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YÖNETİM SÜREÇLERİ: Sağlık tesisimiz teşhis tedavi hizmetlerinde; yasal mevzuat şartların 

karşılanmasından, hizmet sunumunda hasta ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde 

gerçekleşmesinden sorumludur. Hasta kayıtları, tanı ve tedavi bilgileri radyoloji görüntüleri, laboratuvar 

sonuçları, ameliyat bilgileri, ücretlendirmeler gibi tüm bilgiler HBYS ortamında kaydedilmekte ve 

veritabanında saklanmaktadır. 

 Bu amaçla kurumumuz;  
 Faaliyetlerimizin ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını, 

 Hasta ve hak sahiplerine ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını,  

 Teşhis ve tedavi sonuçlarının uygun şartlarda muhafaza edilmesini ve iletilmesini,  

 Yeterlilik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmalarda güveni azaltacak herhangi bir faaliyette 

bulunmamayı, 

 Sağlık hizmeti sunarken beklenen kalite seviyesinin sağlanmasını, 

 Vereceğimiz hizmetin belirlenen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini, 

 Söz konusu bilgileri hasta onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece 

herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmamayı taahhüt eder. Kurum olarak 

gizliliğin önemli olduğuna inanırız. Bu politika hastanemizde sunulan tüm sağlık hizmetleri için 

geçerlidir.  

 Hastanemiz Hasta Hakları, güvenlik, veri bütünlüğü, erişim ve uygulama ile ilgili gizlilik 

ilkelerine bağlıdır.  

Topladığımız bilgiler ve onları nasıl kullandığımız:  

 Sağladığınız bilgiler; hastanemize teşhis ve tedavi için başvurduğunda hastalarımızdan kişisel 

bilgiler (ad, soyad, hastalık bilgileriniz, T.C Kimlik numarası, adres, telefon bilgileri, vb.) 

istenmektedir.  

 Hastanemiz yalnızca, Hasta Bilgi Güvenliği Politikası ve/veya belirli hizmetlere ilişkin gizlilik 

uyarısında açıklanan amaçlarla kişisel bilgileri kullanır.  

 Bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla Bilgi Güvenliği gizlilik sözleşmesi tüm personele 

imzalatılmaktadır.  

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ:  
 Verileri yetkisiz erişime, yetkisiz şekilde değiştirilmelerine, açıklanmalarına veya imha 

edilmelerine karşı korumak için uygun önlemleri alırız.  

 Hastanın özlük bilgileri ve kurum bilgileri sadece poliklinik ve servis bilgisayar sekreterleri 

tarafından değiştirilebilir.  

- Hastalarla ilgili her türlü kaydın kim tarafından, hangi tarihte girildiği, ulaşma, değiştirme 

bilgisi hastane bilgi işlem programı log kayıtları altında tutulmaktadır.  

- Hastaların klinik kayıtlarına yalnızca konu ile ilgili yetkilendirilmiş personel tarafından 

izlenebilmektedir. 

 Veri tabanı üzerinde Hasta kayıt logları, Hasta Hizmet logları, Hasta Fatura Logları, Hasta 

Poliklinik logları, Tanımlama Logları, Hasta Dosya logları, Veri tabanı oturum logları, Sağlık 

kurulu kayıt logları kayıt altına alınmaktadır.  

 Kullanıcıların ara yüze bağlanmak için kullandıkları şifreler, şifreli biçimde veri tabanında 

saklanmaktadır. 

 Kullanıcılar veri tabanına yapılacak müdahale (yama, güncelleme vb.) öncesinde otomasyon 

sistemi üzerinden bilgilendirilmektedir.  

 Hastaneye destek hizmeti veren firmanın dış ortamdan iç ortama hangi durumlarda erişim 

yapacağı hakkında hastane tarafından onaylanmış gizlilik sözleşmesi mevcut olup dış ortamdan iç 

ortama erişimler bilgi işlem biriminin bilgisi dahilinde yapılabilmektedir.  
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 Her kullanıcının veri tabanında hangi bilgilere erişebileceği bilgi işlem biriminde sorumlular 

tarafından belirlenmektedir. Ayrıca bu kişilerin hangi yetkilere sahip olduğu HBYS üzerinden 

takip edilebilmekte ve rapor edilebilmektedir. 

 

HBYS'YE İLİŞKİN YAZILIMSAL SÜREÇLER Bu hizmetin daha hızlı ve standartlara uygun kayıt 

ortamında verilebilmesi için Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) kullanılmaktadır. HBYS hizmeti 

4734 sayılı kanun doğrultusunda satın alınmakta olup, 24 saat kesintisiz hizmet sunulmaktadır. 

 

HBYS de oluşan sorunların çözümünde uyulması gereken  

Kurallar:  
 Konu ile ilgili bilgi işleme sistem sorumluları ile telefon veya HBYS modülü üzerinden irtibat 

kurulmaktadır.  

 HBYS ile ilgili sorunlar ve çözümler sorunun oluştuğu tarih ve saat bildirimin yapıldığı tarih ve 

saat kayıt altına alınmaktadır. Bu kayıtlar HBYS “cihaz takip modülü” üzerinden 

izlenebilmektedir.  

Yedekleme:  

 Bütün hasta kayıtları ve yedeklenmiş hasta bilgileri fiziksel olarak korunmuş mekânlarda 

saklanmaktadır.  

 Hasta kayıtlarının yedeklenmesi ilgili birim tarafından günlük olarak yapılmaktadır.  

 Yapılan yedeklemeler farklı ortamda (CD/disk/sunucu) saklanmaktadır.  

 

SİSTEM ALT YAPISINA İLİŞKİN SÜREÇLER 

 Firma tarafından hazırlanan HBYS yazılımı sunucular vasıtasıyla sağlık tesisimizde hasta kayıt 

işlemi, laboratuar tektik işlemleri, PACS işlemleri için kullanılan uç kullanıcılara(bilgisayarlara) 
ulaştırılmaktadır. 

 Yazılım ortamında elde edilen tüm bilgiler lisanslı veri tabanlarında saklanmakta ve günlük olarak 

yedekleri alınmaktadır. 

 Alınan yedekler fiziki olarak farklı bir ortamda saklanmaktadır 

 Sisteme dışarıdan erişimleri kontrolü için fire-wall güvenlik cihazları ve bunlara ait yazılımlar 

kullanılmaktadır. 

 İç erişim güvenliği için her bilgisayarda masaüstü erişim şifreleri ve HBYS kullanıcı kodu ve 

şifreleri kullanılmaktadır. 

 Sunucuların ve bilgisayarların dış ve iç yazılım tehditlerine karşı lisanslı antivirüs programları 

kullanılmaktadır. 

 Fiziki güvenlikleri için sunucular; girişi çıkışı kontrol altında tutulan sistem odalarında muhafaza 

edilmektedir. 

 


