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GENEL HİZMET SUNUMU 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

EVET HAYIR KISMEN                            AÇIKLAMA

Bölümlerde atıklar uygun ayrıştırılıyor mu?

Bölümlerin temizliği yapılmışmı?Yeterli mi?

Bölümlerde temizlik personeli sayısı yeterli mi?
Temizlik takip formları uygun doldurulmuş mu?

Bölümler de temizlik sırasında gerekli önlemler 
alınıyor mu?(Kaygan zemin yazısı vs.)

Çalışan personel ile çalışma listeleri uyumlu mu ?

Mesai saatlerine riayet ediliyor mu?

Çalışan personel yaka kartlarını kullanıyormu?

Çalışan personelin kıyafetleri hizmet 
standartlarına uygun mu?

Bölümlerde sağlık hizmeti süreçlerinde hastanın 
mahremiyeti sağlanmış mı?

Bölümlerde hastanın takip ve tedavisinde 
kullanılan dokümanlar uygun şekilde 
doldurulmuş mu?(Dosya kontrol)

Bölümlerde tıbbi sarf ve malzeme ihtiyaçları, 
depoların minimum ve maksimum sayıları uygun 
mu?

Bölümlerde İlaçların güvenli uygulanmasına 
yönelik düzenleme yapılmış mı?

Depolarda kullanım dışı ilaçlar mevcut mu?(ara 
deposu olmayanlar)

Bölümlerde Narkotik ve psikotrop ilaçlara 
yönelik düzenleme yapılmış mı?Kayıtlar 
tutuluyor mu?

Barkotlu hasta bileklikleri mevcut mu?

Bölümlerde Yemek hizmeti sunumu uygun 
yapılıyor mu? Hijyen ve ekipman kurallarına 
uyulmuş mu?

Bölümlerde Ziyaretci kurallarına uyuluyor mu?

Yeterli sayıda steril malzemeve bohça 
mevcutmu?

Teknik açıdan birimlerde sıkıntı varmı? Teknik 
elemanlar yeterlimi?

Asansörler çalışıyor mu?

Bölümlerde Oksijen sistemi aktif mi?

Diğer/Not:
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ACIL SERVIS HİZMET SUNUMU 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

EVET HAYIR KISMEN                            AÇIKLAMA

Acil serviste güvenlik hizmeti yeterli mi?

Tüm alanlarda sağlık çalışanı varmı?Yeterli mi?

Çalışan personel ile çalışma listeleri uyumlu mu ?

Mesai saatlerine riayet ediliyor mu?

Çalışan personel yaka kartlarını kullanıyormu?

Çalışan personelin kıyafetleri hizmet standartlarına
uygun mu?

Müşadede hasta gözlem formu uygun
 doldurulmuş mu?

Resüsütasyon odası amacı dışında kullanılıyor mu?

Mahremiyete uyuluyor mu?

Yeterli sayıda hasta tekerlekli sandalyesi varmı?

Kanlar uygun şekilde gönderiliyor mu?

Kan sonuçları zamanında çıkıyor mu?

Kan sonuç takip ekranı çalışır durumda mı?

Tüm cihazlar acil bir müdahale için hazır ve çalışır 
durumda mı ?

Yeterli sayıda ve miktarda ilaç ve sarf malzeme 
mevcut mu?

Bölümlerde Narkotik ve psikotrop ilaçlara yönelik 
düzenleme yapılmış mı?Kayıtlar tutuluyor mu?

Yoğunluğu azaltmak için gerekli önlemler 
alınmışmı?

Dr.sayısı yeterli sayıdamı?

Diğer/Not:

TARIH /SAAT 
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