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Özet: Birinci basamak ve ikinci basamakta çalışan hekim dışı sağlık çalışanlarının hasta haklarına 
yönelik tutumlarını ölçmek ve etkileyen etmenleri belirlemektir. Çalışma kesitsel tiptedir. Araştır-
ma evrenine 12.04.2010/21.05.2010 arasında Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa 
Merkezde bulunan Aile Sağlığı Merkez’lerinde çalışan tüm hekim dışı sağlık çalışanları oluşturdu 
(n=296). Çalışmada herhangi bir örneklem yöntemi kullanılmayıp katılmaya gönüllü olan tüm bi-
reyler çalışmaya alındı (n=241; katılım oranı %81.6). Çalışmada verilerin toplanmasında iki anket 
formu kullanıldı; sağlık çalışanlarının hasta haklarına yönelik tutumlarını sorgulayan anket formu ve 
sosyodemografik soru formudur. Çalışmada veriler Independent sample t testi ve One-Way ANOVA 
istatistik yöntemleri ile değerlendirildi. Çalışmaya katılanların %91,7’si (221 kişi) kadın, %50,2’si 
(121 kişi) 35 yaşın üstünde, %54,4’ü (131 kişi) hemşire, %75,1’i (181 kişi) mesleklerinde 10 yıldan 
fazla çalışmaktadır. Katılımcıların %75,1’i (181 kişi) ikinci basamak sağlık kurumunda çalışanlar-
dan oluşmaktadır. Sağlık personelinin %69.7’si hasta hakları ile ilgili eğitim aldığını ve %39.4’ü 
çalışırken hasta haklarıyla ilgili bir problemle karşılaştığı saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının bazı 
özellikleri ve hasta hakları ile ilgili tutum puanlarının karşılaştırıldığında; birinci basamakta çalı-
şanların, çalışma süresi 10 yıl üzerinde olanların, yaşı 35 ve üzeri olanların diğerlerine göre hasta 
hakları konusundaki tutum düzeyinin daha iyi olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Araştırmamızdaki 
katılımcılarının hasta haklarına olumlu yaklaştığı ancak istendik düzeyde olmadığı belirlenmiştir. 
Hasta haklarına yönelik olarak bilinçlendirme amacı ile sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitime ge-
reksinim olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hasta Hakları, Sağlık Çalışanı, Tutum 



120

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ekim  /  Kasım  / Aralık 2014 Sayı: 13 Cilt: 4 Sonbahar Kış 

October / November / December 2014 Issue: 13 Volume: 4 Autumn Winter
JEL KODU: I18
www.sstbdergisi.com

ID:183   K:129

IN PRIMARY AND SECONDARY NON-PHYSICIAN  
HEALTH WORKERS ATTITUDES TOWARDS PATIENT RIHTS

Abstract: Formalized in 1948, the Universal Declaration of Human Rights recognizes “the inherent 
dignity” and the “equal and unalienable rights of all members of the human family”. And it is on the 
basis of this concept of the person, and the fundamental dignity and equality of all human beings, 
that the notion of patient rights was developed. Patients’ rights vary in different countries and in dif-
ferent jurisdictions, often depending upon prevailing cultural and social norms. Patients’ rights have 
been also affected by global developments impacting on social, economic, cultural, political and 
ethical affairs. Purpose: To assess attitudes displayed by primary and secondary care non-physician 
health professionals towards patient rights and to determine the correlates. Material- Methods: The 
study has a cross-sectional design. All the non-physician health professionals working in Manisa 
Merkez Efendi State Hospital and Family Health Centers located in the city center of Manisa betwe-
en April 12, 2010 and May 21, 2010 comprised the study population (n = 296). No sampling method 
was used in the study. All individuals who volunteered to participate were included in the study (n = 
241. The participation rate was 81.6%). The study data were collected from health professionals in 
workplace.  Each questionnaire was filled in approximately 40 minutes. In the study, two question-
naires were used to collect the data: the health workers’ attitudes towards patient rights questionnaire 
and the socio-demographic characteristics questionnaire. The study data were evaluated in the SPSS 
15.0 statistics packaged software. The data were analyzed with the following statistical methods: 
the independent sample t test and Oe-Way ANOVA. Results: Of the participants in the study, 91.7% 
(n=221) were female, 50.2% (n=121) were over the age of 35, 54.4% (n=131) were nurses, 75.1% 
(n=181) were employed more than 10 years in the profession, 75.1% (n=181) were employed in 
secondary care institutions. Of the participants, 69.7% were trained on patient rights and 39.4% 
faced a problem related to patient rights at work. The comparison of some of the characteristics of 
the participants with the scores they obtained from the attitude towards patient rights scale revealed 
that those who were employed at a primary care institution, had a length of employment more than 
10 years or were 35 years old or above displayed more favorable attitudes towards patient rights than 
the other participants (p <0.05). Conclusion: In our study, it was determined that participants disp-
layed positive attitudes towards patient rights but not at a desired level. It is considered that health 
care workers should have in-service training on patient rights in order to raise their awareness on the 
issue. Moreover, it is imperative to include this particular issue in continuing education programmes 
of graduate of that health care schools, and topic demands more research. 

Key Words: Patient Rights, Health Care Workers, Attitude
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GİRİŞ

İnsan hakları çerçevesinde temel haklardan 
biri olarak sağlık-yaşam hakkına dayanan 
hasta hakları, hastalar için karşılanması ge-
reken temel gereksinimlerdir (Bostan, 2007; 
Hatemi, 2006). 

Hasta haklarıyla ilgili ilk uluslararası metin-
ler, 1946 Nuremburg kodları ve 1963 Helsin-
ki deklarasyonu, temel bildiri olarak ta Dün-
ya Tabipler Birliği’nin 1981 tarihli “Lizbon 
Bildirgesi” olmuştur (Sert, 2005). 

Bu bildirgeyi tamamlayan Avrupa Hasta 
Hakları Bildirgesi (1994) ve Dünya Tabipler 
Birliği Hasta Hakları Bildirgesi (1995) ile 
hasta hakları temel olarak; tıbbi bakım hak-
kı, bilgilendirilme hakkı, onam verme hakkı, 
mahremiyete saygı hakkı ve başvuru hakkı 
olarak beş başlık altında toplanmıştır (Teke 
ve ark., 2007). Türkiye’de sağlık hakkı ilk 
1961 Anayasasında yer almış olmakla birlik-
te bu bildirgelerin kabulünün yanı sıra 1998 
yılında “Hasta Hakları Yönetmeliği” yayım-
lanmıştır (Hasta hakları yönetmeliği, 1998). 
Sağlık Bakanlığı, 2003 yılında “Sağlık Tesis-
lerinde Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin 
Yönerge”yi yayımlamış ve 2005 yılında or-
taya çıkan gereksinimlere göre bu yönergeyi 
yenilemiştir (Bostan, 2007). Buna bağlı ola-
rak son yıllarda hasta hakları önemsenen bir 
konu ve sağlık kuruluşunda hasta haklarını 
gözeten bir yönetim anlayışı benimsenmiştir 
(Ocaktan ve arkadaşları, 2004).

Bireylerin, temel ihtiyaçlarının giderilme-
si ve sorunların çözümlenmesinin insanlar 
açısından bir hak olduğu düşüncesinden ha-

reketle hastanın savunucu rolüne sahip sağ-
lık çalışanlarının, hasta haklarının uygulan-
ması konusunda gereken özeni göstermesi 
gerekmektedir. Sağlık kurumlarında verilen 
hizmetlerin kalitesinin ölçütlerinden biri de 
hasta istek ve beklentilerine verilen cevaptır. 
Bu cevabın içinde hastaların sağlık hizmeti 
alırken karşılaştıkları tutum, davranışlar ve 
hasta hakları gibi etik ögeler yer almaktadır. 
Bu nedenle sağlık hizmetlerinde görev yapan 
sağlık çalışanlarının hasta hakları konusuna 
yönelik tutumları önemlidir (Zincir ve Kaya 
Erten, 2009).   

Sağlık çalışanı ve 500 hastanın katılımıyla 
yapılmış bir çalışmada sağlık çalışanlarının 
hasta haklarına ilişkin bilgi düzeyleri ile has-
ta memnuniyeti arasında olumlu bir ilişki ol-
duğu ortaya koyulmuştur (Tanrıverdi ve Öz-
men, 2011).

İyi sağlık bakımının sağlanmasının temel 
parçalarından biri hasta haklarına gösterilen 
saygıdır. Ancak Ülkemizde hasta hakları ih-
lallerinin yönetimi yeterli ve istendik düzey-
de değildir. Hasta ve yakınları üzerinde ya-
pılan bir çalışmada mevcut hasta hakları uy-
gulamalarının hasta ve yakınlarının %64.4’ü 
sağlık kurumlarında mevcut yürütülen hasta 
hakları uygulamalarını yeterli bulduğu, fakat 
geliştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir (Ay-
demir ve Özhan, 2011). 

Öztürk ve arkadaşlarının (2007) yaptıkları 
çalışmada da, hekim ve hastaların hastanede 
uygulanan hasta hakları değerlendirmeleri 
incelenmiştir. Hekim, hemşire ve hastaların 
her üç grubun görüşlerine göre üniversite 
hastanelerinde hasta hakları yeterince uygu-
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lanamamakta, ya da çok yetersiz uygulandığı 
görülmüştür. Ayrıca, hekim, hemşire ve yatan 
hastaların hasta haklarıyla ilgili bilgi düzey-
leri ise çok iyi bulunmuştur (Öztürk ve Ark., 
2007). 

 Sağlık çalışanlarının en büyük sorumluluğu 
insanı ve onun değerini ön planda tutan hasta 
haklarını korumaktır. Bu yüzden hasta hak-
larının korunması, iyileştirilmesi için gerekli 
duyarlılığı ve farkındalığı sağlayacak bilgi ve 
tutuma sahip olunması önemlidir. (Özdemir 
ve ark., 2009). Çünkü sunulan sağlık hizmet-
lerinden hasta ve yakınlarının hakları koru-
narak maksimum düzeyde yararlanılmasını 
sağlamada sağlık profesyonellerinin tutumla-
rı belirleyici olabilmektedir. Bununla birlik-
te sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması, 
hasta hakları ihlallerinin önlenmesi, sorum-
lulukların bilinmesi, uygulanması ve yaşama 
geçirilmesi iyi tıbbi uygulama için gerekliliği 
sağlamanın yanı sıra sağlık sisteminin iyileş-
tirilmesinde de önemli rol oynayacaktır. 

Türkiye’de tıbbi sekreter, güvenlik görevlisi 
ve hemşirelerin hasta haklarına ilişkin tutum-
larını araştıran bir çalışmada,  sağlık çalışan-
larının hasta haklarına yönelik tutumlarının 
ortalama olumluluk düzeyinin orta düzeyde 
olduğu belirtilmiştir (Bostan, 2007). 

Başka bir çalışmada da hasta haklarıyla il-
gili tutum örneklerine ilişkin düşüncelerinin 
olumlu olduğu ve genel olarak konuya karşı 
duyarlı oldukları saptanmıştır. (Ocaktan ve 
arkadaşları, 2004). 

Adana ve İzmir’in hastanelerinde çalışan ebe 
ve hemşireler üzerinde yapılan çalışmalarda 

katılımcıların %51’i hasta hakları ile ilgili 
herhangi bir mevzuat okumadığı belirtilmiş-
tir (Özdemir ve ark., 2009).

Hemşireler üzerinde yapılan çalışmada da 
Hemşirelerin, hastaların evrensel olan hakları 
konusundaki tutumlarının, her bir hasta hak-
kı için farklı olduğu ve bu oranın %69.2 ile 
%100 arasında değiştiği belirlenmiştir. (Teke 
ve ark., 2007). Birinci basamak sağlık hiz-
metlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının 
hasta hakları konusundaki bilgi düzeylerinin 
incelendiği bir çalışmada profesyonellerin 
yarıya yakınının hasta haklarını hiç bilmediği 
belirlenmiştir (Zincir ve Kaya Erten, 2009).  

Ulusal literatürde birinci basamak ve ikinci 
basamakta çalışan sağlık profesyonelleriy-
le ilgili aynı anda yürütülmüş bir çalışmaya 
rastlanılamamıştır. Bu bağlamda araştırmanın 
amacı birinci basamak ve ikinci basamakta 
çalışan hekim dışı sağlık çalışanlarının hasta 
haklarına yönelik tutumlarını ölçmek ve etki-
leyen etmenleri belirlemektir.

MATERYAL VE METOT

Evren ve Örneklem: 

Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştır-
manın evrenine, Manisa Merkez Efendi 
Devlet Hastanesi ve Manisa Merkezde bu-
lunan Aile Sağlığı Merkez’lerinde çalışan 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Nolu ASM) tüm hekim 
dışı sağlık çalışanları alınmıştır (n=296). Ça-
lışma verileri 12.04.2010 – 21.0.2010 tarih-
leri arasında toplanmıştır. Araştırmanın ya-
pıldığı tarihler arasında izinli olanlar, sağlık 
hizmetlerinde görevli olanlar ve araştırmaya 
katılmayı kabul etmeyenler araştırmaya alın-
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mamış olup, toplam 241 kişi araştırma kap-
samına alınmıştır. Araştırmaya katılım oranı 
%81.6’dır. 

Veri Toplama Araçları: 

Verilerin toplanmasında Tanıtıcı Özellikler 
Formu ve Hasta Haklarına Yönelik Tutum 
Anketi kullanılmıştır. 

Tanıtıcı Özellikler Formu: Araştırmacılar 
tarafından geliştirilen bu form,  katılımcıların 
yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, 
toplam hizmet süresi, çalıştığı kuruma ilişkin 
sorulardan oluşmaktadır.

Hasta Haklarına Yönelik Tutum Anketi: 
Sağlık çalışanlarının hasta haklarına yönelik 
tutumlarını sorgulayan ve Bostan tarafından 
2007’de oluşturulmuş ve güvenirlilik katsa-
yısı (Cronbach alfa) 0.76 olarak bulunan has-
ta haklarına yönelik tutum soru formu örnek 
alınmıştır. Beşli Likert tipinde hazırlanmış ve 
iki kısımdan oluşan anket formunun birin-
ci kısmı, ankete cevap veren personelin de-
mografik ve mesleki özelliklerini tanımlayan 
11 sorudan; ikinci kısmı ise, hasta haklarıyla 
ilgili düşünce ve tutumlarını ölçen 25 ifa-
deden oluşmaktadır. İfadeler, cevaplamanın 
sağlıklı olmasını sağlamak amacıyla, olumlu 
ve olumsuz cümleler şeklinde düzenlenmiş 
olup, değerlendirme aşamasında hasta hakları 
acısından puanlarıyla birlikte olumlu ifadele-
re dönüştürülmüş ve dört grup altında toplan-
mıştır. Bu guruplar, genel olarak hasta hakla-
rıyla ilgili 6 ifade; iletişim ve bilgi alma hak-
kıyla ilgili 6 ifade; yönetsel hizmetlerde hasta 
haklarıyla ilgili 6 ifade ve tıbbi hizmetlerde 
hasta haklarıyla ilgili 6 ifadeden oluşmakta-

dır. İfadelere katılma düzeyleri “hiç katılmı-
yorum”, “katılmıyorum”, “kısmen katılıyo-
rum”, “katılıyorum”, “tamamen katılıyorum” 
şeklinde 1-5 puan aralığında sıralanmaktadır. 
Anketten elde edilen toplam puanın yüksekli-
ği, hasta haklarıyla ilgili düşünce ve tutumun 
olumluluk düzeyinin artığını göstermektedir. 
Çalışmamızda da ölçeğin cronbach alfa değe-
ri 0.70 olarak saptanmıştır.

Araştırmanın Etik Boyutu: 

Araştırmanın yapıldığı dönemde Sağlık Ba-
kanlığı etik kurulları yeniden yapılandırma 
süreci içinde olduğundan Yerel Etik Kurul 
onayına başvurulamamıştır. Araştırma yapıl-
madan önce İl Sağlık Müdürlüğünden ve ça-
lışmada kullanılan “hasta hakları” anketinin 
kullanılabilmesi için Bostan’dan izin alın-
mıştır. Çalışma Helsinki Deklerasyonunun 
prensiplerine göre yapılmıştır. Katılımcılara 
araştırmaya katılıp katılmamak konusundaki 
kararın tamamen kendilerine ait olduğu, an-
ket formuna isim yazmamaları, bu çalışma-
dan toplanılacak verilerin sadece araştırma 
kapsamında kullanılacağı, gizliliğin kesinlik-
le sağlanacağı belirtilmiş, araştırma konusun-
da bilgi verildikten sonra onamları alınmıştır. 
Daha sonra araştırma formları katılımcılara 
araştırmacılar tarafından verilmiş ve uygun 
oldukları bir zamanda kendi ortamlarında 
formları doldurmaları istenmiştir. Doldurulan 
formlar araştırmacılar tarafından toplanmış-
tır.

Verilerin Değerlendirilmesi: 

Çalışmada veriler SPSS 14,0 istatistik ana-
liz programında değerlendirilmiştir. Verilerin 
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değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler 
ve bağımsız değişkenler ile hasta hakları ile 
ilgili tutum puanlarının karşılaştırılmasında 
Independent sample t test ve One-Way ANO-
VA istatistiktik analiz yöntemleri kullanılmış-
tır. 

BULGULAR

Araştırma kapsamına alınan sağlık perso-
nelinin %49.8’i 35 yaş ve altındadır. Bu bi-
reylerin %91.7’si kadın, %54.4’ü hemşire, 
%37.8’i ebe , %7.9’u sağlık memurundan 
oluşan grubun %24.9’u Birinci basamak 
sağlık hizmetinde, %75.1’i ikinci basamak 
sağlık hizmetinde çalışmakta olup meslekte 
ortalama çalışma süresi 14.1±6.7 yıldır. Mes-
lekte 10 yıl ve altında çalışanlar % 24.9’dur.  
Katılımcıların % 27.8’i Sağlık Meslek Lisesi, 
%30.7’si açıköğretim önlisans, %23.7’si önli-
sans ve %17.8’i lisans mezunudur (Tablo-1). 
Çalışanların %69.8’i (n=168) hasta hakları 
ile ilgili eğitim almış, %70.1’i (n=169)  hasta 
hakları konusunda bilgilerini yeterli bulmak-
ta ve  %39.4’ünün (n=95)  çalışırken hasta 
hakları ile ilgili problemle karşılaştığı saptan-
mıştır.

Tablo 1. Araştırma Grubunun Bazı Sosyo-
demografik Özellikleri

Özellik N %

Cinsiyet
Kadın
Erkek

221
20

91,7
8,3

Yaş
35 altı
35 ve üzeri

120
121

49,8
50,2

Medeni hali
Evli
Bekar
Dul
Boşanmış

167
47
22
5

69,3
19,5
9,1
2,1

Meslek
Hemşire
Ebe
Sağlık memuru

131
91
19

54,4
37,8
7,9

Eğitim durumu
Sağlık meslek lisesi
Açıköğretim önlisans
Ön lisans
Lisans

67
74
57
43

27,8
30,7
23,7
17,8

Meslekte çalışma süresi
10yıl ve altında
10 yıldan fazla

60
181

24,9
75,1

Çalışılan sağlık kurum basamağı 
 Birinci basamak
İkinci basamak 60

181
24,9
75,1

Toplam 241 100.0

Sağlık profesyonellerinin hasta haklarına yö-
nelik genel tutum puan ortalaması 22.9±3.9 
(6-30), hastaların iletişim ve bilgi alma hakla-
rına yönelik tutum puan ortalaması 20.3±3.8 
(6-30), yönetsel hizmetlerde hasta hakları-
na yönelik tutum puan ortalaması 19.2±3.3 
(6-30), ve tıbbi hizmetlerde hasta haklarına 
yönelik tutum puan ortalaması 24.8±3.4(6-
30)’dur. Katılımcıların en düşük oldukları 
genel tutum puanı yönetsel hizmetlere ilişkin 
tutuma aitken en yüksek puan tıbbi hizmet-
lerde hasta haklarına yönelik tutum puanı ol-
duğu saptanmıştır.

 Çalışmamızda hasta haklarına yönelik genel 
tutum grubunda yer alan “Hastaların hakları-
nın olabilmesi için insan olmaları yeterlidir” 
ve “Hastane olarak kalite belgesi alınmalı-
dır” maddelerine profesyonellerin en yüksek 
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katılım oranı sırası ile %81,4 ve %78,0’dır. 
Çalışanlar “Hasta hakları uygulamaları sağlık 
çalışanlarının aleyhine değildir” maddesine 

diğer maddelere göre daha düşük oranda ka-
tılım göstermişlerdir (Tablo 2).

Tablo 2. Sağlık Çalışanlarının Hasta Haklarına Yönelik Genel Tutumları Dağılımı

Sağlık Çalışanlarının Hasta Haklarına Yönelik 
Genel Tutumları

Katılım Düzeyi (%)

X
±S

S
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ç 

ka
tıl

m
ıy

or
um

     
 

ka
tıl

m
ıy

or
um

kı
sm

en
 k

at
ılı
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m
  

ka
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ıy
or

um
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m
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ka

tıl
ıy
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um

Hastaların haklarının olabilmesi için insan olmaları 
yeterlidir

3,3 5,4 7,9 25,7 57,7 4.2±1.0

Hastalar, hastane ve sağlık personelinin varlık 
nedenidir

6,6 12,0 22,8 27,8 30,7 3.6±1.2

Hasta hakları uygulamaları sağlık çalışanlarının 
aleyhine değildir

6,2 14,1 33,6 23,7 22,4 3.4±1.1

Hasta hakları konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 
vardır

6,6 10,0 20,3 34,4 28,6 3.6±1.1

Hastane olarak kalite belgesi alınmalıdır 2,5 5,4 14,1 35,3 42,7 4.1±1.0

Hastanenin kalite belgesi alması verdiği hizmetin 
kalitesini yükseltir

5,4 6,2 22,4 29,0 36,9 3.8±1.1

Toplam Dağılım 22.9±3.9

Hastaların iletişim ve bilgi alma haklarına yö-
nelik tutum grubunda yer alan “Hastaya bilgi 
vermek için harcanan zaman, sırada bekle-
yen hastaya haksızlık değildir” maddesine en 

yüksek oranda katılımcıların % 66,4’ü, “Has-
talar, çoğu kez gerekli sorular sormaktadır” 
ifadesine %31,9 ile en düşük oranda katıldık-
ları saptanmıştır (Tablo 3).
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Tablo 3. Sağlık Çalışanlarının, Hastaların İletişim ve Bilgi Alma Haklarına  
Yönelik Tutumları Dağılımı

Sağlık Çalışanlarının, Hastaların İletişim ve Bilgi 
Alma Haklarına Yönelik Tutumları

Katılım Düzeyi (%)

X
±S

S
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Görevli personel işini yaptığı hastaya kendini tanıtmalıdır 5,4 6,2 22,4 29,0 36,9 3.9±1.0

   Hastaya bilgi vermek için harcanan zaman, sırada 
bekleyen hastaya haksızlık değildir 

3,7 3,7 26,1 35,7 30,7 3.8±1.0

Hastalar, çoğu kez gerekli sorular sormaktadır. 12,0 20,7 35,3 25,3 6,6 2.9±1.0

  Sürekli hasta haklarının öne çıkarılması, hastaların 
uygun olmayan taleplerini artırmamaktadır. 

18,3 16,6 33,2 18,7 13,3 2.9±1.2

Hastalara gerekli hizmeti verebilmek için otoriter 
davranmak gerekli değildir 

8,7 13,3 38,2 27,4 12,4 3.2±1.0

Hastaların agresif tepki göstermeleri, çalışanların agresif 
davranmasını haklı çıkarmaz. 

6,6 13,3 32,0 25,7 22,4 3.4±1.1

Toplam Dağılım 20.3±3.8

Yönetsel hizmetlerde hasta haklarına yönelik 
tutum grubundaki hastane ortamında, has-
taların ibadet etme isteklerini karşılamanın 
zor olmadığına ilişkin ifadeye katılımcıların 
en yüksek oranda (%72,2), “Hastaların kul-
landıkları alanların temizliğinin yapılmasına 
katkıda bulunmaları gerekmez” maddesine 
ise en düşük oranda (%22,4) katıldıkları sap-
tanmıştır (Tablo 4). 

Hizmetlerde hasta haklarına yönelik tutum 
grubunda yer alan hastayla ilgili tıbbi veri-
lerin hepsinin kaydedilmesinin gerekliliğine 
ilişkin ifadeye sağlık çalışanlarının en yüksek 
oranda (%92,2)  katıldıkları saptanmıştır. En 
düşük oranda (%65.5) ise “Hastalar tıbbi iş-
lemler esnasında yanlarında refakatçi bulun-
durabilirler” ifadesine katıldıkları belirlen-
miştir (Tablo 5).
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Tablo 4. Sağlık Çalışanlarının Yönetsel Hizmetlerde Hasta Haklarına Yönelik  
Tutumları Dağılımı

Sağlık Çalışanlarının Yönetsel Hizmetlerde Hasta 
Haklarına Yönelik Tutumları

Katılım Düzeyi (%)
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Hastanelerde hasta şikâyetleri için özel birimler 
olmalıdır 

5,8 8,3 21,2 38,6 26,1 3.7±1.1

Hastane çalışanlarının hastalarına öncelik verilmesi 
gerekmez 

31,5 24,5 17,8 18,7 7,5 2.4±1.3

  Hastaların kullandıkları alanların temizliğinin 
yapılmasına katkıda bulunmaları gerekmez 

27,4 22,4 27,8 13,7 8,7 2.5±1.2

  Hasta memnuniyeti, çalışanların 
değerlendirilmesinde bir ölçüt olmalıdır

15,8 16,6 34,9 23,2 9,5 2.9±1.1

Tıbbi tetkiklerde hastaya uzun süreye randevu 
verilmesi mevcut imkânlar içinde çözülebilir 

2,9 6,6 35,3 37,8 17,4 3.6±0.9

  Hastane ortamında, hastaların ibadet etme 
isteklerini karşılamak zor değildir

2,1 6,2 19,5 37,3 34,9 3.9±0.9

Toplam Dağılım 19.2±3.2

Tablo 6’da Sağlık çalışanlarının bazı özellik-
leri ve hasta hakları ile ilgili tutum puanları-
nın karşılaştırılması yer almaktadır. Yaşı 35 
ve üzeri olanların 35 yaş ve altı olanlara göre 
hasta haklarına ilişkin genel tutum, iletişim-
bilgi alma, yönetsel hizmet hakkı grupların-
daki puan ortalamaları daha yüksek olduğu 
bulunmuş ve aralarındaki farkın istatistiki 
olarak önemli olduğu saptanmıştır (p<0.05). 
Erkek katılımcıların hasta haklarına ilişkin 
genel tutum ve yönetsel hizmet hakkı puan 
ortalamasının daha yüksek olduğu bulunmuş, 
katılımcıların cinsiyet durumuna göre hasta 
haklarına ilişkin genel tutum ve yönetsel hiz-

met hakkı puan ortalamaları arasındaki farkın  
önemli olduğu saptanmıştır (p<0.05). Birinci 
basamakta çalışanların ikinci basmakta çalı-
şanlara göre; çalışma süresi 10 yıl ve altında 
olanların 10 yıl ve üzeri olanlara göre hasta 
haklarına ilişkin genel tutum, iletişim- bilgi 
alma, yönetsel hizmet ve tıbbi hizmet hakkı 
puan ortalamaları daha yüksek olduğu bulun-
muş ve aralarındaki farkın istatistiki olarak 
önemli olduğu saptanmıştır (p<0.05).
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Tablo 5. Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Hizmetlerde Hasta Haklarına Yönelik  
Tutumları Dağılımı

Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Hizmetlerde Hasta 
Haklarına Yönelik Tutumları

Katılım Düzeyi (%)
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  Hastaların hastalığının tedavisi kadar, mahremiyet 
hakkına da önem verilmelidir

0,8 3,3 7,1 32,0 56,8 4.4±0.8

  Tıbbi müdahalenin mesleki kurallara uygun yapılması, 
hastanın özel durumunu dikkate almaya mani değildir 

2,9 2,9 19,9 38,6 35,7 4.0±0.9

  Hastalar tıbbi işlemler esnasında yanlarında refakatçi 
bulundurabilirler 

4,1 7,1 23,2 34,4 31,1 3.8±1.0

Her tıbbi müdahaleden önce hastanın rızasını almak 
gerekir 

2,9 4,1 16,2 30,3 46,5 4.1±1.0

  Hasta yoğunluğunun fazla olmasına rağmen hastalara 
yeterli özen gösterilmelidir. 

2,5 5,8 16,2 40,2 35,3 4.0±0.9

   Hastayla ilgili tıbbi verilerin hepsinin kaydedilmesi 
gerekir 

0,8 1,2 5,8 32,0 60,2 4.4±0.7

Toplam Dağılım 24.8±3.4

TARTIŞMA

Birinci basamak ve ikinci basamakta çalışan 
hekim dışı sağlık çalışanlarının hasta hakla-
rına yönelik tutumlarını ölçmek ve etkileyen 
etmenleri belirlemeye yönelik yaptığımız ça-
lışmada, katılımcıların çoğunluğunun kadın, 
evli, hemşire, mesleklerinde 10 yıl ve üzeri 
çalıştıkları, birinci basamakta görev aldıkları 
saptanmış ve sağlık profesyonellerinin has-
ta haklarıyla ilgili tutumlarının ortalamanın 
üstünde olduğu belirlenmiştir.  Bu bağlamda 
literatürde yer alan çalışma sonuçları ile bul-

gumuz paralellik göstermektedir (Ocaktan, 
2004; Teke ve ark.2007; Zincir ve ark. 2009).

Çalışmamızda katılımcıların çoğunluğunun 
hasta hakları konusunda kendi bilgisini ye-
terli bulduğu tespit edilmiş olması literatür-
deki  çalışmaları desteklemektedir (Ocaktan 
ve ark.,2004; Duran ve ark., 2008). Özdemir 
ve arkadaşlarının (2009) ebe ve hemşireler 
üzerinde yaptığı çalışmasında büyük çoğun-
luğunun hasta haklarının farkında olduğu be-
lirlenmiştir.
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Tablo 6. Sağlık Çalışanlarının Bazı Özellikleri ve Hasta Hakları İle İlgili Tutum  
Puanlarının Karşılaştırılması

Özellik
Genel tutumu Bilgi alma Yönetsel Tıbbi hizmet

X±SS X±SS X±SS X±SS

*Kurum
I. Basamak
II. Basamak
P

23.9±4.4
22.6±3.7
P< 0.05

21.3±3.4
20.03±3.9
p<0.05

20.01±3.1
18.9±3.3
P<0.05

26.3±2.3
24.3±3.6
P<0.05

*Yaş
35 yaş altı
35 yaş ve üstü
P

22.8±3.8
23.1±4.09
P<0.05

20.06±3.4
20.6±4.2
P<0.05

18.9±3.4
19.4±3.1
P<0.05

24.8±3.5
24.8±3.4
P>0.05

*Cinsiyet
Kadın
Erkek
P

22.8±3.9
24.02±3.6
P<0.05

20.3±3.9
20.4±2.3
P>0.05

19.1±3.3
20.0±2.2
P<0.05

24.8±3.4
24.7±3.8
P>0.05

**Meslek
Hemşire
Ebe
Sağlık memuru
p

23.0±3.7
22.4±4.3
24.0±3.4
P>0.05

20.8±3.8
19.7±4.0
20.2±2.5
P>0.05

19.0±3.3
19.3±3.4
19.9±2.2
P>0.05

25.1±3.2
24.5±3.5
24.0±4.4
P>0.05

**Eğitim durumu
Sağlık meslek lisesi
Açıköğretim önlisans
Ön lisans
Lisans
p

22.5±3.1
22.7±4.7
23.0±4.1
23.9±3.4
P>0.05

20.7±3.0
19.6±4.4
20.4±3.9
20.7±3.8
P>0.05

19.7±2.5
18.9±3.9
19.1±3.1
18.9±3.4
P>0.05

24.6±2.8
24.6±4.1
25.0±3.6
25.1±3.1
P>0.05

Hasta hakları ile ilgili 
eğitim alma
Eğitim Alan
Eğitim almayan
p

22.9±3.9
23.0±4.0
P>0.05

20.0±3.9
21.0±3.5
P>0.05

19.0±3.3
19.7±3.2
P>0.05

24.6±3.4
25.2±3.5
P>0.05

*Çalışma süresi
10 yıl altında
10 yıl ve üzeri
P

23.3±3.8
22.8±4.0
P<0.05

21.1±3.3
20.1±3.9
P<0.05

19.3±3.2
19.1±3.3
P<0.05

24.9±3.2
24.8±3.5
P<0.05

*student-t test; **One-Way ANOVA

Katılımcıların çoğunluğunun hasta hakları 
konusunda eğitim almış oldukları saptanmış-
tır. Yapılan çalışmalarda hasta hakları konu-
sunda eğitim alanların oranı yarıdan daha 

azdır (Zincir ve ark. 2009; Ocaktan ve ark. 
2004).  

Teke ve arkadaşları (2007) tarafından yapılan 
bir araştırmada ise hemşirelerin yarıdan faz-
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lasının hasta hakları ile ilgili eğitim aldığı bu-
lunmuştur. Bunun nedeni sadece birinci basa-
makta çalışanların olması ve ilerleyen yıllarla 
birlikte hasta haklarına olan özen ve eğitimin 
artmasına bağlanabilir. Katılımcıların yarısı-
na yakını uygulamaları sırasında hasta hak-
larıyla ilgili sorun yaşamıştır. Teke ve ark.
(2007)’nın yaptığı çalışmada hemşirelerin 
çok azı, Ocaktan ve arkadaşlarının (2004) 
yaptığı çalışmada da araştımamıza benzer 
şekilde yarıya yakını hasta haklarıyla ilgili 
problemlerle karşılaştıklarını belirtmişlerdir.

Hasta haklarının korunmasında, sunulan sağ-
lık hizmetinin kalitesinin artırılmasında ve 
hasta memnuniyetinin sağlanmasında sağlık 
çalışanının hasta haklarını bilmesi ve bu hak-
lara uygun davranması önemlidir (Topbaş, 
2005). 

Bu bağlamda araştırmamızda sağlık profes-
yonellerinin hasta haklarına yönelik puan or-
talaması genelde ortalamanın üzerinde olup 
en düşük ortalamayı yönetsel hizmetlere iliş-
kin hasta haklarına yönelik tutum puan orta-
laması alırken en yüksek puan ortalaması tıb-
bi hizmetlerde hasta haklarına yönelik tutum 
puanına aittir. Bunun nedeni, tıbbi işlemlerde 
uygulama alanını daha fazla deneyimlemele-
rine ve bağımsız rollerini sergileyebilmeleri-
ne bağlanabilir.

Katılımcılar arasında hastane çalışanlarının 
hastalarına öncelik verilmemesi gerektiğine 
ilişkin maddeye en düşük,  hastaların mah-
remiyet hakkına da önem verilmesi ve tıbbi 
kayıtların tutulması gerekliliğine ilişkin mad-
delere en yüksek puanı verdikleri belirlendi.

Yapılan bir çalışmada hasta hakları konusun-
da en çok kabul gören tutum örneği mahremi-
yetin korunması olduğu belirlenmiştir. (Ocak 
ve ark., 2004). Bostan’ın birinci basamak 
sağlık çalışanları üzerinde yaptığı çalışma-
sında en düşük puan hasta yoğunluğuna rağ-
men gereken özenin gösterilmesi gerektiğine 
ilişkin maddeye, en yüksek puanı da hasta 
şikayetlerinin alındığı özel birimlerin olması 
gerekliliği maddesi almaktadır. Bunun nede-
ni çalışmamızın katılımcılarının karma grup-
tan oluşması algı ve farkındalığı değiştirmesi 
olabilir. Yapılan bir çalışmada da katılımcıla-
rın en yüksek oranda hastanın bilgilendirilme 
hakkına katıldıkları belirlenmiştir (Özdemir 
ve ark., 2009). 

Özer ve Günay’ın (2007) hekimlerin hasta 
hakları konusundaki bilgi düzeylerine yöne-
lik yaptıkları çalışmada ise hekimlerin en iyi 
bildikleri arasında, Demircan ve arkadaşları-
nın (2008) sağlık memurluğu ve hemşire öğ-
rencilerde yürüttükleri araştırmada da en az 
bildikleri mahremiyet hakkı olduğu belirlen-
miştir.

Çalışmamızda yaşı 35 ve üstü olanların, has-
ta haklarına ilişkin genel tutum, iletişim-bil-
gi alma, yönetsel hizmet hakkı gruplarındaki 
puan ortalamaları daha yüksektir (p<0.05). 
Ocaktan (2004) ve arkadaşlarının birinci 
basamak çalışanlarıyla yaptıkları çalışmada 
hasta hakları konusunda yaş ile bilgi puanları 
incelendiğinde anlamlı ilişki bulunamamıştır. 

Zencir ve ark., (2009)’nin birinci basamak 
sağlık çalışanları üzerinde yaptığı çalışmada 
yaşı daha genç profesyonellerin hasta hakları 
konusundaki bilgi düzeyleri daha yüksek ve 
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anlamlı bulunmuştur. Bu sonucun deneyim-
le birlikte ve hasta haklarına olan ilginin son 
yıllarda artmasıyla birlikte farkındalığın ve 
duyarlılığın oluşmasına bağlanabilir. 

Araştırmamızda çalışma süresi azaldıkça 
hasta haklarına ilişkin genel tutum, bilgi, yö-
netsel ve tıbbi hizmete ilişkin tutum puanları 
da anlamlı şekilde artmaktadır Ocaktan ve 
ark. (2004)’nın, hasta haklarıyla ilgili yaptığı 
araştırmada da 5 yıl ve daha az çalışanların 
bilgi puanı 16 yıl ve daha fazla çalışanlara 
göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Li-
teratürde meslek yılı artıkça hasta haklarıy-
la ilgili bilgi puanının da arttığını gösteren 
araştırmalar bulunmaktadır (Özer ve Günay, 
2007; Teke ve ark., 2007). 

Topbaş ve arkadaşları (2005) tarafından ya-
pılan bir araştırmada ise, hekimlerin bilgi dü-
zey puanı ile meslek süreleri arasında anlamlı 
zayıf bir ilişki olduğu saptanmıştır. Başka bir 
çalışmada ise hizmet yılına göre de değerlen-
dirme yapıldığında, bir farklılık olmadığı gö-
rülmüştür (Tanrıverdi ve ark. 2011).

Erkek katılımcıların genel tutum ve yönetsel 
puanları daha yüksek bulunmuştur. Birinci 
basamakta çalışanların hasta haklarına iliş-
kin tutum gruplarının hepsinde ortalamaları 
anlamlı şekilde arttığı bulunmuştur. İkinci 
ve üçüncü basamakta çalışanlar üzerinde iş 
stresinin hasta hakları konusunda duyarsız-
laşmaya neden olabileceğini veya yoğunluk 
nedeniyle hasta haklarına yeterli ilgi gösteri-
lemediğini düşündürebilir.

Çalışmamızda hasta haklarına yönelik genel 
tutum grubunda insan olmaları gereğinden 

hasta haklarına sahip olduklarını olan inanç-
ları savunurken hasta hakları uygulamalarını 
sağlık çalışanlarının aleyhine olmadığına en 
düşük oranda katılmaları da profesyonellerin 
bu konuda karışık duygular içinde olduğunu 
gösterebilir. Hastaların sürekli haklarından 
bahsedilirken sorumluluklarının hatırlatılma-
ması buna neden olabilir. Katılımcıların yarı-
dan fazlası hasta hakları konusunda bilgi ge-
reksinimi olduğunu ifade etmiştir. Bostan’ın 
(2007) çalışma sonucuyla paralellik göster-
mektedir.

Sağlık çalışanlarının, hastaların iletişim ve 
bilgi alma haklarına yönelik tutumları de-
ğerlendirildiğinde; sağlık çalışanının kendini 
tanıtmasına ve bilgilendirme yapmasına ço-
ğunlukla katılırken en az katılımın hastaların 
gerekli sorular sorduklarına ve sürekli hasta 
haklarının öne çıkarılması, hastaların uygun 
olmayan taleplerini artırmayacaklarına iliş-
kin görüşlere oldukları saptanmıştır. Bu du-
rum katılımcıların hasta merkezli yaklaşım 
konusunda içselleştirmede sorun olduğunu 
gösterebilir. 

Yönetsel tutumları incelendiğinde hasta şi-
kayetleri için özel birimlerin oluşturulmasına 
ve hastaların ibadet haklarına daha yüksek 
oranda puan verilirken “hastane çalışanları-
nın hastalarına öncelik verilmesi gerekmez”, 
“hastaların kullandıkları alanların temizli-
ğinin yapılmasına katkıda bulunmaları ge-
rekmez”, “hasta memnuniyeti, çalışanların 
değerlendirilmesinde bir ölçüt olmalıdır” 
görüşlerine daha düşük oranda katılım gös-
termişlerdir. Hasta katılımının alınması ve 
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eşitlik düşüncesinde katılımcılarının net ol-
madığı ifade edilebilir.

Tıbbi hizmetlerin uygulanması sırasında-
ki hasta haklarına yönelik tutumlarda hasta 
mahremiyetine ve kayıta daha fazla katılım 
gösterilirken en az refakatçi hakkına katılım 
gösterildiği saptanmıştır. Hastaların kendi 
hakları konusunda yapılan çalışmada hasta-
ların  mahremiyetlerinin korunduğuna ilişkin 
bilgi sorusuna ikinci sırada en yüksek puan 
vermeleri çalışma bulgumuzu desteklemekte-
dir (Çetinkaya ve ark.2013).

Katılımcıların hasta haklarına ilişkin tu-
tum puanları ortalamaları 3,6’dır. Bostan’ın 
(2007) yaptığı çalışmada 3,44 olarak bulun-
muştur. Kuzu ve arkadaşlarının (2006) yap-
mış oldukları çalışmada,  hastaların uygun 
hizmet alamadıklarında bu durumu ifade et-
melerini engelleyen birinci faktörün,“sağlık 
profesyonellerinden kızgın cevap almaktan 
korkmaları” olduğu tespit edilmiştir. Bizim 
çalışmamızda sağlık çalışanlarının hastala-
rın sordukları soruları gereksiz görmeleri ile 
uyumlu olduğu görülmüştür. 

Sonuç olarak; araştırma grubumuzdaki sağ-
lık çalışanlarının hasta haklarına kavramsal 
olarak olumlu yaklaştığı ancak hastalara soru 
sorma fırsatı, hastanın katılımını alma, hasta 
memnuniyetini, çalışanların değerlendirilme-
sinde bir ölçüt olarak kullanılması, refakatçi 
haklarına daha az özen gösterilirken, tıbbi 
kayıtların tutulmasına, bilgilendirmenin ya-
pılmasına, mahremiyetinin ve ibadet hakkı-
nın sağlanmasına, sağlık çalışanının kendini 
tanıtması tutumlarına yüksek oranda katıldık-
ları ve hasta hakları uygulamalarının sağlık 

çalışanlarının aleyhine olduğu konusunda 
yüksek oranda kısmen katıldıkları saptan-
mıştır. Bu bağlamda hasta hakları konusunda 
hizmet içi eğitime ihtiyaç bulunduğu ve has-
ta hakları eğitiminde düşük tutum düzeyine 
sahip olunan konulara yönelmek gerektiği 
düşünülmektedir.  Ayrıca birinci basamak 
çalışanların tutum puanları daha yüksek bu-
lunmuştur. Mesleki çalışanların görüşlerinin 
belirli aralıklarla izlenmesi ve görüşlerinin 
alınması yapılacak olan eylemlerin planlan-
masında yararlı olacaktır.

Teşekkür: Celal Bayar Üniversitesi Sağlık 
Yüksekokulu Ebelik 7 2010-11 dönem öğren-
cilerine verilerin toplanmasında bulundukları 
katkılardan dolayı teşekkür ederiz.
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