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1.AMAÇ: Hastanemizde yatarak ve ayaktan tedavi gören hastalarımızla hasta yakınlarının öneri ve 

şikâyetlerini değerlendirmek ve bu bağlamda gerekli çalışmaları gerçekleştirmek. 

2.KAPSAM: Hastanemizden hizmet alan yatan ve ayaktan tedavi gören hasta ve hasta yakınları. 

3.KISALTMALAR: 

4.TANIMLAR: 

5.SORUMLULAR: Hastane Yönetimi, Hasta Hakları Birimi, Kalite Yönetim Birimi 

6.FAALİYET AKIŞI: 

6.1.Sağlık Bakanlığı Hasta Memnuniyet Anketleri: Aylık olarak hasta memnuniyet anketleri 

düzenlenmekte, anketlerdeki hastaların görüş ve şikâyetleri periyodik olarak değerlendirmektedir.  

6.2.Hasta Öneri ve şikâyet Kutuları: Hastanemiz poliklinik bekleme salonunda hasta öneri ve 

şikâyet kutusu bulunmakta ve hastalarımız “Hasta Öneri ve Şikâyet Formu” aracılığıyla dilek, şikayet 

ve önerilerini yazarak iletmektedir. Bu kutular her hafta Perşembe günü Hasta Hakları Birim 

Sorumlusu, Kalite Yönetim Direktörü ve Sorumlu Başhekim Yardımcısı tarafından açılmakta görüşler 

ve şikâyetler değerlendirilmektedir. 

6.3.Hastanemiz Internet Sayfası: İnternet sayfamızda bulunan görüş-öneri bölümünden de 

hastalarımızın görüş ve önerileri Hasta Hakları Birim Sorumlusu tarafından değerlendirilmektedir. 

Gerekli durumlarda Hasta Hakları Birim Sorumlusu üst yönetimi bilgilendirir.  

6.4.Hasta Hakları Birimi: Hastanemiz poliklinik bekleme salonunda bulunan ve hastalarımızın 

rahatça ulaşabileceği Hasta Hakları Birimine direk başvurarak görüş, şikâyet ve isteklerini 

iletebilmektedirler. Değerlendirilen görüş ve şikâyetler hakkında yapılan çalışmalar iletişim bilgileri 

bulunan hastalarımıza bildirilir. 

6.4. Şikâyet, öneri ve görüşler, Hasta memnuniyet anketleri ve hastanemiz internet sayfasındaki 

görüşler aylık olarak değerlendirilmektedir. 

6.4.Şikâyet, öneri ve görüşlerde öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken konular ele alınır. 

6.5. Veri analizleri ve ulaşılan bulgular üst yönetim ve ilgili birimlerin sorumluları ile paylaşılmaktadır. 

Hastaların görüşlerini değerlendirme ekibinde kalite yönetim direktörü, Başhekim Yrd. İlgili hastane 

müdürü ve psikolog yer alır. 

6.6. Elde Edilen sonuçlar neticesinde hangi iyileştirmelerin gerekli olduğu tespit edilir ve önem düzeylerine 

göre bu iyileştirmelerin nasıl yapılacağı planlanır. 

6.7. Hasta görüşlerini değerlendirme ekibi öneri ve şikâyetleri değerlendirir ve gerekirse düzeltici önleyici 

faaliyet başlatır. İlgili Hastaya geri bildirimde bulunur. 
 


