Hizmetten Genel Olarak
Faydalanma Hakkı

Kuruluş ve Personeli
Seçme ve Değiştirme Hakkı

Bilgilenme ve Bilgi İsteme Hakkı

Gizliliğe uygun bir ortamda
her türlü sağlık hizmeti almaya
HAKKI VARDIR

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde
sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik
faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden
faydalanmaya HAKKI VARDIR

Sağlık kuruluşunu, hizmet verecek
doktorları ve personeli
seçme ve değiştirmeye, söz konusu personelin
kimliklerini, görev ve ünvanlarını
öğrenmeye HAKKI VARDIR

Sağlık kuruluşumuzda verilen her türlü
hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,
sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü
veya yazılı olarak istemeye
HAKKI VARDIR

Planlanan Tedaviyi Reddetme
Durdurma ve Rıza Hakkı

Güveli Ortam Hakkı

Müracaati Şikayet ve Dava Hakkı

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye,
tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına
ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya
HAKKI VARDIR

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda
almaya HAKKI VARDIR

Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı

Haklarının ihlali halinde mevzuat çerçevesinde
her türlü başvuru, şikayet ve dava
HAKKI VARDIR

Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış,
gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler
giderilmiş bir ortamda; saygı, itina ve ihtimam
gösterilerek, güleryüzlü, nazik şefkatli
sağlık hizmeti almaya
HAKKI VARDIR

Dini Vecibelerini Yerine
Getirebilme Hakkı

Sürekli Hizmet Hakkı

Hastanemizin imkanları ölçüsünde
ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde,
dini vecibelerini yerine getirmeye
HAKKI VARDIR

Gerektiği sürece sağlık
hizmetlerinden yararlanmaya
HAKKI VARDIR

(

Mahremiyet Hakkı

Ziyaret Hakkı

Refakatçi Bulundurma Hakkı

Hastanemiz tarafından belirlenen
usul ve esaslara uygun olarak
ziyaretçi kabul etmeye
HAKKI VARDIR

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının
imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun
görmesi durumunda refakatçi
bulundurmayı istemeye
HAKKI VARDIR

Tedaviyi Reddetmek

Sağlıklı Yaşam

Bulaşıcı Hastalık Hali

İşbirliği Yapmak

Hasta, uygulanacak tedaviyi kabul
etmemesi veya önerilere uymamasından
dolayı doğacak sorunlardan
kendisi sorumludur

Kişiler sağlıklı bir yaşam için
verilen tavsiyelere uymakla sorumludur

Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhisi olan
hasta, yetkili doktorun çıkmasında sakınca
olmadığını belirtir izni olmadıkça, taburcu
olmayı talep etmemelidir

Hasta, teşhis-tedavi sürecinde
hekim ve diğer sağlık personeli ile
her aşamada işbirliği yapmalıdır

Randevular

Sosyal Güvenlik Durumu

Saygı

Tedaviyle İlgili Önerilere Uyma

Hasta verilen randevu tarihi ve saatine
uymalı ve değişiklikleri ilgili
yerlere bildirmelidir

Hasta Ziyaretçisi
Hastalar ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu
tarafından belirlenen kurallar
çerçevesinde kabul etmelidir

Hasta, sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel
bilgilerindeki değişiklikleri zamanında
bildirmek zorundadır. Hasta, bu konuda
sağlık kuruluşunun kurallarına
ve belirlenen sevk zincirine uymalıdır

Hasta, hastane personelinin, diğer hasta
ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir

Kurallara Uymak

Hastane Malzemeleri

Hasta, başvurduğu sağlık kurumunun
kural ve uygulamalarına uymalıdır

Hasta, hastane malzemelerine
verdiği zararları karşılamakla
sorumludur

Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri
dikkatle dinlemeli anlamadığı şeyleri sormalıdır.
Önerilen tedaviye uyum gösterip, tarif edildiği
şekilde uygulamakla yükümlüdür.
Uygulamadığı takdirde haber vermelidir

Detaylı bilgi için;
HASTA HAKLARI BİRİMİNE
Başvurabilirsiniz

