VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ, KURUMSAL AMACIMIZ, KURUMSAL
DEĞERLERİMİZ VE HEDEFLER
VİZYONUMUZ
Bölgemizin sağlık hizmeti ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, üst düzey teknoloji ile
hasta haklarına saygılı, sağlıkta ilkelere bağlı bir kurum olarak hastaya zarar vermeden
adalet ilkesi ile etik kurallar çerçevesinde tanı tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunmak.
MİSYONUMUZ
Sağlık alanında dünyadaki yönetsel bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında; sürekli
değişim ve gelişimini sürekli eğitim ile destekleyen, hasta odaklı çağdaş yönetim sistemi
ile örnek ve önder bir kurum olmak
KURUMSAL AMACIMIZ
Hizmet üretimini kesintiye uğratmadan, en az kaynakla, en kısa zamanda, en az
maliyetle ve hatasız bir şekilde hizmet üretimi gerçekleştirmek ve hasta/ yakını ve
çalışanların istek ve ihtiyacını karşılamaktır.
KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

❖ Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz.
❖ İşimiz önemlidir, ihmal edilemez.
❖ Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız.
❖ Hasta/ yakını ve çalışanlarımıza yakınız, ihtiyaç ve sorunlarına en uygun çözümleri
sunarız.
❖ Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitliği esas alırız.
❖ Kararlarımızı açık ve dürüst bir iletişimle paylaşırız.
❖ Geribildirim ve özeleştiriye değer verir, gelişim fırsatları yaratırız.
❖ Çalışanlarımızı tanır, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz.
❖ Hizmet sürecimizin değeri, başarısı ve etkinliği katılımcılığımızla ölçülür.
❖ Çalışanları suçlamaz, süreçleri ve sistemi sorgularız.
❖ Konuları yasalar çerçevesinde, ön yargısız, koşulsuz ve iyi niyetle değerlendiririz.
❖ Kurumumuzu her yönüyle tanır, konulara içinde bulunduğu çevre ile birlikte bütüncül
yaklaşırız.
❖ Tüm gücümüzle çalışır zoru başarmaktan gurur ve heyecan duyarız.
❖ Farklılıkları anlar ve saygı duyarız.
❖ Birbirimizin bilgi ve becerilerine güvenir, hep birlikte çalışırız.
❖ Birbirimize değer verir, birlikte başarmaya inanırız.

HASTANEMİZ AMAÇLARI

HASTANEMİZ HEDEFLERİ

AMAÇ: Kaliteyi arttırmak ve modern çağın
gereklerine uygun, disiplinli bir sağlık hizmeti
vermek.

HEDEF: Hastanemizde sunulan her türlü sağlık
hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak
şekilde verilmesini sağlamak.

AMAÇ: Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini
gidermek

HEDEF: Hastane binasında gerekli görülen
tamirat ve tadilatları yaparak daha uygun
şartlarda hizmet sunumunu sağlamak.

AMAÇ: Hastane personelinin memnuniyetini
sağlayacak şekilde nitelik ve nicelik yönünden
geliştirmek.

HEDEF: Hastane çalışanlarına yönelik hizmet
içi eğitim faaliyetleri düzenlemek ve personel
eksikliğini tamamlayarak nitelikli sağlık hizmeti
sunacak parametreleri oluşturmak.

HEDEF: Çağdaş norm ve standartlara uygun
teknolojik altyapıyı ve uygulamaları sağlamaya
AMAÇ: Hastane'yi ilkeleri, çalışma felsefesi ve
çalışmak, hizmet verilen sağlıklı ve hasta
hizmet anlayışı olarak bölgede en iyi bilinen, yaygın, insanları eğitmek, çalışanların bilgi ve
sektör ve ülke gelişiminde paralel olarak, halk için
becerilerini geliştirmek, toplumsal amaçlı sağlık
verimli çalışan ve nitelikli hizmet veren kurumsal bir programlarının uygulanmasına öncülük etmek,
yapı haline getirmek.
hizmet yelpazesini kuruluş ve hizmet
gerekçelerine uygun biçimde çeşitlendirmek
yapılandırmak.

İÇ ÇEVRE FAKTÖRLERİ: Hastane çalışanları, çalışan meclisiyle geri bildirim yapabilmekte ayrıca
dilek öneri şikâyet kutularına da bildirimlerini yapabilmektedir. Hastane ihtiyaçları ilgili birim
sorumluları tarafından tespit edilip, talep yapılmakta gerekirse ilgili komisyon görüşü alınarak acil yâda
sıralı olarak satın alma sürecine gidilmektedir.

DIŞ ÇEVRE FAKTÖRLERİ: Kamu kurumları. özel kuruluşlar, bağışçılar, basın mensupları hasta ve
hasta yakınlarını kapsamaktadır.

