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BİRİMİ : HASTA HAKLARI HASTA İLETİŞİM BİRİMİ  

 

Hasta Hakları insan haklarının sağlık hizmetindeki yansıması olup, hastalarımızın yalnızca insan 

olmaları sebebi ile hak ettikleri, uluslararası ve ulusal mevzuat ile teminat altına alınan haklarıdır. 

GÖREV ADI: Hasta İletişim Birimi 

 

HASTA İLETİŞİM BİRİM SORUMLUSU: Hasta İletişim Birim Sorumlusu 

 

AMİR VE ÜST AMİR: Hasta İletişim Birimi Sorumlusu Müdürü, Başhekim Yardımcısı, 

Başhekim. 

 GÖREV DEVRİ: Hasta Kabul Danışma Çalışanı. 

GÖREVİN AMACI: Hasta hakları birimine hasta ve hasta yakınları tarafından yazılı ve sözlü 

olarak iletilen öneri ve şikâyetlerle ilgili yapılan faaliyetleri tanımlamak. 

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR; 
Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için çalışmak. 

Hasta ve yakınlarından gelen şikayet ve önerileri, teşekkürleri değerlendirmek. 

Şikayetleri mümkün olduğunca yerinde çözmek. 

Çözülemeyen  sorunlarda  başvuru  formunu  doldurmak  ve  gerekli  prosedürü  işleterek  İl  Sağlık 

Müdürlüğü Hasta Hakları Birimine sunmak. 

İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Kurulunda görüşülen dosyaları alınan kararlar 

çerçevesindeilgililere, tebliğ etmek. 

Ayrıca Dilek-Öneri kutularından çıkan formları ilgili Başhekim  ile birlikte  

değerlendirmek 

 

YETKİLER: 

 

Şikâyetleri kabul etmek ve ilgili birimlere bildirerek çözüm üretmek. 

 

SORUMLULUK VE UYUM: 
Birim ve kişilere verilen yetki ile sorumluluk arasında uyum söz konusudur. Alınan eğitim ile yapılan iş mahiyet 

açısından örtüşmektedir. 
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 ETİK İLKELER  

 Hastaların ve çalışanları haklarına saygı gösterir.  

 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 

 

 

 
 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. 
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