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BAŞVURU
TARİHİ
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KARAR
TARİHİ

KARAR
SAYISI

KURUL KARAR ÖZETİ

Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Hastanesi

24/04/17

2017/24544

01/08/17

248

İlk yatışta normal klinikte yatan hastanın daha sonra
hastanın sadece fiyat farkını kabül ederek özel oda talep
ettiği, int. cliniğe yattığı için ameliyat ücretinin farklı olacağı
konusunda bilgilendirilmediği, ameliyat sonrası int. clinik
ücreti alınması anlaşılmış olduğundan oyçokluğu ile hasta
hakkı ihlali vardır kararı alınmıştır. Kurul üyesi Doç Dr. Nuh
Mehmet ELMADAĞ şahsa ameliyat öncesi yeterli bilgi
verildiği kanaati ile kurul kararına katılmadığını beyan
etmiştir.

Arnavutköy Devlet Hastanesi

08/05/17

2017/27603

01/08/17

249

Kurul
kararına
itiraz
sonucu
başvuru
tekrar
değerlendirilmiştir. Hastanın ameliyat olup olmayacağı
kararı muayene eden hekime aittir. Bu nedenle hasta hakkı
ihlali olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Hastanesi

04/07/17

2017/38868

01/08/17

250

Hastanın kanser hastası olması sebebiyle özel oda farkı
dışında ücret alınmaması gerekmektedir. Bu nedenle
oybirliği ile hasta hakkı ihlali vardır kararı alınmıştır.

Arnavutköy Devlet Hastanesi

21/07/17

2017-42711

01/08/17

251

Gönderilmiş olan eklerin Fatma AYSIN şikayetine ait
olmadığı anlaşılmış olduğundan kurul tarafından
değerlendirilememiştir.

Bayrampaşa Devlet Hast.

05/07/17

2017-39108

01/08/17

252

Şikayete konu olan hususlar tıbbi içerikli olmasından dolayı

Hasta Hakları Yönetmeliği'nin Madde 42/c ı) bendi hakları
kurulu tarafından değerlendirilmemiştir.
Arnavutköy Devlet Hastanesi

31/07/17

2017-44777

01/08/17

253

Rapor itirazları bağlı İlçe Sağlık Müdürlüklerince
yapılmaktadır. İlgilinin sağlık raporu itirazı için bağlı
bulunduğu İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurması
gerekmektedir.

İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Hastanesi

15/06/17

2017-35729

01/08/17

254

İlgili şahısla 31.07.2017 günü yapılan telefon görüşmesinde
istemiş olduğu bilgi ve belgelerin mail yolu ile kendisine
ulaşmış olduğu anlaşıldığından oybirliği ile hasta hakkı ihlali
olmadığına karar verilmiştir.

Arnavutköy Devlet Hastanesi

31/07/17

2017-44801

01/08/17

255

Hastaya gerekli işlemlerin yapılmış olduğu ve şikayete
konu olan hususlar soyut içerikli olması sebebiyle oybirliği
ile hasta hakları ihlali olmadığına karar verilmiştir.

Özel Avrasya Hastanesi

20/09/16

2016-49627

12/09/17

256

Sorunun çözülmüş olduğu anlaşıldığından ve kurula sehven
havale işlemi yapıldığından dosya ile ilgili herhangi bir
işleme gerek olmadığına karar verilmiştir.

Lüffiye Nuri Burat Devlet
Hastanesi

11/09/17

2017-51264

12/09/17

257

Hastanın Hizmeti almış olması ve şikayete konu olan
hususların soyut içerikli olmasından dolayı hasta hakkı ihlali
olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

