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1. AMAÇ: 

Hastanemizde  ulusal  düzenlemeler  ve  uluslararası  anlaşmalarla  belirlenmiş  hasta  haklarının  uygulanmasının 

sağlanması, hasta ve yakınlarının ihtiyacına uygun sağlık hizmeti sunulurken hakları, sorumlulukları ve hastanenin 

sorumlulukları konusunda uygun tutum ve davranışın sağlanması için yöntemleri tanımlamaktır. 

2. KAPSAM 

Bu prosedür; hastanemizdeki tüm çalışanları kapsar. 

3. SORUMLULAR 

 Başhekim,  

 Hasta Hakları Sorumlusu  

 Tüm çalışanlar sorumludur. 

4.FAALİYET AKIŞI 

4.1.Genel 

4.1.1.Hasta Hakları ve Sorumlulukları, Hastanemizde ayaktan ve yatan hastaların en iyi tanı ve tedavi hizmetini 

almalarını sağlamak ve tedavilerini kolaylaştırmak için sorumluluklarını belirlemek üzere yazılı hale getirilmiştir. 

4.1.2.Hasta  Hakları  ve  Sorumlulukları,  hastanemizde  hastaların  görebileceği  alanlara  asılmış  bilgilendirme 

amaçlı tabelalar bulunmaktadır. 

4.1.3.Yatışı yapılan tüm hastalarımıza Hasta Hakları ve Sorumlulukları konusunda eğitim verilir. 

4.1.4.Hasta,  hastanemize başvurduğu andan itibaren hastanenin genel tanıtımının ve servislerinin anlatıldığı 

bir broşür verilir. Ayrıca hekim ve hemşire tedavi ve bakım ile ilgili gerekli bilgileri hastaya, anlayamıyorsa 

birinci derecede yakınına anlatılır. Bu bilgiler hastanın tedaviye ve bakımına katkısını artırır ve karar verme 

aşamasında olabildiğince bilgilenmiş olmasını sağlar. 

4.1.5.Tüm Hastalarımızın yatış sonrası kurum ve hizmetler hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak için 

hastalıklarla ilgili bilgi broşürlerimiz bulunmaktadır. 

4.2.Hasta Hakları 

4.2.1. Mahremiyet Hakkı 

  Hastanın,  mahremiyetine  saygı  gösterilmesi  esastır.  Hasta  mahremiyetinin  korunmasını  açıkça  talep  de 

edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir. 

Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu istemek hakkı; 

a) Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini, 

b) Muayenenin,  teşhisin,  tedavinin  ve  hasta  ile doğrudan  teması  gerektiren diğer  işlemlerin makul  bir 

gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini, 
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c) Tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesini, 

d) Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında bulunmamasını, 

e) Hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına  müdahale edilmemesini, 

f) Sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulmasını, kapsar. 

Ölüm olayı, mahremiyetin bozulması hakkını vermez. 

Eğitim  verilen  sağlık  kurum  ve  kuruluşlarında,  hastanın  tedavisi  ile  doğrudan  ilgili  olmayanların  tıbbi 

müdahale sırasında bulunması gerekli ise; önceden veya tedavi sırasında bunun için hastanın ayrıca rızası alınır. 

4.2.2.İtibar Ve Saygı Görme Hakkı 

 Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir. 

 Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik, 

şefkatli  ve  sağlık  hizmetleri  ile  ilgili  mevzuat  ve  bu  Yönetmelik  hükümlerine  uygun  şekilde  davranmak 

zorundadır. 

 Sağlık  hizmetlerinin  her  safhasında,  hastalara,  onların  bedeni  ve  ruhi  durumları  dikkate  alınarak,  hangi 

işlemin  neden  ve  nasıl  yapıldığı,  yapılacağı  ve  bekletilmeleri  söz  konusu  ise,  bekletilmenin  sebepleri 

hususunda gerekli ve yeterli bilgi verilir. 

 Sağlık kurum ve kuruluşlarında,  insan haysiyetine yakışır gereken her  türlü hijyenik şartların sağlanması, 

gürültünün ve rahatsız edici diğer bütün etkenlerin bertaraf edilmesi esastır. Gerektiğinde, bu hususlar hasta 

tarafından talep konusu yapılabilir. 

 Hasta  ziyaretçilerinin  kabul  edilmesi,  kurum veya  kuruluşça belirlenen usul  ve esaslara uygun olarak  ve 

hastaların huzur ve sükunlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilir ve bu 

konuda gereken tedbirler alınır. 

4.2.3.Hastaya Ait Bilgilerin Gizliliği Saklanması Hakkı 

 Sağlık  hizmetinin  verilmesi  sebebiyle  edinilen  bilgiler,  kanun  ile  müsaade  edilen  haller  dışında,  hiçbir 

şekilde açıklanamaz. 

 Kişinin  rızasına  dayansa  bile,  kişilik  haklarından  bütünüyle  vazgeçilmesi,  bu  hakların  başkalarına  devri 

veya  aşırı  şekilde  sınırlanması  neticesini  doğuran  hallerde  bilginin  açıklanması,  bunları  açıklayanın  hukuki 

sorumluluğunu kaldırmaz. 

 Hukuki ve ahlaki yönden geçerli ve haklı bir sebebe dayanmaksızın hastaya zarar verme ihtimali bulunan 

bilginin ifşa edilmesi, personelin ve diğer kimselerin hukuki ve cezai sorumluluğunu da gerektirir. 
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 Araştırma  ve  eğitim  amacı  ile  yapılan  faaliyetlerde  de  hastanın  kimlik  bilgileri,  rızası  olmaksızın 

açıklanamaz. 

4.2.4.Hasta Güvenliği Ve Emniyet Hakkı 

 Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakları 

vardır. 

 Bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastaların ve ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal 

güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. 

 Tutuklu ve hükümlerin sağlık kurum ve kuruluşlarında muhafazaları ile ilgili özel mevzuat hükümleri 

saklıdır. 

4.2.5.Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgilendirme Ve Hasta Rızasının Alınması Hakkı 

Hastaya; 

a) Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, 

b) Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, 

c) Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki 

muhtemel etkileri, 

ç) Muhtemel komplikasyonları, 

d) Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskleri, 

e) Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri, 

f) Sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri, 

g) Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği, hususlarında bilgi verilir. 

 Rıza  alınırken  hastanın  veya  kanuni  temsilcisinin  tıbbi  müdahalenin  konusu  ve  sonuçları  hakkında 

bilgilendirilip aydınlatılması esastır. 

 Hastanın  verdiği  rıza,  tıbbi  müdahalenin  gerektirdiği  sürecin  devamı  olan  ve  zorunlu  sayılabilecek  rutin 

işlemleri de kapsar. 

 Tıbbi müdahale, hasta tarafından verilen rızanın sınırları içerisinde olması gerekir. 
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 Hastaya  tıbbi  müdahalede  bulunulurken  yapılan  işlemin  genişletilmesi  gereği  doğduğunda  müdahale 

genişletilmediği  takdirde  hastanın  bir  organının  kaybına  veya  fonksiyonunu  ifa  edemez  hale  gelmesine  yol 

açabilecek tıbbi zaruret hâlinde rıza aranmaksızın tıbbi müdahale genişletilebilir. 

4.2.6.Tedaviye Reddetme Hakkı 

 Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak 

üzere;  hasta  kendisine  uygulanması  planlanan  veya  uygulanmakta  olan  tedaviyi  reddetmek  veya 

durdurulmasını  istemek  hakkına  sahiptir.  Bu  halde,  tedavinin  uygulanmamasından  doğacak  sonuçların 

hastaya veya kanuni temsilcilerine veyahut yakınlarına anlatılması ve bunu gösteren yazılı belge alınması 

gerekir. 

 Bu hakkın kullanılması, hastanın sağlık kuruluşuna tekrar müracaatında hasta aleyhine kullanılamaz. 

4.2.7.Hasta Sorumlulukları 

    Genel Sorumluluklar 

 Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen 

tavsiyelere uymalıdır. 

 Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir. 

 Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır. 

Sosyal Güvenlik Durumu 

 Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. 

 Hasta; sağlık karnesinin (Bağ‐Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır. 

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme 

 Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, 

eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir. 

Hastane Kurallarına Uyma 

 Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. 

 Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır . 

 Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir. 

 Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması 

ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir. 

 Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. 
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 Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır. 

Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma 

 Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır. 

 Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına 

bildirmesi gerekir. 

 Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını 

belirtmesi gerekir. 

 Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan 

kendisi sorumludur. 

4.2.7. İlgili Dökümanlar 

 

 

 

 

 


