
 

1.0 AMAÇ 

Hastanemize müracaat edenhastaların haklarından olan, hastanın kendisine sağlık hizmeti verecek olan hekimi 

seçme ve değiştirme hakkının kullanılabilmesini sağlamak.  
 

2.0 KAPSAM 

Hastanemize müracaat eden tüm hastaları  kapsar.  
 

3.0 KISALTMALAR 

SKS :Sağlık Kalite Standartları 
KYB:  Kalite Yönetim Birimi 

FDH:Fethiye  Devlet Hastanesi 
 

4.0 SORUMLULAR  

Hastane başhekimi, başhekim yardımcıları ve tüm hekimler.  
 

5.0 TANIMLAR 

Hekim seçme hakkı:kendisine sağlık hizmeti verecek olan hekimi seçme ve değiştirme hakkı.  

 
6.0 FAALİYET AKIŞI 

Bakanlığımız tarafından 17 Ekim 2007 tarih ve 9379 Sayılı Makam Oluruyla  

Sağlık Hizmeti Sunumunda Poliklinik Hizmetlerinin Hastaların Hekim Seçmesine ve Değiştirmesine İmkân 
Verecek Şekilde Düzenlenmesi Hakkında Yönerge” yayınlanmıştır. Dolayısıyla bu yönergenin 5. Maddesinde 

yer alan bentlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.  
Hizmetlerin sunumunda; 
Temel hasta haklarından olan, hastanın kendisine sağlık hizmeti verecek olan hekimi seçme ve değiştirme 

hakkının kullanılabilmesini sağlamak amacıyla, kurumlarda hastanın hekim seçmesine imkân tanınması,  
Her hekime bir poliklinik odası sağlanarak poliklinik yapılan oda sayılarının artırılması suretiyle belirli saatlerde 

yaşanan yığılmaların önlenmesi ve hasta bekleme sürelerinin azaltılması,  
Hastaların sağlık hizmet sunumunda en iyi işbirliği yapabileceği ve iletişim kurabileceği hekimi seçmesinin 
sağlanması, 

Hastaların sağlık kurumuna her gelişinde, istedikleri takdirde aynı hekime muayene olabilmesinin sağlanması,  
Hastanın isteği doğrultusunda, sağlık kurumuna ilk kabulünden itibaren aynı hekimin kontrolü altında olmasının 

sağlanması, 
Hastanın yataklı tedavi kurumundaki tedavisinin herhangi bir aşamasında hekimini değiştirme hakkının 
sağlanması, 

Sağlık hizmeti sunumunda, sağlık kurumlarındaki hekim seçme uygulamalarının standartlaşmasının ve 
uygulamada birliğin sağlanması,  

Hekim seçme ve değiştirme hakkı kapsamında hastaya talebi halinde kendisine sağlık hizmeti veren veya 
verecek olan hekimlerin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi verilmesi,  
Yapılacak tüm düzenlemelerde hasta yararının gözetilmesi ile hastalara gerekli danışmanlık hizmetleri verilerek 

bilgilendirilmeleri ve personel-hasta iletişimini kolaylaştıracak uygulamalar yapılması,esastır.  
Hastanemizde hastaların hekimlerini seçebilmeleri amacı ile Dr. Çalışma Listesi  düzenlenmekte ve hastanemiz 

web sayfasında yayınlanmaktadır.  
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