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Sağlık Kurumları sağlık hizmetlerini,

Güvenli bir şekilde

Kanıta DayalıKanıta Dayalı
Hasta Odaklı olarak
Zamanında ve Kolay ulaşılabilir
Etkili ve verimli
Eşit şekilde
sunmalıdır.



� Hasta tedavisi

� Hasta bakımı

� Tıbbi gereklere uygun hareket ve özen

HASTANELERİN SORUMLULUKLARI

� Tıbbi gereklere uygun hareket ve özen

� Hastayı aydınlatma

� Sır saklama 

� Kayıt tutma

� Güvenlik



HATALAR 

1. Bilgi ve beceri eksikliği
- Bilgi ve beceri eksikliği,
- Dikkatsizlik ve tedbirsizlik,
- Özensizlik,
- İhmal- İhmal

2. Cihaz hataları

3. Bilgilendirme Eksikliği

4. Organizasyon eksiklikleri



Sorumluluk

Sağlık personelinin sağlık hizmeti sunumundan

doğan sorumluluğunda temel olarak kusur

sorumluluğu esas alınır.

Personelin kusurlu olup olmadığının tespiti

gerekmektedir.



Özel Hastanede Sorumluluk

Hastane işleteni hastanede gerçekleştirilen tıbbi

müdahalelerden hukuken sorumludur.

Bu sebeple Hekimin veya diğer personelin

hastaya verdiği zararları hastane işleteni karşılamak

durumundadır.



Sorumluluk

Sağlık hizmetinin

� Tıbbın gereklerine

� Mesleğin gerektirdiği dikkat ve özen� Mesleğin gerektirdiği dikkat ve özen

yükümlülüğüne uygun olarak yapılmasına rağmen

komplikasyon gelişmesi halinde kusurdan söz

edilemez.





Cezai Sorumluluk

Ceza kanunlarını bilmemek mazeret
sayılmaz.(TCK 4 md)

Sağlık personelinin yasaları bilmemeleriSağlık personelinin yasaları bilmemeleri
sorumluluktan kurtarmamaktadır.

Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse
başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.
(TCK 20 md)



TCK Düzenlemeleri

� Taksirle Öldürme (TCK 85 md)

� Taksirle Yaralama(TCK 89 md)

� Eziyet (TCK 96 md)� Eziyet (TCK 96 md)

� Koruma ve Gözetim Yükümlülüğüne tabi

Kimseyi TERK(TCK 97 md)

� Ayrımcılık Yapma(TCK 122 md)

� Özel Hayatın Gizliliğini İhlal(TCK 134 md)



TCK Düzenlemeleri

� Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (TCK 135)

� Verileri Hukuka Aykırı olarak Vermek(TCK 136)

� Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim        � Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim        

Yükümlülüğünün İhlali (TCK 175 md)

� Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu 

Bildirmemesi (TCK 280 md)



TCK Düzenlemeleri

� Kasten yaralama (TCK 86 md)  

� İnsan üzerinde Deney (TCK 90 md) � İnsan üzerinde Deney (TCK 90 md) 

� Çocuk düşürtme ((TCK 99 md) 

� Kısırlaştırma (TCK 101 md) 



Afyon'daki garip ameliyata soruşturma

Afyon'un Bolvadin ilçesindeki devlet hastanesinde yapılan bir açık kalp 
ameliyatının, cep telefonuyla çekilen görüntüleri Sağlık Bakanlığı'nı 
harekete geçirdi. Görüntülerde operasyonun gerekli sağlık koşullarından 
uzak bir ortamda gerçekleştiği görülüyor. 

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi 

Bu arada bir hastane personeli tarafından ameliyatın gerçekleştiği anda
çekilmiş cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Ameliyathane ortamına
uygun olmayan görüntülerin yaşandığı ameliyat sırasında personel
hastanede ilk kez gerçekleştirilen kalp ameliyatının adeta tadını
çıkartıyor. Ameliyathane elbisesi olmayan bir çok görevlinin de
ameliyatı, cep telefonlarıyla görüntülemeleri dikkat çekiyor.

Ameliyatın görüntülerinin medyada yer alması üzerine sağlık bakanlığı
konuyla ilgili soruşturma başlattı.



Sır Saklama Yükümlülüğü

Sağlık personeli mesleği sebebi ile öğrendiği
bilgileri hastanın yazılı izni olmadan açıklayamaz ve
kullanamaz.
� Toplantı ve yayınlarda veya başka sebeplerle
açıklayamaz.açıklayamaz.

� Hastanın kimlik bilgileri hiçbir surette
anlaşılmayacak şekilde bilimsel amaçlı
kullanılabilir.

� Adli vakalarda yetkililer bilgilendirilir,
� Bildirimi zorunlu hastalıklar gibi sebeplerde
sadece yetkililere bilgi verilir.





Barış Akarsu'nun yoğun bakımdaki fotoğrafları ilk 
kez ortaya çıktı. 



Dava zamanaşımı

Kamu davası;

� Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını
gerektiren suçlarda onbeş yıl,gerektiren suçlarda onbeş yıl,

� Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî
para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl,
Geçmesiyle düşer.



Ceza Zamanaşımı

� Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında
yirmidört yıl,

� Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl,� Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl,

� Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on
yıl,
geçince ceza infaz edilmez.



MEDYAYA YANSIYAN OLAYLAR















BÖBREK NAKLİNDE HEMŞİRE HATASI 
Neslihan KESKİN - SABAH 18.01.2009

Annesinden böbrek nakledilen Osman Tünel'in hayatı,
hemşirenin unuttuğu ilaç yüzünden tehlikeye girdi. Tünel hastaneye
dava açtı.

İstanbul'daki bir okulda 10 yıldan beri müdür yardımcısı
olarak görev yapan Osman Tünel'in (34) hayatı, böbrek yetmezliği sonucu
karardı. 3 yıl diyaliz makinesine bağlı yaşayan genç öğretmene annesi
Nutfiye Tünel dokuları uyan böbreğini verdi. Dr. İsmet Nane'nin yaptığıNutfiye Tünel dokuları uyan böbreğini verdi. Dr. İsmet Nane'nin yaptığı
böbrek nakli başarıyla sonuçlandı. Tünel'e hastanenin hemşiresi Elif
Gökçe tarafından hangi ilacı ne zaman ne miktarda kullanacağını
gösteren bir "ilaç kullanma kartı" verildi. Ancak hemşire bir ilacı yazmayı
unuttu. Tünel kontrole gittiğinde böbreğin iflas noktasına geldiğini
gördü. Doktor Nane, Tünel'e bir ilacın verilmediğini anladı. Ameliyattan
sonra günde 1 tane içilmesi gereken ilaç Tünel'e günde 3 adet verildi.
Osman Tünel, hayatının tehlikeye girdiğini belirterek, hemşire Elif Gökçe
ve Türk Böbrek Vakfı Özel Hizmet Hastanesi Ahmet Ermiş Diyaliz
Merkezi İktisadi İşletmesi hakkında 302 bin TL maddi ve manevi
tazminat davası açtı.

�



HIV'li kanda hemşire hatası

(ANKA/AA) 4 Haziran 2008 
1.5 yaşındaki bebeğe, HIV virüsü taşıyan kan verilmesiyle ilgili olarak

başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan ön raporda, hemşire kusurlu
bulundu.

"KAYITLARA YANLIŞLIKLA NEGATİF YAZILMIŞ"
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, başmüfettişin hazırladığı ön raporda,
incelemeler doğrultusunda hatanın, HIV virüslü kanın kayıtlara, Kan
Merkezinde görevli hemşire A.A.B, tarafından yanlışlıkla negatif
yazılmasından kaynaklandığı belirtildi.yazılmasından kaynaklandığı belirtildi.
Sistemi inceleyen bilirkişinin raporunun ardından soruşturma
tamamlanacak. Hatalı görülen hemşireye ise, şu andaki mevzuata göre, en
yüksek ceza olan maaştan kesme ve görev yerinin değiştirilmesi
uygulanacağı öne sürülüyor.
Sağlık Bakanlığı'nca kente gönderilen Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
teknik ekibinin de Şanlıurfa'ya gelerek, Devlet Hastanesi'nin Kan
Merkezi'nde bulunan cihazları incelemeye başladığını aktaran yetkililer, ilk
incelemede, bir hatadan dolayı kayıtlara yanlış işlendiği belirtilen kanın,
analiz edildiği cihazların yanlış sonuç verip vermediğinin de teknik ekip
tarafından yürütülecek çalışmada ortaya çıkarılacağını kaydettiler.



TAZMİN SORUMLULUĞU

Tazmin sorumluluğu, hastada meydanaTazmin sorumluluğu, hastada meydana

gelen zarar dolayısıyla hastaya veya yakınlarına

ödenmesi gereken maddi yükümlülüğe ilişkin

sorumluluktur.



TAZMİN SORUMLULUĞU

Özel hastanelerde

hekim kusurundan ortaya çıkacak tazminat davalarıhekim kusurundan ortaya çıkacak tazminat davaları

hastane işleteni ve hekim aleyhine açılmaktadır.



Maddi Tazminat
(Borçlar Kanunu 45md)

MADDİ TAZMİNAT aşağıdaki hususları
kapsar

1.Defin masrafları
2.Tedavi masrafları
3.İş kaybı zararı
4.Destekten yoksun kalma tazminatı



Manevi Tazminat
(Borçlar Kanunu 49md)

Şahsiyet haklarına yöneltilen bir saldırı

sonucunda çekilen acı, elem, üzüntü ve ruhi

sarsıntıyı gidermek amacıyla hükmedilen parasal

ödemedir.



HİZMET KALİTE 

STANDARTLARISTANDARTLARI



HİZMET KALİTE STANDARTLARI

� Hasta ve çalışan güvenliği

� Laboratuar  yönetimi ve güvenliği

� Tesis yönetimi ve güvenliği 

önceleyenönceleyen

� Tedavi ve bakım süreçleri

� Sistemi süreç ve sonuç bazlı değerlendiren

� Cihazların yönetimi ve bakımı

� Sürekli iyileştirmeyi öngören



HİZMET KALİTE STANDARLARI

� Hastanelerde sunulan hizmet süreçlerini 
sorgulayan

� Hastaneyi fiziki ve teknik açıdan değerlendiren� Hastaneyi fiziki ve teknik açıdan değerlendiren

� Hizmet sunum standardı sağlamayı amaçlayan

� Hastanın hastaneye başvurmasından itibaren 
salahiyet veya ölüm haliyle son bulan tüm 
süreçleri sorgulayan



Hizmet kalite standartlarının uygulanması

hastaların tedavi ve bakım güvenliğini sağlamayı

amaçlamaktadır.



Hizmet sunumuna yönelik sağlık kurumları

tarafından gerçekleştirilen faaliyetler zinciri

olarak adlandırabileceğimiz standartlar etkili veolarak adlandırabileceğimiz standartlar etkili ve

kaliteli sağlık hizmeti sunumunda önemli rol

oynamaktadır.



HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Hasta güvenliği uygulamaları personeli
� Yanlış tedavi,
� Yanlış ilaç uygulaması,
� Yanlış Kan transfüzyonu,� Yanlış Kan transfüzyonu,
� Yanlış taraf cerrahisi gibi

olaylar sebebiyle Yüksek meblağlarda tazminat
ödemekten ve taksirle yaralama veya ölüme sebebiyet
vermek cezasıyla karşı karşıya kalmaktan kurtarabilir.



HASTALARIN HAK ARAMASI

� Teknolojik gelişmeler
� Medya ve basındaki tazminat haberleri
� Hasta hakları bilincinin gelişmesi
� Hak arama bilincinin gelişmesi
� Toplumsal yönlendirmeler
sonucu hasta hakları ihlaline uğrayan veya tıbbi
uygulama hatasına maruz kalan hastalar
mutlaka dava açma yoluna gitmektedir.



PEKİ NE YAPMALIYIZ? 

� Hizmet Kalite Standartlarının uygulanması,

� Hasta güvenliği uygulamalarını titizlikle
uygulanması,

� Gerekiyorsa kuruma özgü bakım ve hasta
güvenliği uygulamaları geliştirilmesi,

� Gerekiyorsa kuruma özgü bakım ve hasta
güvenliği uygulamaları geliştirilmesi,

� Düzenli eğitim yapılması,

� Hasta kayıtlarının düzenli ve tam olarak tutulması,

� Ekip içi iletişimin sağlıklı yapılması,



TEŞEKKÜR EDERİMTEŞEKKÜR EDERİM


