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Yönetici Takip Ekranları
2019 Yılı Değerlendirme
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YTE Erişim Yetkisi

• Başhekim

• İlgili birimden/bölümden sorumlu sözleşmeli yöneticiler

• İlgili Birim Sorumluları

İlgili kişilerin erişim izni bulunmuyorsa ya da erişim izni olmasına

rağmen konu hakkında bilgisi yok ise olumsuz olarak değerlendirilmelidir.
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Yönetici Takip Ekranları Nerede Nasıl Değerlendirilmeli?

Gözlem Esnasında Genel Değerlendirme

Her bir ekran gözlem esnasında ilgili bölümlerde 

sorgulanmalı(Bilgi işlem personeli eşliğinde)

Projektör ile sunum yapılacak bir oda 

(Mümkünse)

Birim sorumlusu ve ilgili birimden/bölümden 

sorumlu sözleşmeli yöneticiler ile görüşülmeli

Sağlık tesisinin bilgi işleminden sorumlu personel

Ekranda oluşan verinin DHBS’de nasıl kayıt 

altına alındığı sorgulanmalı

Sağlık tesisinden değerlendirmeye katılım 

sağlayan personel

Her bir YTE nin uygun olup olmadığı 

değerlendirilmelidir.

Ekranların hastanedeki uygulamalar ile uyumlu 

olup olmadığı detaylı olarak değerlendirilmelidir.



6

POLİKLİNİK HİZMETLERİ
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3.P.7.5. Poliklinik oda sayısının hekim sayısına oranı ve donanımı 
yönetim tarafından takip edilmelidir.

 Poliklinik sütununda yer alan klinik isimlerin ve sayısının sağlık tesisi ile uyumlu 
olup olmadığına

 Ünit sayısı ve Nitelikli Ünit sayısı ile sağlık tesisi ile uyumlu olup olmadığına

 Aktif çalışan Hekim sayısının sağlık tesisi ile uyumlu olup olmadığına

 Sağlık tesisinde  poliklinik oda sayısı yetersizse poliklinik odası açılabilecek alan 
olup olmadığına bakılmalıdır.

 Nitelikli ünit (bir veya iki ünit bulunan odalardaki ünitlerin toplamı)  sayısının toplam 
ünit sayısına oranı hesaplanmalıdır. Her hekime bir ünit tahsis edilip edilmediği 
gözlenmelidir.

 Eğer poliklinik açılması için uygun alanlar var ve poliklinik olarak kullanılmıyor ise 
olumsuz olarak değerlendirilmelidir. 
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3.P.7.5. Poliklinik oda sayısının hekim sayısına oranı ve donanımı 
yönetim tarafından takip edilmelidir.

Poliklinik Odası Takip Tablosu

Poliklinikler
Poliklinik

Oda Sayısı 

Diş 

Üniti

Sayısı

*Nitelikli Ünit

Sayısı

Aktif Diş Hekimi 

Sayısı

** Aktif Diş Hekim 

Başına Düşen Poliklinik

Oda Oranı(%)

*** SağlıkTesisinin

Nitelikli Ünit Oranı

1.Nolu poliklinik 1 3 0

% 70

Ortodonti 3 3 3

Pedodonti  1 1 1

Engelli polikliniği….. 1 1 1

Cerrahi Kliniği 2 2 2

……….

GENEL 

TOPLAM/ORTALAMA 8 10 7



9

 3.P.8.1. Hastanın anamnez bilgileri DHBS’ de kayıt edilmelidir

 3.P.8.2. Sağlık tesisinde ve diğer sağlık tesislerinden istenilen   
konsültasyonların istem zamanı, gerçekleşme zamanı ve konsültasyon 
sonuçları DHBS ’de kayıt altına alınmalıdır.

 3.P.8.3 Konservatif tedavi, endodontik tedavi, protez vb. tedaviler için 
randevu verme süreleri cihaz ve personel durumu göz önüne alınarak 
sağlık tesisi tarafından belirlenmelidir.

3.P.8 Poliklinik süreçlerine ait tüm işlemler, Diş Hekimliği Bilgi Sistemi 

(DHBS) üzerinden yapılıyor mu?
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3.P.8.2. Sağlık tesisinde ve diğer sağlık tesislerinden istenilen konsültasyonların istem 
zamanı, gerçekleşme zamanı ve konsültasyon sonuçları DHBS ’de kayıt altına 
alınmalıdır. 

 Sağlık tesisi dışından istenen konsültasyon sonuçlarının (Kardiyoloji, 
KBB, Kadın Doğum, Çocuk vb. bölümler) taranarak DHBS' deki hasta 
dosyasına kaydedilip edilmediği

 Sağlık tesisinde ve diğer sağlık tesislerinden istenilen konsültasyonların 
istem saati, gerçekleşme saati ve konsültasyon sonuçlarının DHBS kayıt 
altına alınıp alınmadığına,

 Sağlık tesisi dışından istenen  konsültasyonlar için konsültasyon  
formunun olup olmadığı ,

 Formun konsültasyon isteyen diş hekimi tarafından onaylanarak ilgili 
hekime gönderilip gönderilmediği,

 Sağlık tesisi dışından istenen konsültasyon  sonuçlarının  DHBS ’de 
kayıtlı olup olmadığına bakılmalıdır.
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*Bu tedavilere ait hedef süreler sağlık tesisince belirlenecektir.

3.P.8.4. Sağlık tesisinde randevu gerçekleşme süreleri DHBS’ de

oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir.
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3.P.8.3 Konservatif tedavi, endodontik tedavi, protez vb. tedaviler için 
randevu verme süreleri cihaz ve personel durumu göz önüne alınarak 
sağlık tesisi tarafından belirlenmelidir.

 Sağlık tesisinde gerçekleştirilen tedaviler için manuel yapılan kayıtlar ve 
randevu defterleri kaldırılarak DHBS üzerinden elektronik defter kaydı 
yapılıp yapılmadığı,

 Randevu Sürelerinin sağlık tesisi tarafından belirlenip belirlenmediği,

 Her bir tedaviye ait randevu verme sürelerinin ölçümünün mod hesabı 
ile yapılarak DHBS’de oluşturulan “Yönetici Takip Ekranı” ile takip 
edilip edilmediği,

 Yönetici Takip Ekranı içeriğindeki sayısal verilerin anlamlı olup 
olmadığı,

 Personel ve cihaz durumu ile sağlık tesisi tarafından belirlenen randevu 
sürelerinin uyumlu olup olmadığına bakılmalıdır.

 Sağlık tesisinde randevular geç veriliyor ise; nedenleri ( personel, cihaz 
yetersizliğinden v.b) hakkında bilgi alınmalıdır.
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Dolgu işlemleri, Tıbbi İşlemler Yönergesi ekinde bulunan “Girişimsel İşlemler Listesi”ne göre tanımlanmalıdır.

*Sağlık Tesisinde Yapılan Dolgu Oranı = Dolgu yapılan diş sayısı / Polikliniğe başvuran hasta sayısı şeklinde hesaplanmalıdır.

**Dolgusu Tekrarlanan Diş Sayısı (Süt Dişi Dahil): Sağlık tesisinde 1 yıl içinde aynı dişe aynı kodla tekrar yapılan dolgu 

sayısıdır.

***Tekrarlanan Dolgu Oranı: Dolgusu tekrarlanan diş sayısı /Toplam dolgu yapılan diş sayısı şeklinde hesaplanır. 

3.P.11.1. Sağlık tesisinde yapılan dolgu sayıları ve tekrarlanan dolgu sayıları 

DHBS’de oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir.
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3.P.11.1. Sağlık tesisinde yapılan dolgu sayıları ve tekrarlanan dolgu sayıları DHBS’de
oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir.

Gözlemciler tarafından;

 Dolgu işlemleri, Tıbbi İşlemler Yönergesi ekinde bulunan 
“Girişimsel İşlemler Listesi”ne göre tanımlanıp 
tanımlanmadığına,

 Hekim isimlerinin sağlık tesisi ile uygun olup olmadığına ,

 Hesaplamaların  doğru yapılıp yapılmadığına bakılmalıdır.
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AMAÇ: Diş çekim sayılarının takibinin yapılarak diş dolgusu , kanal tedavisi  sayılarının arttırılması ve 

kanal tedavisi başarı oranının takip edilmesi.

*Kanal tedavisi sonrası çekilen diş oranı = Kanal tedavisi sonrası çekilen diş sayısı / Toplam kanal tedavisi yapılan diş sayısı 

şeklinde hesaplanır

**Diş Çekimi Oranı = Çekilen diş sayısı / Çekim, dolgu ve kanal tedavisi yapılan diş sayısının toplamı şeklinde hesaplanmalıdır.

Diş Çekimi Yönetici Takip Ekranı

YIL: AY:

Hekim 

Adı Soyadı

Diş Çekimi 

Yapılan Hasta 

Sayısı

Çekilen 

Diş 

Sayısı

Dolgu 

Yapılan 

Diş Sayısı 

Kanal 

Tedavisi 

Yapılan Diş 

Sayısı 

Çekim, Dolgu ve 

Kanal Tedavisi 

Yapılan Diş 

Sayısının Toplamı 

Kanal 

Tedavisi 

Sonrası 

Çekilen

Diş Sayısı

*Kanal 

Tedavisi 

Sonrası 

Çekilen Diş 

Oranı

**Diş 

Çekimi 

Oranı

X Hekim

Y Hekim

………

GENEL

TOPLAM

/ORTALAMA

3.P.12.1. Sağlık tesisinde yapılan diş çekimi sayıları ile kanal tedavisi sonrası çekilen diş 

sayıları DHBS’de oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir.
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3.P.12.1. Sağlık tesisinde yapılan diş çekimi sayıları ile kanal tedavisi sonrası çekilen diş 

sayıları DHBS’de oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir.

Gözlemciler tarafından;

 DHBS’de “Yönetici Takip Ekranı” nın oluşturulup oluşturulmadığını,

 Diş çekim işlemlerinin Tıbbi İşlemler Yönergesi ekinde bulunan “Girişimsel 
İşlemler Listesi”ne göre tanımlanıp tanımlanmadığı,

 Sağlık tesisinde çekim sayılarının takibinin en az tabloda yer alan bilgileri 
içerecek şekilde aylık olarak yapılıp yapılmadığını,

 Yönetici Takip Ekranı içeriğindeki sayısal verilerin anlamlı ve hastanedeki 
uygulamalar ile uyumlu olup olmadığı

 Hekim isimlerinin sağlık tesisi ile uyumlu olup olmadığı,

 Oran hesaplamaların  doğru yapılıp yapılmadığı gözlemlenmelidir.
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3.P.13.1. Sağlık tesisinde görev yapan her bir diş hekiminin yaptığı "Cerrahi işlem sayısı" 

aylık olarak DHBS’de oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir.

AMAÇ : Sağlık Tesisinde Lokal Anestezi altında  yapılan cerrahi  işlemler, implant

sayılarının takibinin yapılması ve cerrahi kliniğinin etkin kullanımının ölçülmesi
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3.P.13.1. Sağlık tesisinde görev yapan her bir diş hekiminin yaptığı "Cerrahi işlem sayısı" 

aylık olarak DHBS’de oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir.

Gözlemciler tarafından;

 Cerrahi işlem randevularının nasıl verildiği,

 Cerrahi işlemlerin Tıbbi İşlemler Yönergesi ekinde bulunan “Girişimsel 
İşlemler Listesi”ne göre tanımlanıp tanımlanmadığını,

 DHBS’de “ Cerrahi işlem sayılarının Yönetici Takip Ekranı” en az yukarıdaki 
bilgileri içerecek şekilde oluşturulup oluşturulmadığı,

 Yönetici Takip Ekranı içeriğindeki sayısal verilerin anlamlı ve hastanedeki 
uygulamalar ile uyumlu olup olmadığı değerlendirilmelidir.

 Yönetici Takip Ekranı: Şekil olarak oluşturulmuş ancak yukarıdaki koşulları 
sağlamıyor, içerik olarak sağlık tesisindeki uygulamalarla ile uyumlu değil ve 
sayısal veriler anlamsız değerler ifade ediyorsa gözlemciler tarafından 
olumsuz olarak değerlendirilmelidir.
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3.P.14.1. Diş hekimi muayenesi sonucu hastaların klinik durumlarını gösteren bulgular 

(eksik dişler, çürük dişler, enfekte dişler vb.) DHBS’de ağız şeması üzerinde kayıt altına 

alınmalıdır.

Amaç: Hastanın ağız şemasının çıkarılarak tedavisi hakkında hastaya bilgi verilmesi ve 

tedavi planlamasının yapılarak kayıt altına alınması

• Gözlemci tarafından gelen hastaların diş hekimi muayenesi sonucu klinik durumlarını

gösteren bulguların ve ağız şemasının (eksik dişler, çürük dişler, enfekte dişler vb.) 

DHBS üzerinde bulunup bulunmadığı incelenmelidir.

3.P.14.Hastaların tedavi ve bakım ihtiyaçlarına göre, tedavi planı

hazırlanıyor ve tedavisinin sürekliliği sağlanıyor mu?
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3.P.15.1. Diş ünitesinin her hastadan sonra dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

3.P.15.2. Her hastadan sonra tedavide kullanılan ünit üzerindeki 

çıkarılabilen başlıklar (aeratör başlığı, anguldruva, kavitron vb.) sterilize 

edilmelidir.

3.P.15.3. Hava-su sprey başlıkları steril edilmelidir.

3.P.15. Tedavi yapılan her hasta sonrası diş üniti ve kullanılan ekipmanlar 

çapraz kontaminasyonu önleyecek şekilde temizleniyor ve dezenfekte ediliyor 

mu?
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3.P.15. Tedavi yapılan her hasta sonrası diş üniti ve kullanılan ekipmanlar çapraz 

kontaminasyonu önleyecek şekilde temizleniyor ve dezenfekte ediliyor mu?

Gözlemci tarafından:

 Diş ünitesinin her hastadan sonra dezenfekte edilip edilmediği, 

 Diş ünitesinin dezenfeksiyonunda yüzey dezenfektanların kullanılıp 
kullanılmadığı,

 Ağız içinde kullanılan başlıkların her hastadan sonra, ünit su ve hava yolundan 
çıkarılarak sterilize edilip edilmediği,

 Başlıkların üreticinin önerileri doğrultusunda temizlendikten sonra 
sterilizasyonunun yapılıp yapılmadığı, 

 Etüv veya flash otoklavlarda sterilizasyon yapılmadığı,

 Gözlem esnasında hekimlerin sahip olduğu  başlık sayıları, 

 Hava-su sprey başlıkları da steril edilip edilmediği veya disposıble başlıklar 

kullanılıyor ise her hastadan sonra değiştirildiği  gözlemlenmelidir.
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GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ
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 * Röntgen Bekleme Süresi Yönetici Takip Ekranı 

 OCAK ŞUBAT MART …… TOPLAM 

Periapikal 

Röntgen 1 
18 dakika     

Periapikal 

Röntgen 2 
... dakika     

Panoramik 

Röntgen 1 
…. dakika     

Panoramik 

Röntgen 2 
…. dakika     

………… 

Röntgen 
…. dakika     

 

3.G.1.1. Sağlık Tesisinde Röntgen Bekleme Süreleri Aylık Olarak DHBS’de

Oluşturulacak “Yönetici TakipEkranı” İle Takip Edilmelidir.

AMAÇ : Sağlık Tesisindeki hastaların radyoloji bekleme sürelerinin takibinin yapılarak uzun 

bekleme sürelerinin azaltılmasının sağlanması
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3.G.1.1. Sağlık Tesisinde Röntgen Bekleme Süreleri Aylık Olarak 

DHBS’de Oluşturulacak “Yönetici TakipEkranı” İle Takip Edilmelidir.

Gözlemciler tarafından;

 Her bir hastaya ait röntgen bekleme süresi ölçümünün rehberde istenen 
hesaplama metodu ile yapılarak DHBS’de oluşturulan “Yönetici Takip Ekranı” 
ile takip edilip edilmediği,

 Röntgen cihaz sayısının hastane verileri ile uyumlu olup olmadığı,

 Röntgen istem ve çekim saatlerinin DHBS de kayıt altına alınıp alınmadığı, 

 DHBS’de “Röntgen Bekleme Süresi Yönetici Takip Ekranı” nın en az tablodaki 
bilgileri içerecek şekilde oluşturulup oluşturulmadığı,

 Yönetici Takip Ekranı içeriğindeki sayısal verilerin anlamlı ve hastanedeki 
uygulamalar ile uyumlu olup olmadığı değerlendirilmelidir.
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Çekilen ve Tekrar Edilen Röntgen YöneticiTakip Ekranı 

YIL: AY: 

 

Teknisyen Adı 
*Röntgen Sayısı 

**Röntgen 

Oranı 

Tekrar Edilen 

Röntgen Sayısı 

***Tekrar Edilen 

Röntgen Oranı 

X Teknisyeni     

Y Teknisyeni     

……     

GENEL TOPLAM/ 

ORTALAMA 

  

3.G.2.1.Sağlık Tesisinde Röntgen Teknisyenleri Tarafından Çekilen ve Tekrar Edilen Röntgen Sayısı ve 

Oranları DHBS ‘De Oluşturulacak Yönetici Takip Ekranı İle Takip Edilmelidir .

Kanal tedavisi için aynı gün içinde çekilen röntgenler tekrar edilen röntgen 

olarak sayılmamalıdır.

AMAÇ: Sağlık Tesisinde her bir teknisyenin iş yükü analizinin yapılması , çekilen ve tekrar edilen röntgen 

sayılarının takip edilerek gereksiz çekimlerin azaltılmasının sağlanması
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DİŞ PROTEZ LABORATUVARI 
HİZMETLERİ
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3.DPL.1.1. Protez laboratuvarına gelen her ölçü numunesinin üzerinde hasta kimlik bilgilerinin olduğu etiketler bulunmalı ve 

barkod okuyucu ile kabulü yapılmalıdır.

3.DPL.1.2. Protez laboratuvarına kabul edilmeyen ölçüler, sağlık tesisi tarafından takip edilmelidir.

3.DPL.1 Sağlık Tesisinde protez ölçü bekleme süresi ve ölçü kabulü ile 

ilgili düzenlemeler yapılmış mı? 

AMAÇ: Sağlık tesisinde alınan protez  ölçülerinin  kontrollerinin yapılarak kabul edimeyen ölçü nedenlerinin 

analizinin yapılması, protez  kalitesinin arttırılması ve  hasta memnuniyetinin sağlanması 
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3.DPL.1.3. Ortalama ölçü bekleme süreleri DHBS’de

oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir.  

AMAÇ: Protez ölçülerinin Transfer ve kabulünün uygun süreler içinde 

yapılmasının sağlanması

*Ortalama Ölçü Bekleme Süreleri Yönetici Takip Ekranı

OCAK ŞUBAT MART ……

Ortalama Ölçü 

Bekleme 

Süreleri
18 dakika …… dakika …… dakika ……
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Gözlemciler tarafından;

 Ölçü transferinin sağlık personeli tarafından yapılıp yapılmadığı,

 Kliniklerde ve laboratuvarlardaki ölçüler üzerinde barkod olup olmadığı, 

 Diş hekiminin ölçüyü aldığı saat (Ölçü Alım Zamanı) ile laboratuvara kabül edilen ölçünün 
alçı modelinin oluşturulduğu saatin  (Ölçü Döküm Zamanı) DHBS de  kayıt altına alınıp 
alınmadığı,

 Numunenin kabul edildiği tarih, saat, geldiği bölüm, kabul eden personelin adı soyadı 
bilgilerinin DHBS’de kayıt altına alınıp alınmadığı,

 Gelen her numunenin barkod okuyucu ile kabulünün yapılıp yapılmadığı,

 Ölçü kabul edilmedi ise kabul edilmeme nedeninin kayıt altına alınıp alınmadığını,

 Ölçü alım ve ölçü döküm kayıtlarının anlık olarak yapılıp yapılmadığı,

 Yönetici Takip Ekranı içeriğindeki verilerin hastanedeki uygulamalar ile uyumlu olup 
olmadığı değerlendirilmelidir.

3.DPL.1.3. Ortalama ölçü bekleme süreleri DHBS’de

oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir.  



30

3.DPL.2.1. Protezlerin Teslim Süreleri DHBS’de Oluşturulacak “Yönetici 

Takip Ekranı” İle Takip Edilmelidir. 

AMAÇ :Sağlık tesisinin belirlediği sürelerde protezlerin hastalara teslim edilerek hasta 

tedavilerinin zamanında sonlandırılması ile hasta memnuniyetinin sağlanması 

Protez Teslim Süreleri Yönetici Takip Ekranı 

Metal Destekli 

Hareketli protez

Sağlık Tesisince 

Belirlenen Hedef 

Süreler

Sağlık Tesisi Protez Teslim Süreleri

OCAK ŞUBAT ………… ARALIK

….. iş günü
10 iş günü 40

Total Hareketli 

protez …….iş günü 130iş günü

Jaket Kron ….. iş günü

Veneer Kron ….. iş günü

………. ….. iş günü
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3.DPL.2.1. Protezlerin Teslim Süreleri DHBS’de Oluşturulacak 

“Yönetici Takip Ekranı” İle Takip Edilmelidir. 

 Gözlemciler tarafından :

 Yapılan protez çeşitleri ile sağlık tesislerinde yapılan protezlerin uyumlu 
olup olmadığı

 Sağlık Tesisince  Hedef Sürelerin nasıl belirlendiğini,

 Hedef sürelerinin sağlık tesisi ile uyumlu olup olmadığı,

 Teslim sürelerindeki  hatalı veriler gözlemlenmelidir.( Diğer değerlerden 
çok farklı değerler)
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3.DPL 3.2. Sağlık tesisinde yapılan protezler ve tekrar edilen protez sayıları Diş 

Hekimliği Bilgi Sistemi (DHBS )’de oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip 

edilmelidir.  

AMAÇ: Protez sayılarının ve tekrar edilen protez sayılarının takibinin yapılarak 

sağlık tesisinde nitelikli protezlerin yapılması ve maliyetlerin azaltılmasının 

sağlanması

Gözlemci tarafından:
• Ek binaların varlığı ve 

protez hizmeti verip 

vermediği,  

• Sabit protez sayıları 

ile geçici kron 

sayılarının  birbiri ile 

uyumlu olup 

olmadığını ve sağlık 

tesisinde yapılan 

protezlerin YTE ile 

uyumlu olup olmadığı 

değerlendirilmelidir
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3.DPL.3.1. Sağlık tesislerinde tekrar edilen protezler için komisyon oluşturulmalı ve 

en az altı aylık dönemlerde analizler yapılmalıdır.
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Gözlemciler tarafından;

• Sağlık tesisinde ve dış merkezde yapılan yer tutucu (hareketli ve sabit), çocuk protezleri ve ortodontik apareylerin 

sayılarının DHBS’de nasıl kayıt altına alındığını,

• DHBS’de yönetici takip ekranının oluşturulup oluşturulmadığını,

• Yönetici Takip Ekranı içeriğindeki verilerin hastanedeki uygulamalar ile uyumlu olup olmadığı değerlendirilmelidir.

3.DPL.4.1. Sağlık tesisinde yapılan yer tutucu, çocuk protezleri ve ortodontik aparey sayıları DHBS’de

oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir.  

Yer Tutucu ve Çocuk Protez Sayıları Tablosu
YIL: AY:

Hekim

Adı Soyadı

Hekimin 

Uzmanlığı

Çocuk 

Hasta

Sayısı (5-

12 yaş 

arası)

Protez Sayıları (5-12 yaş arası)

*Sağlık tesisinde Yapılan 

Yer Tutucu sayısı 

*Dış Merkezde Yapılan

Yer Tutucu Sayısı

** Çocuk

Protez Sayısı

***Ortodontik

Aparey Sayısı 

Hareketli Sabit Hareketli Sabit

Y Hekim Ortodonti

Z Hekim Diş Hekimi

……. …….

TOPLAM

AMAÇ: Çocuk hastalarda çekim sonrası yer kayıplarının önlenmesi için sağlık tesisinde  ve dış 

merkezlerde yapılan Yer tutucu  ve Ortodontik Aperey Sayısının takibi ve analizinin sağlanması
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AMAÇ: Teknisyen iş yükü analizinin yapılması ve verimliliğin arttırılması

3.DPL.5.1 Teknisyen bazlı protez ve tamir işlem sayıları DHBS’de

oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir
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3.DPL.5.1 Teknisyen bazlı protez ve tamir işlem sayıları DHBS’de oluşturulacak 

“Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir

 Gözlemciler tarafından; 

 Teknisyen sayıları ile  sağlık tesisindeki teknisyen sayısının uyumlu olup olmadığı,

 Teknisyen bazlı protez sayılarının eşit dağılım olup olmadığının

 Sağlık tesisinde çalışan teknisyenlerin yaptığı protez, diş ve kroşe ilaveleri, protez 
tamiri, yer tutucu vb. sayılarının DHBS’de nasıl kayıt altına alındığını,

 DHBS’de yönetici takip ekranının oluşturulup oluşturulmadığını,

 Yönetici Takip Ekranı içeriğindeki verilerin hastanedeki uygulamalar ile uyumlu 
olup olmadığı değerlendirilmelidir.
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AMELİYATHANE

HİZMETLERİ
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3.A.1.1. Ameliyat randevuları DHBS üzerinden verilmeli ve ameliyat 

bekleyen hastaların listesi DHBS ’de kayıt altına alınmalıdır.

3.A1.2. Sağlık tesisi tarafından ameliyat masası başına düşen işlem 

sayısı aylık olarak takip edilmelidir.

3.A.1.3. Sağlık Tesisinde Yapılan Ameliyat ve İşlem Sayısı aylık olarak 

DHBS’de oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir.

3.A.1.Sağlık Tesisinde yapılan ameliyatlar ile ilgili verilerin takibi ve

analizi yapılıyor mu?
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AMAÇ: Ameliyathanelerin etkin ve verimli kullanımının sağlanması

3.A.1.Sağlık Tesisinde yapılan ameliyatlar ile ilgili verilerin takibi

ve analizi yapılıyor mu?
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Gözlemciler tarafından;

• YTE deki hekimlerin ameliyathanede görevli olup olmadığı,

• Ameliyat randevularının nasıl verildiği,

• Ameliyathanenin aktif olarak kullanılıp kullanılmadığını,

• Ameliyat ve cerrahi işlemlerin Tıbbi İşlemler Yönergesi ekinde bulunan 

“Girişimsel İşlemler Listesi”ne göre tanımlanıp tanımlanmadığını,

• DHBS’de “Ameliyat ve işlem sayılarının Yönetici Takip Ekranı” en az 

yukarıdaki bilgileri içerecek şekilde oluşturulup oluşturulmadığı,

• Yönetici Takip Ekranı içeriğindeki sayısal verilerin anlamlı ve hastanedeki 

uygulamalar ile uyumlu olup olmadığı değerlendirilmelidir.

3.A.1.Sağlık Tesisinde yapılan ameliyatlar ile ilgili verilerin takibi

ve analizi yapılıyor mu?
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STERİLİZASYON
HİZMETLERİ
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3.ST.5.1. Başlık bakım otoklavları sağlık tesisindeki sterilizasyon ünitelerinde veya

kliniklerde bulunmalıdır.

3.ST.5.2. Başlık bakım otoklavlarının temizlik ve bakımları yapılarak kayıt altına

alınmalıdır.

3.ST.5.3. Sağlık tesisinde kullanılan başlıkların (aeratör, mikromotor, anguldruva vb.)

sterilizasyon ünitesine teslim edildiğine dair hekim bazlı kayıtları olmalıdır.

3.ST.5.4. Başlık bakım otoklavlarında kullanılan günlük / haftalık indikatör ve test

sonuçları kayıt altına alınmalıdır.

3.ST.5.5. Tüm kayıt sonuçları enfeksiyon komitesi tarafından değerlendirilmelidir.

3.ST.5 Başlık bakım otoklavlarının temizlik-bakımları ve 

indikatör takipleri yapılıyor mu?
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3.ST.5 Başlık bakım otoklavlarının temizlik-bakımları ve indikatör 

takipleri yapılıyor mu?

Gözlemci tarafından:

 Sağlık tesisinde bulunan Başlık bakım otoklavları, kliniklerde veya sterilizasyon ünitesinde

konumlandırılıp konumlandırılmadığı

 Başlık bakım otoklavlarının temizlik ve bakımları yapılarak kayıt altına alınıp alınmadığına, ( Günlük,

haftalık ve aylık bakımlar ile ilgili kayıtlar olmalıdır.)

 Tüm başlıkların steril edildiğine dair kayıtlar kontrol edilerek, sterilizasyona başlıkların tesliminde; tarih,

teslim alan, teslim eden, teslim eden klinik ve hangi hekime ait olduğu gibi bilgiler mutlaka olmalı ve

imza karşılığında teslimi yapılıp yapılmadığı,

 Kayıtların sonuçları enfeksiyon komitesi tarafından hekim bazlı değerlendirilmeli ve uygunsuzluklar

olması durumunda gerekli tedbirler alınmalı ve kayıtları olmalıdır.

 Sterilizasyon işlemleri flash otoklav ve etüvlerde yapılıyorsa gözlemciler tarafından olumsuz olarak

değerlendirilmelidir.
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GENEL DEĞERLENDİRME
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3.GD.18.1. Sağlık tesisinde nöbet hizmetleri başvuru yoğunluğu 
yönetim tarafından aylık olarak takip edilmelidir.

AMAÇ: Nöbet polikliğine başvuran

hastaların gerçekten acil müdahale

gerektiren hasta olduğunun tespit

edilmesi

Nöbet hizmet saatlerinde gelen

hastalar içinde acil müdahele

gerektiren hasta (travma, kanama,

pulpitis vb.) sayısı ve bu saatlerde

başvuran hasta içindeki oranı

izlenmelidir. Acil müdahale

gerektiren hastalar ICD tanı

kodlarına göre belirlenmelidir.

…….. Yılı Nöbet Hizmetleri Başvuru Yoğunluğu Takip Tablosu

AYLAR

Nöbet 

Hizmetinde

Başvuran 

Hasta Sayısı 

Toplam

Başvuran 

Hasta 

Sayısı

*Nöbet 

Hizmetinde 

Başvuran 

Hasta Oranı

**Acil 

Müdahale 

Gereken Hasta 

Sayısı

***Acil 

Müdahale 

Gereken 

Hasta Oranı

OCAK

ŞUBAT

………..

Yıllık 

Toplam/Ortal

ama 
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3.GD.20.2. Sağlık tesisi dışında ameliyat yapan her bir diş hekiminin yaptığı "Ameliyat 
ve İşlem sayısı" aylık olarak DHBS’de oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip 
edilmelidir.

AMAÇ: Sağlık tesisi dışında protokol yapılarak genel anestezi altında tedavi edilen hasta sayılarının tespit edilmesi.

.
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3.GD.20.2. Sağlık tesisi dışında ameliyat yapan her bir diş hekiminin yaptığı "Ameliyat 
ve İşlem sayısı" aylık olarak DHBS’de oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip 
edilmelidir.

 Gözlemciler tarafından;

 Ameliyat randevularının nasıl verildiği,

 Sistemde ameliyat listesinin olup olmadığı

 Ameliyat/Cerrahi işlemlerin Tıbbi İşlemler Yönergesi ekinde bulunan 
“Girişimsel İşlemler Listesi”ne göre tanımlanıp tanımlanmadığını,

 DHBS’de “Ameliyat ve işlem sayılarının Yönetici Takip Ekranı” en az 
yukarıdaki bilgileri içerecek şekilde oluşturulup oluşturulmadığı,

 Yönetici Takip Ekranı içeriğindeki sayısal verilerin anlamlı ve 
hastanedeki uygulamalar ile uyumlu olup olmadığı 
değerlendirilmelidir



48

•


