
Zirc Városi Erzsébet Kórház-
Rendelőintézet

Stratégiai célrendszer
A  Zirc  Városi  Erzsébet  Kórház-Rendelőintézet  (továbbiakban  Kórház)  Missziós 
Nyilatkozata  alapján,  az  abban  megfogalmazott  szellemiség  valóra  váltása,  a  Kórház 
koherens  működése,  fejlesztése  és  vezetése  érdekében  az  alábbi  stratégiai  célok  és 
gondolkodás mentén kívánja küldetését beteljesíteni, a Missziós Nyilatkozatban foglaltakat 
megvalósítani.

1. A Kórház biztosítsa,  folyamatosan emelkedő színvonalon a  Zirci  kistérség lakossága 
részére tegye elérhetővé valamennyi, a népegészségügyi mutatók alapján szükséges, a 
szakmai  szabályok  és  jogszabályok  által  megengedett  lakosságközeli  ellátást,  így 
különösen  a  járóbeteg  szakellátásokat,  az  egynapos  sebészeti  és  nem  sebészeti 
ellátásokat, a lakos, a beteg otthonában igénybe vehető szolgáltatásokat.

2. A Kórház legyen Veszprém megye meghatározó rehabilitációs központja, módszertani 
műhelye,  akkreditált  képzési  helyszíne  mind  a  szakorvos,  mind  a  szakdolgozó 
képzésben.

3. A  Kórház  váljon  a  Zirci  kistérségben  egészségügyi  ellátások  szervezésének  és 
fejlesztésének szellemi központjává, oktató bázisává, oktatás szervezési tevékenységével 
járuljon  hozzá  a  Zirc  kistérségi  szakemberek  (orvosok,  nem  orvos  diplomások, 
szakdolgozók, stb.) folyamatos, egységes szemléletű, koordinatív képzéséhez, valamint a 
kistérségi lakosság egészségtudatos magatartásának kialakításához, fejlesztéséhez.

4. A Kórház legyen kiemelt területe, illetve aktív szereplője betegségek megelőzésének, 
korai  felismerésének,  illetve  a  már  kialakult  és  kezelt  betegségek  esetén  állapot 
rosszabbodásának megelőzésének. (primer, szekunder és tercier prevenció)

5. A Kórház biztosítsa,  hogy az általa nyújtott ellátásokat és szolgáltatásokat szükséglet 
alapon,  egyenlő hozzáférési  esélyt  garantálva,  a  hatékony és  hatásos  ellátásszervezés 
elveit szem előtt tartva vehessék igénybe.

6. A  Kórház  biztosítja  a  krónikus,  magas  ápolási  igényű,  állandó  orvosi  felügyeletet 
igénylő  betegek,  illetve  végstádiumú  betegek  ellátását,  megteremtve  részükre  az 
emberhez méltó eltávozás, hozzátartozóik részére a méltó eltávozás feltételeit.

7. A  Kórház  működése,  valamennyi  tevékenysége  során  kiemelt  figyelmet  fordít  a 
betegjogok érvényesítésére, a betegközpontúságra – folyamatosan szem előtt tartva az 
egyén igényeit és érdekeit, de ezzel nem csorbítva más betegek ellátáshoz való jogát és 
hozzáférési esélyét.
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8. A Kórház tevékenységét környezettudatosan végzi, olyan eljárásokat és megoldásokat 
alkalmaz, mely a természeti környezetet minél kevésbé terheli (hangsúlyt helyezve az 
újrafelhasználásra,  újrahasznosításra,  megújuló  erőforrások  használatára),  továbbá 
gondoskodik  a  Kórház  természeti  és  épített  környezete  állagának,  színvonalának 
megóvásáról, fejlesztéséről.

9. A  Kórház  kiegyensúlyozott  gazdálkodást  folytat,  rendelkezésre  álló  erőforrásait 
racionálisan, a lehető legmagasabb kistérségi egészségnyereség előállítására törekedve – 
de egyéb célok teljesülését nem veszélyeztetve – használja fel.

10. A Kórház kiemelt  figyelmet fordít  a  munkahelyi  közösség erősítésére,  az összetartás 
erősítésére, a humán erőforrás megtartására, fejlesztésére és megújítására.

11. A  Kórház  tudatos,  a  kitűzött  célok  hatékony  megvalósítását  támogató 
szervezetfejlesztési  tevékenységet  folytat;  tanuló,  a  változó  környezethez  rugalmasan 
alkalmazkodó,  minőségügy iránt  elkötelezett  szervezetet  és  szervezeti  működést  épít, 
kialakítja  és  fejleszti  a  mindehhez  szükséges  kapcsolatrendszert  a  döntéshozók,  az 
államigazgatás, a szakmai szervezetek és szolgáltatók, a gazdaság szereplői és a helyi 
közösségek felé.
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