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GİRİŞ:
Strateji; kelimenin kökeni konusunda anlaşmazlık olmasına rağmen, genel bir
yaklaşımla tüm tanımlamaların benzer anlamlar taşıdığı söylenebilir. Bu da; yön göstermeyle
ilgilidir. Modern yönetim biliminde ise strateji, “örgüte yön vermek ve rekabet üstünlüğü
sağlamak amacıyla, örgüt ve çevresini sürekli analiz ederek uyum sağlayacak amaçların
belirlenmesi, faaliyetlerin planlanması ve gerekli araç ve kaynakların yeniden düzenlenmesi
süreci” olarak tanımlanmaktadır.
Strateji;






Planlama ufku uzun kararlar dizisidir.
Örgütün nereye ve nasıl gitmesinin istendiğine karar vermektir.
Gelecekteki planlanan gelişmelerin ışığı altında, bugünkü kararların kalitesini
artırmaktır.
Örgütün iç kaynakları ve kabiliyetleriyle dış çevrenin fırsat ve tehditleri arasında
uyum sağlayacak faaliyetlerdir.
Örgütün hangi işi yaptığını veya yapmak istediğini, ne tür bir örgüt olduğunu veya
olmak istediğini tanımlayan amaç, hedef ve görevlerin tümü ve bunları
gerçekleştirmek için gerekli yöntemlere verilen addır.

Yönetim, örgütün amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için, yapılması gereken
faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, yöneltilmesi ve kontrol edilmesi
sürecidir.
Bu iki kavramdan hareketle stratejik yönetim; örgütün dış çevresiyle olan
ilişkilerinin düzenlenmesi ve yönünün belirlenmesi için yapılacak faaliyetlerin planlanması,
örgütlenmesi, uygulanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi süreci olarak tanımlanabilir.
Stratejik Planlama; Bir kuruluşun bulunduğu nokta ile belirli bir zaman sürecinde
ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder.

Stratejik Planlama; uzun vadeli planlama ile geleceğe hazırlanmak yerine;
stratejik yönetimin bir parçası olan stratejik planlama ile dönüşümü veya geleceği
yaratmaktır. Sonuçların planlanmasıdır.
STRATEJİK PLANLAMA NEDİR?
•
•
•
•
•

Değişimin planlanmasıdır.
Gerçekçidir.
Kaliteli yönetimin aracıdır.
Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur.
Katılımcı bir yaklaşımdır.

STRATEJİK PLANLAMA NE DEĞİLDİR?
•
•
•

Şablon değildir.
Salt bir belge değildir.
Sadece bütçeye dönük değildir.

Kamu idarelerinde de stratejik planlama; planlı hizmet sunumunu, yöntem
geliştirmeyi, iş programlarını somutlaştırmayı ve bütün bunları belli bir bütçeye dayandırarak,
mali etkinliği ve aynı zamanda kurumsal kültürün oluşmasında da etkili olmaktadır. Son
yıllarda ülkemizde kamu yönetiminde yapılan reform niteliğindeki mevzuat düzenlemeleriyle,
yetki devri daha etkin hale getirilmiş ve kamu idarelerinin yeni enstrümanlar kullanmak,
stratejik düşünmek ve sonuç odaklı hareket etmek suretiyle, performans esaslı hesap verme
sorumluluğu taşımaları ve bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmeleri amaçlanmıştır.

STRATEJİK PLAN EKİP SUNUMU;

Yaklaşık 8 ay önce başladığımız bu yolda hem kendi gelişimimiz hem de
hastanemizdeki gelişimi çok net görüyoruz. Yaşadığımız bu süreçte tüm paydaşlarımızın
görüşünü almaya, geri bildirimlerde bulunmaya, ekip ilkelerimiz doğrultusunda çalışmaya,
hasta memnuniyeti, çalışan memnuniyeti ve verimlilik ana temamız korumaya, Bakanlığımız
ve Genel Sekreterliğimiz plan ve politikaları ile ulusal ve uluslararası kurumların
çalışmalarını takip etmeye özellikle dikkat ettik.
Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Stratejik Plan Ekibi olarak
“Hastaya Sağlık Çalışana Huzur Veren Öncü Hastane’’ vizyonu ile 2016-2020 Stratejik
Planımızın hastanemize güzellikler getirmesi dileğiyle katkılarını esirgemeyen tüm yönetici
ve çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

YÖNETİCİ SUNUMU
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ile kamu yönetiminin gündemine gelen stratejik
yönetimin önemli bir adımı olan stratejik planı gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
Bakanlığımızın kalite yolculuğumuzda bize rehber olarak sunduğu SKS Versiyon 5’in
önemli komponetlerinden biri olan kurumsal plan, amaç ve hedeflerin belirleyen ve bu hedeflerine
ulaşırken çalışan ve hasta memnuniyeti ile verimlilik ana temalarında çalışmalar yapılacağını ön gören
stratejik planı gerçekleştiren hastanenin yöneticisi olmaktan guru duyuyorum.2016-2020
çalışmalarımızda yönetimimize yön verecek olan stratejik plan çalışmalarını gerçekleştiren stratejik
plan ekibine şükranlarımı sunarım.
Ömer KOÇAK
Hastane Yöneticisi

BİRİNCİ BÖLÜM

STRATEJİK ANALİZ

Tarihsel Gelişim:
Hastanemiz; Nevvar Salih İşgören Vakfı tarafından yaptırılmıştır. 17 Ocak 2009 tarihinde
Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ında imzaladığı protokolle hastanemizin inşaatına
başlanmıştır. 01 EKİM 2013 tarihinde poliklinik ve acil servis birimi olarak hizmete
açılmıştır. 7 Şubat 2014 tarihinde diğer birimler hizmete vermeye başlamıştır.

Yasal Dayanaklar













10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu: stratejik
planlamaya ilişkin hükümler 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5018 sayılı
Kanunda stratejik plan, “Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke
ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için
izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır.
Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve
benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını
oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını
önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve
değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama
görevi verilmiştir.
663 Sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleşmesine Dair Kanun
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul
Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Hastanemizin ilk stratejik planı için hazırlık çalışmaları 2015 yılı Mart ayında
bütün birimlerden çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla Hastane Yöneticimizin yapmış
olduğu bilgilendirme toplantısı ile başlamıştır. Bu toplantı sonrasında; stratejik planlama
çalışmaları için temel hizmet birimlerini temsil eden ve gönüllülerden oluşan “Stratejik
Plan Ekibi” oluşturulmuştur. Ekip üyelerinin belirlenmesinde hastanenin tüm birimlerini
temsil edebilme, ekibin değer ve ilkelerini benimseme, katılımcı, uzlaşmacı, üretken ve
çalışmayı sahiplenme özellikleri dikkate alınarak belirlenmiştir.
Yaklaşık 9 aylık çalışma süresince düzenli toplantılar, paydaşların aktif katılımı
ve geri bildirim uygulanmasına özellikle dikkat edilmiş, yapılan tüm çalışmalar kayıt
altına alınıp raporlanmıştır.
Kalkınma Bakanlığı Stratejik Planlama Kılavuzu başta olmak üzere Sağlık
Bakanlığı Stratejik Planı, Kamu Hastaneler Kurumu ve Genel Sekreterliğimiz plan ve
politikaları üst metinler olarak kabul edilmiştir. Vizyon, misyon amaç ve hedef belirleme
teknikleri kullanılırken ülkemizde ve dünyada uygulamalardan metotlardan

yararlanılmıştır. Tüm süreç boyunca üst yönetim temsilcisi çalışmalara katılmış, zaman
zaman hastane yöneticimizde çalışmalara katkı sağlamıştır. Ekip üyeleri arasında iş
bölümü yapılarak moderatör, dokümantasyon ve raporlama sorumlusu belirlenerek
yapılan tüm çalışmaların değerlendirilmesi sağlanmıştır.

ADI-SOYADI

UNVANI

KURULDAKİ GÖREVİ

Rıdvan KORKMAZ
Fatma GEDİKOĞLU
Aytaç HİSAR
Funda GENÇ
Hasan BATI
Ebru USTA
Gülsen AKHAN ATAK
Gülay ELCİVAN
Hülya ALP
Ferruh ÇALLI
Ali Kemal AKGÜL

Başhekim Yardımcısı
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Uzman Doktor (Genel Cerrah)
Doktor (Acil Servis)
Kalite Yönetim Direktörü
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Hasta İletişim Birimi Sorumlusu
Sterilizasyon Sorumlusu
Sağlık Memuru

Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Özlem GÜLTEKİN
Birgül TURAN

Eczacı
Eğitim Sorumlusu

Üye
Üye

Stratejik planlama çalışmaları kapsamında önce mevcut durumumuzu
değerlendirdik. Mevcut durum analizi ile ne durumda olduğumuzu ve geleceğe dair
ihtiyaçlarımızı öngörmeye çalıştık. Mevcut durum analizi ve paydaş analizi çalışma

sonuçlarından hareketle Hastanemizin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditlerini
belirledik.
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda ifade edilen,
katılımcılığın azami ölçüde sağlanmasına ve paydaş önerilerinin sürecin her safhasında
dikkate alınmasına özen gösterdik.
İç ve dış paydaşlarımızı belirleyerek belirlediğimiz soruları onlara yönelttik.
Çalışma arkadaşlarımız için hastanemiz kurum içi portalından sürece katılımı için
fırsat sağladık.
Hastalarımıza yönelik anket yaptık
Çalışanlarımız, hastalarımız ve Gaziemir Kaymakamı Yaşar DÖNMEZ, İzmir İli
Güney Bölgesi Kamu Hastaneler Kurumu Genel Sekreteri Prof. Dr. Behzat ÖZKAN, İlçe
Sağlık Müdürü Dr. Ahmet DEMİRYÜREK, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. İsmail
ARSLAN, Hv.Astsb. MYO Komutanı Albay Mehmet GÜNAY yaptığımız anketlere ve
sorduğumuz sorulara içtenlikle cevap verdiler.
Tüm bu veriler ışığında ekip üyelerinden her biri hastanemizin ve istediği bir
birimini nerede ve nasıl görmek istediği ile ilgili vizyonlama çalışması yaptık bunları
yazıya döktük. Her bir görüşü çeşitli başlıklar altında toplayarak kullanılabilir veri haline
getirdik. Yurt içi ve dışı özel ve kamu kurumlarının ve hastanelerinin vizyon ve misyon
örneklerini araştırdık.
Netice itibari ile yapılan tüm çalışmalar bizim hastanemizi gelecekte nasıl
gördüğümüze ve bizden beklenen görevlere yani vizyon ve misyona götürdü. Böylece
yeni vizyon ve misyonumuzu belirlemiş olduk.
Mevcut durum analizleri, paydaş analizleri, geri bildirimler, üst yönetimin
görüşleri ve ekip üyelerinin beyin fırtınası ile ilkeler ve amaçlar belirledik. Bu
amaçlarımızı gerçekleştirmek ve vizyonumuza ulaşmak için hedef belirleme çalışmaları
sonucunda amaçlarımızı gerçekleştirebileceğimiz hedeflerimizi belirledik.

Hastanemizi nerede gördüğümüzü hayal ederken

Vizyonlama çalışmaları ile “Ortak Akıl” tekniklerini misyon, vizyon, ilkeler,
stratejik amaç ve hedefler oluşturulmasında etkin olarak kullandık.

Misyon ve vizyon çalışmaları
Mutlak ekip çalışması ve ekip dışında çalışanlarımızın katılımının sağlanması ile,
stratejik planlamanın bir amacı olan kurum kültürü oluşması ve kurumsal kimliğin
güçlendirilmesi sürecine katkı sağladık, buradaki çalışmaları hastanemizin diğer
bölümlerine de yaydık. Süreç ilerledikçe çalışmalarımızın etkinliği de arttı.
Çalışanlarımızın katılımı ve sahiplenmesi güçlendi.

Hastane Yöneticimiz ile ekibimizin stratejilerin belirlenmesi paylaşımı

Organizasyon Şeması

Kaynaklar
İnsan kaynakları:
UNVAN

FİİLİ SAYI

Yönetim

6

Uzman Doktor

45

Pratisyen

11

Hemşire

57

Ebe

18

Anestezi Teknisyeni

4

Anestezi Teknikeri

2

Sağlık Memuru (Toplum

Sağlığı Teknisyeni)

6

İstatistikçi

1

Hizmetli

7

İşçi

2

Fizik Tedavi Teknikeri

1

Eczacı

2

Biyolog
Diyetisyen

1
1

İlk ve Acil Yardım Teknisyeni

6

Laboratuvar Teknisyeni

12

Laboratuvar Teknikeri

2

Röntgen Teknisyeni

8

Röntgen Teknikeri

3

Tıbbi Sekreter

8

Sağlık Teknikeri

1

Memur

4

Veri Hazırlama

13

Bilgisayar İşletmeni

2

Teknisyen

2

Şöfor

1

Psikolog

2

Odyometri Teknisyeni

2

Protez Ortez Teknikeri

1

Bekçi
HİZMET ALIMI
Güvenlik

1
12

Veri kayıt
Temizlik Şirketi

24
39

Teknik Hizmet

5

Mali Kaynaklar:
Genel Bütçe
Döner Sermaye Bütçesi
İl Özel İdare Müdürlüğü Bütçesi
Bağışlar

BÜTÇE
Genel Bütçe Toplamı
Döner Sermaye Bütçesi
Diğer (İl Özel İdare, Hayırsever vb.)

TOPLAM

2015 YILI GELİR
100.000 TL
22.800.000 TL

2015 YILI GİDER
100.000 TL
22.800.000 TL

837.000 TL

837.000 TL

23.737.000 TL

23.737.000 TL

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:




BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

ADET

Veri depolama ünitesi
Server
Metro ethernet hattı kapasitesi
Fırewall güvenlik cihazı
Masaüstü bilgisayar
Dizüstü bilgisayar
Yazıcı
İnternet hattı fiber
İnternet hattı
Belge geçer
Projeksiyon
Fotokopi
Barkod yazıcısı

13,15 TB
3
50 MBPS
1
200
1
46
1
1
5
2
6
30

Hastanemizde; yaklaşık 13 m2 alana sahip, güvenli bir konumda, ayrı ve bağımsız
bir sistem odası mevcuttur.
Bu odada 3 adet sunucu, 1 adet fairwall ve log kayıt cihazı vardır.



Odadaki bilişim cihazlarını besleyen UPS vardır ve herhangi bir kesinti olursa
sisteme 10 Kwa gücünde enerji sağlamaktadır. Bunun haricinde jeneratör de
bulunmaktadır.



Hastane binası içerisinde 10 Mbit internet hizmeti verilmektedir.



Hastanemizin her katında 1 adet kabinet ve her kabinette 2 adet network swich
vardır
Kurulan uzaktan erişim sistemi ile başta hekimlerimiz olmak üzere belirlenen
personelin hastane dışındaki bir bilgisayardan veya cep telefonlarından sisteme
ulaşması sağlanmıştır.
HIMMS projesi çerçevesinde hastanemizin tamamında wi-fi kurulmuştur. Tüm
personel ve hastalarımız kablosuz olarak internete bağlanabilmekte ve HBYS
işlemlerini kablosuz olarak yapılabilmektedirler.
Bakanlığımız ve Genel Sekreterliğimizin karar destek sistemleri ile entegre
çalışılmaktadır.
Hastane Bilgi Yönetim Sistemine entegre çalışan modüller ( personel, satın alma
ve …) sayesinde hastane işleyişimizde kolaylık ve bütünlük sağlanmaktadır.
Hastalarımız tüm laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarına web sayfamızdan
ulaşabilmektedir.
Kan almada dokunmatik hasta çağırma sistemi ile minimum bekleme süresi
sağlanmıştır.
Kiosk cihazı ile hastalarımız sonuçlarının çıktığını görebilmekte ve sonuç
gösterme sırası alabilmektedir.
ARMAKOM ile kriz yönetim merkezine entegre çalışılmaktadır.











Mevcut Durum Analizi:
Hastanemiz 11.165 m² alana kurulmuştur. 10.027 m² kapalı alanda 3 katlı ve 3
bloktan oluşmaktadır. 400 araç kapasitesinde otoparkı bulunmaktadır. Yaklaşık 300.000
kişilik bir nüfusa hizmet vermektedir.

Hastanemizde ana binada 32, semt polikliniğinde 5 olmak üzere toplam 37
poliklinik hizmet vermektedir. Semt Polikliniği tadilatından sonra toplam 46 poliklinikte
hizmete devam edilecektir.

Dahiliye, cerrahi ve kadın doğum kliniklerinde tescilli ve nitelikli yatak sayısı
50’dir.Yatak doluluk oranı 2015 yılında % 100 ü geçmiş olduğundan yatak artırım talebinde
bulunulmuştur.

Acil servis 1. Basamak Acil servis kapsamındadır. Günde ortalama 400 başvuru
olmakta ve giderek artmaktadır.

Ameliyathanemizde; 1 salonda 4 adet oda, 5 adet masa ve 1 lokal odası
bulunmaktadır. 2015 yılında ortalama aylık 231 adet ameliyat yapılmıştır.

18 Haziran 2015 hizmete giren ve görevi başında iken şehit edilen Op.Dr. Kamil
Furtun’un adını verdiğimiz 5 yataklı 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitemizde açılışından 2015
sonuna kadar 203 hasta tedavi görmüştür.

Doğumhanemizde; 2 doğum salonu,2 masa ve 1 lokal oda bulunmaktadır. Ayda
ortalama 37 doğum yapılmaktadır.

Laboratuvarımız biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji ve patoloji alanlarında
hizmet vermektedir. Patolojide sadece smear ve sitoloji testleri yapılmaktadır.

Görüntüleme hizmetlerinde; röntgen (sonuç verme süresi 15-20 dakika), USG
(aynı gün çekim yapılmakta ve sonuç verilmekte), bilgisayarlı tomografi (sonuç verme süresi
en fazla 72 saat), kemik dansitometri (aynı gün içinde yapılmakta ve sonuç verilmekte ) ve
EMG yapılmaktadır.

Bu ana birimlerimizin yanında hizmet veren diğer birimlerimiz; endoskopi, diyet
polikliniği, psikolog, odyometri, efor, EKG, SFT, alçı hizmeti, üroloji lokal odası,
transfüzyon hizmetleri, kan alma birimi, evde sağlık hizmetleri ve eczanedir.

Hastanemizde kalite yönetim birimi, hasta iletişim birimi, enfeksiyon kontrol
birimi, eğitim birimi, sağlık kurulu, iş sağlığı ve güvenliği kurulu, hasta güvenliği komitesi,
tesis güvenliği komitesi, eğitim komitesi, ilaç yönetim ekibi, bilgi güvenliği ekibi, bina turu
ekibi ve stratejik planlama ekibi kendi görev alanları ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.

Hastalarımız ve çalışanlarımız dışında üçüncü bir göz olarak bize farklı bir bakış
açısı ve uygulamalar kazandıran hasta meclisi, çalışan memnuniyeti odaklı hareket eden,
yönetim ve çalışanlar arasında köprü olan çalışan meclisi, başka kurumlarda iyi uygulama
örneklerinin alınarak hastanemize uyarlandığı öğrenen ve gelişen hastanem projesi ile
hastanemiz dinamik bir yapıya kavuşturulmuştur.

Paydaş Analizi:
Paydaşlar; kurumumuzun hizmetlerinden doğrudan, dolaylı, olumlu ya da
olumsuz etkilenen veya etkileyen kişi, grup ya da kuruluşlardan oluşmaktadır.
Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar olarak sınıflandırılabilir.
İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi,
grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır
Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi,
grup veya kurumlardır.

İç ve Dış Paydaşlarımız
PAYDAŞLAR
Sağlık Bakanlığı

İÇ PAYDAŞLAR
X

Vatandaşlar

DIŞ PAYDAŞLAR

X

Sağlık Çalışanları

X

İl Sağlık Müdürlüğü

X

İl Halk Sağlığı
Müdürlüğü

X

İzmir İli Güney Bölgesi
KHK Genel Sekreterliği
Kaymakamlık

X
X

NEDEN PAYDAŞ?
Bağlı olduğumuz
merkezi idare
Hastanemizin
hizmetlerinden
faydalananlar
Hizmet sağlayıcılar
Karar ve icraları
kurumumuzu doğrudan
etkileyen kurum
Karar ve icraları
kurumumuzu doğrudan
etkileyen kurum
Bağlı olduğumuz yerel
kurum
Denetleyici ve izleyici

SGK İl Müdürlüğü

X

Yerleşik
bulunduğumuz ve
hizmet vediğimiz
ilçede ortak ihtiyaç ve
hizmetleri gören kurum
İlçede tüm sağlık
hizmetlerinden
sorumlu kurum
İlçedeki 1. Basamak
sağlık hizmetlerinin
bağlı olduğu ve
yürütüldüğü kurum
Destek sağlayan kurum

Sendikalar

X

Çalışan temsilcisi

Belediye

X

İlçe Sağlık Müdürlüğü

X

İlçe TSM Başkanlığı ve
aile hekimliği
merkezleri

X

Stajyer Öğrenciler

X

Hizmet alan ve veren

Hayırsever Vatandaşlar
ve Kurumlar
Sanayi
Kuruluşları/Fabrikalar
Kamu kurumları ve
okullar
Tedarikçiler

X

ESBAŞ

X

Dernekler

X

Fuar

X

Destek sağlayıcılar

X
X

Destek sağlayıcılar

X
Destek sağlayıcı ve
hizmet alan
Destek sağlayıcılar
Destek sağlayıcı ve
hizmet alan

Paydaşların Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi:
İç paydaşımız olan çalışanlarımız için hastanemiz kurum içi portalında anket
oluşturduk. Ankette “ Hastanemizin avantajları nelerdir? Hastanemiz neyi çok iyi
yapmaktadır?” sorularıyla güçlü yönler, “Geliştirilebilecek yönler nedir?

Gerçekleştirilen

faaliyetlerde zayıf olan nedir? Sakınılması gereken nedir? Sorularıyla zayıf yönler, “Ufuktaki
amacımız nedir? Gelecekte ülkemiz ne durumda olacak ve bizim yerimiz ne olmalı?
Gelecekte dünya ne durumda olacak, biz bu dünyanın neresinde yer alacağız? Önümüzdeki on
yıllarda nerede olmalıyız? Gelecekte nasıl bir hastane hayal ediyoruz? Sorularıyla vizyon,
“Niçin varız? Kim için varız? Neleri nasıl yapıyoruz? Biz olmasaydık neler eksik kalırdı?
Diğerlerinden farkımız nedir?” sorularıyla da misyon hakkında çalışanlarımızın görüşlerini
aldık ve değerlendirdik.
Hastalarımıza yönelik yaptığımız ankette “Sizce Gaziemir Nevvar Salih İşgören
Devlet Hastanesi 5 yıl sonra nasıl olmalı? Gelecekte nasıl bir hastane hayal edersiniz”
sorularıyla vizyon, “Sizce Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi sizlere nasıl
hizmet vermeli” sorusuyla misyon, “Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde
memnun olduğunuz noktalar nelerdir” sorusuyla güçlü yönler ve “Gaziemir Nevvar Salih
İşgören Devlet Hastanesi'nde geliştirilmesi gereken eksik bulduğunuz yönler nelerdir”
sorusuyla zayıf yönler hakkında neler düşündüklerini analiz ettik.

Dış paydaşlarımızın görüşlerini değerlendirirken

İç-dış paydaşlarımıza bir soru formu ile güçlü- zayıf yönler, vizyon- misyon ile ilgili
görüşlerini sorduk. Gaziemir Kaymakamı Yaşar DÖNMEZ, İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreteri
Prof. Dr. Behzat ÖZKAN, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet DEMİRYÜREK, Toplum Sağlığı Merkezi
Başkanı Dr. İsmail ARSLAN, Hv.Astsb. MYO Komutanı Albay Mehmet GÜNAY yaptığımız ankete
katılım sağladılar.

GZFT Analizi:
Güçlü Yönler:
 Tüm personelin genç dinamik ve gelişmeye açık olması
 Tüm personelin güler yüzlü olması
 Kritik yerlerde mesleki birikim ve tecrübe sahibi insan gücünü bünyemizde
barındırmamız
 Ulaşım kolaylığı
 Tercih edilen bir hastane olması
 Hizmet verdiği nüfusun sosyo-ekonomik ve kültürel seviyesinin yüksek olması
 Hizmet binamızın yeni olması
 Tıbbi cihaz malzeme ve teçhizatın yeni ve teknolojik olması
 Bilişime önem veren hastane olmamız
 Yeni bir hastane olmamız nedeni ile alt yapı ve kurum kültürü oluşturmakta
yaşanan zorluklar
 Bakanlığımız ve Genel sekreterliğimizin yenilikçi uygulamalara desteği

Zayıf Yönler:
 Talebe göre hizmet binasının yetersiz olması
 Yatak sayısının yetersiz olması
 Ofis tarzı çalışma alanlarının uygunsuzluğu
 Yoğun iş yükü ve yüksek beklentilerden kaynaklı mesleki tükenmişlik yaşayan
personel
 Nitelikli personel yetersizliği
 Hizmet alım personel yetersizliği ve eğitimsizliği
 Teknolojik alt yapı yetersizliği
 Yazılım destek yetersizliği

Fırsatlar:
 Geniş nüfus kitlesi (Geliri attırdığı için)
 Hizmet bölgemizde tek kamu hastanesi olmamız.
 Hastanemize ismini veren vakıf ve bağışçı vatandaşların olması

 Sağlık turizmi için uygunluk
 Yeni bir kurum olmamızdan kaynaklı hakkımızda ön yargı oluşmamış olması.

Tehditler:
 Özel hastaneler
 Doğal afetler
 Personel hareketliliğinin çok olması
 Kamu İhale Kanunu’ndan kaynaklanan satın alma gecikmeleri ve toplu alımlar
 Bilgi işlemle ilgili saldırılar
 Geniş nüfus kitlesi (cevap verilemeyecek şekilde talebi arttırdığı için)

İKİNCİ BÖLÜM

STRATEJİK PLANLAMA

MİSYON (ÖZ GÖREVİMİZ):

“Biz; hasta ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde
tutarak, güvenilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunan, çevreye
saygılı, engelli dostu ve sosyal sorumluluk bilincinde bir
hastaneyiz.”

VİZYON (İLERİ GÖRÜŞÜMÜZ)
“Hastaya Sağlık, Çalışana Huzur Veren Öncü Hastane”

İLKE VE DEĞERLERİMİZ:











Sağlığınız bizim için değerlidir.
Sağlığınız emanetimizdir.
İşlerimizi kendi grubumuzda öncü olma bilinci ile yaparız.
Katılımcı bir yönetim anlayışı ve ekip ruhu ile çalışırız.
Değişime inancımız gelişimimizin temelidir.
Hizmetlerimize kolay ulaşılır, hızlı sonuç alınır.
Sosyal sorumluluk bilinci ile hizmet sunarız.
Başarı ve başarısızlıkta sorumluluğu paylaşırız.
Çalışanlarımız ve fikirleri değerlidir.
Huzurlu ve güvenli ortamda çalışırız.

AMAÇLAR, HEDEFLER, HEDEFLERE
YÖNELİK STRATEJİLER
Stratejik Amaçlar:
AMAÇ 1: Hizmet sunumu ve sağlık bakım hizmetlerinde öncü olmak.
AMAÇ 2: Hizmet alanlarının geliştirilmesi.
AMAÇ 3: Teknolojik hastane olmak.
AMAÇ 4: Çalışanların mutlu, huzurlu ve güvende hissettiği hastane olmak.
AMAÇ 5: Eğitim faaliyet ve imkanlarının arttırılması.
AMAÇ 6: Çevre ve doğaya duyarlı hastane olmak.
AMAÇ 7: Engelliler tarafından tercih edilir bir hastane olmak.
AMAÇ 8: İlaç güvenliğini en üst düzeyde sağlamak.

AMAÇ 1: Hizmet sunumu ve sağlık bakım hizmetlerinde öncü olmak
HEDEFLER
Hedef 1: 2016 yılı sonuna kadar hastane enfeksiyon oranını
en fazla % 1 olarak gerçekleştirmek.

Hedef 2: 2015 yılında %0,75 olan acil servisten başka sağlık
merkezine sevk oranlarını 2016 yılı sonuna kadar %0,6’ya,
2017 yılı sonuna kadar % 0,5’e düşürmek
Hedef 3: Verimlilik karnesi verilerine göre 2016 yılı sonuna
kadar primer sezaryen oranını %20, 2017 yılı sonuna kadar
%15, 2020 yılı sonuna kadar % 10’un altına düşürmek.
Hedef 4: Doğumdan sonra ilk 30 dakikada yeni doğanın anne
sütüne başlama oranını 2016 yılı sonuna kadar %80 olmasını
ve 2020’ye kadar her sene bu rakamın %5 oranında artmasını
sağlamak.
Hedef 5 : Hemşirelik Bakım Standartları
Değerlendirmesinden alınan puanı 2016 yılı sonuna kadar
%10 oranında arttırmak. 2017 yılında İzmir’de ilk 3’e girmek,
2018 Yılında ise İzmir 1.si olmak.

FAALİYETLER

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

Tüm çalışanlara yönelik olarak Hastane
Enfeksiyonlarının Önlenmesi eğitimi
vermek.
Hastanın Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve
Enfeksiyon Hemşiresi tarafından
değerlendirmesi
Laboratuvara dayalı ve aktif sürveyans
yapılması.
UHESA girişlerinin yapılması
Acil servis hekimlerine eğitim verilmesi.

Cerrahi alan enfeksiyonu
sayısının cerrahi girişim
geçiren toplam hasta
sayısına oranı

Konsültasyon süreçlerinin etkin işlemesini
sağlanması.
Primer doğumların, sezaryen endikasyonu
olmadıkça normal yaptırılması.
Doğum öncesi ve sonrası annelere, anne
sütünün önemi hakkında eğitim verilmesi.
Doğum sonrası anneye doğru emzirme
teknikleri ile ilgili eğitim verilmesi ve
uygulamada yardımcı olunması.
Hemşirelere periyodik olarak HBDS
eğitimleri yapılması
3 ayda bir klinikler arası çapraz
değerlendirmelerin yapılması. Çıkan
sonuçlara göre iyileştirmelerin belirlenen
süreler içinde gerçekleştirilmesi
Standartların uygulama esnasında takip
edilmesi.

Toplam acil servise
başvuru sayısının başka
bir sağlık merkezine sevk
edilen hasta sayısına
oranı
Toplam doğum sayısının
primer sezaryan sayısına
oranı.
Hastanemizde doğan
toplam bebek sayısının,
ilk 30 dakikada anne
sütüne başlayan bebek
sayısına oranı
HBDS
Özdeğerlendirmeleri ve
Genel Sekreterlik
tarafından yapılan
merkezi değerlendirmeler

SORUMLU
Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Acil Servis
Kadın Doğum Kliniği
Kadın Doğum Kliniği

Tüm yataklı tedavi birimleri

AMAÇ 2: Hizmet alanlarının geliştirilmesi.
HEDEFLER
Hedef 1: 2016 yılı sonuna kadar patoloji laboratuvarının ayrı
bir binada hizmet vermesinin sağlanması.

FAALİYETLER
Laboratuvar binasının yapılması.
Personel istihdamının sağlanması.
Gerekli tıbbi cihaz, malzeme ve diğer
teçhizatın temin edilmesi.

Hedef 2: 2016 yılı sonuna kadar fizik tedavi ünitesinin
açılması.

Hedef 3: 2015 yılında 5 poliklinik ile açılan semt
polikliniğinin, 2016’da en az 14 poliklinikle hizmet
vermesini sağlayarak tercih edilen bir merkez haline
getirmek

Hastane içinde belirlenen bir alanda ünite
için gerekli fiziki düzenlemenin yapılması
Personel istihdamının sağlanması.
Gerekli tıbbi cihaz, malzeme ve diğer
teçhizatın temin edilmesi.
Poliklinik binasının fiziksel ortamını
iyileştirmek için gerekli tadilatların yapılması
Merkez binada 1’den fazla poliklinik sayısı
olan uzmanlıkların semt polikliniğinde
hizmet vermesi.
Tahlil ve tetkiklerin mümkün olduğunca
semt polikliniği binasında yapılması. Sadece
merkez binada yapılabiliyorsa kolay ulaşım
imkanı (servis gibi) sağlanması.
Semt polikliniğinin web sitesinde, görünür
yerlere asılan pankart ve afişlerle tanıtımının
yapılması.

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

SORUMLU

2016 yılı sonunda
patoloji laboratuvarı
binasının ve iç
donanımının
tamamlanarak tam
faaliyete geçmesi

Yönetim

2016 yılı sonuna kadar
ünitenin fiziki ve teknik
düzenlemelerinin
tamamlanması ve hasta
kabul edilmeye
başlanması
2016 yılı sonu itibari ile
en az14 polikliniğin
faaliyete geçmesi

Yönetim

Patoloji Uzmanı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzmanı
Yönetim

Aylık hasta başvuru
sayısı
Uzman Hekimler

Hedef 4: 2018 yılı sonuna kadar Sarnıç’ta semt polikliniği
açmak

Hedef 5: 2016 sonuna kadar MR cihazı temin etmek

Hedef 6: 2016 yılı sonuna kadar mamografi cihazı temin
etmek.

Hedef 7: 2016 yılı sonuna kadar 2. basamak yoğun bakım
açmak.

Projenin yapılması
Poliklinik binasının yapılması.
Personel istihdamının sağlanması.
Gerekli tıbbi cihaz, malzeme ve diğer
teçhizatın temin edilmesi.
Cihazın satın alma süreci sonucu temin
edilmesi
İşlem için gerekli fiziksel ortamın her türlü
standart gereği karşılanarak, radyasyon
güvenliğini sağlayacak şekilde düzenlenmesi
Cihazın satın alma süreci sonucu temin
edilmesi
İşlem için gerekli fiziksel ortamın her türlü
standart gereği karşılanarak, radyasyon
güvenliğini sağlayacak şekilde düzenlenmesi
Hastane içinde belirlenen bir alanda ünite
için gerekli fiziki düzenlemenin yapılması
Personel istihdamının sağlanması.
Gerekli tıbbi cihaz, malzeme ve diğer
teçhizatın temin edilmesi.

Sarnıç Semt
Polikliniğinin faaliyete
geçmesi

Yönetim

2016 yılı sonuna kadar
her türlü düzenlemenin
tamamlanarak hasta
kabul edilmeye
başlanması
2016 yılı sonuna kadar
her türlü düzenlemenin
tamamlanarak hasta
kabul edilmeye
başlanması
2016 yılı sonuna kadar
ünitenin fiziki ve teknik
düzenlemelerinin
tamamlanması ve hasta
kabul edilmeye
başlanması

Yönetim
Görüntüleme Birimi
Yönetim
Görüntüleme Birimi
Yönetim
Yoğun Bakım Ünitesi

AMAÇ 3: Teknolojik hastane olmak.
HEDEFLER

FAALİYETLER

Hedef 1:2020 sonuna kadar hastane içinde bilgisayar
otomasyon sistemi kullanımını %100 olarak sağlamak

HBYS Programının Web ara yüzünün
oluşturulması

Hedef 2: 2020 yılı sonuna kadar tüm çalışanların kullanıcı
dostu yazılımlarla çalışmasını sağlamak.
Hedef 3: 2016 yılı sonuna kadar dijital arşive geçmek.

Android ve IOS İşletim sistemleri için
uygulamalarının hazırlanması
Kullanıcı dostu yazılım oluşturulması
amacıyla toplantılar planlamak.

Hedef 4: 2016 yılı sonuna kadar her hasta odasında sağlık
çalışanlarının hasta işlemlerini yerinde gerçekleştirmek amacı
ile en az 1 adet dokunmatik bilgisayar olmasını sağlamak
Hedef 5: 2019 yılı sonuna kadar hasta ile ilgili tüm işlemlerin
elektronik ortamda olmasını sağlamak

Kullanıcı dostu yazılımları sisteme entegre
etmek.
2016 Mart ayı sonuna kadar sözleşmesinin
imzalanması.
2016 Ocak ayı içerisinde Kadın Doğum
Servisinin hasta odalarına dokunmatik
bilgisayar alınması.

PERFORMANS
GÖSTERGESİ
2016 yılı sonuna kadar Web
Tablet ekranının aktif hale
gelmesi
2018 yıl sonuna kadar
uygulamaların hazırlanması
2020 yılı sonuna HBYS’de
kullanıcı dostu yazılımları aktif
olarak kullanılması.

SORUMLU
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim

Hasta dosyalarının dijital olarak
saklanmaya başlanması.

2016 yıl sonunda servislerde
hasta odalarının hepsinde en az
1 dokunmatik bilgisayarın
mevcut olması.
2016 Haziran ayına kadar Dahiliye Servisinin 2016 yıl sonunda servislerde
hasta odalarına dokunmatik bilgisayar
hasta odalarının hepsinde en az
alınması.
1 dokunmatik bilgisayarın
mevcut olması.
2016 Eylül ayına kadar Cerrahi Servisinin
2016 yıl sonunda servislerde
hasta odalarına dokunmatik bilgisayar
hasta odalarının hepsinde en az
alınması.
1 dokunmatik bilgisayarın
mevcut olması.
Dijital arşiv oluşmasının ardından hastaya ait Kağıtsız hastane proje
tüm iş ve işlemlerinin HBYS üzerinden
kapsamında Stage 7 belge
yapılmasının sağlanması.
düzeyine ulaşmak.

Yönetim

AMAÇ 4: Çalışanların Mutlu, huzurlu ve güvende hissettiği hastane olmak
HEDEFLER
Hedef 1: Çalışan Memnuniyet Anketine göre memnuniyet
oranını 2016 yılı sonunda %10, 2017 sonunda % 20 oranında
artırmak,

FAALİYETLER
Memnuniyet anketlerinde çalışanlar
tarafından özellikle ifade edilen sorunlarla
ilgili iyileştirme çalışmaları yapılması

PERFORMANS
GÖSTERGESİ
Çalışan Memnuniyet
Anketi Oranı

Doğru anket uygulaması konusunda
çalışanlara eğitim verilmesi
Hedef 2: 2018 yılında İzmir’in en mutlu, huzurlu ve tercih
edilen hastanesi olmak

Hastane içi iletişimin etkin kullanılması.
Bunun için periyodik toplantılar yapılması,
portal, sosyal medya ve mail gruplarının
etkin kullanılması.
Çalışanların sorunları kolaylıkla paylaşacağı
açık, şeffaf ve adil yönetim anlayışı ile
katılımcı bir ortam sağlanması.

Hedef 3: 2016 yılı sonuna kadar hastane bünyesinde ya da
anlaşmalı kreş hizmeti vermek.

Yönetim

Kalite Yönetim Birimi
Çalışan Memnuniyet
Anketi Oranı

Çalışanlar ile ilgili bildirilen
memnuniyetlerin ilgiliye bildirilmesi ve ortak
paylaşım alanı olan portalda paylaşılması
Yürürlükte olan ödül yönergesinin
uygulanmaya devam edilmesi
Çalışma ofislerinin, dinlenme ve sosyal
alanlarının konforlu ve ergonomik olması.
Çalışanların özel günlerinde hatırlanmaları
için bir sistem kurulması
Mevzuat gereği çocuk sayısı tamamlanırsa
hastane bünyesinde, tamamlanamazsa
Gaziemir İlçesi’nde bulunan kreşlerle
görüşülerek anlaşılması

SORUMLU

Yönetim

Kalite Yönetim Birimi

Genel Sekreterliğimize
Hastanemizde çalışmak
için başvuranların sayısı

Uygun bir kreşle
avantajlı şartlarda
anlaşma yapmak.

Bilgi Yönetimi Birimi

Yönetim
Çalışan Meclisi

Hedef 4: Hedef 3: 2017 yılı sonuna kadar hastane bünyesinde
veya spor merkezi ile anlaşarak çalışanların spor yapmaya
teşvik edilmesi

Hedef 5: Yılda en az 4 kez olacak şekilde bütün hastane
çalışanlarının katılımına açık faaliyet düzenlenmesi.
Hedef 6: 2016 yılı sonuna kadar çatıya yemek salonu
projesinin hayata geçirilmesi.

Halk Eğitim Merkezi ile görüşülerek
Hastanede fiziksel ortam sağlandığı takdirde
hastaneye eğitmen sağlanarak çalışanlara
spor imkanı verilmesi
Halk Eğitim Merkezlerinin ücretsiz
kurslarına çalışanlarımızın katılımı için
duyuruların yapılması
Spor merkezleri ile görüşülerek
çalışanlarımızın avantajlı şartlarda spor
yapmasını sağlayacak anlaşma yapılması
Sosyal Aktivite, kurslar, seminerler.
Gerekli tadilatın ve fiziksel düzenlemelerin
yapılması
Yapılacak dekorasyonda çalışan görüşlerine
yer verilmesi
Yemek hizmeti kalitesinin arttırılması

2016 yılı ve diğer yıllarda Yönetim
düzenli spor yapan
çalışan sayısı
Çalışan Meclisi

Yapılan faaliyet sayısı ve
katılım sağlayan çalışan
sayısı
Yemek salonunun
düzenlenerek faaliyete
geçmesi.
Konu ile ilgili çalışan
memnuniyet anketine,
öneri, memnuniyet
bildirimlerine ve diğer
alanlarda yapılan geri
bildirimler

Yönetim
Çalışan Meclisi
Yönetim
Yönetim, Kalite Yönetim
Birimi, Diyetisyen

AMAÇ 5: Eğitim faaliyet ve imkanlarının arttırılması.
HEDEFLER
Hedef 1: Kongre, kurs, seminerlere katılımın her yıl en az
%20 artırmak.

Hedef 2: 2016 yılı sonuna kadar 6 ayda bir Hastane
Bülteninin çıkarılması.
Hedef 3: 2017 yılı sonuna kadar yoğun bakım sertifikası olan
hemşire sayısını 1’den 5’e yükseltmek.
Hedef 4; 2018 yılı somuna kadar 120 kişilik eğitim merkezini
açmak.

FAALİYETLER
Kongre, kurs ve seminerleri hastanenin tüm
iletişim kanallarını kullanarak etkin bir
şekilde duyurulması,
Katılım isteyen çalışanlara mevzuat
çerçevesinde kongre izinlerini
kullanabilmesi.
Özellikle kendi çalışma alanı ile doğrudan
ilgili eğitim faaliyetine katılacak olan
çalışanın ödemelerinde hastane bütçesini de
göz önüne alarak yardımcı olunması.
Çalışanlara yönelik olarak kendi
çalışanlarımızın katkıları ile bilimsel ve
aktüel içerikli bir bülten çıkarılması.
Sağlık Bakanlığı’nın açtığı kurları takip
ederek, katılımın sağlanması
Genel sekreterliğimiz nezdinde yapılan
projenin takibini sağlamak.
Semt polikliniğinin açılması ile birlikte
fiziksel mekan planlaması yapılarak, gerekli
düzenlemelerin başlatılması

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

SORUMLU

2015 yılında kongre, kurs
ve seminerelere katılım
sayısının, 2016 yılındaki
katılım sayısına oranı

Yönetim

Periyotlara uygun bülten
çıkarılması.

Eğitim Birimi
Hasta İletişim Birimi
Kalite Yönetim Birimi
Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdürlüğü
Eğitim Birimi

2017 yılı sonunda
hastanemizde en az 5
sertifikalı hemşire olması
2018 yılı sonunda eğitim
merkezinin faaliyete
geçmesi

Eğitim Birimi

Yönetim

AMAÇ 6: Çevre ve doğaya duyarlı hastane olmak
HEDEFLER
Hedef 1: 2018 yılı sonuna kadar güneş panelleri ile elektrik
üretmek
Hedef 2: 2018 yılı sonuna kadar artezyen kuyusu açarak su
temin etmek.
Hedef 3:Her yıl en az % 5 enerji tasarrufu sağlayarak bunun
hastanede bir kültür haline getirilmesini sağlamak.

Hedef 4: 2017 yılı sonuna kadar verimlilik karne verilerine
göre tıbbi ve diğer atık miktarlarında İzmir’de birinci olmak.

Hedef 5: 2018 yılı sonuna kadar çevreye sıfır zararlı ürünler
kullanmak.

FAALİYETLER

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

2017 yılı içerisinde güneş panelleri yapılacak
alanın mimari projesinin hazırlanması
2018 yıl sonuna kadar güneş panellerinin
montajının yapılması
Hastane içerisinde artezyen kuyusu açılacak
alanın fizibilite çalışmalarının yapılması.

Hastanemizin elektrik
ihtiyacının %30’unu
güneş panelleri
vasıtasıyla karşılamak.
Hastanemizin su
giderlerinde %25 azalma
sağlamak.
2015 yılı ile 2016 yılının
enerji kaynaklarına
ödenen miktar açısından
karşılaştırılması

Yönetim

2017 yılı sonunda
İzmir’de faaliyet gösteren
kamu hastanelerinin atık
miktarlarının, hastanemiz
atık miktarları ile
karşılaştırılması.
Hastane faaliyetlerinde
kullanılan ürünlerin eğer
çevreye sıfır zararlı
karşılığı varsa mutlaka bu
ürünün tercih edilmesi

Atık Yönetimi Sorumlusu

Bilgilendirme ekranlarında konu ile ilgili
eğitim içerikli görsellerin yayınlanması
İlgili alanlarda uyarıcı broşürler ve yazıların
asılması.
Konu hakkında çalışanların birbirlerine
gönüllü eğitimci ve uyaran olmasının
sağlanması
Atık yönetimi eğitimlerinin etkin bir şekilde
devam etmesi
Periyodik kontroller.

Bu ürünlerin temin edilmesi.
İlgili alanlarda kullanılması.

SORUMLU

Yönetim
Tüm Çalışanlar ve hastalar

Tüm çalışanlar

Yönetim
Sorumlu Tüm Birimler

AMAÇ 7: Engelliler tarafından tercih edilir bir hastane olmak
HEDEFLER

FAALİYETLER

Hedef 1:2017 yılı sonuna kadar İzmir’de en çok engellinin
tercih ettiği hastane olmak

Hastaneye başvuran engelli sayısının tespit
edilmesi

Hedef 2; 2017 yılı sonuna kadar zihinsel engellilere yönelik
bilgi sistemi kurmak ve web sitemizi görme engellilere uygun
hale getirmek

Başvuru yapan engelli vatandaşların
memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi

Hedef 3;2016 yılı sonuna kadar görme engellilerin cep
telefonlarıyla yönlendirildiği sistemi uygulamak.

İlgili yazılım ve donanımlar için şartnameleri
oluşturmak, ihalesini gerçekleştirmek.

Hedef 4 2018 yılı sonunda engellilerin kendilerini engelli
hissetmediği, engellerinin fark edilmediği hastane olmak

PERFORMANS
GÖSTERGESİ
2015/2016 ve 2016/2017
yılları hastaneye yapılan
engelli başvuru sayısının
oranı
Engelli Hasta
Memnuniyet Oranı

SORUMLU
Hasta İletişm Birimi

AMAÇ 8: İlaç Güvenliğini En Üst Düzeyde Sağlamak
HEDEFLER
Hedef 1: 2016 sonuna kadar eczanede ilaç hazırlama
ortamının personelin çalışma ortamından ayrılması.

FAALİYETLER
Semt polikliniğimiz açılmasıyla ortaya
çıkacak olan boş alanlardan uygun bir alan
belirlenmesi.
Fiziki düzenlemelerin yapılması

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

SORUMLU

İlaç hazırlama ortamındaki
iş çeşitliliğine bağlı
karışıklığını azaltarak
ilaç güvenliğini sağlamak
İş akışını hızlandırmak

Yönetim-Eczane

İlaç hatalarını önlemek

Yönetim-Eczane

Eczane çalışmaları için ayrı bir alanda büro
ortamının oluşturulması.
Hedef 2: 2020 sonuna kadar ilaç tabletlerinin eczanede
otomasyonla hazırlanarak kapalı döngü ilaç hazırlama
sistemi kurmak

İlgili iş ve işlemler için teknolojik alt yapının
oluşumunun sağlanması

İlaç maliyetlerini azaltmak
Sorumluların ve kullanıcıların sistemle ilgili
eğitime tabi tutulması ve uygulamaya
geçilmesi

İşgücü kaybını engellemek
İlaca ulaşım sürecini
kısaltmak
Mesai sonrası ilaç temin
sıkıntısını çözmek

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Uygulama İlkeleri
Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi 2016-2020 Stratejik Planının
uygulama ilkeleri aşağıdaki gibidir;






Bu stratejik plan 2016- 2020 dönemini kapsamaktadır.
Stratejik planın etkin bir şekilde uygulanması, üst yönetimin desteği çerçevesinde tüm
birimlerin ve çalışanların ortak sorumluluğudur.
Stratejik planın uygulaması, takibi ve değerlendirmesi ekibin değişimlerinden
etkilenmez
Uygulanmasında süreklilik ve işbirliği esastır.
Stratejik plan iç ve dış faktörlerde meydana gelen değişmelere bağlı olarak gözden
geçirilir ve gerekirse revize edilir.

İzleme ve Değerlendirme
İzleme ve değerlendirme, stratejik planın uygulanmasının en önemli sürecidir.
İzleme ve değerlendirme süreci; planda yer alan amaç, hedef ve faaliyetlerin ne ölçüde
gerçekleştiğinin takip edilmesi, eksiklerin giderilmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanmasını
kapsar. Bu sürecin sorumluluğu Stratejik Plan Ekibi’ne aittir. Her yıl değerlendirme raporu
hazırlanıp web sayfasından yayınlanacaktır.
Amaç tablolarında belirtilen sorumlu olan birimler tarafından stratejik faaliyetler,
takip edilecek, değerlendirilecek ve Stratejik Plan Ekibine rapor edilecektir. Stratejik amaç ve
hedeflere ne kadar ulaşıldığının takip edileceği bu raporlar, daha sonraki çalışmalara da
kaynaklık edecektir.
Ulaşılamayan amaç ve hedefler ile gerçekleştirilemeyen faaliyetlerin nedenleri
araştırılacak ve gerekli düzenleyici ve önleyici faaliyetler başlatılacaktır. Bu plan; olağan
durumlarda her yılın sonunda, gerekli durumlarda ise her zaman gözden geçirilerek ihtiyaca
göre revize edilecektir.

SONUÇ:
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle kamu alanlarında hızlı bir
değişim ve gelişim zorunlu olarak yaşanmaya başlanmıştır. 5018 Sayılı Kanunla kamu kurum
kaynaklarının ihtiyaca göre etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için stratejik plan
hazırlaması zorunlu hale gelmiştir.
Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi2016-2020 Stratejik Planına,
öncelikle dinamik ve çalışanlarımızın kolaylıkla öğrenip, içselleştirebileceği bir plan ve
vizyon ifadesi çalışmasıyla başlamış; bu vizyonla uyumlu misyon ifadesi belirlenmiş, mevcut
durum, GZFT ve paydaş analizleri yapılmış, bu bilgiler ışığında stratejik ölçülebilir amaçlar;
amaçlara ulaştıracak hedefler, hedefleri sağlayacak performans göstergeli faaliyetler, bu
faaliyetlerin sorumluları, izleme ve değerlendirme süreci belirlenerek hazırlanmıştır.
Stratejik planın hazırlanması sırasında çalışanlarımızın, hastalarımızın, kamu
kurumlarının aktif katılımı sağlanıp, görüş ve önerileri dikkate alınarak stratejik öncelikler
tespit edilmiştir.
Stratejik planlama süreci kurum kültürüne katkı sağlayacaktır. Ayrıca; gerekli
veri depolarının oluşmasını, iş akışının sürekliliğini, kurumlar arası işbirliğini güçlendirmeyi,
alınacak akılcı kararlarla daha akılcı adımlar atmayı hedeflemektedir. Katılımcı yöntemlerle
hazırlanan stratejik plan, amaç ve hedeflerin belirli dönemlerde değerlendirilerek varılmak
istenen yere nasıl gidileceğini gösteren bir yol haritası olacaktır.

KAYNAKÇA:
Sağlık Bakanlığı, (2012), Stratejik Plan 2013 - 2017
Sağlık Bakanlığı, (2012), İl Sağlık Müdürlükleri İl Stratejik Plan Rehberi
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Devlet Planlama Teşkilatı, Haziran 2006
Stratejik Planlama, Salim DEMİRHAN, 2014
Gaziemir Belediyesi Stratejik Planı 2015-2019
Sağlık Bakanlığı Karar Destek Sistemleri Verileri, 2015
Sağlık Bakanlığı Verimlilik Karnesi Verileri, 2015

