BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ SÜRECİ

SÜREÇ ADI

: Hasta hakları kurulunu kurmak ve kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek

SÜREÇ KODU: 05.1.1

Hasta hakları kurulu, Valilik Oluru ile
oluşturulur.

ONAY

Kurul sekreteri, Müdürlük Makam Oluru
ile görevlendirilir. HBBS yetkisi verilir

Kurul sekreteri, Müdürlük Makam Oluru
ile görevlendirilir. HBBS yetkisi verilir

İlgili hasta hakları
birimine HBBS
üzerinden gönderilir

VAR

Başvuru dosyaları kontrol edilir, Dosya
Tam-Eksik

TAM

Hasta hakları kurulu toplanma tarihi
belirlenir. Kurul üyeleri davet işlemleri
yapılır.

SİSTEM BELGESİ

SÜREÇ ADI : Hasta Başvuru Bildirim Sisteminin (HBBS) işleyişini ve kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek
SÜREÇ KODU: 05.1.2

Hasta hakları kurulları HBBS ye tanımlanır

SİSTEM BELGESİ

Kurul kararlarının ilgililere tebliği, ihlal var
kararına yapılan idari inceleme sonucu, kurul
öneri kararına istinaden kurumun yaptığı
işlemler HBBS de takip edilir

İşlem çıktıları başvuru dosyasında arşivlenir.

RESMİ BELGE

SÜREÇ ADI : HBSS'de hasta iletişim birim sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip ederek yetkilendirilmesini sağlamak
SÜREÇ KOU: 05.1.3

Faaliyete yeni başlayan/ faaliyetini
sürdüren sağlık kurumları, hasta hakları
birim sorumlusu görevlendirme talebinde
bulunur.

Birim sorumlusu talebi uygunsa, eski birim
sorumlusu görevlendirmesinin iptali, yeni
birim sorumlusu görevlendirme oluru Valilik
Oluru ile alınır.

ONAY

Görevlendirmesi iptal edilen birim
sorumlusunun HBBS yetkisi iptal edilir. Yeni
görevlendirilen birim sorumlusuna HBBS
yetkisi verilir.

SİSTEM BELGESİ

SÜREÇ ADI : Kurulun çalışmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
SÜREÇ KOU: 05.1.4

Hasta Hakları Başvuru dosyası HBBS üzerinden
kurul sekreterliğine gönderilir. Hasta hakları kurul
toplantısı tarihi belirlenir. Kurul üyeleri daveti
yapılır

Kurul kararı HBBS ye kaydedilir. Karar ve sonuç
formu HBBS ye eklenir.

Hasta hakları birimleri tarafından kurul sonucu
ilgililere tebliğ edilir. İhlal var/öneri kararı ilgili
birime resmi yazı ile gönderilir

SİSTEM BELGESİ

RESMİ BELGE

SÜREÇ ADI : Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek
SÜREÇ KOU: 05.1.5

Sağlık Bakanlığı talimat yazıları,
mevzuatlara uygun il genelinde
düzenlemeler yapılır ve takip edilir. Gereği
halinde ilgili kurumlara resmi yazı
gönderilir

Hasta hakları uygulamaları kapsamında
yazılı ve sözel yapılan bilgi talepleri
konusunda ilgililere bilgi verilir. Gereğinde
Sağlık Bakanlığına resmi yazı gönderilir

İlin geneline ait hasta hakları uygulamaları
ile ilgili istatistikler yıllık hazırlanır.

SÜREÇ ADI : Kurul kararlarının özetini Kurum WEP sayfasında duyurulmasını sağlamak.
SÜREÇ KOU: 05.1.6

Hasta hakları kurul karar özetleri isim
belirtilmeden düzenli web sayfasında
yayımlanır.

Koordinatörlüğe ait haber ve
duyuruların web sayfasına girişi yapılır.

SİSTEM BELGESİ

SÜREÇ ADI : Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim seminer düzenlemek ve katılmak
SÜREÇ KOU: 05.1.7

Yeni görevlendirilen hasta hakları birim
sorumlularının, hasta hakları birimlerinde
"Hasta Hakları Uygulama Eğitimi" alması
için planlama yapılır

Eğitimlerle ilgili Valilik Oluru alınır. İlgili
kurum ve kişilere resmi yazı gönderilir.

ONAY

İlgili kurum ve kişilere resmi yazı
gönderilir

İlimizde hasta hakları uygulamalarının
yürütüldüğü sağlık kurumlarında, 2014/32
Sayılı Genelge kapsamında yürütülen
eğitim istatistikleri 6 ayda bir
Koordinatörlüğe gönderilir.

