
DÖK.KODU YAY. TRH. REV. TRH. REV.NO SAYFA NO.

KU.PL.01 25.10.2017 17.06.2021 2 1/3

KURUMSAL AMAÇLARIMIZ HEDEF FAALĠYET 

1-ETKĠLĠLĠK:

Planlanan hedeflere ulaĢmanın 

ölçüsüdür.

Çağdaş kalite standartlarında, zamanında, güvenilir, 

izlenebilir, teşhis ve tedavi hizmetleri sunmak

SKS bölümlerine yönelik kalite göstergeleri, Öz değerlendirmeler, hedef 

analizleri vb. çalışmalar vasıtasıyla, bu bölümlere ilişkin hizmet süreçleri 

ve hizmetin sonucunun değerlendirilmesi

2-ETKĠNLĠK:

ĠĢleri doğru yapabilme kabiliyetidir.

Kanıta Dayalı Tıp ilkeleri ile koruyucu tedaviyi ön 

planda tutarak, ağız ve diş sağlığı sorunlarını bilimsel 

ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek

*Mamak bölge sınırları içerisindeki okullara diş fırçalama, ağız ve diş 

sağlığı eğitimi vermek. İlçe sınırları içerisinde huzur evi, yaşlı ve bakımevi 

vb. alanlarda diş ve ağız ve diş sağlığı eğitiminin verilmesi

*Her görev için gerekli eğitim ihtiyacının belirlenmesi

*Yeni görev alacak çalışanlara uyum eğitimi verilmesi

*İnsan kaynağının bilgi, deneyim ve yeterliliğini artıracak eğitim 

programları geliştirilmesi

*Kurum içi kalite çalışmalarına yönelik eğitim ve tatbikatların sağlanması.

3-VERĠMLĠLĠK:

Hedeflere en az kaynak kullanımı ile 

ulaĢılmasıdır.

Tüm faaliyetleri kapsamında, geri dönüştürülebilir 

atıklarını değerlendirmeyi, sınırlı olan doğal kaynak 

kullanımlarını azaltmayı, çevreye zararlı atıklardan 

dolayı oluşacak kirliliği önlemeyi, canlı hayatı 

olumsuz etkilememeyi, çevreyi kirletmemek için 

gerekli tedbirleri almak

*Uygun atık yönetim planı

*Uygun stok yönetiminin sağlanması

*Enerji tasarrufu

4-SAĞLIKLI ÇALIġMA YAġAMI:

Sağlık çalıĢanları için ideal ve güvenli 

bir çalıĢma ortamı ve altyapısının 

sağlanmasıdır.

Hizmet satın alımı ile çalışanlar dâhil tüm kurum 

personelinin çalışma ortamları ve yaptıkları işlerden 

dolayı karşılaşabilecekleri riskleri tanımlamak ve 

koruyucu önlemler almaktır.

*Tehlike ve risklerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi sağlanmaktadır.

*Tüm çalışanların güvenli ve yeterli derecede çalışabilmesi için gereken 

eğitim ve bilginin sunulması sağlanmaktadır.

*İşyeri içerisinde kaza ve yaralanma vakalarının azaltılması veya bertaraf 

edilmesi için gereken önlemlerin alınması sağlanmaktadır. Bu amaçla olay 

bildirimleri ve ramak kala olay bildirimleri değerlendirilmekte ve gerekli 

önlemler alınmaktadır.

*Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çalışan sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi sağlanmaktadır.

MAMAK ADSM

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERĠN GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK EYLEM PLANI

Elde edilen çıktıların, somut veriler ile izlenmesi ve iyileştirilmesinin 

sağlanmasıdır

*Her yıl Eğitim ve öğretim yılı içerisinde okullarda ve hasta eğitim planı 

kapsamında belirlenen diğer alanlarda  eğitim programı   hazırlamak ve 

gerekli izinleri alarak programı uygulamak

*Her yıl Kurumun sağlıkta kalite ve hizmet içi çalışmalarını kapsayan 

eğitim planı hazırlamak

*Kongre, kurs ve sempozyum gibi organizasyonlara çalışanların 

katılımını sağlamak

PLAN 

*Atık yönetim planı eğitimlerinin verilmesi, uygulamaların takibi ve 

gerektiğine düzeltici önleyici faaliyetler

*Stok yönetim prosedür ve talimatlarının tüm çalışanlarca bilinmesi ve 

uygulama takibi

*Gereksiz elektrik ve su harcamalarının önlenmesi amacı ile ünite içi 

değerlendirmeler

*Pro-aktif iş güvenliği yaklaşımının benimsenmesi

*Organizasyon kültüründe güvenli ve sağlıklı davranışların 

desteklenmesi,

*İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi, minimize edilmesi 

ve yönetilmesine ilişkin etkili yönetim sistemlerin geliştirilmesi ve 

uygulanması,

*Çalışanlar, stajyerler, tedarikçiler, ziyaretçiler ve hastalar için güvenli ve 

sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması,
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5-HASTA GÜVENLĠĞĠ:

Hizmet alan tüm paydaĢların zarar 

görmelerine yol açabilecek ve önceden 

öngörülebilen tüm tehlikeleri, kabul 

edilebilir bir düzeyde risk seviyesinde 

tutmak için alınabilecek tedbir ve 

iyileĢtirme faaliyetleridir.

Hasta güvenliğinde hedef hasta ve yakınlarını fiziki ve 

psikolojik olarak etkileyecek olumlu bir ortam 

yaratmaktır. Böylece süreçlerdeki basit hataların 

hastaya zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını 

engellemek, hataların hastaya ulaşmadan önce 

belirlenmesini, raporlanmasını ve düzeltilmesini 

sağlayacak önlemleri almaktır.

*Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması sağlanmaktadır

*Hastaya uygulanacak girişimsel işlemler için hastanın rızasının alınması 

sağlanmaktadır.

Sağlık hizmeti sunumunda iletişim güvenliğinin sağlanması için gerekli 

tedbirler alınmaktadır.

İlaç güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirler alınmaktadır.

*Cerrahi güvenliğin sağlanması, yanlış diş çekimi ve diş tedavilerinin 

engellenmesi sağlanmaktadır

*Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi, el hijyeni uyumu takip 

edilmektedir.

*Hasta düşmelerinin önlenmesi için tedbir alınmaktadır.

*Radyasyon güvenliğinin sağlanması için tedbir alınmaktadır.

*Engelli hastalara yönelik düzenlemelerin yapılması takip edilmektedir.

*Ramak kala olay bildirim sistemi çerçevesinde hasta güvenliğini 

ilgilendiren olay bildirimi gibi (ilaç güvenliği, cerrahi güvenlik) durumların 

kontrol etmek

*Hasta güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi sağlanmaktadır.

*Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması, tüm cihazların bakım ve 

kalibrasyonlarının sağlanması, diş hekimliğinde kullanılan sarf 

malzemelerinin güvenli depolanması  sağlanmaktadır.

*Hasta bilgilerin güvenli bir şekilde depolanması ve bilgi 

güvenliğitedbirleri alınmaktadır.

*Fiziksel koşulların  iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

6-HAKKANĠYET:

Hizmet alanların baĢka hiçbir fark 

gözetilmeksizin sadece tedavi ve bakım 

ihtiyaçlarına göre eĢit haklardan 

yararlanmasının kurumun tüm hizmet 

birimlerinde güvence altına alınmasıdır.

İnsan hakları ve yasalara uyum, tıbbi ve insani etiğe 

bağlılık

Her zaman ulaşılabilen ve sürekli hizmet,

*Hastalarımıza eşitlik ilkesi doğrultusunda hizmet verilmektedir.

*Hasta hakları doğrultusunda eğitimler verilmektedir.

*Kimliğinin açıklanmasını istemeyen hastalarımız için prosedür ve 

uygulama  oluşturulmuştur.

*Hizmet içi eğitimlerde konu vurgulanacaktır.

*Hasta anketleri ve ünite içi değerlendirmelerde konu takip edilecektir.

MAMAK ADSM

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERĠN GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK EYLEM PLANI

PLAN 

*Risk analizlerinde çalışan dışında hasta bazlı risk değerlendirmesi 

yapılarak gerekli önlemlerin alınması

*Sağlık çalışanlarının hastalara uygun ve anlaşılır bilgi vermesini 

sağlayacak kurum içi mekânların sağlanması ve kurum kültürünün 

oluşturulması,  Anket, web sayfamız, mobil uygulamalar, öneri kutusu 

gibi uygulamaların daha aktif kullanılması

*Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin 

uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlayıcı tedbirlerin 

alınması
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7-HASTA ODAKLILIK:

Sunulan tüm hizmetlerde, istek, ihtiyaç, 

beklenti ve değerleri dikkate alınarak 

hastanın teĢhis, tedavi ve bakım 

hizmetlerinde aktif katılımının 

sağlanmasıdır.

Hastanın teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinde aktif 

katılımının sağlanmasıdır.

*Hastalarımıza işlem öncesi sözel olarak bilgilendirme yapılmakta

*Broşürler aracılığı ile de bekleme süresince tedaviler hakkında bilgi 

verilmektedir.

*Aydınlatılmış onam formları da hastaların tedavi süreçlerine katılımını 

sağlamaktadır.

8-UYGUNLUK:

Yapılmasına karar verilen tıbbi iĢlem ve 

süreçlerde kiĢinin sağlığına zarardan 

çok fayda sağlanmasıdır.

Önce zarar verme ilkesini yerine getirmektir.

*Gerekli eğitim ihtiyacı ve taleplerin belirlenmesi

*Yeni görev alacak çalışanlara uyum eğitimi verilmesi.

*İnsan kaynağının bilgi, deneyim ve yeterliliğini artıracak eğitim 

programları geliştirilmesi

*Kurum içi kalite çalışmalarına yönelik ve eğitim ve tatbikatların yapılması 

sağlanmaktadır.

9-ZAMANLILIK:

TeĢhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 

hastanın ihtiyaçlarına göre en uygun ve 

kabul edilebilir bir zaman aralığı 

içerisinde sunulmasıdır.

Koruyucu Diş hekimliğini benimsetmek ve 

uygulamak;

Hastalık ilerlemeden yada oluşmadan gerekli tedbirleri 

almak.

*Hastalarımıza ağız ve diş sağlığı eğitimi verilmektedir. Zamanında 

müdahale için, Merkezimizde 24 saat kesintisiz nöbet hizmeti verilmekte; 

hastalarımızın mağdur olmaması için randevulu hasta dışında ayaktan 

gelen hastalarda mutlaka muayene edilmektedir.

*Hasta bekleme süreleri ve randevu süreleri takip edilmekte gerektiğinde 

döf başlatılmaktadır.

10-SÜREKLĠLĠK:

Tıbbi hizmetlerin kronolojik, disiplinler 

arası ve tedavinin tamamlanması 

sonrası devamlılığının sağlanmasıdır.

Her zaman ulaşılabilen ve sürekli hizmet, devamlılık

*Sağlık tesisinin fiziksel yapısı ve güvenlik şartlarını iyileştirilmesi 

sağlanmaktadır(yangına karşı alınacak önlemler.)

*Bilgilerin ve kişisel kayıtların saklanması amacı ile kayıtlar 

yedeklenmektedir.

*Hastanın değişiklik talebi yoksa tedavisini daha önce yapan hekime 

yönlendirilmektedir.

*Merkezimizde 24 saat kesintisiz nöbet hizmeti verilmekte ve hizmetin 

devamı sağlanmaktadır.

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

KALĠTE YÖNETĠM BĠRĠMĠ KALĠTE YÖNETĠM DĠREKTÖRÜ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER MÜDÜRÜ BAġTABĠP YARDIMCISI BAġTABĠP

Sağlık çalışanlarının hastalara uygun ve anlaşılır bilgi vermesini 

sağlayacak kurum içi mekânların sağlanması ve kurum kültürünün 

oluşturulması,  Anket, web sayfamız, mobil uygulamalar, öneri kutusu 

gibi uygulamaların daha aktif kullanılması

*Kongre, kurs ve sempozyum gibi organizasyonlara çalışanların katılımın 

sağlanılması

*Hizmet içi eğitimlerin zorunlu eğitimlerle sınırlı kalmaması

KONTROL EDEN

*Sağlık verilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlayacak mekanizmaları 

güçlendirmek (şifreleme sistemi, kullanıcı kontrolü, eğitimler, logların 

takibi, gizlilik sözleşmesi vb).

*Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini artırmak ve 

sürdürülebilirliğini sağlamak.

MAMAK ADSM

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERĠN GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK EYLEM PLANI

PLAN 

Hastalara yönelik eğitimlerin artırılması Kurumumuzun Kalite 

standartlarına uygunluğunu periyodik olarak değerlendirmek.

Öz değerlendirme yapmak.


