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1. AMAÇ
Hastanemize muayene, tetkik, girişimsel işlem için başvuran veya yatan hastalarımızın mahremiyetinin
korunmasını sağlamaktır.

2.KAPSAM
Hastanemize muayene, tetkik, girişimsel işlem için başvuran veya yatan hastalarımızın mahremiyetinin
korunmasının sağlanması ile ilgili işlem basamaklarını kapsar.

3. SORUMLULUKLAR
Başhekim, hemşirelik hizmetleri müdürü, veri hazırlama, güvenlik, yemek servisi, bilgi işlem,
hekimler, hemşireler, sağlık memurları, anestezi teknisyenleri, laboratuvar, röntgen, teknik
hizmet birimlerinin yöneticileri sorumludur.

4. TANIMLAR
Mahremiyet: Kişiye özel gizlilik

5.FAALİYET AKIŞI

5.1.Fiziksel Mahremiyetin Korunması;
5.2. Hastanemize muayene, tetkik, girişimsel işlem için başvuran tüm hastalarda;
5.3. Hasta muayenesi paravan veya perde arkasında, üçüncü kişilerin görmesi engellenerek
yapılır. Muayene odasında veya girişim alanın da görevliler dışında kişi olmamalıdır.
5.4. Hastanın izin verdiği kişiler ve hekimin bulunmasında yarar gördüğü yakınları kalabilir.
5.5. Polikliniklerde, uygulama alanlarında, hasta odalarında kontrolsüz girişlerin önlenmesi
gereken durumlarda kapının dışarıdan açılması engellenir.
5.6. Hastanemizde yatarak ve ayaktan tedavi hizmeti alan hastalarımızda hasta mahremiyetinde
5 (beş) yaş sınır olarak kabul edilmektedir.

6.Tıbbi Mahremiyetin Korunması
6.1. Hastanın bedeni üzerinden yapılan tüm uygulamalarda (ameliyat, girişim, görüntüleme
gb.) özel mahremiyet bölgesinin açılmasını gerektiren durumlarda hasta mahremiyetine saygı
önemlidir.
6.2. Tıbben bölgenin hazırlanması gereken durumlarda, olması gereken görevliler dışındakiler
bu ortamda bulunmamalıdırlar.

7.Kayıtsız Bilgi Mahremiyeti
7.1.Hastanın bize vermiş olduğu tıbbi öykü ve diğer konuşmaların hasta ve hekimin izini
olmayan üçüncü kişiler tarafından duyulması engellenir.
7.2.Hastanın tıbbi bilgileri ve öyküleri başka ilgilere aktarılması durumlarında gizlik ilkesi
korunarak gerekli özen gösterilir.
7.3.Hastanemizi tüm çalışanları hastalarımıza özel olan (ilgili görevliler arasında olan
bilgilendirme, hastanın anlatması, yakını ile paylaşım gb.) tesadüfen veya görevleri sırasında
şahit oldukları bilgilerin orada kalmasına özen göstermek ve diğer ortamlara taşımamak (başka
kurumlar, diğer kişiler, ortamlar) bakımından sorumludurlar.

8.Kayıtlı Bilgi Mahremiyetinin Korunması
8.1.Hasta kayıtları ve dosyalarına ilgili görevliler dışında ulaşımın engellenmesi için hekim,
hemşire, tıbbi sekreterler tarafından gerekli önlemler alınır.
8.2. Hasta dosyasını (basılı,  yazılı) hasta  görmek  isterse, hekimin  izni  ile  bir  görevli
refakatinde  ve  yerinde görmesine izin verilebilir.
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8.3.Hasta kendisine dair tıbbi ve diğer bilgilerin kendisi dışında ki kişilerle paylaşılmasını
istememe hakkına sahiptir.

8.4.Bu durumlarda dosyanın ön yüzüne bilgi kısıtlaması şeklinde not yazılır ve genel onam
not düşülerek imzası alınır.

8.5.Otomasyon sisteminde kayıt yapma ve bilgilere ulaşma durumları şifre uygulaması ile
ilgili görevler yetkilendirilmiştir.

9.Güvenlik Raporlama
9.1. Uygunsuz veya beklenmeyen olay olması durumunda; Güvenlik Raporlama Sistemi
Bildirim Formu’nda olay kısaca yazılarak anlatılır.
9.2. Çözüm önerileri veya yorum varsa yazılır ve kalite yönetim birimine iletilir.
9.3. Kalite yönetim direktörü tarafından incelenen bildirim aciliyet durumuna göre yönetime
iletilir.
9.4. Kalite Yönetim Direktörü ve ilgili komiteler tarafından Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler
Prosedürü’ne göre değerlendirilip gerekirse DÖF başlatılır
9.5. Düzeltici-önleyici faaliyet çalışmaları ile ilgili komite, bildirimi yapan birim ve kalite
yönetim direktörü tarafından takip edilir.

10.Psikolojik Mahremiyet

10.1.Hastanın psikolojik mahremiyeti bireyin değerleri, inançları ve onu etkileyen diğer
konulardaki bilgileri kontrol etme, düşünce ve duygularını, hangi koşullar altında ve kiminle
paylaşacağına karar vermeyi kapsar

10.2.Hastanın psikolojik durumunu ilgilendiren bilgiler hastanemizde yetkili kişiler
haricinde hastaya ait kişisel bilgilere erişimi sınırlandırılmıştır

.


