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Sunum Planı 

Giriş, amaç

Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberlerimiz

Rehber soruları

Sisteme giriş

Yerinde değerlendirme formları

2018 Eczacılık Hizmetleri Sonuçları

15-30-60-90 Günlük Süre Sonunda İyileşme Sonuçları

15-30-60-90 Günlük Soru Bazlı Düzelme Oranları

Eve Götürülecek Mesaj
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Giriş

 Bakanlık olarak önemsediğimiz ve sahada gerçekleştirmek
istediğimiz verimlilik yolculuğumuzda, mükemmele hep
birlikte ulaşmak temel hedefimizdir.

 Bu yıl aramıza yeni katılan gözlemcilerimize hoşgeldiniz
diyorum.

Adım attığınız bu yol sevgi, özveri ve emek isteyen bir yoldur.

 Sizlerden bu yolda anlayış, hoşgörü ve azimle çalışmanızı
bekliyoruz.
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Giriş

 Saha için elle tutulur, verimli, kaliteli ve pratik olarak
uygulanabilir hizmetler üretmenin heyecanını umarım hep
birlikte yaşarız.

 Bugün sizlere, yerinde değerlendirme sonrası yerine
getirilemeyen ve siz gözlemcilerimiz tarafından hayır ve
kısmen olarak cevaplandırılan unsurların 15, 30, 60 ve 90
günlük sürelerin sonunda ilgili il sağlık müdürlüklerimiz
tarafından yapılmasını talep ettiğimiz iyileştirme
faaliyetlerinin gerçekleşme oranlarını sunacağım
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Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberlerimiz

Sağlık tesisleri rol gruplarına göre 
Verimlilik yerinde değerlendirme 
rehberlerimizde revizyon 
gerçekleştirdik.

Web sayfamızdan rehberlerimize, soru 
listelerimize (excel) ve revizyon 
eklerimize kolayca ulaşabilirsiniz.
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Rehberlerimiz
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Revizyon
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Sorular
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Yerinde değerlendirme sistemi 
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Yerinde değerlendirme sistemine giriş
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Gözlemci sistem sayfası
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Değerlendirme Formu
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2018 Değerlendirme Yıl Sonu
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2018 Eczacılık Hizmetleri Sonuçları

 Tüm bu formların ilgili bölümlerce değerlendirilmesi

 Cevaplardaki uyumsuzlukların giderilmesi için gözlemcilerimize yeniden iadesi

 Gözlemciler tarafından düzenlenen formların tekrar onaylayıcılara gönderilmesi

 Onaylayıcılarımız tarafından kontrol onaylanması

 İlgili sağlık tesislerinin itirazları ve sürecinin sonuçlanması

 Onay ve rapor sonuçları

sonrası 2018 yılı devlet/araştırma hastanelerinde ECZACILIK HİZMETLERİ 
bölümünde  ulaşılan sonuçları sizlerin dikkatine sunuyorum. 
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2018 Eczacılık Hizmetleri Evet Oranı En Yüksek Soru 
Ve Unsurları
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Evet cevaplarında en yüksek oranı %95,4 ile E.H.8.8 unsuru olan kullanım 
süresi 6 ay kalan ilaç ve tıbbi sarf malzemeler için SBYS  uyarı vermelidir
almıştır.

Sonra takiben %95,3 ile E.H.4.1   unsuru olan soğuk zincire tabi ilaçların 
güncel listesinin çalışma alanlarında pvc kitap şeklinde olmalıdır unsuru 
üçüncü olarak da;

Eczacılık hizmetleri 21.2 acil müdahale setinde bulunması gereken ilaçların 
ve sarf malzemelerin kontrol listesi miktar ve miat kontrolleri ve kayıt 
altına alınmalıdır unsuru %94.7 ile en yüksek oranda evet  cevabı alan unsur 
olmuştur.

2018 Eczacılık Hizmetleri Evet Oranı En Yüksek 
Soru Ve Unsurları
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2018 Eczacılık Hizmetleri Hayır Oranı En Yüksek Soru 
Ve Unsurları
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2018 Eczacılık Hizmetleri Hayır Oranı En Yüksek 
Soru Ve Unsurları

Hayır cevaplarında en yüksek oranı %50.1 ile E.H.18.7 ilgili birimlerde
soğuk zincire tabi ilaçların güncel listesi bulunmalı, bu ilaçların
muhafazası soğuk zincir ilaçların yönetim talimatına uygun
gerçekleştirilmelidir unsuru almıştır.

Sonra takiben %40 ile E.H.18.10 ilaçların ilgili birimlerde bulunan ve
SBYS üzerinde görülen miktar ve miatları uyumlu olmalıdır. İlgili
birimlerde sorumlu hemşire tarafından miktar ve miat kontrolleri
talimatına uygun hareket edilmelidir unsuru üçüncü olarak da ;

%37,3 ile E.H 8.12 SBYS eczane modülünde ilaç ve tıbbi sarf
malzemelerinin hastane/servis/özellikli birimler için günlere/aylara
göre; order sayısı, etken madde bazlı order ortalama ilaç sayısı, etken
madde bazlı ilaç order edilme oranı, vb. bilgiler görülebilmeli ve
tüketim bilgilerine göre servis/özellikli birimler karşılaştırılabilmelidir
unsuru olmuştur.
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Resmi Yazımız

Tüm bu verdiğiniz hayır ve kısmen cevaplarının takipçisi olduk ve İl sağlık müdürlüklerimize 
konuyla ilgili resmi yazılarımızı yazdık
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 Bu sonuçların ardından bir dizi iyileştirme ve düzeltme faaliyetlerinde 
bulunuldu.

 Hayır ve kısmen olarak cevaplandırılan her bir unsur için ilgili il sağlık
müdürlüklerinden, iyileşme talep edilen unsurların 15-30-60-90 günlük
süreler sonundaki iyileşme süreçleri takip edildi.

 Sonuçlarımızı sizlere sunuyorum. 

2018 Eczacılık Hizmetleri Sonuç
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15 Günlük Süre Sonunda İyileşme Sonuçları

Eczacılık Hizmetlerinden Sağlık Müdürlüklerimize giden 5372 hayır cevabının 15
gün sonundaki iyileştirme faaliyetleri kapsamında 3531 tanesi evet 324 tanesi
kısmen olmuş düzeltilen soru yüzdesi %66 oranında olduğu tespit edilmiştir.
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30 Günlük Süre Sonunda İyileşme Sonuçları

30 gün sonunda ilgili Sağlık Müdürlüklerine giden 1908 hayır
cevabının 1093 tanesi evet 165 tanesi de kısmene dönüşmüş
düzeltilen soru yüzdesi %57 oranında olduğu tespit edilmiştir.
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60 Günlük Süre Sonunda İyileşme Sonuçları

Eczacılık Hizmetlerinden Sağlık Müdürlüklerimize giden 659 hayır cevabının 60
gün sonundaki iyileştirme faaliyetleri kapsamında 333 tanesi evet 40 tanesi
kısmen olmuş düzeltilen soru yüzdesi %51 oranında olduğu tespit edilmiştir.
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90 Günlük Süre Sonunda İyileşme Sonuçları

90 gün sonunda ilgili Sağlık Müdürlüklerine giden 5 hayır cevabının 4
tanesi evete dönüşmüş düzeltilen soru yüzdesi %80 oranında olduğu
tespit edilmiştir.
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15 Günlük  Soru Bazlı Düzelme Oranları
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30 Günlük Soru Bazlı Düzelme Oranları
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60 Günlük Soru Bazlı Düzelme Oranları
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90 Günlük Soru Bazlı Düzelme Oranları
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Eve Götürülecek Mesaj

Yerinde değerlendirme gözlemi, bu iyileştirme faaliyetleriyle birlikte daha 
etkin ve uzun soluklu bir süreç haline gelmiştir. 

 Eksikliklerin erken fark edilmesi sonrasında yakın ve titiz bir takip ile 
sağlık kuruluşlarımızdaki iyileştirme süreçleri başarıyla tamamlanmıştır.

Yaptığımız iyileştirme faaliyetleri, sağlık hizmetlerinin daha iyi 
sunulmasında önemli bir faktör olmuştur.

 Dünden hızlı mıyız ?
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Teşekkür ederim


