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1.AMAÇ: SKS çerçevesinde hazırlanan dokümanların yönetimini sağlamak.

2.KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

3.SORUMLULAR: Başhekim, Kalite Direktörü, Dokümantasyon Sorumlusu

4.TANIMLAR:

Doküman: Bilginin yer aldığı ortamdır.

Prosedür: Faaliyetlerden oluşan bir sürecin nasıl icra edildiğini anlatan dokümandır.

Talimat: Tek bir faaliyetin işlem basamaklarını içeren dokümandır.

Rehber: Yapılan faaliyetlerde yol gösterme ve bilgilendirme amacıyla oluşturulan

dokümandır.

Form: İstenilen veri veya bilgilerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış dokümandır.

Dış Kaynaklı Doküman: Kurumun kendisi tarafından hazırlanmayan ancak faaliyetlerin

gerçekleştirilmesinde faydalanılan dokümandır.

Plan: Hedeflenen bir amaca ulaşılmasını sağlayacak adımlardan oluşan; neyi, ne

zaman, niçin ve nasıl yapacağımızı gösteren dokümandır.

Rıza Belgesi: Uygulanacak tıbbi işleme ilişkin, işlemi yapacak sağlık personeli tarafından

hastaya aktarılan bilgilerin yer aldığı ve hastanın rızasını almak için oluşturulmuş

dokümandır.

Liste: Benzer öğelerin ardışık sıralandığı dokümandır.

Yardımcı Doküman: Prosedür, Talimat, Rehber, Form, Plan, Liste, Rıza Belgesi ve

Dış Kaynaklı dokümanların dışında kalan veya bu dokümanları destekleyici nitelikteki

dokümandır.

Dokümanın Adı: Dokümanın ilişkili olduğu konuyu ifade eder.

Dokümanın Kodu: Dokümanın izlenebilirliğini sağlayan, kurum ve kuruluş tarafından

doküman yönetim sistemi rehberinde belirlenen kurallara uygun olarak

oluşturulan tanımlama sistemini ifade eder.

Yayın Tarihi: Dokümanın yürürlüğe girdiği tarihi ifade eder.

Revizyon Tarihi: Dokümanın en son güncellendiği tarihi ifade eder.

Revizyon Numarası: Dokümanın kaç kez güncellendiğini ifade eder.

5.KISALTMALAR

6.FAALİYET AKIŞI
6.1. Hazırlanması Gereken Dokümanlar:

• Prosedür
• Talimat
• Rehber
• Form



DOKÜMAN YÖNETİMİ
ÇALIŞMA TALİMATI

Doküman Kodu DY.TL.001
Yayın Tarihi 14.04.2016
Revizyon Numarası 1
Revizyon Tarihi 07.08.2017
Sayfa No 2 / 3

• Plan
• Rıza Belgesi
• Liste
• Yardımcı Doküman:

√ Politika
√ Protokol
√ Hedefler
√ Görev-Yetki-Sorumluluklar
√ Klinik Rehberler
√ İş Akışı
√ İlaç İmha Tutanağı
√ Toplantı Tutanakları

7.Yazılı düzenlemelerin formatı belirlenir;Dokümanların Hazırlanması

7.1.KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ndeki Tüm dokümanlar, sistematik olarak hazırlama,
onay, dağıtım ve revizyon işlemlerine tâbi tutulurlar

7.2. Yönetim Sistemleri çerçevesinde kullanılan dokümanların ön yüzünün üst kısmında KSÜ Sağlık
Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin logosu, dokümanın adı, kod numarası, yayın tarihi, revizyon tarihi,
revizyon numarası, sayfa numarası gibi dokümanı tanımlayıcı bilgiler bulunmaktadır. Dokümanın ön
yüzünün alt kısmında ise hazırlayan, kontrol eden ve onaylayan gibi kontrolüne yönelik bilgiler
bulunmaktadır. Atıfta bulunulan doküman isimleri kalın yazılmıştır. Yazılı düzenlemedeki yayın tarihi
aynı zamanda yürürlük tarihidir.

ÖRNEK;

DERMATOLOJİ DİYET LİSTESİ

Doküman Kodu PLK.LS.001
Yayın Tarihi 14.04.2016
Revizyon Numarası 0
Revizyon Tarihi 0
Sayfa No 1

8. Dokümanların Kontrolü ve Onaylanması
8.1.Dokümanlar kalite yönetim birimi tarafından son haline getirilir, kalite direktörü tarafından kontrol
edilir ve üst yönetim (başhekim)tarafından onaylanır.
9. Dokümanların İlgililere Ulaştırılması
9.1.Yazılı düzenlemeler intranet ortamında bütün hastane tarafından ulaşılabilecek şekilde
yayınlanır.Dokümanın yayınlandığına dair duyuru HBYS Kalite Otomasyon Sistemine bağlı mail
aracılığı ile duyurularak kullanıcıların haberdar edilmesi sağlanır böylece yayınlama ve dağıtım işlemi
tamamlanır. 9.2.Tüm dokümanlar yayın tarihi itibari ile yürürlüğe girer. İlgili çalışanlara, hazırlanan
dokümanlara yönelik gerekli eğitimler verilir.
9.3.Yazılı düzenlemeler herhangi bir panoya asılamaz.Asılması gerekendokümanların görüntü kirliliği
oluşturmamasına dikkat edilir.
10. Dokümanların Muhafazası
10.1.Islak imzalı tüm orijinal dokümanlar kalite yönetim birimince muhafaza ediliyor. Orijinal
dokümanlar,her biri ayrı klasör oluşturularak raflandı.
10.2.SKS ve SAS doğrultusunda yapılan çalışmaları gösterir kayıt nitelikli dokümanlarda (Düzeltici
Önleyici Faaliyet Formları, Toplantı Tutanaklarıgibi) düzenli bir şekilde muhafaza edilmektedir.
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11.Dokümanların Gözden Geçirilmesi
11.1.Tüm personel, kullandıkları dokümanları yaptıkları işe uygunluk açısından sürekli olarak gözden
geçirirler. Zaman içerisinde faaliyetlerdeki değişiklikler ve gelişmeler nedeniyle doküman ile uygulama
arasında ortaya çıkabilecek farklılıklar durumunda revizyon süreci başlatılır.

11.2.Kalite sorumluları, her yıl sonunda, uyguladıkları dokümanları gözden geçirerek revizyon gerekip
gerekmediği hususunu değerlendirirler. Revizyon gerektiren dokümanlar için revizyon süreci Kalite
Sorumlusu tarafından başlatılır
12. Dokümanların Revizyonu
12.1. Hastanenin herhangi bir sürecinde değişiklik söz konusu olduğundagüncelleme hemen
gerçekleştirilmektedir.
12.2. Güncellemede, dokümanın ilk hazırlanmasında uyulması gereken tümkurallara uyulmaktadır.
12.3. Yönetimin onayını müteakip güncellenmiş doküman yayınlanır, ilgililere duyurulması sağlanır ve
en kısa zamandagüncellenen doküman ilgililere bir eğitim faaliyeti kapsamındaanlatılır.

Güncellenen dokümana revizyon numarası ve revizyon tarihi yazılır. Dokümanın ilk yayınında revizyon
numarası sıfır (0), revizyon tarihi ise boş bırakılır. Dokümanın eski versiyonları değişimin takip
edilebilmesi açısından Kalite Yönetim Birimince arşivlenmektedir.

Hastanede kullanılan tüm dokümanların bir listesi bulunmaktadır ve bu liste güncellemelerin izlenmesini de
sağlamaktadır. Doküman listesi aşağıdaki bilgileri içermektedir.
• Doküman Adı
• Doküman Kodu
• Yayın Tarihi
• Revizyon Tarihleri
• Revizyon Numarası

13.Dokümanların Arşivlenmesi ve İmhası
İptal edilen dokümanlarla revize edilen dokümanların güncelliğini yitirmiş olan suretlerinin
saklanmasından Kalite Birimi sorumludur.

Revize veya iptal edilen dokümanların web sitesi üzerinden yayınlanan elektronik ortamdaki kopyaları
Kalite Birimi tarafından web sitesi üzerinden kaldırılır. Böylece personelin güncelliğini yitirmiş olan
dokümana erişimi engellenir.

14.Dış Kaynaklı Dokümanın Takibi
Dış kaynaklı dokümanların takibi ve güncelliği kalite yönetim birimi dokümantasyon sorumlusu ve kalite
birim sorumluluları tarafından gerçekleştirilmektedir


