
İLETİŞİM & HASTA MEMNUNİYETİ& 

HASTA HAKLARI ve SORUMLULUKLARI

ORDU AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI 

MERKEZİ HASTA HAKLARI 

BİRİM SORUMLUSU

MUTTALİP AYDIN



İLETİŞİM

Düşünce, bilgi ve görüşlerin konuşma, yazı 

ve resim gibi semboller kullanarak paylaşımı 

ve aktarımıdır 



İki insan birbirinin farkına vardığı andan 

itibaren iletişim başlar; söylediği, 

söylemediği, yaptığı, yapmadığı her şeyin 

anlamı vardır



İLETİŞİMDE; 

Beden dili %60 

Ses tonu %30 

Sözler %10 etkilidir 



Sözsüz İletişim 

Yüz ifadesi 

Göz teması 

Ses tonu 

Fiziksel temas 

Görünüş(kıyafet,saç) 

Vücut/duruş 

Yakınlık 

Fiziksel mimikler,el ve ayak hareketleri 

Başın konumu 



Etkili Bir İletişim İçin; 

Açık ve doğru mesaj vermek 

Saygı duymak, güven vermek 

Göz teması kurmak 

Beden diline dikkat etmek 

Sen dili yerine ben diliyle konuşmak 

Karşılıklı iletişim kurmak 

Geribildirimde bulunmak 

Dinlemeyi öğrenmek 

Empati kurmak 



KARŞILIKLI DİNLEME 

Dinleme bir sanattır, gerçek dinleme 

konuşmaktan daha zordur, gayret ve 

disiplin gerektirir. 



EMPATİ 

Bir insanın kendisini, karşısındakinin 

yerine koyarak olaylara onun bakış 

açısıyla bakması, o kişinin duygu ve 

düşüncelerini doğru olarak anlaması, 

hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi 

sürecine denir. 



Sen Dili 

Suçlayıcıdır.

Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir. 

Kişiye anlaşılmadığını hissettirir. 

Yeniden konuşma isteğini engelleyicidir. 

Neye kızıldığının anlaşılmamasına neden 

olur. 

Kişiyi incitir, kırar. 

Kişinin direnmesine, yani savunucu 

iletişime geçmesine neden olur. 



Ben Dili 

Savunmaya itmez. 

Suçluluk hissettirmez. 

Duygunun nedeni anlaşıldığı için iletişim 

sağlıklı olur. 

Ben iletisi alan kişi başkalarını düşünmeyi 

de öğrenir. 

Yakınlaşmayı sağlar. 

Anlaşmazlıkları azaltır. 

Konuşan kişiyi rahatlatır.



Sen dili: Hiç benim fikrimi sormuyorsun, 

kendini akıllı sanıyorsun. 

Ben dili: Bu konuda fikrimin sorulmayışına 

üzüldüm. 

Sen dili: Akşam yemeğe yine geç kaldın. 

Ben dili: Çok üzülüyorum, ailemiz akşam 

yemeklerinde hiç bir araya gelemiyor. 

Sen dili: Yeter, kes sesini soru sorma. 

Ben dili: Devamlı soru sorman beni 

sinirlendiriyor. 



HASTA MEMNUNİYETİ 



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SORULMUŞ; 

Eğer siz ya da ailenizin bir üyesi hizmet 

almak için bir kliniğe gelseydiniz ne 

beklerdiniz? 



SAĞLIK ÇALIŞANLARI BAŞVURANIN 

YERİNE KENDİLERİNİ KOYARAK 

şu cevapları vermişlerdir; 

Temiz, rahat bir kurum 

En az sıkıntıyla etkili bir hizmet ve yöntem 

seçeneği 

Açık, kısa, öz, doğru bilgi 

Yeterli ve saygılı personel 

Mahremiyet ve güvenilirlik isteriz. 



Hasta ve Çalışanların Temel Olarak 

İstedikleri Aynı Şeyler Olduğuna Göre 

Sorun Ne?



Sağlık sistemi 

Sosyal güvenlik sistemi 

Yetersiz hastane koşulları 

Uygun olmayan çalışma saatleri ve 

personel eksikliği 

İdari problemler Kısacası iletişim eksikliği 



Sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları 

arasında ilişkinin nasıl kurulması gerekir? 

Tıbbi sekreter, hemşire,sağlık destek personeli, 

kapıdaki güvenlik görevlisi, bir laboratuar 

teknisyeni, yada bir hekim olabiliriz. 

Nerede olursak olalım, hangi konumda olursak 

olalım kapımızı çalan ve bizden bir şey istemek 

için, yardım almak için gelen herkese 

uygulamamız gereken davranış biçimi şöyledir: 



selamlama, 

gülümseme, 

göz teması, 

yer gösterme, 

fiziksel ve psikolojik olarak hastayı rahatlatma,

tanışma, 

onu dinleme ve sorularla onun talebini doğru

olarak algılama, 

onu yapılacak olan işlem hakkında bilgilendirme,

endişelerini giderme ve ardından onunla işbirliği 

halinde gerekli işlemi yapma aşamalarıdır. 



Bunun İçin; Hastanıza ayırdığınız zaman 

az da olsa onun tamamını hastaya ayırın! 

Hastanın söyleneni anlayıp 

anlamadığından emin olun! Hastanıza 

ismiyle hitap edin! Kolaylaştırıcı olun 

Gerektiğinde espri yapın Gerektiğinde 

hastanızın üstüne gidin Açık uçlu sorular 

sorun Sonuç cümlesi kullanın 



İŞİTME SORUNU OLAN 

HASTAYLA İLETİŞİM

Ses tonunu ayarlamak, kağıda yazdırmak, 

beden dilini kullanmak, bu hastalarla 

iletişimde temel noktalardır.



Duyduklarımızın %5’ini, 

gördüklerimizin %25’ini, 

yaptıklarımızın yaklaşık olarak %90’ını 

anımsarız. 

Her zaman söylendiği gibi, çocuklukta 

bisiklete binmeyi öğrendiyseniz, uzun yıllar 

boyunca kullanmasanız bile asla 

unutmazsınız. Bunun nedeni, başarılı 

davranışları anımsama eğilimidir. Aynı şey 

iletişim becerisi konusunda da geçerlidir. 



HASTA HAKLARI 

VE

SORUMLULUKLARI



Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı 

bulunan fertlerin, sırf insan olmaları 

nedeniyle sahip bulundukları ve T.C. 

Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, 

kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat 

altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

“Genel insan haklarının sağlık alanına 

yansıması”



İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİNE GÖRE 

SINIFLANDIRILMIŞ DURUMU



ÜLKEMİZDE HASTA HAKLARI;

Anayasa

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü

Hasta Hakları Yönetmeliği

Hasta Hakları Uygulama Yönergesi ile 

düzenlenmiştir.



SAĞLIK HİZMETLERİNDEN 

FAYDALANMA

Sağlık hizmetlerinden adalet ve 
hakkaniyete uygun olarak ayırım 
görmeden faydalanma

Bilgi isteme hakkı (hangi sağlık 
kuruluşlarından hangi hizmeti ne şartlarda 
alabileceği)

Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme 
(tabi olduğu mevzuatın usul ve şartlarına 
ve sevk zincirine uygun olarak)



Sağlık hizmeti verecek olan personeli 

tanıma seçme ve değiştirme 

(Değiştirme, mevzuat ile belirlenmiş 

usullere göre ve belirlenmiş bir ücret farkı 

varsa hasta tarafından karşılanmak şartı 

ile olacaktır)

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN 

FAYDALANMA



Modern tıbbi bilgi ve teknolojiye uygun 

teşhis tedavi ve bakım isteme

Ötenazi yasağı

Hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi 

özenin gösterilmesi

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN 

FAYDALANMA



SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ 

BİLGİ ALMA

Genel olarak bilgi isteme (sağlık durumu, 

kendisine uygulanacak işlemler, bunların 

muhtemel sakıncaları, hastalığın seyri)  

Kendisi ile ilgili tıbbi kayıt, rapor ve 

dokümana ulaşma, bir suretini isteme, 

kayıtların düzeltilmesini isteme

Kendisine, ailesine veya yakınlarına bilgi 

verilmemesini isteme



HASTA HAKLARININ 

KORUNMASI

Mahremiyetine saygı gösterilmesi 

(kimliğinin, tetkik sonuçlarının, teşhisinin, 

ziyaretçilerinin, tedavi giderleri ve ödenme 

şeklinin gizli kalması, muayene sırasında 

ilgisi olmayan kişilerin bulunmaması) 

Ölüm olayı mahremiyetin bozulması 

hakkını vermez.



Bilgilerin gizli tutulması (hizmetin verilmesi 

sırasında edinilen bilgiler kanunla izin 

verilen haller dışında hiçbir şekilde 

açıklanamaz) 

HASTA HAKLARININ 

KORUNMASI



TIBBİ GİRİŞİMDE HASTANIN 

RIZASI

Karar verme yeterliliği olmayan hastayla 

ilgili işlemler yasal velisi ile yürütülür fakat 

kendisinin de bilgilendirilmesine çalışılır. 

Acil durumlarda yasal temsilci reddetse 

bile tıbben doğru olan yapılır. 

Acil olmayan durumlarda yasal temsilcinin 

hasta aleyhine olan kararı için hekim 

hukuka başvurabilir.



Acil hallerde ve bilinç kapalı olduğunda 

hekim hastanın onayını varsayarak gerekli 

işlemi yapar.

Aydınlatılmış Rıza (tıbbi girişimler öncesi 

bilgilendirilme ve onay alma) 

TIBBİ GİRİŞİMDE HASTANIN 

RIZASI



Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı 

(olumsuz sonuçların sorumluluğunu üzerine 

almak ve belgelemek kaydıyla)

Bu hakkın kullanılması hastanın sağlık 

kuruluşuna tekrar başvurusunda hasta 

aleyhine kullanılamaz

TIBBİ GİRİŞİMDE HASTANIN 

RIZASI



18 yaşından küçüklerden ve mümeyyiz 

olmayanlardan organ ve doku alınamaz. 

Kısırlaştırma ve gebeliğin sonlandırılması 

hallerinde hastanın rızası, evli ise eşinin 

de rızası gereklidir.

TIBBİ GİRİŞİMDE HASTANIN 

RIZASI



TIBBİ ARAŞTIRMALARDA RIZA

Hiç kimse; Sağlık Bakanlığının izni ve 
kendi rızası olmadan tecrübe, araştırma 
veya eğitim amaçlı tıbbi girişim konusu 
yapılamaz

Tıbbi araştırmalardan beklenen fayda 
araştırmaya razı olan gönüllünün 
hayatından üstün tutulamaz

Gönüllü araştırmanın herhangi bir 
aşamasında verdiği rızayı geri alabilir



DİĞER HAKLAR

Güvenlik içinde hizmet alma

Dini vecibeleri yerine getirebilme 

Sağlık kurumunca belirlenen kurallara 

uygun olarak ziyaret edilme ve refakatçi 

bulundurma

Bu hakların ihlali durumunda mevzuata 

uygun olarak müracaat, şikayet ve dava 

açma hakkı.



HASTA SORUMLULUKLARI

Bir yerde hak varsa hemen yanı başında 
sorumluluk da vardır. 

Hasta Sorumluluğu : Hastanın bir sağlık 
kuruluşuna başvurmadan önce ve başvurduktan 
sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev 
ve yükümlülüklerdir.



GENEL SORUMLULUKLAR

Kişiler sağlıklı bir yaşam için verilen 

tavsiyelere uymalıdırlar.

Sağlıkları uygunsa kan verebilir ve organ 

bağışında bulunabilirler.

Basit durumlarda kendi bakımlarını 

yapabilirler.



SOSYAL GÜVENLİK DURUMU

Hasta sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel 

bilgilerindeki değişiklikleri zamanında 

bildirmelidir.

Sağlık karnesi, Yeşil Kart v.b. vizesini 

zamanında yaptırmalıdır.



HASTANE KURALLARINA UYMA

Hasta sağlık kuruluşunun kurallarına 

uymalıdır. 

Kurumlarca belirlenen sevk zincirine 

uymalıdır.

Hasta teşhis ve tedavi sürecinde hekim ve 

diğer sağlık personeli ile her aşamada 

işbirliği yapmalıdır.



HASTANE KURALLARINA UYMA

Hasta hastaneyi barınma, beslenme ve 

sosyal bakım eksiklerini gidermek 

amacıyla kullanamaz 

Hasta gereksiz tıbbi girişim ve tedavi 

talebinde bulunamaz

Hastane malzemelerine verdiği zararı 

karşılar



Hastalar somut olay ve belgelere 

dayanmadan sağlık çalışanlarını ve 

kurumları yıpratacak şekilde hakaret ve 

suçlayıcı beyanda bulunamazlar

HASTANE KURALLARINA UYMA



SAĞLIK ÇALIŞANLARINI 

BİLGİLENDİRME

Hasta; yakınmaları, geçirdiği hastalıklar, 
kullanmakta olduğu ilaçlar ve sağlığı ile 
ilgili konularda yanlış ve eksik bilgi 
veremez. 

Hasta hepatit ve AIDS gibi sağlık 
çalışanlarını riske atacak bir bulaşıcı 
hastalığı olduğunda kendisiyle 
ilgilenenlere en başta bildirmek 
zorundadır.



VERİLEN TEDAVİYE UYMA

Hasta tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri 
dikkatle dinlemeli anlamadığı şeyleri 
sormalıdır

Önerilen tedaviye uyum gösterip tarif 
edildiği şekilde uygulamakla yükümlüdür 
uygulayamadığı taktirde haber vermelidir

Önerilen tedaviyi reddeden hasta hekimin 
veya hastanenin bunu belgeleme isteğini 
geri çeviremez.



UNUTMAMALI!

Hastalar bu yükümlülükleri yerine 

getirdikleri zaman daha hızlı, kolay ve 

kaliteli hizmet alacaklardır. Bu sayede 

hasta memnuniyeti artacaktır. Aksi halde 

hasta ve sağlık çalışanları arasında 

gereksiz sürtüşmeler yaşanacak ve iki 

taraf için de zaman kaybı oluşacaktır



Sağlık çalışanları ve hastalar rakip veya 

hısım değildir. Aksine aynı amaca yönelik 

çalışan bir ekibin üyeleridir. Hastanın 

amacı sağlığına kavuşmak, hekimin amacı 

sağlığına kavuşturmaktır. Bu ortak hedef 

doğrultusunda iyi niyet ve saygı içinde 

çalışılarak ortak amaca ulaşılabilir

UNUTMAMALI!




