Hasta Hakları Birimlerinin Oluşturulmasını Sağlama İşlemleri Alt Süreci

Hasta Hakları Birimlerinin Oluşturulması

2014/32 sayılı genelge

Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesi gereği yukarıda
sıralanmış olan birimlere Hasta Hakları Birimi
kurulmasına dair yazı yazılarak tebliğ edilmesi

EBYS-e-posta

Hasta Hakları biriminin iletişim bilgileri hastaların
rahat görebileceği şekilde sağlık tesislerinde
duyurulur. kolay ulaşabilmesi için servis ve
polikliniklere yönlendirme levhaları asılması

2014/32 sayılı genelge

Poliklinik katında, kolay ulaşılabilir bir yerde ve
görülebilir şekilde, hastayla görüşme yapmaya müsait
şekilde düzenlenmesi

Birimde telefon, faks, tarayıcı ve internet bağlantılı
bir bilgisayar, yeterli sayıda koltuk, sandalye ve masa
gibi araç ve gereç bulunması
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6 ay içerisinde ikiden fazla
hasta hakkı ihlalinde
bulunan sağlık çalışanının
dosyası Müdürlükçe
hazırlanacak kanaat raporu
ile birlikte mevcut genelgeye
istinaden Bakanlıktaki
meslek etik kuruluna
gönderilmesi

Birimin her türlü ihtiyacı
sağlık tesisi yönetimi
tarafından karşılanması
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Hasta Hakları Birimlerinin Birim Sorumlularının Görevlendirmeleri İşlemleri Alt Süreci

Birim Sorumlusu
Görevlendirmesi

Halkla ilişkiler dersi
bulunan fakülteler olmak
üzere en az lisans mezunu
kişiler arasından sağlık
kuruluşunun teklifi

Valilik onayının alınması

Valilik Onayı

Hasta hakları birim
sorumlusu görevini, sağlık
tesisi yöneticisi askeri
hastane başhekimi/mesul
müdürü adına yerine
getirir.

Hasta hakları konusunda
eğitimi olmayan kişiler
hasta hakları birim
sorumlusu olarak
görevlendirilemez

Birim sorumlusuna nöbet ve ikinci
görev gibi işini aksatacak başka
vazifeler verilemez. Yalnız sağlık
tesislerine bağlı semt
polikliniklerinde, özel poliklinik ve tıp
merkezlerinde görev yapan birim
sorumlularına birden fazla görev
verilebilir.

Birim sorumluları belirli şartlar
halinde görevleri sonlandırılabilir.

Birim Sorumlularına Hizmet İçi Eğitim Verilmesi İşlemleri Alt Süreci

Hasta hakları eğitimi veya eğitici eğitimi sertifikası olan hasta hakları
birim sorumlularının tekrar eğitim almasına gerek olmaması.

Hasta Hakları
Uygulamaları 2014/32
sayılı genelgesi

Yeni görevlendirilen birim sorumlularının "Hasta Hakları ve
Uygulamaları Teorik ve Uygulama Eğitimi" almasının sağlanması.

Hasta Hakları
Uygulamaları 2014/32
sayılı genelgesi

Eğitim tamamlanınca katılımcı belgelerinin hazırlanarak dağıtılması.

Eğitim Materyalleri
Eğitim Katılım Belgesi ve Eğitim
Katılım Formu

Hasta Hakları Bildirim Sisteminin Takibinin Yapılması İşlemleri Alt Süreci

WEB

https://hastahaklari.saglik.gov.tr/
adresinden ve direk Hasta Hakları
Birimlerine Yapılan Başvurular

HHBS Modülü

HHBS

Başvuru Süreci Hakkında Bilgilendirmesi

Sağlık müdürlüğüne yapılan
başvurulardan HBBS'de bulunan sağlık
kuruluşlarına ilişkin olanlar hasta hakları
koordinatörlüğünce sisteme
kaydedilerek sürecin başlatılması.

HBBS

Sağlık Müdürlüğü’ne veya HBBS’ye
ulaşan tıbbi hata içerikli başvurular
kamu kurumu olması halinde ilgili sağlık
tesisis yöneticiliğine, özel sağlık
kuruluşu olası halinde İl Sağlık
Müdürlüğü’ne gönderilmesi ve
başvurana bilgi verilmesi

EBYS

Hasta Hakları Bildirim Sisteminin Takibinin Yapılması İşlemleri Alt Süreci

Hasta Hakları birimlerinin başvurular ve
sorunlarla ilgili karşılaştıkları problemler
hakkında danışmanlık yapılması.

Hasta hakları uygulamaları il genelinde
koordine edilmesi ve bu konuda
danışmanlık yapılması

Gereği halinde uygulamaların yerinde
denetlenmesi. Hasta hakları ihlaline
sebep olabilecek hususların yerinde
incelenmesi/inceletilmesi.

Yılda bir kere ve gerektiğinde Kurum/
kuruluş bünyesinde yer alan Hasta
Hakları Birimlerine "Hasta Hakları
Uygulamalarının Sağlık Bakanlığı
Düzenlemelerine Uygunluk Denetimi"
yapılması.

EBYS

Denetlenen kurumlarda denetim formu
imza altına alınır. Bir nüshası kurumda
bırakılarak bir nüshasının gereği için
Koordinatörlüğe gönderilmesi

EBYS

Denetim tutanağı ile tespit edilen
uygunsuzluk/eksikliklerin resmi yazıyla
ilgili kuruma bildirilmesi.

EBYS

Kurumların, formda belirtilen sürede
uygunsuzluk/eksikliklere yönelik yapılan
işlemlerin Koordinatörlüğe resmi yazı ile
bildirmesi ve takibinin yapılması.

EBYS

Bir sonraki denetimde eksikliklerin
giderilip giderilmediğinin kontrol
edilmesi.

EBYS

Belgelerin aslının Koordinatörlükte
arşivlenmesi.

Dosya Muhteviyatı
Döküm Formu

Hasta Hakları Kurulunun kurulmasına ilişkin iş ve İşlemleri Alt Süreci

Hasta Hakları Yönetmeliği ile Hasta
Hakları Uygulamaları Genelgesi (2014/
32) kapsamında hasta hakları kurulu
oluşturulması,

Kurulun iş ve işlemlerini yürütmek üzere
kurul sekreteryasının görevlendirilmesi.

2014/32 Sayılı
Genelge

2014/32 Sayılı
Genelge

Birden fazla kurul oluşturulması halinde
sağlık kuruluşlarının bağlı olacağı
kurulun HBBS üzerinden ilgili kurula
bağlanması. Gerektiğinde değişiklik
taleplerinin değerlendirilmesi.

HBBS

Sağlık kurumları hasta hakları birimleri
tarafından yerinde çözülemeyen hasta
hakları başvurularının HBBS üzerinden
kurul sekreterliğine gönderilmesi.

HBBS

Merkez Hasta Hakları Kurulunun Sekreterya İşlemleri Ve Kurul Karar Özetinin İl Sağlık Müdürlüğü İnternet Sayfasına İşlenmesi İşlemleri Alt Süreci

Kurul sekreterya işlemleri ve kararların
müdürlük internet sayfasına işlenmesi

WEB

Müdürlük hasta hakları kurulunun iş ve
işlemleri yürütülmesi.
Karar sonuçları özeti müdürlük internet
sayfasına işlenmesi.

İlgili mevzuat ve yönetmeliklerde
belirtilen formlar

Toplanan bilgi ve belgeler kurulda
değerlendirilmeli. Alınan kararlar ilgili
formlara işlenmeli. Üyelere
imzalatılmalı. Karar formları HBBS’ye
işlenmesi

HBBS

Kurul karar özeti İl Sağlık Müdürlüğü
internet sayfasına işlenmesi.

WEB

Sağlık Tesislerinin Kurul Kararını Yerine Getirip Kurula Bilgi Verilmesinin Sağlanması Ve Gerekli Durumlarda İl Sağlık Müdürl üğünün Hazırlayacağı Kanaat Raporuyla Birlikte
Sağlık Meslekleri Kuruluna İletilmek Üzere Dosyanın Gönderilmesi İşlemleri Alt Süreci

Sağlık tesislerinin kurul kararlarının
gereğini yerine getirmesi
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Koordinatörlüğe bilgi vermesi
süreçlerinin takip edilmesi.
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Son altı ay içerisinde ikiden fazla hak
ihlali kararı verilen sağlık meslek
mensubu hakkındaki dosyanın, İl Sağlık
Müdürlüğünün hazırlayacağı kanaat
raporuyla birlikte sağlık meslekleri
kuruluna iletilmek üzere Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
gönderilmesi.

EBYS

