Hasta Hakları
Haklarınız ve Yükümlülükleriniz
Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezinde (The University of Texas MD Anderson
Cancer Center), hasta olarak haklarınıza saygı duyuyoruz ve bireysel sağlık bakım gereksinimleri
olan bir kişi olduğunuzu kabul ediyoruz. Hasta olarak haklarınızın neler olduğunu bilmenizi
istediğimiz kadar kendinize, diğer hastalara, doktorunuza ve MD Anderson’a karşı olan
yükümlülüklerinizi de bilmenizi istiyoruz.
Siz ve MD Anderson’daki sağlık bakım ekibiniz arasında bir ortaklık oluşmasını arzuluyoruz. Bu
ekibin bir üyesi olarak rolünüz, haklarınızı kullanmak ve anlamadıklarınızın açıklanmasını isteyerek
yükümlülük kabul etmenizdir.

Mevcut Haklarınız:
1. Anlayışlı ve Saygılı Bakım
Aşağıdaki haklarınıza saygı duyuyoruz:
 Kaliteli tedavi, bakımınızın devamlılığını ve güvenliğinizin sağlanmasını beklemek,
 Saygıyla tedavi edilmek ve bakımınızın ırkınız, dininiz, inançlarınız, milliyetiniz, bedensel
veya akli özürleriniz, diliniz, kültürünüz/kültürel değerleriniz, cinsiyetiniz, cinsel kimliğiniz,
yaşınız veya sosyal-ekonomik durumunuzdan etkilenmemesini beklemek,
 Bakımınızla ilgilenen bütün personelden kendilerini tanıştırmalarını, bakımınızdaki rollerini
belirtmelerini ve sizin için ne yapacaklarını açıklamalarını istemek,
 Aileniz, akrabalarınız, sevdikleriniz, arkadaşlarınız ve diğer bireyleri ziyaretçiniz olarak
belirleyebilmek.
2. Tedavinizle İlgili Bilgiler
Sağlık bakım ekibiniz önerilen tedaviyi size açıklayacak. Ekipten aşağıdakilerin açıklanmasını
bekleyebilirsiniz:
 Durumunuz ve önerilen tedavi,
 Önerilen tedaviden beklenen fayda ve riskler,
 Önerilen tedavi dışındaki tedavi seçenekleri ve bu tedavilerin fayda ve riskleri,
 Bakımınızdaki rolünüz,
 Gereksinim duyacağınız bilgi ve yetenekler,
 Durumunuzun nasıl gelişeceği ve
 İyileşirken nelerle karşılaşacağınız.
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Bakım ve tedavinizin beklenen ve pek beklenmeyen bütün sonuçları konusunda tamamen
bilgilendirileceksiniz. Tedaviniz ve bakımınızla ilgili bilgilerin verilebileceği (veya verilmesini
istemediğiniz) bireylerin kim olduklarına karar verebilirsiniz.
Tedavinizle ilgili her deneysel, araştırmasal, öğretimle ilgili veya eğitimsel çalışmalar konusunda
bilgilendirilmiş olmaya hakkınız vardır. Size bu faaliyetlere katılmak isteyip istemediğiniz
sorulacaktır ve bu faaliyetlere katılmayı reddetmeye hakkınız vardır.
MD Anderson ücretsiz çevirmen ve bazı diğer hizmetleri sağlamaktadır. Dil Yardımı ofisine
(Language Assistance) 713–792–7930 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
3. Bakımınız Hakkındaki Kararlara Katılım
 Tedaviyi, hastalığınızın ve önerilen tedavinin fayda ve zararlarının ve de mevcut diğer tedavi
seçeneklerinin doktorunuzca tamamen açıklanmasını içeren yazılı bir onayla (consent form)
kabul etmek,
 Teşhis işlemlerini veya tedaviyi reddetmek,
 Ağrınızın yeterli olarak değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi haklarınıza saygı duyuyoruz.
Tedavi edilmek isteyip istemediğinize, eğer istiyorsanız hangi tedavi yolunu istediğinize karar
vermek sizin hakkınızdır. Tedavi olmayı reddederseniz, kararınızın tıbbi sonuçları hakkında size
bilgi verilecektir.
Reşit değilseniz, aileniz ve/veya vasiniz sizinle ilgili her türlü tedavi planlanması kararlarına
katılacaktır.
Bu kararlara katılamayacak durumdaysanız, MD Anderson Kanser Merkezi aynı hakları yasal
olarak belirlemiş olduğunuz vekilinize tanıyacaktır.
4. Tıbbi Vekaletname ve Diğer Peşin Talimatlar
Geçici veya kalıcı olarak karar veremeyecek bir durumda olduğunuzda, bakımınızla ilgili
kararları verebilecek bireyi veya bireyleri vekil tayin edebilmenizi sağlayan bir Tıbbi
Vekaletname hazırlamaya hakkınız vardır.
Ayni zamanda, bir Peşin Talimat (Doktorunuza ve Aileniz veya Yakınlarınıza Talimatlar)
belgesi de hazırlayabilirsiniz. Bu belge, ileride isteklerinizi belirtemediğiniz bir duruma
geldiğinizde, doktorunuza bakımınıza nasıl devam edilmesini arzu ettiğinizi belirler.
Hastanede yatıyorsanız, siz veya yasal olarak belirlediğiniz vekiliniz suni teneffüs
uygulanmamasını veya hayatın sona ermesine izin veren ya da devam ettiren işlemlerin
başlatılmasını istemek ve reddetmek hakkına sahipsiniz.
Hastane dışından tedavi görüyorsanız ve uygunsa, siz veya vekiliniz doktorunuzdan hastane
dışında kullanılmak üzere bir Hastane-Dışı-Suni-Teneffüs Yapma Talimatnamesi hazırlamasını
isteyebilirsiniz.
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Tıbbi Vekaletname veya Peşin Talimat belgeleri konusunda bilgi ve yardımı, Sosyal Hizmetler
Bölümünü 713–792–6195 numaralı telefondan arayarak elde edebilirsiniz.
5. Etiksel Kararlar
Buradayken sizin ve ailenizin zor tedavi kararlarıyla yüz yüze geldiğinizi biliyoruz. Kişisel
inançlarınıza ve değerlerinize dayandığı kadar mevcut tıbbi bilgilere de dayanan, bireysel karar
verme hakkınızın varlığına saygı duyuyoruz. Siz veya vekiliniz, bakımınızın kapsadığı bütün
etiksel konulara kişisel olarak katılacaksınız.
Karar vermenizde yardımcı olmak üzere aşağıdakileri göz önünde bulundurmanızı öneriyoruz:
 Bakımınız hakkında karar verebilmek için gerekli bütün bilgilere sahip misiniz?
 İstediklerinizi belirtemeyecek bir durumda olduğunuz herhangi bir zaman için, Tıbbi
Vekaletname hazırlayarak sizin adınıza konuşabilecek birini vekil tayin ettiniz mi?
MD Anderson’daki sosyal hizmetler uzmanları, rahipler, hemşireler, doktorlar ve hasta
taraftarları gibi çeşitli sağlık bakım personeli, sorunlarınızı tartışmak üzere size yardıma hazırdır.
Daha fazla bilgi için MD Anderson’ın Kliniksel Etik Bölümü’ne 713–792–8775 numaralı
telefondan ulaşabilirsiniz.
6. Bireysel Korunma
MD Anderson’ın personeli bütün hastaların durumları hakkındaki bilgilerin gizliliğine özenle
saygı duyar. Vaka tartışmaları, muayene sonuçları ve tedavilerin başkalarına açıklanması
yasaktır ve gizlilikle yürütülür.
Ek olarak:
 Gizlilik istediğiniz her an yatağınızın etrafındaki perdeyi veya odanızın kapısını kapatmaya,
 ziyaretçi kabul etmediğinizi bildirmeye,
 hastanede yatarken kimliğinizin gizli tutulmasını istemeye,
 başka bir hasta ve/veya ziyaretçi tarafından gereksiz olarak rahatsız edildiğinizde odanızın
değiştirilmesini istemeye hakkınız vardır. Kaldığınız odaya eşdeğer kalitede başka bir odaya
geçirilmeniz için elden gelen her şey yapılacaktır.
7. Kayıtların Gizliliği
Hasta kayıtları gizlilik altında bulundurulur ve yasal gerekçe dışında kalan bireylere hastanın
onayı olmadan açıklanamaz. Tıbbi kayıtlarınız siz ve yasal vekilinize her zaman açıktır.
8. Ağrı Yönetimi
Ağrının etkili olarak kontrolü, bakım ve tedavinizin önemli bir parçasıdır. MD Anderson’daki
görevliler, sizinle birlikte çalışarak, ağrınızın tedavi edilmesi ve bu amacı yerine getirecek bir
planın yaratılması için özenle çalışırlar.
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9. İstek ve Gereksinimlere Mantıklı Yaklaşım
Anlayışlı ve saygılı bir bakım beklemeye hakkınız vardır. MD Anderson’da mevcut olmayan bir
hizmete gereksiniminiz olduğunda, gerekli olan bu hizmeti verecek diğer bir sağlık merkezine
transfer için yardım beklemek hakkınızdır.
Ayni zamanda hastane hesabınızı incelemeğe ve hesabınızın size açıklanmasını istemek de
haklarınız arasındadır.
10. Şikayet ve Hoşnutsuzlukları Bildirmek
MD Anderson’da gördüğünüz bakım ve hizmetlerin kalitesi hakkında şikayet etmek hakkına
sahipsiniz. Bakımız veya gördüğünüz hizmet konusunda sorununuz varsa, konuyu ilgili MD
Anderson görevlileriyle konuşmaktan kaçınmamanızı istiyoruz. Konuyu ilgili yöneticiye de
iletebilirsiniz.
Konuyu ilgili görevlilere danıştıktan sonra sorununuza hala tatmin edici bir çözüm
getiremediyseniz, lütfen Hasta Taraftarları bölümünü (Patient Advocacy) 713–792–7776
numaralı telefondan arayınız veya Ana Bina’nın (Main Building) 3. kat ve G3.3240 numaralı
odasındaki ofislerini ziyaret ediniz. İş saatleri dışında, nöbetçi bir hasta taraftarına veya yetkili
başka bir görevliye çağrı santralını 713–792–7090 numaralı telefondan arayarak ulaşabilirsiniz.
Şikayetiniz veya sorununuz MD Anderson’a ulaşır ulaşmaz, sorununuzu en kısa zamanda
çözümlemek için her türlü gayret gösterilecektir. MD Anderson hasta şikayet ve sorunlarına en
erken 24 saat ve mümkünse en geç 7 iş günü içinde bir çözüm getirmeyi amaçlar. Müracaatınızın
durumu hakkında bilgi edinmek için hasta taraftarınızı 713–792–7776 numaralı telefondan
arayabilirsiniz.
MD Anderson hastalığınız veya güvenceliğiniz konusundaki sorunlarınıza çözüm bulamazsa
Sağlık Organizasyonları Lisans Denetim Kurulu’nun Kalite Gözetimi bölümüyle (Quality
Monitoring for the Joint Commission on Accredition of Healthcare Organizations) 1–800–994–
6610 ücretsiz hat numarasına telefon ederek veya complaint@jointcommission.org e-posta
adresine yazarak iletişim kurmanızı öneririz.
Ek olarak Medicare hastasıysanız tedavi kalitesi, sigorta kapsamı, erken hastaneden çıkarılma
konularındaki sorunları için Teksas Eyaleti Sağlık Hizmetleri Kurumuna (TMF Health Quality
Institute, Beneficiary Review Department) başvurabilirsiniz. Başvurmak için kurumun Barton
Oaks Plaza, Suite 200, 901 MoPac Expressway South, Austin, Texas 78745–5799 adresine
yazabilirsiniz.
MD Anderson şikayetler ve sorunlar konusunda açık iletişimi destekler ve bu durumun
bakımınızı olumsuz olarak hiçbir şekilde etkilemeyeceğini taahhüt eder.
Bu belge, 2010 tarihli, Sağlık Organizasyonları Lisans Denetim Kurulu, Hastaneler için Tam
Kapsamlı Lisans Kılavuzu’nun Hasta Hakları ve Organizasyon Etiği bölümünden esinlenerek
hazırlanmıştır.
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1. Tıbbi Bilgilerinizin Tam Olmasını Sağlayınız
Elinizden geldiğince en son sağlık durumunuzu ve hastalığınızı, hastaneye yatışlarınızı, ilaçları,
peşin talimatları ve sağlığınızla ilgili diğer bilgileri içine alan tıbbi özgeçmişinizle ilgili doğru ve
tüm bilgilerin elimize geçmesini sağlayınız.
2. Açıklamaların Anlaşılır Olmasını İsteyiniz
Eğer teşhisiniz, tedaviniz veya bakımınızdaki rolünüz hakkındaki açıklamalar yeterince anlaşılır
değilse anlayıncaya kadar sorular sorunuz.
3. Bilgilendirilmiş Olarak Karar Veriniz
Bakımınız hakkında verdiğiniz kararlardan sorumlu olduğunuz için, karar vermeniz için gerekli
olan bütün bilgileri karar vermeden önce elde etmenizi kuvvetle öneriyoruz. MD Anderson’daki
Öğrenim Merkezleri (The Learning Center) size gerekli bilgileri sağlayabilir ve bu bölümlere
Ana Bina’da (Main Building) 713–745–8063 ve Mays Clinic binasında 713–563–8010 numaralı
telefondan ulaşabilirsiniz. Doktorunuzla birlikte belirli bir tedavi planına karar verdikten sonra
tedavinize devam edemeyecek olursanız, lütfen doktorunuza bildiriniz.
Bazı test, işlem veya ameliyatlar için onayınız yazılı olarak istenebilir. İmzalamanız istenen her
belgeyi tamamen anlayabilmek için gerekli bütün soruları sorunuz.
4. Anlayınız
Bakımınızda kendi rolünüzün ne olduğunu anlayınız. Sağlık sorunlarınız hakkında yeterli bilgi
sahibi olunuz. Anlamadığınız bir şey olursa, sağlık bakım ekibinizin üyelerinden açıklamalarını
isteyiniz.
5. Değişiklikleri Bildiriniz
Sağlığınızla ilgili her değişikliği doktorunuza bildiriniz.
6. Parasal Yükümlülüğünüzü Kabul Ediniz
Ödeme yükümlülüklerinizi mümkün olduğunca zamanında yerine getiriniz.
7. Başkalarının Gizlilik Hakkına Saygı Gösteriniz.
Gizlilik haklarına saygı göstererek, birden fazla yataklı odada ziyaretçilerinizin sayısını
kısıtlayarak ve odada yeterli sessizliği sağlayarak diğer hastalara karşı anlayışlı davranmak
önemlidir. Telefon, televizyon, radyo ve ışıklar diğerlerinin onaylayacağı bir şekilde
kullanılmalıdır.
8. Hastane Görevlilerine ve Diğerlerine Saygılı Davranmak
Amacımız güvenli ve saygılı bir ortam yaratmaktır ve bu hastanemizde herkesin birbirine ırk,
din, inanç, kültürel değerle, cinsiyet ve yaş farkı gözetmeden saygı ve anlayışla davranmasını
gerektirmektedir.
9. Hastanenin Kural ve Yasalarına Uyunuz
Hastalar, aileleri, ziyaretçiler ve belirlenmiş vekiller hastanenin kural ve yasalarına uymak
zorunluluğundadır.
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