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ÖZEL AVRUPA ŞAFAK HASTANESİ

18/12/2017

2017-73138

09/11/2018

1

Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 14. maddesi "Hastaya tıbbi özeni
gösterme" gereğince hasta hakları ihlali olduğuna oyçokluğu ile
karar verilmiştir.

ÖZEL ACIBADEM MASLAK HASTANESİ

16/09/2018

2018-61948

09/11/2018

2

Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 6. maddesi "Adalet ve hakkaniyete
uygun olarak faydalanma" kapsamında değerlendirilerek hasta
hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ

11/07/2018

2018-47488

09/11/2018

3

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 6. maddesi "Adalet ve hakkaniyete
uygun olarak faydalanma" kapsamında değerlendirilerek oybirliği
ile hasta hakları ihlali olduğuna karar verilmiştir.

OKMEYDANI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ 20/12/2017

2017-73618

09/11/2018

4

BEŞİKTAŞ SAİT ÇİFTÇİ DEVLET HASTANESİ

2018-4951

09/11/2018

5

08/06/2018

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/C (ı) maddesi "Tıbbi hatalara
ilişkin başvurular kurul tarafından değerlendirilmez." kapsamında
başvuru değerlendirilme yapılamamıştır. Şikayetçi dilerse
iddialarını adli ve cezai sorumluluk anlamında adli makamlara
iletebilir.
Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 39. maddesinin 2. fıkrası sadece
hastalara değil, yakınlarına ve ziyaretçilere de nazik ve şefkatli
davranma yükümlülüğünü tüm personele yüklemektedir. Bu
bakımdan hasta yakınının insani değerlerine yapılan bu eylem ve
kullanılan üslup hak ihlali olduğu noktasında kanaat getirilmesine
sebep olmuştur. Yapılan itiraz neticesinde Kurul'un bu kanaati
değişmemiştir.

OKMEYDANI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ 03/10/2018

2018-66641

09/11/2018

6

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 6. maddesi "Adalet ve hakkaniyete
uygun olarak faydalanma" ve 42. maddesi "Müracaat, şikayet ve
dava hakkı" kapsamında inceleme yapılmıştır. Hastaya verilen
randevudan doktor sorumludur. Randevu tarihinde hastaya
tedavi işlemi yapılmadığından HHY'nin 6. maddesi bakımından
Dt.Zeynep Rümeysa YILDIRIM'ın eylemlerinin ihlal olduğuna
oyçokluğu ile; HBBS sisteminde yaşanan aksaklık sebebi ile
hastanın müracaat ve şikayet hakkını etkin bir şekilde
kullanamadığı anlaşılıp HHY'nin 42. maddesi gereğince oybirliği
ile hasta hakları ihlali olduğuna karar verilmiştir.
* HBBS sisteminde yaşanan aksaklık sebebi ile ilgili İl Sağlık
Müdürlüğüne düzeltici işlemlerin giderilmesi amacı ile tutanağın
gönderilmesi

OKMEYDANI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ 24/10/2018

2018-71710

09/11/2018

7

Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 11. maddesi "Tıbbi gereklere uygun
teşhis, tedavi ve bakım" gereğince değerlendirme yapılarak
oyçokluğu ile hasta hakları ihlali olduğuna karar verilmiştir.

8

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 32. 33. 34. maddeleri kapsamınca
inceleme yapılmıştır. Öncelikle hastaya imzalatılan Bilgilendirme
Gönüllü Olur Formu standart form niteliğinde olup, 33. madde 2.
fıkra uyarınca muhtemel fayda ve zararlar içermediği, hastaya
sözlü olarak bilgi verilmediği dolayısı ile hastanın yeterince
bilgilendirilmediği anlaşılmıştır. Hasta defaatle yapılan tıbbi
araştırmanın kendine acı verdiğini ifade etmiş ancak bu beyanları
doktor tarafından dikkate alınmamıştır. Yönetmeliğin 32/2
uyarınca tıbbi araştırmalardan beklenen tıbbi fayda ve toplum
menfaati, üzerinde araştırma yapılmasına rıza gösteren
gönüllünün hayatından ve vücut bütünlüğünün korunmasından
üstün tutulamaz. Bu nedenle hastanın acı çekmesine rağmen
tıbbi araştırmayı sonlandırmayan doktor Yönetmeliğin 32.
maddesini ihlal etmiştir. Oybirliği ile hasta hakları ihlali olduğuna
karar verilmiştir.

OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ

06/08/2018

2018-54042

09/11/2018
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