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1.AMAÇ:Şanlıurfa ilinde Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerinin hizmet verdiği tüm hastaların muayene, tetkik, bakım ve

tedavi gibi tüm sağlık hizmeti süreçlerinde mahremiyetinin korunmasını sağlamaktır.

2.KAPSAM:TümEvde Sağlık Hizmetleri Birimlerinin hizmet verdiği hastaların muayene, tetkik,  bakım, tedavi gibi tüm

süreçlerdeki mahremiyetinin korunmasının sağlanması ile ilgili işlem basamaklarını kapsar.

3.SORUMLULAR: Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Çalışanları, tüm

Evde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumluları ve çalışanları

4.TANIMLAR:

4.1.Bilişsel  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.

4.2.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.

4.3.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.

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

kontrolünün olmasıdır.

5. FAALİYET AKIŞI:

Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerince hizmet verilen tüm hastalarda:

5.1.Fiziksel mahremiyetin korunması;

 Muayene, tedavi ve bakım gibi hizmetin tüm süreçlerinde hastanın fiziksel mahremiyeti sağlanmalıdır.

 Her türlü sağlık hizmeti sırasında, ilgili sağlık çalışanı ve hasta yakını (hastanın onayı dâhilinde) dışındaki kişilerin

ortamda bulunması engellenmelidir.

 Her  türlü  sağlık  hizmeti,  üçüncü  kişilerin  görmesi  engellenerek  yapılır.  Hasta  odasında,  hastanın  bakımı  ile

yükümlü kişi ve görevliler dışında kimse olmamalıdır.

 Hastanın izin verdiği kişiler ve hekimin bulunmasında yarar gördüğü yakınları kalabilir.

 Hastanın,  sosyokültürel  özellikleri  nedeniyle gündeme getirdiği  mahremiyete ilişkin  farklı  algı  ve beklentileri

dikkate alınmalıdır.

 Hasta transferi sırasında da mahremiyete önem verilmelidir.

5.2.Kayıtsız bilgi mahremiyeti:

 Hastanın  tıbbi  değerlendirmeleri  gizlilik  içerisinde yürütülmelidir.  Sağlık  çalışanları  arasındaki  tıbbi  bilgi  akışı

sırasında  gizlilik  ilkesi  korunarak hasta  mahremiyetine  özen gösterilmelidir.  Hastanın/hasta  yakınının  vermiş

olduğu tıbbi öyküsü ve diğer konuşmaları hastanın izni olmadan üçüncü kişiler tarafından duyulması engellenir.
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 Bilgi Yönetim Sistemi kullanıcılarına yönelik bağlı bulunduğu hastane veya kurum tarafından gizlilik sözleşmesi

yapılmaktadır. 

 Hastaya hizmet veren her çalışan, hasta ile ilgili özel olan bilgileri, tesadüfen ya da görev sırasında şahit olduğu

bilgileri, diğer ortamlara (başka kurumlar,  diğer kişiler) taşımamak bakımından sorumludurlar.

5.3.Tıbbi Kayıtlara Erişimde Bilgi Mahremiyeti Ve Güvenliği: 

 Tüm Evde Sağlık Birimlerinde görev yapan sağlık personeli ( Şoför hariç ), Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon

Merkezinde görev yapan sağlık personeli ve Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörünün, Bakanlığımız Evde Sağlık

Yönetim Sistemine (ESYS)  giriş yaptığı, kullanıcı kodu ve parolası mevcuttur.

 Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörünün yetkileri Bakanlık tarafından tanımlanmıştır. 

 Evde  Sağlık  Hizmetleri  koordinasyon  merkezi  ve  birimlerde  çalışan  diğer  sağlık  çalışanlarına  ESYS  ile  ilgili

yetkilendirme işlemleri il koordinatörü tarafından yapılır.

 ESYS kullanıcıları kendi T.C numaraları ve şifreleri ile sisteme girişlerini yaparlar.

 Sistemde kayıtlı olan hastaların bilgileri sadece kendilerine yetki verilen kişiler tarafından görülebilir ve değişiklik

yapılabilir.

 Birimlere atanan hastaların hizmet süreçleri ancak Koordinasyon Merkezleri tarafından sonlandırılabilir.

 Belirli bir şifre ile yapılan tüm işlemlerin idari ve yasal sorumluluğu söz konusu şifrenin tanımlanmış kullanıcısına

ait olduğundan, verilen şifre kullanıcı tarafından zaman zaman değiştirilerek kullanılır.

 Çalışanların yer değiştirmesi veya işten ayrılması durumunda bilgi güvenliği açısından ilişiği kesilen personelin

şifresinin bir an önce iptali  esastır. İlişiği  kesilen personelin tüm şifreleri ve kullanıcı yetkileri  İl Koordinatörü

tarafında kullanıma kapatılır. 

 Hasta kayıtları ve dosyalarına ilgili görevliler dışında ulaşımın engellenmesi için birim bazında gerekli önlemler

alınır.

 Hasta  dosyasını  (basılı,   yazılı)  hasta  görmek  isterse,  Birim  Sorumlu  hekiminin  izni  dâhilinde  bir  görevli

refakatinde görmesine izin verilebilir.

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

sahiptir.

 Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara farkındalık eğitimi verilmelidir.

6.İLGİLİ DOKÜMANLAR:

6.1.Hasta Hakları Yönetmeliği ( dış kaynaklı doküman )

  6.2.Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Prosedürü

6.3.Hasta Bilgilerinin Paylaşımı İzin Formu


