
 

 
1.0 AMAÇ  

Hastaların, hastane tarafından sunulan hizmetlere zamanında etkin, etkili ve yeterli şekilde ulaşabilmelerine yönelik 
gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.   
 2.0 KAPSAM  

Danışma, karşılama/ yönlendirme birimi çalışanlarını kapsar.  
 

3.0 KISALTMALAR 

FDH:  Fethiye  Devlet Hastanesi 
MHRS : Merkezi hasta randevu sistemi, 

 
 4.0 SORUMLULAR  

Başhekim yardımcısı, idari mali İşler  müdürü, idari mali işler müdür yardımcısı, sağlık bakım hizmetleri müdürü, 
sağlık bakım hizmetleri müdür yardımcısı.  
 

5.0 TANIMLAR 

Ayaktan Hasta : Yatış işlemi yapılmaksızın gerekli tanı ve tedavi işlemleri yapılan hastalardır.  

Yatan Hasta : Yatış işlemi yapılarak tanı ve tedavi işlemleri yürütülen hastalardır.  
 
6.0 FAALİYET AKIŞI 

 Başvuran hasta/hasta yakını;  

 “Geçmiş olsun, Size nasıl yardımcı olabilirim?” ifadeleri ile karşılanmalıdır.  

 Yüz başvuru sahibine dönük, göz teması kurulmuş olmalı ve kişi ilgili bir şekilde dinlenmelidir.  
 Başvuru sahibi gideceği poliklinik, klinik, laboratuvar ve radyoloji gibi hizmet birimlerine yönlendirilmeli, eğer 

refakat ihtiyacı var ise gideceği yere kadar götürülmelidir.  

 Başvuru sahibi kişisel bilgilerin mahremiyeti ve gizliliği ilkesine bağlı kalınarak bilgilendirilmeli, ziyaret saati ve 
refakatçi kurallarına uygun olarak yönlendirme yapılmalıdır.  

 Yaşlı, engelli, kimsesiz ve yardıma muhtaç kişilere muhakkak eşlik edilmeli, tekerlekli sandalye, sedye ve yardımcı 
araçlar kullanıma hazır bulundurulmalıdır.  

 Hekimlerin aylık poliklinik çalışma listeleri danışmada bulundurularak çalışma listesi ile ilgili bilgi talep edenlere 

bilgilendirme yapılmalıdır.  
 Müracaat eden her birey, güler yüzlü ve nazik bir şekilde uğurlanmalıdır.  

 Sağlık tesisi tanıtım broşürlerinin, hastane bilgi rehberi vb. danışma bankosunda bulundurulması sağlanmalıdır.  
Randevulu Hasta Karşılama Süreci (MHRS)  

 Ayakta karşılanmalıdır.  

 Göz teması kurulmalıdır.  
 Gülümsenmelidir.  

 Başvuru sahibine “Geçmiş olsun, size nasıl yardımcı olabilirim?” denilmelidir.  
 Hasta gitmek istediği bölümü söylediğinde “Gideceğiniz yer… katta/birimde, isterseniz size asansöre kadar eşlik 

edebilirim” denilmelidir.  

 Asansör/poliklinik/bölüm/merdivene kadar eşlik edilmelidir. (Alanda tekseniz veya danışmayı bırakamıyorsanız 
hastaya, asansörü/polikliniği/bölümü/merdiveni göreceği yere kadar eşlik edilmelidir.)  

 Asansör çağrılmalıdır.  
 Kat bilgisi tekrar verilerek, gideceği yer tarif edilmelidir. “Geçmiş olsun” denilerek hastanın yanından ayrılmalıdır.  
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Randevusuz Hasta Karşılama Süreci  

 Ayakta karşılanmalıdır.  
 Göz teması kurulmalıdır.  
 Gülümsenmelidir.  

 Başvuru sahibine “Geçmiş olsun, size nasıl yardımcı olabilirim?”denilmelidir.  
 Hasta dikkat ile dinlenilerek “İsminizi alabilir miyim?” diye sorulmalıdır.  

 Randevusu olup olmadığı öğrenilerek randevusu yok ise hasta ilgili hizmet alacağı bölüme yönlendirilmelidir.  
 Başvuru konusuna ve ilgili birimin uygunluk durumuna göre randevu verilmeli ya da MHRS’ ye 

yönlendirilmelidir.  

 Gideceği birim öğrenildikten sonra “Gideceğiniz yer ….. katta/bölümde, isterseniz size asansöre/polikliniğe/ 
bölüme/merdivene kadar eşlik edebilirim” denilmelidir.  

 Hekim adı ve kat bilgisi verilmelidir.  
 “Kayıt işlemleri için randevu saatinden 5 dakika önce poliklinikte olmanız gerekmektedir.” denilmelidir.  
 Hasta; kata çıkmak isterse asansöre kadar eşlik edilerek asansör çağrılmalıdır. (Alanda tekseniz veya danışmayı 

bırakamıyorsanız asansörü/polikliniği/bölümü/merdiveni göreceği yere kadar eşlik edilmelidir.)  
 Kat bilgisi tekrar verilerek bölümün bulunduğu yer tarif edilmelidir. ”Geçmiş olsun” denilerek hastanın yanından 

ayrılınmalıdır.  
 Hasta; poliklinik biriminde beklemek istemez ise (randevu zamanına bağlı olarak) bekleme alanlarına ya da 

kafeteryaya yönlendirilmelidir. Kat bilgisi tekrar verilerek, bölümün bulunduğu yer tarif edilmelidir. “Geçmiş 

olsun” denilerek hastanın yanından ayrılınmalıdır  
Tekerlekli Sandalye İhtiyacı Olan Hasta Karşılama Süreci:  

 Ayakta karşılanmalıdır.  
 Göz teması kurulmalıdır.  
 Gülümsenmelidir.  

 Başvuru sahibine “Geçmiş olsun, size nasıl yardımcı olabilirim?” denilerek tekerlekli sandalye ihtiyacınız var mı?” 
diye sorulmalıdır.  

 İhtiyaç halinde girişte bulunan tekerlekli sandalyelerden biri alınmalıdır. Eğer tekerlekli sandalye yok ise “hemen 
getiriyorum” denilerek hasta, uygun bir bekleme alanında oturtulmalıdır.  

 Tekerlekli sandalye hastanın arkasına yaklaştırılıp, fren kolu kullanılarak tekerlekler sabitlenmelidir.  

 Tekerlekli sandalyenin ayaklıkların kalkık durumda olduğundan emin olunmalıdır.  
 “Ben yardımcı olayım” diyerek hasta oturtulmalı ve hastanın ayakları ayaklığa yerleştirilmelidir.  

 Hasta gideceği bölüme götürülmelidir  
 Yatış İçin Gelen Hasta Karşılama Süreci  

 Ayakta karşılanmalıdır.  

 Göz teması kurulmalıdır.  
 Gülümsenmelidir.  

 Başvuru sahibine “Geçmiş olsun, size nasıl yardımcı olabilirim?” denilmelidir.  
 Tekerlekli sandalye ihtiyacı varsa “Tekerlekli Sandalye Süreci” uygulanmalıdır.  
 “Adınızı, soyadınızı öğrenebilir miyim?” denilmelidir.  

 “Hemen kontrol ediyorum” denilmeli ve liste/sistemden kontrol edilmelidir.  
 Hasta yatış bölümü aranarak kendini tanıtmalı, hastanın adı soyadı, oda numarası, hekimin adı soyadı bilgileri 

teyit edilmelidir.  
 Hastaya “Yardımcı personelimiz size odanıza kadar eşlik edecek, sizi kısa bir süre bekleteceğim” denilerek bekleme 

alanına kadar eşlik edilmelidir. “Geçmiş olsun” denilerek yanından ayrılmalıdır.  
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 Yardımcı personel (transporter) aranmalıdır.  

 Yardımcı personele hastanın yatacağı servis ve oda numarası bilgisi verilerek hastaya yönlendirilmelidir.  
 Kata çıkınca kat sekreterliğine ve hemşirelere hastanın geldiği bilgisi ve yatış dosyası verilmeli hasta teslim 

edilmelidir.  

Yabancı uyruklu hastalar için karşılama süreci 

Turizm departmanına yönlendirilerek, aynı işlemler uygulanır. 

Hasta Ziyareti İçin Gelen Hasta Yakınını Karşılama Süreci  

 Ayakta karşılanmalıdır.  
 Göz teması kurulmalıdır.  

 Gülümsenmelidir.  
 “ Geçmiş olsun, Size nasıl yardımcı olabilirim?” denilmelidir.  

 “Hastamızın adını soyadını öğrenebilir miyim?” denilmelidir.  
 “Hemen kontrol ediyorum” denilerek sistemden kontrol edilmelidir.  
 Kat numarası/servis/kliniğin adı ve oda numarası söylenerek gideceği yere yönlendirilmeli, gerektiğinde asansöre 

kadar eşlik edilmelidir.  
 Asansör çağrılmalıdır.  

 Hasta yakını canlı çiçekle gelmiş ise hasta sağlığı açısından sakıncalı olduğu bilgisi verilmeli, çiçek teslim alınıp 
ziyaret sonrası hasta yakınına teslim edilmelidir. “Geçmiş olsun” denilerek uğurlanmalıdır.  

 Hastanın kaydı sistemde görünmüyorsa bu durum hasta yakınına bildirilmelidir.  

Birimde çalışanlara, yılda en az bir kez, hizmet sunum süreçlerine ilişkin eğitim verilmelidir.  
Eğitim programında asgari aşağıdaki konular yer almalıdır.  

 Hasta memnuniyeti,  
 Hasta hakları, sorumlulukları ve uymaları gereken kurallar,  
 İletişim becerileri.  
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