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AMAÇ: Hastanemizde kullanılacak dökümanların üst yönetim tarafından onaylanmış  orijinal halinin muhafaza edilmesi 
ilgili metotların belirlenmesi.

KAPSAM: Hastanemizde Hizmet Kalite Standartları ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yayınlanan dokümantasyonu 
kapsamaktadır.

Dokümanların Muhafaza Edilmesi:
● Orijinal dokümanlar (Islak imzalı) kalite yönetim biriminde muhafaza edilecek. Orijinal dokümanlar, sistemli bir 

dosyalama planı çerçevesinde klasörlerde  kalite biriminde dosya dolabında  saklanacaktır.
BU KLASÖRLER

 Kurumsal Hizmetler
 Hasta  ve Çalışan Odaklı Hizmetler
 Sağlık Hizmetleri
 Destek Hizmetleri
 Gösterge Hizmetleri

● HKS doğrultusunda yapılan çalışmaları gösterir kayıt nitelikli dokümanlar da (Düzeltici Önleyici Faaliyet Formları, 
Toplantı Tutanakları gibi) orijinal nitelikteki dokümanlar gibi düzenli bir şekilde muhafaza edilecektir.

● Bilgisayar bulunmayan bölümlerde kontrolsüz kopyaların basılı olarak bulundurulmasına müsaade edilebilir.

İptal Edilen Dokümanlar:
 İptal edilmesine karar verilen dokümanlar için Doküman Talep Formu doldurularak iptal edilme nedeni yazılıp

Kalite Yönetim Birimine teslim edilir. 
 Kalite  Yönetim Birimi  tarafından iptali  uygun  görülen  dokümanların  orijinal  halleri  dosyadan  alınarak  İPTAL

kaşesi  ile  kaşelenir  ve iptal  klasörüne (klasörün içindekiler bölümüne kaydedilerek) konulur.  Doküman Takip
Formuna kaydı yapılır. Düzenleme otomasyon üzerinde de sağlanır.

 Kalite  Yönetim  Birimi  tarafından  iptal  edilen  dokümanlar  hakkında  çalışanlara  duyurulmak  üzere  birim
sorumlularına, e-mail ile bilgi verilir.



 Dokümanların Revizyonu ve Dağıtımı ve Arşivlenmesi
 Kurumun herhangi bir sürecinde değişiklik söz konusu olduğunda güncelleme hemen 

gerçekleştirilmelidir. 
 Güncellemede, dokümanın ilk hazırlanmasında uyulması gereken tüm kurallara uyulur. Başhekim 

Yardımcısı onayını müteakip güncellenmiş doküman yayınlanır, ilgililere duyurulması sağlanır ve en 
kısa zamanda güncellenen doküman ilgililere bir eğitim faaliyeti kapsamında anlatılır. 

 Güncellenen dokümana revizyon no ve revizyon tarihi yazılır. Dokümanın ilk yayınında revizyon 
numarası sıfır (0), revizyon tarihi ise boş olmalıdır. Dokümanın eski versiyonları değişimin takip 
edilebilmesi açısından Kalite Yönetim Birimince arşivlenir. 

 Kurumda kullanılan tüm dokümanın bir listesi bulunmalı ve bu liste güncellemelerin izlenmesini de 
sağlamalıdır. Doküman listesi aşağıdaki bilgileri içermeleridir.  Doküman Adı  Doküman Kodu  
Yayın Tarihi  Revizyon Tarihleri  Revizyon Numarası

 Bölüm kalite sorumlusu değiştiğinde kendi bölümüne ilişkin dokümanları gözden geçirerek yeni bölüm 
sorumlusuna devretmelidir. 

 Tüm birimler bilgisayar ortamında disket, USB, mail vb. araçlarla Kalite Yönetim Biriminden değişiklik
talebinde bulunabilirler. Talep edilen değişiklik teklifleri, Başhekim, Kalite Yönetim Direktörü ve ilgili 
birimle koordine kurularak incelenir. Uygun görülmesi halinde değişiklik yapılarak dokümanın 
yayınlanması sağlanır. Formlar dışındaki dokümanların dağıtımı ve revizyonu Kalite Yönetim Birimi 
tarafından otomasyon ortamında yapılmaktadır. Formların dağıtımı ve revizyonu Kalite Yönetim Birimi 
tarafından yürütülür. Yürürlükten kalkan form dışındaki dokümanların imhası otomasyon üzerinden 
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Kalite Yönetim Birimi tarafından yapılır. Formların basılması Kalite Yönetim Biriminin denetiminde 
olmaktadır. Yürürlükten kaldırılan formlar Kalite Yönetim Birimi tarafından toplanarak yeniden 
kullanımı engellenir.

 Kalite Yönetim Birimi, revizyonu yapılan dokümanın, yayınlanmış bütün revizyonlarını içeren yeni 
dokümanı arşivinde muhafaza eder. Orijinal nüshasına kırmızı renkli REVİZE mührü vurulduktan sonra
bütün doküman yeniden yayınlanana kadar saklanır. 

 Bütün Prosedür, Talimatda yapılan değişiklikler sayfa bazında yapılır ve takip edilir. 
 Prosedür, talimat ve formlarda yapılan revizyonlar Doküman Takip Formundan takip edilir.
 Kalite Yönetim Sistemi dokümanları hazırlayan birim sorumlusu tarafından her yılın sonunda gözden 

geçirilerek varsa yapılan değişiklikler Kalite Yönetim Birimine bildirilerek revizyon işlemi 
gerçekleştirilir. Dokümanların en son tarihli ve onaylı olanların kullanılıp kullanılmadığının takibi, öz 
değerlendirme sırasında yapılır. 

 Yürürlükten kaldırılan ve / veya iptal edilen dokümanların kodu (numarası) yeni yayınlanan 
dokümanlara verilir.


