EYÜP DEVLET HASTANESİ

Misyonumuz, vizyonumuz, temel ilke ve değerlerimiz, kurumsal amaç ve hedeflerimiz

Misyonumuz
 Hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti önceliğiyle bilimsel
temele dayalı güvenilir, ekonomik, hızlı, kaliteli ve güler yüzlü sağlık hizmeti
vermektir.

Vizyonumuz
 İlçe ve bölgemizde güven temelli referans gösterilen II. basamak hizmet
hastanesi olmaktır.

Temel İlke ve Değerlerimiz
 Etkililik,
etkinlik,
verimlilik,
güvenliği, hakkaniyet, hasta
süreklilik, insana saygı

sağlıklı
çalışma
yaşamı,
hasta
odaklılık,
uygunluk, zamanlılık,

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz
 İyi yönetim-kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı-kapasite
 İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak
 Mali sürdürülebilirliği sağlamak
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Hedef 1.1
İyi yönetim uygulamalarıyla idari yapıyı güçlendirmek, kurumsallaşmayı sağlamak

Stratejik Amaç 1
İyi yönetimkurumsallaşma, yeterli ve
etkin alt yapı-kapasite

Hedef 1.2
Hastaneninfiziksel, teknolojik, donanımsal, hizmet altyapısını, kapasitesini iyileştirmek,
arttırmak

Hedef 2.1
Hasta güvenliği ve memnuniyet seviyesini yükseltmek

Stratejik Amaç 2
İnsan odaklı-güvenli,
kaliteli-nitelikli, erişilebilir,
sağlık hizmeti sunmak

Hedef 2.2
Çalışan güvenliği ve memnuniyet seviyesini yükseltmek

Hedef 2.3
Sağlık hizmetinin kalite-niteliği ve verimliliğini artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak

Hedef 2.4
Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık
hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

Stratejik Amaç 3
Mali sürdürülebilirliği
sağlamak

Hedef 3.1 Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini
sağlamak

Dönemsel Öz Değerlendirme sayısı
Unvan ve bölüm bazlı planlı çalışma oranı
Kanuna uygun İş güvenliği kurulu
Hasta memnuniyet oranı
Çalışan memnuniyet oranı
Kişi başı verilen eğitim saati
Bir yılda kongreye/ eğitime giden personel sayısı
Yeni semt polikliniği açmak
Ağız ve Diş Sağlığı M.açmak
Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi açmak
Palyatif Tedavi Merkezi açma
I Basamak Erişkin Yoğun Bakım açmak
Ameliyathane-Yoğun Bakım partikül ISO Clas
Dijitalize olan bölüm oranı
Nitelikli yatak sayısı
Hekim başına düşen muayene odası oranı
Dijital Röntgen sayısı
YOTA
Atık miktarını azaltmak
Hasta memnuniyet oranı
Hastane Enfeksiyonu Oranı
Düşen Hasta Oranı
Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı
Çalışan memnuniyet oranı
Klinisyen başına poliklinik sayısı
Klinik başına hemşire sayısı
Acil shift sayısı
Y bakım II shift sayısı
Kesici/Delici Alet Yaralanmaları Oranı
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olay sayısı
Yıllık Sosyal aktiviteler
Ek ödeme dağıtım oranı
Kreş sorununun çözülmesi
Yatak doluluk oranı
ABC grubu ameliyat sayısını arttırmak
Sezaryen oranını
Acil sevk oranı
İç ve dış kalite kontrol testleri kullanma oranı
MR BT USG Endoskopi randevu süresi
Kalite değerlendirilmesi (Akreditasyon, S.B. TSE)
Verimlilik Değerlendirmesi
Engelli bireylerin erişebilirliliği
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Evde sağlık hizmeti alan aktif hasta aylık ziyaret sayısı
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Gelir Gerçekleştirme
Gider Gerçekleştirme
Gelirlerin giderleri karşılama oranı
Elektrik tüketimi tasarruf
Mevcut stok tutarı / Aylık ortalama tüketim tutarı (gün)
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