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Hasta,  
Doktor  bey, Son bir aydır öksürüyorum, nefesim 
daralıyor.  Uykudan uyandırıyor beni, boğulacak gibi 
oluyorum . Ciğerlerimde tıkanıklık  var. Sürekli Çabuk 
yoruluyorum.  
 



Hastanın Beklentisi,  

 
 Ağrı ve ıstırabın bir an önce dinmesi, 

 Anlaşılmak,  

 Doğru teşhis 

 Doğru tedavi 

 Endişe ve korkuların giderilmesi 

 Hastalığının ne olduğunu anlamak,   

 İyileşmek için ne yapacağını bilmek, 

 İlgi görmek, kabul edilmek, iyi davranılmak 

Anlaşılmak, Anlamak  ve İyileşmek 



Ekipman Donanım Sağlık Çalışanları 

Fizik Alt Yapı Organizasyon 

Tanı 
Tedavi 

İş Odaklılık 

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Hasta Hakları Hasta Memnuniyeti. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü  



Amaç  

 

Sorunu çözmek (?) 

Astımı tedavi etmek 

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Hasta Hakları Hasta Memnuniyeti. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü  



Amaç 

Hastaya yardımcı olmak, 

onu memnun etmektir. 

 

Astımlı hastayı tedavi etmek,  

Hastayı iyileştirmektir. 

Soruna değil, hastaya odaklanmak 

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Hasta Hakları Hasta Memnuniyeti. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü  



 
Hastaya Yaklaşımda Temel İlke 
 Hastalık değil hasta vardır 

Hastalık değil, hasta olan  
kişi  tedavi edilir 

Bütüncül  Yaklaşım: İnsan bio-psikolojik ve sosyal bir varlıktır.   

 Sistemler (biyolojik, psikolojik ve sosyal ) bir biri ile etkileşim halindedir. 

Hasta - Hekim İlişkisi     



Ekipman Donanım Sağlık Çalışanları 

Fizik Alt Yapı Organizasyon 

 

 

Hasta 

Hasta Merkezli Tıp 

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Hasta Hakları Hasta Memnuniyeti. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü  



9 

Bireyin/Hastanın Memnuniyetini  
Etkileyen Faktörler 

Hastanın 
Özellikleri 

Hizmet Verenlerin  
Özelikleri 

Kurumsal 
Faktörler 
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 Sağlık kuruluşun kabul koşulları (ücret / ücretsizlik  politikası  
 Tıbbi yeterliliği ve etkinliği, 
  Tıbbi donanım, teknoloji ve insan gücünün durumu, 
 Tedavi, bakım hizmetlerinin etkinliği, 
  Ulaşılabilirliği 
 Bekleme süresi, randevu , danışma, yönlendirme hizmetleri, sosyal                                                          
ve kişisel ihtiyaçların karşılana bilirliği, 
 Bürokrasi, İdari işleyiş ve yönetim 
 Temizlik, aydınlatma, havalandırma, ısı bekleme odaları, otopark 
 Şehir içi ulaşılabilirlik,  
 Çevresel faktörler 
 Kurumsal İşleyiş,  
 Kurum kültürü  
 Ekip kültürü 

Bireyin/hastanın memnuniyetini  
etkileyen faktörler 

Kurumsal 
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 Sosyal güvence durumu ve  sosyo- ekonomik  durumu, 

 Yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, mesleği, medeni durumu vb. 

 Yerleşim yeri, sosyal konumu 

 Hastalığın tanısı, Tedavi seyri, Yatış süresi 

 Hastanın bireysel özellikleri 

(Hastalığı nasıl  algıladığı, öznel durumu , psikolojik yapısı,  

Sosyal, kültürel ve çevresel etkenler, Yaşam ve çalışma koşulları )  

 

Bireyin/hastanın memnuniyetini  
etkileyen faktörler 

Hastanın, 
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 Hasta ile kurulan ilişki  
Güven, saygı,  

 Hasta – hekim iletişim biçimi, 
Dinleme, 

      Bilgi verme,  
      Açık anlaşır bir dil kullanma, 

Ayırdığımız zaman, 
      İletişim stili, içimi ( eşit, üstten, babacıl, katılımcı vb. ) 
 Hizmet verenlerin  hastalara davranışı 
  Uzmanlık , Tıbbi bilgi ve beceri 
  Ekip ile kurulan ilişki 
  Mesleki yeterlilik, 
  Kurumun ücret politikası,  Kurum memnuniyeti 
  Mesleğine ve işine yaklaşımı  

Bireyin/hastanın memnuniyetini  
etkileyen faktörler 

Hizmet verenlerden kaynaklı faktörler, 
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Kurumsal 
Faktörleri 
İyileştir 

Hizmet  Verenlerin 
Memnuniyeti 

Memnuniyet 

Hizmet  Alanların  
Memnuniyeti 
 ( Hastaların ) 

Çalışma Koşullarını  İyileşmesi 

Kurumsal  Faktörlerde İyileşme 

  Kurumun iyileşmesi, çalışan ve hasta memnuniyetini artırır. 
  Çalışma Koşullarını İyileşmesi  hastanın memnuniyetini artır. 
 Kurumda iyileşme ve gelişme sağlar. 

 Hasta memnuniyetinin artması çalışma koşuları ve kurumun 
iyileşmesine  katkı sağlar. 
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1. Uzmanlık alanı 

2. Fiziksel mekan 

3. Mevcut koşullardaki tıbbın yapısı ve tedavi biçimleri 

4. Mevcut koşullarda benimsenen “hastalık” kavramı 

5. Sağlık personelinin ve hastanın eğitimi, bilgi, inanç ve tutumları 

6. Sağlık personelinin ve hastanın ruhsal yapıları ve ilişkiden beklentileri 

7. Sağlık personelinin ve hastanın iletişim becerileri 

8. Sağlık personelinin hasta arasında parasal ilişki 

9. Hasta sayısı/yoğunluğu 

10. Toplumun sağlık personeli -hasta ilişkisine bakışı 

Sağlık Personeli -Hasta İlişkisini  
Etkileyen Faktörler? 



 Sağlık kurumun ve hekimin tercih edilebilirliğini artırır. 

 Hizmet kalitesi ve etkinliğini artırır. 

  Kurumsal ve çalışan motivasyonunu  artırır. 

 Çalışan memnuniyetini artırır. 

 Stres faktörlerini azaltarak hizmet kalitesini artır.  
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Hasta Memnuniyeti  
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Hasta - Hekim İlişkisi     

Hastanın Beklentileri 
 

  Hastalığının nedenini açıkça öğrenmek, 

  Sevecenlik, şefkatlilik, 

  Özen ve dikkat, 

  İlgi, yakınlık, 

  Kendisine yeterli süre ayrılması, 

  Kolayca hekime ulaşabilme, 

  Güven duyabilme - en üstün bilgiyi, en etkin tedavi yöntemi 

uygulanmasında kuşkusuzluk, 

  Mahremiyetinin korunmasını, sırlarının gizlenmesini arzu eder. 



Sağlık Profesyoneli ile   hasta 
arasındaki  ilişki  ve iletişimin 
niteliği, yalnızca hastanın 
hoşnutluğunu sağlayan  bir 
unsur değil, aynı zamanda 
hastalıların  teşhis ve 
tedavisinde de  temel araç 
olarak  değerlendirilmektedir.  

Hekimin  uzmanlık alanı  fark etmeksizin hasta ile arasındaki iletişimin güçlü bir tedavi aracı 
olduğunu ileri sürmektedir. ( Coulehan, 1999: 1467 – 1468 ) 
 
Sağlık personelinin kullanabileceği teknolojik ve bilimsel ilerlemeye rağmen , iletişim hala 
hastalıkların teşhis ve tedavisinde klinik işlemlerin özünü oluşturmaktadır. (Gordon ve Edwards  
1995:3 ) 

Sağlık Çalışanı – Hasta İlişkisi   
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Hekim - hasta ilişkisinde iletişim becerilerini geliştirmenin,  
   Daha doğru bilgi ve tanı  /teşhis,   daha az ilaç, tahlil ve tetkik,  

   Zamandan tasarruf,   
   Hekim ve tedavi ekibine  güven,  
   Tedaviye daha az direnç,  gereksiz hekim değiştirmede  
azalma, daha fazla doyum ( hekim ve hasta için ),  hastanın 
korku ve kaygısında azalma,  
   Tedaviye daha iyi yanıt verme, hasta uyumunun  ve hasta 
katılımında artma, daha yüksek nitelikli  bakım,  
   Malpraktis iddiasında azalma,  
    Daha az şikayet ve dava,  
    Hekim  görüş  ve önerilerine  uyumda artma,    
    Hastaların iyimserliğinde ve yaşama isteklerinde artma  
    Hasta memnuniyetinde artış 
 

Hekim - Hasta İlişkisi ve  İletişimi 
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Niteliksel Bileşenler Niteliksel Bileşenlerin ifadesi 

Pozitiflik 

(Positiveness) 

Kişilerarası iletişimde bulunan kişilerin yüksek düzeyde bir 

saygı ile pozitif tutumlar sergilemesidir. 

Açıklık (Openness) 

Kişilerarası iletişimde bulunan kişilerin birbirlerine karşı 

yüksek düzeyde güven ve dürüstlük ile özgürce 

açıklamalarda bulunmasıdır. 

Destekleyicilik 

(Supportiveness) 

Kişilerarası iletişimde diğer kişinin fikirlerini kavrama 

yeteneği ile tanımlayıcı olabilmesidir. 

Eşitlik (Equality) 
Kişilerarası iletişim sürecinde karşılıklı olarak iki kişinin 

saygı içinde eşit konumda bulunmasıdır. 

Empati (Empathy) 

Kişinin kendini diğerinin yerine koyarak, duygu ve 

düşüncelerini anlayabilmesi ve karşısındakine 

iletebilmesidir. 

Kişilerarası İletişimin Niteliksel Bileşenleri  
 



Hekim – Hasta  İlişkisi 

Hasta hekim ilişkisinin ilk adımını  anamnez  oluşturur. 
  

  Anamnez Alma, 
         ilk karşılaşma 
         rahatlatma (kaygı, korku vb.) 
         dinleme 
         soru sorma   

   Tedaviye uyum, tedavi işbirliği  
       açıklık 

         güven 
         saygı 
         ortak açı, işbirliği ( hasta ve hasta yakınları  )  

   Tedavi sürecinde  iyileştirici etki 
       empati 

         ilgi 
         destek 
         beklenti ve isteklerine duyarlılık 

   Memnuniyet, iş doyumu, daha az şikayet ve dava  

“Hekimlikte sadece bir kural vardır: kendinizi hastanın   
yerine koyunuz”              (Joseph Lister, 1827-1912) 



Doktor ve hasta arasında uygulanan ilişki modelleriyle ilgili daha geniş bir 

sınıflandırma, E.J. Emanuel ve L.L. Emanuel tarafından ortaya konmuştur.  

Hekim – Hasta  İlişki Modelleri  

1- Paternalistik (babacıl)  Model 

2- Bilgilendirici (informative) Model 

3- Yorumlayıcı (interpretive) Model 

4- Müzakereci (deliberative) Model 

Emanuel ve Emanuel, klinik şartlara göre farklı modellerin  uygulanabileceği, farklı 
zamanlarda dört modelin de sağlık çalışanı ve hastaya rehberlik  edebileceğinini 
belirtmektedir.  



İyileştirici Hekim - Hasta İlişkisi 

   Bütüncül Yaklaşım 

   Semptoma Odaklanma Yerine, Hastaya Odaklanma, 
   Teknik Yaklaşım Yerine, İnsancıl Yaklaşım, 

   Geleneksel Aile Hekimliği Yaklaşımı,  

   Hasta Merkezli İlişki, 
   Tıbbi Özen  
   Hasta Kişiliği Bütünlüğüne Saygı, 

   Hastanın Kaygı ve Korkusunu Anlama , Paylaşma 
   Hasta Katılımını Daha Çok Sağlama,  

   Hastalara Empati Yaklaşım 
   Hastaları Daha  İyi Dinleme , 

   Hastalara  Rehber Olma, 
   Yeterince Bilgilendirme 
   Teknik Dil  Yerine , Hastalarca  Anlaşılan Bir Dil 
   Şefkatli  ve Destekleyici Yaklaşım  
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Teşekkür  ederim. 

bana  paylaşma ve  
öğrenme fırsatı verdiğiniz için 

Psk. Mevlüt ÜLGEN 

mevlutulgen@gmail.com 

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
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Hasta Memnuniyet Ölçüm Yaklaşımları 
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Etkenlik (Efficacy):  Etkenlik tıp biliminin en son bilimsel bilgi birikimine dayalı 
olarak; mevcut kaynaklar ve olanaklar kullanılarak hastanın sağlığında 
yapılabilecek maksimum gelişmeyi ifade etmektedir. Etkenlik en ideal durumu 
yansıtmaktadır. 

Etkililik  
(Effectiveness 

Etkililik hastaların sağlık durumunda sağlanması 
beklenen veya sağlanan gerçek gelişme – iyileşme anlamına gelmektedir. Bir 
sağlık hizmeti, hastanın sağlık durumunda olumlu bir gelişme ortaya çıkarmış ise; 
sunulan hizmetin etkili olduğu söylenebilir. Etkililik, özetle, hastaların mevcut 
sağlık durumunda sağlanabilecek ideal gelişme ile gerçekleştirilen gelişme 
arasındaki fark olarak ele alınmaktadır. 

Verimlilik (Efficiency Sunulan hizmetlerin maliyeti ile ilgilidir ve etkili bir 
hizmetin hizmetin en az maliyetle üretilme derecesin ifade etmektedir. 

Optimal Olma 
(Optimality):  

Optimallik, hastaya sunulan hizmet miktarına bağlı olarak değişen fayda ve 
maliyetler arasında optimum dengenin sağlanmasıdır. 

Kabul edilebilirlik 
(Acceptability):  

Kabul edilebilirlik (Acceptability): Kabul edilebilirlik, hizmet sunum ortamanın 
özellikleri ile hizmet sunanların davranışlarıyla ilgili sosyal bir kavramdır. Bir 
hizmetin kabul edilebilir olması için, 
 Hizmete erişim ve kullanımın kolay olması (sıra bekleme) 
 Hizmet sunanların kişilerarası ilişkilerinin yeterli düzeyde olması, 
 Hizmet ortamının rahatlatıcı ve güven verici olması, 
 Hizmetlerin etkili ve ucuz olması gerekmektedir. 

Yasallık (Legitimacy):  6. Yasallık (Legitimacy): Yasallık, verilen hizmetlerin toplum tarafından kabul 
edilmesi olarak tanımlanabilir. Bir sağlık kurumunun verdiği hizmetler, sosyal ilgi 
ve tercihlerle uyumlu değilse, toplum tarafından kabul görmeyecektir. 

7. Eşitlik (Equity).  Eşitlik, tüm bireylere adil biçimde hizmet edilmesi, bireyler 
arasında ayrımcılık yapılmaması ve bireylerin elde ettiği faydanın eşit olması 
anlamına gelmektedir. 

Donebedian’a göre, Sağlık Hizmetinin Kalitesinin Yedi Temel Özelliği  



26 

Etkinlik Hastalara uygulana tedavinin etkinliği. İstenilen tıbbi sonuçların alınabilmesi için 
ortaya konan yaklaşım. 

Uygunluk Hastaya uygulanan tedavi ve müdahelenin hastanın tıbbi ihtiyaçlarına uygunluğu. 

Mümkünlük Hastaya ihtiyaç duyulan test, tedavi ve müdahalenin yapılabilir olması. 

Zamanlılık Hasta için ihtiyaç duyulan müdahalenin zamanında yapılabilmesi. 

Etkililik Hastaya verilen hizmetlerin doğru, tam olarak ve etkili olarak verilmesi. 

Süreklilik Hastaya hizmetin gerekli disipliner koordinasyon ve sevk zinciri içinde verilmesi, 
kesintiye uğratılmadan verilmesi. 

Güvenilirlik Hastaya yapılan müdahalenin hizmet sunucu, uygulayıcı ve tabiki bizzat hasta için 
tehlikeden ve riskten uzak bir şekilde verilmesi. 

Verimlilik Hizmeti üretmek ve sunmak için kullanılan kaynaklar ile hizmet çıktısının uygunluğu 
ve kalitesi arasındaki uyumlu ve orantısal ilişkinin sağlanması 

Saygı ve Şevkat Hastalara hizmetlerden faydalanamaları sırasında istekleri, ihtiyaçlerı, hakları ve 
beklentileri gözönüne alınarak ilgi ve şevkat gösterilmesi. 

Performans Boyutları 
 


