
AMAÇ HEDEFLER FAALĠYET 
FAALĠYET 

SORUMLUSU 

HEDEF 

DEĞER 
DURUM 

Ġdari yapıyı 

güçlendirmek

, kurum 

kültürü 

oluĢturmak. 

HEDEF 1 

 

İyi yönetim 

uygulamalarıyla 

idari yapının 

güçlendirilmesi ve 

kurumsallaşmanın 

sağlanması. 

Üst yönetimin katılımıyla periyodik değerlendirme 

toplantıları yapılarak uygunsuzluklara yönelik 

iyileştirme çalışmaları başlatmak 

Hastane 

Yönetimi  

Üst Yönetiminde katılımıyla Özdeğerlendirme ve SKS 

değerlendirme toplantıları yapılmıştır. 2022 yılı boyunca toplam 

14 adet DÖF açılarak ilgili süreçler tamamlanmıştır. 

Hastanenin web sitesini revize ederek geliştirmek Bilgi işlem 

Önemli gün, 

hafta vs. aynı 

hafta içinde 

Hastanemizin WEB sitesinin yazılımsal geliştirilmesini 

Bakanlığımız bünyesinde ki yazılımcılar tarafından merkezi olarak 

geliştirildiği için yazılımsal geliştirilmeler yapılamamaktadır. 

Mesleki eğitimine uygun bölümde çalışan personel 

oranı 

Hastane 

Yönetimi 
100% Mesleki eğitimine uygun bölümde çalışmayan personel yoktur. 

Hasta memnuniyet oranı Kalite Birimi >%97 Hasta memnuniyet oranı97,02 olup hedef değer gerçekleşmiştir. 

Kişi başı verilen eğitim sayısı ve eğitimlerin 

tamamlanma durumunununtakibini yapmak ve 

teşvikte bulunmak. 

Eğitim Birimi 20(yılda) 

HES eğitimleri ile her çalışana ortalama 25 adet uzaktan eğitim 

tanımlanmış olup personelin %    başarı ile tamamlamıştır. Yıl 

içinde planlanan yüz yüze eğitimler %100 tamamlanmıştır. HES 

eğitimleri için yıl içinde birçok kez duyuru ve HBYS mesajı ile 

hatırlatmalar Eğitim Birimi tarafından yapılmıştır. 

Sağlıkta Kalite Standarlarına uygun olarak 

hazırlanan dökümanlarınkullanıma hazır hale 

getirilmesi 

 

Kalite Birimi 

 

Yeni Doküman / Revizyon talebi alınmış tamamlanmamış 

herhangi bir doküman yoktur. 2022 yılında toplam 

134revüzyonyapılarak, 51 yeni doküman oluşturulmuştur. 9 adet 

doküman iptal edilmiştir. 

HEDEF 2 

Hastane alt yapı 

eksikliklerini 

mümkün 

olduğunca 

azaltarak kaliteli 

ve sürekli sağlık 

hizmeti sunmak. 

İş akışını kolaylaştırmak için poliklinik odalarının 

yerlerinin yeniden düzenlemesi. 

Başhekimlik 

İdari ve Mali 

İşler Müdürü 
 

Çocuk polikliniklerine yakın olarak bebek bakım odası ve emzirme 

odasının yer değişikliği gerçekleştirildi. 

Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir, tadilat 

ve bakımlarının Sağlıkta Kalite Standartlarına 

uygun olarak yapılmasının sağlanması 

Eksikliklerin ve gerekli ise yenilenmelerini 

sağlamak 

 

Başhekimlik 

İdari ve Mali 

İşler Müdürü 

 

Yataklı Servisler hasta odalarının camlarının ruhsatlandırma gereği 

cam açıklığının. 15 cm ayarlanması için emniyet kilitleri alınarak 

takıldı. (19 Ekim 2022) 

Engelli wclerinde eksik olan tutunma barlarının tamamlanması vs. 

konularında çalışma başlatıldı. (11 Kasım 2022) 
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AMAÇ HEDEFLER FAALĠYET 
FAALĠYET 
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HEDEF 

DEĞER 
DURUM 

Ġnsan odaklı, 

güvenli, 

kaliteli, 

verimli, 

eriĢilebilir 

sağlık hizmeti 

sunulması 

 

HEDEF 1 
Hasta güvenliği ve 

memnuniyetinin 

yükseltilmesi 

 

Hastane enfeksiyonu oranı 

 

 

Tüm birimler 
%1 ↓ 

2022 yılında 433 hasta yatışı olmuş olup hastane enfeksiyonu 

teşhisi olan bir hastamız olmamıştır. Hedef değere ulaşılmıştır. 

 

Düşen hasta sayısının minumum olması amacıyla 

gerekli tedbirlerin alınması, her düşen hasta için 

bildirimlerin istemeyen olay bildirim sisteminden 

de bildirilmesi 

Tüm birimler 

Kalite Birimi 
100% 

2022 yılında ayaktan hasta sayısı (acil,ve poliklinik toplam 376617 

kişi) 1 adet düşme olayı yaşanmış olup İstenmeyen Olay Bildirimi 

yapılmıştır. Oran %100 olarak sağlanmıştır. Aralık 2022 yılında 

yapılan kök neden analizi sonucunda FTR ünitesine tekerlekli 

tabureler yerine sabit tabure talebi yapıldı. 

HEDEF 2 
Çalışan güvenliği 

ve memnuniyetinin 

yükseltilmesi 

Kesici delici alet yaralanma oranı Çalışan Sağlığı %1 ↓ 

2022 yılında toplam 12 adet personel ve stajyer öğrenci Kesici –

Delici alet yaralanması raporlanmış olup, Hasta yükü yıllık 105,9 

olup kesici Delici alet yaralanma oranımız  % 0,01 ’dir. 

İş kazası oranı 
Sivil Savunma 

Birim Sorumlusu 
% 1 ↓ 

2022 yılında toplam 21 personelimiz iş kazası olarak bildirilmiştir. 

252 personelimiz vardır. iş kazası oranımız %1 in altında kalmıştır. 

Çalışan memnuniyet anketleri yapmak ve çalışan 

öneri ve şikayetleri değerlendirme ekibiyle 

toplantılar yapmak 

Kalite Birimi 
Yılda 1ve her 

ay 

İl Sağlık tarafından Aralık 2022 tarihinde 160 kişi katılımıyla 

gerçekleştirildi. Her ayın ilk haftası Çalışan Görüş, Öneri, Dilek ve 

Şikayet kutusu açılarak çıkan formlar üst yönetimin bulunduğu 

komite ile toplantıda değerlendirilmiştir. 

HEDEF 3 
Sağlık hizmetinin 

kalite-niteliği ve 

verimliliğinin 

artırılması, 

sürdürebilirliğinin 

sağlanması 

Personel devir hızı Kalite Birimi %6 ↓ 

2022 yılındapersonel devir hızımız %5-%4-%11- %4,6 üçer aylık 

dönemlerde bu şekilde gerçekleşmiştir. Yalnızca Temmuz-

Ağustos-Eylül 2022 de hedefimiz olan %6↓ nın üstüne çıkmıştır. 

TUS kazanan hekimlerimizin ayrılması sebebi ile Personel devir 

hızı bu sebeple artmıştır. 

Engelli bireylerin hastane hizmetlerine kolay 

ulaşım sağlayabilmeleri için Özürlü Bireyler İçin 

Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Rehberine uygun 

olarak düzenlemek. 

İdari ve Mali 

İşler Müdürü 

 

 

 

Engelli lavabolarının aynalarının açılı olarak yerleştirilmesi 

(20 Ekim 2022) 

Engelli WC eksikliklerinin tamamlanması 

İstatistik Birimi Fiziksel Engelli çalışanımız için tarayıcı ve yazıcı 

yerinin değişimi gerçekleştirildi. (29 Aralık 2022) 

Çevre sağlığını 

önemseyerek 

çevreye 

duyarlı bir 

hastane olmak 

HEDEF 1 

Atıkların 

kaynağında 

ayrıştırılması 

Atık yönetimi (kaynağında ayrıştırılması) için 

düzenli eğitimler yapmak 

Kaynağında atık ayrıştırma uygulamasının 

kontrollerini yapmak 

Eğitim Birimi 

Atık Sorumlusu 

Birim 

Sorumluları 

%90 katılım 

sağlanması 

Kaynağında atık ayrıştırma uygulamasının kontrolleri Çevre 

Danışmanı eşliğinde Atık Birim Sorumlusu ile yapılmaktadır. 

Ayrıca ilgili birim sorumluları hijyen takip formları ile kontrol 

sağlamaktadır. 

 


