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1.AMAÇ: Hastanemizden hizmet  alan  ve  alacak olan  tüm hastalara hastane hizmetlerinin doğru  ve  güncel  bir 

şekilde tanıtılması, hizmet sürecinde uygun ve hızlı bir şekilde yönlendirilmeleri, ortaya çıkan sorunların çözümü, 

ihtiyaç  duydukları  yan  hizmetlerin  sağlanması,  hizmet  sürecinin  hasta  ve  çalışanların  memnuniyeti  ile 

sonuçlandırılmasına yardımcı olmaktır. Bu prosedür hizmet alma potansiyeli taşıyan tüm insanlar ve tüm hastane 

çalışanlarını kapsar.Hastanemizin medya ile ilişkilerini düzenli olarak yürütmek ve hastane çalışmalarını doğru ve 

hızlı bir şekilde medyaya duyurmaktır.  

2.KAPSAM:  Halkla İlişkiler, hastalar, hasta yakınları ve hastane çalışanları kapsar. Medyaya duyurulmasına karar 

verilen hastane içi haberler ve medyanın hastaneden istediği haber, görüşme istekleri basın biriminin görevlerini 

kapsar. 

3.KISALTMALAR: 

KYB:Kalite Yönetim Birimi 

4.TANIMLAR: 

Medya: Yazılı ve görüntülü kitle iletişim araçları topluluğu 

5.SORUMLULAR 

 Başmüdür 

 Müdür 

 Müdür Yardımcısı 

 Birim Memuru 

6. HALKLA İLİŞKİLER FAALİYET AKIŞI: 

6.1. Hastalardan  ve  hasta  hakları  biriminden  gelen  dilekçelerin  değerlendirilmesi  ve  sonuçlarının  izlenmesi 

yapılır. 

6.2. Hastane yönetimi tarafından hastanenin kullanım özelikleri belirlenerek hastalara yönelik hasta rehberi 

hazırlanır. Danışma görevlileri tarafından her yatan hastaya verilir ve uygulamalı olarak anlatılır. 

6.3. Anketler, düzenli bir şekilde günlük olarak yapılır. 

6.4. Anketler,  polikliniklerde  ve  kliniklerde  tedavisi  tamamlanan  hastaların  telefonla  aranarak  

memnuniyetlerinin sorgulanmasını yapar. 

6.5. Ayaktan Hasta Memnuniyet Anketleri ve Yatan Hasta Memnuniyet Anketleri için poliklinik ve kliniklerde 

tetkik ve tedavileri yapılmış hastalara günlük olarak 50 hasta anketi, Acil Servis Memnuniyet Anketleri için ise 

acil serviste tetkik ve tedavileri yapılmış, aciliyetleri giderilmiş hastalara aylık 25 hasta anketi yapılır. 

6.6. Anketlerin dijital ortamda yapılması halkla ilişkiler memuru tarafından sağlanır. 

6.7. Anketler, halkla ilişkiler bölümü tarafından hastalara uygulatılır. 

6.8.  Toplanan  anketlerin  analizi Veri  Analizi  Prosedürüne  göre  hastane  halkla  ilişkiler memuru  tarafından 

yapılır. 

6.9. Analiz sonuçları, hastane halkla ilişkiler memuru tarafından bir önceki anket sonuçları ile karşılaştırılır. 
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6.10. Hazırlanan sonuçlar, hastane yönetimi ve KYB tarafından değerlendirilir. 

6.11.  Değerlendirilen  sonuçlardan,  hangi  hizmetler  /  malzemelere  düzeltici  faaliyet  ve  önleyici  faaliyet 

açılacağına Düzeltici Ve Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre KYB ile birlikte karar verilir. 

6.12.Hasta  ve  hasta  yakını  memnuniyetinin  tespitine  yönelik;  yapılan  anketler  3  ayda  bir  Anket 

Değerlendirme Komisyon Üyeleri ile yapılan toplantıda, sonuçlar paylaşılarak gerekli düzeltici kararlar alınır.  

6.13.  Bu  işlemlerden  sonra  elde  edilen  sonuçlar,  Yönetimin  Gözden  Geçirme  Prosedürüne  göre 

değerlendirilir. 

6.14.Yönetimin olumlu görüşü olduktan sonar özel gün ve toplantılar için ya da kurum çalışanlarının sosyal ve 

kültürel yaşamlarına katkıda bulunabilecek ve kurum için gerekli hizmetleri planlamak; öneriler geliştirmek ve 

bunların hayata geçirilmesini sağlar. 

6.15.  Dış  hedef  kitleye  yönelik  hastane  ve  hizmetlerini  tanıtan  hastane  broşürü  ve  afişleri,  hastane 

yönetiminin danışmanlığında hazırlanır. 

6.16. Asılması uygun görülen afişler ve hastane içi duyurular asılır. 

6.17.Hastanemizde gerçekleştirilen organizasyonların çalışanlara duyurulması sağlanır. 

6.18.Hastane telefon rehberi numaraları değiştikçe basımı ve dağıtımı yapılır. 

6.19.Web  sayfasında  bulunan  tüm  dokümanların(organizasyon  şemaları,  duyuru  ve  haberler)  güncelliğini 

kontrol edilir. 

6.20.  Televizyondaki  sağlık  programları  ile  ilgili  video  çekimleri,  video montajları,  konuk  hocaların  ulaşımı, 

konuşma  metinleri,  bütün  doküman  ve  videoların  kanala  ulaştırılması  gibi  tüm  yayın  organizasyonunu 

düzenler. 

7.BASIN FAALİYET AKIŞI: 

7.1.Hazırlık 

7.1.1. Başhekimlik ve Başmüdürlük makamının vermiş olduğu görevleri uygulamaya geçirmek. 

7.1.2.  Reklâm,  bilgilendirme  görselleri,  tanıtım  filmleri,  hazırlamak  ve  yayınlamasını  sağlamak.  Fuar  ve 

etkinliklere katılmak. 

7.1.3. Basın  Görevlisi,  hastanenin  verdiği  hizmetler,  bölümleri  ve  yeni  uygulamaya  başlanan  yöntemler  ve 

haber  özelliği  taşıyan  hastalıklar  gibi  konularda  hastane  yönetiminin  onayından  sonra  medyaya  haber 

verilmesi konusunda çalışmalar yapar. 

7.1.4. Medyayla ilişkiler hasta hakları yönetmeliğine uygun olarak sağlanır. 

7.1.5.  Haber  özelliği  taşıyan  hastaların  röportaj  yapma  ve  görüntü  verme,  hastane  yönetiminden  izin 

alınılarak gerçekleştirilir. 

7.1.6. Hasta hakları yönetmeliğine uygun olarak hasta röportaj yapmayı ve görüntü vermeyi kabul etmiyorsa 

ya  da  hastanın  bunları  yapması  hekimi  tarafından  istenmiyorsa  sadece  hastanın  sağlık  durumu  hakkında 

medyaya  ilgili  hekim  ya da  yönetici  tarafından  bilgi  verilmesi  sağlanır. Hasta medyaya  kendisi  ile  ilgili  bilgi 
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verilmesini istemiyorsa, ilgili hekim ya da yönetici bu konuda bilgi verilmez. 

7.1.7.Doğru ve yeterli ölçüde bilgi verebilmek için ilgili bölümle işbirliği yapılır. 

7.1.8. Bu bilgiler ışığında medya çağrı metni ve basın bülteni hazırlanır. 

7.1.9. Hazırlanan medya çağrı metni ve basın bülteni içeriği için, bölüm yetkilisinin onayı alınır. 

7.1.10. Hastane Yazışma Prosedürüne uygun olarak ilgili yöneticilerin onayı alınır. 

7.1.11. Hazırlanan medya çağrı metni ve basın bülteni için başhekim veya başmüdür onayı alınır. 

7.2. Duyuru 

7.2.1.Basın toplantısı, yemek, konferans gibi etkinliklerde konuşma metnini hazırlamak, medya mensuplarının 

davet  edilmesini  sağlamak,  basın  bildirisini  hazırlamak,  medya mensuplarının  en  iyi  şekilde  karşılanmasını 

sağlamak ve etkinlik sonrasında medyaya resim ve video görüntüleri ile etkinliğin haberini servis etmek. 

7.2.2. Basın çağrı metni medyaya tele‐ fax ve mail kanalıyla iletilir. 

7.2.3. Basın toplantısının, etkinliğin ve ya organizasyonun yapılacağı yer belirlenir. 

7.2.4. Basın toplantısının, etkinliğin ve ya organizasyonla ilgili kişiler çağrılır. 

7.2.5. Basın toplantısının, etkinliğin ve ya organizasyon gerçekleştirilir. 

7.3. Dağıtım 

7.3.1. Basın toplantısı sırasında, önceden hazırlanan basın bülteni dağıtılır. 

7.3.2. Hasta ya da bölüm görüntüsü istiyorsa, basın mensuplarıyla ilgili bölüme gidilir. 

7.3.3. Yazılı  basında hastanemizle  ilgili  çıkan haberlerin  fotokopileri Dekanlık, Başhekimlik, Başmüdürlük ve 

Hastane Müdürlüğü ‘ne gönderilir. 

7.3.4. Hastanenin Web sitesinde basında çıkan haberlerin içeriği paylaşılır. 

7.3.5. Medyada  çıkan  haberler,  hastanenin  iletişim  bülteninde  yayınlanması  için  halkla  ilişkiler  bölümüne 

verilir. 

7.3.6. Eksik ve yanlış haber ise medyaya Başhekim veya başmüdür imzalı yazı hazırlanarak tele‐fax ile iletilir 

ve tekzip edilerek yayınlanması istenir. 

7.3.7.  Hastane  çalışanlarının  medyaya  bilgi  vermesi  657  sayılı  devlet  memurları  kanununa  göre  ilgili 

yöneticilerin onayı ile hastane yazışma prosedürüne uygun olarak sağlanır. 

7.3.8.  Tüm  haber,  duyuru  ve  etkinliklerin  Meram  Tıp  Fakültesi  ve  hastanesinin  internet  sitesinde 

yayınlanmasını sağlamak. 
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8.İLGİLİ DOKÜMANLAR 

 P.05 Düzeltici Ve Önleyici Faaliyet Prosedürü 

 P.07 Yönetimin Gözden Geçirilme Prosedürü 

 IP.01.09 Veri Analizi Prosedürü 

 IP.02.01 Hastane Yazışma Prosedürü 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 Hasta Hakları Yönetmeliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


