
                         KURUM  TANITIM  BİLGİ  REHBERİ

Hasta-sağlık çalışanı ilişkisini; aynı amaca ulaşmak üzere bir araya gelen ve bu amacı

gerçekleştirmek için birtakım iletişim ve işbirliği süreçlerini gerçekleştiren tarafların kurduğu

ilişki olarak tarif etmek mümkündür. Hasta ile sağlık personeli arasındaki iletişim sürecinin

temel amacı; hastanın sağlığının korunması, ihtiyaç duyulan tedavi ve tıbbi bakım hizmetinin

etkili şekilde sunulmasıdır.

Hasta Hakları Yönetmeliği ile hasta haklarının uygulanması için sağlık kurumlarına ve

sağlık çalışanlarına çeşitli sorumluluklar yüklenmiştir. Hasta haklarını uygulamaya geçirmek

amacıyla Bakanlığımızca hasta hakları mevzuat çalışmaları ile sağlık kurum ve kuruluşlarında

kurul  ve  birimler  oluşturulmuştur.  Sağlık  çalışanı  ile  hasta  ve  yakınları  arasında  gelişen

iletişim sorunlarının çözümünde, hasta hakları birimlerine önemli görevler düşmektedir. Aynı

zamanda  ilgili  birim  çalışanı  personel,  sağlık  kurum  ve  kuruluşlarında  hem  sağlık

çalışanlarına hem de hasta ve yakınlarına bilgilendirme, danışmanlık, yönlendirme ve eğitim

süreçlerinde önemli görevler üstlenmiştir.

Bununla birlikte Bakanlığımızca, Çalışan Hakları ve Güvenliğinin sağlanması ve ülke

genelinde standart uygulamaların hayata geçirilmesi için Beyaz Kod ve Çalışan Hakları ve

Güvenliği  Birimlerinin  oluşturulması  süreci  başlatılmış  olup,  eğitim,  kalite,  verimlilik,

şiddetin  önlenmesi,güvenliğin  sağlanması  ve  hakların  korunması  için  düzenlemeler

yapılmıştır. Ortak uygulamaların geliştirilmesi hak kayıplarının önüne geçilmesi, personelin

huzur ve güvenli bir ortamda çalışması, uyum ve motivasyonunu teminen “Çalışan Hakları

ve Güvenliği Uygulama Rehberi” yayınlanmıştır.    

Çok  boyutlu  bir  sorun  olan  sağlıkta  şiddet  ve  bu  eylemin  hukuki  sonucu  olan

eylemlerin işlenmemesi için; şiddete yol açan riskleri yok etmek, sağlıkta şiddeti sosyal algı

yoluyla,  idari/hukuki  ve  sosyal  yaptırımlar  ile  minimize  etmek,  şiddet  mağdurlarını

sahiplenmek  ve  mağdurlara  hukuki  destek  vermek,  suçluların  suç  işleme  düşünce  ve

kararlılığını zayıflatmak; geniş kitlelerin katılımı ve işbirliğiyle olumsuz olayların önlenmesi

amacıyla“Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı”hazırlanmış olup; eylemler ve alt faaliyetler

belirlenmiştir.



Bu Kapsamda;

 “Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı” çerçevesinde;hasta ve hasta yakınları ile

sağlık çalışanlarının iletişiminin güçlendirilmesi,

 Hasta ve çalışan haklarının birlikte ele alınarak çatışmayı en aza indirecek iletişim

yöntemlerinin geliştirilmesi,

 Sağlık  çalışanlarının,  hizmet  sunumu  esnasında  yaşadığı/yaşayacağı  iletişim

sorunlarının önüne geçilmesi ve bu kapsamda iletişim becerilerinin artırılması, 

 Yeni bir ile atanan personelin iletişimin ve uyumunun geliştirilmesi,

 Hastanelerin işleyişinde şiddete neden olabilecek olayların önlenmesine yönelik olarak

da kurulan Hasta Hakları Yerinde Değerlendirme Ekiplerinin etkin bir şekilde sürece

dâhil edilmesi,

 Sağlık  çalışanları  ve  hastaların  hak/sorumluluk/yetki  gibi  konularda

bilgilendirilmesinin sağlanması,

 Hasta ve sağlık çalışanlarının hak/sorumluluk/yetki kapsamında bilgi ve dokümanlara

doğru  ve  kolay  bir  şekilde  ulaşabilmesinin  sağlanması,  bu  doğrultuda  hasta

şikâyetlerinin ve sağlık çalışanına karşı şiddetin azaltılması,

 Hasta ve yakınları açısından sağlık hizmeti almak üzere başvurulan sağlık tesisi ve

sağlık  çalışanları  hakkında  yeterli  bilgiye  ulaşılması,  kurallar  ve  sorumluluklar

konusunda bilgilendirilmesinin sağlanması,

 Eğitim  içeriklerinin  revize  edilmesi,  tekrarının  önlenmesi,  zaman  ve  mekândan

bağımsız olarak ihtiyaç duyan herkesin dilediği anda tüm dokümana ulaşabilmesi,

 Sağlık  tesisi  bazında  verilen  hizmetlerin  kapsamının,  içeriğinin  bir  bütün  halinde

verilmesi,

 Hizmet birimlerinin öz değerlendirme yapmasına imkân sağlaması,

 Sağlık  tesislerimizce  verilen  mevcut  eğitimlerin  iletişim  konusunda  genişletilmesi,

farklı birimlerce tekrarının önlenmesi ve ihtiyaç hâsıl olan konularda güncellemenin

yapılması amaçlanmıştır.  
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1. HASTA HAKLARI İÇERİK EĞİTİMLERİ

1.1. Hasta Hakları Kavramı

 Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin,  sırf insan olmaları  hasebiyle

sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat

ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

1.2. Hasta Hakları Yönetmeliği

Temel  insan  haklarının  sağlık  hizmetleri  sahasındaki  yansıması  olan  ve  başta  Türkiye

Cumhuriyeti  Anayasası'nda,  diğer  mevzuatta  ve  milletlerarası  hukuki  metinlerde  kabul

edilen hasta haklarını somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve

kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan

haysiyetine yakışır şekilde herkesin hasta haklarından faydalanabilmesine, hak ihlallerinden

korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usül

ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanan yönetmeliği tanımlamaktadır.

1.3. 2014/32 Sayılı Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesi

Hasta  hakları  yönetmeliği  kapsamında  hasta  hakları  uygulamalarının  usul  ve  esaslarının

düzenlendiği genelgeyi tanımlamaktadır.

1.4. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü

Tabip  ve  diş  tabiplerinin,  deontoloji  bakımından  sorumlu  oldukları  kural  ve  esaslar  bu

nizamnamede tanımlanmaktadır.

1.5. Dilekçe Kanunu

Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili

dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile

başvurma haklarının kullanılma biçimi bu kanunda düzenlenmiştir. 

1.6. Bilgi Edinme Kanunu 

Kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  kamu  kurumu  niteliğindeki  meslek  kuruluşlarının

faaliyetlerinde  demokratik  ve  şeffaf  yönetimin  gereği  olan  eşitlik,  tarafsızlık  ve  açıklık
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ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri

düzenlenmiştir. 

1.7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve

özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile

uyacakları usul ve esaslar düzenlenmektedir.

1.8. Türk Ceza Kanunu 

Türk Ceza Kanunu kapsamında kamu görevlisinin görevi nedeniyle sorumluluk alanına

giren konularla ilgili kanun maddeleri aşağıda çıkarılmıştır. 

İlgili Madde Suç
Madde 83 İhmal ile kasten öldürme

Madde 84 İntihara yönlendirme

Madde 85 Taksirle öldürme

Madde 86 Kasten yaralama

Madde 88 Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi

Madde 89 Taksirle yaralama

Madde 90 İnsan üzerinde deney

Madde 91 Doku ve organ ticareti

Madde 97 Koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi terk

Madde 98 Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

Madde 99 Çocuk düşürtme 

Madde 106 Tehdit

Madde 109 Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 

Madde 125 Hakaret

Madde 132 Haberleşmenin gizliliğini ihlal

Madde 135 Kişisel verilerin kaydedilmesi

Madde 136 Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Madde 137    Verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesinin nitelikli işlenmesi

Madde 172     Radyasyon yayma 

Madde 172    Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali

Madde 204   Resmi belgede sahtecilik

Madde 210    Resmi belge hükmünde belgeler

Madde 257     Görevi kötüye kullanma

Madde 258       Göreve ilişkin sırrın açıklanması

Madde 260   Kamu görevinin terki veya yapılmaması

Madde 279    Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi

Madde 280   Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi

Madde 281      Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme
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Madde 287       Genital Muayene

1.9. Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

 Çalışan güvenliği komitesinin kurulması,

 Çalışan güvenliği programının hazırlanması,

 Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması,

 Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması,

 Çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi için düzenleme yapılması,

 Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik program hazırlanması,

 Beyaz kod uygulamasına geçilmesi,

 Çalışanlara, çalışan güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi

1.10. Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sıralaması

 Acil  vakalar  (Ani  gelişen  hastalık,  kaza,  yaralanma  ve  benzeri  durumlar  ile

ivedilikle  tıbbi  müdahale  yapılması  gerektiğine  hekim  tarafından  karar  verilen

vakalar),

 Engelli hastalar

 Hamileler,

 Hizmetteki TSK. J.Gn. K.lığı ve S.G.K.lığı rütbeli personeli,  (sadece devredilen

askeri hastanelerde)

 Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler ile aileleri

 65 yaş üstü yaşlılar,

 Yedi yaşından küçük çocuklar,

 Öncelikli olarak garnizon dışından sevkle gelenler olmak üzere hizmetteki TSK.

J.Gn. K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler  (sadece

devredilen askeri hastanelerde)

 Emekli  TSK. J.Gn. K.lığı  ve S.G.K.lığı  personeli  ve bakmakla yükümlü olduğu

kişiler (sadece devredilen askeri hastanelerde)
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1.11. Hasta Hakları Kapsamında Bilgi Havuzu 

 Örnek Uygulamalar

Sağlık tesisinde hasta hakları açısından örnek uygulamalar olarak Hastanemizin

dilek  öneri  kutuları,  Engelli  hastalarımıza  yönelik  poliklinik  hizmetleri,

Hastalarımıza yönelik poliklinik takip bilgi ekranı mevcuttur. 

 Uygulama Esnasında Ortaya Çıkan Problem ve Çözümleri

Hastanemiz  MHRS  randevu  sistemi  ile  hizmet  vermekte  olup,  randevusuz

hastanemize  müracaat  eden hastalarımıza  nöbetçi  polikliniklere  yönlendirilerek

muayene olmaları  sağlanmaktadır. Tedavi  planlaması  için  MHRS den  randevu

alması  önerilmekte,  MHRS den randevu alamayan(yaşlı,  engelli  vb.)  hastalara

hasta kabul personelimiz tarafından yardımcı olunmaktadır. Hasta hakları birimine

randevu  sistemi  ile  alakalı  müracaat  eden  hastalara  MHRS  çalışma  sistemi

hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın Sağlıkta Dönüşüm

Projesi  kapsamında  hastalara  hasta  memnuniyetinin  sağlanması  yönünde

bilgilendirmeler  yapılmaktadır.  Poliklinik  hizmetlerinde  öncelik  sıralaması

belirlenmiş hasta  kabul birimlerinde panolara asılarak ilan edilmektedir. Sağlık

hizmeti  sunumu  esnasında  yaşanılan  sorunların  hasta  hakları  birimlerine

ulaşmadan değerlendirilip çözümlenmesinin sağlanması, sağlık çalışanına şiddetin

önlenmesi,  hasta  memnuniyetinin  sağlanması  ve  hasta  hakları  birimlerinin

etkinliğinin  artırılması  amacıyla  “Hasta  Hakları  Yerinde  Değerlendirme  Ekibi”

oluşturulmuştur.

 Mahkeme Kararları

Hasta hakları açısından sağlık tesisimiz ile alakalı sonuçlanmış örnek mahkeme

kararı bulunmamaktadır. 

 Hasta Hakları Başvurusu ve Kurul Süreci

Hasta  veya  yakını  tarafından  hasta  hakları  birimine  doğrudan  başvuru  yapılması  halinde,

başvuru kimlik ibrazıyla yazılı olarak alınır. Yazılı başvuru tarayıcıdan geçirilerek HBBS'ye

doğrudan  başvuru  olarak  kaydedilir.  Süreç  hakkında  başvuran  bilgilendirilir.  Sağlık

müdürlüğüne  yapılan  başvurulardan  HBBS'de  bulunan  sağlık  kuruluşlarına  ilişkin  olanlar

hasta  hakları  koordinatörlüğünce  sisteme  kaydedilerek  süreç  başlatılır.  Şikâyet  ve  sorun

çözme  başvuruları:  Hasta  Haklarına  birimine  ulaşan  başvurular,  değerlendirildikten  sonra

varsa ilgilinin mağduriyeti giderilerek ve başvuru sahibine gerekli açıklama yapılarak yerinde
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çözümlenmeye çalışılır. Yapılan işlem, HBBS 'ye kaydedilir. İşlem sonucunda, şikayet süreci

devam ederse;  sağlık  tesisi  yöneticisi/askeri  hastane  başhekimi/mesul  müdürü  veya  yetki

devrettiği  yönetici  imzasıyla şikayet  edilen personel ve gerekiyorsa klinik/birimden 7 gün

süre verilerek konu hakkında bilgi  istenir. Başvurunun birim gelmesinden itibaren 10 gün

içerisinde cevabi yazı, elde edilen bilgi ve diğer belgeler HBBS ye aktarılarak sağlık tesisinin

bağlı  olduğu hasta hakları  kurulu sekretaryasına gönderilir. Hasta hakları  birimine veya il

koordinatörlüğüne tıbbi hata olarak ulaşan başvurular, kamu kurumu olması halinde sağlık

tesisi yöneticiliğine başhekimliğine; özel sağlık tesisi ise il Sağlık Müdürlüğüne gönderilir ve

durumdan başvurana bilgi verilir.

            Hasta Hakları birimine yapılan başvurular ve kurulda görüşülen dosyalar gizlidir,

hiçbir  şekilde  şahıslara  verilemez.  Bilgi  ve  dosyalar  ancak  idari  soruşturma  yapan

muhakkikler ya da adli mercilere, resmi yazı ile istenmesi durumunda gizliliğe riayet edilerek

verilir.  Başvuru  dosyalarının  gizliliğinin  sağlanmasından,  sağlık  tesisi  yöneticileri,  hasta

iletişim birimi personeli, hasta hakları koordinatörlüğü personeli ve kurul üyeleri sorumludur.

d)  Kurul  tarafından  hasta  hakkı  ihlali  kararı  verilen  kamu personeli  hakkında  ilgili  idare

tarafından  mutlaka  idari  inceleme  başlatılır.  Yapılan  inceleme  sonucundan  İl  Sağlık

Müdürlüğüne bilgi verilir. Kamu personeli olmayanlar için Hasta Hakları Yönetmeliğinin 47

inci Maddesine göre işlem yapılır. e) Sağlık tesisleri, kurul kararlarının gereğini yerine getirir

ve yapılan işlemler sonucundan kurula bilgi verir. t) Kurul kararı kendisine bildirilen ilgili

kurum veya kuruluşun yöneticisi/askeri hastane başhekimi/mesul müdürü gerekli işlemlerin

yapılmamasından veya gecikmesinden doğacak adli ve idari sonuçlardan sorumludur.

2. HASTA VE HASTA YAKINLARINA YÖNELİK BİLGİLENDİRME SÜREÇLERİ

2.1. Hastane Genel Yapısı ve Kuralları Konusundaki Bilgilendirmeler

Hastane İsmi

Trabzon Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Ulaşım Bilgileri

 Hastanemiz Trabzon ili  Ortahisar ilçesinde Devlet Sahil  Yolu Caddesi Yenimahalle
mevkiinde yer almaktadır.

 Hastanemize  şehir  içinden Atatürk  alanı  ve  merkez  postane  yanından Yenimahalle
dolmuşları  ile  ulaşım  sağlanmaktadır.  Şehir  merkezinden  gelecek  olan  hastalarımız  bu
dolmuşları kullanarak hastanemize ulaşabilirsiniz Ayrıca şehir merkezinin muhtelif yerlerinde
taksi  durakları  mevcuttur.  Gece  dolmuş  bulunmadığı  durumlarda  taksi  duraklarından
yararlanarak bize ulaşabilirsiniz.
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 Şalpazarı,  Beşikdüzü,  Vakfıkebir,  Tonya,  Çarşıbaşı,  Akçaabat,  Düzköy  ilçelerinde
oturanlar  hastanemizden sağlık hizmeti  almak istediklerinde bu ilçelerde bulunan Trabzon
dolmuşları  ve  belediye  otobüslerini  kullanarak  hastanemize  ulaşabilirsiniz.  Ayasofya
Müzesinin  altında  bulunan  akıllı  döner  kavşağı  geçtikten  sonra  ilk  otobüs  durağında
indiğinizde hastanemiz sağ tarafınızda bulunmaktadır.

 Hastanemize
Of,Çaykara,Dernekpazarı,Hayrat,Sürmene,Köprübaşı,Araklı,Arsin,Yomra,Maçka ilçelerinden
gelecek  olan  hastalarımız  ilçelerde  bulunan  Trabzon  dolmuşları  ve  belediye  otobüslerini
kullanarak  Moloz  veya  Atatürk  alanı  Yenimahalle  dolmuşlarını  kullanarak  hastanemize
ulaşabilirisiniz.

 Hastanemiz için Trabzon merkezde Moloz mevkiinden kalkan belediye otobüsleriyle
ulaşabilirsiniz. Otobüs saatleriyle ilgili ayrıntılı bilgiyi Trabzon Belediyesinin resmi internet
sitesinden (www.trabzon.bel.tr/) öğrenebilirsiniz.

 Özel araç ile hastanemizden sağlık hizmeti almak isterseniz sahil yolunu takip ederek
hastanemize ulaşabilirsiniz.  Hastanemize gelen hastalarımız için hastane önünde araç park
alanlarımız  mevcuttur.  Hastanemize  müracaat  eden  engelli  hastalarımız  için  de  hastane
önünde kolay ulaşılabilir alanda engelli park alanımız mevcuttur.

İletişim Bilgileri

Adres: Yenimahalle  Mahallesi,  Devlet  Sahil  Yolu  Cd.  No:279,  61040  Ortahisar/Trabzon

Tel:+90(462)2300960

Fax:+90(462)2301564

E-Mail: trabzonadsh@saglik.gov.tr

Hizmet Saatleri

 Hastanemizde 08:00 -16:00 saatleri arasında hizmet verilmektedir. Muayene entegre sistemi

çerçevesinde, hastaların kendi seçtikleri diş hekimlerimizce teşhis ve tedavi planlaması, tüm

tanı ve tedavi işlemleri yapılmaktadır. Polikliniklerimizde dokunmatik ekran kullanılmaktadır.

Polikliniklerimizde; Ağız ve diş muayenesi, diş dolgusu, kanal tedavisi, sabit protez, hareketli

protez,diş eti hastalıkları tedavisi ve ortodontik tel uygulamaları yapılmaktadır.

Nöbetci  Diş  Polikliniğimiz  7/24  saat  hizmet  veren  birimimizdir. Polikliniklerimizde;  kaza

sonucu  oluşan  yaralanmalar,  adli  vakalar,  apseli  ve  ağrılı  vakalar,  kanama  müdahaleleri

yapılmakta olup, öncelikli olarak bu hastaların alınması gerekmektedir.Bu nedenle,diş çekimi

ve muayene olmak amacıyla gelen hastaların randevu sistemine başvurmaları  önemle rica

olunur. 

   Hastanemizde haftanın 2 günü (Salı-Perşembe) 17:00-19:00 saatleri arasında mesai dışı

hizmeti verilmektedir
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  Hastanemizde 08:00-24:00 saatleri arasında diş röntgeni çekim hizmeti veren birimimizdir.

Etkin tedavilerin yapılması için doğru teşhis gereklidir. Bu nedenle de hekimin üçüncü gözü

diyebileceğimiz radyolojik tanı araçları tedavilerin her safhasında kullanılmaktadır.

  

Randevu ve Başvuru Süreçleri

   MHRS Telefon Numarası 182'dir.

Hastanemizde Hekim Seçme Hakkı uygulanmaktadır.Hastalarımız MHRS (182 numaralı)

telefon,  www.mhrs.gov.tr   adresinden ya da web sayfamızdaki MHRS e-randevu linkini

tıklayarak  randevu  alarak  gelebilir.Ayrıca  hastanemizde  MHRS  konusunda

görevlendirdiğimiz  personelimiz  ile  destek  isteyen  hastalarımıza  randevu  almaları

konusunda yardımcı olunmaktadır.

MHRS'  den  randevu  alan  hastalarımızın  ilk  muayenesi  seçtiği  Diş  Hekimi  tarafından

yapılır.  Uygulanacak  olan  tedavileri  (diş  taşı  temizliği,  cerrahi,  tedavi  ve  protez

işlemleri)için diş hekimi tarafından randevu düzenlenir.

  
Otopark Hizmetleri

Hasta ve yakınlarına otopark hizmeti  verilmektedir. İki hastane girişi  1 Nöbetçi  poliklinik

girişi olmak üzere 3 tane, engelliler için ayrılan otoparkımız mevcuttur, açık otopark olduğu

için LPG’li araç alınmaktadır.

Tercümanlık Hizmetleri

 Danışma biriminde Avrupa birliği sıhhat projesi kapsamında Suriyeli hastalara danışmanlık

ve tercümanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca işaret dili eğitimi almış danışma ve yönlendirme

personeli bulunmaktadır.

    Tekerlekli Sandalye

Tekerlekli sandalye ihtiyacı bulunan hastalarımız hastane girişlerine konumlandırılmış ihtiyaç

doğrultusunda kullanıma sunulmuştur.

   Ziyaret Saatleri ve kuralları

      Ziyaret Saatleri: Öğle 12.00 -13.00 akşam 17:00 – 19:00

 Hasta ziyaretleri 15 dakikadan fazla olmamalıdır.
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 Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da 

herhangi bir gıda verilmemeli, servise yiyecek getirilmemelidir.

 Hasta ziyareti esnasında gürültü yapılmamalı ve yüksek sesle konuşulmamalıdır.

 12 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan 

enfeksiyon riski açısından hasta ziyaretinde bulunmamaları gerekir.

 Sağlık Kuruluşları içinde sigara içilmesi yasaktır.

 Hasta ziyareti esasları uyulması kontrolü: servis çalışanları, güvenlik görevlisi 

kontrolündedir.

 Ziyarete gelirken, topraklı çiçek ve vazoya konulmak üzere buket çiçek getirmeyiniz. 

Bu çiçekler hastanız için enfeksiyon riski taşıdığından hasta servislerine kabul 

edilmemektedir.

 Ziyaret sırasında, hastanın ve kendi sağlığınız açısından ortamdaki eşya / alanlara, 

hastaya bağlı bulunan ekipmanlara dokunmamaya ve hasta yatağına oturmamaya 

dikkat edilmelidir.

 Ziyaret öncesi ve sonrası mutlaka eller yıkanmalı veya dezenfekte edilmelidir.

 Ziyaretiniz sırasında hasta ve yakınlarının mahremiyetine özen gösterilmelidir.

 Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

 Hasta ve Hasa yakınlarına daha iyi hizmet verilebilmesi için hastanemiz ile ilgili 

görüş-önerilerinizi ‘’dilek-öneri-şikâyet ‘’kutuları ve hastane web sayfasından 

iletebilirsiniz.

 Ziyaret saati sonunda görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk 

edilmelidir

 İbadethanemiz, Hastane bodrum katında hizmetinizdedir.

          Hastanın sağlığı ile ilgili kime veya kimlere bilgi verilir?
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Hasta erişkin ve şuuru açık ise: kendisine veya önerdiği birinci derecede yakınına bilgi verilir
hastanın şuuru kapalı ise; birinci derecede yakınına bilgi verilir hasta çocuk ise: ebeveynine
bilgi verilir. Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

Hasta Güvenliği

Hastanemiz  Hasta  Güvenliği  açısından;  Sağlık  hizmetlerine  bağlı  hataların  önlenmesi  ve

sağlık  hizmetine  bağlı  hataların  neden  olduğu  hasta  hasarlarının  eliminasyonu  veya

azaltılması, hastaya gereksiz zarar verme veya hastanın olası zarar görme durumundan uzak

olması sağlık hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği

Kurulu,  Hasta  Hakları  Kurulu,  Hasta  Güvenliği  Komiteleri  ile  hizmet  vererek  önlemler

alınmaktadır.

Talep, Öneri, Şikâyet ve Teşekkür Başvuru Süreçleri Bilgilendirmesi

Hasta ve yakınları tarafından talep, öneri, şikâyet ve teşekkür başvurularını hastanemiz giriş

katında bulunan Hasta Hakları Birimine yazılı yada sözlü olarak, tüm katlarda bulunan Talep,

Öneri,  Şikayet  ve  Teşekkür  kutuları  ve  hastanemizin  https://trabzonadsh.saglik.gov.tr

sayfası  üzerinde  bulunan  bize  ulaşın  sekmesindeki   hasta  görüş  ve  öneri  bağlantısından

yapılmaktadır. 

2.2. Hasta Hakları, Hasta/Hasta Yakını Sorumlulukları, Yükümlülükler

Hasta/hasta  yakınlarının  Hastanemizden  ağız  ve  diş  sağlığı  hizmetlerini  alanında  uzaman

sağlık  çalışanlarından  hasta  ve  çalışan  hakları  gözetilerek,  bilimsel  gelişmeler  ve  son

teknolojik  cihazlarla  yapılan ağız  diş  sağlığı  uygulamalarından en üst  seviyede kaliteli  ve

güvenli  sağlık  hizmetinden  yararlanırken,  ağız  ve  diş  sağlığı  hizmet  sunucusu  olan

hastanemizin  ve  Sağlık  Bakanlığımızın  belirlemiş  olduğu  kurallara  uymaları,  hizmet

sunumunu sekteye uğratacak tavır ve davranışlardan kaçınmaları için Hasta/hasta yakınlarının

sorumlulukları ve hizmet birimleri bazında hizmet sunum kriterleri tanımlanarak hastaların

görebileceği ve ulaşabileceği alanlarda ilan edilmiştir.

a) Hasta Hakları

 Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma

 Bilgi İsteme Hakkı

 Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı

 Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı

 Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı

 Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Hakkı
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 Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı

 Tıbbi Özen Gösterilmesi

 Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı

 Kayıtları İnceleme ve Kayıtların Düzeltilmesini İsteme

 Bilgi Vermenin Usulü

 Bilgi Verilmesi Caiz Olmayan ve Tedbir Alınması Gereken Haller

 Bilgi Verilmesini Yasaklama

 Mahremiyete Saygı Gösterilmesi

 Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama

 Bilgilerin Gizli Tutulması

 Hastanın Rızası ve İzninin İstenmesi Hakkı

 Tedaviyi Reddetme ve Durdurma, Rıza

 Güvenliğin Sağlanması Hakkı

 Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

 İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret Hakkı

 Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı

 Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı

 Ötenazi Yasağı

b) Hasta/Hasta Yakını Sorumlulukları

 Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun

davranır ve katılımcı yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu

bilinciyle hareket eder.

 Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi

müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri

mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.

 Hekim  tarafından  belirlenen  sürelerde  kontrole  gelmeli  ve  tedavisinin

gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.

 Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.

 İlgili  mevzuata  göre  öncelik  tanınan  hastalar  ile  diğer  hastaların  ve

personelin haklarına saygı gösterir.

 Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.

11



 Haklarının  ihlal  edildiğini  düşündüğünde  veya  sorun yaşadığında  hakları

birimine başvurur.
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