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1. AMAÇ:  

Hastanemize muayene,   tetkik,   girişimsel işlem   için   başvuran   veya   yatan hastalarımızın tüm sağlık 

hizmeti süreçlerinde mahremiyetinin korunmasını amaçlamaktadır. 

2. KAPSAM:  

Hastanemize muayene,  tetkik,  girişimsel işlem için başvuran veya yatan hastalarımızın mahremiyetinin 

korunmasının sağlanması ile ilgili işlem basamaklarını kapsar. 

3. KISALTMALAR: 

4.SORUMLULAR: Başhekim, Başhekim Yrd. Başmüdür, Hastane Müdürleri, bilgi İşlem,Arşiv ve diğer 

tüm çalışanlar sorumludur. 

5.TANIMLAR: 

BiliĢsel Mahremiyet: Bireyin kişisel bilgilerine başkaları tarafından ulaşılma durumunu kontrol 

edebilmesidir.  

Bireyin kendisiyle ilgili bilgileri nasıl,  ne zaman  ve  ne  ölçüde  açığa  vurabileceğine  karar  verme  hakkı  

olarak tanımlanmaktadır. 

Mahremiyet: Hastanın bakım ve tedavi amacıyla (tetkik sonuçları, hastalığı ve tedavisi ile ilgili bilgiler) ya 

da başka bir sebeple açıklamak zorunda olduğu ancak, toplumdaki tüm diğer bireylerin bilgisinden saklamak 

istediği yaşama alanını ifade etmektedir. 

Psikolojik Mahremiyet: Bireyin değerleri, inançları ve onu etkileyen diğer konulardaki bilgileri kontrol 

etme, düşünce ve duygularını, hangi koşullar altında ve kiminle paylaşacağına karar verme hakkını kapsar. 

Sosyal Mahremiyet: Bireyin, sosyal ilişkilerinin yönetimi, yani ilişkinin tarafları, sıklığı ve etkileşimine 

ilişkin kontrolünün olmasıdır. 

6. FAALĠYET AKIġI: 

6.1. Tıbbi Kayıtlarda Bilgi Mahremiyeti  

6.1.1 ÇalıĢanların bilgiye eriĢim konusundaki yetkileri 

 Hastanın tıbbi değerlendirmeleri gizlilik içerisinde yürütülmelidir. Sağlık çalışanları arasındaki tıbbi 

bilgi akışı sırasında gizlilik ilkesi korunarak hasta mahremiyetine özen gösterilmelidir. Hastanın bize 

vermiş olduğu tıbbi öyküsü ve diğer konuşmaların hasta ve hekimin izni olmayan üçüncü kişiler 

tarafından duyulması engellenir. 

 Hastanemizin tüm çalışanlarının hastalarımıza özel olan bilgileri tesadüfen ya da görevleri sırasında 

şahit oldukları bilgileri orada kalmasına özen göstermek ve diğer ortamlara(başka hastaneler, 

kurumlar,  diğer kişiler) taşımamak bakımından sorumludurlar. 

 Her kullanıcının yetkileri otomasyon üzerinden hastane yönetimi tarafından onaylanarak belirlenir. 

 Kullanıcıların sisteme kaydettiği hizmetlerin hiçbiri yönetim onayı olmadan,  bilgi işlem  

              personeli haricinde hiçbir personel tarafından silinemez.Bu durumlarda Otomasyon programından 

hizmet silme ve talep formu kullanılır. 

Hastanın ESYS  üzerinde kayıtlı tıbbi bilgileri hastanın kayıtları üzerinde işlem yapmaya görevli ve 
yetkili personeller dışında görüntülenemez 

 Hasta kendisine dair tıbbi ve  diğer bilgilerin kendisi dışında ki kişilerle paylaşılmasını istememe 

             hakkına sahiptir.Bu istekte bulunan hastaların dosyalarını üzerine bilgi kısıtlaması diye not düşülür. 

 Tıbbi kayıtların erişime engellenmesi, aktarılması ya da üzerinde değişiklik yapılması durumunda 

Bilgi Yönetim Sistemi Yetkilendirme Listesi doğrultusunda Hbys EriĢim Ve Yetkilendirme 

Talep Formu  ile idarenin onayı alınarak gerekli işlemler bilgi işlem tarafından yapılır. 

6.1.2 Bilgiye eriĢim yetkisi olan kiĢilerin bilgileri gizli tutma yükümlülüğü 

Hastanemizde çalışan tüm personellerimiz ile hasta bilgilerine erişim yetkilerinde bu bilgileri gizli tutma 

yükümlülüğü personel gizlilik sözleşmesinde belirtilmiştir. 
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6.1.3 Gizlilik ve Mahremiyetin Ġhlali durumunda Ġzlenecek Süreç 

Gizlilik ve mahremiyetin ihlali durumunda; ilgili tespit tutanağı tutulur. Tutanak içeriğinde 

personelden yazılı savunma istenir. Soruşturma Personel Daire Başkanlığınca yürütülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


