunun kullanılması, 

  Hastanın doğru pozisyonlanması, 

 Hasta pozisyon lama desteklerinin kullanımı, 

ve bunların tüm çalışanlar tarafından benimsenip katılımın sağlanması ile film 

tekrarlarının önüne geçilip doz alımının da azaltılması gerekmektedir. 
  
 Tablo 2.3’de akreditasyon denetimini başarıyla tamamlamış bir hastanenin 

tekrar edilen filmlerin nedenlerinin ortaya konması ile ilgili hastaneye özgü ölçüm 

yöntemlerinin gösterildiği indikatörler yer almaktadır194.  
 
 

 

                                                 
193 World Health Organization, “The World Health Report”, Paris, 2000 ;T. B. Shope, “Radiation-
induced skin injuries from fluoroscopy”, RadioGraphics, 16: 1996, p. 1196 ;E. Vañó, L. Arranz, J. 
M. Sastre, C. Moro, A. Ledo, M. T. Gárate, I. Minguez, “Dosimetric and Radiation Protection 
Considerations Based On Some Cases of Patient Skin Injuries in Interventional Cardiology”, BJR, 71: 
1998, p. 515.  
194 Memorial Hastanesi JCI Akreditasyon Sürecine Hazırlanma Dokümanları, “Süreç Performans 
Ölçüm Rapor Formu”, 2003 Rapor Formu, Dök. No: KYB-F01/P14. 
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Tablo 2.3: Tekrar Edilen Film Çekimlerinin Oranı 

SÜREÇ PERFORMANS ÖLÇÜM RAPOR FORMU 

SÜREÇ / AKTİVİTE / BÖLÜM Radyoloji                                                  2003 

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 
(İNDİKATÖR) RD–01 Tekrar edilen film çekimlerinin oranı 

VERİNİN TOPLANACAĞI 
KAYNAK Radyoloji 

SAYI 

EVREN 

T. Tetkik: 2429 

Tekrarlanan: 12 

Eşik aralığı             %3 

veya hedeflenen değer 

VERİ TOPLAYAN KİŞİ Radyoloji Sorumlu Teknikeri 
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RAPORLAMA PERİYODU AÇIKLAMALAR 

AYLAR  

OCAK 2626 tetkik yapıldı. Hareket eden hasta 4, yüksek kontrast 5, 
düşük kontrast 5, banyo makinesi arızası 3, hasta üzerinde 
yabancı cisim 3, toplam 20 tetkik tekrar edilmiştir. 

ŞUBAT 1606 tetkik yapıldı. Hareket eden hasta 2, yüksek kontrast 3, 
düşük kontrast 3, banyo makinesi arızası 1, hasta üzerinde 
yabancı cisim 1, toplam 10 tetkik tekrar edilmiştir. 

MART 2091 tetkik yapıldı. Hareket eden hasta 2, yüksek kontrast 6, 
düşük kontrast 4, banyo makinesi arızası 4, hasta üzerinde 
yabancı cisim 2, toplam 18 tetkik tekrar edilmiştir. 

NİSAN 2111 tetkik yapıldı. Hareket eden hasta 3, yüksek kontrast 4, 
düşük kontrast 5, banyo makinesi arızası 3, hasta üzerinde 
yabancı cisim 2, toplam 17 tetkik tekrar edilmiştir. 

MAYIS 1992 tetkik yapıldı. Hareket eden hasta 2, yüksek kontrast 4, 
düşük kontrast 4, banyo makinesi arızası 3, hasta üzerinde 
yabancı cisim 2, toplam 15 tetkik tekrar edilmiştir. 
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HAZİRAN 2073 tetkik yapıldı. Hareket eden hasta 2, yüksek kontrast 3, 
düşük kontrast 4, banyo makinesi arızası 2, hasta üzerinde 
yabancı cisim 1, toplam 12 tetkik tekrar edilmiştir. 

TEMMUZ 2007 tetkik yapıldı. Hareket eden hasta 3, yüksek kontrast 3, 
düşük kontrast 3, banyo makinesi arızası 5, hasta üzerinde 
yabancı cisim 1, toplam 15 tetkik tekrar edilmiştir. 

AĞUSTOS 1916 tetkik yapıldı. Hareket eden hasta 3, düşük kontrast 3, 
banyo makinesi arızası 8, hasta üzerinde yabancı cisim 2, 
toplam 16 tetkik tekrar edilmiştir 

EYLÜL 2074 tetkik yapıldı. Hareket eden hasta 2, düşük kontrast 2, 
banyo makinesi arızası 4, hasta üzerinde yabancı cisim 2, 
toplam 10 tetkik tekrar edilmiştir. 

EKİM 2429 tetkik yapıldı. Hareket eden hasta 2, düşük kontrast 2, 
yüksek kontrast 4, hasta üzerinde yabancı cisim 4, toplam 12 
tetkik tekrar edilmiştir. 

KASIM  

ARALIK  

 ocak şubat mart nisan mayıs haziran temmuz ağustos eylül ekim 

Değer 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,5 0,7 0,9 0,4 0,4 

Eşik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Doküman No: KYB-F01/P14 
Kaynak: Memorial Hastanesi JCI Akreditasyon Sürecine Hazırlanma Dokümanları, “Süreç 
Performans Ölçüm Rapor Formu”, 2003 Rapor Formu, Dök. No: KYB-F01/P14. 
  
 Tablo 2.3’ de akreditasyon denetimini geçirmiş olan özel bir hastanenin 

radyoloji bölümünde bir yıl içinde yapılan inceleme sonucunda toplam tekrar edilen 

film çekimlerinin sayısı 2429 adettir. Tekrar edilen film sebeplerine bakıldığında 

fazla-düşük doz, banyo aletinin arızası, çekim esnasında hareket eden hasta ve 

inceleme esnasında uygun hazırlanmayan hastanın sebep olduğu durumlar dikkati 

çekmektedir. Tekrar nedeni ile rapor teslimi yapılamayan hasta sayısı 12 adettir. Bu 

değer % 3’ e tekabül etmektedir. Bu değerin radyoloji yönetimince konulan eşik 

aralığa veya hedeflenen değere ne kadar yaklaşıldığı ölçülüp ± durumlarına göre 

alması gereken önlemi göstermektedir. Radyoloji sorumlu teknikeri ise tekrar edilen 

film çekimlerinin sebepleri ile ilgili veriyi toplayıp kalite yönetim konseyine 

ulaştırmakla görevlidir. 
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 2.3.5.7.3 Radyoloji Bölümlerinde İşlem Sürecinin Uzaması Ve 

Randevudaki Aksaklıkları İzleme Süreci 
 
 Daha önceki bölümlerde de aktardığımız üzere JCI akreditasyon denetimine 

hazırlanan hastanelerin radyoloji bölümlerinde, işlem sürecinin uzamasını ve 

randevudaki aksaklıkları ortadan kaldırmak ve verilen radyolojik hizmetin istenilen 

kalitede olması için, işlemlerin yapılmasında gerekli şekiller ile ilgili talimat akış 

şemalarının oluşturulması gerekmektedir. Radyoloji bölümlerinde sekreterlik veya 

çekim odalarında yapılan işlemlerin uzaması veya randevu süresindeki uzunluk gibi 

sebepler hizmet alan hastanın memnuniyetsizliğine sebep olacaktır. Radyoloji 

yöneticisi tarafından hazırlanan ve kalite konseyine sunulan talimat akışında işlem 

sürecinin uzamaması ve randevudaki aksaklıkların izlenmesi ve iyileştirilmesi için 

aşağıda sıralanan hususlara dikkat edilmelidir195; 
 

 Tetkik için belirlenmiş maksimum bekleme zamanı,  

 İncelemelerde minumum dozda çalışmaya, 
 Nonstabil durumda olan hasta için destek alınması, 
 Acil hasta gelmesi durumunda işlemin yönlendirilmesi,  
 Filmlerin doğru pozisyonlandırılması, 

 Çekim randevusuna hastanın uygun hazırlanması(aç gelmesi, lavman..), 

 Çekim ile ilgili hasta bilgilendirilmesini içermektedir. 
 

 Radyoloji bölümlerinde yapılan radyoloji işlemlerinin uzamaması ve 

randevudaki aksaklıkların iyileştirilebilmesi için radyoloji yöneticileri değişik 

tedbirler almalıdırlar. Bu süreçte, hastanın radyoloji ünitesine ilk müracaatında 

sekreterlik hizmetinin yavaş çalışması, randevu saatindeki sarkmalar, randevuya 

hastanın geç gelmesi, çekim süresinin uzaması gibi durumlar, radyoloji ünitesinden 

kaynaklanabilen sorunlar, sebepleri ile araştırılmalı, sürecin istenilen düzeyde 

işleyebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve ölçülmesini içerir. 
 

                                                 
195 Tokatlıoğlu, Tıbbi Görüntüleme Süreci, s. 14. 
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 Tablo 2.4’ te akreditasyon denetimini başarıyla tamamlamış bir hastanenin 

işlem sürecinin uzaması ve randevudaki aksaklıklar ile ilgili hastaneye özgü ölçüm 

yöntemlerinin gösterildiği indikatörler yer almaktadır196.   
 
Tablo 2.4: İşlem Sürecinin Uzaması Ve Randevudaki Aksaklıklar (Muayene Ve 
 Tetkik Sürecindeki Aksaklıklar) 
 
SÜREÇ PERFORMANS ÖLÇÜM RAPOR FORMU 

SÜREÇ / AKTİVİTE / BÖLÜM Radyoloji                                               2003 

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 
(İNDİKATÖR) 

RD-03 İşlem sürecinin uzaması ve 
randevudaki aksaklıklar (muayene ve tetkik 
sürecindeki aksaklıklar) 

VERİNİN TOPLANACAĞI 
KAYNAK Radyoloji 

SAYI 

EVREN 

T. Tetkik: 2429 

Aksayan: 13 

Eşik aralığı               %3 

veya hedeflenen değer 

VERİ TOPLAYAN KİŞİ Radyoloji Sorumlu Teknikeri 
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196 Hastanesi JCI Akreditasyon Sürecine Hazırlanma Dokümanları, “Süreç Performans Ölçüm Rapor 
Formu”, 2003 Rapor Formu, Dök. No: KYB-F01/P14. 
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RAPORLAMA PERİYODU AÇIKLAMALAR 

AYLAR  

OCAK 2626 tetkik yapılmıştır. Ek inceleme 2, non-stabil hasta 4, geç 
gelen hasta 4, acil hastanın araya alınması 4, hazırlıksız hasta 4, 
toplam 18 tetkikte aksaklık izlenmiştir. 

ŞUBAT 1606 tetkik yapılmıştır. Ek inceleme 1, non-stabil hasta 2, geç 
gelen hasta 4, acil hastanın araya alınması 2, hazırlıksız hasta 4, 
toplam 13 tetkikte aksaklık izlenmiştir. 

MART 2091 tetkik yapılmıştır. Ek inceleme 2, non-stabil hasta 1, geç 
gelen hasta 3, acil hastanın araya alınması 3, hazırlıksız hasta 3, 
toplam 12 tetkikte aksaklık izlenmiştir. 

NİSAN 2111 tetkik yapılmıştır. Ek inceleme 1, non-stabil hasta 3, geç 
gelen hasta 4, acil hastanın araya alınması 1, hazırlıksız hasta 4, 
toplam 13 tetkikte aksaklık izlenmiştir. 

MAYIS 1992 tetkik yapılmıştır. Ek inceleme 3, non-stabil hasta 1, geç 
gelen hasta 2, acil hastanın araya alınması 1, hazırlıksız hasta 3, 
toplam 10 tetkikte aksaklık izlenmiştir. 

HAZİRAN 2073 tetkik yapılmıştır.Ek inceleme 2, non-stabil hasta 2, geç 
gelen hasta 1, acil hastanın araya alınması 1, hazırlıksız hasta 3, 
toplam 9 tetkikte aksaklık izlenmiştir. 

TEMMUZ 2007 tetkik yapılmıştır. Ek inceleme 3, non-stabil hasta 3, geç 
gelen hasta 1, acil hastanın. Araya alınması 2, hazırlıksız hasta 
2, toplam 11 tetkikte aksaklık izlenmiştir. 

AĞUSTOS 1916 tetkik yapılmıştır. Ek inceleme 2, non-stabil hasta 1, geç 
gelen hasta 2, acil hastanın araya alınması 2, hazırlıksız hasta 3, 
toplam 10 tetkikte aksaklık izlenmiştir. 

EYLÜL 2074 tetkik yapılmıştır. Ek inceleme 2, non-stabil hasta 1, geç 
gelen hasta 2, acil hastanın araya alınması 3, hazırlıksız hasta 3, 
toplam 11 tetkikte aksaklık izlenmiştir. 

EKİM 2429 tetkik yapılmıştır. Ek inceleme 2, non-stabil hasta 1, geç 
gelen hasta 3, acil hastanın araya alınması 4, hazırlıksız hasta 3, 
toplam 13 tetkikte aksaklık izlenmiştir. 

KASIM  

ARALIK  

 ocak şubat mart nisan mayıs haziran temmuz ağustos eylül ekim 

Değer 0,6 0,8 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

Eşik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Doküman No: KYB-F01/P14 

Kaynak: Memorial Hastanesi JCI Akreditasyon Sürecine Hazırlanma Dokümanları, “Süreç 
Performans Ölçüm Rapor Formu”, 2003 Rapor Formu, Dök. No: KYB-F01/P14. 

 Tablo 2.4’ de JCI akreditasyon denetiminden geçmiş olan özel bir hastanenin 

radyoloji bölümünde bir yıl içinde yapılan incelemeler esas alınmıştır. İnceleme 

sonunda toplam işlem sürecinin uzaması ve randevudaki aksaklıklar (muayene ve 

tetkik sürecindeki aksaklıkların) sayısı 2429 adettir. Bu süreçte kendinde olmayan 
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hastaların (şuuru kapalı) inceleme esnasındaki sorunları, randevuya geç gelen, acil 

bir hastanın araya girmesi veya ön hazırlık yapılması gereken bir hastanın gelmesi 

sebepleriyle yaşanan aksaklıklardan dolayı tetkik yapılamayan hasta sayısı 13 adettir. 

Bu değer % 3’e tekabül etmektedir. Elde edilen bu yüzdelik değer radyoloji 

yönetimince konulan eşik aralığa veya hedeflenen yüzdelik değere ne kadar 

yaklaştığı ölçülüp ± durumlarına göre alması gereken tedbirleri göstermektedir. 

İşlem sürecinin uzaması ve randevudaki aksaklıklar (muayene ve tetkik sürecindeki 

aksaklıklar)  ile ilgili veriyi toplayan kişi radyoloji yöneticilerinden biri olan sorumlu 

teknikerdir. 
  
 2.3.5.7.4 Radyoloji Bölümlerinde Girişimsel İşlem Sonrası 

Geri Dönen Hasta Sayısını İzleme Süreci 
         
  Radyoloji ünitelerinde girişimsel radyoloji işlemleri, radyolog, radyoloji 

teknisyeni/teknikeri ve hemşireden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilir. 

Girişimsel radyolojik işlemler sayesinde hastalar genel anestezi ve cerrahi riskine 

girmeksizin, tanı ve tedavi olanağı bulmuştur. Girişimsel radyoloji bölümünde 

yapılan işlemlerin tümü tanı ve tedaviye yöneliktir. Yapılan tüm girişimsel radyolojik 

işlemler, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, floroskopi gibi görüntüleme 

metodları eşliğinde gerçekleştirilir. Radyoloji ünitelerinde girişimsel işlemlerin 

yapıldığı bölümün yöneticileri, özellikle anjiografik işlemlerde ve kontrastlı 

radyolojik çekimlerin yapıldığı ünitelerde, kontrast madde kullanımı ve maddenin 

yan etkisinden dolayı oluşabilecek olumsuz gelişmelerin kontrol altında tutulabilmesi 

için geliştirilen kılavuzlar ve yöntemler bulunmaktadır197. Radyoloji yöneticilerinin 

tüm bu uygulamaları takip edip kendi bölümlerindeki bu sürecin ölçümü ve 

                                                 
197 John D. Barr, John J. Connors, David Sacks, Joan C. Wojak, Gary J. Becker, John F. Cardella, 
Bohdan Chopko, Jacques E. Dion, Allan J. Fox,  “Quality Improvement Guidelines for the 
Performance of Cervical Carotid Angioplasty and Stent Placement”, AJNR Am J, Neuroradiol 
24:(2020–2034), November/December 2003, p. 2030 ;M. C. Limacher, P. S. Douglas, G. Germano, et. 
al., 1998. “Radiation Safety in the Practice of Cardiology”, Journal of the American College of 
Cardiology (JACC), 31, p. 897 ;D. A. Lichtenstein, L. Klapholz, D. A. Vardy, et. al., “Chronic 
radiodermatitis following cardiac catheterization”, Arch Dermatol, 132: 1996, p. 664 ;K. J. Devers, 
H. H. Pham, G. Liu, “What İs Driving Hospitals' Patient-Safety Efforts?”, Health Aff (Millwood), 
2004 Mar-Apr, 23(2), p. 103 ;Memorial Hastanesi JCI Akreditasyon Sürecine Hazırlanma 
Dokümanları, “Süreç Performans Ölçüm Rapor Formu”, 2003 Rapor Formu, Dök. No: KYB-
F01/P14. 
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iyileştirilmesi yönünde talimat akışı oluşturmaları gerekmektedir. Daha sonra uzun 

dönemde bu süreci izleyip düzenli bir kayıt sistemi geliştirebilmelidir. 
 
 Tablo 2.5’de akreditasyon denetimini başarıyla tamamlamış bir hastanenin 

girişimsel işlem sonrası geri dönen hasta sayısı ile ilgili hastaneye özgü ölçüm 

yöntemlerinin gösterildiği indikatörler yer almaktadır198. 
 
Tablo 2.5: Girişimsel İşlem Sonrası Geri Dönen Hasta Sayısı 

SÜREÇ PERFORMANS ÖLÇÜM RAPOR FORMU 

SÜREÇ / AKTİVİTE / BÖLÜM Radyoloji                                               2003 

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 
(İNDİKATÖR) 

RD–04 Girişimsel işlem sonrası geri dönen 
hasta sayısı 

VERİNİN TOPLANACAĞI 
KAYNAK 

Radyoloji 

SAYI 

EVREN 

T. Girişim: 91 

Geri dönen hasta: 0

Eşik aralığı         %3,5 

veya hedeflenen değer 

VERİ TOPLAYAN KİŞİ Radyoloji Sorumlu Teknikeri 
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RAPORLAMA PERİYODU AÇIKLAMALAR 

AYLAR  

OCAK 81 işlem yapılmıştır. İşlem sonrası geri dönen hasta olmamıştır. 

ŞUBAT 59 işlem yapılmıştır. İşlem sonrası geri dönen hasta olmamıştır. 

                                                 
198 A.e. 
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MART 75 işlem yapılmıştır. İşlem sonrası geri dönen hasta olmamıştır. 

NİSAN 78 işlem yapılmıştır. İşlem sonrası geri dönen hasta olmamıştır. 

MAYIS 85 işlem yapılmıştır. İşlem sonrası geri dönen hasta olmamıştır. 

HAZİRAN 105 işlem yapılmıştır. İşlem sonrası geri dönen hasta 
olmamıştır. 

TEMMUZ 97 işlem yapılmıştır. İşlem sonrası geri dönen hasta olmamıştır. 

AĞUSTOS 89 işlem yapılmıştır. İşlem sonrası geri dönen hasta olmamıştır. 

EYLÜL 70  işlem yapılmıştır. İşlem sonrası geri dönen hasta olmamıştır. 

EKİM 91  işlem yapılmıştır. İşlem sonrası geri dönen hasta olmamıştır. 

KASIM  

ARALIK  

 ocak şubat mart nisan mayıs haziran temmuz ağustos eylül ekim 

Değer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eşik 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Doküman No: KYB-F01/P14 
Kaynak: Memorial Hastanesi JCI Akreditasyon Sürecine Hazırlanma Dokümanları, “Süreç 
Performans Ölçüm Rapor Formu”, 2003 Rapor Formu, Dök. No: KYB-F01/P14. 

 Tablo 2.5’de JCI akreditasyon denetimini geçirmiş olan özel hastanenin 

radyoloji bölümünde, bir yıl içinde yapılan takip sonucunda, toplam girişimsel işlem 

yapılan hasta sayısı 91 adettir. İşlem sonrası eve gönderilen hastalarda hiçbir sorun 

yaşanmadığı görülmektedir. Bu durumda geri dönen hasta sayısı 0’dır. Radyoloji 

yönetimince konulan eşik değer (yıllık) % 3.5 olarak belirlenmiştir. Bu değerin 

radyoloji yönetimince konulan eşik aralığa veya hedeflenen değere ne kadar 

yaklaşıldığı ölçülüp ± durumlarına göre alınması gereken önlemleri göstermektedir. 

Girişimsel sonrası geri dönen hasta sayısı ile ilgili veriyi toplayan ve kalite konseyine 

bu verileri ulaştıran kişi radyoloji sorumlu teknikeridir. 
  

 2.3.5.7.5 Radyoloji Bölümlerinde Girişimsel İşlem Sonrası 

Gelişen Komplikasyon Sayısını İzleme Süreci 
 

 Radyoloji ünitelerinde yapılan girişimsel işlemlerde, hastanın tansiyonunun 

ölçümü, damar yolunun açılması, solunum ve dolaşım sistemlerinin takibi yapılır. 

Radyoloji uzmanı, önceden elde edilmiş görüntüler üzerinde gerçekleştirmek istediği 

işlemi planlar, girişimsel işlem yapılacak bölgeyi temizler ve devamında o bölge 
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lokal anestezik maddeler ile uyuşturulur. Bu sırada hastanın bilinci açıktır ancak ağrı 

hissetmez. Radyoloji ünitelerinde, kontrast maddelerin kullanıldığı incelemelerde, 

yapılan radyolojik inceleme sonrası madde kullanımına bağlı oluşabilecek başlıca 

riskler arasında lokal anestezik maddeye karşı gelişen alerji hikayesi şeklinde 

görüşler bulunmaktadır. Girişimsel işlemler sonrası hastada kanama ve alerji 

gelişmesinin önlenebilmesi için ön işlemlerin tamamlanması gerekmektedir199. 

Hastanın ön değerlendirme sonucunda, oluşabilecek kanama riski için hastanın önce 

kan tahlili yapılır. Yapılan inceleme sonucu kanama açısından riskli olanlara işlem 

yapılmaz veya mutlaka yapılması gerekiyorsa önceden bazı tedbirler alınır. Genelde 

kan tahlil sonucu değerleri normal olan kişilerde kanama riski çok nadiren gelişir. 

İşlem sonrasında hastanın kontrol altında tutulmasının en önemli sebebi budur. Bu 

gözlem sırasında kanama gerçekleşecek olursa, radyologlar tarafından tedbir alınır. 

Alerji ihtimaline karşı önceden hastanın bazı maddelere alerjisi olup olmadığı 

sorgulanır200. Tüm bu tedbirlere rağmen alerji gelişmesi olur ise gerekli tedavi 

planlaması yapılır ve tüm bu süreçleri içeren talimat akışı şeması oluşturulur201. 

Radyoloji ünitelerinde bölüm yöneticileri, anjiografik işlemlerde ve kontrastlı 

çekimlerden sonra kontrast madde kullanımına bağlı veya yapılan işleme bağlı, 

akabinde veya daha sonra gelişen yan etkiler kontrol altına alınıp, bu süreç ile ilgili 

bir talimat akışı oluşturmalı, bu süreci çalışanları ile beraber izleyebilmelidir 
  
 Tablo 2.6’ da akreditasyon denetimini başarıyla tamamlamış bir hastanenin 

girişimsel işlem sonrası gelişen komplikasyon sayısı ile ilgili hastaneye özgü ölçüm 

yöntemlerinin gösterildiği indikatörler yer almaktadır202.  
 

                                                 
199 John D. Barr, John J. Connors, David Sacks, Joan C. Wojak, Gary J. Becker, John F. Cardella, 
Bohdan Chopko, Jacques E. Dion, Allan J. Fox, “Quality Improvement Guidelines For The 
Performance Of Cervical Carotid Angioplasty And Stent Placement”, Am J Neuroradiol(AJNR) 
24:(2020–2034), November/December 2003, p. 2031. 
200 Ayşe Gül A. Köse, Nuran Akyurt, Nurcan Şener, Murat Balıkçı, Erkin Arıbal, “IV Kontrast Madde 
Verilen Intravenözpyelografi (IVP) Olgularında Alerjik Reaksiyonla Karşılaşma Durumu”, 25. Ulusal 
Radyoloji Kongresi, 27–31 Ekim 2004, WOW Kremlin Palace, Antalya, P–639, s.297. 
201 Tokatlıoğlu, Uluslararası Akreditasyon Standartları, s. 31. 
202 Memorial Hastanesi JCI Akreditasyon Sürecine Hazırlanma Dokümanları, “Süreç Performans 
Ölçüm Rapor Formu”, 2003 Rapor Formu, Dök. No: KYB-F01/P14. 

 192



Tablo 2.6: Girişimsel İşlem Sonrası Gelişen Komplikasyon Sayısı 

SÜREÇ PERFORMANS ÖLÇÜM RAPOR FORMU 

SÜREÇ / AKTİVİTE / BÖLÜM Radyoloji                                               2003 

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 
(İNDİKATÖR) 

RD–05 Girişimsel işlem sonrası gelişen 
komplikasyon sayısı   

VERİNİN TOPLANACAĞI 
KAYNAK Radyoloji 

SAYI 

EVREN 

T. Girişim: 91 

Komplikasyon: 0 

Eşik aralığı               % 4 

veya hedeflenen değer 

VERİ TOPLAYAN KİŞİ Radyoloji Sorumlu Teknikeri 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
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RAPORLAMA PERİYODU AÇIKLAMALAR 

AYLAR  

OCAK 81 işlem yapıldı. Komplikasyon gelişmedi. 

ŞUBAT 59 işlem yapıldı. Komplikasyon gelişmedi. 

MART 75 işlem yapıldı. Komplikasyon gelişmedi. 

NİSAN 78 işlem yapıldı. Komplikasyon gelişmedi. 

MAYIS 85 işlem yapıldı. Komplikasyon gelişmedi. 

HAZİRAN 105 işlem yapıldı. Komplikasyon gelişmedi. 

TEMMUZ 97 işlem yapıldı. Komplikasyon gelişmedi. 

AĞUSTOS 89 işlem yapıldı. Komplikasyon gelişmedi. 

EYLÜL 70 işlem yapıldı. Komplikasyon gelişmedi. 

 193



EKİM 91 işlem yapıldı. Komplikasyon gelişmedi. 

KASIM  

ARALIK  

 ocak şubat mart nisan Mayıs haziran temmuz ağustos eylül ekim
Değer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eşik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Doküman No: KYB-F01/P14 

Kaynak: Memorial Hastanesi JCI Akreditasyon Sürecine Hazırlanma Dokümanları, “Süreç 
Performans Ölçüm Rapor Formu”, 2003 Rapor Formu, Dök. No: KYB-F01/P14. 
 
 
 Tablo 2.6’da akreditasyon denetimini geçirmiş olan özel bir hastanenin 

radyoloji bölümünde bir yıl içinde girişimsel amaçlı yapılan radyolojik incelemeler 

sonucunda toplam girişimsel işlem eşliğinde yapılan inceleme sayısı 91 olup tüm 

işlem sonrası geri dönen hasta olmadığı görülmektedir (0). Bu arzu edilen değer 

olup, aksi durumlarda radyoloji yönetimince konulan eşik aralığa veya hedeflenen 

değere ne kadar yaklaşıldığı ölçülüp ± durumlarına göre alınması gereken önlemi 

göstermektedir. Girişimsel işlem sonrası gelişen komplikasyon sayısı ile ilgili veriyi 

toplayan kişi radyoloji sorumlu teknikeridir. 
  

 2.3.5.7.6 Radyoloji Bölümlerinde Cihazların Kalibrasyon 

Oranlarını İzleme Süreci 
  
 JCI akreditasyonuna hazırlanan hastanenin kalite konseyi tarafından, radyoloji 

ünitelerinde bulunan mevcut röntgen cihazlarının sayısı ve cihazların uluslararası 

kuruluşlar tarafından kabul edilmiş akreditasyon kuruluşlarınca yapılan anlaşma ile 

gerekli kalibrasyonunun yapılıp yapılmadığı izlenir. X-ışını cihazının performansının 

radyoloji ünitelerine inceleme yaptırmak üzere müracaat eden hastanın alacağı 

toplam radyasyon dozu üzerinde çok büyük bir önemi vardır. X-ışını cihazının 

performansın ölçülmesine kalite güvenliği (QA) veya kalite kontrol (QC) denir. İdeal 

olan radyoloji ünitelerindeki bütün yeni cihazların kabul şartlarına göre 

uygunluğunun doğrulanabilmesi için test edilmesidir. Test sırasında, bazı cihazların 

sadece başlangıçta ölçülmesi gereken temel parametrelerine bakılmalıdır. Teknik 

şartnameler hazırlanırken, X-ışını cihazları için ölçülebilecek tüm parametreler 
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belirtilmiş olmalıdır. Özellikle, ünitenin radyasyon güvenliği yönünden denetimi 

yapılmalı ve izlenebilmelidir. 
 
 Tablo 2.7’de akreditasyon denetimini başarıyla tamamlamış bir hastanenin 

Cihazların kalibrasyon oranları ölçüm raporu ile ilgili hastaneye özgü ölçüm 

yöntemlerinin gösterildiği indikatörler yer almaktadır203. 
 
Tablo 2.7: Cihazların Kalibrasyon Oranları Ölçüm Rapor Formu 

SÜREÇ / AKTİVİTE / BÖLÜM Bilgi Yönetimi ve Tıbbi Kayıt Komitesi 

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 
(İNDİKATÖR) Cihazların Kalibrasyon Oranları 

VERİNİN TOPLANACAĞI 
KAYNAK Radyoloji 

SAYI 

EVREN 

R. Cihaz: 91 

Kalibrasyon: 0 

Eşik aralığı               %0 

veya hedeflenen değer 

VERİ TOPLAYAN KİŞİ Radyoloji Sorumlu Teknikeri 

Biomedikal Sorumlusu 
 

Kaynak: Memorial Hastanesi JCI Akreditasyon Sürecine Hazırlanma Dokümanları, “Süreç 
Performans Ölçüm Rapor Formu”, 2003 Rapor Formu, Dök. No: KYB-F01/P14. 

 Tablo 2.7’de akreditasyon denetimini geçirmiş olan özel hastanenin radyoloji 

bölümünde bulunan tüm röntgen cihazlarının kalibrasyon işlemlerinin tamamlandığı 

görülmektedir. Ünitede kullanılan tüm cihazların periyodik bakımlarının anlaşmalı 

kurumlara mutlaka yaptırılmış olduğu görülmektedir. Cihaz kalibrasyonuna yönelik 

yapılan anlaşmaların, ölçüm sonuçlarının ve cihaz kalibrasyon değerleri ile ilgili 

dokümanların kalite yönetim konseyine düzenli olarak gönderilmesi gerekmektedir. 

Radyoloji ünitelerinde bulunan cihazların kalibrasyon işlemleri ile ilgili veriyi 

toplayan kişi radyoloji sorumlu teknikeri ve biomedikal sorumlusudur. 
 

 2.3.5.7.7 Radyoloji Bölümlerinde Dozimetre Kullanımı Ve Doz 

Aşım Değerini İzleme Süreci 
 
 JCI denetimine hazırlanan hastanenin, radyoloji ünitelerinde görev alan 

personel ve işlem yaptırmak üzere gelen hastanın güvenliği radyoloji yöneticisinin 

                                                 
203 Memorial Hastanesi JCI Akreditasyon Sürecine Hazırlanma Dokümanları, “Süreç Performans 
Ölçüm Rapor Formu”, 2003 Rapor Formu, Dök. No: KYB-F01/P14. 
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sorumluluğundadır. Hasta ve personel güvenliğinin sağlanabilmesi için kurum 

yönetiminin ve çalışanlarının bazı faktörlere dikkat etmesi gerekmektedir. Bunlar 

radyoloji çalışanının güvenliği, hasta güvenliği konularıdır. JCI denetimine girecek 

olan hastanede gerek JCI gerekse Türk atom enerjisi tarafından “radyasyon güvenlik 

komitelerini” oluşturmaları yönünde yasal bir zorunluluk da bulunmaktadır204. 

Komitede görev alan kişilerin, radyoloji çalışanının ve hastanın güvenliğine yönelik 

talimatlar oluşturması gerekmektedir. Bu talimatlarda ölçülmesi gereken öncelikli 

üniteler izlenmelidir. Dozimetre kullanımı ve doz aşım değerinin sağlıklı 

izlenebilmesi için, personel ve hasta güvenliği ile ilgili çalışanların, hastaların/hasta 

yakınlarının bilgilendirilmesi, bu konularda çeşitli eğitimlerin verilmesi 

gerekmektedir. Radyasyon güvenlik komiteleri hastanede çalışan ve hastalara 

yönelik personel güvenliği, hasta güvenliği ile ilgili ülkemize has kanunlar ve uluslar 

arası mevzuat dikkate alınarak çeşitli çalışmaları başlatır.  Radyasyona maruz kalan 

personel ve hastayı radyasyonun olası zararlarından korumak ve bilinçlendirmek 

amacı ile radyoloji yönetimi tarafından bir akış şeması oluşturulmalıdır205. 

Hazırlanan akış şemasında, hastanenin vizyon, misyon ve politikalarına uygun olarak 

radyolojik teşhis veya tedavi yöntemleri esnasında, radyasyona maruz kalan personel 

ve hastayı radyasyonun olası zararlarından korumak ve bilinçlendirmek amacı 

bulunmalıdır. Tüm radyoloji doktor, tekniker ve hemşireleri ile hastanede radyasyona 

maruz kalan personel ve hastalar bu sürecin kapsamında yer almalıdır. Akış 

şemasında radyasyona maruz kalmayı sınırlamak için öneriler yer almakta, dikkat 

edilmesi gerekenler belirtilmektedir. Radyoloji ünitelerinde radyasyonun en yoğun 

olduğu bölümler anjiografi üniteleridir. Bu ünitelerde alınabilecek fazla dozun 

aşılmasına yönelik akış şemaları oluşturulup, bunların radyoloji yönetimince 

denetlenmesi gerekmektedir. İdeal bir akış şemasında yer alması gereken hususlar 

ekipmanla ilgili faktörler, operatöre bağlı faktörler, korunma ve eğitim gibi 

konulardır. Eğitim kayıtları, dokümanlar ve eğitim notları radyoloji bölümünde 

ayrıca arşivlenmelidir.  
 
                                                 
204 “Radyasyon Güvenliği Komitesi Çalışma Usul ve Esasları”, (Çevrimiçi) 
http://www.taek.gov.tr/mevzuat/rad_guv_komite.html, 13 Eylül 2006. ;Dede, Radyasyon Güvenliği 
El Kitabı, s. 1. 
205 Mücella Tokatlıoğlu, Radyoloji üniteleri ve anjiografi laboratuarlarında maruz kalmayı 
sınırlandırma akış şeması, IQ Uluslararası Kalite Danışmanlık Organizasyon AŞ Dokümanları, s. 6. 
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 Tablo 2.8’de akreditasyon denetimini başarıyla tamamlamış bir hastanenin 

dozimetre kullananların radyasyon doz oranları ile ilgili hastaneye özgü ölçüm 

yöntemlerinin gösterildiği indikatörler yer almaktadır206.  
 
Tablo 2.8.: Dozimetre Kullananların Radyasyon Doz Oranları     

SÜREÇ PERFORMANS ÖLÇÜM RAPOR FORMU 

SÜREÇ / AKTİVİTE / BÖLÜM Bilgi Yönetimi ve Tıbbi Kayıt Komitesi 
2003 

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 
(İNDİKATÖR) 

RD–06 Dozimetre kullananların radyasyon 
doz oranları 

VERİNİN TOPLANACAĞI 
KAYNAK 

Radyoloji - Anjio 

SAYI 

EVREN 
 x 100 Eşik aralığı 4 MSV veya 

hedeflenen değer 

VERİ TOPLAYAN KİŞİ Radyoloji Sorumlu Teknikeri 
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RAPORLAMA PERİYODU AÇIKLAMALAR 

AYLAR  

OCAK  

  

                                                 
206 Memorial Hastanesi JCI Akreditasyon Sürecine Hazırlanma Dokümanları, “Süreç Performans 
Ölçüm Rapor Formu”, 2003 Rapor Formu, Dök. No: KYB-F01/P14. 
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Doküman No: KYB-F01/P14 
Kaynak: Memorial Hastanesi JCI Akreditasyon Sürecine Hazırlanma Dokümanları, “Süreç 
Performans Ölçüm Rapor Formu”, 2003 Rapor Formu, Dök. No: KYB-F01/P14. 
 

 Tablo 2.8’ de akreditasyon denetimini geçirmiş olan özel hastanenin radyoloji 

bölümünde çalışan personelinin dozimetre sonuçlarının üç ayda ölçüldüğünü 

göstermektedir. Radyasyon doz oranlarının periyodik dönemlerde ve düzenli olarak 

ölçülmesi gerektiği görülmektedir. Yapılan ölçümler sonucu, bölümde görev alan 

tüm personelin dozimetre sonuçları düzenli bir şekilde kayıt altına alınmalıdır. 

Ölçümlerde yasal olarak yetkili kuruluşlardan gelen rapor (TAEK) sonuçları ilan 

edilip gerekli kayıtların tutulması gerekmektedir. TAEK’dan gelen değerler, 

radyoloji yönetimince uluslararası değerler esas alınarak oluşturulan eşik değerlere 

göre değerlendirilmelidir. Radyoloji yönetimince toplanan veriler, bilgi yönetimi ve 

tıbbi kayıt komitesine ulaştırılmalıdır. Radyoloji yönetimince eşik aralığa veya 

hedeflenen değere ne kadar yaklaşıldığı ölçülüp ± durumlarına göre alınması gereken 

önlem/önlemleri göstermektedir. Dozimetre kullanan radyoloji çalışanlarının 
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radyasyon doz oranları/sonuçları ile ilgili veriyi toplayan kişi radyoloji sorumlu 

teknikeridir. 
 
 Tezimizin 3. bölümünde, literatür ışığında tarafımızdan hazırlanan anket formu 

doğrultusunda İstanbul ilinde faaliyet gösteren özel hastanelerin radyoloji 

bölümlerinde görevli yöneticilere uygulanıp elde edilen veriler istatistiksel testlere 

tabii tutularak değerlendirilmeye alınacaktır. Değerlendirme sonuçlarına göre 

tarafımızdan önerilere yer verilecektir.
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 3.  Hastanelerde Akreditasyon Standartları: İstanbul’daki Özel 

Hastanelerin Radyoloji Yöneticilerinin Standartları Ne 

Ölçüde Yerine Getirildiği Konusundaki Görüşlerine İlişkin 

Bir Araştırma 
 

 3.1 Araştırmanın Amacı Ve Önemi 
  
 Araştırmamız, İstanbul ilinde faaliyet gösteren kamu ve özel hastanelerin 

radyoloji bölümlerindeki akreditasyon denetimine yönelik çalışmalar ve akreditasyon 

denetimine hazırlanan veya denetim sürecini başarı ile geçirmiş olan hastanelerin 

radyoloji yöneticilerinin radyoloji bölümlerindeki JCI akreditasyon standartlarını ne 

ölçüde yerine getirildiği konusundaki görüşleri belirlemek olmuştur. Bu amaç 

doğrultusunda radyoloji yöneticilerinin çalışmış oldukları hastanenin büyüklüğü 

(yatak kapasitesi), yöneticilerin cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, çalıştıkları bölüm ve 

bu bölümdeki görevleri, meslekte ve radyoloji bölümlerinde yönetici olarak çalışma 

sürelerine göre, çalışmış oldukları hastanelerde JCI akreditasyon standartlarını ne 

ölçüde yerine getirildiği konusundaki görüşlerinde farklılık olup olmadığı tespit 

edilmek istenmiştir. Araştırmamız ayrıca İstanbul ilindeki kamu ve özel hastanelerin, 

JCI akreditasyon sürecine hazırlanırken, daha önceden akreditasyon deneyimi 

kazanmış özel hastanelerin radyoloji yöneticilerinin, akreditasyon denetimine 

hazırlık yaparken yaşamış oldukları sürece yönelik görüşlerini ortaya koyması 

açısından da önem kazanmaktadır. 
 
 Hastane akreditasyonu uzun yıllardır Amerika, Avrupa ve gelişmekte olan tüm 

dünya ülkelerinde kullanılan bir yöntem olarak göze çarpmaktadır. Ülkemizde de 

özellikle “Sağlıkta Dönüşüm Programı” çerçevesinde Sağlık Bakanlığı hastane 

akreditasyonuna geniş yer vermektedir1.   

 

 

 

                                                 
1 Sağlıkta Dönüşüm Programı, (Çevirimiçi) 
http://www.sabem.saglik.gov.tr/forum/ezadmin/htmlarea/files/documents/1223-03.pdf, 5 Haziran 
2005. 
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 3.2 Araştırmanın Kapsamı Ve Sınırları 
  
 Araştırma tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır. Buna göre, İstanbul ilinde 

faaliyet gösteren kamu ve özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev alan 

yöneticilerin, hastane akreditasyonuna hazırlanırken JCI akreditasyon standartlarını 

ne ölçüde yerine getirildiği konusundaki görüşlerinin ortaya konulması açısından iyi 

bir paylaşım olacağı kanısındayız. Bununla birlikte kamu ve özel hastanelerde görev 

alan radyoloji bölüm yöneticilerinin JCI standartlarına yönelik görüşlerinin 

paylaşılması da sağlanacaktır. 
 
 JCI örgütünün radyoloji bölümleri için oluşturduğu akraditasyon standartları, 

esasında, radyoloji ünitelerinde zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken ulusal ve 

uluslarası kanun ve yönetmelikleri de içermektedir. Bu sebepten dolayı kamu ve özel 

hastanelerin radyoloji ünitelerinde JCI standartlarını ne ölçüde yerine 

getirebildiklerini görmek açısından da önemlidir. 
  
 Araştırma İstanbul ili sınırlarını kapsamaktadır. İstanbul ili sınırları içerisinde 

faaliyet göstermekte olan kamu ve özel sektöre ait hastaneler araştırma kapsamına 

alınmıştır. Saha çalışmamızda yer alan hastanelere ait verilerin seçiminde “Yataklı 

Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı 20052“ den faydalanılmıştır. Sağlık Bakanlığı 

tarafından yayınlanan Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığında, kamu ve özel 

hastanelere ait veriler, listeler halinde verilmiştir. Özel ve kamuya ait hastanelerin 

seçiminde “yatak sayıları” esas alınmıştır. Tarafımızdan yapılan gruplandırmada 

yatak sayıları; 50-99 arası yatak, 100-149 arası yatak ve 150 ve üstü arası yatak 

sayısı şeklinde düzenlenmiştir.  
 
 Çalışma kapsamına dahil ettiğimiz ve/veya çıkardığımız kamu ve özel 

hastanelere ait gerekçelerimiz aşağıda gösterildiği gibidir; 
 

• Araştırmamızda hastane seçiminde, birinci ikinci ve üçüncü katmana 

ayırdığımız hastanelere ait gerekçelerimiz; 

– Birinci katmandaki (100 ve üstü yatak kapasiteli kamu ve özel 

hastaneler) hastaneler incelendiğinde, bu grupta, her türlü tıbbi ve 

                                                 
2 Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı 2005, (Çevrimiçi) 
http://www.saglik.gov.tr/sb/default.asp?sayfa=istatistik&id=149&kelime=&page= 
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teknolojik yeterliliğe sahip, yatak sayısı 100’ün üstünde ve lüks 

sayılabilecek otelcilik hizmeti sunan hastaneler yer almaktadır. 

– İkinci katmandaki (50-99 yatak kapasiteli kamu ve özel hastaneler) 

hastaneler incelendiğinde; bunların 3-4 yıldızlı otel olarak 

nitelendirebilecek, hizmet altyapısı ile birlikte, çok ileri teknolojik 

yatırım gerektiren spesifik teşhis ve tahlil yöntemleri hariç, her türlü 

tıbbi uygulamaları olan hastaneler oldukları görülmektedir. 

– Üçüncü katmandaki (49 altı yatak kapasitesine sahip kamu ve özel 

hastaneler) hastaneler incelendiğinde; bunların yatak ve iş gören sayısı 

diğerlerine oranla nispeten küçük, imkânları sınırlı ve yalnızca temel 

branşlarda rutin uygulamaları olan, daha çok bölgesel, düşük gelir 

gruplarına hizmet veren hastaneler oldukları görülmektedir. 

Çalışmamızda 50’nin altında yatak kapasitesine sahip hastanelerin 

akreditasyon çalışmalarına uygun olmayacağı düşünülmektedir. Bundan 

dolayı bu hastaneler çalışma kapsamına alınmamıştır. 
   
Araştırmamızda hastane seçiminde, 50’nin altında yatak kapasitesine sahip 

hastanelerin radyoloji ünitelerine ait gerekçelerimiz; 

• 

- 50’nin altında yatak kapasitesine sahip hastaneleri çalışma kapsamına 

almamamızın bir diğer sebebi de, JCI örgütünün radyoloji bölümleri 

için geliştirmiş olduğu akreditasyon standartlarının bölümlerde tam 

olarak işletilebilmesi için araştırma yapacağımız hastanelerin tam 

teşekküllü bir radyoloji ünitesine sahip olmaları gerekmektedir. Tam 

teşekküllü radyoloji ünitesinden kasıt ünitede bölümün yönetiminden 

sorumlu bir radyoloji uzmanının, teknik personelin idaresinden sorumlu 

bir başteknisyenin olmasıdır. Ayrıca tam teşekküllü radyoloji 

ünitelerinde portabl aleti (seyyar röntgen), direkt oda, floroskopi, 

ultrasonografi, mamografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans 

görüntüleme cihazı, nükleer tıp, radyoterapi, anjiografi cihazları, kemik 

yoğunluğu vb. gibi cihazlarındır bulunması gerekmektedir. Bu 

cihazların var olup işletiliyor olması çalışmamız için önem arz 

etmektedir. 50’nin altında yatak kapasitesine sahip hastanelerin daha 

 202



çok bölgesel, düşük gelir gruplarına hizmet vermek için 

kurulduklarından, bulundurdukları cihazlar ve radyoloji çalışanları 

açısından değerlendirilerek çalışma kapsamına alınmamıştır. 
  

• Araştırmamızda hastane seçiminde, üniversite hastanesi, enstitü 

hastaneleri, azınlık hastaneleri, belediye, vakıf, TCDD hastanelerine ait 

gerekçelerimiz;  

 Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı 2005 incelendiğinde İstanbul ilinde 

Sağlık Bakanlığı’na ait devlet hastanesi (51), üniversite hastanesi (4), enstitü (özel 

dal) hastaneler (2), azınlık hastaneleri (6), Belediye, Vakıf, hastaneleri (1) olmak 

üzere toplam 66 adet hastane ile 129 adet özel hastanenin faaliyetlerini sürdürdüğü 

görülmektedir.  

 Bu hastanelerden çalışma kapsamına alınmayanlar ve çalışma kapsamına 

almama gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 
  
 Çalışma kapsamına alınmayan hastaneler;  

• Azınlık hastaneleri, 

• Göz, böbrek, kulak-burun-boğaz, kalp gibi alanlarda hizmet sunan özel dal 

hastaneleri, 

• Üniversite hastaneleri, 

• Belediye, Vakıf, hastaneleridir.  
 

– Azınlık hastanelerinin ulusal çıkarlara yönelik yapısının olması, finansal 

kaynaklarının diğer hastanelere göre farklılık göstermesi ve birincil 

amaçlarının verimlilik olmaması nedeniyle araştırmamız kapsamına 

alınmamıştır.  

– Göz, böbrek, kulak-burun-boğaz gibi alanlarda hizmet sunan özel dal 

hastaneleri, hasta yatışı yapmadan dolayısıyla otelcilik hizmeti 

vermeden yalnızca ayaktan hasta bakımı hizmeti (outpatient) 

vermektedirler. Bununla beraber satın alma ve kaynakların yönetimi 

açısından diğer hastanelere göre büyük oranda farklılık göstermeleri 

nedeniyle bu tip hastanelerinde araştırmamız kapsamından çıkarılması 

uygun görülmüştür.  
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– Bunlara ek olarak askeri hastanelerin farklı örgütlenme ve finansal 

durumlarının olması, ayrıca üniversite hastanelerinin de eğitim ve 

öğretim amaçlı olması ve ödeneklerinin farklılık göstermesi nedeniyle 

araştırmamız kapsamı dışında tutulmuştur.   
 
 Tarafımızdan oluşturulan anket formunun uygulanmasında, çalışma kapsamına 

dahil olan hastaneler ve çalışma dışında tuttuğumuz hastanelere ait gerekçelerimizi 

belirttikten sonra, bu hastanelerde görevli radyoloji bölüm yöneticilerinin neden 

tercih edildiği ile ilgili hususlardan bazıları aşağıda gösterildiği gibidir: 

–  Radyoloji uzmanının, bölümlerinin yönetiminden yasal anlamda yetkili 

olmaları, radyoloji baş teknikeri/koordinatörü ile ünitede birim yöneticisi 

olarak görev alan kişilerin (konvansiyonel radyoloji, bilgisayarlı tomografi, 

manyetik rezonans görüntüleme ünitelerinin sorumluları) JCI akreditasyon 

standartlarının uygulanmasında bölümdeki tüm işlemlerden hastane 

yönetimi ile birebir çalışan kişiler olmasıdır.  

–  Hastane akreditasyonuna hazırlanırken yukarıda saydığımız tüm 

yöneticilerin radyoloji ünitelerindeki süreci takip eden kişiler olarak 

hastanenin kalite konseyi ile beraber görev almaları bu kişileri önemli 

kılmaktadır.  

–  Radyoloji bölümünde görev alan yöneticilerin tercih edilmelerinin diğer bir 

sebebi ise bölüm ile ilgili tüm verilerin toplanmasında birinci derecede 

sorumlu olmaları dolayısıyla konu ile ilgili en geniş bilgiye sahip kişiler 

olduğu varsayıldıkları şeklinde sıralamak mümkündür. 
  
 Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı 2005’te kaydı ve faaliyet verileri 

bulunan, ancak yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı kapsam dışı tutulan hastaneler 

hariç, özel teşebbüse bağlı 54, kamuya ait 45 hastane toplam 99 hastane araştırmanın 

ana kütlesini teşkil etmiştir. Araştırmamızın başında ana kütlemizi İstanbul ilinde 

faaliyet göstermekte olan özel ve kamuya bağlı hastanelerin oluşturduğu belirtilmişti. 

Bu bağlamda İstanbul ilinde faaliyet gösteren kamu ve özel hastanelerin radyoloji 

bölümlerinde yönetici olarak görev alan “radyoloji uzmanı ve/veya radyoloji 

başteknisyen/koordinatörlük” görevini üstlenmiş toplam 201 radyoloji yöneticisine 

(kamu hastanesi 90 kişi, özel hastane 111 kişi) anket formu uygulanmıştır. Radyoloji 
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yöneticileri tarafından doldurulan anket formlarının tarafımızdan değerlendirilme 

aşamasında, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından (İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün 

29.01.2007 tarihli yazısı) kamu hastanelerinde görevli radyoloji yöneticileri ile bu 

dönemde çalışma yapılmasına izin verilmemiştir. İl Sağlık Müdürlüğü’nün önümüze 

çıkardığı bu gerekçeden dolayı kamu hastanelerinde görevli 90 radyoloji yöneticisine 

ait (45 hastane/radyoloji bölümü) anket formu çalışma dışına alınmıştır (kapsam 

dışına aldığımız kamu hastanelerine ait gerekçeler bkz* 3). 

 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün almış olduğu karar doğrultusunda 

araştırmamızda kamu hastanelerine ait verileri kullanamayacağımızdan dolayı, 

araştırmamızın ana kütlesini özel sektöre ait hastaneler oluşturacaktır. Bunun anlamı 

ana kütlemizi özel sektöre ait 50 ve üstü yatak kapasitesine sahip 54 adet hastanenin 

oluşturacağıdır. 
 
 Tarafımızdan oluşturan anket formu, 50 ve üzeri yatak kapasitesine sahip 54 

adet özel hastanenin radyoloji bölümlerinde yönetici olarak “radyoloji uzmanı, 

radyoloji başteknisyen/koordinatör, birim sorumlusu” görevlerini üstlenmiş toplam 

111 kişiye uygulanmıştır. Yönetici olarak çalışan 4 radyoloji uzmanı anket formunu 

zaman ayıramadığı için doldurmamıştır. 1 radyoloji uzmanına ait doldurulmuş anket 

formu ise elimize geç ulaştırıldığı için değerlendirmeye alınmamıştır. Toplam 49 

radyoloji uzmanı, 48 radyoloji başteknisyeni, 14 birim sorumlusu anket formunu 

                                                 
(3*Bkz. Tarafımızdan oluşturulan anket formunu hastanelerde görevli radyoloji yöneticilerine 
uygulamadan önce, yapacağımız anket çalışması hakkında (tez danışmanı ve tez öğrencisi tarafından 
hazırlanan yazı) hastane başhekimliğine hitaben bir yazı hazırlanmıştır. Bu kapsamda tezimizin saha 
çalışmasının yürütülmesinde kamu ve özel hastanelerin yasal sorumlularından resmi izin alınmıştır. 
Kamu hastanesinde görevli 3 radyoloji yöneticisi çalışmamıza katılmayacaklarını, bir üst makamdan 
izin alındığı (resmi açıdan bağlı bulundukları İl Sağlık Müdürlüğü) takdirde formu 
doldurabileceklerini bildirmişlerdir. Bu amaçla kamu hastanelerinin başhekimliğine hazırladığımız bu 
yazıların yanında İl Sağlık Müdürlüğü’nden de resmi izin alma yoluna gidilmiştir. İl Sağlık 
Müdürlüğü, izin yazısını, strateji geliştirme biriminin istemiş olduğu formatta hazırlanarak dosya 
şeklinde teslim edilmesini istemiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün kamu hastanelerinde çalışma 
yapabilmemiz için bizden istemiş olduğu bilgiler tarafımdan proje formatına göre hazırlanıp bir dosya 
(tez çalışmasına ait teorik ve kaynakçadan oluşan) oluşturulmuştur. Proje dosyamızda aşağıda 
gösterilen evraklar talep edilmiş olup bu evraklar hazırlanarak tarafımdan ilgili kuruma teslim 
edilmiştir; tez çalışmamızın amacı, tezimizin birinci ve ikinci bölümleri, anket formunu oluştururken 
izlediğimiz yol, tez ile ilgili kaynak listesi, anket formu, tez danışmanının ve tez öğrencisinin dilekçesi 
(bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına yazılmış). Ek 5’te Sağlık Bakanlığına Bağlı kamu 
hastanelerinde söz konusu anket çalışmasını yapabilmek için “İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü” ile tez 
danışmanı ile yapılan yazışmalar neticesinde “İl Sağlık Müdürlüğünün kendi bünyesinde akreditasyon 
çalışmalarını sürdürmekte olduklarını gerekçe göstererek” kamu hastanelerinden elde edilen verileri 
kullanmamıza izin verilmemiştir (SG:B104İSM.4344743/90 sayı ve 29.01.2007 tarihli yazı). 
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doldurarak çalışmamıza katılmıştır. Buna göre radyoloji yöneticilerine uygulamış 

olduğumuz  anketimizin geri dönüşüm oranı % 91’dir. 
  
 Tarafımızdan oluşturulan anket formları Ocak 2007’de anketör öğrencilerimiz 

tarafından uygulanmıştır. Saha çalışmamıza ait elde ettiğimiz tüm verilere ait bilgiler 

tezimizin ilerleyen kısmında tablolar halinde verilecektir. Tezimizin bundan sonraki 

kısmında radyoloji bölümünde görev alan yöneticilere uygulanan anket sorularının 

hazırlanması ve bu soruların içeriği hakkında bilgi verilecektir. 
 
 3.3 Araştırmanın Yöntemi 
  
 Bu araştırmada anket formu tarafımızdan oluşturulup, uygulanmıştır. Anket 

formunda yer alan ifadelerin oluşturulmasında JCI akreditasyon örgütünün radyoloji 

bölümleri için geliştirmiş olduğu akreditasyon standartları esas alınmıştır4.  
  
 Radyoloji yöneticilerinin hastane akreditasyonuna ilişkin görüşlerinin 

belirlenmesi amacı ile tarafımızdan oluşturulan ifadeler, JCI örgütü tarafından Ocak 

2003’de akredite olmak isteyen hastaneler için hazırlanan ve yayınlanan  “Hastaneler 

için akreditasyon standartları” kitabında, hasta odaklı akreditasyon standartları içinde 

yer alan hasta değerlendirilmesi bölümüdür. Anket formunda yer bulan ifadelerde, 

JCI akreditasyon örgütünün hastaların değerlendirilmesi bölümünde, radyoloji 

hizmetlerini değerlendirebilmek amacı ile tanımlamış olduğu 13 adet standarttan ve 

standartlar için hazırlanan ölçülebilen bileşenlerden yararlanılmıştır5.  
     
 Bu standartlar “Hastaneler için akreditasyon standartları” kitabında; hasta 

odaklı standartlar arasında ve hastaların değerlendirilmesi bölümünde yani (HD: 

hastaların değerlendirilmesi) ve standartın sayı ile ifade (6, 6.1…vd) düzenindedir.  

JCI örgütü tarafından radyoloji bölümleri için geliştirmiş standartlar “HD.6, HD 6.1, 

HD 6.2, HD 6.3, HD 6.4, HD 6.5, HD 6.6, HD 6.7, HD 6.8, HD 6.9, HD 6.10, HD.7 

ve HD.7.1” şeklindedir.  

                                                 
4 Uluslararası Birleşik Komisyon, Hastaneler için Akreditasyon Standartları, s. 56-61. 
5 A. e., s. 41–63. 
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 JCI örgütünün radyoloji bölümleri için oluşturmuş olduğu akreditasyon 

standartları aşağıda gösterildiği gibidir. Bu standartlar6; 
 
HD.6........... Hastaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere radyoloji hizmetleri 
vardır ve bunlar tüm bölgesel/ulusal standartlara, kanun ve yönetmeliklere 
uygun olmalıdır. 
 

HD.6.1.... ... Tanısal görüntüleme servisleri kurum tarafından sağlanmalı veya 
her an kullanıma hazır dış kaynaklarla gerekli bağlantılar yapılmalıdır. 
 

HD.6.2........ Radyasyon güvenlik programı olmalı, takip ve dokümante 
edilmelidir. 
 

HD.6.3........ Testlerin yapılması ve yorumlanması, yeterince eğitilmiş, 
yetenekli ve deneyimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir. 
 
HD.6.4........ Radyoloji sonuçları kurum tarafından tanımlanmış bir süre 
içerisinde verilmelidir.  
 

HD.6.5........ Tüm radyoloji cihazları, düzenli olarak kontrol edilip, bakımı, 
kalibrasyonu yapılıp  bu aktivitelerin kayıtları uygun bir şekilde tutulmalıdır. 
 

HD.6.6         Röntgen filmleri ve diğer malzemeler düzenli olarak kullanıma hazır 
bulundurulmalıdır. 
 

HD.6.7         Tanısal radyoloji hizmetlerinin yönetimi uzman kişi(ler)in 
sorumluluğunda olmalıdır. 
 

HD.6.8........ Kalite kontrol prosedürleri oluşturulmalı, takip ve dokümante 
edilmelidir. 
 

HD.6.9         Kurum, düzenli olarak radyoloji servisine dışarıdan gelen ürünlerin 
kalite kontrol sonuçlarını gözden geçirmelidir. 
 
HD.6.10       Kurum gerekli çok özelleşmiş tanısal alanlardaki uzmanlara 
başvurabilecek alt yapıya sahip olmalıdır. 
 

                                                 
6 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, Effective January 2003, 
second Edition, pp. 45–46. 
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HD.7......  ... Hasta bakımından sorumlu tıbbi, hemşirelik ve diğer kişi ve 
servisler, hasta değerlendirmesini analiz ve entegre etmek için işbirliği içinde 
olmalıdırlar. 

 
HD.7.1...  ... En acil ve önemli bakım ihtiyaçları tanımlanmalıdır. 
 
 Tarafımızdan yapılan literatür çalışması sonucunda elde edilen ve aşağıda yer 

verilen hususların anket formunun oluşturulmasında ve elde edilen verilerin 

değerlendirilmesinde tezimize bilimsel destek sağlayacağını düşünmekteyiz. Anket 

formumuzun oluşturulmasında faydalanılan hususlar aşağıda açıklandığı gibidir7; 

 JCI hastane akreditasyon standartları kitabında “hasta değerlendirme” 

(Assessment of Patients) ile ilgili kısımda radyoloji hizmetlerinin 

değerlendirilmesi için geliştirilmiş JCI akreditasyon standardı esas 

alınmıştır, 

  “JCI Yöneticilik Konferansı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 17-19 

Kasım 2005“ Antalya toplantısı, 

 Akreditasyon deneyimini yaşamış hastane ve radyoloji yöneticileri ile 

yapılan görüşmeler, 

 Uluslarası Atom Enerjisi Kurumunun radyoloji ünitelerini esas alarak 

çıkarmış olduğu yasaları dayanak alarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 

(TAEK) radyoloji bölümlerinde kullanılmak üzere personel, cihaz, 

hastaların korunmalarına yönelik çıkarılmış ulusal yasalar olup bu yasalarda 

                                                 
7 European Commission, European Commission Referral guidelines for imaging, Radiation  
Protection DG Environment, Luxembourg: EC; 2000. 129 s,[DG Environment, 
http://www.europa.eu.int/comm/environment/radprot/118/rp- 118-en.pdf] ;“Türkiye Atom Enerjisi”, 
http://www. taek.gov.tr ;“European Commission (radiological protection pages) 
http://www.europa.eu.int/comm/environment/radprot ;”International Commission on Radiological 
Protection” http://www.icrp.org ;Derick P. Pasternak, “Laboratuar ve Görüntüleme Hizmetleri”, JCI 
Yöneticilik Konferansı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 17–19 Kasım 2005, Microsoft 
PowerPoint Sunumu, 20 Slayt, s.18 ;A. e., s. 13 ;Joint Commission International Accreditation 
Standards for Hospitals, s.46 ; Memorial Hastanesi JCI Akreditasyon Sürecine Hazırlanma 
Dokümanları “Süreç Performans Ölçüm Rapor Formu”, 2003 Rapor Formu, Dök. No: KYB-
F01/P14.;Radyasyon Güvenliği Komitesi Çalışma Usul ve Esasları”, (Çevrimiçi) 
http://www.taek.gov.tr/mevzuat/rad_guv_komite.html, 13 Eylül 2006 ;Mücella Tokatlıoğlu, “Tıbbi 
Görüntüleme Süreci”, IQ - Info Quality Uluslararası Kalite Danışmanlık Organizasyon Dokümanları 
No: KYK –GYs01, s.14 ;Haydar Sur, “Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon”, Uluslararası Sağlıkta 
Kalite Akreditasyon Performans Yönetimi Kongresi, 15–19 Kasım 2006, s. 17. 
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yer alan hususlar JCI örgütünün radyoloji bölümleri için oluşturduğu 

standartlarında da yer almaktadır8. 

 Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon Performans Yönetimi Kongresi 

15–19 Kasım 2006 Antalya toplantısı, 

 Ülkemizde hastaneleri JCI akreditasyon denetimine hazırlayan danışmanlık 

firması ile yapılan görüşmeler ve 

  Hastanelerin radyoloji bölümlerinde zorunlu olarak uyulması gereken 

uluslararası yasalar olarak görülmektedir. 
 

 Tarafımızdan oluşturulan anket formu üç bölümden oluşmaktadır.  
  
 Anketin birinci bölümünde (8 adet soru); radyoloji bölümlerinde görev alan 

yöneticilerin demografik bilgilerini belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. 
  
 Anketin ikinci bölümünde (14 adet soru); radyoloji yöneticilerinin bölümlerine 

ait sorular bulunmaktadır. Bu sorulardan bazıları, bölümlerinde kalite  belgelerinin 

var olup olmadığı, organizasyon şemasının varlığı, misyon ve vizyon bildirgelerini 

ilan edip etmedikleri, radyasyon güvenlik programlarının olup olmaması, radyasyon 

güvenlik komitesinin varlığı, yöneticisi olarak çalıştıkları hastanede güvenlik 

yönetim programı ve tehlike durum planlarının varlığı, biyomedikal bölümlerinin ve 

röntgen arşivlerinin olup olmadığı şeklindedir. Anketimizin ikinci bölümünde yer 

alan 14. soru açık uçlu soru tekniği kullanılarak oluşturulmuştur. Burada JCI 

akreditasyon denetim sürecini yaşamış radyoloji yöneticilerinin denetime hazırlık 

aşamasında karşılaştıkları en önemli sorunları aktarmaları amaçlanmıştır.  
  
 Anketin üçüncü bölümde yer alan ifadelerde ise esas olarak akreditasyon 

denetimini talep edecek hastanelerin radyoloji bölümlerinde verilen hizmetlerin 

değerlendirilmesi için geliştirilen JCI standartları ve yöneticilerin bunları yerine 

getirirken uymaları gereken hususlara katılım oranlarını belirlemeye çalıştık. Bu 

amaçla Uluslararası Birleşik Komisyon “Hastaneler için Akreditasyon Standartları 

kitabından faydalanarak Likert tipi (5 seçenekli) bir ölçek oluşturulmuştur. 5 

seçenekli ölçekte hiç katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum, tamamen 

katılıyorum olarak hazırlanmış olup 75 maddeden oluşan bu ifadeler için radyoloji 

                                                 
8 Bkz. JCI standardı; HD.6. 2. Radyasyon güvenlik programı olmalı, takip ve dokümante edilmelidir. 
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bölümlerinde görev alan yöneticilerin görüşleri alınmıştır9. Hazırlanan anket 

formunda radyoloji bölüm yöneticilerinin hazırlanan anket sorularını doğru 

cevapladığını sınamak amacı ile 15, 27 ve 43 numaralı ifadeler ankette ters soru 

tekniği ile sorulmuştur10. 
  
 Bununla beraber anket formunun üçüncü bölümünde diğer başlığı adı altında 

bir bölüm oluşturulmuştur. Bu bölümde 5 adet ifadeye yer verilmiştir. Anketimizin 

diğer kısmında yer verilen bu ifadelerden bazıları iç ve dış müşteri memnuniyetini 

belirlemesinin yanında, radyoloji çalışanlarının performanslarını ölçme ve 

bölümünde meydana gelebilecek durumlarda (“beklenmeyen olaylar”, hastaların 

çekim masasından düşmesi… vb) yöneticilerin katılımlarını belirlemeyi amaçladık.  
  
 Anket formunun İstanbul ilinde faaliyet gösteren özel hastanelerinin radyoloji 

yöneticilerine uygulanması esnasında M.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Radyoloji bölümü öğrencileri anketör olarak görev almışlardır. Çalışmamızda 

radyoloji öğrencilerini anketör olarak yer almalarının farklı nedenleri bulunmaktadır.  

 Bunlar; 

 İstanbul ilinde faaliyet gösteren hastanelerin Pendik ilçesinden Silivri 

ilçesine kadar bir dağılım göstermesi, 

 45 adet kamu hastanesinin, 54 adet özel hastanenin iki ayrı kıtalarda (Asya, 

Avrupa)  bulunması, 

 Zaman kısıtlılığı, 

 Hastanelerde iş yoğunluğu fazla olan radyoloji yöneticilerinin anketimizi 

cevaplandırırken bize ayıracakları zamanı iyi kullanmak,  

 Radyoloji yöneticilerinin hastanelerdeki asli görevlerini aksatmadan anket 

çalışmamızı gerçekleştirebilmek ve 

  anket formunun uygulanması esnasında karşılaşılabilecek bazı sorunları 

elimine etmek olmuştur. 
  
 Anketör olarak çalışan öğrencilerimiz Aralık 2006 ve Ocak 2007’de tez 

öğrencisi tarafından yapılacak çalışma hakkında bilgilendirilmişlerdir. Yapacakları 

                                                 
9 Ata Tezbaşaran, Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu, Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara 
1996, s. 10. 
10 A..e., s.8 
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işler konusunda yani yöneticilere uygulanacak ankette yer alan soruların açıklanması, 

anketin yapılacağı hastanenin yeri, radyoloji yöneticilerinin adı, soyadı, telefon 

bilgileri ve anketin uygulanması için verilen gün ve saat, anket formunun 

uygulanması esnasında karşılaşabilecekleri sorunlar ve bu sorunların giderilmesinde 

izleyecekleri yöntemler hakkında anketör öğrencilere bilgi verilmiştir. 

Hazırladığımız anket formunu özel hastanelerde görevli yöneticilere uygulamadan 

önce telefon ile randevu alınmıştır. Yapılan telefon görüşmesinde yöneticilere kısaca 

yapacağımız çalışma hakkında ve anketin kim tarafından uygulanacağı anlatılmıştır. 

Tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra Ocak 2007’de radyoloji yöneticisinin bize 

vermiş olduğu kendi açısından en uygun zaman dilimi içerisinde anket formu 

uygulanmıştır.  
 
 Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı 2005’de kaydı ve faaliyet verileri 

bulunan özel teşebbüse bağlı 54 hastane araştırmanın ana kütlesini teşkil etmiştir. 
  
  3.4 Kullanılan İstatistiksel Yöntemler  

 
Elde edilen veriler elektronik ortama aktarılarak SPSS 13.0 istatistik 

bilgisayar paket programı ile analiz edilmiştir. İstatistik analiz tekniği olarak11; 

Güvenirlik Kat Sayıları, Sıklık Dağılımları, “Bağımsız Örneklem t Testi”, “Tek 

Faktörlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA)” ve “Tukey Çoklu Karşılaştırma 

Testi (Post-Hoc)” kullanılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Ayhan Ural, İbrahim Kılıç, Bilimsel Araştırma Süreci Ve SPSS İle Veri Analizi, Detay 
Yayıncılık, Ocak 2005, Ankara, s. 151, 185, 172, 192 ; Yahşi Yazıcıoğlu, Samiye Erdoğan, SPSS 
Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık, Ocak 2005, Ankara, s. 203, 239 
;Remzi Altunışık, Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu, Engin Yıldırım, Sosyal Bilimlerde 
Araştırma Yöntemleri, SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitabevi, Ekim 2005, Sakarya, s.318–328, 114 
;Aziz Akgül, Osman Çevik, İstatiksel Analiz Teknikleri SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları, 
Emek Ofset Ltd. Şti., 2005, Ankara, s. 3, 170, 185, 434 ;Nural Bekiroğlu, Açıklamalı Bioistatistik 
Terimleri Sözlüğü, Nobel Tıp Kitapevleri, 1998, İstanbul, s. 44. 
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  3.5 Hipotezler 
 
 Araştırmanın amacına uygun olarak test edilmek üzere geliştirilen hipotezler 

aşağıda belirtilmiştir. 
   
 Hipotez 1. Özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan yöneticilerin 

“hastanelerin yatak kapasiteleri” bakımından, JCI akreditasyon standartlarının 

uygulanması konusundaki görüşlerinde farklılık yaratmaktadır. 
 
 Hipotez 2. Özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan yöneticilerin 

“cinsiyetleri açısından” JCI akreditasyon standartlarının yerine getirilmesi 

konusundaki görüşlerinde farklılık göstermektedir. 
 
 Hipotez 3. Özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan yöneticilerin 

“yaş durumları” bakımından JCI akreditasyon standartlarının yerine getirilmesi 

konusundaki görüşlerinde farklılık bulunmaktadır. 
 
 Hipotez 4. Özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan yöneticilerin 

“eğitim durumları açısından” JCI akreditasyon standartlarının yerine getirilmesi 

konusundaki görüşlerinde farklılık bulunmaktadır. 
  
 Hipotez 5. Özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan yöneticilerin 

“meslekte çalışma yıllarına göre” JCI akreditasyon standartlarının yerine getirilmesi 

konusundaki görüşlerinde farklılık göstermektedir. 
  
 Hipotez 6. Özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan yöneticilerin 

“yönetici olarak çalışma yıllarına göre” JCI akreditasyon standartlarının yerine 

getirilmesi konusundaki görüşlerinde farklılık göstermektedir. 
  
 3.6 Araştırmaya Ait Bulguların Değerlendirilmesi 
  
 Araştırmanın bu bölümünde anket çalışmamızdan elde ettiğimiz bulgular ve bu 

bulguların SPSS 13.0 istatistik bilgisayar paket programı ile analizinden elde 

ettiğimiz sonuçların yorumlanmasına yer verilecek. Önce anketimizin birinci 

bölümünde yöneticilere ait demografik özelliklere, ikinci bölümde özel hastanelerin 

radyoloji ünitelerine ait bilgiler, üçüncü bölümde ise JCI akreditasyon standartlarına 

yönelik oluşturulan ifadelere yöneticilerin katılma durumlarına ait sonuçlara yer 

verilecektir. 
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 3.6.1 İstanbul İlinde Faaliyet Gösteren Hastanelerde Görev 

Alan Radyoloji Yöneticilerinin Demografik Özelliklerine 

İlişkin Bulgular 
 
 Anket formumuzun birinci bölümünde yer alan ifadelerin 

değerlendirilmesi: 
  
 İstanbul ilinde faaliyet gösteren 50 ve üstü yatak kapasitesine sahip özel 

hastanelerde görev alan yöneticilere ait demografik bilgiler aşağıdaki tabloda 

gösterildiği gibidir. 
 
Tablo 3.1: Özel Hastanelerin Radyoloji Bölüm Yöneticilerine Ait Demografik 
 Özellikler (n = 111)  

İfadeler Demografik 
Özellikleri 

 
Sıklık  Yüzde Geçerli 

Yüzde 
Birikimli 
Yüzde 

Kadın 33 29.7 29.7 29.7 
Erkek 78 70.3 70.3 100.0 

İstanbul İlinde 
Faaliyet 
Gösteren Özel 
Hastanelerin 
Radyoloji 
Yöneticilerinin 
Cinsiyet 
Durumlarına 
Göre 
Dağılımları 

Cinsiyet 

Toplam 111 100.0 100.0  

18–24 14 12.6 12.6 12.6 
25–35 42 37.8 37.8 50.5 
36–45 37 33.3 33.3 83.8 
46–55 15 13.5 13.5 97.3 
56 üstü 3 2.8 2.8 100.0 

İstanbul İlinde 
Faaliyet 
Gösteren Özel 
Hastanelerin 
Radyoloji 
Yöneticilerinin 
Yaş 
Durumlarına 
Göre 
Dağılımları 

Yaş  

Toplam 111 100.0 100.0  

Radyoloji Uzmanı 49 44.1 44.1 44.1 
Meslek Yüksekokulu 48 43.2 43.2 87.4 
Sağlık Meslek Lisesi 14 12.7 12.7 100.0 

İstanbul İlinde 
Faaliyet 
Gösteren Özel 
Hastanelerin 
Radyoloji 
Yöneticilerinin 
Eğitim 
Durumlarına 
Göre 
Dağılımları 

Eğitim 
Durumu 

Toplam 111 100.0 100.0  

Rad. Klinik Şefi 50 45.0 46.3 46.3 
Rad. 
Başteknisyen/Koordinatör 48 43.2 44.4 90.7 

 

İstanbul İlinde 
Faaliyet 
Gösteren Özel 
Hastanelerin 
R d l ji

Bölümdeki 
Görevi 

BT sorumlusu 7 6.3 6.5 97.2 
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Konvansiyonel Rad. 
Sorumlusu 3 2.7 2.8 100.0 

Toplam 108 97.3 100.0  
Cevapsız 3 2.7   

Radyoloji 
Bölümlerinde 
Görev 
Dağılımları 
 

Toplam 111 100.0   

Mamografi+Ultrasonografi 1 .9 .9 .9 
Konvansiyonel Radyoloji 22 19.8 19.8 20.7 
Manyetik Rezonans 
Görüntüleme 2 1.8 1.8 22.5 

Bilgisayarlı Tomografi 5 4.5 4.5 27.0 
Konvansiyonel 
Rad.+MRG+BT+ 
Anjiyografi 

1 .9 .9 27.9 

PACS-Ris Sistem 
Yöneticisi 1 .9 .9 28.8 

Mamografi+USG+ 
Konvansiyonel Rad. 2 1.8 1.8 30.6 

Mamografi+USG+ 
Konvansiyonel Rad+BT 15 13.5 13.5 44.1 

Mamografi+ 
Konvansiyonel Rad+BT 18 16.2 16.2 60.4 

Mamografi+USG+ 
Konvansiyonel Rad+ 
MRG+BT 

11 9.9 9.9 70.3 

Mamografi+ 
Konvansiyonel Rad+ 
MRG+BT 

7 6.3 6.3 76.6 

Ültrasonografı 5 4.5 4.5 81.1 
Mamografi+USG+ 
Konvansiyonel Rad+ 
BT+Girişimsel 

1 .9 .9 82.0 

USG+Konvansiyonel Rad 2 1.8 1.8 83.8 
Konvansiyonel Rad+ 
MRG+BT 5 4.5 4.5 88.3 

Anjiyografi 3 2.7 2.7 91.0 
Konvansiyonel Rad+BT 7 6.3 6.3 97.3 
Mamografi+ 
Konvansiyonel Rad 2 1.8 1.8 99.1 

USG+ 
Konvansiyonel Rad+BT 1 .9 .9 100.0 

İstanbul İlinde 
Faaliyet 
Gösteren Özel 
Hastanelerin 
Radyoloji 
Yöneticilerinin 
Çalıştıkları 
Bölümlere Göre 
Dağılımları   

Çalışılan 
Bölüm  

Toplam 111 100.0 100.0  

0–5 yıl 17 15.3 15.3 15.3 
6–10 yıl 35 31.5 31.5 46.8 
11–15 yıl 31 27.9 27.9 74.8 
16–20 yıl 13 11.7 11.7 86.5 
21 yıl ve üstü 15 13.6 13.6 100.0 

İstanbul İlinde 
Faaliyet 
Gösteren Özel 
Hastanelerin 
Radyoloji 
Yöneticilerinin 
Meslekte 
Çalışma 
Yıllarına Göre 
Dağılımları  
 

Meslekte 
Çalışma 
Yılı 

Toplam 111 100.0 100.0  
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0–5 yıl 47 42.3 44.3 44.3 
6–10 yıl 32 28.8 30.2 74.5 
11–15 yıl 18 16.2 17.0 91.5 
16–20 yıl 4 3.6 3.8 95.3 
21 yıl ve üstü 5 4.5 4.7 100.0 
Toplam 106 95.5 100.0  
Cevapsız 5 4.5   

İstanbul İlinde 
Faaliyet 
Gösteren Özel 
Hastanelerin 
Radyoloji 
Yöneticilerinin 
Radyoloji 
Yöneticisi 
Olarak 
Çalıştıkları 
Yıllara Göre 
Dağılımları   

Radyoloji 
Yöneticisi  
Olarak 
Çalışma 
Süresi 

Toplam 111 100.0   

  
 Tablo 3.1’de gösterildiği üzere İstanbul ilinde faaliyet gösteren özel 

hastanelerin radyoloji bölüm yöneticilerine ait sosyo demografik özellikleri (n=111), 
 

 Özel hastanede görev alan radyoloji yöneticilerinin cinsiyet durumlarına 

göre dağılımlarına bakıldığında % 29.7 (n=33) ile kadın; % 70.3 (n=78) ile 

erkek yönetici olduğu görülmektedir. 

 Özel hastanede görev alan radyoloji yöneticilerinin yaş dağılımlarına 

bakıldığında; 
 

18 – 24 yaş  = % 12.6 (n=14) 

25 – 35 yaş  = % 37.8 (n=42) 

36 – 45 yaş  = % 33.3 (n=37) 

46 – 55 yaş  = % 13.5 (n=15) 

56 üstu yaş   = %   2.8 (n=3) 
  
 Çalışmamıza katılan yöneticiler arasında 25 - 35 arası yaş grubunun en fazla 

olduğu görülmektedir. 
 

 Özel hastanede görev alan radyoloji yöneticilerinin eğitim durumlarına göre 

dağılımları incelendiğinde radyoloji uzmanı % 44.1 (n=49), Meslek 

Yüksekokulu % 43.2 (n=48), Sağlık Meslek Lisesi % 12.6 (n=14) mezunu 

olduğu görülmektedir. Anket çalışmamıza katılanlardan radyoloji uzmanı 

en fazla olan gruptur. 

 Radyoloji yöneticilerinin çalıştıkları bölümler incelendiğinde 

konvansiyonel radyoloji % 19.8 (n=22), Mamografi+Konvansiyonel 

Rad.+Bilgisayarlı tomografi % 16.2 (n=18), Mamografi + Ultrasonografı + 

Konvansiyonel Rad + Bilgisayarlı tomografi % 13.5 (n=15), Mamografi + 

USG + Konvansiyonel Rad. + Manyetik Rezonans Görüntüleme + 
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Bilgisayarlı tomografi % 9.9 (n=11) gibi ünitelerde çalıştıkları 

görülmektedir. Yöneticilerin radyolojide tek bir alanda değil birden fazla 

birimde de görev almış olduklarını görmekteyiz. 

 Özel hastanede görev alan radyoloji yöneticilerinin meslekte çalışma yılı 

dağılımlarına bakıldığında; 
 

   0 –   5 yıl  = % 15.3 (n = 17)  

   6 – 10 yıl  = % 31.5 (n = 35) 

 11 – 15 yıl  = % 27.9 (n = 31) 

 16 – 20 yıl  = % 11.7 (n = 13) 

 21 yıl ve üstü  = % 13.6 (n = 15) 

 Çalışma yılı olarak 6 – 10 yıl arası çalışan kişilerin daha fazla olduğu 

izlenmektedir.  

 Özel hastanede görev alan radyoloji yöneticilerinin radyoloji yöneticisi 

olarak çalışma süresinin dağılımlarına bakıldığında; 

     0 –   5 yıl  = % 44.3 (n = 47)  

     6 – 10 yıl  = % 30.2 (n = 32) 

   11 – 15 yıl  = % 17.0 (n = 18)  

  16 – 20 yıl  = %   3.8 (n = 4) 

   21 yıl ve üstü  = %   4.7 (n = 5) 

 Radyoloji yöneticisi olarak 0–5 yıl arası yönetici kişilerin daha fazla olduğu 

izlenmektedir.  
  
 3.6.2 İstanbul İlinde Faaliyet Gösteren Özel Hastanelerin 

Radyoloji Bölümlerine İlişkin Bulgular 
  
 Anket formumuzun ikinci bölümünde yer alan ifadelerin 

değerlendirilmesi: 
   
 Anket çalışmamıza katılan radyoloji uzmanı/bölüm sorumlusunun bölümüne ait 

bilgileri Tablo 3.2’de görebiliriz. 
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Tablo 3.2: Özel Hastanelerin Radyoloji Bölümlerinin Genel Durum Dağılımı 

İfadeler  Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

Hayır 21 42.9 42.9 42.9 
Evet 28 57.1 57.1 100.0 

İstanbul İlinde Faaliyet Gösteren Özel 
Hastanelerin; Radyoloji Bölümlerinde 
Kalite Belgesine Sahip Olma Durumu 

Toplam 49 100.0 100.0  
ISO 9001 12 24.5 44.4 44.4 
Akreditasyon 7 14.3 25.9 70.4 
Ruhsatlandırma 6 12.2 22.2 92.6 
ISO 9001+ 
Ruhsatlandırma 

1 2.0 3.7 96.3 

ISO 9001+ 
Akreditasyon 

1 2.0 3.7 100.0 

Toplam 27 55.1 100.0  
Cevapsız 22 44.9   

İstanbul İlinde Faaliyet Gösteren Özel 
Hastanelerin; Radyoloji Bölümlerinde 
Hangi Kalite Belgesi Var 

Toplam 49 100.0   
Yok 11 22.5 37.9 37.9 
Var 18 36.7 62.1 100.0 
Toplam 29 59.2 100.0  
Cevapsız 20 40.8   

İstanbul İlinde Faaliyet Gösteren Özel 
Hastanelerin; Kalite Belgesi Alımına 
Yönelik Çalışmaların Durumu 

Toplam 100.0   
Hayır 37 75.5 77.1 77.1 
Evet 11 22.4 22.9 100.0 
Toplam 48 98.0 100.0  
Cevapsız 1 2.0   

 
İstanbul İlinde Faaliyet Gösteren Özel 
Hastanelerin; JCI Akreditasyonuna 
Yönelik Çalışmaların Var Olma Durumu 

Toplam 49 100.0   
Hayır 38 77.6 77.6 77.6 
Evet 11 22.4 22.4 100.0 

JCI Akreditasyon Standartlarına Yönelik 
Eğitim Alma Durumu  

Toplam 49 100.0 100.0  
Hayır 23 46.9 46.9 46.9 
Evet 26 53.1 53.1 100.0 

Radyoloji Bölümünde Organizasyon 
Şemasının Var Olma Durumu 

Toplam 49 100.0 100.0  
Hayır 19 38.8 38.8 38.8 
Evet 30 61.2 61.2 100.0 

Radyoloji Bölümünde, Misyon Ve 
Vizyonlarını Yazılı İlan Etme Durumu   

Toplam 49 100.0 100.0  

Hayır 12 24.5 25.5 25.5 
Evet 35 71.4 74.5 100.0 
Toplam 47 95.9 100.0  
Cevapsız 2 4.1   

İstanbul İlinde Faaliyet Gösteren Özel 
Hastanelerin; Güvenlik Yönetim 
Programının Var Olma Durumu 

Toplam 49 100.0   
Hayır 40.8 40.8 40.8 
Evet 29 59.2 59.2 100.0 

Radyoloji bölümünde, Radyasyon 
Güvenliği Komitesinine Sahip Olma 
Durumu 

Toplam 49 100.0 100.0  
Hayır 11 22.4 22.4 22.4 
Kısmen 8 16.4 16.4 38.8 

Radyoloji Bölümünde Radyasyon 
Güvenlik Programının Var Olma Durumu 

Evet 30 61.2 61.2 100.0 

49 

20 
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 Toplam 49 100.0 100.0  
Hayır 17 34.7 34.7 34.7 
Evet 32 65.3 65.3 100.0 

Çalıştığınız Hastanenin, Tehlike Durumu 
Planının Var Olma Durumu  

Toplam 49 100.0 100.0  

Hayır 29 59.2 60.4 60.4 
Evet 19 38.8 39.6 100.0 
Toplam 48 98.0 100.0  
Cevapsız 1 2.0   

 
Çalıştığınız Hastanenin, Özel 
Hastanelerde Biyomedikal Bölümünün 
Var olma Durumu 

Toplam 49 100.0   
Hayır 26.5 26.5 26.5 
Evet 36 73.5 73.5 100.0 

 
Radyoloji Bölümünüzün,  Röntgen 
Arşivinin Bölümünün Var olma Durumu 
 Toplam 49 100.0 100.0  

Evrak Fazlalılığı 1 2.0 25.0 25.0 
Personel 
Adaptasyonu 

1 2.0 25.0 50.0 

Sorun Yaşanmadı 1 2.0 25.0 75.0 
Hizmet Yoğunluğu, 
yer sorunu, arşivleme 
Yetersizliği 

1 2.0 25.0 100.0 

Toplam 4 8.2 100.0  
Cevapsız 45 91.8   

JCI akreditasyona hazırlanırken 
Karşılaştığınız En Önemli Sorun Nedir? 

Toplam 49 100.0   
Eğitim = Radyoloji Uzmanı, Kurum = 
Özel 

 

13 

 
 Tablo 3.2’de İstanbul ilinde faaliyet gösteren özel hastanelerin radyoloji 

bölümlerine ait sonuçlara yer verilmiştir. Bunlar; 
 
 Özel hastanelerin radyoloji bölümlerin sahip olduğu herhangi bir kalite 

belgesinin var olup olmaması ile ilgili 49 radyoloji yöneticisi, çalıştıkları 

bölümle ilgili durumlarını belirtmiş bulunmaktadır. Görüşlerin yüzdelik 

dağılımları % 57.1 (n=28) kalite belgesine sahip oldukları, sahip olunan bu 

belgenin % 24.5 (n=12) ISO 9001 kalite belgesi olduğu, % 14.3 (n=7) JCI 

örgütünün vermiş olduğu akreditasyon belgesine sahip olduklarını yönünde 

görüş bildirmişlerdir. 

 Radyoloji yöneticilerinin çalıştıkları bölümde kalite belgesi alımına yönelik 

herhangi bir çalışma içerisinde olup olmadıkları yönünde görüşlerinin 

dağılımı farklılık göstermektedir. Bunlar % 22.4 (n=11) böyle bir çalışma 

içinde bulunmadıklarını ancak % 36.7 (n=18) ise konu ile ilgili ön 

çalışmaların başlatıldığını, % 40.8 (n=20)  konuyla ilgili herhangi bir görüş 

belirtmedikleri görülmüştür. 
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 Çalıştıkları özel hastane yönetimi tarafından JCI örgütünden akreditasyon 

belgesi almak yönünde bir çalışma başlatıldı mı yönündeki sorumuza % 

75.5 (n=37) böyle bir çalışma içinde olmadıklarını, % 22.4 (n=11) evet 

böyle bir çalışmanın hastane yönetimi tarafından başlatıldığı yönünde 

görüşlerini bildirmişlerdir.  

 Radyoloji yöneticilerinin JCI akreditasyon standartlarına yönelik herhangi 

bir eğitim programına dâhil olup olmadıkları yönüdeki sorumuza % 77.6      

(n=38) hayır böyle bir eğitim programına iştirak etmediklerini ifade 

ederken, % 22.4 (n=11) ise JCI akreditasyon standartlarının ne olduğu 

yönünde bir eğitim programına dahil olduklarını ifade etmişlerdir. 

 Radyoloji yöneticilerine çalıştığınız bölümde organizasyon şemasının var 

olup olmadığı yönündeki sorumuza % 53.1 (n=26) evet, % 46.9 (n=23) 

hayır şeklinde bölümlerindeki ile ilgili görüşlerini aktarmışlardır. 

 Radyoloji yöneticisi olarak çalıştığınız bölümde misyon ve vizyonunuz 

varmı ve bunların ilanı ile ilgili sorumuza yöneticiler farklı görüşler dile 

getirmişlerdir. Bunların % 61.2 (n=30) evet, % 38.8 (n=19) hayır 

şeklindedir. 

 Radyoloji yöneticisi olarak çalıştıkları hastanenin ”güvenlik yönetim 

programı”nın varlığı ile ilgili sorumuza radyoloji yöneticisi evet 

çalıştığımız hastanenin güvenlik yönetim programı olduğu yönünde  % 71.4 

(n=35) görüş bildirirken, % 24.5 (n=12) hayır çalıştığımız hastanenin 

”güvenlik yönetim programı”na sahip değiliz yönünde görüş 

bildirmişlerdir. 

 Yöneticisi olarak çalıştıkları hastanede acil durumlara karşı geliştirilmiş 

“tehlike durumu planı” varmı yönündeki sorumuza radyoloji yöneticileri      

% 65.3 (n=32) çalıştığımız hastanede tehlike durumu planını 

bulunmamaktadır derken, % 34.7 (n=17) evet tehlike durumu planımız 

bulunmaktadır yönünde görüşlerini dile getirmişlerdir. 

 Radyoloji yöneticisi olarak çalıştıkları hastanede biyomedikal bölümüne 

sahip olma durumuna ilişkin sorumuza % 59.2 (n=29) hayır çalıştığım 

hastanede biyomedikal bölümümüz yok derken, % 38.8 (n=19) evet 
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çalışmakta olduğumuz hastanede biyomedikal bölümümüz bulunmaktadır 

yönünde görüşlerini dile getirmişlerdir. 

 Yöneticisi olarak çalıştıkları radyoloji bölümününde, röntgen arşivinin olup 

olmaması yönündeki sorumuza, % 73.5 (n=36) evet bölümümüzde röntgen 

arşivimiz var derken, % 26.5 (n=13) hayır bölümümüzde röntgen 

arşivimimiz bulunmamaktadır yönünde görüşlerini bildirmişlerdir. 

 JCI akreditasyon denetimini yaşamış, akreditasyon belgesine sahip 

hastanelerin radyoloji yöneticilerine JCI denetimine hazırlanırken yönetici 

olarak yaşadığınız en büyük zorluklar nelerdir yönündeki sorumuza, evrak 

fazlalığı % 2.0 (n=1), personel adaptasyonu % 2.0 (n=1), yer sorunu % 2.0 

(n = 1) …gibi hususları dile getirdikleri görülmektedir. 
  

 3.6.3 İstanbul İlinde Faaliyet Gösteren Özel Hastanelerin 

Radyoloji Bölümlerinde Yöneticilik Görevini Üstlenen 

Kişilerin JCI Akreditasyon Standartlarına İlişkin 

Bulgular 
  
 Anket formumuzun üçüncü bölümünde yer alan ifadelerin 

değerlendirilmesi: 
  
 Anketimizin III. bölümünde JCI akreditasyon standartlarına yönelik 

oluşturduğumuz ifadelerde radyoloji ünitesinde görev alan tüm radyoloji 

yöneticilerinin (radyoloji uzmanı, başteknisyeni, birim sorumluları) cevaplamasını 

istedik. Bu ifadelere yönelik radyoloji yöneticilerinin cevapları aşağıda tablolarda 

görüldüğü gibidir. 
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3.6.3.1 Radyoloji Yöneticilerinin JCI Akreditasyon 

Standartlarını Yerine Getirmede Uygulanan Anket 

formunun Güvenirlik Analizi 

 

 Tablo 3.3:  Özel Hastanelerde Görevli Radyoloji Yöneticilerinin Akreditasyon  
   Standartlarına Yönelik Görüşlerin Güvenirlik Kat Sayıları 

JCI Akreditasyon 
Standartları 

Güvenirlik Kat Sayısı
Cronbach-α 

Standart: HD.6. 
Soru:1–3 
Toplam 0,72 
Standart: HD.6.1. 
Soru:4–7 
Toplam 0,75 
H Standart: 
HD.6.2. 
Soru:8–30 
Toplam 0,84 
Standart: HD.6. 3. 
Soru:31–34 
Toplam 0,71 
Standart: HD.6. 4. 
Soru:35–37 
Toplam 0,72 
Standart: HD.6.5 
Soru:38–48  
Toplam 0,83 
Standart: HD.6.6. 
Soru:49–52 
Toplam 0,70 
Standart: HD.6.7. 
Soru:53–54 
Toplam 0,88 
Standart: HD.6.8. 
Soru:55–61 
Toplam 0,85 
Standart: HD.6. 9. 
Soru:62 
Toplam - 
Standart: HD.6.10. 
Soru:63–64  
Toplam 0,75 
Standart: HD.7. 
Soru:65 
Toplam - 
Standart: HD.7.1. 
Soru:66–69 0,78 
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Toplam) 
Diğer 
Soru:70–75 
Toplam 0,79 
Toplam (1–75) 0,96 

 
 Tablo 3.3’de özel hastanelerde görevli radyoloji yöneticilerinin akreditasyon 

standartlarına yönelik görüşlerini belirlemek amacı ile oluşturulan soruların 

geçerlilik kat sayıları toplam ve alt gruplar için ayrı ayrı hesaplanmış ve tümü 0,70 in 

üzerinde 0,70 - 0,96 arasında bulunmuştur.  

 HD.6.9 ve HD.7 bölümlerinde tek soru bulunduğundan hesaplama 

yapılamamıştır. 
 
 3.6.3.2 HD.6 Hastaların İhtiyaçlarını Karşılamak Üzere 

Radyoloji Hizmetleri Vardır Ve Bunlar Tüm 

Bölgesel/Ulusal Standartlara, Kanun Ve Yönetmeliklere 

Uygun Olmalıdır” Standardına Katılım İle İlgili 

Bulgular 
 
 JCI akreditasyon örgütünün akreditasyon denetimini talep edecek olan 

hastanelerin radyoloji bölümlerine yönelik geliştirmiş olduğu standarta yönelik 3 

adet ifade geliştirdik ve yöneticilerin görüşlerine yönelik oluşturmuş olduğumuz 

ifadeler ile yöneticilerin bu ifadelere katılım yüzdeleri aşağıdaki tabloda gösterildiği 

gibidir. 
 
Tablo 3.4: ”HD.6 Hastaların İhtiyaçlarını Karşılamak Üzere Radyoloji Hizmetleri 

Vardır Ve Bunlar Tüm Bölgesel/Ulusal Standartlara, Kanun Ve 
Yönetmeliklere Uygun Olmalıdır” Standardını Karşılama Oranı 

 
İfadeler 
 Katılım Oranı Sıklık Yüzde Geçerli 

Yüzde 
Birikimli 

Yüzde 

Hiç Katılmıyorum 2 1.8 1.8 1.8 

Katılmıyorum 2 1.8 1.8 3.6 

Kararsızım 8 7.3 7.3 10.8 

Katılıyorum 51 45.9 45.9 56.8 

Ünitemizdeki işler her 
zaman kanun ve 
yönetmeliklere uygun 
düzenlenmektedir 

Tamamen Katılıyorum 48 43.2 43.2 100.0 
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 Toplam 111 100.0 100.0  

Katılıyorum 31 27.9 28.2 28.2 

Tamamen Katılıyorum 79 71.2 71.8 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  

Cevapsız 1 .9   

Ünitemiz kuruluşundan 
beri Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu(TAEK) tarafından 
verilen lisans işletim 
belgesiyle işletilmektedir 

Toplam 111 100.0  

Hiç Katılmıyorum 4 3.6 3.6 3.6 

Katılmıyorum 8 7.2 7.2 10.8 

Kararsızım 10 9.0 19.8 

Katılıyorum 44 39.6 39.6 59.5 

Tamamen Katılıyorum 45 40.6 40.6 100.0 

Ünitemizde herhangi bir 
radyolojik görüntüleme 
hizmeti kurum tarafından 
sağlanmamış ise dışarıya 
sevk işlemleri için gerekli 
bağlantılar yapılmıştır. 

Toplam 111 100.0 100.0  

 

9.0 

  

 Tablo 3.4’de JCI örgütünün radyoloji bölümleri için geliştirdiği “HD.6 

hastaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere radyoloji hizmetleri vardır ve bunlar 

tüm bölgesel/ulusal standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olmalıdır” 

standardı ile ilgili ifadelerde yöneticilerin vermiş olduğu cevapların yüzdelik 

dağılımları aşağıda gösterildiği gibidir (n=111); 
 

 Ünitemizdeki işler her zaman kanun ve yönetmeliklere uygun 

düzenlenmektedir ifadesine hiç katılmıyorum % 1.8 (n=2), katılmıyorum   

% 1.8 (n=2), kararsızım % 7.2 (n=8),  katılıyorum % 45.9 (n=51) oranında 

da tamamen katılıyorum  % 43.2 (n=48) cevabını vermişlerdir. Verilen bu 

cevaplardan yöneticilerin bu ifadeye % 81.9 katıldıklarını ifade etmişlerdir. 

 Ünitemiz kuruluşundan beri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) 

tarafından verilen lisans işletim belgesiyle işletilmektedir ifadesine 

katılıyorum % 28.2 (n=31) tamamen katılıyorum  % 71.8 (n=79) oranında 

cevap vermişlerdir. Verilen bu cevaplardan yöneticilerin TAEK tarafından 

verilen lisans belgesi ile işletildiği ifadesine % 100 katıldıkları görüşü ön 

plana çıkmıştır.  
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 Ünitemizde herhangi bir radyolojik görüntüleme hizmeti kurum tarafından 

sağlanmamış ise dışarıya sevk işlemleri için gerekli bağlantılar yapılmıştır 

ifadesine hiç katılmıyorum % 3.6 (n=4), katılmıyorum % 7.2 (n=8), 

kararsızım % 9.0 (n=10), katılıyorum % 39.6 (n=44) oranında da tamamen 

katılıyorum % 40.6 (n=45) cevabını vermişlerdir. Bu durumda yöneticiler 

sahip olmadıkları radyoloji hizmetlerinde gerekli bağlantıların yapıldığına 

katılma oranının yüksek olduğu görülmektedir. 
 

 3.6.3.3 “HD.6.1 Tanısal Görüntüleme Servisleri Kurum 

Tarafından Sağlanmalı Veya Her An Kullanıma Hazır 

Dış Kaynaklarla Gerekli Bağlantılar Yapılmalıdır” 

Standardına Katılım İle İlgili Bulgular 
   
 JCI örgütünün HD.6.1 Tanısal görüntüleme servisleri kurum tarafından 

sağlanmalı veya her an kullanıma hazır dış kaynaklarla gerekli bağlantılar 

yapılmalıdır standırdına yönelik tarafımızdan 4 adet ifade geliştirilmiştir. Oluşturulan 

ifadelerde standartta da istendiği üzere kurum tarafından sağlanamayan görüntüleme 

hizmetleri için kurulan dış bağlantılara yöneticilerin bakışını, görüşünü belirlemeye 

çalıştık. Aşağıdaki tabloda bu standarta yönelik yöneticilerin karşılama oranları 

gösterilmektedir. 

Tablo 3.5:  “HD.6.1.Tanısal görüntüleme servisleri kurum tarafından sağlanmalı  
  veya her an kullanıma hazır dış kaynaklarla gerekli bağlantılar  
  yapılmalıdır” Standardını Karşılama Oranı 
 

 
İfadeler 
 

Katılım Oranı Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

Hiç Katılmıyorum .9 .9 
Katılmıyorum 5 4.5 4.6 5.5 
Kararsızım 4 3.6 3.7 9.2 
Katılıyorum 46 41.4 42.2 51.4 
Tamamen Katılıyorum 53 47.7 48.6 100.0 
Toplam 109 98.2 100.0  
Cevapsız 2 1.8   
Toplam 111 100.0   
Katılmıyorum 3 2.7 2.7 2.7 
Kararsızım 3 2.7 2.7 5.4 

Ünitemizde verilen tüm 
radyolojik hizmetler 24 
saat tarafımızdan Katılıyorum 37 33.3 33.3 38.7 

1 .9 Radyolojik 
görüntüleme hizmetleri 
her zaman 
bulunduğumum kurum 
yönetimi tarafından 
sağlanmıştır. 
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Tamamen Katılıyorum 68 61.3 61.3 100.0 kesintisiz sağlanır. 
Toplam 111 100.0 100.0  
Hiç Katılmıyorum 2 1.8 1.8 1.8 
Kararsızım 2 1.8 1.8 
Katılıyorum 47 42.3 42.3 45.9 
Tamamen Katılıyorum 60 54.1 54.1 100.0 

Ünitemizde 
verilemeyen radyolojik 
hizmetlerin dışarıya 
sevk işlemleri için 
hastalar daima 
bilgilendirilirler. Toplam 111 100.0 100.0  

Hiç Katılmıyorum 3 2.7 2.7 2.7 
Katılmıyorum 1 .9 .9 3.6 
Kararsızım 6 5.4 5.4 9.0 
Katılıyorum 43 38.7 38.7 47.7 
Tamamen Katılıyorum 58 52.3 52.3 100.0 

Ünitemizde 
bulunmayıp dışarıdan 
alınacak radyoloji  
hizmetleri için  
görüntüleme 
merkezlerin seçiminde 
her zaman yasal 
mevzuata dikkat edilir. 

Toplam 111 100.0 100.0  

3.6 

 Tablo 3.5’de JCI örgütünün radyoloji bölümleri için geliştirdiği ”HD.6.1 

Tanısal görüntüleme servisleri kurum tarafından sağlanmalı veya her an kullanıma 

hazır dış kaynaklarla gerekli bağlantılar yapılmalıdır” standardı ile ilgili ifadelerin 

yüzdelik dağılımlarına bakıldığında (n=111); radyoloji bölümlerinde yöneticilik 

görevini üstlenen çalışma grubunun cevapları katılıyorum ve tamamen katılıyorumda 

toplandığı görülmektedir. JCI akreditasyon örgütünce akredite olmak isteyen 

hastanenin radyoloji ünitelerine yönelik geliştirmiş olduğu standarda ilişkin ifadeler 

ve radyoloji yöneticilerinin cevapları; 
 

 Radyolojik görüntüleme hizmetleri her zaman bulunduğumum kurum 

yönetimi tarafından sağlanmıştır ifadesine hiç katılmıyorum %1 (n=1), 

katılmıyorum % 4.6 (n=5), kararsızım % 3.7 (n=4),  katılıyorum % 42.2   

(n=46) oranında da, tamamen katılıyorum % 48.6 (n=53) cevabını 

vermişlerdir. Verilen bu cevaplardan yöneticilerin bu ifadeye hizmetlerinin 

kurumları tarafından düzenli bir şekilde verildiği düşüncesindedirler. 

 Ünitemizde verilen tüm radyolojik hizmetler 24 saat tarafımızdan kesintisiz 

sağlanır ifadesine katılmıyorum % 2.7 (n=3), kararsızım % 2.7 (n=3),  

katılıyorum % 33.3 (n=37) oranında da tamamen katılıyorum % 61.3         

(n=68) cevabını vermişlerdir. Görüntüleme hizmetlerinin kesintisiz 

verilmesi gerektiği yönündeki ifademize çoğunlukla katıldıkları 

görülmüştür. 
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 Ünitemizde verilemeyen radyolojik hizmetlerin dışarıya sevk işlemleri için 

hastalar daima bilgilendirilirler ifadesine hiç katılmıyorum % 1.8 (n=2), 

kararsızım % 1.8 (n=8),  katılıyorum % 42.3 (n=47) oranında da tamamen 

katılıyorum % 54.1 (n=60) cevabını vermişlerdir. Bu ifadelerden de 

anlaşılacağı üzere hastaların dışarıya sevki konusunda bilgilendirmenin 

önemini tamamen katılıyorum ve katılıyorum ifadeleri ile dile 

getirmişlerdir. 

 Ünitemizde bulunmayıp dışarıdan alınacak radyoloji hizmetleri için 

görüntüleme merkezlerin seçiminde her zaman yasal mevzuata dikkat edilir 

ifadesine hiç katılmıyorum % 2.7 (n=3), katılmıyorum % 0.9 (n=1), 

kararsızım % 5.4 (n=6),  katılıyorum % 38.7 (n=43) oranında da tamamen 

katılıyorum  % 52.3 (n=58) cevabını vermişlerdir. Buradan anlaşılacağı 

üzere hastanenin kendi bünyesinde bulunmayan görüntüleme ünitelerinin 

hangi merkezden seçiminin yapılmasında mevcut mevzuata riayet edilmesi 

yönünde ağırlıklı bir katılım sergilemişlerdir. 
  
 3.6.3.4 HD.6.2 Radyasyon Güvenlik Programı Olmalı, Takip Ve 

Dokümante Edilmelidir Standardına Katılım İle İlgili 

Bulgular 
   
 JCI örgütünün “HD.6.2 Radyasyon güvenlik programı olmalı, takip ve 

dokümante edilmelidir” standırdına yönelik tarafımızdan 23 adet ifade 

oluşturulmuştur. Aşağıdaki tabloda bu standarta yönelik radyoloji yöneticilerin kendi 

bölümlerinde görev alan radyoloji çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarını 

radyasyonun olası etkilerinden korumaya yönelik oluşturduğumuz farklı ifadeler ve 

bu ifadelere katılım oranlarını belirlemeye çalıştık. 
 
Tablo 3.6:  ”HD.6.2 Radyasyon Güvenlik Programı Olmalı, Takip Ve Dokümante 
 Edilmelidir” Standardını Karşılama Oranı 
 
İfadeler Katılım Oranı Sıklık Yüzde Geçerli 

Yüzde 
Birikimli 

Yüzde 
Hiç Katılmıyorum 2 1.8 1.8 1.8 
Katılmıyorum 2 1.8 1.8 3.6 
Kararsızım 5 4.6 4.6 8.1 

Ünitemizde çalışanlar 
kendilerini korumak 
için her zaman kurşun 
önlük gonad koruyucu Katılıyorum 51 45.9 45.9 54.1 

 226



Tamamen 
Katılıyorum 51 45.9 45.9 100.0 önlük, gonad koruyucu, 

kurşun paravan, tiroid 
koruyucu vb araçları 
kullanırlar 

Toplam 111 100.0 100.0  

Katılmıyorum 7 6.3 6.3 6.3 
Kararsızım 6 5.4 5.4 11.7 
Katılıyorum 50 45.0 45.1 56.8 
Tamamen 
Katılıyorum 48 43.2 43.2 100.0 

Ünitemizde çalışanlar 
her zaman hasta ve 
yakınlarını uygun 
koruyucu giysi ve 
teçhizatla korurlar 

Toplam 111 100.0  
Hiç Katılmıyorum 1 .9 .9 .9 
Katılmıyorum 7 6.3 6.4 7.3 
Kararsızım 6 5.4 5.5 12.8 
Katılıyorum 44 39.6 40.4 53.2 
Tamamen 
Katılıyorum 51 45.9 46.8 100.0 

Toplam 109 98.2 100.0  
Cevap Yok 2 1.8   

Ünitemizde çalışanların 
film dozimetre 
ölçümleri aylık yapılır 

Toplam 100.0  
Hiç Katılmıyorum 7 6.3 6.3 6.3 
Katılmıyorum 6 5.4 5.4 11.7 
Kararsızım 8 7.2 7.2 18.9 

38 34.3 34.3 53.2 
Tamamen 
Katılıyorum 52 46.8 46.8 

Ünitemizde film 
dozimetri sonuçları 
yüksek gelen kişilere 
daima gerekli tedbirler 
alınır 

Toplam 100.0 100.0  
Hiç Katılmıyorum 8 7.2 7.3 7.3 
Katılmıyorum 10 9.0 9.1 16.4 
Kararsızım 9 8.1 8.2 
Katılıyorum 31 27.9 28.2 52.7 
Tamamen 
Katılıyorum 52 46.8 47.2 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde çalışanların 
yılda en az bir kez 
hematolojik kontrolleri 
yaptırılarak kayıtları 
tutulur 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 23 20.9 20.9 
Katılmıyorum 22 19.8 20.0 40.9 
Kararsızım 11 9.9 10.0 50.9 
Katılıyorum 28 25.2 25.5 76.4 
Tamamen 
Katılıyorum 26 23.6 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde çalışanların 
yılda en az bir kez göz 
kontrolleri yaptırılarak 
kayıtları tutulur. 

Toplam 111 100.0   
3 2.7 2.7 2.7  

Ünitemizde tüm 
Katılmıyorum 3 2.7 2.7 5.4 

100.0 

111  

Katılıyorum 

100.0 

111 

24.5 

20.7 

23.4 100.0 

Hiç Katılmıyorum 
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Kararsızım 4 3.6 3.6 9.0 
Katılıyorum 34 30.6 30.6 39.6 
Tamamen 
Katılıyorum 67 60.4 60.4 100.0 

çalışanların radyasyon 
ölçümleri için uygun 
cihazları (TLD, cep, 
film dozimetri) vardır 

Toplam 111 100.0 100.0  
Hiç Katılmıyorum 46 41.4 41.8 41.8 
Katılmıyorum 30 27.0 27.3 69.1 
Kararsızım 9 8.1 8.2 77.3 
Katılıyorum 12 10.8 10.9 88.2 
Tamamen 
Katılıyorum 

13 11.7 11.8 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde tüm 
çalışanların kişisel 
dozimetre raporları, 
tıbbi muayene 
sonuçlarının kayıtları 
düzenli tutulmaz. 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 4 3.6 3.6 3.6 
Katılmıyorum 3 2.7 2.7 6.4 
Kararsızım 5 4.5 4.6 10.9 
Katılıyorum 41 36.9 37.3 48.2 
Tamamen 
Katılıyorum 

57 51.4 51.8 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde işe alınacak 
radyoloji çalışanlarının 
sağlık durumlarının 
yapacağı işe uygun 
olup olmadığı hakkında 
sağlık raporu daima 
alınır 

Toplam 111 100.0   
Katılmıyorum 3 2.7 2.7 2.7 
Kararsızım 2 1.8 1.8 4.5 
Katılıyorum 40 36.0 36.4 40.9 
Tamamen 
Katılıyorum 

65 58.6 59.1 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde çalışanların 
isimleri ile işe giriş ve 
işten ayrılış tarihlerinin 
kayıtları düzenli tutulur 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 2 1.8 1.8 1.8 
Katılmıyorum 3 2.7 2.7 4.5 
Kararsızım 1 .9 .9 5.5 
Katılıyorum 25 22.5 22.8 28.2 
Tamamen 
Katılıyorum 

79 71.2 71.8 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde 18  
yaşından küçükler 
çalıştırılmaz 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 7 6.3 6.6 6.6 
Katılmıyorum 6 5.4 5.7 12.3 
Kararsızım 5 4.5 4.7 17.0 
Katılıyorum 35 31.5 33.0 50.0 

Ünitemizde 16–18 yaş 
arası stajyer öğrenciler 
daima gözetimli 
alanlarda çalıştırılırlar. 
 Tamamen 

Katılıyorum 
53 47.7 50.0 100.0 
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Toplam 106 95.5 100.0  
Cevap Yok 5 4.5   
Toplam 111 100.0   
Katılmıyorum 2 1.8 1.8 1.8 
Katılıyorum 27 24.3 24.3 26.1 
Tamamen 
Katılıyorum 

82 73.9 73.9 100.0 

Ünitemizde Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu 
(TAEK) tarafından 
verilen lisans belgesi 
daima görünür yerde 
ilan edilir. 

Toplam 111 100.0 100.0  

Hiç Katılmıyorum 11 9.9 10.0 10.0 
Katılmıyorum 18 16.2 16.4 26.4 
Kararsızım 18 16.4 42.7 
Katılıyorum 31 27.9 28.1 70.9 
Tamamen 
Katılıyorum 

32 28.8 29.1 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde çalışanlara 
yönelik daima 
haftalık/aylık eğitim 
programları düzenlenir. 

Toplam 111 100.0   
Katılıyorum 35 31.5 31.5 31.5 
Tamamen 
Katılıyorum 

76 68.5 68.5 100.0 
Ünitemize girişte 
hasta/hasta yakınlarını 
korumak için 
radyasyon uyarı 
levhaları daima görünür 
yere asılır. 

Toplam 111 100.0 100.0  

Hiç Katılmıyorum 1 .9 .9 .9 
Katılmıyorum 6 5.4 5.5 6.4 
Kararsızım 6 5.4 5.5 11.8 
Katılıyorum 44 39.6 40.0 51.8 
Tamamen 
Katılıyorum 

53 47.7 48.1 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde enfekte ve 
tehlikeli maddelerin 
idaresi ile ilgili 
tarafımızdan 
oluşturulmuş prosedür 
bulunmaktadır. 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 1 .9 .9 .9 
Katılmıyorum 3 2.7 2.7 3.6 
Kararsızım 11 9.9 9.9 13.5 
Katılıyorum 50 45.0 45.0 58.6 
Tamamen 
Katılıyorum 

46 41.5 41.5 100.0 

Ünitemizde çalışanlar 
enfekte ve tehlikeli 
maddelerin idaresi 
durumunda ne 
yapacaklarını tam 
olarak bilirler. 

Toplam 111 100.0 100.0  
Hiç Katılmıyorum .9 .9 .9 
Katılmıyorum 7 6.3 6.3 7.2 
Kararsızım 20 18.0 18.0 25.2 
Katılıyorum 46 41.4 41.4 66.7 

Ünitemizde tüm 
çalışanlar yangın, 
deprem, patlama ve 
benzeri acil durumlarda 
tam olarak ne 
yapacaklarını bilirler

 

16.2 

1 

Tamamen 
Katılıyorum 

37 33.3 33.4 100.0 
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yapacaklarını bilirler Toplam 111 100.0 100.0  

Katılmıyorum 4 3.6 3.7 3.6 
12 10.8 10.8 14.4 

Katılıyorum 48 43.2 43.2 57.7 
Tamamen 
Katılıyorum 

47 42.3 42.3 100.0 

Ünitemizde çalışanlar 
tanı amaçlı 
uygulamalarda hasta 
dozu fazla verilmişse 
bu durumda ne 
yapacaklarını çok iyi 
bilirler. 

Toplam 111 100.0 100.0  

Hiç Katılmıyorum 48 43.2 43.6 
Katılmıyorum 33 29.7 30.0 73.6 
Kararsızım 11 9.9 10.0 83.6 
Katılıyorum 12 10.8 10.9 94.5 
Tamamen 
Katılıyorum 

6 5.4 5.5 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde çalışanlar 
acil durumlarda hamile 
kişilerden yasal izin 
alma gereğini 
duymazlar. 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 1 .9 .9 .9 
Katılmıyorum 1 .9 .9 1.8 
Kararsızım 6 5.4 5.5 7.2 
Katılıyorum 49 44.1 44.1 51.4 
Tamamen 
Katılıyorum 

54 48.6 48.6 100.0 

Ünitenizde çalışanların 
her zaman işlem öncesi 
hasta/hasta yakınını 
bilgilendirirler. 

Toplam 111 100.0 100.0  
Hiç Katılmıyorum 21 18.9 19.1 19.1 
Katılmıyorum 12 10.8 10.9 30.0 
Kararsızım 21 18.9 19.1 49.1 
Katılıyorum 34 30.6 30.9 80.0 
Tamamen 
Katılıyorum 

22 19.8 20.0 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde tüm 
çalışanlarla birlikte 
yangın, deprem, 
patlama ve benzeri acil 
durum için düzenli 
tatbikat yaptırılır. 

Toplam 111 100.0   
Katılmıyorum 5 4.5 4.5 4.5 
Kararsızım 9 8.1 8.1 12.6 
Katılıyorum 53 47.7 47.7 60.4 
Tamamen 
Katılıyorum 

44 39.6 39.7 100.0 

Ünitemizde çalışanlar 
tanı amaçlı 
uygulamalarda hasta 
yakınlarını her zaman 
nasıl koruyacaklarını 
bilirler. 

Toplam 111 100.0 100.0  

Kararsızım 

43.6 

  

 Tablo 3.6’da JCI örgütünün radyoloji bölümleri için geliştirdiği ”HD.6.2 

Radyasyon güvenlik programı olmalı, takip ve dokümante edilmelidir” standardı ile 

ilgili ifadelerin yüzdelik dağılımlarına bakıldığında (n=111); JCI akreditasyon 

örgütünce akredite olmak isteyen hastanenin radyoloji ünitelerine yönelik geliştirmiş 

 230



olduğu bu standarda tarafımızdan oluşturulan ifadeler ve radyoloji yöneticilerinin 

cevaplarında farklı dağılımlar gösterildiği tespit edilmiştir Yöneticilerin bu ifadelere 

vermiş olduğu cevapların yüzdelik dağılımları şöyledir; 
 

 Ünitemizde çalışanlar kendilerini korumak için her zaman kurşun önlük, 

gonad koruyucu, kurşun paravan, tiroid koruyucu vb. araçları kullanırlar 

ifadesine hiç katılmıyorum % 1.8 (n=2), katılmıyorum % 1.8 (n=2), 

kararsızım % 4.6 (n=5),  katılıyorum % 45.9 (n=51), tamamen katılıyorum  

% 45.9 (n=51) cevabını vermişlerdir. İfadeden de anlaşılacağı üzere 

yöneticiler katılıyorum ve tamamen katılıyorumla olması gerektiği şekilde 

bir katılım sergiledikleri görülmektedir. 

 Ünitemizde çalışanlar her zaman hasta ve yakınlarını uygun koruyucu giysi 

ve teçhizatla korurlar ifadesine katılmıyorum % 6.3 (n=7), kararsızım % 5.4 

(n=6),  katılıyorum % 45.1 (n=50), tamamen katılıyorum % 43.2 (n=48)  

cevabını vermişlerdir. Radyoloji yöneticileri inceleme esnasında hasta ve 

yakınlarının her zaman radyasyonun etkilerine karşı korunması yönünde bir 

katılımı dile getirmişlerdir. 

 Ünitemizde çalışanların film dozimetre ölçümleri aylık yapılır ifadesine Hiç 

katılmıyorum % 0.9 (n=1), katılmıyorum % 6.4 (n=7),  kararsızım % 5.5  

(n=6),  katılıyorum % 45.4 (n=44), tamamen katılıyorum % 46.8 (n=51)  

oranında bir katılım göstermişlerdir. Radyoloji yöneticileri çalıştıkları 

hastane yönetimi tarafından dozimetre sonuçlarının atom enerjisi 

kurumunda kontrollerinin yapıldığına yüksek bir derecede katıldıklarını 

göstermişlerdir. 

 Ünitemizde film dozimetri sonuçları yüksek gelen kişilere daima gerekli 

tedbirler alınır ifadesine hiç katılmıyorum % 6.3 (n=7), katılmıyorum % 5.4 

(n=6), kararsızım % 7.2 (n=8), katılıyorum % 34.3 (n=38) oranında da 

tamamen katılıyorum % 46.8 (n=52) cevabını vermişlerdir. Yöneticilerin 

gerek kendi dozimetre sonuçları gerekse bölümde çalışan diğer personelin 

yüksek gelen film dozimetre sonuçlarına uygun bir şekilde tedbirlerin 

alındığını katılıyorum ve tamamen katılıyorum cevapları ile göstermişlerdir. 
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 Ünitemizde çalışanların yılda en az bir kez hematolojik kontrolleri 

yaptırılarak kayıtları tutulur ifadesine hiç katılmıyorum % 7.3 (n=8), 

katılmıyorum % 9.3 (n=10), kararsızım % 8.2 (n=9),  katılıyorum % 28.2 

(n=31) oranında da tamamen katılıyorum % 47.2 (n=52) cevabını 

vermişlerdir. Radyoloji bölümlerinde yönetici olarak görev alan kişilerin 

hematolojik tahlillerin yaptırılması ve elde edilen sonuçlarının kayıtlarının 

düzenli tutulması konusunda katılıyorum ifadesini dile getirmişlerdir. 

 Ünitemizde çalışanların yılda en az bir kez göz kontrolleri yaptırılarak 

kayıtları tutulur ifadesine hiç katılmıyorum % 20.9  (n=23), katılmıyorum  

% 20.0 (n=22), kararsızım % 10.0 (n=11), katılıyorum % 25.5 (n=28), 

tamamen katılıyorum % 23.6 (n=26) şeklinde görüşlerini dile getirmişlerdir.  

 Ünitemizde tüm çalışanların radyasyon ölçümleri için uygun cihazları 

(TLD, cep, film dozimetri) vardır ifadesine hiç katılmıyorum % 3.7 (n=3), 

katılmıyorum % 3.7 (n=3), kararsızım % 3.6 (n=4), katılıyorum % 30.6 

(n=34), tamamen katılıyorum % 60.4 (n=67) cevabını vermişlerdir. 

Radyoloji çalışanlarının zorunlu olarak taşıması gereken bu araçlarla ilgili 

yöneticiler genelde % 91.0 oranında katılıyorum ifadesine yer verirken 

küçük bir grup bu konuda olumsuz bir ifade sergilemişlerdir. 

 Ünitemizde işe alınacak radyoloji çalışanlarının sağlık durumlarının 

yapacağı işe uygun olup olmadığı hakkında sağlık raporu daima alınır 

ifadesine hiç katılmıyorum % 3.6 (n=4), katılmıyorum % 2.7 (n=3), 

kararsızım % 4.6  (n=5), katılıyorum % 37.3 (n=41), tamamen katılıyorum 

% 51.8 (n=57) cevabını vermişlerdir. Radyoloji yöneticilerinin işe alınacak 

radyoloji çalışanlarının bu mesleği yapmaya uygunluğu yönünde resmi bir 

işlemin yapılması gerekliliğine katılmışlardır. 

 Ünitemizde çalışanların isimleri ile işe giriş ve işten ayrılış tarihlerinin 

kayıtları düzenli tutulur ifadesine katılmıyorum % 2.7 (n=3),  kararsızım    

% 1.8 (n=2), katılıyorum % 36.4 (n=40), tamamen katılıyorum  % 59.1    

(n=65) cevabını vermişlerdir. Radyoloji yöneticilerinin işe yeni başlayan ve 

ünitesinde çalıştığı süre boyunca radyoloji çalışanına ait resmi kayıtların 

tutulmasına % 95.5 kadar yüksek oranda katılmışlardır. 
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 Ünitemizde 18 yaşından küçükler çalıştırılmaz ifadesine hiç katılmıyorum   

% 1.8 (n=2), katılmıyorum % 2.7 (n=3), kararsızım % 0.9 (n=1),  

katılıyorum % 22.8 (n=25), tamamen katılıyorum % 71.8 (n=79) cevabını 

vermişlerdir. Yukarıdaki ifadelerin büyük bir kısmı yasalarında öngörüsü 

doğrultusunda radyoloji ünitelerinde işe başlayacak kişilerde 18 yaş 

üzerinde olması gerektiği düşüncesindedirler. 

 Ünitemizde 16–18 yaş arası stajyer öğrenciler daima gözetimli alanlarda 

çalıştırılırlar ifadesine hiç katılmıyorum % 6.6 (n=7), katılmıyorum % 5.7  

(n=6), kararsızım % 4.7 (n=5), katılıyorum % 33.0 (n=35), tamamen 

katılıyorum % 50.0 (n=53) cevabını vermişlerdir. Radyoloji yöneticilerinin 

çoğunluğu katılıyorum, tamamen katılıyorum şeklinde katılım 

sergilemişlerdir. 

 Ünitemizde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından verilen 

lisans belgesi daima görünür yerde ilan edilir ifadesine radyoloji 

yöneticileri, katılmıyorum % 1.8 (n=2), katılıyorum % 24.3 (n=27), 

tamamen katılıyorum % 73.9 (n=82) cevabı ile olumlu bir katılım 

göstermişlerdir.  

 Ünitemizde çalışanlara yönelik daima haftalık/aylık eğitim programları 

düzenlenir ifadesine hiç katılmıyorum % 10.0 (n=11), katılmıyorum % 16.4  

(n=18), kararsızım % 16.4 (n=18), katılıyorum % 28.1 (n=31), tamamen 

katılıyorum % 29.1 (n=32) cevabını vermişlerdir. Radyoloji yöneticilerinin 

büyük bir çoğunluğu söz konusu ifadeye katıldıklarını dile getirmişlerdir. 

 Ünitemize girişte, hasta/hasta yakınlarını korumak için radyasyon uyarı 

levhaları daima görünür yere asılır yönündeki ifademize radyoloji 

yöneticileri, katılıyorum % 31.5 (n=35), tamamen katılıyorum % 68.5  

(n=76) cevabı ile radyasyonun olası etkilerinden hasta ve hasta yakınlarını 

korumak ve uyarmak amacı ile hazırlanmış uyarı levhaların görünür yere 

asılmasına katılıyorum ve tamamen katılıyorum şeklinde yönelik 

görüşlerini dile getirmişlerdir. 

 Ünitemizde enfekte ve tehlikeli maddelerin idaresi ile ilgili tarafımızdan 

oluşturulmuş prosedür bulunmaktadır ifadesine hiç katılmıyorum % 0.9        

(n=1), katılmıyorum % 5.5 (n=6), kararsızım % 5.5 (n=6), katılıyorum % 
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40.0 (n = 44), tamamen katılıyorum % 48.1 (n = 53) cevabı ile radyoloji 

yöneticilerini konuya ilişkin olumlu katılımlarını aktarmışlardır. Özellikle 

nükleer tıp ünitelerinde kullanılan enfekte ve tehlikeli maddelerin olası 

zararlarından çalışanları ve hasta/hasta yakınlarını korumak için 

oluşturulması gereken bu prosedüre yöneticiler yüksek oranda katılım 

sergiledikleri görülmektedir. 

 Ünitemizde çalışanlar enfekte ve tehlikeli maddelerin idaresi durumunda ne 

yapacaklarını tam olarak bilirler yönündeki ifademize, hiç katılmıyorum      

% 0.9 (n=1), katılmıyorum % 2.7 (n=3), kararsızım % 9.9 (n=11),   

katılıyorum % 45.0 (n=50), tamamen katılıyorum % 41.5 (n=46) cevabı ile 

radyoloji yöneticilerini konuya ilişkin olumlu katılımlarını aktarmışlardır. 

Özellikle Nükleer tıp ünitelerinde kullanılan enfekte ve tehlikeli maddelerin 

hangi şartlarda kullanıma hazırlanacağına yönelik teknik personel 

bilgilendirilmesi gerektiği yönünde bir katılım sergilenmiştir.   

 Ünitemizde tüm çalışanlar yangın, deprem, patlama ve benzeri acil 

durumlarda tam olarak ne yapacaklarını bilirler,  ifadesine hiç katılmıyorum 

% 0.9 (n=1), katılmıyorum % 6.3 (n=7), kararsızım % 18.0 (n=18),   

katılıyorum % 41.4 (n=46), tamamen katılıyorum  % 33.4 (n=37) cevabı ile 

radyoloji yöneticilerini yangın deprem ve patlama gibi durumlardan ne 

yapılacağını bildiklerin olumlu yönde katılarak dile getirmişlerdir. 

Radyoloji yönetimi tarafından oluşturulan bir prosedür ile radyoloji 

çalışanları tam olarak neler yapılacağı göstermişlerdir. 

 Ünitemizde çalışanlar acil durumlarda hamile kişilerden yasal izin alma 

gereğini duymazlar ifadesi tarafımızdan özellikle ters soru tekniği ile 

sorulmuştur. Bu ifadeye radyoloji yöneticileri hiç katılmıyorum % 43.6        

(n=48), katılmıyorum % 30.0 (n=33), kararsızım % 10.0 (n=11), 

katılıyorum % 10.9 (n=12), tamamen katılıyorum % 5.5 (n=6) cevabı ile 

aslında olumsuz olan bu ifadeye olumlu bir katkı sağlamışlardır. Normal 

şartlar altında radyoloji ünitelerinde hamile, hamilelik şüphesi olan kişilere 

radyolojik inceleme yapılmaz, acil durumlarda gerekiyor ise radyoloji 

ünitelerinde çalışanlar sevki yapan doktorun yani radyolojik incelemeyi 

talep eden doktorun ve inceleme yapılacak hamile hastanın yasal iznini 
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alınarak bu şartlarda radyolojik inceleme yapılabilir yönünde bir görüşe % 

100 katılımın olması gerekirken bazı radyoloji yöneticilerinin kararsızım 

katılıyorum, tamamen katılıyorum ifadeleri (toplamda % 26.4) ile böyle bir 

katılım sergilemeleri hastanın radyasyonun olası etkilerine karşı korumada 

istenmeyen bir katılım şeklidir. 

 Ünitenizde çalışanların her zaman işlem öncesi hasta/hasta yakınını 

bilgilendirirler ifadesinde radyoloji yöneticileri hiç katılmıyorum % 0.9        

(n=1), katılmıyorum % 0.9 (n=1), kararsızım % 5.4 (n=6), katılıyorum % 

44.1 (n=49), tamamen katılıyorum % 48.6 (n=54) cevapları ile yüksek 

oranda olumlu yönde bir katılım gösterdikleri izlenmektedir. Radyoloji 

yöneticileri ünitelerinde yapılacak girişimsel işlemler öncesi ekipte görevli 

kişiler tarafından hasta ve yakınlarının işlemin riskleri hakkında gerek yazılı 

gerek sözlü bir şekilde bilgilendirme yolunda olmaları gerektiği görüşünün 

ortaya çıkmaktadır. 

 Ünitemizde tüm çalışanlarla birlikte yangın, deprem, patlama ve benzeri 

acil durum için düzenli tatbikat yaptırılır ifadesine, hiç katılmıyorum %, 

19.1 (n=21), katılmıyorum % 10.9 (n=12), kararsızım % 19.1 (n=21), 

katılıyorum % 30.9 (n=34), tamamen katılıyorum % 20.0 (n=22) cevapları 

ile katılıyorum, katılmıyorum cevapları ile eşit bir dağılım sergilemektedir. 

Bu cevaplardan da anlaşılacağı gibi radyoloji yöneticilerinin çoğunluğu 

yöneticilik yaptıkları ünitelerinde çalışanları ile birlikte düzenli olarak sivil 

kuruluşlarınında (arama kurtarma, itfaiye örgütü… vb) teknik desteğini 

alarak tatbikatlar yapılmadığı ortaya çıkmaktadır. 
  
 3.6.3.5 HD.6.3 Testlerin Yapılması Ve Yorumlanması, 

Yeterince Eğitilmiş, Yetenekli Ve Deneyimli Uzmanlar 

Tarafından Gerçekleştirilmelidir Standardına Katılım 

İle İlgili Bulgular 
  
 JCI akreditasyon örgütünce denetim sürecine hazırlanan hastanelerin radyoloji 

bölümlerine yönelik geliştirmiş olduğu standartlardan birisi HD.6.3 Testlerin 

yapılması ve yorumlanması, yeterince eğitilmiş, yetenekli ve deneyimli uzmanlar 
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tarafından gerçekleştirilmelidir standartdır. Tarafımızdan oluşturulan 4 ifadeye 

radyoloji çalışanlarının radyasyonun sekonder etkilerine karşı koruyucu araçlardan 

bir tanesi olan personel dozimetrelerinin kalite kontrolleri ile ünitede uygulanan 

kalite kontrol çalışmaları konusunda yetkili kişileri bulundurma ile ilgili 4 adet 

ifadeye yer verilmiş olup yöneticilerin bu standarta ilişkin ifadeleri tablo 3.7’de 

gösterildiği gibidir. 
 
Tablo 3.7:  “HD.6. 3. Testlerin Yapılması Ve Yorumlanması, Yeterince Eğitilmiş, 

Yetenekli Ve Deneyimli Uzmanlar Tarafından Gerçekleştirilmelidir” 
Standardını Karşılama Oranı 

 
İfadeler 
 

Katılım Oranı Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

Hiç Katılmıyorum 2 1.8 1.8 1.8 
Katılmıyorum 2 1.8 1.8 3.6 
Kararsızım 5 4.5 4.5 8.2 
Katılıyorum 39 35.1 35.5 43.6 
Tamamen 
Katılıyorum 

62 55.9 56.4 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde personel 
dozimetrilerinin kalite 
kontrolü her zaman yetkili 
kişiler tarafından yapılır. 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 2 1.8 1.8 1.8 

Katılmıyorum 1 .9 .9 2.7 
Kararsızım 3 2.7 2.7 5.4 
Katılıyorum 39 35.1 35.1 40.5 
Tamamen 
Katılıyorum 

66 59.5 59.5 100.0 

Ünitemizde röntgen cihazları 
ile ilgili yapılan testlerin 
yorumlanmasında her zaman 
konunu uzmanına başvurulur. 

Toplam 111 100.0 100.0  
Hiç Katılmıyorum 2 1.8 1.8 1.8 

Katılmıyorum 3 2.7 2.7 4.5 
Kararsızım 9 8.1 8.2 12.7 
Katılıyorum 38 34.2 34.5 47.3 
Tamamen 
Katılıyorum 

58 52.3 52.8 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde radyolojik 
cihazlarının kalibrasyonunun 
düzenli aralıklarla yaptırılır. 

Toplam 111 100.0   

Hiç Katılmıyorum 10 9.0 9.1 9.1 

Katılmıyorum 17 15.3 15.5 24.5 
Kararsızım 20 18.0 18.2 42.7 

Ünitemizde radyolojik 
cihazların kalite kontrol 
işlemleri her zaman sağlık 
fizikçisi tarafından yapılır Katılıyorum 29 26.1 26.4 69.1 
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Tamamen 
Katılıyorum 

34 30.6 30.8 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Toplam 111 100.0   

 

  
 Tablo 3.7’de JCI örgütünün radyoloji bölümleri için geliştirdiği ”HD.6.3 

Testlerin yapılması ve yorumlanması, yeterince eğitilmiş, yetenekli ve deneyimli 

uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir” standardı ile ilgili ifadelerin yüzdelik 

dağılımlarına bakıldığında (n=111); radyoloji bölümlerinde yöneticilik görevini 

üstlenen çalışma grubunun cevaplarının büyük bir kısmı, katılıyorum ve tamamen 

katılıyorum cevaplarında toplandığı görülmektedir. JCI akreditasyon örgütünce 

akredite olmak isteyen hastanenin radyoloji ünitelerine yönelik geliştirmiş olduğu bu 

standarda tarafımızdan oluşturulan ifadeler ve radyoloji yöneticilerinin cevaplarından 

bazıları; 
 
 Ünitemizde personel dozimetrilerinin kalite kontrolü her zaman yetkili 

kişiler tarafından yapılır ifadesine radyoloji yöneticileri, hiç katılmıyorum 

% 1.8 (n=2), katılmıyorum % 1.8 (n=2), kararsızım % 4.5 (n=5),  

katılıyorum % 35.5 (n=39), tamamen katılıyorum % 56.4 (n=62) cevabını 

vermişlerdir. Verilen bu cevaplardan anlaşılacağı gib radyoloji yöneticileri 

çalışanlarını radyasyon ölçümünde kullandıkları dozimetrelerin 

kontrollerini yetkili kişiler tarafından yapılır ifadesine katıldıkları yönünde 

görüşlerini belirtmişlerdir. 

 Ünitemizde röntgen cihazları ile ilgili yapılan testlerin yorumlanmasında 

her zaman konunu uzmanına başvurulur ifadesine hiç katılmıyorum % 1.8          

(n=2), katılmıyorum % 0.9 (n=1), kararsızım % 2.7 (n=3),  katılıyorum  % 

35.1 (n=39) oranında da tamamen katılıyorum % 59.5 (n=66) cevaplarını 

vermişlerdir. Radyoloji ünitelerinde kullanılan tüm cihazların periyodik 

bakımları ve testlerin yorumlanması konusunda bünyesinde yetkili 

uzmanları barundırabilmeli aksi durumda ise bu hizmeti veren kuruluşlar ile 

resmi anlaşma yaparak gerekli durumlarda bu kişilerden destek alınması 

gerektiği yönünde bir katılım göstermişlerdir. 
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 Ünitemizde radyolojik cihazlarının kalibrasyonunun düzenli aralıklarla 

yaptırılır ifadesine hiç katılmıyorum % 1.8 (n=2), katılmıyorum % 2.7        

(n=3), kararsızım % 8.2 (n=9), katılıyorum % 34.5 (n=38) tamamen 

katılıyorum % 52.8 (n=58) cevaplarını vermişlerdir. Yöneticiler radyolojide 

cihaz kalibrasyonun önemini ve kalibrasyon işlemlerinin cihazın 

özelliklerine uygun olarak belirlenen zaman dilimlerinde yaptırılması 

gerektiğini dile getirmişlerdir. 

 Ünitemizde bulunan röntgen cihazlarının kalite kontrol işlemleri her zaman 

sağlık fizikçisi tarafından yapılır ifadesine radyoloji yöneticileri, hiç 

katılmıyorum % 9.1 (n=10), katılmıyorum % 15.5 (n=17), kararsızım % 

18.2 (n=20), katılıyorum % 26.4 (n=29), tamamen katılıyorum % 30.8 

(n=34) yönünde cevapları katılımda bulunmuşlardır. Radyoloji 

yöneticilerinin vermiş olduğu cevapların çoğunluğunda da anlaşılacağı 

üzeri çalıştıkları hastanede “sağlık fizikçisi” bulundurmadıkları ve testlerin 

sağlık fizikçileri tarafından yapılmadığı anlaşılmaktadır.  
  
 3.6.3.6 HD.6.4 Radyoloji Sonuçları Kurum Tarafından 

Tanımlanmış Bir Süre İçerisinde Verilmelidir 

Standardına Katılım İle İlgili Bulgular 
  
 JCI akreditasyon örgütü radyoloji sonuçlarının belirlenmiş bir süre içerisinde 

verilmelidir yönünde geliştirmiş olduğu bu standarta yönelik 3 adet ifadeye yönetim 

görevini üstlenmiş kişilerin bu ifadelerini ve katılım oranları aşağıda gösterildiği 

gibidir. 

Tablo 3.8:  “HD.6.4 Radyoloji sonuçları kurum tarafından tanımlanmış bir süre 
  içerisinde verilmelidir” Standardını Karşılama Oranı 
 
İfadeler 
 

Katılım Oranı Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

Hiç Katılmıyorum 7 6.3 6.3 6.3 
Katılmıyorum 4 3.6 3.6 9.9 
Kararsızım 2 1.8 1.8 11.7 
Katılıyorum 33 29.7 29.7 41.4 
Tamamen 
Katılıyorum 

65 58.6 58.6 100.0 

Ünitemizde tetkik 
sonuçları her zaman en geç 
3 gün içerisinde verilir. 

Toplam 111 100.0 100.0  
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Katılmıyorum 2 1.8 1.8 1.8 
Kararsızım 6 5.4 5.5 7.3 
Katılıyorum 45 40.5 40.9 48.2 
Tamamen 
Katılıyorum 

57 51.4 51.8 100.0 

Toplam 110 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde zamanında 
yapılamayan rapor 
teslimlerinin sebepleri 
düzenli olarak takip edilir. 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 1 .9 .9 .9 
Katılmıyorum 4 3.6 3.6 4.5 
Kararsızım 5 4.5 4.5 9.1 
Katılıyorum 53 47.7 48.2 57.3 
Tamamen 
Katılıyorum 

47 42.3 42.8 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde tekrar edilen 
filmlerin sebepleri düzenli 
olarak araştırılır. 

Toplam 111 100.0   

99.1 

  
 Tablo 3.8’de JCI örgütünün radyoloji bölümleri için geliştirdiği “HD.6.4 

Radyoloji sonuçları kurum tarafından tanımlanmış bir süre içerisinde 

verilmelidir” standardı ile ilgili ifadelerin yüzdelik dağılımlarına bakıldığında        

(n=111); Radyoloji bölümlerinde yöneticilik görevini üstlenen çalışma grubunun 

cevaplarının büyük bir kısmı, katılıyorum ve tamamen katılıyorum cevaplarında 

toplandığı görülmektedir. JCI akreditasyon örgütünce akredite olmak isteyen 

hastanenin radyoloji ünitelerine yönelik geliştirmiş olduğu bu standarda tarafımızdan 

oluşturulan ifadelerin ve radyoloji yöneticilerinin cevaplarından bazıları; 
 

 Ünitemizde tetkik sonuçları her zaman en geç 3 gün içerisinde verilir 

ifadesine hiç katılmıyorum % 6.3 (n=7), katılmıyorum % 3.6 (n=4), 

kararsızım % 1.8 (n=2), katılıyorum % 29.7 (n=33) tamamen katılıyorum  

% 58.6 (n=65) cevabını vermişlerdir. Radyoloji ünitelerinde yapılan 

incelemelerin tanımlanan süre içerisinde raporu ile birlikte hastaya 

verilmesi gerektiği yönünde bir katılım göstermişlerdir. 

 Ünitemizde zamanında yapılamayan rapor teslimlerinin sebepleri düzenli 

olarak takip edilir ifadesine katılmıyorum % 1.8 (n=2), kararsızım % 5.5    

(n=6), katılıyorum % 4.9 (n=45), tamamen katılıyorum % 51.8 (n=57) 

olarak bir dağılım göstermektedir. Radyoloji yöneticileri tanımlanan süre 

içerisinde verilemeyen filmlerin hangi sebepten aksadığını ve bu aksaklığın 

düzeltilmesi yönünde işlem yapılması gerektiğine katılmışlardır. 
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 Ünitemizde tekrar edilen filmlerin sebepleri düzenli olarak araştırılır 

ifadesine hiç katılmıyorum % 0.9 (n=1), katılmıyorum % 3.6 (n=4), 

kararsızım % 4.5 (n=5), katılıyorum % 48.2 (n=53), tamamen katılıyorum  

% 42.8 (n=47) olarak olumlu bir dağılım göstermektedir. Radyoloji 

yöneticileri film tekrarlarının telafisi yönünde bir katılım göstermektedirler. 
 

 3.6.3.7 HD.6.5 Tüm Radyoloji Cihazları, Düzenli Olarak 

Kontrol Edilip, Bakımı, Kalibrasyonu Yapılıp Bu 

Aktivitelerin Kayıtları Uygun Bir Şekilde Tutulmalıdır 

Standardına Katılım İle İlgili Bulgular 
  

Radyoloji ünitelerinde kullanılan cihazların düzenli kayıtlarının tutulup 

bunların kalite kontrollerinin yaptırılmasına yönelik JCI akreditasyon örgütünce 

geliştirilen ilgili bu standartta yöneticilerin katılım durumlarını belirlemeye yönelik 

11 adet ifade hazırlnmış olup bu ifadelere yönelik yöneticilerin katılım durumları 

aşağıda tabloda gösterildiği gibidir. 
 
Tablo 3. 9:  “HD.6.5 Tüm radyoloji cihazları, düzenli olarak kontrol edilip, bakımı, 

kalibrasyonu yapılıp bu aktivitelerin kayıtları uygun bir şekilde 
tutulmalıdır” Standardını Karşılama Oranı 
 

İfadeler 
 

Katılım Oranı Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

Hiç Katılmıyorum 2 1.8 1.8 1.8 
Katılmıyorum 10 9.0 9.1 10.9 
Kararsızım 9 8.1 8.2 19.1 
Katılıyorum 43 38.7 39.1 58.2 
Tamamen 
Katılıyorum 

46 41.4 41.8 100.0 

110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde tüm 
radyolojik cihazlarının 
kalibrasyonu kayıtları 
düzenli tutulur. 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 4 3.6 3.6 3.6 
Katılmıyorum 2 1.8 1.8 5.4 
Kararsızım 8 7.2 7.2 12.6 
Katılıyorum 43 38.7 38.7 51.4 
Tamamen 
Katılıyorum 

54 48.6 48.7 100.0 

Ünitemizde tüm radyoloji 
cihazlarının bakımı 
düzenli yaptırılır. 

Toplam 111 100.0 100.0  
Hiç Katılmıyorum 3 2.7 2.7 2.7 

Toplam 
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Hiç Katılmıyorum 3 2 7 2 7 2 7
Katılmıyorum 4 3.6 3.6 6.4 Kararsızım 10 9.0 9.1 15.5 
Katılıyorum 46 41.4 41.8 57.3 
Tamamen 
Katılıyorum 

47 42.3 42.8 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde tüm 
cihazların radyasyon 
güvenliği açısından, 
önerilen sürelerde rutin 
kalite kontrol işlemleri 
yaptırma protokolü 
vardır. Toplam 111 100.0   

Hiç Katılmıyorum 2 1.8 1.9 1.8 
Katılmıyorum 4 3.6 3.6 5.4 
Kararsızım 10 9.0 9.0 14.4 
Katılıyorum 45 40.5 40.5 55.0 
Tamamen 
Katılıyorum 

50 45.0 45.0 100.0 

Ünitemizdeki tüm 
cihazlar yetkili kuruluşlar 
tarafından düzenli olarak 
ölçülür. 

Toplam 111 100.0 100.0  
Hiç Katılmıyorum 8 7.2 7.3 7.3 
Katılmıyorum 11 9.9 10.0 17.3 
Kararsızım 12 10.8 10.9 28.2 
Katılıyorum 43 38.7 39.1 67.3 
Tamamen 
Katılıyorum 

36 32.4 32.7 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde tüm 
cihazlarının kalibrasyon 
testlerinin yorumlanması 
için yeterince eğitilmiş, 
yetenekli ve deneyimli 
uzmanları vardır. 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 44 39.6 40.0 40.0 
Katılmıyorum 35 31.5 31.8 71.8 
Kararsızım 6 5.4 5.5 77.3 
Katılıyorum 11 9.9 10.0 87.3 

14 12.6 12.7 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde tüm radyoloji 
cihazlarının bakımı, 
onarım ve kalibrasyon 
aktivitelerin kayıtları 
düzenli tutulmaz. 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 2 1.8 1.8 1.8 
Katılmıyorum 7 6.3 6.4 8.2 
Kararsızım 6 5.4 5.5 13.6 
Katılıyorum 52 46.8 47.3 60.9 
Tamamen 
Katılıyorum 

43 38.7 39.0 100.0 

110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde cihazlarla 
ilgili bakım onarım 
kayıtları düzenli 
arşivlenir. 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 1 .9 .9 .9 
Katılmıyorum 2 1.8 1.9 2.8 
Kararsızım 8 7.2 7.3 10.1 
Katılıyorum 53 47.7 48.6 58.7 

Tamamen 
Katılıyorum 

Toplam 
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Tamamen 
Katılıyorum 

45 40.5 41.3 100.0 

Toplam 109 100.0  
Cevap Yok 2 1.8   
Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 4 3.6 3.6 3.6 
Katılmıyorum 3 2.7 2.7 6.4 
Kararsızım 10 9.0 9.1 15.5 
Katılıyorum 50 45.0 45.5 60.9 
Tamamen 
Katılıyorum 

43 38.7 39.1 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde tüm radyoloji 
cihazlarının kullanım 
talimatı vardır. 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 5 4.5 4.5 4.5 
Katılmıyorum 8 7.2 7.3 11.8 

26 23.6 35.5 
Katılıyorum 40 36.0 36.4 
Tamamen 
Katılıyorum 

31 27.9 28.2 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde cihazların 
ölçülen parametreleri 
daima ulusal/uluslararası 
mevzuatla karşılaştırılır. 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 3 2.7 2.8 2.8 
Katılmıyorum 12 10.8 11.1 13.9 
Kararsızım 14 12.6 13.0 26.9 
Katılıyorum 48 43.2 44.4 71.3 
Tamamen 
Katılıyorum 

31 27.9 28.7 100.0 

Toplam 108 97.3 100.0  
Cevap Yok 3 2.7   

Ünitenizde kullanılan 
tüm kurşun materyallerin 
her zaman düzenli 
kontrolü yapılır. 

Toplam 111 100.0   

 

98.2 

Kararsızım 23.4 
71.8 

 Tablo 3.9’de JCI örgütünün radyoloji bölümleri için geliştirdiği “HD.6.5 Tüm 

radyoloji cihazları, düzenli olarak kontrol edilip, bakımı, kalibrasyonu yapılıp 

bu aktivitelerin kayıtları uygun bir şekilde tutulmalıdır” standardı ile ilgili 

ifadelerin yüzdelik dağılımlarına bakıldığında (n=111); Radyoloji bölümlerinde 

yöneticilik görevini üstlenen çalışma grubunun cevaplarının büyük bir kısmı, 

katılıyorum ve tamamen katılıyorum cevaplarında toplandığı görülmektedir. JCI 

akreditasyon örgütünce akredite olmak isteyen hastanenin radyoloji ünitelerine 

yönelik geliştirmiş olduğu bu standarda tarafımızdan oluşturulan ifadeler ve radyoloji 

yöneticilerinin cevaplarından bazıları; 
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 Ünitemizde tüm radyolojik cihazlarının kalibrasyonu kayıtları düzenli 

tutulur ifadesine hiç katılmıyorum % 1.8 (n=2), katılmıyorum % 9.1 (n=10), 

kararsızım % 8.2 (n=9),  katılıyorum % 39.1 (n=43), tamamen katılıyorum  

% 48.1 (n=46) cevaplarını vermişlerdir. Cihazlarla ilgili periyodik 

kayıtların tutulması yönünde yöneticiler bir katılım göstermişlerdir. 

 Ünitemizde tüm radyoloji cihazlarının bakımı düzenli yaptırılır ifadesine 

hiç katılmıyorum % 3.6 (n=4), katılmıyorum % 1.8 (n=2), kararsızım % 7.2    

(n=8), katılıyorum % 38.7 (n=43) oranında da tamamen katılıyorum % 48.7 

(n=54) cevaplarını vermişlerdir. Yöneticiler cihazların bakımlarının 

yaptırılması ile ilgili olumlu bir katılım göstermişlerdir. 

 Ünitemizde tüm cihazların radyasyon güvenliği açısından, önerilen 

sürelerde rutin kalite kontrol işlemleri yaptırma protokolü vardır ifadesine 

hiç katılmıyorum % 2.7 (n=3), katılmıyorum % 3.6 (n=4), kararsızım % 9.1   

(n=10), katılıyorum % 41.8 (n=46),  tamamen katılıyorum % 42.8 (n=47) 

cevaplarını vermişlerdir. Yöneticilere yöneltilen bu soruya katılım durumu 

açısından değerlendirmek gerekirsek hasta ve çalışanların radyasyondan 

korunması için kalite kontrol protokollerinin varlığına katılmışlardır. 

 Ünitemizdeki tüm cihazlar yetkili kuruluşlar tarafından düzenli olarak 

ölçülür ifadesine hiç katılmıyorum % 1.9 (n=2), katılmıyorum % 3.6 (n=4), 

kararsızım % 9.0 (n=10),  katılıyorum % 40.5 (n=45), tamamen katılıyorum  

% 45.0 (n=50) cevapları ile olumlu bir katılım sergilemişlerdir. 

 Ünitemizde tüm cihazlarının kalibrasyon testlerinin yorumlanması için 

yeterince eğitilmiş, yetenekli ve deneyimli uzmanları vardır ifadesine hiç 

katılmıyorum % 7.3 (n=8), katılmıyorum % 10.0 (n=11), kararsızım % 10.9 

(n=12), katılıyorum % 39.1 (n=43), tamamen katılıyorum % 32.7 (n=36) 

cevapları ile olumlu ve olumsuz katılım dağılımı sergiledikleri 

izlenmektedir.  

 Ünitemizde tüm radyoloji cihazlarının bakımı, onarım ve kalibrasyon 

aktivitelerin kayıtları düzenli tutulmaz ifadesi ters soru tekniği ile sorulmuş 

olup yöneticiler hiç katılmıyorum % 40.0 (n=44), katılmıyorum % 31.8      

(n=35), kararsızım % 5.5 (n=6), katılıyorum % 10.0 (n=11), tamamen 

katılıyorum % 12.7 (n=14) cevabını vererek olumsuz olan bu ifadeye 
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katılmadıklarını dile getirerek gerçekte kalibrasyon kayıtlarının düzenli 

tutulduğu yönünde bir katılım göstermişlerdir. 

 Ünitemizde cihazların ölçülen parametreleri daima ulusal/uluslararası 

mevzuatla karşılaştırılır ifadesine hiç katılmıyorum % 4.5 (n=5), 

katılmıyorum % 7.3 (n=8), kararsızım % 23.6 (n=8),  katılıyorum % 36.4 

(n=40), tamamen katılıyorum % 28.2 (n=31) cevabını vermişlerdir. Verilen 

bu cevaplardan % 23.6 gibi oranda yöneticiler kararsız ifadesinde 

bulunmuşlardır. Bu ifadende anlaşılacağı üzere radyoloji ünitelerinde 

kullanılan cihazların ulusal/uluslarası mevzuatla karşılanmasında kararsız 

bir grup olduğu görülmektedir.  

 Ünitenizde kullanılan tüm kurşun materyallerin her zaman düzenli kontrolü 

yapılır ifadesine hiç katılmıyorum % 2.8 (n=5), katılmıyorum % 11.1         

(n=12), kararsızım % 13.0 (n=14), katılıyorum % 44.4 (n=48), tamamen 

katılıyorum % 28.7 (n=31) cevabını vermişlerdir. Personel korunmasında 

önemli bir araç olan kurşun önlüklerin dönem dönem kırılma ve 

yıpranmalarının kontrol edilmesi gerekmektedir görüşünü ön sıraya 

koymuşlardır. 
  
 3.6.3.8 HD.6.6 Röntgen Filmleri Ve Diğer Malzemeler Düzenli 

Olarak Kullanıma Hazır Bulundurulmalıdır 

Standardına Katılım İle İlgili Bulgular 
  
 Radyoloji ünitelerinde farklı türde malzemeler kullanılmaktadır. Bu 

malzemelerin başında röntgen filmleri ve banyo sölüsyonları, kit vs. Bu 

malzemelerin istendiğinde kullanıma sunulması ve radyoloji ünitelerinde kullanılın 

tıbbi atığın depolanmasına yönelik 4 adet ifade oluşturulmuştur. Oluşturulan bu 

ifadelere yöneticilerin hangi oranda katılımlarını belirlemeye yönelik bulgular ve 

sonuçları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 
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Tablo 3.10:  ”HD.6.6. Röntgen Filmleri Ve Diğer Malzemeler Düzenli Olarak 
 Kullanıma Hazır Bulundurulmalıdır” Standardını Karşılama Oranı 
 
İfadeler 
 
 

Katılım Oranı 
Sıklık Yüzde Geçerli 

Yüzde 
Birikimli 

Yüzde 

Hiç Katılmıyorum 1 .9 .9 .9 
Katılmıyorum 5 4.5 4.5 5.5 
Kararsızım 10 9.0 9.1 14.5 
Katılıyorum 59 53.2 53.6 68.2 
Tamamen Katılıyorum 35 31.5 31.9 100.0 
Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde röntgen 
filmlerinin kullanıma 
her an hazır olması için 
prosedürler 
oluşturulmuştur. 

Toplam 111 100.0   
Katılmıyorum 2 1.8 1.8 1.8 
Kararsızım 4 3.6 3.6 5.5 
Katılıyorum 51 45.9 46.4 51.8 
Tamamen Katılıyorum 53 47.7 48.2 100.0 
Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde çalışanlar 
tıbbi atığın nasıl 
depolanacağını bilirler. 

Toplam 111 100.0   
5 4.5 4.8 4.8 

Katılmıyorum 12 10.8 11.5 16.3 
Kararsızım 20 18.0 19.2 35.6 

35 31.5 33.7 69.2 
Tamamen Katılıyorum 32 28.8 30.8 100.0 
Toplam 104 93.7 100.0  
Cevap Yok 7 6.3   

Ünitemizde kullanılan 
kit maddesi ile ilgili bir 
prosedür 
oluşturulmuştur. 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 2 1.8 1.9 1.9 
Katılmıyorum .9 .9 2.8 
Kararsızım 7.2 7.5 
Katılıyorum 49 44.1 45.8 56.1 
Tamamen Katılıyorum 47 42.3 43.9 100.0 
Toplam 107 96.4 100.0  
Cevap Yok 4 3.6   

Ünitemizde çalışanlar 
banyo solüsyonlarının 
nasıl depolanacağını 
bilirler. 

Toplam 111 100.0   

Hiç Katılmıyorum 

Katılıyorum 

1 
8 10.3 

  
 Tablo 3.10’da JCI örgütünün radyoloji bölümleri için geliştirdiği “HD.6.6 

Röntgen filmleri ve diğer malzemeler düzenli olarak kullanıma hazır 

bulundurulmalıdır” standardı ile ilgili ifadelerin yüzdelik dağılımlarına 

bakıldığında (n = 111); Radyoloji bölümlerinde yöneticilik görevini üstlenen çalışma 

grubunun cevaplarının büyük bir kısmı, katılıyorum ve tamamen katılıyorum 

cevaplarında toplandığı görülmektedir. JCI akreditasyon örgütünce akredite olmak 
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isteyen hastanenin radyoloji ünitelerine yönelik geliştirmiş olduğu bu standarda 

tarafımızdan oluşturulan ifadeler ve radyoloji yöneticilerinin cevaplarından bazıları; 
 

 Ünitemizde röntgen filmlerinin kullanıma her an hazır olması için 

prosedürler oluşturulmuştur ifadesine hiç katılmıyorum % 0.9 (n = 1), 

katılmıyorum % 4.5 (n=5), kararsızım % 10.0 (n=10), katılıyorum % 53.6 

(n=59), tamamen katılıyorum % 31.9 (n=35) cevabını vermişlerdir. 

Radyoloji hizmetlerin aksamaması için röntgen filmlerin satın alınmasından 

depolanmasına depodan da çekim odaların da kullanıma sunulmasına kadar 

geçen bu aşamanın iyi takip edimlisi gerektiğine yüksek oranda katılım 

göstermişlerdir. 

 Ünitemizde çalışanlar tıbbi atığın nasıl depolanacağını bilirler ifadesine 

katılmıyorum % 1.8 (n=2), kararsızım % 3.6 (n=4), katılıyorum % 46.4 

(n=51), tamamen katılıyorum % 48.2 (n=54) cevabını vermişlerdir. 

Radyoloji çalışanlarının girişimsel işlemlerde ve kontrastlı incelemelerde 

kullanılan tıbbi malzemelerin hangi şekilde depolanacağını çok iyi 

bildiklerine yüksek oranda katılmışlardır.  

 Ünitemizde kullanılan kit maddesi ile ilgili bir prosedür oluşturulmuştur 

ifadesine hiç katılmıyorum % 4.8 (n=5), katılmıyorum % 11.5 (n=12), 

kararsızım % 19.2 (n=20), katılıyorum % 33.7 (n=35), tamamen 

katılıyorum % 30.8 (n=32) cevabını vermişlerdir. Yöneticilerin çoğunluğu 

katılıyorum, tamamen katılıyorum ifadelerinde bulunsalar bile az bir 

yöneticide olumsuz bir katılım sergilemişlerdir bunuda çalıştıkları bölümde 

nükleer tıp ünitelerinin bulunmamış olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir.  

 Ünitemizde çalışanlar banyo solüsyonlarının nasıl depolanacağını bilirler 

ifadesine hiç katılmıyorum % 1.9 (n=2), katılmıyorum % 0.1 (n=1), 

kararsızım % 7,5 (n=8), katılıyorum % 45.8 (n=49), tamamen katılıyorum  

% 43.9 (n = 47) cevabını vermişlerdir. Yöneticilerin çoğunluğu katılıyorum, 

tamamen katılıyorum olarak katılmışlardır. Çekilen filmlerinin uygun bir 

şekilde banyosunun yapılabilmesi için solüsyonların da uygun koşullarda 

muhafaza edilmeleri gerektiğini göstermektedir.   
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 3.6.3.9 HD.6.7 Tanısal Radyoloji Hizmetlerinin Yönetimi 

Uzman Kişi(ler)in Sorumluluğunda Olmalıdır 

Standardına Katılım İle İlgili Bulgular 
  
 JCI akreditasyon örgütünce radyoloji ünitelerinin sorumluluğu radyoloji 

uzmanında olmalıdır standartına yönelik 2 adet ifade oluşturup bu bölümde yönetim 

görevini üstlenen radyoloji uzmanı ile başteknisyenin bu standarta katılım oranını 

belirlemeye çalıştık. 
 
Tablo 3.11:  HD.6.7 Tanısal Radyoloji Hizmetlerinin Yönetimi Uzman Kişi(ler)in 
 Sorumluluğunda Olmalıdır” Standardını Karşılama Oranı 
 
İfadeler 
 

Katılım Oranı Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

Hiç Katılmıyorum 1 .9 .9 .9 
Katılmıyorum 3 2.7 2.7 3.6 
Kararsızım 2 1.8 1.8 5.5 
Katılıyorum 42 37.8 38.2 43.6 
Tamamen Katılıyorum 62 55.9 56.4 100.0 
Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizdeki tüm 
faaliyetler radyoloji 
uzmanının 
sorumluluğundadır. 

Toplam 111 100.0   
Katılmıyorum 6 5.4 5.5 5.5 
Kararsızım 4 3.6 3.6 9.1 
Katılıyorum 40 36.0 36.4 45.5 
Tamamen Katılıyorum 60 54.1 54.5 100.0 
Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizdeki tüm 
faaliyetler radyoloji 
uzmanının 
sorumluluğundadır. 

Toplam 111 100.0   
 
 Tablo 3.11’de JCI örgütünün radyoloji bölümleri için geliştirdiği “HD.6.7 

Tanısal radyoloji hizmetlerinin yönetimi uzman kişi(ler)in sorumluluğunda 

olmalıdır” standardı ile ilgili ifadelerin yüzdelik dağılımlarına bakıldığında             

(n=111); Radyoloji bölümlerinde yöneticilik görevini üstlenen çalışma grubunun 

cevaplarının büyük bir kısmı, katılıyorum ve tamamen katılıyorum cevaplarında 

toplandığı görülmektedir. JCI akreditasyon örgütünce akredite olmak isteyen 

hastanenin radyoloji ünitelerine yönelik geliştirmiş olduğu bu standarda tarafımızdan 

oluşturulan ifadeler ve radyoloji yöneticilerinin cevaplarından bazıları; 
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 Ünitemizdeki tüm faaliyetler radyoloji uzmanının sorumluluğundadır 

ifadesine hiç katılmıyorum % 0.9 (n=1), katılmıyorum % 2.7 (n=3), 

kararsızım % 1.8 (n=2), katılıyorum % 38.2 (n=42), tamamen katılıyorum  

% 56.4 (n=62) cevabını vermişlerdir. Ülkemizde bulunan mevcut yasalar da 

radyoloji bölümünün tüm faaliyetlerinden radyoloji uzmanının 

sorumluluğundadır. Radyoloji yöneticilerinin çoğunluğu katılıyorum ve 

tamamen katılıyorum şeklinde katıldıklarını belirtmişlerdir.  

 Ünitemizdeki tüm faaliyetler radyoloji uzmanının sorumluluğundadır 

ifadesine katılmıyorum % 5.5 (n=6), kararsızım % 3.6 (n=4),  katılıyorum 

% 36.4 (n=40), tamamen katılıyorum % 54.5 (n=60) cevabını vermişlerdir. 

Çalışmamıza katılan tüm radyoloji yöneticileri bölümünün tüm 

faaliyetlerinden radyoloji uzmanının sorumluluğundadır görüşleri ağırlıklı 

olarak ön plana çıkmıştır. 
  

 3.6.3.10 HD.6.8 Kalite Kontrol Prosedürleri Oluşturulmalı, 

Takip Ve Dokümante Edilmelidir Standardına Katılım 

İle İlgili Bulgular 
  
 JCI örgütünün radyoloji bölümlerinde kalite kontrol prosedürleri oluşturulmalı 

ve takip edilmelidir ile ilgili standarda radyoloji bölümlerinde verilen hizmetin 

kalitesini artırmaya ve bunları kayıt altına almaya yönelik oluşturulan ifadelerde JCI 

akreditasyon örgütünün de söz konusu standarttında da belirttiği üzere çalışmamızda 

özel hastanelerdeki mevcut durumu ortaya çıkarmak amacı ile tarafımızdan 7 adet 

ifade oluşturulmuştur. Yöneticilerin bu ifadelere katılma durumları aşağıda 

gösterildiği gibidir. 
 
Tablo 3.12:  “HD.6. 8 Kalite Kontrol Prosedürleri Oluşturulmalı, Takip Ve 

Dokümante Edilmelidir” Standardını Karşılama Oranı 
 
İfadeler 
 

Katılım Oranı Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

Katılmıyorum 7 6.3 6.4 6.4 
Kararsızım 15 13.5 13.6 20.0 
Katılıyorum 37 33.3 33.6 53.6 
Tamamen 
Katılıyorum 

51 45.9 46.4 100.0 

Ünitemizde bulunan tüm 
cihazlar için oluşturulmuş 
kullanım kılavuzu vardır. 

Toplam 110 99.1 100.0  
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Cevap Yok 1 .9   
Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 4 3.6 3.6 3.6 
Katılmıyorum 13 11.7 11.8 15.5 
Kararsızım 19 17.1 17.3 32.7 
Katılıyorum 45 40.5 40.9 73.6 
Tamamen 
Katılıyorum 

29 26.1 26.4 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde en acil ve önemli 
işler maddeleşmiştir 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 13 11.7 12.0 12.0 
Katılmıyorum 11 9.9 10.2 22.2 
Kararsızım 10 9.0 9.3 31.5 
Katılıyorum 43 38.7 39.8 71.3 
Tamamen 
Katılıyorum 

31 27.9 28.7 100.0 

Toplam 108 97.3 100.0  
Cevap Yok 3 2.7   

Ünitemizde “kalite kontrol 
prosedürleri” uzun bir süreden 
(3 yıl) beri uygulanmaktadır. 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 16 14.4 14.5 14.5 
Katılmıyorum 16 14.4 29.1 
Kararsızım 16 14.4 14.5 43.6 
Katılıyorum 38 34.2 34.6 78.2 
Tamamen 
Katılıyorum 

24 21.6 21.9 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde oluşturulan “kalite 
kontrol prosedürleri” aylık 
dokümante edilir. 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 16 14.4 14.7 14.7 
Katılmıyorum 10 9.0 9.2 23.9 
Kararsızım 13 11.7 11.9 35.8 
Katılıyorum 43 38.7 39.4 75.2 
Tamamen 
Katılıyorum 

27 24.3 24.8 100.0 

Toplam 109 98.2 100.0  
Cevap Yok 2 1.8   

Ünitemizde hizmet kalitesini 
ölçmek için kriterler 
geliştirilmiştir. 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 4 3.6 3.7 3.7 
Katılmıyorum 9.0 9.2 12.8 
Kararsızım 10 9.0 22.0 
Katılıyorum 50 45.0 45.9 67.9 
Tamamen 
Katılıyorum 

35 31.5 32.1 100.0 

Toplam 109 98.2 100.0  

Ünitemizde tekrar edilen 
filmlerin sebepleri düzenli 
olarak araştırılır. 

Cevap Yok 2 1.8   

 

14.5 

10 
9.1 
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Toplam 111 100.0   
Katılmıyorum 1 .9 .9 .9 
Kararsızım 9 8.1 8.2 9.1 
Katılıyorum 54 48.6 49.1 58.2 
Tamamen 
Katılıyorum 

46 41.4 41.8 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde randevu verme 
sürelerinin uzamaması için 
değişik tedbirler alınmıştır. 

Toplam 111 100.0   
 
 Tablo 3.12’de JCI örgütünün radyoloji bölümleri için geliştirdiği “HD.6.8 

Kalite kontrol prosedürleri oluşturulmalı, takip ve dokümante edilmelidir”  

standardı ile ilgili ifadelerin yüzdelik dağılımlarına bakıldığında (n=111); Radyoloji 

bölümlerinde yöneticilik görevini üstlenen çalışma grubunun cevaplarının büyük bir 

kısmı, hiç katımlıyorum, katılmıyorum ve kararsızım cevaplarında toplandığı 

görülmektedir. JCI akreditasyon örgütünce akredite olmak isteyen hastanenin 

radyoloji ünitelerine yönelik geliştirmiş olduğu bu standarda tarafımızdan 

oluşturulan ifadeler ve radyoloji yöneticilerinin cevaplarından bazıları; 

 Ünitemizde bulunan tüm cihazlar için oluşturulmuş kullanım kılavuzu 

vardır ifadesine katılmıyorum % 6.4 (n=7), kararsızım % 13.6 (n=15),  

katılıyorum % 33.6 (n=37), tamamen katılıyorum % 46.4 (n=51) cevabını 

vermişlerdir. Çalışmamıza katılan tüm radyoloji yöneticileri bölümde tanı 

ve tedavi amacı ile kullanılan tüm makinelerin kullanımına (açılıp 

kapanması, doz ayarlanması… vb) yönelik kılavuzların oluşturulup bunların 

görünür bir yerde tutulması gerekir ifadesine yöneticiler olumlu bir katılım 

durumu sergilemişlerdir. 

 Ünitemizde en acil ve önemli işler maddeleşmiştir ifadesine hiç 

katılmıyorum % 3.6 (n=4), katılmıyorum % 11.8 (n=13), kararsızım % 17.3 

(n=19),  katılıyorum % 40.9 (n=45), tamamen katılıyorum % 26.4 (n=29) 

cevaplarını vererek katılım sergilemişlerdir. 

 Ünitemizde “kalite kontrol prosedürleri” uzun bir süreden (3 yıl) beri 

uygulanmaktadır ifadesine hiç katılmıyorum % 12.0 (n=13), katılmıyorum 

% 10.2 (n=11), kararsızım % 9.3 (n=10), katılıyorum % 39.8 (n=43), 

tamamen katılıyorum % 28.7 (n=31) cevabını vermişlerdir. Çalışmamıza 

katılan radyoloji yöneticilerinin bir kısmı da bu ifadeye olumsuz bir katılım 

sergilemişlerdir.  
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 Ünitemizde oluşturulan “kalite kontrol prosedürleri” aylık dokümante edilir 

ifadesine hiç katılmıyorum % 14.5 (n=16), katılmıyorum % 14.5 (n=16), 

kararsızım % 14.5 (n=16), katılıyorum % 34.5 (n=38), tamamen 

katılıyorum % 21.8 (n=24) cevabını vermişlerdir. Çalışmamıza katılan 

radyoloji yöneticilerinin bir kısmı da bu ifadeye olumsuz bir katılım şekli 

göstermişlerdir. 

 Ünitemizde hizmet kalitesini ölçmek için kriterler geliştirilmiştir ifadesine 

hiç katılmıyorum % 14.7 (n=16), katılmıyorum % 9.2 (n=10), kararsızım % 

11.9 (n=13), katılıyorum % 39.4 (n=43), tamamen katılıyorum % 24.3 

(n=27) cevabını vermişlerdir. Radyoloji ünitelerinde verilen hizmetin 

kalitesini etkileyen faktörler belirlenip bunların ortadan kaldırılmasına 

yönelik çalışmaların olması gerekmektedir bununla ilgili çalışmamıza 

katılan radyoloji yöneticilerinin bir kısmı bu çalışmaların kendi ünitelerinde 

yapılmadığı yönünde kararsız ve olumsuz bir katılım şekli sergiledikleri 

görülmüştür.  

 Ünitemizde tekrar edilen filmlerin sebepleri düzenli olarak araştırılır 

ifadesine hiç katılmıyorum % 3.7 (n=4), katılmıyorum % 9.2 (n=10), 

kararsızım % 9.1 (n=10),  katılıyorum % 45.9 (n=50), tamamen katılıyorum 

% 32.1 (n=35) cevabını vermişlerdir. Çalışmamıza katılan radyoloji 

yöneticilerin büyük bir çoğunluğu film tekrarlarını azaltmak için 

çalışmaların olduğuna katılmışlardır. Tekrar sebeplerine yönelik iyileştirme 

çalışmalarına da olması gerektiğine katılmışlardır.  

 Ünitemizde randevu verme sürelerinin uzamaması için değişik tedbirler 

alınmıştır ifadesine katılmıyorum % 0.9 (n=1), kararsızım % 8.2 (n=9),  

katılıyorum % 49.1 (n=54), tamamen katılıyorum % 41.8 (n=46) cevabını 

vermişlerdir. Radyoloji yöneticileri bölümlerinde yapılacak tüm randevulu 

işlemlerin kısa sürede verilebilmesi için nelerin yapılması gerekirse bu 

ifadelere katıldıklarını dile getirmişlerdir.  
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 3.6.3.11 HD.6.9 Kurum Düzenli Olarak Radyoloji Servisine 

Dışarıdan Gelen Ürünlerin Kalite Kontrol Sonuçlarını 

Gözden Geçirmelidir Standardına Katılım İle İlgili 

Bulgular 
  
 JCI akreditasyon örgütü denetim sürecine hazırlanan hastanelerin dışarıdan 

alınan radyolojik hizmetlerine yönelik bir sürecin oluşturulması gerektiği yönünde 

standardı bulunmaktadır. Yöneticilerin bu ifadeye katılma durumları aşağıdaki 

tabloda gösterildiği gibidir. 

 
Tablo 3.13:  “HD.6. 9 Kurum Düzenli Olarak Radyoloji Servisine Dışarıdan Gelen  

Ürünlerin Kalite Kontrol Sonuçlarını Gözden Geçirmelidir” Standardını 
Karşılama Oranı 

 
İfadeler 
 

Katılım Oranı 
Sıklık Yüzde Geçerli 

Yüzde 
Birikimli 

Yüzde 

Hiç Katılmıyorum 1 .9 .9 .9 
Katılmıyorum 8 7.2 7.3 8.2 
Kararsızım 5 4.5 4.6 12.7 
Katılıyorum 48 43.2 43.6 56.4 
Tamamen 
Katılıyorum 

48 43.2 43.6 100.0 

Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde dışarıda 
çekilen filmler ve röntgen 
raporları bölümümüzdeki 
uzmanlar tarafından 
daima gözden geçirilir. 

Toplam 111 100.0   
 

 Tablo 3.13’de JCI örgütünün radyoloji bölümleri için geliştirdiği “HD.6.9 

Kurum düzenli olarak radyoloji servisine dışarıdan gelen ürünlerin kalite 

kontrol sonuçlarını gözden geçirmelidir” standardı ile ilgili ifadelerin yüzdelik 

dağılımlarına bakıldığında (n=111); Çalışma grubunun cevaplarının büyük bir kısmı, 

katılıyorum ve tamamen katılıyorum cevaplarında toplandığı görülmektedir. 
 

 JCI akreditasyon örgütünce akredite olmak isteyen hastanenin radyoloji 

ünitelerine yönelik geliştirmiş olduğu bu standarda tarafımızdan oluşturulan 

soru ve radyoloji yöneticilerinin cevabı aşağıdaki şekildedir; 

 Ünitemizde dışarıda çekilen filmler ve röntgen raporları bölümümüzdeki 

uzmanlar tarafından daima gözden geçirilir ifadesine hiç katılmıyorum % 

0.9 (n=1), katılmıyorum % 7.3 (n=8), kararsızım % 4.6 (n=5),  katılıyorum  
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% 43.6 (n=48), tamamen katılıyorum % 43.6 (n=48) cevabını vermişlerdir. 

Çalışmamıza katılan radyoloji yöneticileri dışarıda yapılan tüm 

incelemelerin bölümde görevli radyoloji uzmanları tarafından da 

değerlendirilmesi gerektiği ve gerekirse ek inceleme talep edebileceklerini 

göstermişlerdir.  
 

 3.6.3.12 HD.6.10 Kurum Gerekli Çok Özelleşmiş Tanısal 

Alanlardaki Uzmanlara Başvurabilecek Alt Yapıya 

Sahip Olmalıdır Standardına Katılım İle İlgili 

Bulgular 
  
 Kurum özel alanlarda uzmanlaşmış kişileri her zaman bünyesinde 

bulundurmayabilir. Böyle bir durumda JCI standarttında da istendiği üzere bu 

kişilere acil ihtiyaç duyulduğunda nasıl ulaşılacağını gösteren bir süreci olmalıdır. 

Söz konusu standarda ilgili 2 adet ifade tarafımızdan hazırlanıp yöneticilerin bu 

ifadelere katılımlarını belirlemeye çalıştık. 
 
Tablo 3.14:  “HD.6.10 Kurum Gerekli Çok Özelleşmiş Tanısal Alanlardaki  

Uzmanlara Başvurabilecek Alt Yapıya Sahip Olmalıdır” Standardını 
Karşılama Oranı 

 
 
İfadeler 
 

 
Katılım Oranı Sıklık Yüzde Geçerli 

Yüzde 
Birikimli 
Yüzde 

Hiç Katılmıyorum 1 .9 .9 .9 
Katılmıyorum 4 3.6 3.8 4.6 
Kararsızım 8 7.2 7.3 11.9 
Katılıyorum 48 43.2 44.0 56.0 
Tamamen 
Katılıyorum 

48 43.2 44.0 100.0 

Toplam 109 100.0  
Cevap Yok 2 1.8   

Ünitemizde girişimsel 
işlemlerde gerekli 
durumlarda çok 
özelleşmiş alanlardaki 
uzmanlara başvurulur. 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 2 1.8 1.9 1.9 
Katılmıyorum 4 3.6 3.7 5.6 
Kararsızım 17 15.3 15.7 21.3 
Katılıyorum 45 40.5 41.7 63.0 
Tamamen 
Katılıyorum 

36.0 37.0 100.0 

Toplam 108 97.3 100.0  
Cevap Yok 3 2.7   

Ünitemizde özel tanısal 
alanlarda ilgili 
çalışmalarda daima 
(Radyasyon fiziği, 
radyasyon onkolojisi, 
nükleer tıp) konunun 
uzmanına başvurulur. Toplam 111 100.0   

98.2 

40 

 253



  Tablo 3.14’de JCI örgütünün radyoloji bölümleri için geliştirdiği “HD.6.10 

Kurum gerekli çok özelleşmiş tanısal alanlardaki uzmanlara başvurabilecek alt 

yapıya sahip olmalıdır” standardı ile ilgili soruların yüzdelik dağılımlarına 

bakıldığında (n=111); çalışma grubunun cevaplarının büyük bir kısmı, katılıyorum ve 

tamamen katılıyorum cevaplarında toplandığı görülmektedir. JCI akreditasyon 

örgütünce akredite olmak isteyen hastanenin radyoloji ünitelerine yönelik geliştirmiş 

olduğu bu standarda tarafımızdan oluşturulan ifadeler ve bu ifadelere radyoloji 

yöneticilerinin katılımlarından bazıları; 
 

 Ünitemizde girişimsel işlemlerde gerekli durumlarda çok özelleşmiş 

alanlardaki uzmanlara başvurulur ifadesine hiç katılmıyorum % 0.9 (n=1), 

katılmıyorum % 3.8 (n=4), kararsızım % 7.3 (n=8), katılıyorum % 44.0 

(n=48), tamamen katılıyorum % 44.0 (n=48) cevabını vermişlerdir. 

Çalışmamıza katılan radyoloji yöneticileri özellikle momografi, bilgisayarlı 

tomografi ve MRG ünitelerinde yapılacak girişimsel işlemler için bu 

konuda yetkinliğini belgelemiş kişilere müracaat edilmesi gerektiği 

yönünde bir katılım sergilemişlerdir.  

 Ünitemizde özel tanısal alanlarda ilgili çalışmalarda daima (Radyasyon 

fiziği, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp) konunun uzmanına başvurulur 

ifadesine hiç katılmıyorum % 1.8 (n=2), katılmıyorum % 3.6 (n=4), 

kararsızım % 15.3 (n=17), katılıyorum % 41.7 (n=45), tamamen 

katılıyorum % 37.0 (n=40) cevabını vermişlerdir. Çalışmamıza katılan 

radyoloji yöneticileri özel tanısal işlemlerde konunun uzmanına müracaat 

edilmesi gerektiğine katılmışlardır.  
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 3.6.3.13 HD.7 Hasta Bakımından Sorumlu Tıbbi, Hemşirelik 

Ve Diğer Kişi Ve Servisler, Hasta Değerlendirmesini 

Analiz Ve Bütünleşmiş Etmek İçin İşbirliği İçinde 

Olmalıdırlar Standardına Katılım İle İlgili Bulgular 
  
 Hastanenin farklı servislerinde yatan hastaların inceleme yaptırmak üzere 

geleceği radyoloji ünitelerine hastanın hangi saatte incelemeye geleceği inceleme 

öncesi hasta hazırlığı ve işlem sonrası hakkında servisini bilgilendirmeye yönelik bir 

sürecinin olması yönünde tarafımızdan geliştirilen 1 adet ifade ile yöneticilerin bu 

sürece yönelik katılımı aşağıda gösterildiği gibidir. 
 
Tablo 3.15:  “HD.7 Hasta Bakımından Sorumlu Tıbbi, Hemşirelik Ve Diğer Kişi Ve 

Servisler, Hasta Değerlendirmesini Analiz Ve Bütünleşmiş Etmek İçin 
İşbirliği içinde Olmalıdırlar” Standardını Karşılama Oranı 

 
 
İfadeler 
 

Katılım Oranı 
Sıklık Yüzde Geçerli 

Yüzde 
Birikimli 
Yüzde 

Katılmıyorum 2 1.8 1.8 1.9 
Kararsızım 5 4.5 4.6 6.5 
Katılıyorum 56 50.5 51.9 58.3 
Tamamen Katılıyorum 45 40.5 41.7 100.0 
Toplam 108 97.3 100.0  
Cevap Yok 3 2.7   

Ünitemizde çalışanlar 
inceleme yaptırmak 
için gelen yatan 
hastanın servisini 
daima bilgilendirirler. 

Toplam 111 100.0   
 

 Tablo 3.15’de JCI örgütünün radyoloji bölümleri için geliştirdiği “HD.7 Hasta 

bakımından sorumlu tıbbi, hemşirelik ve diğer kişi ve servisler, hasta 

değerlendirmesini analiz ve bütünleşmiş etmek için işbirliği içinde olmalıdırlar” 

standardı ile ilgili ifadenin yüzdelik dağılımlarına bakıldığında (n=111);  
 

 Çalışma grubunun cevaplarının büyük bir kısmı, katılıyorum ve tamamen 

katılıyorum cevaplarında toplandığı görülmektedir. JCI akreditasyon 

örgütünce akredite olmak isteyen hastanenin radyoloji ünitelerine yönelik 

geliştirmiş olduğu bu standarda tarafımızdan oluşturulan ifade ve radyoloji 

yöneticilerinin cevabı aşağıda gösterildiği gibidir; 

 Ünitemizde çalışanlar inceleme yaptırmak için gelen yatan hastanın 

servisini daima bilgilendirirler ifadesine katılmıyorum % 1.8 (n=2), 
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kararsızım % 4.4 (n=5), katılıyorum % 51.9 (n=56), tamamen katılıyorum 

% 41.7 (n=45), cevabını vermişlerdir. Servis hastalarının hangi saate 

incelemeye geleceğini ve inceleme yaptırmadan önce yapması gerekenler 

ve inceleme sonrası servise verilmesi gereken bilgiler bölüm tarafından 

aktarılır ifadesine yöneticilerin katıldıkları görülmektedir. 
 

 3.6.3.14 HD.7.1. En Acil Ve Önemli Bakım İhtiyaçları 

Tanımlanmalıdır Standardına Katılım İle İlgili 

Bulgular 
  
 Radyoloji ünitesinde yapılan incelemeye bağlı işlem öncesi ve sonrası 

gelişebilecek farklı durumlar ortaya çıkabilmektedir. Buna yönelik yapılması 

gerekenler maddeleştirilip bu durumlarda yapılması gerekenlerde sıralanmalıdır. En 

acil ve önemli bakım ihtiyaçları tanımlanmalıdır standardına yönelik oluşturduğumuz 

5 adet ifade ile ilgili yöneticilerin katılma durumlarını belirlemeyi amaçladık. 
 
Tablo 3.16: “HD.7.1. En Acil Ve Önemli Bakım İhtiyaçları Tanımlanmalıdır” 
 Standardını Karşılama Oranı 
 

 
İfadeler 
 

Katılım Oranı 
Sıklık Yüzde Geçerli 

Yüzde 
Birikimli 
Yüzde 

Hiç Katılmıyorum 3 2.7 2.7 2.7 
Katılmıyorum 9 8.1 8.2 10.9 
Kararsızım 10 9.0 9.1 20.0 
Katılıyorum 47 42.3 42.7 62.7 
Tamamen Katılıyorum 41 36.9 37.3 100.0 
Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde çalışanlar 
tarafından girişimsel 
işlem sonrası gelişen 
komplikasyonların 
kayıtları düzenli 
tutulur. 

Toplam 111 100.0   
Katılmıyorum 1 .9 .9 .9 
Kararsızım 5 4.5 4.6 5.5 
Katılıyorum 47 42.3 42.7 48.2 
Tamamen Katılıyorum 57 51.4 51.8 100.0 
Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde çalışanlar 
kontrast madde 
komplikasyonunda 
her zaman ne 
yapacaklarını bilirler 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 4 3.6 3.8 3.7 
Katılmıyorum 14 12.6 12.8 16.5 
Kararsızım 13 11.7 11.9 28.4 
Katılıyorum 31 27.9 28.4 56.9 
Tamamen Katılıyorum 47 42.3 43.1 100.0 
Toplam 
Cevap Yok 

Ünitemizde çalışanlar 
işlem öncesi daima 
hastadan yazılı onay 
formu alırlar. 109 98.2 100.0  

2 1.8   
Toplam 111 100.0   
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Hiç Katılmıyorum .9 .9 .9 
Katılmıyorum 1 .9 .9 1.8 
Kararsızım 4 3.6 5.5 
Katılıyorum 47 42.3 42.7 48.2 
Tamamen Katılıyorum 57 51.4 51.8 100.0 
Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitenizde çalışanlar 
hastanın çekim 
masasından 
düşmemesi için her 
zaman gerekli 
tedbirleri alırlar. 

111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 1 .9 .9 .9 
Kararsızım 8 7.2 7.3 8.2 
Katılıyorum 46 41.4 41.8 50.0 

55 49.5 50.0 100.0 
Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde çalışanlar 
her zaman işlem 
öncesi hasta/hasta 
yakınını yapılacak 
işlem hakkında 
bilgilendirirler. Toplam 111 100.0   

1 

Toplam 

3.7 

Tamamen Katılıyorum 

 
 Tablo 3.16’da JCI örgütünün radyoloji bölümleri için geliştirdiği “HD.7.1 En 

acil ve önemli bakım ihtiyaçları tanımlanmalıdır” standardı ile ilgili ifadelerin 

yüzdelik dağılımlarına bakıldığında (n=111); radyoloji bölümlerinde yöneticilik 

görevini üstlenen çalışma grubunun cevaplarının büyük bir kısmı, katılıyorum ve 

tamamen katılıyorum cevaplarında toplandığı görülmektedir. JCI akreditasyon 

örgütünce akredite olmak isteyen hastanenin radyoloji ünitelerine yönelik geliştirmiş 

olduğu bu standarda tarafımızdan oluşturulan ifadeler ve radyoloji yöneticilerinin 

cevaplarından bazıları; 
 

 Ünitemizde çalışanlar tarafından girişimsel işlem sonrası gelişen 

komplikasyonların kayıtları düzenli tutulur ifadesine radyoloji yöneticileri, 

hiç katılmıyorum % 2.7 (n=3), katılmıyorum % 8.2 (n=9), kararsızım % 9.1 

(n=10), katılıyorum % 42.7 (n=47), tamamen katılıyorum % 37.3 (n=41), 

cevaplarını vermişlerdir. Çalışmamıza katılan yöneticiler radyoloji 

ünitelerinde özellikle de girişimsel işlem yapılan bölümlerde (örn: anjiyo 

ünitelerinde) hastada oluşabilecek olumsuz durumların neler olabildiği ve 

böyle bir durumda çalışanlar tarafından neler yapıldığı yönünde düzenli bir 

kayıt sisteminin olması gerektiği ifadesine olumlu yönde bir katılım 

sergilemişlerdir.  

 Ünitemizde çalışanlar kontrast madde komplikasyonunda her zaman ne 

yapacaklarını bilirler ifadesine radyoloji yöneticileri, katılmıyorum % 0.9     

(n=1), kararsızım % 4.6 (n=5),  katılıyorum % 42.7 (n=47), tamamen 

katılıyorum % 51.8 (n=57) cevaplarını vermişlerdir. Çalışmamıza katılan 
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radyoloji yöneticileri özellikle girişimsel işlem esnasında gelişen 

komplikasyonlarda yapılması gerekenler maddeleştirilip radyoloji 

çalışanlarına da bu konuda eğitim verilmesi yönünde olumlu bir katılım 

sergilemişlerdir.  

 Ünitemizde çalışanlar işlem öncesi daima hastadan yazılı onay formu alırlar 

ifadesine radyoloji yöneticileri, hiç katılmıyorum % 3.8 (n=4), 

katılmıyorum % 12.8 (n=14), kararsızım % 11.9 (n=13), katılıyorum % 28.4 

(n=31), tamamen katılıyorum % 28.4 (n=47) cevaplarını vermişlerdir. 

Çalışmamıza katılan radyoloji yöneticileri özellikle girişimsel işlem yapılan 

bölümlerinde (örn: anjiyo) hastada gelişebilecek durumlara karşı önceden 

bilgilendirip kendisinden veya yasal yetkilisinden yazılı onay alması 

gerektiğine farklı katılımlarda bulunmuşlardır. 

 Ünitenizde çalışanlar hastanın çekim masasından düşmemesi için her zaman 

gerekli tedbirleri alırlar ifadesine yöneticiler, hiç katılmıyorum % 0.9 (n=1), 

katılmıyorum % 0.9 (n=1), kararsızım % 3.7 (n=4),  katılıyorum % 42.7 

(n=47), tamamen katılıyorum % 51.8 (n=57), cevaplarını vermişlerdir. 

Özelikle trafik kazası geçirmiş şuuru kapalı-yarı kapalı hastalarda, yaşlı ve 

çocuk hastalarda inceleme esnasında istem dışı gelişebilecek olaylara karşı 

hastanın inceleme esnasında çekim masasına sabitlenmesine yöneticilerin 

çoğunlu olumlu yönde bir katılım sergilemişlerdir. 

 Ünitemizde çalışanlar her zaman işlem öncesi hasta/hasta yakınını 

yapılacak işlem hakkında bilgilendirirler yönündeki ifademize radyoloji 

yöneticileri, hiç katılmıyorum % 0.9 (n=1), katılmıyorum % 0.9 (n=1), 

kararsızım % 3.6 (n=4), katılıyorum % 42.7 (n=47), tamamen katılıyorum  

% 51.8 (n=57) cevaplarını vermişlerdir. Özelikle radyoloji ünitelerinde 

girişimsel işlemlerin yapıldığı bölümlerde ve teşhis/tedaviye yönelik 

yapılacak radyolojik işlemlerde gelişebilecek durumlar işlem öncesi ve 

sonrasında yapılması gerekenler hakkında oluşturulan yazılı bir doküman 

ile hasta/hasta yakınını bilgilendirme yoluna gidilmesine olumlu yönde bir 

katılım sergilemişlerdir. 
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 3.6.3.15 “Diğer” Bölümü İle İlgili Bulgular 
  
 Saha çalışmamızın bu bölümünde JCI akreditasyon standardlarında yer 

almayan ancak kalite konseyince yapılması istenen çalışmalara “diğer“ kısmında yer 

verdik. Burada üniteye gelen hastanın memnuniyeti ve çalışanlara yönelik bazı 

ifadeler hazırlanmıştır. Oluşturduğumuz 5 adet ifade ile bu işlemlere yönelik 

radyoloji yöneticilerinin görüşlerini ve bu ifadelere katılım durumlarını göstermeyi 

amaçladık. 
 
Tablo 3.17: “Diğer” bölümü İle İlgili İfadeleri Karşılama Oranı 
 
İfadeler 
 

Katılım Oranı 
Sıklık Yüzde Geçerli 

Yüzde 
Birikimli 
Yüzde 

Hiç Katılmıyorum 3 2.7 2.8 2.7 
Katılmıyorum 5 4.5 4.5 7.3 
Kararsızım 21 18.9 19.1 26.4 
Katılıyorum 43 38.7 39.1 65.5 
Tamamen Katılıyorum 38 34.2 34.5 100.0 
Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitenize çekim 
yaptırmak üzere 
gelen hastaların 
memnuniyeti belli 
dönemlerde ölçülür. 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 9 8.1 8.2 8.2 
Katılmıyorum 12 10.8 10.9 19.1 
Kararsızım 8 7.2 7.3 26.4 
Katılıyorum 46 41.4 41.8 68.2 
Tamamen Katılıyorum 35 31.5 31.8 100.0 
Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde 
çalışanların 
memnuniyeti belli 
dönemler halinde 
ölçülür. 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 1 .9 .9 .9 
Katılmıyorum 6 5.4 5.5 6.4 
Kararsızım 13 11.7 11.8 18.2 
Katılıyorum 47 42.3 42.7 60.9 
Tamamen Katılıyorum 43 38.7 39.1 100.0 
Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde her 
zaman hasta 
memnuniyetsizlikleri
nin sebeplerini 
öğrenmeye yönelik 
çalışmalarımız vardır. 

Toplam 111 100.0   
Hiç Katılmıyorum 7 6.3 6.4 6.4 
Katılmıyorum 5 4.5 4.5 10.9 
Kararsızım 17 15.3 15.5 26.4 
Katılıyorum 44 39.6 40.0 66.4 
Tamamen Katılıyorum 37 33.3 33.6 100.0 
Toplam 110 99.1 100.0  
Cevap Yok 1 .9   

Ünitemizde düzenli 
olarak çalışanların 
performansları 
ölçülür. 

Toplam 111 100.0   
Katılmıyorum 1 .9 .9 .9 
Kararsızım 7 6.3 6.4 7.3 
Katılıyorum 57 51.4 51.8 59.1 
Tamamen Katılıyorum 45 40.5 40.9 100.0 

Ünitenizde çalışanlar 
işlem öncesi ve 
sonrasında hastayı 
masaya alıp Toplam 110 99.1 100.0  
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Cevap Yok 1 .9   kaldırırken hasta 
taşıma talimatına 
uygun hareket 
ederler. 

Toplam 111 100.0   

 
 Tablo 3.17’de JCI örgütünün radyoloji bölümleri için geliştirdiği tüm 

standartlara yönelik oluşturduğumuz ifadelerin yanında “Diğer” başlığı adı altında 

radyoloji bölümlerde verilen hizmet kalitesine yönelik yöneticilerin görüşlerini 

belirlemek amacı ile geliştirilen ifadelerin yüzdelik dağılımları farklılık 

göstermektedir. Bu dağılımlar aşağıda gösterildiği gibidir;  
 

 Ünitenize çekim yaptırmak üzere gelen hastaların memnuniyeti belli 

dönemlerde ölçülür ifadesine radyoloji yöneticileri, hiç katılmıyorum % 2.7 

(n=3), katılmıyorum % 4.5 (n=5), kararsızım % 19.1 (n=21),  katılıyorum % 

39.1 (n=43), tamamen katılıyorum % 34.5 (n=38) cevaplarını vermişlerdir. 

Radyoloji yönetimi tarafından belirli dönemler halinde hizmet satın alan 

kişilerin aldıkları hizmetin kalitesini daha iyileştirmek için bu çalışmaların 

yapılması gerektiğine yöneticiler farklı bir katılım sergiledikleri 

izlenmektedir. 

 Ünitemizde çalışanların memnuniyeti belli dönemler halinde ölçülür 

ifadesine radyoloji yöneticileri, hiç katılmıyorum % 8.2 (n=9), 

katılmıyorum % 10.9 (n=12), kararsızım % 7.3 (n=8), katılıyorum % 41.8 

(n=46), tamamen katılıyorum % 31.8 (n=35) cevaplarını vermişlerdir. 

Radyoloji ünitelerinde çalışanlarının belirli dönemler halinde memnuniyetin 

ölçülmesi yönündeki ifadelerimize yöneticiler farklı bir katılım dağılımı 

göstermişlerdir. 

 Ünitemizde her zaman hasta memnuniyetsizliklerinin sebeplerini 

öğrenmeye yönelik çalışmalarımız vardır ifadesine radyoloji yöneticileri, 

hiç katılmıyorum % 0.9 (n=1), katılmıyorum % 5.5 (n=12), kararsızım % 

11.8 (n=13), katılıyorum % 42.7 (n=47), tamamen katılıyorum  % 39.1 

(n=43) cevaplarını vermişlerdir. Radyoloji ünitelerinden hizmet alan hasta 

ve hasta yakınlarının memnuniyetsizliklerininin sebeplerini belirlemeye 

yönelik yöneticilerin katılımlarında farklı bir dağılım göstermişlerdir. 
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 Ünitemizde düzenli olarak çalışanların performansları ölçülür ifadesine 

radyoloji yöneticileri, hiç katılmıyorum % 6.4 (n=7), katılmıyorum % 4.5  

(n=5), kararsızım % 15.5 (n=17), katılıyorum % 40.0 (n=44), tamamen 

katılıyorum  % 33.6 (n=37) cevaplarını vermişlerdir. Anket çalışmamıza 

katılan radyoloji yöneticileri ünitelerindeki çalışanların performanslarının 

ölçülmesi ifadesine bazı yöneticiler olumlu bir katılım gösterirken bir 

kısmıda olumsuz bir katılım sergilemişlerdir. 

 Ünitenizde çalışanlar işlem öncesi ve sonrasında hastayı çekim masasına 

alıp işlemi biten hastanın çekim masasından kaldırırken hasta taşıma 

talimatına uygun hareket ederler ifadesine radyoloji yöneticileri, 

katılmıyorum % 0.9   (n=1), kararsızım % 6.4 (n=7), katılıyorum % 51.8 

(n=57), tamamen katılıyorum % 40.9 (n=45) cevaplarını vermişlerdir. 

Radyoloji ünitelerinden hastaların durumuna göre (sedye ile gelen hastalar, 

acil ünitesinden gelen hastalar) inceleme masasına yatırıp kaldırırken 

yönetimce hazırlanan talimata göre hastanın yatırılıp kaldırılması 

gerektiğine olumlu bir katılım sergilenmiştir. 
 
 3.6.4 Radyoloji Yöneticilerinin JCI Akreditasyon 

Standartlarını Yerine Getirmede (radyoloji 

yöneticilerinin bazı parametrelere göre standart 

ortalamaları karşılaştırması) Kullanılan Analizler 
  
 Tezimizin bu bölümünde İstanbul ilinde faaliyet gösteren özel hastanelerin 

radyoloji yöneticilerinin anketimize verdikleri cevapları uygun istatistiksel analizler 

ile test edilmiştir. Bu analizler tanımlayıcı istatistik, T testi, F testi (Anova) ve farklı 

durumlarda çoklu karşılaştırma (Tukey gibi) testi yapıldı. Analiz sonucu elde edilen 

verileri tablolar halinde sunulmuştur. 
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 3.6.4.1 Özel Hastanelerin Yatak Kapasitesine Göre JCI 

Akreditasyon Standartlarını Yerine Getirmede Elde 

Edilen Bulgular 
  
 JCI akreditasyon standartlarına yönelik yöneticilerinin görüşlerini belirlemeye 

yönelik oluşturmuş olduğumuz anket sorularını yöneticilerin çalışmış oldukları 

hastanenin büyüklüğüne göre (yatak kapasitesi) elde edilen dağılım ve yapılan t- testi 

analizi sonucu elde edilen bulgular Tablo 3.18 – 3.19’da gösterildiği gibidir. 

Tablo 3.18:  Özel Hastanelerin Yatak Kapasitesine Göre Ortalama Dağılımı  
 

 
JCI Akreditasyon 
Standartları 

Yatak Kapasitesine 
Göre Yöneticiler 

N Ortalama Standart Sapma 

50–100 Arası Yatak 88 231.2500 31.82504 
101–150 Arası Yatak 23 218.1304 50.52749 

Toplam 

Toplam 111 228.5315 36.60870 
50–100 Arası Yatak 88 10.1364 1.62014 
101–150 Arası Yatak 23 9.5652 1.87873 

Standart: HD.6. 
Soru:1–3 
Toplam Toplam 111 10.0180 1.68405 

50–100 Arası Yatak 88 13.7841 2.06475 
101–150 23 13.0870 2.35320 

Standart: HD.6.1. 
Soru:4–7 
Toplam Toplam 111 13.6396 2.13538 

50–100 Arası Yatak 88 69.1023 9.41390 
101–150 Arası Yatak 23 65.5652 14.65304 

Standart: HD.6.2. 
Soru:8–30 
Toplam Toplam 111 68.3694 10.72883 

50–100 Arası Yatak 88 12.8523 2.45202 
101–150 Arası Yatak 23 12.2174 3.27465 

Standart: HD.6. 3. 
Soru:31–34 
Toplam Toplam 111 12.7207 2.63946 

50–100 Arası Yatak 88 9.9659 1.84733 
101–150 Arası Yatak 23 9.9130 2.17241 

Standart: HD.6. 4. 
Soru:35–37 
Toplam Toplam 111 9.9550 1.90877 

50–100 Arası Yatak 88 31.8636 6.43479 
101–150 Arası Yatak 31.0435 9.91087 

Standart: HD.6.5 
Soru:38–48 
Toplam Total 111 31.6937 7.24606 

50–100 Arası Yatak 88 12.4091 2.48969 
101–150 Arası Yatak 23 11.3913 3.10043 

Standart: HD.6.6. 
Soru:49–52 
Toplam Toplam 111 12.1982 2.64513 

50–100 Arası Yatak 88 6.9318 1.22985 
101–150 Arası Yatak 23 6.3043 2.54835 

Standart: HD.6.7. 
Soru:53–54 
Toplam Total 111 6.8018 1.60011 

50–100 Arası Yatak 88 19.7045 5.55880 
101–150 Arası Yatak 23 18.2609 7.53306 

Standart: HD.6.8. 
Soru:55–61 
Toplam Toplam 111 19.4054 6.01117 

50–100 Arası Yatak 88 3.2273 .88053 
101–150 Arası Yatak 22 3.1818 1.00647 

Standart: HD.6. 9. 
Soru:62 
Toplam Toplam 110 3.2182 .90241 

23 
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50–100 Arası Yatak 88 6.3636 1.56970 
101–150 23 5.6087 2.12644 

Standart: HD.6.10. 
Soru:63–64 
Toplam Toplam 111 6.2072 1.71685 

50–100 Arası Yatak 86 3.3721 .63332 
101–150 Arası Yatak 22 3.1818 .73266 

Standart: 
HD.7.Soru:65 
Toplam Toplam 108 3.3333 .65567 

50–100 Arası Yatak 88 12.9091 2.67228 
101–150 Arası Yatak 23 12.0435 3.58632 

Standart: HD.7.1. 
Soru:66–69 
Toplam Toplam 111 12.7297 2.88868 

50–100 Arası Yatak 88 18.7045 3.71749 
101–150 Arası Yatak 23 17.0435 5.49775 

Diğer 
Soru:70–75 
Toplam Toplam 111 18.3604 4.17524 

  
 Tablo 3.18’de özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan 

yöneticilerin hastanelerin yatak kapasiteleri bakımından JCI akreditasyon 

standartlarının uygulanması konusundaki görüşlerinin dağılımları ve ortalama           

± standart sapma değerleri verilmiştir. 
 
Tablo 3.19:  Yatak Kapasitesine Göre Radyoloji Yöneticilerinin Görüşlerinin 

Dağılımının Karşılaştırılması (t-testi) 
 

  
JCI Akreditasyon 
Standartları 

t-Testi Serbestlik 
Derecesi 

P  
Değeri 

   Toplam 
1.185 109 .246 
1.456 109 .148 Standart: HD.6. 

Soru:1–3 
Toplam 

   

1.400 109 .164 Standart: HD.6.1. 
Soru:4–7 
Toplam 

   

   Standart: HD.6.2. 
Soru:8–30 
Toplam 

1.100 109 .281 

1.027 109 .307 Standart: HD.6. 3. 
Soru:31–34 
Toplam 

   

.118 109 .906 Standart: HD.6. 4. 
Soru:35–37 
Toplam 

   

   Standart: HD.6.5 
Soru:38–48 
Toplam 

.377 109 0.709 

1.656 109 .101 Standart: HD.6.6. 
Soru:49–52 
Toplam 
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Standart: HD.6.7. 
Soru:53–54 
Toplam 

   

Standart: HD.6.7. 
Soru:53–54 
Toplam 

1.146 109 .263    Standart: HD.6.8. 
Soru:55–61 
Toplam 

.860 109 .397 

.210 109 .834 Standart: HD.6. 9. 
Soru:62 
Toplam 

   

1.900 109 .060 Standart: HD.6.10. 
Soru:63–64 
Toplam 

   

1.217 109 .226 Standart: HD.7. 
Soru:65 
Toplam 

   

1.283  .202 Standart: HD.7.1.  
Soru:66–69 
Toplam 

 109  

   Diğer  
Soru:70–75 
Toplam 

1.369 109 .182 

 
 Tablo 3.19’da özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan 

yöneticilerin hastanelerin yatak kapasiteleri bakımından JCI akreditasyon 

standartlarının uygulanması konusundaki görüşlerinde farklılık yaratmamaktadır     

(p > 0.05). 1 numaralı H1 hipotezimiz red edilmiştir. 
 

 3.6.4.2 Radyoloji Yöneticilerinin Cinsiyete Göre JCI 

Akreditasyon Standartlarını Yerine Getirmede Elde 

Edilen Bulgular 
  
 JCI akreditasyon standartlarının uygulanmasına yönelik yöneticilerinin 

görüşleri için hazırlanan anket sorularına yöneticilerin cinsiyetine göre elde edilen 

ortalama dağılımı ve yapılan t-testi analizi sonucu elde edilen bulgular Tablo 3.20 - 

3.21’de gösterildiği gibidir. 
 
Tablo 3.20:  Cinsiyete Göre Radyoloji Yöneticilerinin Görüşlerinin  
 Ortalama Puan Dağılımı 
 

JCI Akreditasyon Standartları Cinsiyet N Ortalama Standart Sapma 
Kadın 33 228.9394 33.46541 Toplam 
Erkek 78 228.3590 38.06624 
Kadın 33 9.8788 1.61550 
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Standart: HD.6. 
Soru:1–3 
Toplam 

Kadın 33 9.8788 1.61550 

Standart: HD.6. 
Soru:1–3 
Toplam 

Erkek 78 10.0769 1.71902 Kadın 33 13.2424 2.17988 Standart: HD.6.1. 
Soru:4–7 
Toplam 

Erkek 78 13.8077 2.10786 

Kadın 33 67.2121 10.38857 Standart: HD.6.2.  
Soru:8–30 
Toplam 

Erkek 78 68.8590 10.89826 

Kadın 33 13.1515 2.58748 Standart: HD.6. 3.  
Soru:31–34 
Toplam 

Erkek 78 12.5385 2.65649 

Kadın 33 1.62077 Standart: HD.6. 4. 

Toplam 
Erkek 78 9.8333 2.01563 

Kadın 33 32.3030 7.48116 Standart: HD.6.5 
Soru:38–48 
Toplam 

Erkek 78 31.4359 7.17787 

Kadın 33 12.4242 2.43709 Standart: HD.6.6. 
Soru:49–52 
Toplam 

Erkek 78 12.1026 2.73785 

Kadın 33 6.8485 1.48158 Standart: HD.6.7. 
Soru:53–54  
Toplam 

Erkek 78 6.7821 1.65653 

Kadın 33 19.1212 6.08152 Standart: HD.6.8. 
Soru:55–61 
Toplam 

Erkek 78 19.5256 6.01670 

Kadın 33 3.3333 .73598 Standart: HD.6. 9. 
Soru:62 Toplam Erkek 77 3.1688 .96522 

Kadın 33 6.4848 1.46033 Standart: HD.6.10. 
Soru:63–64 
Toplam 

Erkek 78 6.0897 1.81040 

Kadın 33 3.5152 .50752 Standart: HD.7. 
Soru:65 
Toplam 

Erkek 75 3.2533 .69929 

Kadın 33 12.9091 2.86535 Standart: HD.7.1. 
Soru:66–69  Erkek 78 12.6538 2.91359 

Kadın 33 18.2727 3.87518 
Erkek 78 18.3974 4.31951 

10.2424 
Soru:35–37 

Toplam 

 Tablo 3.20’de özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan 

yöneticilerin cinsiyetleri açısından JCI akreditasyon standartlarının uygulanması 

konusundaki görüşlerinin dağılımları ve ortalama ± standart sapma değerleri 

verilmiştir. 
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Tablo 3.21:  Cinsiyete Göre Radyoloji Yöneticilerinin Görüşlerinin 
  Dağılımının Karşılaştırılması (t-testi) 

 
 

 

JCI Akreditasyon 
Standartları 

t-testi Serbeslik 
Derecesi 

P  
Değeri 

Toplam .076 109 .940
Standart: HD.6. 
Soru:1–3 
Toplam 

-.565 109 .573

Standart: HD.6.1. 
Soru:4–7 
Toplam 

-1.278 109 .204

Standart: HD.6.2. 
Soru:8–30 
Toplam 

-.738 109 .462

Standart: HD.6. 3. 
Soru:31–34 
Toplam 

1.120 109 .265

Standart: HD.6. 4. 
Soru:35–37 
Toplam 

1.032 109 .304

Standart: HD.6.5 
Soru:38–48  
Toplam 

.575 109 .567

Standart: HD.6.6. 
Soru:49–52 
Toplam 

.584 109 .561

Standart: HD.6.7. 
Soru:53–54 
Toplam 

.199 109 .843

Standart: HD.6.8. 
Soru:55–61 
Toplam 

-.323 109 .748

Standart: HD.6. 9. 
Soru:62 
Toplam 

.875 109 .383

Standart: HD.6.10. 
Soru:63–64 
Toplam 

1.109 109 .270

Standart: HD.7. 
Soru:65 
Toplam 

1.936 109 .056

Standart: HD.7.1. 
Soru:66–69 
Toplam 

.424 109 .672

Diğer -.143 109 .886
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Soru:70–75 
Toplam 

 Tablo 3.21’de özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan 

yöneticilerin cinsiyetleri açısından JCI akreditasyon standartlarının yerine getirilmesi 

konusundaki görüşlerinde farklılık göstermemektedir (p > 0.05). 2 numaralı H1 

hipotezimiz red edilmiştir. 
 

 3.6.4.3 Radyoloji Yöneticilerinin Yaş Durumlarına Göre JCI 

Akreditasyon Standartlarını Yerine Getirmede Elde 

Edilen Bulgular 
  
 JCI akreditasyon standartlarının ne ölçüde yerine getirildiğine yönelik 

yöneticilerinin görüşlerini belirlemek amacı ile oluşturduğumuz ifadelere 

yöneticilerin yaş durumlarına göre ortalama dağılımı, tek yönlü ANOVA testi (2’den 

fazla grubun ortalama karşılaştırması) kullanılmıştır. F-testi sonucu p < 0.05 

bulunduğundan farkın kaynağının belirlenmesi için ve yaş durumlarına göre farkın 

kaynağının belirlenmesi için Tukey testi kullanılmıştır. Test sonucu elde edilen 

bulgular Tablo 3.22, 3.23, 3.24’de gösterildiği gibidir. 
 
Tablo 3.22: Yaş Durumlarına Göre Radyoloji Yöneticilerinin Görüşlerinin Ortalama 

Puan Dağılımı 
 

JCI Akreditasyon 
Standartları 

 

Yaş N Ortalama Standart Sapma 

18–24 14 233.0000 38.60251 
25–35 42 221.5000 36.47736 
36–45 37 228.3514 32.60131 
46–55 15 251.4667 32.44306 
55 ustu 3 193.6667 57.45723 

Toplam 

Toplam 111 228.5315 36.60870 
18–24 14 10.5714 1.39859 
25–35 42 9.3095 1.71774 
36–45 37 10.2973 1.45038 
46–55 15 10.6000 1.91982 
55 ustu 3 11.0000 1.00000 

Standart: HD.6. 
Soru:1–3 
Toplam 

Toplam 111 10.0180 1.68405 
18–24 14 13.9286 1.89997 
25–35 42 13.2143 2.10152 
36–45 37 13.7838 2.02944 
46–55 15 2.74816 
55 ustu 3 14.0000 1.73205 

Standart: HD.6.1. 
Soru:4–7 Toplam 

Toplam 111 13.6396 2.13538 
18–24 14 67.8571 12.59949 Standart: HD.6.2. 

Soru:8–30 Toplam 25–35 42 66.7143 10.12913 

14.1333 
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36–45 37 69.0541 8.09645 
46–55 15 73.8667 12.24084 
55 ustu 3 58.0000 22.60531 

Soru:8–30 Toplam 

Toplam 111 68.3694 10.72883 
18–24 14 12.8571 3.10972 
25–35 42 12.6905 2.59914 

37 12.4865 2.28061 
46–55 13.7333 2.40436 
55 ustu 3 10.3333 5.50757 

Standart: HD.6.3. 
Soru:31–34 
Toplam 

Toplam 111 12.7207 2.63946 
18–24 14 9.4286 2.56348 
25–35 42 9.9762 1.95670 
36–45 37 9.8108 1.64718 
46–55 15 10.8667 1.45733 
55 ustu 3 9.3333 2.51661 

Standart: HD.6.4. 
Soru:35–37 
Toplam 

Toplam 111 9.9550 1.90877 
18–24 14 32.9286 6.97759 
25–35 42 30.7381 7.44102 
36–45 37 32.0270 7.28959 
46–55 15 34.3333 5.31395 
55 ustu 3 22.0000 7.54983 

Standart: HD.6.5 
Soru:38–48  
Toplam 

Toplam 111 31.6937 7.24606 
18–24 14 13.2857 2.72957 
25–35 42 11.5238 2.67087 
36–45 37 11.9189 2.31395 
46–55 15 13.8667 2.35635 
55 ustu 3 11.6667 3.78594 

Standart: HD.6.6. 
Soru:49–52 
Toplam 

Toplam 111 12.1982 2.64513 
18–24 14 6.2143 2.00686 
25–35 42 6.8333 1.80672 
36–45 37 6.8649 1.10961 
46–55 15 7.4000 1.05560 
55 ustu 3 5.3333 3.05505 

Standart: HD.6.7. 
Soru:53–54 
Toplam 

Toplam 111 6.8018 1.60011 
18–24 14 21.1429 6.49091 
25–35 42 17.7381 6.34788 
36–45 37 19.2162 5.25005 
46–55 15 23.9333 3.41147 
55 ustu 3 14.3333 6.11010 

Standart: HD.6.8. 
Soru:55–61 
Toplam 

Toplam 111 19.4054 6.01117 
18–24 14 3.2857 .72627 
25–35 41 3.2683 .80698 
36–45 37 3.0270 1.06684 
46–55 15 3.6000 .63246 
55 ustu 3 2.6667 1.52753 

Standart: HD.6.9. 
Soru:62 
Toplam 

Toplam 110 3.2182 .90241 
18–24 14 6.3571 1.44686 
25–35 42 6.1429 1.78846 
36–45 37 5.9730 1.86319 
46–55 15 6.8000 1.42428 
55 ustu 3 6.3333 1.52753 

Standart: HD.6.10. 
Soru:63–64  
Toplam 

Toplam 111 6.2072 1.71685 
18–24 13 3.5385 .51887 
25–35 41 3.3171 .75627 

Standart: HD.7. 
Soru:65 

36–45 36 3.1667 .56061 

36–45 
15 
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46–55 15 3.6667 .48795 
55 ustu 3 3.0000 1.00000 

Toplam 

Toplam 108 3.3333 .65567 
18–24 14 12.2143 3.55568 
25–35 42 12.5714 2.93127 
36–45 37 12.7027 2.80738 
46–55 15 14.0000 2.10442 
55 ustu 3 11.3333 3.21455 

Standart: HD.7.1. 
Soru:66–69 
Toplam 

Toplam 111 12.7297 2.88868 
18–24 14 3.29585 

42 17.6190 4.54223 
36–45 37 18.1081 3.79169 
46–55 15 20.6667 3.10913 
55 ustu 3 14.3333 7.09460 

Diğer 
Soru:70–75 
Toplam 

111 18.3604 4.17524 

19.6429 
25–35 

Toplam 
  
 Tablo 3.22’de özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan 

yöneticilerin yaş durumları bakımından JCI akreditasyon standartlarının uygulanması 

konusundaki görüşlerinin dağılımları, ortalama±standart sapma ve standart hata 

değerleri tabloda izlenmektedir. 
 
Tablo 3.23: Yaşa Göre Radyoloji Yöneticilerinin Görüşlerinin Farklılığın Testi 

(ANOVA) 
 

JCI Akreditasyon 
Standartları 

Kareler Toplamı Serbeslik 
Derecesi 

 

Ortalama 
Kare 

F 
Değeri 

P  
Değeri 

13894.307 4 3473.577 2.757 .032 
133527,332 106 1259.692   

Toplam 

147421,640 110   
36.229 4 9.057 3.482 .010 

275.734 106 2.601   
Standart: HD.6. 
Soru:1–3 
Toplam 311.964 110    

13.582 3.395 .738 .568 
488.004 106 4.604   

Standart: HD.6.1. 
Soru:4–7  

501.586 110   
911.945 4 227.986 2.057 .092 

11749.911 106 110.848   
Standart: HD.6.2. 
Soru:8–30  
Toplam 12661.856 110    

34.809 4 8.702 1.261 .290 
731.534 106 6.901   

Standart: HD.6. 3.  
Soru:31–34  
Toplam 766.342 110    

18.294 4 4.574 1.268 .287 
382.480 106 3.608   

Standart: HD.6. 4.  
Soru:35–37 
Toplam 400.775 110    

450.232 4 112.558 2.240 .070 
5325.354 106 50.239   

Standart: HD.6.5 
Soru:38–48  
Toplam 5775.586 110    

81.150 4 20.287 3.123 .018 Standart: HD.6.6. 
688.490 106 6.495   

 

4 

Toplam  
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Soru:49–52 
Toplam 

769.640 110    

16.858 4 4.215 1.687 .158 
264.781 106 2.498   

Standart: HD.6.7. 
Soru:53–54  
Toplam 281.640 110    

545.053 4 136.263 4.211 .003 
3429.704 106 32.356   

Standart: HD.6.8. 
Soru:55–61  
Toplam 3974.757 110    

4.618 4 1.155 1.441 .226 
84.146 .801   

Standart: HD.6. 9. 
Soru:62  
Toplam 88.764 109    

7.837 4 1.959 .656 .624 
316.397 106 2.985   

Standart: HD.6.10. 
Soru:63–64 
Toplam 324.234 110    

3.558 4 .889 2.159 .079 
42.442 103 .412   

Standart: HD.7. 
Soru:65  
Toplam 46.000 107    

34.853 4 8.713 1.046 .387 
883.039 106 8.331   

Standart: HD.7.1.  
Soru:66–69 
toplam 917.892 110    

176.899 4 44.225 2.693 .035 
1740.687 106 16.422   

Diğer 
Soru:70–75  
Toplam 1917.586 110    

105 

   
 Tablo 3.23’de özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan 

yöneticilerin yaş durumları bakımından JCI akreditasyon standartlarının yerine 

getirilmesi konusundaki görüşlerinde farklılık bulunmaktadır (p < 0.05). 3 numaralı 

H1 hipotezimiz kabul edilmiştir. 
 
 Radyoloji yöneticilerin yaş durumlarına göre JCI akreditasyon standartlarının 

yerine getirilmesi konusundaki görüşlerinde farklılık bulunmaktadır. Bu farklılık JCI 

akreditasyon standartlarının genel toplamlarında, HD.6, HD.6.6, HD.6.8 

standartlarında ve diğer grupları için oluşturulmuş ifadelerde anlamlı bir fark 

olduğu görülmüştür (p < 0.05). 
 
 Yöneticilerin yaş durumlarına göre, hangi yaş grubunun JCI standartlarının 

yerine getirilmesinde farklılık gösterdiğini saptamak için çoklu karşılaştırma, 

TUKEY istatistik testi yapılmıştır. 
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Tablo 3.24: Yaşa Göre Farkın Kaynağının Belirlenmesi (Çoklu Mukayese Analizi  
 Post Hoc Tests) Tukey Testi 

 
JCI Akreditasyon 
Standartları 
 

Yaş Yaş 
Grupları 

Mean Difference 
(I-J) 

Standart  
Hata 

P değeri. 

25–35 11.50000 10.95311 .831
36–45 4.64865 11.13659 .994
46–55 -18.46667 13.18929 .629

18–24 

55 ustu 39.33333 22.58042 .413
18–24 -11.50000 10.95311 .831
36–45 -6.85135 8.00240 .912
46–55 -29.96667(*) 10.67577 .046

25–35 

55 ustu 27.83333 21.21061 .684
18–24 -4.64865 11.13659 .994
25–35 6.85135 8.00240 .912
46–55 -23.11532 10.86394 .216

36–45 

55 ustu 34.68468 21.30594 .483
18–24 18.46667 13.18929 .629
25–35 29.96667(*) 10.67577 .046
36–45 23.11532 10.86394 .216

46–55 

55 ustu 57.80000 22.44720 .082
18–24 -39.33333 22.58042 .413
25–35 -27.83333 21.21061 .684
36–45 -34.68468 21.30594 .483

Toplam 

55 ustu 

46–55 -57.80000 22.44720 .082
25–35 1.26190 .49773 .091
36–45 .27413 .50607 .983
46–55 -.02857 .59935 1.000

18–24 

55 ustu -.42857 1.02611 .994
18–24 -1.26190 .49773 .091
36–45 -.98777 .36365 .058
46–55 -1.29048 .48513 .067

25–35 

55 ustu -1.69048 .96386 .406
18–24 -.27413 .50607 .983
25–35 .98777 .36365 .058
46–55 -.30270 .49368 .973

36–45 

55 ustu -.70270 .96819 .950
18–24 .02857 .59935 1.000
25–35 1.29048 .48513 .067
36–45 .30270 .49368 .973

46–55 

55 ustu -.40000 1.02005 .995
18–24 .42857 1.02611 .994

.406

.950

.995

Standart: HD.6. 
Soru:1–3 

-.13333 

Toplam 

1.61905 1.62142 
-1.76190 

25–35 1.69048 .96386 
36–45 .70270 .96819 
46–55 .40000 1.02005 

18–24 .78650 .17325–35 
36–45 .959

55 ustu 

46–55 1.35703 1.000
25–35 1.76190 .173
36–45 
46–55 -.58095 

18–24 

55 ustu 

Soru:49–52  
Toplam 

.78650 
1.36680 .79968 .433

Standart: HD.6.6. 

.94708 .973
.855

-.39511 .57462 
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46–55 -2.34286(*) .76659 .023
55 ustu -.14286 1.52306 
18–24 -1.36680 .79968 .433
25–35 .39511 .57462 .959
46–55 -1.94775 .78010 .099

36–45 

55 ustu .25225 1.52990 1.000
18–24 .58095 .94708 .973
25–35 2.34286(*) .76659 .023
36–45 1.94775 .78010 .099

46–55 

55 ustu 2.20000 1.61185 .651
18–24 -1.61905 1.62142 .855
25–35 .14286 1.52306 1.000
36–45 -.25225 1.52990 1.000

55 ustu 

46–55 -2.20000 1.61185 .651
25–35 3.40476 1.75542 .303
36–45 1.92664 1.78482 .817
46–55 -2.79048 2.11380 .679

18–24 

55 ustu 6.80952 3.61889 .334
18–24 -3.40476 1.75542 .303
36–45 -1.47812 1.28252 .778
46–55 -6.19524(*) 1.71097 .004

25–35 

55 ustu 3.40476 3.39935 .854
18–24 -1.92664 1.78482 .817
25–35 1.47812 1.28252 .778
46–55 -4.71712 1.74113 .059

36–45 

55 ustu 4.88288 3.41463 .610
18–24 2.79048 2.11380 .679
25–35 6.19524(*) 1.71097 .004
36–45 4.71712 1.74113 .059

46–55 

55 ustu 9.60000 3.59754 .066
18–24 -6.80952 3.61889 .334
25–35 -3.40476 3.39935 .854
36–45 -4.88288 3.41463 .610

Standart: HD.6.8. 
Soru:55–61 
Toplam 

55 ustu 

46–55 -9.60000 3.59754 .066
25–35 2.02381 1.25058 .489
36–45 1.53475 1.27153 .747
46–55 -1.02381 1.50590 .960

18–24 

55 ustu 5.30952 2.57814 .246
18–24 -2.02381 1.25058 .489
36–45 -.48906 .91368 .983
46–55 -3.04762 1.21892 .098

25–35 

55 ustu 3.28571 2.42174 .656
18–24 -1.53475 1.27153 .747
25–35 .48906 .91368 .983
46–55 -2.55856 1.24040 .244

36–45 

55 ustu 3.77477 2.43263 .532
18–24 1.02381 1.50590 .960
25–35 3.04762 1.21892 .098
36–45 2.55856 1.24040 .244

46–55 

55 ustu 6.33333 2.56293 .105
18–24 -5.30952 2.57814 .246
25–35 -3.28571 2.42174 .656
36–45 -3.77477 2.43263 .532

Diğer 
Soru:70–75 
Toplam 

55 ustu 

46–55 -6.33333 2.56293 .105

 
1.000
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Tablo 3.24’de özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan 

yöneticilerin yaşa göre farkın belirlenmesi için yapılan F testi (tek yönlü varyans 

analizi) sonucunda yönetici ifadelerinin ve JCI akreditasyon standartlarının genel 

toplamlarında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p < 0.05). Bu farkın hangi yaş 

grubu/gruplarından kaynaklandığını anlamak üzere yapılan çoklu karşılaştırma 

testlerinden Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonucuna göre çalışmamıza dâhil 

olan tüm yöneticilerin, yaş grupları arasında ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Yapılan 

karşılaştırmada 25–35 yaş grubu ile 46–55 yaş grubu yöneticilerin, JCI akreditasyon 

standartlarının yerine getirilmesi konusundaki görüşlerinde farklılık bulunmuştur. Bu 

farkın 46–55 yaş grubunda daha yüksek olduğu görülmektedir (p < 0.05).   
 

Özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan yöneticilerin yaşa göre 

farkın belirlenmesi için yapılan F testi (tek yönlü varyans analizi) sonucunda yönetici 

ifadelerinin ve JCI akreditasyon HD.6.(1–3) standardında anlamlı bir fark olduğu 

görülmüştür. Bu farkın hangi yaş grubu/gruplarından kaynaklandığını anlamak üzere 

yapılan çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonucuna 

göre çalışmamıza dâhil olan tüm yöneticilerin, yaş grupları arasında ikili 

karşılaştırmalarda HD.6.(1–3) standartı anlamlı bir fark göstermemiştir (p > 0.05).   
 

Özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan yöneticilerin yaşa göre 

farkın belirlenmesi için yapılan F testi (tek yönlü varyans analizi) sonucunda yönetici 

ifadelerinin ve JCI akreditasyon HD.6.6 (49–52) standardında anlamlı bir fark 

olduğu görülmüştür (p < 0.05). Bu farkın hangi yaş grubu/gruplarından 

kaynaklandığını anlamak üzere yapılan çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey testi 

yapılmıştır. Tukey testi sonucuna göre çalışmamıza dâhil olan tüm yöneticilerin, yaş 

grupları arasında ikili karşılaştırmalar anlamlı bir fark göstermiştir (p < 0.05). 

Yöneticiler arasında görüş farklılığını yaratan yaş grupları 46–55 yaş grubu ile 25–35 

arası yaş grubu yöneticiler olup, 46–55 yaş grubu yöneticiler akreditasyon 

standartlarının yerine getirilmesinde daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 
 

Özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan yöneticilerin yaşa göre 

farkın belirlenmesi için yapılan F testi (tek yönlü varyans analizi) sonucunda yönetici 

 273



ifadelerinin ve JCI akreditasyon HD.6.8 (55–61) standardında anlamlı bir fark 

olduğu görülmüştür (p < 0.05). Bu farkın hangi yaş grubu/gruplarından 

kaynaklandığını anlamak üzere yapılan çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey testi 

yapılmıştır. Tukey testi sonucuna göre çalışmamıza dâhil olan tüm yöneticilerin, yaş 

grupları arasında ikili karşılaştırmalar anlamlı bir fark göstermiştir (p < 0.05).  

Yöneticiler arasında görüş farklılığını yaratan yaş grupları 46–55 yaş grubu ile 25–35 

arası yaş grubu yöneticiler olup, 46–55 yaş grubu yöneticiler akreditasyon 

standartlarının yerine getirilmesinde daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 
 

Özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan yöneticilerin yaşa göre 

farkın belirlenmesi için yapılan F testi (tek yönlü varyans analizi) sonucunda yönetici 

ifadelerinin ve diğer kısmında oluşturduğumuz ifadeler arasında anlamlı bir fark 

olduğu görülmüştür (p < 0.05). Bu farkın hangi yaş grubu/gruplarından 

kaynaklandığını anlamak üzere yapılan çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey testi 

yapılmıştır. Tukey testi sonucuna göre çalışmamıza dâhil olan tüm yöneticilerin, yaş 

grupları arasında ikili karşılaştırmalarda diğer kısmındaki  ifadeler anlamlı bir fark 

göstermemiştir (p > 0.05).   
 

 3.6.4.4 Radyoloji Yöneticilerinin Eğitim Durumlarına Göre 

JCI Akreditasyon Standartlarını Yerine Getirmede 

Elde Edilen Bulgular 
 
 JCI akreditasyon standartlarına yönelik radyoloji yöneticilerinin görüşlerini 

belirlemeye yönelik oluşturduğumuz ifadelere farklı istatiksel testler uyguladık. 

Bunlardan bazıları; yöneticilerin eğitim durumlarına göre elde edilen verilerin 

ortalama dağılım, eğitim durumuna göre farklılığın testi (ANOVA) ve eğitim 

durumlarına göre farkın kaynağının belirlenmesi Tukey testi olup test sonucu elde 

edilen bulgular Tablo 3.25, 3.26, 3.27’de gösterildiği gibidir. 
 
Tablo 3.25:  Eğitim Durumlarına Göre Radyoloji Yöneticilerinin Görüşlerinin 

Ortalama Puan Dağılımı 
 

JCI Akreditasyon 
Standartları 

Eğitim Durumu N Ortalama Standart 
Sapma 

Standart Hata 

Radyoloji Uzmanı 49 227.2653 42.24570 6.03510Toplam 
Meslek 
Yüksekokulu 

48 233.3958 32.15834 4.64166
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Sağlık Meslek 
Lisesi 

14 216.2857 27.50784 

Toplam 111 228.5315 36.60870 3.47474
Radyoloji Uzmanı 49 10.5306 1.58248 .22607
Meslek 
Yüksekokulu 

48 9.6042 1.65978 .23957

Sağlık Meslek 
Lisesi 

14 9.6429 1.73680 .46418

Standart: HD.6. 
Soru:1–3 
Toplam 

Toplam 111 10.0180 1.68405 .15984
Radyoloji Uzmanı 49 13.8367 2.24858 .32123
Meslek 
Yüksekokulu 

48 13.5000 2.08337 .30071

Sağlık Meslek 
Lisesi 

14 13.4286 1.98898 .53158

Standart: HD.6.1. 
Soru:4–7 
Toplam 

Toplam 111 13.6396 2.13538 .20268
Radyoloji Uzmanı 49 68.8571 11.37248 1.62464
Meslek 
Yüksekokulu 

48 69.5625 9.60254 1.38601

Sağlık Meslek 
Lisesi 

14 62.5714 10.98751 2.93653

Standart: HD.6.2. 
Soru:8–30 
Toplam 

Toplam 111 68.3694 10.72883 1.01834
Radyoloji Uzmanı 49 12.4694 2.76211 .39459
Meslek 
Yüksekokulu 

48 13.3542 2.24546 .32410

Sağlık Meslek 
Lisesi 

14 11.4286 3.00549 .80325

Standart: HD.6. 3. 
Soru:31–34 
Toplam 

Toplam 111 12.7207 2.63946 .25053
Radyoloji Uzmanı 49 9.8776 1.87786 .26827
Meslek 
Yüksekokulu 

48 10.2708 1.73499 .25042

Sağlık Meslek 
Lisesi 

14 9.1429 2.41333 .64499

Standart: HD.6. 4. 
Soru:35–37  
Toplam 

Toplam 111 9.9550 1.90877 .18117
Radyoloji Uzmanı 49 31.1837 8.37574 1.19653
Meslek 
Yüksekokulu 

48 32.4167 6.62951 .95689

Sağlık Meslek 
Lisesi 

14 31.0000 4.78781 1.27959

Standart: HD.6.5 
Soru:38–48  
Toplam  

Toplam 111 31.6937 7.24606 .68777
Radyoloji Uzmanı 49 12.0408 2.93655 .41951
Meslek 
Yüksekokulu 

48 12.3542 2.43633 .35165

14 12.2143 2.39161 .63918

Standart: HD.6.6. 
Soru:49–52  
Toplam 

Toplam 111 12.1982 2.64513 .25106
Radyoloji Uzmanı 49 6.7143 1.63299 .23328
Meslek 
Yüksekokulu 

48 7.0833 1.42670 .20593

Sağlık Meslek 
Lisesi 

14 6.1429 1.91581 .51202

Standart: HD.6.7. 
Soru:53–54 
Toplam 

Toplam 111 6.8018 1.60011 .15188
Radyoloji Uzmanı 49 18.6531 6.32966 .90424
Meslek 
Yüksekokulu 

48 20.1875 6.05175 .87349

Sağlık Meslek 
Lisesi 

14 19.3571 4.58437 1.22523

Standart: HD.6.8. 
Soru:55–61 
 Toplam 

Toplam 111 19.4054 6.01117 .57055

7.35178 

Sağlık Meslek 
Lisesi 
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Radyoloji Uzmanı 48 3.1250 1.02366 .14775
Meslek 
Yüksekokulu 

48 3.3542 .75764 .10936

Sağlık Meslek 
Lisesi 

14 3.0714 .91687 .24505

Standart: HD.6. 9. 
Soru:62 
Toplam 

Toplam 110 3.2182 .90241 .08604
Radyoloji Uzmanı 49 6.0816 2.00870 .28696
Meslek 
Yüksekokulu 

48 6.3542 1.52273 .21979

Sağlık Meslek 
Lisesi 

14 6.1429 1.23146 .32912

Standart: HD.6.10. 
Soru:63–64  
Toplam 

Toplam 111 6.2072 1.71685 .16296
Radyoloji Uzmanı 48 3.2917 .61742 .08912
Meslek 
Yüksekokulu 

47 3.4255 .65091 .09494

Sağlık Meslek 
Lisesi 

13 3.1538 .80064 .22206

Standart: HD.7. 
Soru:65 
Toplam 

Total 108 3.3333 .65567 .06309
Radyoloji Uzmanı 49 12.6122 3.14786 .44969

48 13.1458 2.50097 .36098

Sağlık Meslek 
Lisesi 

14 11.7143 3.09910 .82827

Standart: HD.7.1. 
Soru:66–69 
Toplam 

Toplam 111 12.7297 2.88868 .27418
Radyoloji Uzmanı 49 18.1224 4.65310 .66473
Meslek 
Yüksekokulu 

48 18.8542 3.87567 .55941

Sağlık Meslek 
Lisesi 

14 17.5000 3.36841 .90024

Soru:70–75  
Toplam 

Toplam 111 18.3604 4.17524 .39630

Meslek 
Yüksekokulu 

Diğer 

  

 Tablo 3.25’de özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan 

yöneticilerin eğitim durumlarına göre JCI akreditasyon standartlarının uygulanması 

konusundaki görüşlerinin dağılımları, ortalama ± standart sapma ve standart hata 

değerleri verilmektedir. 
 
Tablo 3.26:  Eğitim Durumlarına Göre Radyoloji Yöneticilerinin Görüşlerinin 

Farklılığın Testi (ANOVA) 

JCI Akreditasyon 
Standartları 
 

Kareler  
Toplamı 

Serbeslik 
Derecesi 

Ortalama 
Kare 

F 
Değeri 

P 
Değeri. 

2 1656.876 1.242 .293 
144107,887 108 1334.332   

Toplam 

147421,640 110    
23.066 2 11.533 4.312 .016 

288.898 108 2.675   
Standart: HD.6. 
Soru:1–3 
Toplam 311.964 110    

3.463 2 1.732 .375 .688 
498.122 108 4.612   

Standart: HD.6.1. 
Soru:4–7  
Toplam 501.586 110   

550.615 2 275.307 2.455 .091 

3313.752 
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550.615 2 275.307 2.455 .091 
12111.241 108 112.141   Standart: HD.6.2.  

Soru:8–30  
Toplam 

12661.856 110    

45.731 2 22.865 3.427 .036 
720.612 108 6.672   

Standart: HD.6. 3. 
Soru:31–34  
Toplam 766.342 110    

14.316 2 7.158 2.000 .140 
386.459 108 3.578   

Standart: HD.6. 4.  
Soru:35–37 
Toplam 400.775 110    

44.572 2 22.286 .420 .658 
5731.014 108 53.065   

Standart: HD.6.5 
Soru:38–48  
Toplam 5775.586 110    

2.385 2 1.192 .168 .846 
767.255 108 7.104   

Standart: HD.6.6. 
Soru:49–52 
Toplam 769.640 110    

2 5.129 2.041 .135 
271.381 108 2.513   

Standart: HD.6.7. 
Soru:53–54  
Toplam 281.640 110    

57.128 2 28.564 .787 .458 
3917.629 108 36.274   

Standart: HD.6.8. 
Soru:55–61  
Toplam 3974.757 110    

1.606 2 .803 .986 .377 
87.158 107 .815   

Standart: HD.6. 9. 
Soru:62  
Toplam 88.764 109    

1.867 2 .934 .313 .732 
322.367 108 2.985   

Standart: HD.6.10. 
Soru:63–64  
Toplam 324.234 110    

.902 2 .451 1.050 .354 
105 .430   

Standart: HD.7. 
Soru:65  
Toplam 46.000 107    

23.423 2 11.711 1.414 .248 
894.469 108 8.282   

Standart: HD.7.1.  
Soru:66–69 
Toplam 917.892 110    

24.841 2 12.421 .709 .495 
1892.744 108 17.525   
1917.586 110    

10.259 

45.098 

  
 Tablo 3.26’de Özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan 

yöneticilerin eğitim durumları açısından JCI akreditasyon standartlarının yerine 

getirilmesi konusundaki görüşlerinde farklılık bulunmaktadır. 4 numaralı H1 

hipotezimiz kabul edilmiştir (p < 0.05). 
 
 Radyoloji yöneticileri JCI akreditasyon standartlarına yönelik görüşlerinde 

eğitim durumları açısından yapılan farklılığın testi sonucu JCI örgütünün (HD.6 ve 

HD.6.3) standartlarında farklılık göstermektedir (p < 0.05).  Yöneticilerin eğitim 

durumları açısından, JCI standartlarının ne ölçüde yerine getiridiği konusunda,  
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hangi eğitim durumunun farklılık gösterdiğini saptamak için çoklu karşılaştırma, 

TUKEY istatistik testi yapılmıştır. 

Tablo 3.27:  Eğitim Durumlarına Göre Farkın Kaynağının Belirlenmesi (Çoklu 
Mukayese Analizi) Tukey Testi Post Hoc Tests  

 
JCI Akreditasyon 

Standartları 
Eğitim Eğitim Mean 

Difference 
(I-J) 

Standart 
Hata 

P 
değeri

Meslek Yüksekokulu -6.13053 7.41821 .688 Radyoloji 
Uzmanı Sağlık Meslek Lisesi 10.97959 11.06981 .584 

Radyoloji Uzmanı 6.13053 7.41821 .688 Meslek 
Yüksekokulu Sağlık Meslek Lisesi 17.11012 11.09541 .275 

Radyoloji Uzmanı -10.97959 11.06981 .584 

Toplam 

Sağlık Meslek 
Lisesi Meslek Yüksekokulu -17.11012 11.09541 .275 

Meslek Yüksekokulu .92645(*) .33214 .017 Radyoloji 
Uzmanı Sağlık Meslek Lisesi .88776 .49564 .177 

Radyoloji Uzmanı -.92645(*) .33214 .017 Meslek 
Yüksekokulu Sağlık Meslek Lisesi -.03869 .49679 .997 

Radyoloji Uzmanı -.88776 .49564 .177 

Standart: HD.6. 
Soru:1–3 
Toplam 

Sağlık Meslek 
Lisesi Meslek Yüksekokulu .03869 .49679 

Meslek Yüksekokulu -.88478 .52457 .215 Radyoloji 
Uzmanı Sağlık Meslek Lisesi 1.04082 .78279 .382 

Radyoloji Uzmanı .88478 .52457 .215 Meslek 
Yüksekokulu Sağlık Meslek Lisesi 1.92560(*) .78460 .041 

Radyoloji Uzmanı -1.04082 .78279 .382 

Standart: HD.6.3. 
Soru:31–34 
Toplam  

Sağlık Meslek 
Lisesi Meslek Yüksekokulu -1.92560(*) .78460 .041 

.997 

  
 Tablo 3.27’de Özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan 

yöneticilerin eğitim durumlarına göre farkın belirlenmesi için yapılan F testi (tek 

yönlü varyans analizi) sonucunda yönetici ifadelerinin ve JCI akreditasyon 

standartlarının genel toplamlarında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (p = .293 

> 0.05). 
 
 Özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan yöneticilerin eğitim 

durumuna göre farkın belirlenmesi için yapılan F testi (tek yönlü varyans analizi) 

sonucunda yönetici ifadelerinin ve JCI akreditasyon HD.6(1–3) standardında anlamlı 

bir fark olduğu görülmüştür. Bu farkın hangi eğitim durumundan kaynaklandığını 

anlamak üzere yapılan çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey testi yapılmıştır. Tukey 

testi sonucuna göre çalışmamıza dahil olan tüm yöneticilerin, eğitim durumları 

arasında ikili karşılaştırmalarda HD.6(1–3) standardı anlamlı bir fark göstermiştir (p 

< 0.05). Yöneticiler arasında görüş farklılığını yaratan eğitim grubu radyoloji uzmanı 

ile meslek yüksekokulu mezunu yöneticilerdir. Bu farkı yaratan eğitim grubu 

radyoloji uzmanı olan yöneticilerdir. 
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 Özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan yöneticilerin eğitim 

durumuna göre farkın belirlenmesi için yapılan F testi (tek yönlü varyans analizi) 

sonucunda yönetici ifadelerinin ve JCI akreditasyon HD.6.3 (31–34) standardında 

anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bu farkın hangi eğitim durumundan 

kaynaklandığını anlamak üzere yapılan çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey testi 

yapılmıştır. Tukey testi sonucuna göre çalışmamıza dâhil olan tüm yöneticilerin, 

eğitim durumları arasında ikili karşılaştırmalarda HD.6.3(31–34) standardı anlamlı 

bir fark göstermiştir (p < 0.05). Yöneticiler arasında görüş farklılığını yaratan eğitim 

grubu meslek yüksekokulu ile sağlık meslek lisesi mezunu yöneticilerdir. Bu farkı 

yaratan eğitim grubu meslek yüksekokulu mezunu yöneticilerdir. 
 
 3.6.4.5 Radyoloji Yöneticilerinin Meslekte Çalışma Süresine 

Göre JCI Akreditasyon Standartlarını Yerine 

Getirmede Elde Edilen Bulgular 
  
 JCI akreditasyon standartlarına yönelik yöneticilerinin görüşlerini belirlemeye 

amacı oluşturduğumuz ifadelere, yöneticilerin meslekte çalışma süresine göre 

ortalama dağılım, çalışma süresine göre farkların testi (ANOVA) sonucu elde edilen 

bulgular Tablo 3.28, 3.29, 3.30’da gösterildiği gibidir. 
 
Tablo 3.28: Meslekte Çalışma Süresine Göre Radyoloji Yöneticilerinin  
 Görüşlerinin Dağılımlar 
 

      
JCI Akreditasyon 
Standartları 

Çalışma Yılı N Ortalama Standart 
Hata 

Standart 
Sapma 

0–5 yıl 17 226.7059 36.54922 8.86449
6–10 yıl 35 223.4857 39.20787 6.62734
11–15 yıl 31 228.4839 32.68320 5.87008
16–20 yıl 13 229.3846 28.49134 7.90208
20 yıl ve ustu 15 241.7333 45.05785 11.63389

Toplam 

Toplam 111 228.5315 36.60870 3.47474
0–5 yıl 17 10.7059 1.26317 .30636
6–10 yıl 35 9.8286 1.90179 .32146
11–15 yıl 31 9.6129 1.58487 .28465
16–20 yıl 13 10.1538 1.34450 .37290
20 yıl ve ustu 15 10.4000 1.88225 .48599

Standart: HD.6. 
Soru:1–3 
Toplam 

Toplam 111 10.0180 1.68405 .15984
0–5 yıl 17 14.2941 .45990
6–10 yıl 35 13.6000 2.11716 .35786

Standart: HD.6.1. 
Soru:4–7 

11–15 yıl 31 13.3226 2.05568 .36921

1.89620 
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16–20 yıl 13 13.3077 2.25036 .62414
20 yıl ve ustu 15 13.9333 2.54858 .65804

Toplam 

Toplam 111 13.6396 2.13538 .20268
0–5 yıl 17 65.2941 12.12830 2.94154
6–10 yıl 35 68.2000 9.30781 1.57331
11–15 yıl 31 68.8065 9.27153 1.66522
16–20 yıl 13 68.7692 9.39995 2.60708
20 yıl ve ustu 15 71.0000 15.69804 4.05322

Standart: HD.6.2. 
Soru:8–30 
Toplam 

Toplam 111 68.3694 10.72883 1.01834
0–5 yıl 17 12.8235 3.24491 .78701
6–10 yıl 35 12.4571 2.50109 .42276
11–15 yıl 31 12.7419 2.30894 .41470
16–20 yıl 13 12.6923 2.05688 .57048
20 yıl ve ustu 15 13.2000 3.46822 .89549

Standart: HD.6. 3. 
Soru:31–34 
Toplam 

Toplam 111 12.7207 2.63946 .25053
0–5 yıl 17 9.8824 2.23278 .54153
6–10 yıl 35 9.6000 2.06084 .34835
11–15 yıl 31 10.1935 1.66171 .29845
16–20 yıl 13 9.6154 1.70970 .47419
20 yıl ve ustu 15 10.6667 1.75933 .45426

Standart: HD.6. 4. 
Soru:35–37 
Toplam 

Toplam 111 9.9550 1.90877 .18117
0–5 yıl 17 31.8235 7.02883 1.70474
6–10 yıl 35 30.5429 8.62398 1.45772
11–15 yıl 31 32.3871 6.67172 1.19828
16–20 yıl 13 32.6154 4.38821 1.21707
20 yıl ve ustu 15 32.0000 7.63451 1.97122

Standart: HD.6.5 
Soru:38–48  
Toplam 

Toplam 111 31.6937 7.24606 .68777
0–5 yıl 17 12.7647 2.90537 

35 11.6000 2.52284 .42644
11–15 yıl 31 11.9677 2.58823 .46486
16–20 yıl 13 11.8462 2.30384 .63897
20 yıl ve ustu 15 13.7333 2.63131 .67940

Standart: HD.6.6. 
Soru:49–52 
Toplam 

Toplam 111 12.1982 2.64513 .25106
0–5 yıl 17 6.4706 .45469
6–10 yıl 35 6.7429 1.78791 .30221
11–15 yıl 31 7.0645 1.34004 .24068
16–20 yıl 13 6.3077 1.10940 .30769
20 yıl ve ustu 15 7.2000 1.65616 .42762

Standart: HD.6.7. 

Toplam 111 6.8018 1.60011 .15188
0–5 yıl 17 19.8235 5.88680 1.42776
6–10 yıl 35 18.2286 6.65576 1.12503
11–15 yıl 31 18.4839 5.90407 1.06040
16–20 yıl 13 21.0000 3.97911 1.10361
20 yıl ve ustu 15 22.2000 5.67199 1.46450

Standart: HD.6.8. 
Soru:55–61 
Toplam 

Toplam 111 19.4054 6.01117 .57055
0–5 yıl 17 3.2353 .66421 .16109
6–10 yıl 3.1471 .17475
11–15 yıl 31 3.2258 .92050 .16533
16–20 yıl 13 3.0769 .86232 .23916
20 yıl ve ustu 15 3.4667 .91548 .23637

Standart: HD.6. 9. 
Soru:62 
Toplam 

110 3.2182 .90241 .08604
0–5 yıl 17 6.1176 1.45269 .35233
6–10 yıl 35 6.0857 2.11954 .35827
11–15 yıl 31 6.0968 1.68037 .30180

Standart: HD.6.10. 
Soru:63–64  
Toplam 

16–20 yıl 13 6.0000 1.47196 .40825

.70466
6–10 yıl 

1.87475 
Soru:53–54 
Toplam 

34 

Toplam 

1.01898 
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20 yıl ve ustu 15 7.0000 1.06904 .27603
Total 111 6.2072 1.71685 .16296
0–5 yıl 16 .51235 .12809
6–10 yıl 34 3.2941 .71898 .12330
11–15 yıl 31 3.2258 .71692 .12876
16–20 yıl 12 3.3333 .49237 .14213
20 yıl ve ustu 15 3.5333 .63994 .16523

Standart: HD.7. 
Soru:65 
Toplam 

Toplam 108 3.3333 .65567 .06309
0–5 yıl 17 11.7059 3.47787 .84351
6–10 yıl 35 12.7143 2.91620 .49293
11–15 yıl 31 12.9355 2.79208 .50147
16–20 yıl 13 12.3846 2.50128 .69373
20 yıl ve ustu 15 13.8000 2.51282 .64881

Standart: HD.7.1. 
Soru:66–69 
Toplam 

Total 111 12.7297 2.88868 .27418
17 18.5294 3.46622 .84068

6–10 yıl 35 17.6286 4.79636 .81073
11–15 yıl 31 18.4194 3.86242 .69371
16–20 yıl 13 18.5385 3.23046 .89597

15 19.6000 4.83735 1.24900

Diğer 
Soru:70–75 
Toplam 

Toplam 111 18.3604 4.17524 .39630

 

3.4375 

0–5 yıl 

20 yıl ve ustu 

  

 Tablo 3.28’de özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan 

yöneticilerin meslekte çalışma yıllarına göre JCI akreditasyon standartlarının yerine 

getirilmesi konusundaki görüşlerinin dağılımları, ortalama ± standart sapma ve 

standart hata değerleri bulunmaktadır. 
 
Tablo 3.29: Meslekte Çalışma Süresine Göre Radyoloji Yöneticilerinin  
 Görüşlerinin Farklarının Testi (ANOVA) 

  
      
JCI Akreditasyon 
Standartları 

Kareler  
Toplamı 

Serbeslik 
Derecesi 

Ortalama 
Kare 

F 
Değeri 

P 
Değeri 

3571.615 4 892.904 .658 .623 
143850,024 106 1357.076   

Toplam 

147421,640 110    
16.816 4 4.204 1.510 .205 

295.148 106 2.784   
Standart: HD.6. 
Soru:1–3 
Toplam 311.964 110    

13.179 4 3.295 .715 .583 
488.406 106 4.608   

Standart: HD.6.1. 
Soru:4–7 
Toplam 501.586 110    

273.580 4 68.395 .585 .674 
12388.276 106 116.871   

Standart: HD.6.2.  
Soru:8–30 toplam 

12661.856 110    
6.081 4 1.520 .212 .931 

760.261 106 7.172   
Standart: HD.6. 3.  
Soru:31–34 
Toplam 766.342 110    

15.361 4 3.840 1.056 .382 
385.414 106 3.636   

Standart: HD.6. 4.  
Soru:35–37 
Toplam 400.775 110    
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73.998 4 18.499 .344 .848 
5701.588 106 53.789   

Standart: HD.6.5 
Soru:38–48  
Toplam 5775.586 110    

56.587 4 14.147 2.103 .086 
713.052 106 6.727   

Standart: HD.6.6. 
Soru:49–52  
Toplam 769.640 110    

9.678 4 2.420 .943 .442 
271.961 106 2.566   

Standart: HD.6.7. 
Soru:53–54  
Toplam 281.640 110    

4 56.993 1.612 .177 
3746.784 106 35.347   

Standart: HD.6.8. 
Soru:55–61  
Toplam 3974.757 110    

1.364 4 .341 .410 .801 
87.399 105   

Standart: HD.6. 9. 
Soru:62 
Toplam 88.764 109    

11.017 4 2.754 .932 .448 
313.217 106 2.955   

Standart: HD.6.10. 
Soru:63–64  
Toplam 324.234 110    

1.184 4 .296 .680 .607 
44.816 103 .435  

Standart: HD.7. 
Soru:65 
Toplam 46.000 107    

37.872 4 9.468 1.140 .342 
880.020 106 8.302   

Standart: HD.7.1.  
Soru:66–69  
Toplam 917.892 110    

42.800 4 10.700 .605 .660 
1874.786 106 17.687   Soru:70–75  

Toplam 1917.586 110    

227.973 

.832 

 

Diğer 

  
 Tablo 3.29’da özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan 

yöneticilerin meslekte çalışma yıllarına göre JCI akreditasyon standartlarının yerine 

getirilmesi konusundaki görüşlerinde anlamlı bir farklılık göstermemektedir            

(p > 0.05). 4 numaralı H1 hipotezimiz ret edilmiştir. Bu nedenle Tukey istatistik testi 

yapılmamıştır.  
  
 3.6.4.6 Radyoloji Yöneticilerinin Yönetici Olarak Çalışma 

Yılına Göre JCI Akreditasyon Standartlarını Yerine 

Getirmede Elde Edilen Bulgular 
 
 JCI akreditasyon standartlarına yönelik yöneticilerinin görüşlerini belirlemeye 

amacı ile oluşturduğumuz ifadelerin yönetici olarak çalışma süresine göre ortalama 

dağılım, çalışma süresine göre farkların testi (ANOVA) sonucu elde edilen bulgular 

Tablo 3.30, 3.31’de gösterildiği gibidir. 
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Tablo 3.30:  Yönetici Olarak Çalışma Yılına Göre Radyoloji Yöneticilerinin  
 Görüşlerinin Ortalamaları 
 

JCI Akreditasyon 
Standartları 

Çalışma Yılı N Ortalama Standart 
Sapma 

Standart 
Hata 

0–5 yıl 231.6383 37.63638 5.48983
6–10 yıl 32 220.3125 38.05042 6.72643
11–15 yıl 18 225.5000 7.33879
16–20 yıl 4 232.2500 29.85939 14.92970
20 yıl ve ustu 5 251.0000 53.54437 23.94577

Toplam 

Toplam 106 228.1132 37.28994 3.62192
0–5 yıl 47 10.1277 1.62343 .23680
6–10 yıl 32 9.9063 1.83794 .32490
11–15 yıl 18 9.9444 1.73111 .40803
16–20 yıl 4 10.0000 1.82574 .91287
20 yıl ve ustu 5 11.4000 .89443 .40000

Standart: HD.6. 
Soru:1–3 
Toplam 

Toplam 106 10.0849 1.69097 .16424
0–5 yıl 47 13.6809 2.10699 .30734
6–10 yıl 32 13.4688 2.16995 .38360
11–15 yıl 18 13.3333 2.37635 .56011
16–20 yıl 4 14.5000 2.38048 1.19024
20 yıl ve ustu 5 15.0000 1.73205 .77460

Standart: HD.6.1. 
Soru:4–7 
Toplam 

Toplam 106 13.6509 2.16043 .20984
0–5 yıl 47 68.4255 10.94997 1.59722
6–10 yıl 32 67.3750 10.34798 1.82928
11–15 yıl 18 67.6667 11.04003 2.60216
16–20 yıl 4 66.5000 16.34013 8.17007
20 yıl ve ustu 5 76.4000 10.43072 4.66476

Standart: HD.6.2.  
Soru:8–30 Toplam 

Toplam 106 68.2830 10.91941 1.06059
0–5 yıl 47 12.9787 2.71461 .39597
6–10 yıl 32 12.4063 2.58855 .45760
11–15 yıl 18 12.3333 2.61219 .61570
16–20 yıl 4 12.2500 3.30404 1.65202
20 yıl ve ustu 5 14.0000 2.82843 1.26491

Standart: HD.6. 3.  
Soru:31–34 
Toplam 

Toplam 106 12.7170 2.66460 .25881
0–5 yıl 47 9.7660 2.21862 .32362
6–10 yıl 32 10.1250 1.51870 .26847
11–15 yıl 18 9.6667 1.90973 .45013
16–20 yıl 4 11.2500 1.50000 .75000
20 yıl ve ustu 5 10.8000 1.64317 .73485

Standart: HD.6. 4.  
Soru:35–37 
Toplam 

Toplam 106 9.9623 1.93181 .18763
0–5 yıl 47 32.2128 7.40721 1.08045
6–10 yıl 32 30.2188 7.90971 1.39825
11–15 yıl 18 32.0000 5.55189 1.30859
16–20 yıl 4 29.2500 3.59398 1.79699
20 yıl ve ustu 5 33.2000 11.27830 5.04381

Standart: HD.6.5 
Soru:38–48  
Toplam 

Toplam 106 31.5094 7.33582 .71252
0–5 yıl 47 12.2128 2.66977 .38943
6–10 yıl 32 12.0313 2.82254 .49896
11–15 yıl 18 11.6667 2.24918 .53014
16–20 yıl 4 13.7500 2.62996 1.31498
20 yıl ve ustu 5 14.0000 2.82843 1.26491

Standart: HD.6.6. 
Soru:49–52  
Toplam 

Total 106 12.2075 2.66446 .25880
0–5 yıl 47 6.8298 1.73605 .25323Standart: HD.6.7. 
6–10 yıl 32 6.7500 1.64611 .29099

47 

31.13585 
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11–15 yıl 18 6.6111 1.09216 .25742
16–20 yıl 4 7.5000 1.00000 .50000
20 yıl ve ustu 5 6.4000 2.60768 1.16619

Soru:53–54  
Toplam 

Toplam 106 6.7736 1.62295 .15763
0–5 yıl 47 20.2979 5.99607 .87462
6–10 yıl 32 17.3125 6.54728 1.15741
11–15 yıl 18 19.0556 4.80774 1.13320
16–20 yıl 4 21.5000 2.08167 1.04083
20 yıl ve ustu 5 22.6000 8.35464 3.73631

Standart: HD.6.8. 
Soru:55–61  
Toplam 

Toplam 106 19.3396 6.10681 .59315
0–5 yıl 46 3.4130 .58027 .08556
6–10 yıl 32 2.9063 1.14608 .20260
11–15 yıl 18 3.0556 .93760 .22099
16–20 yıl 4 3.2500 .95743 .47871
20 yıl ve ustu 5 3.2000 1.30384 .58310

Standart: HD.6. 9. 
Soru:62 
Toplam 

Toplam 105 3.1810 .90703 .08852
0–5 yıl 47 6.4043 1.68960 .24645
6–10 yıl 32 5.9375 2.03101 .35904
11–15 yıl 18 5.8889 1.45072 .34194
16–20 yıl 4 6.5000 1.00000 .50000
20 yıl ve ustu 5 7.2000 1.09545 .48990

Standart: HD.6.10. 
Soru:63–64  
Toplam 

Toplam 106 6.2170 1.72933 .16797
0–5 yıl 45 3.4444 .50252 .07491
6–10 yıl 32 3.1563 .84660 .14966
11–15 yıl 18 3.1667 .61835 .14575
16–20 yıl 4 3.5000 .57735 .28868
20 yıl ve ustu 5 3.6000 .54772 .24495

Standart: HD.7. 
Soru:65 
Toplam 

Toplam 3.3173 .65751 .06447
0–5 yıl 47 12.9362 3.05318 .44535
6–10 yıl 32 12.0000 2.96213 .52363
11–15 yıl 18 12.5556 2.52569 .59531
16–20 yıl 4 13.7500 2.06155 1.03078
20 yıl ve ustu 5 13.6000 3.36155 1.50333

Standart: HD.7.1.  
Soru:66–69  
Toplam 

Toplam 106 12.6509 2.91806 .28343
0–5 yıl 47 19.1277 3.88764 .56707
6–10 yıl 32 16.7188 4.79404 .84748
11–15 yıl 18 18.5556 2.91492 .68705
16–20 yıl 4 18.7500 3.59398 1.79699
20 yıl ve ustu 5 19.6000 3.12410

Diğer 
Soru:70–75  
Toplam 

Toplam 106 18.3113 4.26361 .41412

104 

6.98570 

  
 Tablo 3.30’da özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde yöneticilik görevini 

üstlenen radyoloji yöneticilerinin yönetici olarak çalışma süresine göre JCI 

akreditasyon standartlarının uygulanması konusundaki görüşlerinin dağılımları,  

ortalama ± standart sapma ve standart hata değerleri verilmektedir. 
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Tablo 3.31:  Yönetici Olarak Çalışma Süresine Göre Radyoloji Yöneticilerinin  
 Görüşlerinin Farklarının Testi (ANOVA) 
  

JCI Akreditasyon 
Standartları 
 

Kareler  
Toplamı 

Serbeslik 
Derecesi 

Ortalama 
Kare 

F 
Değeri 

P 
Değeri 

5341.665 4 1335.416 .959 .434 
140664,976 101 1392.723   

Toplam 

146006,642    
4 2.535 .882 .477 

290.097 101 2.872   
Standart: HD.6. 
Soru:1–3 
Toplam 300.236 105    

14.903 4 3.726 .792 .533 
475.182 101 4.705   

Standart: HD.6.1. 
Soru:4–7 
Toplam 490.085 105    

376.320 4 94.080 .783 .539 
12143.189 101 120.230   

Standart: HD.6.2.  
Soru:8–30 
Toplam 12519.509 105    

18.062 4 4.515 .627 .644 
727.447 101 7.202   

Standart: HD.6. 3.  
Soru:31–34 
Toplam 745.509 105    

14.374 4 3.593 .961 .432 
377.476 101 3.737   

Standart: HD.6. 4.  
Soru:35–37 
Toplam 391.849 105    

115.599 4 28.900 .527 .716 
5534.891 101 54.801   

Standart: HD.6.5 
Soru:38–48  
Toplam 5650.491 105    

31.843 4 7.961 1.127 .348 
713.591 101 7.065   

Standart: HD.6.6. 
Soru:49–52  
Toplam 745.434 105    

3.450 4 .862 .319 .865 
273.116 101 2.704   

Standart: HD.6.7. 
Soru:53–54 
Toplam 276.566    

247.924 4 61.981 1.707 .154 
3667.849 101 36.315   

Standart: HD.6.8. 
Soru:55–61  
Toplam 3915.774 105    

5.197 4 1.299 1.617 .176 
80.365 100 .804   

Standart: HD.6. 9. 
Soru:62 
Toplam 85.562 104    

11.238 4 2.809 .937 .446 
302.772 101 2.998   

Standart: HD.6.10. 
Soru:63–64  
Toplam 314.009 105    

2.499 4 .625 1.472 .217 
42.030 99 .425   

Standart: HD.7. 
Soru:65 
Toplam 44.529 103    

26.882 4 6.720 .783 .539 
867.203 101 8.586   

Standart: HD.7.1.  
Soru:66–69  
Toplam 894.085 105    

122.629 4 30.657 1.734 .148 
1786.097 101 17.684   

Diğer 
Soru:70–75  
Toplam 105   

105 
10.139 

105 

1908.726  
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  Tablo 3.31’de özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan 

yöneticilerin yönetici olarak çalışma yıllarına göre JCI akreditasyon standartlarının 

yerine getirilmesi konusundaki görüşlerinde farklılık göstermemektedir (p > 0.05). 6 

numaralı H1 hipotezimiz red edilmiştir. Bu nedenle Tukey istatistik testi 

yapılmamıştır. 
 
 Araştırmanın Sonuçları 
 
 Dünya ülkelerinde hastaların sağlık bakım ihtiyaçlarını tatmin edici bir düzeyde 

karşılamak amacıyla önceleri özel hastanelerde başlayan ve kısa bir zaman içinde 

kamu hastanelerinde de yaygınlaşma eğilimi gösteren kaliteli hizmet sunum çabaları 

beraberinde sağlık hizmetleri kalitesinin tarafsız bir kuruluş tarafından belgelenmesi 

ihtiyacını ön plana çıkarmıştır. Bu belgelenme ihtiyacı yani akreditasyon işlemi, 

profesyoneller tarafından dışardan yürütülen mesleki bir değerlendirme ve karne 

çalışması olarak da adlandırılmaktadır. Akreditasyon örgütünün (JCI) kuruluş amacı 

sağlık örgütünün daha yüksek kaliteye ulaşması için sağlık kuruluşlarına sunulan 

akreditasyon hizmetinin kalitesini geliştirmek, bu süreci her geçen gün daha da 

yükseltmektir. 
 
 Akreditasyon işlemi bir sağlık kuruluşunun standartlar veya ölçütleri ile 

uyumunun JCI akreditasyon örgütünce incelenmeye alınması ve onaylanmasını 

içeren resmi bir süreçtir. Bu sürecin bir tarafında JCI örgütü diğer tarafında da 

hastanenin çalışanları bulunmaktadır. Dünya ülkelerinin kaliteli sağlık bakım 

ihtiyaçlarına olan bu ilgileri son yıllarda ülkemizde faaliyet gösteren özel 

hastanelerin de ilgisini çekmiştir ve bu ilginin dikkat çekici bir şekilde arttığı 

görülmektedir. Ülkemizde sağlık alanında kaliteli hizmet sunumuna yönelik bu tür 

çalışmaların olması tezimizin güncel olmasını da gündeme getirmektedir. Yukarıda 

özetlemeye çalıştığımız bilgilerden yola çıkarak İstanbul ilinde faaliyet gösteren 50 

ve üstü yatak kapasitesine sahip özel hastanelerin radyoloji yöneticilerin JCI 

akreditasyon standartlarını ne ölçüde yerine getirildiği konusundaki görüşlerini  

belirlemeyi amaçladık.  
 
 Yaptığımız araştırmada kullandığımız anket formu üç bölümden oluşmaktadır; 
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  Birinci bölümde, radyoloji yöneticisi olarak görev yapan radyoloji uzmanı, 

başteknisyeni/birim sorumlusu/koordinatörlere ait demografik bilgiler, 

  İkinci bölümde, radyoloji uzmanının cevapları ile çalıştıkları özel 

hastanelerin radyoloji bölümlerinin genel durumuna ait bilgiler, sahip 

oldukları bir kalite belgesinin olup olmadığı,  radyasyon güvenlik 

komitesinin varlığı….vb  sorular, 

  Üçüncü bölümde, radyoloji yöneticilerinin JCI akreditasyon standartlarına 

yönelik oluşturulan  ifadelere katılım oranlarına yer verilmektedir. 
  
 Anketin birinci bölümünde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 
 
 Araştırmamıza ait veriler, Ocak 2007’de  İstanbul il sınırları içerisinde faaliyet 

gösteren 50 ve üstü yatak kapasitesine sahip 54 adet özel sektöre ait hastanede görev 

yapan radyoloji yöneticilerden, anket yolu ile toplanmıştır. Tezimizin daha önceki 

kısımlarında gerekçesini açıkladığımız üzere kamu hastanesine ait verileri 

kullanmamış bulunmaktayız. Bu bağlamda İstanbul ilinde 50–100, 101–150 arası 

yatak kapasitesine sahip özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görevli toplam 111 

kişiye/radyoloji yöneticisine anket formu uygulanmıştır.  
  
 Radyoloji yöneticilerinin % 44.1 radyoloji uzmanı ve erkek yönetici olduğu, 

% 70.3 25–35 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Yöneticilerin meslekte çalışma 

yılı açısından genç bir grup olduğu (6–10 yıl arası), ayrıca radyoloji yöneticisi olarak 

da çalışma yıllarının 0–5 yıl arasında olduğu görülmüştür. Özel hastanelerin 

radyoloji yöneticilerinin tek bir alanda değil birden fazla birimde de görev aldıkları 

izlenmektedir. 
 
 Anketin ikinci bölümünde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 
  
 Anketimizin ikinci bölümünde özel hastanelerin radyoloji bölümlerinin genel 

durumuna ait görüşler elde edilmiştir. Bu görüşlerin bazıları, 

  Özel hastanelerin ISO 9001, akreditasyon gibi kalite belgelerine sahip 

olunduğu, 

  Yönetici olarak çalıştıkları özel hastanelerin JCI akreditasyonuna yönelik 

bir ön çalışma içerisinde oldukları ve   hazırlık çalışmaların başlatıldığı, 
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  Özel hastanelerde görevli radyoloji yöneticilerinin JCI akreditasyon 

standartlarının ne olduğuna yönelik eğitim aldıkları, 

  Yönetici olarak çalıştıkları hastanenin radyoloji bölümlerinde organizasyon 

şemalarının bulunduğu, misyon ve vizyonlarını belirledikleri görülmüştür.  

  Tüm hastanelerin radyoloji ünitelerinde hasta, hasta yakınları ve radyoloji 

çalışanlarının radyasyonun olası etkilerinden koruyabilmek için yapılması 

gereken hususlar sistematik, düzenli bir şekilde komite tarafından toplanıp 

bu verilerin dönemler halinda TAEK’a rapor edilmesi gerekmektedir. 

Hazırlanan bu verilerin uluslarası programlar ile karşılaştırılıp 

güncelleştirilmesi gerekmektir. Görüşlerine müracaat ettiğimiz radyoloji 

yöneticilerine çalıştıkları hastanenin radyoloji ünitesinde”radyasyon 

güvenlik komitesi” oluşturulduğu ve radyasyonun olası etkilerinden hasta 

ve çalışanları korumak için ”radyasyon güvenlik programı” na sahip  

oldukları görülmektedir. 

  Faliyetlerini sürdürmekte olan hastanelerin “güvenlik yönetim 

programının” oluşturulup bu programı çalışanları ile birlikte uygulamaya 

almaları gerekmektedir. Güvenlik yönetim programının hastanenin tüm 

bölümlerindeki faaliyetleri ile bütünleştirilmelidir. Özel hastanelerin yangın 

deprem, tabii afet su basması gibi durmalara karşı hastanelerde güvenlik 

yönetim programılarının olduğu görülmektedir.  

  Hastanelerde kullanılan tıbbi cihazların bakım onarımı periyodik kontrolleri 

ve kalibrasyon kayıtlarının düzenli tutulup bu kayıtların biyomedikal 

bölümleri tarafından tutulması gerekmektedir. Radyoloji yöneticileri 

çalıştıkları hastanenin (% 59.2) biyomedikal bölümlerinin bulunmadığı 

şeklindedir. 

  Hastanelerin radyoloji bölümlerinde çekilen filmlerin ve film raporlarının 

10 yıl süre ile muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla radyoloji 

bölümleri röntgen arşivleri için uygun bir ortam oluşturup bu ortamın ısı 

nem radyasyon gibi dış faktörlere karşıda korumalı olması gerekmektedir. 

Özel hastanelerin radyoloji ünitelerinde röntgen arşivlerinin oluşturulduğu 

görülmüştür. 
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 Anketin üçüncü bölümünde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 
  
 Anketin üçüncü bölümünde akreditasyon standartlarına yönelik tarafımızdan 

oluşturulan ifadelerin birbirleriyle tutarlığını tespit etmek homojenliğini ortaya 

koymak amacı için güvenirlik analizi ve farklı istatistiksel testlere tabi tutarak 

değerlendirmeye alınmıştır. İstatistiksel testler sonucu elde ettiğimiz veriler aşağıda 

gösterildiği gibidir: 

   
 
 Anket formu ile elde edilen verilerin ne ölçüde güvenilir olup olmadığını 

belirlemek amacı ile Cronbach Alfa değeri hesaplanmıştır. Alfa değerleri tam 

güvenirlik olarak nitelenen 1.00 değerine oldukça yakın olduğundan anketimizin 

güvenilir olduğu söylenebilir.  
 
  a) Radyoloji yöneticilerinin radyoloji bölümleri için oluşturulan JCI 

akreditasyon standarına katılım durumları ile ilgili aşağıdaki sonuçlar elde 

edilmiştir: 
 
  JCI akreditasyon örgütü akreditasyon denetimini isteyen hastanelerin denetim 

öncesi ve denetime hazırlanmaları için tüm standartlarını ve standartların 

ölçülebilmesi için gerekli olan ölçülebilir bileşenlerini içeren bir kitap yayınlamıştır. 

Bu kitabın hasta değerlendirme (HD) kısmında radyoloji bölümleri için geliştirmiş 

olduğu 13 adet standardı bulunmaktadır. 13 adet standartlardan ve bu standartların 

yerine getirebilmesi için oluşturulan ölçülebilir bileşenler ve incelenen literatür 

ışığında tarafımızdan oluşturduğumuz toplam 75 adet ifadeye radyoloji ünitelerinde 

yönetim görevini üstlenmiş yöneticilerin (radyoloji uzmanı, radyoloji başteknisyeni, 

birim sorumlusu) katılım oranlarını belirlemeye çalıştık. Tezimizin bundan sonraki 

kısmında 13 adet standart ve diğer başlığı adı altında oluşturduğumuz ifadelerle ilgili 

durumlara yer verilecektir. 
 
 Radyoloji ünitelerinde radyasyon güvenlik komitelerinin olması hasta ve hasta 

yakınları ile çalışanların radyasyonun olası etkilerinden korumak için yöneticiler 

tedbirler alması gerekmektedir. Bu amaçla tüm hastanelerin radyasyon güvenlik 

programı oluşturup, güvenlik komiteleri ile bu programı takip edebilmelidirler. 
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- Özel hastanelerin radyoloji yöneticileri ünitelerindeki işlerin her zaman 

kanun ve yönetmeliklere uygun düzenlenmiş olduğunu, 

- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından verilen lisans işletim 

belgesiyle işletildiği, 

- Dışarıdan alınan radyolojik işlemler için hasta bilgilendirmenin düzenli 

olarak yapıldığı, 

- Radyoloji çalışanları kendilerini korumak için kurşun önlük kullandıkları 

görülmektedir, 

- Radyoloji çalışanların film dozimetre ölçümlerinin aylık yapıldığı, 

- Radyoloji çalışanların göz kontrolleri ile ilgili kayıtlarının düzenli 

tutulmadığı, 

- Radyoloji yöneticilerinin ünitelerinde çalışanlara yönelik yılda en az bir kez 

hematolojik (24.6) ve göz (50.9)   kontrollerini yaptırmadıkları, 

- Radyoloji çalışanlarının işe giriş ve işten ayrılış kayıtlarının düzenli 

tutulduğu, 

- Radyoloji yöneticilerinin ünitelerinde çalışanlara yönelik düzenli bir şekilde 

(haftalık/aylık) eğitim programları düzenlenmediği, 

- Hasta ve hasta yakınlarını korumak amacı ile hazırlanan uyarı levhalarının 

daima görünür yere asıldığını, 

- Radyoloji çalışanlarının acil durumlarda hamile hastalardan yasal her 

zaman yasal izin almadıkları, 

- Radyoloji yöneticilerinin ünitelerinde çalışanlara yönelik yangın, deprem, 

patlama ve benzeri acil durumlar karşısında düzenli tatbikat yaptırmadığı ve 

ünitelerinde benzer sorunlar yaşanması durumunda tam olarak ne 

yapacaklarını bilemedikleri dile getirmişlerdir. 
 
 Radyoloji ünitelerinde kullanılan cihazların düzenli testlerinin yapılıp bu 

işlemlerin kayıt altında olması gerekmektedir. Bu amaçla ünitelerde bu işlemleri 

yapacak sağlık fizikçisinin bulunması gerekmektedir. 
 

- Yönetici olarak çalıştıkları ünitede, radyolojik cihazların kalite kontrol 

işlemlerini yapacak sağlık fizikçisinin (42.8) olmadığı görülmüştür.  
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 Radyoloji cihazlarının düzenli testlerinin uzman ve eğitimli kişiler tarafından 

yapılması gerekmektedir. 
 

- Personel dozimetrelerinin ve röntgen cihazları ile ilgili kalite kontrol 

işlemlerinin her zaman yasal sorumlulara yaptırıldığı, 

- Radyoloji ünitesinde kullanılan kurşun materyallerin düzenli olarak kontrol 

edilmediği, 

- Radyoloji ünitelerinde sağlık fizikçilerinin olmadığı, kullanılan aletlerin 

kalite kontrol ve test  işlemlerinin de sağlık fizikçileri tarafından 

yapılmadığı, 
 
 Röntgen filmleri ve diğer malzemeler düzenli olarak kullanıma hazır 

bulundurulup, bunların depolanması, hizmete sunulması için radyoloji yöneticilerinin 

süreçlerinin olup bunun tüm çalışanlar tarafından uygulanması gerekmektedir, bu 

amaçla yöneticiler çalıştıkları ünitelerde; 
 

- Nükleer tıp ünitelerinde kullanılan kit maddesine yönelik kullanım 

prosedürünün oluşturulmadığı (35.5) görülmüştür.  
 
 Çalışmamıza katılan yöneticiler tanısal radyoloji hizmetlerinin yönetiminin 

konusunda uzmanlık eğitimi almış kişilerin sorumluluğunda olmalıdır yönünde bir 

katılım göstermişlerdir. 
 
 Akreditasyon belgesine sahip olabilmek için söz konusu hastanelerin radyoloji 

ünitelerinde iyi bir kalite kontrol sisteminin oluşturulması ve bu sürecin radyoloji 

yöneticisi tarafından dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. 
 

- Radyoloji ünitelerinde kullanılan cihazların nasıl kullanılması gerekeceğine 

yönelik bir klavuzun oluşturulup bu klavuzun teknisyenin görebileceği bir 

yere (20.0) asılmadığı,  
 
 Özel hastanelerin radyoloji ünitelerinde yapılacak/yapılmakta olan çok 

özelleşmiş tanısal alanlardaki işlemlere yönelik uzmanlara başvurabilecek bir alt 

(21.3) oluşturulmadığını yöneticiler ifade etmişlerdir. 
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 Radyoloji yöneticileri çalıştıkları hastanelerin akreditasyon belgesi alabilmeleri 

için ünitelerinde yapılacak en acil ve önemli bakım ihtiyaçlarını 

tanımlayabilmelidirler, bu amaçla; 
 

- Radyoloji çalışanların gelişebilecek kontrast madde komplikasyonlarında 

neler yapılacağını bildiklerini ifade etmişlerdir. 

- Radyoloji ünitelerinde yapılacak girişimsel işlemlere yönelik hasta ve hasta 

yakınlarının daha önceden bilgilendirilip hastadan yazılı onay alınması 

gerekmektedir, yöneticilerin kendi ünitelerinde böyle bir süreçlerinin (28.4) 

olmadığını ifade etmişlerdir. 
 

Hastane dışında yapılan radyolojik incelemelerin bölümde görevli radyoloji 

uzmanı tarafından düzenli gözden geçirildiği görülmektedir. 
 

JCI örgütünün radyoloji bölümleri için oluşturduğu 13 adet standartın yanında 

bölümde verilmekte olan hizmetin kalitesini değerlendirmek amacı ile 

oluşturduğumuz ve anket formunda diğer kısmı altında yer verdiğimiz 5 adet ifadeye 

yöneticilerin katılımları farklılık göstermiştir. 
 

- Radyoloji bölümlerine çekim yaptırmak üzere gelen hastaların ünitede 

almış oldukları hizmete yönelik memnuniyetlerinin düzenli olarak 

ölçülmediği, 

- Radyoloji yöneticileri ünitelerinde çalışanlara yönelik düzenli  performans 

değerlendirilmesinin olmadığını ifade etmişlerdir. 
  
 b) Radyoloji yöneticilerinin görev aldıkları özel hastanelerin büyüklüğüne, 

yöneticinin cinsiyetine, yaşına, eğitim durumlarına, meslekte çalışma sürelerine, 

ve radyoloji ünitelerinde yönetici olarak çalışma durumlarına göre JCI 

akreditasyon standartlarını yerine getirmede aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:  
 
 Özel hastanelerin radyoloji ünitelerinde görev yapan yöneticilerin çalıştıkları 

hastanenin büyüklüğü, radyoloji yöneticilerinin cinsiyeti, radyoloji mesleğinde 

çalışma yılı ve radyoloji ünitesinde yöneticisi olarak çalışma yılları açısından JCI 

akreditasyon standartlarının yerine getirilmesi konusundaki görüşlerinde farklılık 

göstermemiştir. 
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 Özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde görev yapan yöneticilerin yaş 

durumları, eğitim durumları bakımından JCI akreditasyon standartlarının yerine 

getirilmesi konusundaki görüşlerinde farklılık bulunmaktadır. 46–55 yaş grubu 

yöneticinin HD.6.6 ve HD.6.8 standartlarının yerine getirilmesinde farklı görüşte 

olduğunu, aynı durumun radyoloji uzmanı ile meslek yüksekokulu mezunu arasında 

HD.6 standartında, meslek yüksekokul mezunu ile meslek lisesi mezunu arasında 

HD.6.3 standartının yerine getirilmesinde  görüş farklılıkları olduğu görülmüştür. 
 
 Yaş grupları 46-55 arası olan özel hastanede görevli radyoloji yöneticileri 

röntgen filmleri ve diğer malzemeler düzenli olarak kullanıma hazır 

bulundurulmalıdır standartı ile kalite kontrol prosedürleri oluşturulmalı, takip ve 

dokümante edilmelidir standartının yerine getirilmesinde genç yöneticilere göre 

olumlu bir görüş öngörmüşlerdir. Genç radyoloji yöneticisi ile mesleğinin son 

yıllarında olan yaşayan emeklilik safhasına gelmiş radyoloji yöneticiler arasında bazı 

akreditasyon standartların yerine getirilmesinde dile getirilen görüş farklılığınının 

giderilmesi gerkmektedir. 
 
 Eğitim durumları açısından da benzer durumlar farklı standartların yerine 

getirilmesinde görüş farklılığı şeklinde kendisini göstermiştir. Radyoloji 

yöneticilerinin standartların yerine getirilmesinde karşılaşılan görüş ayrılıklarının 

giderilmesi amacı ile hastane üst yönetimi standartlara ve bunların gereklerine 

yönelik  eğitim programaları oluşturularak görüş farklılıklarının ortadan kaldırılması 

yönünde işlemler yapabilmelidir. 
 
 Sonuç Ve Öneriler 
 
 “Akreditasyon”; bir sağlık kuruluşunun önceden belirlenmiş ve yayınlanmış 

standartlara uygunluğunun, JCI akreditasyon örgütü tarafından değerlendirilip 

onaylandığı resmi bir süreçtir. Belirli bir sağlık kuruluşu hakkındaki akreditasyon 

kararı akreditasyon denetçileri tarafından yerinde yapılan denetimden sonra verilir.  
 
 Son yıllarda sağlık hizmetleri sunumu tüm ülkelerde sürekli olarak gelişmiştir. 

Gelişim, yeni bilgi, yeni teknoloji ve bilişim uyarlaması ile ortaya çıkmıştır. Ancak 

pek çok ülke, sonuçların ölçülmesi, daha iyi yönetim ve kısa süre içerisinde hizmetin 

sunulması için sürekli çalışma içerisinde olmuşlardır ve bu konularda önemli 
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ilerlemeler kaydetmişlerdir. Akreditasyon işlemi sürekli kalite geliştirme ilkesi 

doğrultusunda, tıbbi tedavilerin sonuçlarını inceleme, hasta şikâyetlerini dinleme, 

işlem süreçlerini iyileştirme yönünde çalışmaları içermektedir. Aynı zamanda 

hastane yönetiminin, problemler ortaya çıktığında, hasta şikâyetleri sistematik hal 

aldığında veya uluslararası uygulamalar değiştiğinde tepki vermesini de 

gerektirmektedir. Akreditasyon sonuçları ve kullanıcılarına yönelik araştırmalar, 

farklı ortamlarda ve ülkelerde, algılanan yararlar açısından tutarlı bir benzerlik 

göstermiştir. 
 
 Bu bakış açıları doğrultusunda hastane yönetimi kurum olarak, misyon ve 

vizyonunu belirlemesi gerekmektedir. Hastane yönetimi tarafından belirlenen ve ilan 

edilen misyon, en başta çalışanları tarafından bilinmesi ve misyona uygun davranış 

şeklinin geliştirilmesi gerekir. Yönetim tarafından ilan edilen ve çalışanlar tarafından 

benimsenen misyon aynı şekilde çalışanların performansına da olumlu yönde katkı 

sağlamaktadır. Sağlık kuruluşlarının “misyon” açıklamaları, tanıtım ve pazarlama 

faaliyetleri içerisinde de oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda çalışmamıza 

katılan radyoloji yöneticilerine  bölümlerinde misyonlarının ilan edilip edilmediğine 

yönelik görüşleri sorulmuştur. JCI örgütü tarafından akreditasyon denetimini talep 

eden hastanenin radyoloji bölümleri misyonlarını belirleyip bunları ilan etmeleri 

önem kazanmaktadır.  
 
 Özel hastanelerin radyoloji ünitelerinde yöneticilik görevini üstlenmiş kişilerin 

JCI akreditasyon standartlarını ne ölçüde yerine getirilmesinde eğitim durumları ve 

yaş grupları arasında görüş farklılığı bulunmaktadır. Söz konusu standartlara yönelik 

yöneticiler arasındaki görüş farkı genç grup yöneticileri (uzmanlık/üniversite 

eğitimini yeni tamamlamış grup) ile uzun yıllar radyoloji ünitelerinde hizmet eden 

emeklilik aşamasına gelen yaş grubu arasında bulunmaktadır. Bu iki yaş grubunda, 

45 yaş üstü radyoloji uzmanı yöneticiler akreditasyon standartlarının bölümlerinde 

uygulanmasına yönelik daha olumlu bir görüş içinde olmuşlardır. Aynı durum 

radyoloji uzmanı yani tıpta uzmanlık eğitimini başarı ile tamamlamış yönetici ile 

meslek yüksekokullarının radyoloji bölümü mezunları arasında da görülmüştür. 

Radyoloji uzmanı bazı JCI standartların yerine getirilmesinde, uygulanmasında daha 

olumlu görüş bildirirken meslek yüksekokul mezunu farklı düşünmektedir. Bu 

 294



durum bazı JCI standartların yerine getirilmesinde, uygulanmasında meslek 

yüksekokul yönetici ile meslek lisesi mezunu arasında da görülmektedir. 
 
 Yukarıda özetlemeye çalıştığımız eğitim ve yaş grupları arasında JCI 

standartların uygulanmasına yönelik görüş farklılığının giderilebilmesi için JCI 

standartların neyi kastettiği ve radyoloji bölümlerinde nasıl 

uygulanacağı/uygulandığı yönünde konunun uzmanları tarafından verilecek 

eğitimlerle desteklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Standartlara yönelik söz 

konusu eğitimin görüş ve uygulama  farklılıkların ortadan kaldırılması yönünde 

olumlu katkı saylayabileceği düşüncesindeyiz. 
  
 JCI  örgütü geliştirmiş olduğu akreditasyon standartları ile esasında radyoloji 

ünitelerinde çalışanlara, hasta ve hasta yakınlarına, bölümde faal olarak kullanılan 

aletlerin güvenli çalıştırılmasına yönelik tüm işlemleri ele almaktadır. Bizde bu 

standartları esas alarak ünitede  yürütülen işlemleri farklı ifadeler ile değerlendirmeyi 

amaçladık. Anketimizde yer alan bu ifadeler ülkenin mevcut kanun ve yönetmelikleri 

ile normalde yerine getirilmesi gereken işlemler olmaktadır. JCI örgütünün radyoloji 

bölümleri için oluşturduğu standartlar, ulusal, uluslarası kanun ve yönetmelikleri esas 

alarak oluturulmuş standartlardır. Bundan dolayı radyoloji yöneticilerinin çalıştıkları 

özel hastanelerde ideal radyoloji hizmetlerini yerine getirebilmeleri için JCI 

akreditasyon standartlarında yer alan ifadeleri karşılarken ideal radyoloji hizmetinide 

yerine getirmiş olmaktadırlar. Kısacası ideal radyoloji üniteleri yani hasta ve 

çalışanların korunması, hasta haklarına saygı gösterilmesi, bilgilendirilmesi, faal 

olarak kullanılan tüm cihazların kalibrasyon işlemlerinin yapılması ve daha öncede 

belirttiğimiz diğer hususlar ideal radyoloji ünitelerini, ideal radyoloji hizmetlerinin 

verilebileceğine inanmaktayız. Yapmış olduğumuz tez çalışması neticesinde JCI 

akreditasyon örgütü tarafından akredite olmak isteyen hastane yönetimi ve  radyoloji 

yöneticilerinin yerine getirmeleri gerekenler tarafımızdan öneriler şeklinde 

aktarılmıştır. 
 
 Öneriler; 
 
 Radyoloji yöneticileri bölümlerinde organizasyon şemalarını oluşturup çalışan 

kişilerin yetki ve sorumlulukları bu şemada gösterilebilmelidir. 
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 Radyoloji yöneticileri ünitelerinde bulunan tüm cihazlara yönelik  cihaz 

yönetim programı oluşturulması gerekmektedir. Bu programda cihazlarla ilgili tüm 

bilgileri içermelidir. Radyoloji cihazlarının seçimi ve alımınlarında konunun 

uzmanlarından faydalanmaları gerekmektedir. Akreditasyon işleminde radyoloji 

cihazlarının resmi girişlerinin yapılması önem kazanmaktadır. 
 
 Hastane üst yönetimi radyoloji cihazlarına ilişkin kayıtların düzenli olarak 

belgelenmesi gerekmektedir. Bu amaçla ünitelerde medikal fizikçilerin istihdam 

edilmesi gerekmektedir.  
 

Hastane üst yönetimi tüm tıbbi ve radyolojik cihazların periyodik bakım-

onarım ve kalibrasyon planlarnı yapacak birimleri oluşturmaları gerekmektedir. 

Hastanelerde bulunan tüm cihazların kalibrasyon işlemlerinin biyomedikal 

mühendisliği tarafından  takip edilmelidir. Hastaneler biyomedikal bölümlerinin 

çalışacak olan elemanların planlamasını yapıp bu planlama ile birlikte hastanede 

bulunan tıbbi cihazlara yönelik oluşturulan planların koordinasyonunu 

sağlayabilmelidir.  
 

Radyoloji ünitelerinden mamografi, bilgisayarlı tomografi, MRG, nükleer tıp 

gibi birimlerdeki cihazların kalibrasyon testlerinin uluslarası kuruluşlardan onaylı 

fantomlar kullanılarak yapılması gerekmektedir. Elde edilen görüntüye yönelik kalite 

ölçümleri yapılıp radyoloji yönetimince kayıtlarının tutulması gerekmektedir. 
 
 Radyoloji ünitelerinde kullanılan kit, film ve diğer malzemelerin depolanması 

ve hizmete sürülmesi ile ilgili yöneticiler tarafından talimatlar oluşturulup bu talimat 

(radyoloji malzemeleri depolama talimatı) doğrultusunda malzemelerin sevki 

yapılmalıdır.  
 
 Radyoloji ünitelerinde kullanılan floroskopik işlemler, anjiografi ünitelerindeki 

kateterin yönlendirilmesi gibi durumlarda x-ray makinesi mümkün olduğu kadar kısa 

süreli kullanılmalıdır. Radyoloji yöneticileri bu gibi durumlarda x ışınını azaltıcı 

yöntemlere başvurulmalıdır. 

 Radyoloji yöneticileri ünitelerinde çalışan personelinin göz, tiroid koruyucu 

aksesuarlar, kurşun, cam levha, kurşun perde, kurşun eldiven, gonod koruyucu, 
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kurşun önlük kullandırılması dağlanarak çalışanların kişisel korunmalarını tam 

olarak sağlayabilmelidir. 
 
 Radyoloji çalışanını ve hastalarını korumak amacı ile kullanılan kurşun önlük, 

kurşun perde, kurşun eldiven, gonod koruyucu ve tiroid koruyucular en az yılda bir 

kez floroskopi altında çatlak, delik veya yırtık kontrolü yapılıp bu işlemler kayıt 

altına alınmalıdır. 

 Radyolojik incelemeye başlamadan önce özellikle girişimsel işlemlerin 

yapıldığı birimlerde tetkik için gelen hastanın kimlik bilgileri ile istem kâğıdındaki 

bilgilerin doğruluğunun sağlayan ve özel durumu bulunan hastalardan yazılı onay 

formunun alınmasını öngören bir yöntem geliştirilip uygulamaya alınması 

gerekmektedir. 

 

 

 
 Radyoloji ünitelerinde yapılacak tüm incelemeler için hasta hazırlama 

talimatlarının oluşturulup ünitede çalışan tüm personelin oluşturulan bu talimatları 

hususunda eğitilmeleri gerekmektedir. 
 
 Radyoloji yöneticileri bölümlerinde verilen radyolojik hizmetlerin iyileştirmesi 

doğrultusunda problemli olan veya olma ihtimali olan işlemleri belirlemeye yönelik 

izleme süreci oluşturmaları gerekmektedir. 
 
 Radyoloji yöneticileri, ünütelerinde kullanılan tıbbi cihazların kullanım 

kapasitelerini arttırmak ve 24 saat faal kalmasını için vardiya sisteminini 

uygulamaları gerekmektedir. Vardiye sisteminde çalışan personelin rotasyonlarının 

ayarlamaları ayarlanıp, radyoloji hizmetlerinin aciller için mesai saatlerinden sonra 

da mevcut olması gerekmektedir. 
 
 Radyoloji yöneticileri, bölümlerindeki hizmetlerinin eksiksiz yürütülebilmesi, 

test sonuçlarının, malzeme akışının düzenli sağlanması ile ilgili bir işletim programı 

oluşturulup bu programla ilgili kayıtların düzenli olarak dokümante ediliyor olması 

gerekmektedir.  

 Radyoloji yöneticileri ünitelerinde gerekli durumlarda, radyasyon fiziği, 

nükleer tıpi radyasyon onkolojisi gibi özel tanısal alanlarda ihtiyaç duyacağı  

uzmanları tanımlayıp her an temasa geçecek bir yöntem belirleyebilmelidir. 
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 Hastanenin genelinde karşılaşılan/karşılaşılabilecek olan riskler ve tehlikelerin 

gerektirdiği derecede, aktif radyasyon güvenlik programı olmalıdır. Program, 

radyoloji ekibi, diğer ekip ve hastalar için güvenlik uygulamaları ve önleyici 

tedbirleri belirtmelidir. Program, kurumun güvenlik yönetim programı ile koordine 

edilebilmelidir. 
 
 Radyoloji ünitelerinde mükemmel radyoloji hizmetlerini temin etmek için 

güvenilir kalite kontrol sistemlerinin oluşturulması gerekmektedir. 
 
 Radyoloji yöneticileri tüm cihazların kabul edilebilir seviyelerde çalıştığını ve 

kullanıcı(lar) (radyoloji çalışanları)  için güvenli olmasını  sağlayabilmelidir.  
 
 Radyoloji yöneticileri işe yeni alınan  personeli işe alım esnasında oryantasyon 

eğitimlerine tabii tutup, farklı birimlerde farklı sayıda çekim yaptırarak işe başlama 

kararlarını vermeleri gerekmektedir. Tüm çalışanlarını işe alma, alıştırma, geliştirme 

ve sürekli eğitim programlarıyla desteklemelidir. 
 
 Radyoloji yöneticileri ünitede çalışanların mesleki ve kişisel gelişimini 

artıracak çalışmalar içerisinde olmalıdırlar.  
 
 Radyoloji yöneticileri bölüm çalışanlarına  ve hastalarına yönelik verdikleri 

hizmetlerle ilgili olarak sürekli eğitim programları düzenlemelidirler. Bölüm 

çalışanlarınıa yönelik yıllık bilimsel etkinlikler için bir bütçe oluşturup çalışanlarını 

bütçe imkanlarına yönelik etkinliklere yönlendirmelidir. 
 
 Radyoloji yöneticileri ünitede tüm çalışanlarına takım çalışmasına uygun ve 

karşılıklı saygıya dayalı ortam yaratabilmelidir. 
 
 Radyoloji yöneticileri bölüm ile ilgili işlerde bürokrasiyi azaltacak tedbirler 

alabilmelidir.  

 Radyoloji yöneticileri hasta beklentilerine yönelik iç ve dış  araştırmalar 

yapabilmelidir. 

 Radyoloji yöneticileri bölüm ile ilgili yeni fikir üretimini kolaylaştırmak için 

kolaylaştırıcı mekanizma oluşturabilmelidir(öneri kutuları, en iyi fikirlerin 

ödüllendirilmesi…). 
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 Radyoloji yöneticileri ünitelerinde yapılan tüm radyolojik incelemelere yönelik 

prosedür ve talimatlar oluşturup, tüm çalışanlarını bu konuda eğiterek incelemelerin  

uygun şekilde yapılmasını sağlayabilmelidirler. 
 
 Radyoloji yöneticileri girişimsel radyolojik işlemlerde hasta, ailesini, hastanın 

adına karar veren diğer kişileri  karar sürecine uygun olarak dahil edebilmelidir. 
 
 Radyoloji yöneticileri inceleme yaptırmak üzere ünitelerine gelen hastalarına 

yönelik bilgilerin (hasta kayıtlarının) düzgün tutulabilmesi için  bir yöntem 

oluşturmaları gerekmektedir. 
 
 Radyoloji yöneticileri çalıştıkları hastanenin büyüklüğüne bağlı olarak bir 

emniyet komitesi oluşturulmalısını sağlayıp, programın yürütülmesinde görev 

almalıdırlar.  Programın tüm içeriğiyle izlenmesi, programın geliştirilmesi ve kurum 

içindeki uzak ihtimalli risklerin azaltılması için değerli veriler sağlanmalıdır. 
 
 Hastane akreditasyonu, profesyoneller tarafından dışardan yürütülen mesleki 

bir değerlendirme ve karne çalışmasıdır. Kısacası akreditasyon belgesini almış 

hastane radyoloji hizmetlerinin de arzu edilebilir düzeyde verildiğini 

belgelemektedir, yani çalışanlarının fikirlerine değer verildiğini, hastaların ve 

çalışanların güvenliği ve emniyetinin sağlanabildiği, ekip çalışmasına önem verildiği, 

çalışanların mesleki eğitiminin ve ilerlemesini desteklendiği yönünde bir kurum 

taahüdünde bulunulmaktadır.  
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EKLER 
 

Ek 1:  İstanbul İlinde Araştırma Kapsamına Alınan  

Yatak Kapasitesine Sahip Kamu Hastaneleri (Yataklı Tedavi 

Kurumları İstatistik Yıllığı 2005 Esas alınarak 

Oluşturulmuştur)*  
 

    HEKİM SAYISI   

  
SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİ 

NUMBER OFPHYCIANS   

  Fiili Uzman Pratisyen Poliklinik 
Sayısı 

  
MOH HOSPITALS 

Existing Specialist Practitioner Number Of 
Out-Patients 

665 728 226 479 1.026.737 

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hast  750 815 231 478 

3 Taksim Eğitim ve Araştırma Hast 310 254 231 

4 Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve 
Araştırma Hast 120 102 38 259.580 

5 Haseki Eğitim ve Araştırma Hast 470 484 667.269 

6 Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Arş. Hast 327 138 1.034.913 

7 Beykoz Devlet Hast 67 5 247.967 

8 26 7 689.993 

750 673 225 362 1.031.022 

50 ve Üzeri

12

  YATAK 
SAYISI 

  NUMBER 
OF BEDS 

Kadro 

Staff 

1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hast 

2 1.151.084 

182 428.494 

40 

260 271 

236 90 

150 110 

İstinye Devlet Hast 200 

9 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Aras Hast 

10 Pendik Devlet Hast 135 75 97 10 

55 

425.341 

38 77.815 

99 

175.122 

167 204 

293 

79 62 

1.693 356 

250 

155 

356.311 

11 Adalet ve Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Dev Hast 150 180 6 363.337 

12 Sariyer İ.A.Devlet Hast 60 57 31 3 194.261 

13 Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hast 150 131 38 5 

14 Süleymaniye Doğum ve Kadın Has. Eğitim ve Araştırma 
Hast(*) 150 110 23 

15 Zeynep Kamil Kadın  ve Çocuk Has. Eğitim ve Araştırma 
Hast. 670 495 128 267.729 

16 Lutfiye Nuri Burat  Dev. Hast. 50 50 28 

17 Dr.S.Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma  Hast 688 556 148.375 

18 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi 400 59 110 91.117 

19 Yedikule Göğüs Has ve Cer.Eğitim ve Arş Hast 510 422 231.068 

20 Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ ve Sinir Has 
Eğitim ve Arş Hast 3270 189 656.706 

21 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Has Eğitim ve Araş. 
Hast 137 41 27 141.271 

4 

                                                 
12 *Not: İl Sağlık Müdürlüğü’nün isteği üzerine listedeki hastanelere ait elde edilen anket formları 

kullanılmamıştır. 
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22 İstanbul 70.Yıl Fizik Ted ve Rehabilitasyon Merk 44 33 111.678 

23 50 6   33.506 

Deri Tenasül Has Hast 70 79 2 3 7.699 

533 526 83 123 492.884 

Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 276 233 16 4 

27 Eyüp Devlet Hastanesi 144 144 68   

28 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1028 1.013 173 

29 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 530 463 255 1.188.866 

30 Kartal Devlet Hastanesi 439 411 114 

31 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1030 993 1.527.899 

32 Paşabahçe Devlet Hastanesi 352 68 8 446.894 

33 Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp-Damar Hastalıkları EA Hast 1030 1.016 143.585 

34 Şişli Devlet Hastanesi 74   184.244 

35 Meslek Hastalıkları Hastanesi 
60 3 3 14.015 

36 Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 133 2 55.376 

37 Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 25 6 196.899 

38 30 184 62 66 278.687 

39 Üsküdar Devlet Hastanesi 51 7 214.065 

40 260 93 4 447.834 

Validebağ Öğretmenler Devlet Hastanesi 450 188 66 2 190.696 

42 60 17 4 197.477 

50 50 27 7 253.274 

44 Büyükçekmece Dev Hast 50 56 40   47.560 

75 75 13 2 8.475 

 

 

 

 

 

 

 

 

275 257 

Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hast 50 

24 

25 Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EA Hast. 

26 50.434 

259.515 

281 1.206.334 

197 

7 730.329 

191 282 

344 

142 76 

74 11 

60 

133 12 

100 115 

Fatih Sultan Mehmet EA Hastanesi 

30 211 

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 320 

41 

Çatalca Dev. ve Bölge Trafik Hast 50 

43 Silivri Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Devlet Hast 

45 Kağıthane Devlet Hastanesi 
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Ek 2:  İstanbul İlinde Araştırma Kapsamına Alınan 50 ve Üzeri 
Yatak Kapasitesine Sahip Özel Hastaneler (Yataklı Tedavi 
Kurumları İstatistik Yıllığı 2005 esas alınarak 
oluşturulmuştur) 

 

    YATAK 
SAYISI   HEKİM SAYISI   

  
DİĞER HASTANELERİ 

  NUMBER 
OF BEDS NUMBER OFPHYCIANS   

  Kadro Fiili Uzman Pratisyen Poliklinik 
Sayısı 

  
OTHER HOSPITALS 

Staff Existing Specialist Practitioner Number Of 
Out-Patients 

1 Özel 29 Mayıs Hastanesi 132 138 23 8 9.102 

2 Özel Academic Hospital 60 60 19 7 27.226 

3 Özel Acıbadem Bakırköy Hast 119 100 56   184.029 

4 Özel Acıbadem Hast 155 124 67   238.393 

5 Özel Acıbadem Kozyatağı Hastanesi 82 82 14   82.095 

6 Özel Amerikan Hast 

7 Özel Anadolu Çınar Hastanesi  50 50 21 1 32.381 

116.422 

  30.524 

30   

101 9 

59 

Özel Bahat Hospital 

14 Özel Balkan Hast 101 101 7 3 8.154 

15 Özel Batı Bahat Hospital 105 105 37   90.653 

16 Özel Bayrampaşa Hast 10 180 8   624.538 

17 Özel Büyük Çamlıca Hast. 57 57 13 2 

18 Özel Büyükçekmece Hast 56 56 17 4 12.358 

19 Özel Central Hospital 60 60 22   22.376 

20 Özel Çamlıca Ömür Hast 51 51 41 1 70.008 

21 Özel Çamlık Hast 56 56 19   16.464 

22 Özel Çengelköy Ülkü Hast 51 51 15 1 17.592 

23 Özel Doğan Hast 51 51 21   21.418 

24 Özel Dünya Göz Hast(Ataköy) 51 51 30 4 23.898 

25 Özel Erdem Hast 66 66 27 1 21.037 

26 Özel Esenler Hayat  Hast 53 53 24 3 23.136 

300 153 7   128.280 

8 Özel Avcılar Hospital 65 116 13 1 

9 Özel Avrasya Hast 71 71 32 

10 Özel Avrupa Florence Nightingale Hast 55 58 38.061 

11 Özel Avrupa Şafak  Hast 101   26.372 

12 Özel Bağcılar Hast 17   49.677 

13 74 74 26   52.964 

59 

2.872 
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27 Özel Florance Nightingale Hastanesi 233 233 76 13 17.386 

28 Özel Gaziosmanpaşa Hast 60 73 36   4.113 

29 Özel Maltepe Dünya Hast 50 50 20   82.849 

30 Özel Göztepe Hast 56 56 27 1 61.081 

31 Özel Göztepe Şafak Hastanesi 87 87 27 3 29.105 

32 Özel Hisar İntercontinental Hospital Hastanesi 49 106       

33 Özel İncirli Hast 61 61 17   19.101 

34 Özel İstanbul Hizmet Hastanesi 114 114 30 1 20.744 

35 Özel İstanbul Hospital  60 58 18 1 61.514 

36 Özel İstanbul İnternational Hospital 106 106 23   72.251 

37 Özel İstanbul Medipol Hast 60 52 13   63.051 

38 Özel İstanbul Vatan Hast 163 80 22   20.901 

39 Özel John F.Kennedy Hospital 95 95 17   17.684 

40 Özel Kadıköy Vatan Hast 200 92 19 1 7.885 

41 Özel Medical Park Hospital 78 78 37 2 105.568 

42 Özel Medicana Hospitals Avcılar Hast 60 50 24   55.020 

43 Özel Medicana Hospitals Çamlıca  Hastanesi 86 86 28   9.486 

44 Özel Memorial Hastanesi 145 118 73 9 103.961 

45 Özel Merter Vatan Üniversal Hospitals Group 57 57 11 1 566 

46 Özel Metropolitan Florence Nightingale Hast 97 97 34 4 42.597 

47 Özel Özkan Hastanesi 60 60     33.602 

48 Özel Şifa Hast 50 50 15 1 73.787 

49 Özel Tem Hast 51 51 27   62.007 

50 Özel Türkiye Gazetesi Hast 50 50     65.454 

51 Özel Universal Hospitals Group(Alman) 289 143 32 2 64.984 

52 Özel Yaşam Hast 82 60 13 1 17.953 

53 Özel Yaşar Hast 52 52     508 

54 Özel Yeni İsviçre Hast 137 133 33 5 20.505 
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Ek 3:  Radyoloji Bölümlerinde JCI Akreditasyon Standartları Ve 

Radyoloji Yöneticilerine Yöneltilecek Anket Sorularının 

Oluşturulması 

ANKET SORU/ÖLÇÜM GRUBU JCI’ın RADYOLOJİ 

BÖLÜMLERİ İÇİN 

OLUŞTURDUĞU 

AKREDİTASYON 

STANDARTLARI* 

1. Ünitemizdeki işler her zaman kanun ve yönetmeliklere 

uygun düzenlenmektedir. 

2. Ünitemiz kuruluşundan beri Türkiye Atom Enerjisi  

Kurumu(TAEK) tarafından verilen lisans işletim belgesiyle 

işletilmektedir
3. Ünitemizde herhangi bir radyolojik görüntüleme hizmeti 

kurum tarafından sağlanmamış ise dışarıya sevk işlemleri için 

gerekli bağlantılar yapılmıştır

HD.6. Hastaların ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere radyoloji 

hizmetleri vardır ve bunlar tüm 

bölgesel/ulusal standartlara, kanun 

ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. 

4. Radyolojik görüntüleme hizmetleri her zaman 

bulunduğumum kurum yönetimi tarafından sağlanır. 

5. Ünitemizde verilen tüm radyolojik hizmetler 24 saat 

tarafımızdan kesintisiz sağlanır. 

6. Ünitemizde verilemeyen radyolojik hizmetlerin dışarıya 

sevk işlemleri için hastalar daima bilgilendirilirler. 

HD.6.1.Tanısal görüntüleme 

servisleri kurum tarafından 

sağlanmalı veya her an kullanıma 

hazır dış kaynaklarla gerekli 

bağlantılar yapılmalıdır. 

 

7. Ünitemizde bulunmayıp dışarıdan alınacak radyoloji 

hizmetleri için görüntüleme merkezlerin seçiminde her zaman 

yasal mevzuata dikkat edilir

 

8. Ünitemizde çalışanlar kendilerini korumak için her zaman 

kurşun önlük, gonad koruyucu, kurşun paravan, tiroid 

koruyucu vb araçları kullanırlar

 

HD.6.2. Radyasyon güvenlik 

programı olmalı, takip ve 

dokümante edilmelidir. 
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9. Ünitemizde çalışanlar her zaman hasta ve yakınlarını uygun 

koruyucu giysi ve teçhizatla korurlar. 

10 Ünitemizde çalışanların film dozimetre ölçümleri aylık 

yapılır 

11. Ünitemizde film dozimetri sonuçları yüksek gelen kişilere 

daima gerekli tedbirler alınır. 

12. Ünitemizde çalışanların yılda en az bir kez hematolojik 

kontrolleri yaptırılarak kayıtları tutulur. 

13. Ünitemizde tüm çalışanların radyasyon ölçümleri için 

uygun cihazları (TLD, cep, film dozimetri) vardır. 

14. Ünitemizde tüm çalışanların kişisel dozimetre raporları, 

tıbbi muayene sonuçlarının kayıtları düzenli tutulmaz (Ters).  

15. Ünitemizde çalışanların yılda en az bir kez göz kontrolleri 

yaptırılarak kayıtları tutulur. 

16. Ünitemizde işe alınacak radyoloji çalışanlarının sağlık 

durumlarının yapacağı işe uygun olup olmadığı hakkında 

sağlık raporu daima alınır
17. Ünitemizde çalışanların isimleri ile işe giriş ve işten ayrılış 

tarihlerinin kayıtları düzenli tutulur. 

18. Ünitemizde 18 yaşından küçükler çalıştırılmaz. 

 

19. Ünitemizde 16–18 yaş arası stajyer öğrenciler daima 

gözetimli alanlarda çalıştırılırlar. 

HD.6.2. Radyasyon güvenlik 

programı olmalı, takip ve 

dokümante edilmelidir. 
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20. Ünitemizde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) 

tarafından verilen lisans belgesi daima görünür yerde ilan 

edilir
21. Ünitemizde çalışanlara yönelik daima haftalık/aylık eğitim 

programları düzenlenir. 

22. Ünitemize girişte hasta/hasta yakınlarını korumak için 

radyasyon uyarı levhaları daima görünür yere asılır. 

23. Ünitemizde “enfekte ve tehlikeli maddelerin idaresi” ile 

ilgili tarafımızdan oluşturulmuş prosedür bulunmaktadır. 

24. Ünitemizde çalışanlar “enfekte ve tehlikeli maddelerin 

idaresi” durumunda ne yapacaklarını tam olarak bilirler. 

25. Ünitemizde tüm çalışanlar yangın, deprem, patlama ve 

benzeri acil durumlarda tam olarak ne yapacaklarını bilirler. 

26. Ünitemizde çalışanlar tanı amaçlı uygulamalarda hasta 

dozu fazla verilmişse bu durumda ne yapacaklarını çok iyi 

bilirler
27. Ünitemizde çalışanlar acil durumlarda hamile kişilerden 

yasal izin alma gereğini duymazlar (Ters). 

28. Ünitenizde çalışanların her zaman işlem öncesi hasta/hasta 

yakınını bilgilendirirler. 

29. Ünitemizde tüm çalışanlarla birlikte yangın, deprem, 

patlama ve benzeri acil durum için düzenli tatbikat yaptırılır. 

30. Ünitemizde çalışanlar tanı amaçlı uygulamalarda hasta 

yakınlarını her zaman nasıl koruyacaklarını bilirler. 
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31. Ünitemizde personel dozimetrilerinin kalite kontrol 

işlemleri her zaman yetkili kişiler tarafından yapılır. 

32. Ünitemizde röntgen cihazları ile ilgili yapılan testlerin 

yorumlanmasında her zaman konunu uzmanına başvurulur. 

33. Ünitemizde radyolojik cihazlarının kalibrasyonunun 

düzenli aralıklarla yaptırılır. 

 
HD.6. 3. Testlerin yapılması ve 

yorumlanması, yeterince eğitilmiş, 

yetenekli ve deneyimli uzmanlar 

tarafından gerçekleştirilmelidir. 

 

34. Ünitemizde radyolojik cihazların kalite kontrol işlemleri her zaman 

sağlık fizikçisi tarafından yapılır. 

HD.6. 3. Testlerin yapılması ve 

yorumlanması, yeterince eğitilmiş, 

yetenekli ve deneyimli uzmanlar 

tarafından gerçekleştirilmelidir 

35. Ünitemizde tetkik sonuçları her zaman en geç 3 gün 

içerisinde verilir. 

36. Ünitemizde zamanında yapılamayan rapor teslimlerinin 

sebepleri düzenli olarak takip edilir. 

37.Ünitemizde tekrar edilen filmlerin sebepleri düzenli olarak 

araştırılır. 

 

HD.6. 4. Radyoloji sonuçları kurum 

tarafından tanımlanmış bir süre 

içerisinde verilmelidir. 

 

38. Ünitemizde tüm radyolojik cihazlarının kalibrasyonu 

kayıtları düzenli tutulur. 

39. Ünitemizde tüm radyoloji cihazlarının bakımı düzenli 

yaptırılır. 

40. Ünitemizde tüm cihazların radyasyon güvenliği açısından, 

önerilen sürelerde rutin kalite kontrol işlemleri yaptırma 

protokolü vardır

HD.6.5. Tüm radyoloji cihazları, 

düzenli olarak kontrol edilip, 

bakımı, kalibrasyonu yapılıp bu 

aktivitelerin kayıtları uygun bir 

şekilde tutulmalıdır. 
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41. Ünitemizdeki tüm cihazlar yetkili kuruluşlar tarafından 

düzenli olarak ölçülür. 

42. Ünitemizde tüm cihazlarının kalibrasyon testlerinin 

yorumlanması için yeterince eğitilmiş, yetenekli ve deneyimli 

uzmanları vardır
43. Ünitemizde tüm radyoloji cihazlarının bakımı, onarım ve 

kalibrasyon aktivitelerin kayıtları düzenli tutulmaz (Ters). 

44. Ünitemizde cihazlarla ilgili bakım onarım kayıtları düzenli 

arşivlenir. 

45. Ünitemizde cihazlarla ilgili envanter bilgileri düzenli 

tutulur. 

46. Ünitemizde tüm radyoloji cihazlarının kullanım talimatı 

vardır. 

47. Ünitemizde cihazların ölçülen parametreleri daima 

ulusal/uluslararası mevzuatla karşılaştırılır. 

48. Ünitenizde kullanılan tüm kurşun materyallerin her zaman 

düzenli kontrolü yapılır. 

49. Ünitemizde röntgen filmlerinin kullanıma her an hazır 

olması için prosedürler oluşturulmuştur. 

50. Ünitemizde çalışanlar tıbbi atığın nasıl depolanacağını 

bilirler. 

51. Ünitemizde kullanılan kit maddesi ile ilgili bir prosedür 

oluşturulmuştur. 

HD.6.6. Röntgen filmleri ve diğer 

malzemeler düzenli olarak 

kullanıma hazır bulundurulmalıdır. 
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52. Ünitemizde çalışanlar banyo solüsyonlarının nasıl 

depolanacağını bilirler. 

53. Ünitemizin yönetimi radyoloji uzmanının 

sorumluluğundadır
54. Ünitemizdeki tüm faaliyetler radyoloji uzmanının 

sorumluluğundadır. 

HD.6.7. Tanısal radyoloji hizmetlerinin 

yönetimi uzman kişi(ler)in 

sorumluluğunda olmalıdır. 

 

55. Ünitemizde bulunan tüm cihazlar için oluşturulmuş 

kullanım kılavuzu vardır. 

56. Ünitemizde en acil ve önemli işler maddeleşmiştir. 

57. Ünitemizde “kalite kontrol prosedürleri” uzun bir süreden 

(3 yıl) beri uygulanmaktadır. 

58. Ünitemizde oluşturulan “kalite kontrol prosedürleri” aylık 

dokümante edilir. 

59. Ünitemizde hizmet kalitesini ölçmek için kriterler 

geliştirilmiştir. 

60. Ünitemizde tekrar edilen filmlerin sebepleri düzenli olarak 

araştırılır. 

61. Ünitemizde randevu verme sürelerinin uzamaması için 

değişik tedbirler alınmıştır. 

HD.6.8. Kalite kontrol prosedürleri 

oluşturulmalı, takip ve dokümante 

edilmelidir. 

 

62. Ünitemizde dışarıda çekilen filmler ve röntgen raporları 

bölümümüzdeki uzmanlar tarafından daima gözden geçirilir. 

HD.6. 9. Kurum düzenli olarak 

radyoloji servisine dışarıdan gelen 

ürünlerin kalite kontrol 
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63. Ünitemizde girişimsel işlemlerde gerekli durumlarda çok 

özelleşmiş alanlardaki uzmanlara başvurulur. 

 64. Ünitemizde özel tanısal alanlarda ilgili çalışmalarda 

daima (Radyasyon fiziği, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp) 

konunun uzmanına başvurulur

HD.6.10. Kurum gerekli çok 

özelleşmiş tanısal alanlardaki 

uzmanlara başvurabilecek alt 

yapıya sahip olmalıdır. 

65. Ünitemizde çalışanlar inceleme yaptırmak için gelen yatan 

hastanın servisini daima bilgilendirirler. 

HD.7.Hasta bakımından sorumlu 

tıbbi, hemşirelik ve diğer kişi ve 

servisler, hasta değerlendirmesini  

66. Ünitemizde çalışanlar tarafından girişimsel işlem sonrası 

gelişen komplikasyonların kayıtları düzenli tutulur. 

67. Ünitemizde çalışanlar kontrast madde komplikasyonunda 

her zaman ne yapacaklarını bilirler 

68. Ünitemizde çalışanlar işlem öncesi daima hastadan yazılı 

onay formu alırlar. 

69. Ünitenizde çalışanlar hastanın çekim masasından 

düşmemesi için her zaman gerekli tedbirleri alırlar. 

 

 

 

HD.7.1. En acil ve önemli bakım 

ihtiyaçları tanımlanmalıdır 

şeklindedir. 

 

70. Ünitemizde çalışanlar her zaman işlem öncesi hasta/hasta 

yakınını yapılacak işlem hakkında bilgilendirirler. 

 

71. Ünitenize çekim yaptırmak üzere gelen hastaların 

memnuniyeti belli dönemlerde ölçülür. 

72. Ünitemizde çalışanların memnuniyeti belli dönemler 

halinde ölçülür. 

73. Ünitemizde her zaman hasta memnuniyetsizliklerinin 

sebeplerini öğrenmeye yönelik çalışmalarımız vardır. 

Diğer 
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74. Ünitemizde düzenli olarak çalışanların performansları 

ölçülür 

75. Ünitenizde çalışanlar işlem öncesi ve sonrasında hastayı 

masaya alıp kaldırırken hasta taşıma talimatına uygun hareket 

ederler
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Ek 4: Anket Formu 
HASTANELERDE AKREDİTASYON STANDARTLARI: İSTANBUL’DAKİ 

ÖZEL HASTANELERİN RADYOLOJİ  YÖNETİCİLERİNİN 

STANDARTLARI NE ÖLÇÜDE YERİNE GETİRİLDİĞİ KONUSUNDAKİ 

GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA 

 
AÇIKLAMA 

Aşağıdaki sorular Radyoloji bölümlerindeki yönetici konumunda (Radyoloji Uzmanı 

ve radyoloji başteknisyeni/koordinatörü)çalışanların JCI akreditasyon standartları ile 

ilgili görüşlerini ortaya çıkarmak amacı ile hazırlanmıştır. Elde edilen sonuçların 

tamamı bilimsel çalışmamızda kullanılacaktır. Anket çalışmamızda bu formunun size 

ulaştırılmasında ve doldurulması esnasında size yardım etmek amacı ile 

üniversitemizin radyoloji bölümünde okuyan öğrencilerimiz görev almıştır.  

Öğr. Gör. Nuran AKYURT 

Tel:02163364766/130 

e-mail: nakyurt@hotmail.com, nakyurt@marmara.edu.tr  

I. BÖLÜM 

Yatak Kapasitesi: a.50–100 b. 101–150 c. 151–200 d. 201 ve üzeri 

1.Çalışma yapılan Kurum: a.Kamu b. Özel 

2. Cinsiyetiniz: Kadın ( ) Erkek ( ) 

3. Yaşınız: a. (18–24) b. (25–35) c. (36–45) d.  (46–55) e. (56 - +) 

4. Eğitim durumunuz: 

a.  Radyoloji Uzmanı  b. Meslek Yüksekokulu c.Sağlık Meslek Lisesi 

d.Diğer( Belirtiniz….……..)    

5. Bölümde göreviniz: 

a. Radyoloji klinik şefi b. Nükleer Tıp klinik şefi  

c.Radyoloji Başteknisyeni/koordinatörü d.Nükleer Tıp başteknisyeni/koordinatörü 

c. BT sorumlusu d.MRG sorumlusu  f.Diğer( Belirtiniz….……..)   
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6. Çalıştığınız bölüm: 

a. Mamografi+Ultrasonografi b. Konvansiyonel Radyoloji c. MRG  

d. BT e.Nükleer Tıp   f. Radyoterapi  g. Diğer( 

Belirtiniz….……..)   

7. Meslekte çalışma süreniz: 

 a. (0–5 yıl)  b. (6–10 yıl)  c.  (11–15 yıl) d. (16–20 yıl) e. (21ve üstü) 

8. Radyoloji yöneticisi olarak çalışma süreniz: 

a. (0–5 yıl)  b. (6–10 yıl)  c.  (11–15 yıl) d. (16–20 yıl) e. (21 ve üstü) 

II. BÖLÜM 

1. Çalıştığınız radyoloji ünitesinin almış olduğu bir kalite belgesi var mı? 

a. Evet b.  Hayır (Cevabınız hayır ise 4. soruya geçiniz) 

2. Bu belge aşağıdakilerden hangisidir? 

a. ISO 9001 b. Akreditasyon c. Sertifikasyon.  

d. Ruhsatlandırma e. Diğer… 

3. Radyoloji ünitenizde kalite belgesi alınması ile herhangi bir süreç başladı mı? 

a. Evet b. Hayır 

4. Radyoloji ünitenizde JCI akreditasyon belgesi alınması ile ilgili bir süreç başladı 

mı? 

a. Evet b. Hayır 

5. JCI akreditasyon standartlarına yönelik özel bir eğitim aldınız mı? 

a. Evet b. Hayır 

6. Radyoloji ünitenizde organizasyon şeması var mı? 

a. Evet b.  Hayır 

7. Radyoloji ünitenizin misyon ve vizyonu yazılı olarak ilan edilmiş mi? 

a. Evet b. Hayır 

8. Çalıştığınız kurumun Güvenlik Yönetim Programı var mı? 

a. Evet b. Hayır 

9. Çalıştığınız kurumda Radyasyon Güvenliği Komitesi var mı? 

a. Evet b. Hayır 

10. Radyoloji ünitenizde Radyasyon Güvenlik Programı var mı? 
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a. Evet b. Hayır c. Kısmen 

11. Radyoloji ünitenizde Tehlike Durumu Planı var mı? 

a. Evet b. Hayır 

12. Çalıştığınız kurumda biyomedikal bölümü var mı? 

a. Evet b. Hayır 

13. . Radyoloji ünitenizde Röntgen arşiviniz var mı? 

a. Evet b. Hayır 

14. Radyoloji ünitenizde JCI akreditasyon standartlarını uygulamaya yönelik 

karşılaştığınız en önemli sorunlar nelerdir.…………………………………… 
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III. BÖLÜM 

9III. Bölümde yer alan ifadelerin her biri 5 şıkkı Hiç katılmıyorum, Katılmıyorum, 

Kararsızım, Katılıyorum, Tamamen katılıyorum cevabını kapsamaktadır. Her bir 

ifadeyi okuduktan sonra bu ifadeye ne derece katıldığınızı ya da katılmadığınızı size 

uygun gelen şıkkı işaretleyiniz.  
No  

H
iç

 
K

at
ılm
ıy

or
um

 

K
at
ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at
ılı

yo
ru

m
 

T
am

am
en

 
ka

tıl
ıy

or
um

 

1 Ünitemizdeki işler her zaman kanun ve yönetmeliklere uygun 

düzenlenmektedir. 

     

2 Ünitemiz kuruluşundan beri Türkiye Atom Enerjisi  

Kurumu(TAEK) tarafından verilen lisans işletim belgesiyle işletilmektedir.

     

3 Ünitemizde herhangi bir radyolojik görüntüleme hizmeti kurum tarafından 
sağlanmamış ise dışarıya sevk işlemleri için gerekli bağlantılar yapılmıştır. 

     

4 Radyolojik görüntüleme hizmetleri her zaman bulunduğumum kurum 
yönetimi tarafından sağlanmıştır. 

     

5 Ünitemizde verilen tüm radyolojik hizmetler 24 saat tarafımızdan kesintisiz 
sağlanır. 

     

6 Ünitemizde verilemeyen radyolojik hizmetlerin dışarıya sevk işlemleri için 
hastalar daima bilgilendirilirler. 

     

7 Ünitemizde bulunmayıp dışarıdan alınacak radyoloji hizmetleri için 
görüntüleme merkezlerin seçiminde her zaman yasal mevzuata dikkat 
edilir

     

8 Ünitemizde çalışanlar kendilerini korumak için her zaman kurşun önlük, 
gonad koruyucu, kurşun paravan, tiroid koruyucu vb araçları kullanırlar. 

     

9 Ünitemizde çalışanlar her zaman hasta ve yakınlarını uygun koruyucu giysi 
ve teçhizatla korurlar. 

     

10 Ünitemizde çalışanların film dozimetre ölçümleri aylık yapılır      

11 Ünitemizde film dozimetri sonuçları yüksek gelen kişilere daima gerekli 
tedbirler alınır. 

     

12 Ünitemizde çalışanların yılda en az bir kez hematolojik kontrolleri 

yaptırılarak kayıtları tutulur. 

    

13 Ünitemizde çalışanların yılda en az bir kez göz kontrolleri yaptırılarak 
kayıtları tutulur. 
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14 Ünitemizde tüm çalışanların radyasyon ölçümleri için uygun cihazları 
(TLD, cep, film dozimetri) vardır. 

     

15 Ünitemizde tüm çalışanların kişisel dozimetre raporları, tıbbi muayene 
sonuçlarının kayıtları düzenli tutulmaz.  

     

16 Ünitemizde işe alınacak radyoloji çalışanlarının sağlık durumlarının 
yapacağı işe uygun olup olmadığı hakkında sağlık raporu daima alınır. 

     

17 Ünitemizde çalışanların isimleri ile işe giriş ve işten ayrılış tarihlerinin 
kayıtları düzenli tutulur. 

     

18 Ünitemizde 18 yaşından küçükler çalıştırılmaz. 

 

    

19 Ünitemizde 16–18 yaş arası stajyer öğrenciler daima gözetimli alanlarda 
çalıştırılırlar. 

     

20 Ünitemizde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından verilen 
lisans belgesi daima görünür yerde ilan edilir. 

     

21 Ünitemizde çalışanlara yönelik daima haftalık/aylık eğitim programları 
düzenlenir. 

     

22 Ünitemize girişte hasta/ hasta yakınlarını korumak için radyasyon uyarı 
levhaları daima görünür yere asılır. 

     

23 Ünitemizde enfekte ve tehlikeli maddelerin idaresi ile ilgili tarafımızdan 
oluşturulmuş prosedür bulunmaktadır. 

     

24 Ünitemizde çalışanlar enfekte ve tehlikeli maddelerin idaresi durumunda 
ne yapacaklarını tam olarak bilirler. 

     

25 Ünitemizde tüm çalışanlar yangın, deprem, patlama ve benzeri acil 
durumlarda tam olarak ne yapacaklarını bilirler. 

     

26 Ünitemizde çalışanlar tanı amaçlı uygulamalarda hasta dozu fazla 
verilmişse bu durumda ne yapacaklarını çok iyi bilirler. 

     

27 Ünitemizde çalışanlar acil durumlarda hamile kişilerden yasal izin alma 
gereğini duymazlar. 

    

Ünitenizde çalışanların her zaman işlem öncesi hasta/hasta yakınını 
bilgilendirirler.  

     

29 Ünitemizde tüm çalışanlarla birlikte yangın, deprem, patlama ve benzeri 
acil durum için düzenli tatbikat yaptırılır. 

     

30 Ünitemizde çalışanlar tanı amaçlı uygulamalarda hasta yakınlarını her 
zaman nasıl koruyacaklarını bilirler. 

     

 

 

28 
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31 Ünitemizde personel dozimetrilerinin kalite kontrolü her zaman yetkili 
kişiler tarafından yapılır. 

     

32 Ünitemizde röntgen cihazları ile ilgili yapılan testlerin yorumlanmasında  
her zaman konunu uzmanına başvurulur. 

     

33      

34 Ünitemizde radyolojik cihazların kalite kontrol işlemleri her zaman 
sağlık fizikçisi tarafından yapılır. 

     

35 Ünitemizde tetkik sonuçları her zaman en geç 3 gün içerisinde verilir.      

 
36 

 
Ünitemizde zamanında yapılamayan rapor teslimlerinin sebepleri düzenli 
olarak takip edilir

     

37 Ünitemizde tekrar edilen filmlerin sebepleri düzenli olarak araştırılır.      

38 Ünitemizde tüm radyolojik cihazlarının kalibrasyonu kayıtları düzenli 
tutulur. 

     

39 Ünitemizde tüm radyoloji cihazlarının bakımı düzenli yaptırılır.      

40 Ünitemizde tüm cihazların radyasyon güvenliği açısından, önerilen 
sürelerde rutin kalite kontrol işlemleri yaptırma protokolü vardır. 

    

41 Ünitemizdeki tüm cihazlar yetkili kuruluşlar tarafından düzenli olarak 
ölçülür. 

     

42 Ünitemizde tüm cihazlarının kalibrasyon testlerinin yorumlanması için 
yeterince eğitilmiş, yetenekli ve deneyimli uzmanları vardır. 

     

43 Ünitemizde tüm radyoloji cihazlarının bakımı, onarım ve kalibrasyon 
aktivitelerin kayıtları düzenli tutulmaz. 

     

Ünitemizde cihazlarla ilgili bakım onarım kayıtları düzenli arşivlenir.      

Ünitemizde cihazlarla ilgili envanter bilgileri düzenli tutulur.      

Ünitemizde tüm radyoloji cihazlarının kullanım talimatı vardır.      

47 Ünitemizde cihazların ölçülen parametreleri daima ulusal/uluslararası 
mevzuatla karşılaştırılır. 

     

Ünitemizde radyolojik cihazlarının kalibrasyonunun düzenli 
aralıklarla yaptırılır. 

 

44 
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48 Ünitenizde kullanılan tüm kurşun materyallerin her zaman düzenli kontrolü 
yapılır. 

     

49 Ünitemizde röntgen filmlerinin kullanıma her an hazır olması için 
prosedürler oluşturulmuştur. 

     

50 Ünitemizde çalışanlar tıbbi atığın nasıl depolanacağını bilirler.      

51 Ünitemizde kullanılan kit maddesi ile ilgili bir prosedür oluşturulmuştur.      

52 Ünitemizde çalışanlar banyo solüsyonlarının nasıl depolanacağını bilirler.      

53 Ünitemizin yönetimi radyoloji uzmanının sorumluluğundadır.      

54 Ünitemizdeki tüm faaliyetler radyoloji uzmanının sorumluluğundadır.      

55 Ünitemizde bulunan tüm cihazlar için oluşturulmuş kullanım kılavuzu 
vardır. 

     

56 Ünitemizde en acil ve önemli işler maddeleşmiştir.     

57 Ünitemizde “kalite kontrol prosedürleri” uzun bir süreden (3 yıl) beri 
uygulanmaktadır. 

     

58 Ünitemizde oluşturulan “kalite kontrol prosedürleri” aylık dokümante 
edilir. 

     

59 Ünitemizde hizmet kalitesini ölçmek için kriterler geliştirilmiştir.      

60 Ünitemizde tekrar edilen filmlerin sebepleri düzenli olarak araştırılır.      

61 Ünitemizde randevu verme sürelerinin uzamaması için değişik tedbirler 
alınmıştır. 

     

62 Ünitemizde dışarıda çekilen filmler ve röntgen raporları bölümümüzdeki 
uzmanlar tarafından daima gözden geçirilir. 

     

63  
Ünitemizde girişimsel işlemlerde gerekli durumlarda çok özelleşmiş 
alanlardaki uzmanlara başvurulur

     

64  Ünitemizde özel tanısal alanlarda ilgili çalışmalarda daima (Radyasyon 
fiziği, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp) konunun uzmanına başvurulur. 
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65 Ünitemizde çalışanlar inceleme yaptırmak için gelen yatan hastanın 

servisini daima bilgilendirirler. 

     

66 Ünitemizde çalışanlar tarafından girişimsel işlem sonrası gelişen 

komplikasyonların kayıtları düzenli tutulur. 

     

67 Ünitemizde çalışanlar kontrast madde komplikasyonunda her zaman ne 

yapacaklarını bilirler 

     

68 Ünitemizde çalışanlar işlem öncesi daima hastadan yazılı onay formu 
alırlar. 

     

69 Ünitenizde çalışanlar hastanın çekim masasından düşmemesi için her 

zaman gerekli tedbirleri alırlar. 

     

70 Ünitemizde çalışanlar her zaman işlem öncesi hasta/hasta yakınını 

yapılacak işlem hakkında bilgilendirirler. 

     

71 Ünitenize çekim yaptırmak üzere gelen hastaların memnuniyeti belli 

dönemlerde ölçülür. 

     

72 Ünitemizde çalışanların memnuniyeti belli dönemler halinde ölçülür.      

Ünitemizde her zaman hasta memnuniyetsizliklerinin sebeplerini 

öğrenmeye yönelik çalışmalarımız vardır. 

     

74 Ünitemizde düzenli olarak çalışanların performansları ölçülür      

75 Ünitenizde çalışanlar işlem öncesi ve sonrasında hastayı masaya alıp 

kaldırırken hasta taşıma talimatına uygun hareket ederler. 

    

73 

 

 

 

   Anket çalışmamıza katıldığınız için teşekkür ederiz. 
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Ek 5: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün Yazısı 
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ÖZGEÇMİŞ 
 
 1966 yılında Ankara’da doğan yazar ilk ve orta öğretimini Ankara’da 

tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu “Radyoteknoloji 

Koleji” mezunu olan yazar, Hacettepe Üniversitesi Hastanesinin radyoloji 

bölümünde radyoloji teknisyeni olarak farklı ünitelerde görev almıştır. Daha sonra, 

M.Ü. Hastanesi radyoloji ünitesinde başteknisyenlik görevini üstlenmiştir. 1992 

yılından günümüze kadar, M.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji 

Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. M.Ü Sağlık Hizmetleri Meslek 

yüksekokulunda bölüm başkan yardımcısı, müdür yardımcısı ve radyoloji bölüm 

başkanı(1999-halen) olarak idari görevlerde bulunmuştur. M.Ü. Sağlık Bilimleri 

Enstitüsünde, M.Ü. Tıp Fakültesi Radyodiognastik Anabilim dalı tarafından, 

yürütülmekte olan “Temel Radyoloji” Yüksek Lisans programını tamamlayarak bu 

alanda mezun olan ilk öğrencidir. 1997–98 Eğitim Öğretim yılında İ.Ü. Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İşletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında 

doktora eğitimine başlamıştır.  Evli olup, Ercüment ve Erem Akyurt’un annesidir. 


