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KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EYLEM PLANI 

AMAÇ HEDEF FAALİYET PLAN ANALİZİ 

İnsanlara uygun, etkili,  

erişebilir, güvenilir ve 

etkin sağlık hizmeti 

sunmak 

Sağlık hizmet kalitesini ve 

güvenliğini sağlamak 

Kurumumuzun Kalite standartlarına uygunluğunu 

periyodik olarak değerlendirmek 
Öz değerlendirme yapmak  

Sağlık verilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlayacak 

mekanizmaları güçlendirmek (şifreleme sistemi, 

kullanıcı kontrolü, eğitimler, logların takibi, gizlilik 

sözleşmesi vb.) 

HBYS kullanıcılarının 

kontrolünün yapılıp kayıt 

altına alınması 

Veri gizliliği ile ilgili eğitim 

düzenlemek 

HBYS firması ile gizlilik 

sözleşmesi imzalamak 

 

Koruyucu tedaviyi ön 

planda tutarak, ağız ve diş 

sağlığı sorunlarını bilimsel 

ve etik kurallara uygun 

olarak yerine getirmek 

Koruyucu diş hekimliğini 

benimsetmek ve uygulamak 

Merkezimiz sınırları içerisindeki okullara diş 

taraması yapmak ve diş fırçalama, ağız ve diş sağlığı 

eğitimi vermek 

Her yıl eğitim ve öğretim 

yılı içerisinde okul tarama 

listesi hazırlamak ve 

uygulamak 

 

Kurum içi ve kurum dışı 

mesleki eğitim ve kurum 

faaliyetlerini içeren eğitim 

vermek ve geliştirmek 

Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı ve eğitim 

standartlarının belirlenmesi 

Yeni görev alacak çalışanlara uyum eğitimi verilmesi 

Kurum içi kalite çalışmalarına yönelik eğitim ve 

tatbikatların sağlanması 

Her yıl kurumun sağlıkta 

kalite çalışmalarını 

kapsayan eğitim planı 

hazırlamak 

Kongre, kurs ve 

sempozyum gibi 

organizasyonlara 

çalışanların katılımını 

sağlamak 
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Kalite standartlarına uygun 

çalışma ortamını sağlamak, 

Kurumsallaşmayı ve 

profesyonelleşmeyi 

sağlamak 

Sağlık alt yapısının ve 

teknolojilerinin kapasitesini, 

kalitesini artırmak ve 

sürdürülebilirliğini sağlamak 

Sağlık tesisinin fiziksel yapısı ve güvenlik şartlarını 

iyileştirilmesini sağlamak 

Acil durum ve afet 

yönetimine yönelik yılda 1 

kez eğitim vermek 

Acil durum ve afet 

yönetimine ilişkin yılda bir 

kez tatbikatlar yapmak 

 

Sağlık tesisinin enerji ve su kesilmesinde alternatife 

çözüm üretmek 

Acil ve arıza durumlarında 

yaklaşık 3 ton kapasiteli su 

deposu ve 100 kilowattlık 

jeneratör bulunmaktadır. 

 

Temel Sağlık Hukuku 

Hasta ve çalışan 

memnuniyetlerini en üst 

düzeyde tutmak 

Sağlık hizmeti sunumundan 

duyulan memnuniyeti artırmak 

Sağlık çalışanlarının hastalara uygun ve anlaşılır bilgi 

vermesini sağlayacak kurum için mekânların 

sağlanması ve kurum kültürünün oluşturulması, 

Anket, web sayfamız, öneri kutusu gibi 

uygulamaların daha aktif kullanılması 

Anket değerlendirme ekibi 

tarafından anketlerin 

değerlendirilmesi ve 

uygunsuzluk durumunda 

düzeltici-önleyici faaliyet 

başlatmak 

Kurum personelinin 

memnuniyetini arttıracak 

etkinlik düzenlemek 

 

Hizmet Kalitesini 

Arttırmak 

Bedensel, zihinsel ve sosyal 

şartları sebebiyle tedaviye 

ihtiyacı olan hastalarımızın 

genel anestezi altında 

tedavilerinin yapılması 

Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle 

tedaviye ihtiyacı olan hastalarımızın Batman Devlet 

Hastanesinde genel anestezi altında diş tedavilerinin 

gerçekleştirilmesi 

Belirli günlerde genel 

anestezi hastalarının diş 

tedavilerinin 

gerçekleştirilmesini 

sağlamak 

 

Yaşlı ve evde bakıma ihtiyacı 

olan hastalarımıza ulaşmak 

Evde bakım hizmetlerinin kalitesini arttıracak şekilde 

verilmesini sağlamak 

Her hafta evde bakım 

hizmetleri sorumlu ekibi ile 

talep doğrultusunda 

tedavilerin yapılmasını 

sağlamak 
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