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1. BİRİMİ: Hasta İletişim Birimi 

2. GÖREV ADI: Şikayet Yönetimi Sistem Sorumlusu 

3. AMİR VE ÜST AMİRLERİ: Hastane Müdür Yardımcısı 

4. GÖREV DEVRİ:  Yıllık izin veya herhangi bir sebepten görevine gelemeyen Şikayet Yönetimi Sistem 

Sorumlusu yerine birimdeki diğer memur görevlendirir. 

5. GÖREV AMACI: 

Sağlıkta  Kalite  Standartları  (SKS)  Versiyon  6  standartları  ile  uyumlu  şekilde  şikayetlerin 

değerlendirilmesini sağlamak. 

6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/YETKİLER 

 Şikayet yönetim sisteminin iyileştirilmesi için temel oluşturmak ve gözden geçirilmek üzere üst 

yönetime rapor sunmak. 

 Şikayetleri  ele  alma  prosesinin  etkili  ve  verimli  işletilmesini  ve  prosesleri  gözden  geçirmeyi 

sürdürmek. 

 Şikayet  yönetim  sistemi  el  kitabını  ve  prosedürlerini  dökümante  etmek,  onaylatmak  ve  ilgili 

birimlere dağıtımını sağlamak. 

 Şikayet izleme ve ölçme planı oluşturarak uygulanmasını sağlamak. 

 Hasta hakları  ihlalleri  ile  ilgili başvuruları almak,  ilk görüşmeyi yapmak, hasta hakları başvuru 

formunu  doldurmak,  başvuru  kayıt  defterini  kaydetmek,  başvuru  sahibine  bilgi  vermek  ve 

danışmanlık yapmak. 

 Başvuru  konusu  sorun  yerinde  çözülürse,  başvuru  kayıt  defterine  işlemek.  Yerinde 

çözülemeyen sorunlar için hasta hakları başvuru formunu doldurarak hasta hakları kuruluna ilgili 

belgelerle birlikte göndermek. 

 Alınan başvuru acil ise konuyu aynı gün başhekimliğe bildirmek. 

 Aleyhinde  başvuru  yapılan  çalışan  hakkında  bilgi  istemek  ve  7  gün  içerisinde 

cevaplandırılmasını sağlamak. 

 Hastaların eleştiri ve önerilerini dinlemek. 

 Hasta hakları uygulamalarını geliştirmek için çalışmalar yaparak kurula sunmak. 

 Hasta  hakları  kurulu  uygulamaları  ile  ilgili  eğitim  gereksinimlerini  belirlemek,  önceliklerini 

saptamak, eğitim konularını belirlemek, uygun zaman, yer, uygulama alanları ve eğitilen kişilerin 

belirlenmeleri konularında hasta hakları kurulu ile iş birliği yapmak. 

 Hasta  hakları  uygulamaları  ile  ilgili  eğitimlerin  uygulanması,  sorunlar  ve  gereksinimler 

konusunda başhekimliğe ve dekanlığa bilgi vermek ve görüşlerini almak. 
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 Kendi  kurumundaki  eğitim  programlarını  hazırlamak,  organize  etmek,  yürütmek  ve  eğitim 

materyali geliştirmek. 

 Formların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarına katılmak. 

 Çalışmaları hasta merkezli yapmak, hastaların haklarını daha çok koruyan, hastaları memnun 

etmeye ve alınan kararlara hastaları da dahil etmeye yönelik uygulamaları başlatmak. 

 Hasta hakları ile ilgili güncel yayınları izlemek ve duyurmak. 

 Hasta  hakları  ihlali  nedeniyle  kusurlu  bulunan  ve  idareye  bildirilen  çalışan  hakkında  ilgili 

mevzuata göre idare tarafından yapılan işlemin sonucunu resmi olarak başvurana bildirmek. 

 Şikayetlerin  adil,objektif,gizlilikle  ele  alınmasını  ve  yasal  şartlara  aykırı  olmayacak  şekilde 

değerlendirilmesini sağlamak. 

 Başvurularla ilgili istatistikleri tutmak. 

 Şikayetlerin objektifliğinin değerlendirilmesini sağlamak. 

 Şikayet  yönetim  uygunsuzlukları  çıkma  durumunda  gerekli  düzeltici  önleyici  faaliyetleri 

başlatmak ve takip etmek. 

 Şikayet yönetimi ile ilgili mevzuatı yeni gelişmeleri takip etmek. 

 Şikayet kutuları, web sayfası, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), yazılı ve sözlü şikayetler 3 

aylık periyotlarla şikayet analizi yapılmakta ve üst yönetim bilgilendirilmektedir. 

 Şikayet yönetimi ile ilgili veri analizi uygulamalarını yapmak. 

 Dış kuruluşları inceleyerek takip etmek, iyi uygulamaları kaydetmek. 

 Hasta hakları uygulamalarının tanıtımına ve toplumun bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar 

yapmak,. 

 Afiş, broşür, dergi vs. yayın hazırlanmasını sağlamak. 

 Hasta hakları web sayfasını oluşturmak, geliştirmek, işlerliğini sağlamak. 

  Seminer, sempozyum gibi etkinliklere katılmak, konu ile ilgili güncel yayınları izlemek, ilgili 

yerlere duyurmak, araştırma, değerlendirme ve denetime yönelik çalışmalar yapmak. 

 Hasta hakları ile ilgili araştırmalar yapmak, yaptırmak, hasta hakları uygulamalarını sistematik 

olarak değerlendirmek, bunun için gerekli istatistik ve kayıt sistemleri geliştirmek. 

  Diğer birimlerden ve kurum dışından gelen bilgi ve belgeleri incelemek ve değerlendirmek. 

 Ulusal ve uluslar arası hasta hakları uygulamalarını araştırmak ve hastaneye uyarlanmasını 

sağlamak. 

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kendisine verilen eğitimler doğrultusunda uygulama yapmak. 

7. ETİK İLKELER 

 Hastaların ve çalışanları haklarına saygı gösterir. 
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 Hizmet verdiği hasta ve çalışanların ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, 

hizmet  kalitesini  yükseltmeyi,  hasta  ve  çalışan  memnuniyetini  artırmayı,  hizmetten 

yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedefler. 

 Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 

 Görevini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütür, hizmetten yararlananlara 

iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatır. 

 Görevi gereği çalıştığı kurumun amaçlarına ve misyonuna uygun davranır. 

 Tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket 

ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din,  felsefi  inanç, 

siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamaz. 

 Kurum içinde güveni sağlayacak şekilde davranır ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık 

olduğunu davranışlarıyla gösterir. 

 Üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı 

davranır  ve  gerekli  ilgiyi  gösterir,  konu  yetkilerinin  dışındaysa  ilgili  birime  veya  yetkiliye 

yönlendirir. 

 Çıkar  çatışmasında  şahsi  sorumluluğa  sahiptir  ve herhangi bir potansiyel  ya da gerçek  çıkar 

çatışması  konusunda  dikkatli  davranır,  çıkar  çatışmasının  farkına  varır  varmaz  durumu 

üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutar. 

 Kurum  bina  ve  taşıtları  ile  diğer  kurum  malları  ve  kaynaklarının  kullanımında  israf  ve 

savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kurum mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını 

kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır. 

8. GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA; 

 Kamu  görevlileri,  çıkar  çatışmasında  şahsi  sorumluluğa  sahiptir  ve  çıkar  çatışmasının 

doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek 

çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak  için gerekli adımları atar, 

çıkar  çatışmasının  farkına varır  varmaz durumu üstlerine bildirir  ve  çıkar  çatışması  kapsamına giren 

menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 

 

 


