
HASTA MEMNUNİYETİ,

HASTA HAKLARI VE 
SORUMLULUKLARI

EĞİTİMİ



MEMNUNİYET
 Memnuniyet, yaşam tarzı, geçmiş deneyimler, 

gelecekten beklentiler, bireysel ve toplumsal değerleri 
içeren birçok faktör ile ilişkili karmaşık bir kavramdır.



HASTA MEMNUNİYETİ
 Bakımın sonuçlarının algılanması ve beklentilerin 

karşılanması ile ilişkili olan hasta memnuniyeti, 

 Farklı kişilerce ve hatta aynı kişiler tarafından farklı 
zamanlarda farklı şekilde tanımlanabilmektedir.



HASTA MEMNUNİYETİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU 
FAKTÖRLER (hastaya ait faktörler)

 Yaş,

 Cinsiyet

 Eğitim, 

 Sosyal ve ekonomik durum

 Mevcut sağlık durumu, 

 Etnik köken

 Beklentiler, 

 Deneyimler,

 Sağlık durumu algısı,

 Hemşire algısı ve sağlık profesyonellerine yönelik 
düşünceleri,



HASTA MEMNUNİYETİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU 
FAKTÖRLER (sağlık profesyonellerine ait)

 Kişilik özellikleri (nezaket, şefkat, ilgi, anlayış gibi),

 Profesyonel tutumları (mesleki becerilerini sunma 
biçimleri)

 İletişim becerileri,

 Hastayı önemseme, 

 Bilgilendirme 



HASTA MEMNUNİYETİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU 
FAKTÖRLER (sağlık kuruluşuna ait faktörler)

 Ulaşılabilirlik,

 Temizlik,

 Yiyecek kalitesi,

 Otopark hizmetleri,

 Ekonomik yükü,

 Çalışanların özellikleri.



HASTA HAKLARI NEDİR?

 Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan 
fertlerin, sırf insan olmaları hasabiyle sahip 
bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası 
antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat 
altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.



HASTA HAKLARI İLKELERİ

 Herkesin insan olması dolayısıyla saygı görmeye hakkı 
vardır.

 Herkes kendi yaşamını belirleme hakkına sahiptir.

 Herkes fiziksel ve zihinsel bütünlüğe sahip olma 
hakkına sahiptir.

 Herkesin özel yaşamına saygı gösterilmelidir.

 Herkes koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanma ve 
en yüksek sağlık seviyesine kavuşma hakkına sahiptir.



HASTA HAKLARININ AMAÇLARI

 Hastalara sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanma 
konusunda yardım etmek,

 Hastalarla sağlık çalışanları arasındaki ilişkiyi desteklemek 
ve geliştirmek,

 Hastaların sağlık hizmeti sürecine aktif katılımını 
cesaretlendirmek,

 Hasta eğitimini genel bir uygulama haline getirerek sağlık 
hizmeti etkinliğini artırmak,

 Hasta hakları ile ilgili düzenli başvuru mekanizmaları 
oluşturarak sağlık hizmeti ortamında oto kontrol 
sağlamak,

 Hasta-hekim ilişkisinde edilgen modeli değiştirerek sağlık 
hizmetlerinin insancıllaştırılmasını sağlamak.



TEMEL HASTA HAKLARI

 Hizmetten genel olarak faydalanma,

 Bilgilendirilme ve bilgi isteme,

 Sağlık kuruluşunu, personeli tanıma, seçme ve değiştirme,

 Mahremiyet,
 Bilgilendirilmiş rıza,
 Güvenlik, 
 Dini vecibeleri yerine getirebilme,
 Saygınlık görme ve rahatlık, 
 Ziyaret ve refakatçi bulundurma,
 Başvuru ve dava, 

 Bilgilerin gizli tutulması,

 Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı.



HASTA SORUMLULUĞU
 Bir yerde hak varsa hemen yanı başında sorumluluk da 

vardır. 

 Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve 
başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken 
ödev ve yükümlülüklerdir.

 Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni 
yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere 
uymalıdır.

 Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

 Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki 
değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

 Hasta; tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam ve eksiksiz 
vermelidir.



 Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve 
uygulamalarına uymalıdır.

 Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik 
kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .

 Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve 
ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

 Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak 
zorundadır.

 Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle 
dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

 Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere 
uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi 
sorumludur.

HASTA SORUMLULUĞU



EĞİTİMİ TAMAMLA
BUTONUNA TIKLAMAYI

UNUTMAYIN!

TEŞEKKÜR EDERİM 


