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Bölüm 1- Sağlıkta Temel Kavramlar, Görevler ve Haklar

TEMEL KAVRAMLAR
Sağlık iletişimi alanında ilk tanımlanması gereken kavramlar “sağlık” ve “hastalık” kavramlarıdır.

Sağlık ve Hastalık
Tıbben “sağlıklı” kabul edilen bir birey; kendi iç dinamikleri, algı ve değerlendirme kapasitesi doğrultusunda
kendini “hasta” olarak nitelendirebilir.

DİKKAT: Sağlığın “tam bir iyilik hali” olarak tanımlanması kapıların sağlık iletişimine açılmasını beraberinde
getirir.

DİKKAT: Sağlık konusu yalnızca tıp bilimi alanında değil çeşitli boyutları ile birçok bilim alanında ele
alınmaktadır. Örneğin sağlık konusuna sosyal bilimler açısından yaklaşan şu kitaba göz atabilirsiniz:
Cirhinlioğlu, Z. (2012). Sağlık Sosyolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Hasta ve Hasta Yakını Davranış Özellikleri
Sağlık ve hastalık kavramları gibi “hasta” kavramı da değişik açılarından ele alınabilir. Kavramı oluşturan genel
özelliklerden yola çıkılarak yapılan tanımlardan bazıları söyle sıralanabilir:
a. Hasta, tıbbi bakım gerektiren kişidir.
b. Hasta, tıbbi bakım ya da tedavi görmekte olan kişidir.
c. Hasta, tıbbi bakım beklentisi olan, sağlığına kavuşmak için sağlık çalışanlarından yardım ve destek bekleyen
kişidir.
d. Hasta, belirli bir hastalık ya da durum nedeniyle kısa ya da uzun süreler boyunca hekim gözetiminde olan
kişidir. Hasta, tıbben sağlıklı olduğu kanıtlanıncaya kadar hatta kimi zaman kanıtlandıktan sonra bile sağlığının
yerinde olmadığını hisseden, hasta olduğunu bildiren kişidir.
f. Hasta, sağlık durumu hakkında bilgilenmek ya da sağlık sorunu olarak gördüğü bir durumun düzeltilmesi isteği
ile bir sağlık hizmeti sunucusuna başvuran kişidir.
g. Hasta, yakınları ya da çevresindeki diğer kişiler tarafından sağlıklı olmadığı belirtilen kişidir.
h. Hasta, fiziksel ya da ruhsal bir bozukluk nedeniyle bireysel sosyal ya da çalışma yaşantılarında sorun yasayan
kişidir.

Hastalık Belirtilerinin Şiddeti ve Ortaya Çıkma Hızı
Kişi akut belirtiler olarak tanımlanan, aniden ortaya çıkan ateş, baş dönmesi, bayılma, ağrı, yaralanma, kanama,
solunum sıkıntısı, bilinç değişikliği, uyuşma, güçsüzlük gibi belirtilerin tümünü “önemli ölümcül durumların
göstergesi” olarak algılayabilir.

Hastalık Durumu ile İlgili Ön Yargılar
Yakınma ve belirtilerin nedeni olabilecek hastalıkları İnternet taraması ile bulmaya çalışmak da günümüzde
yaygın davranışlardan biridir. Benzer çerçevede hastane ve hekim öncesi yapılan kimi yanlış değerlendirmeler
sonucunda bazı hasta ve hasta yakınları, sağlık kurumuna “tanısı konulmuş hastalığın tedavisi” beklentisi ile
gelir.

Hasta ve Yakınlarının Genel Sosyal ve Kültürel Donanımı
Özellikle daha önce sağlık hizmeti almak üzere bir sağlık kurumuna başvurmamış kişiler, kurumun belli işleyiş
kurallarına uygun davranamayabilir.

Hasta ve Yakınlarının Hekime ve Diğer Sağlık Çalışanlarına Bakış Açısı
Sağlık profesyoneli; parası ödenerek sınırsız hizmet sunmak üzere istihdam edilen ve her türlü kaprisli davranışa
katlanmak zorunda olan bir çalışan olarak görülebildiği gibi kimi zaman da doğaüstü güçlerle donatılmış, her
şeyi bilen ve her sorunu çözen birisi olarak değerlendirilebilir.

DİKKAT: Kişinin hasta olmadan önceki kişilik ve davranış özellikleri, hastalık sonrası davranışlarının da
temelini oluşturur. Ancak daha önce örtülü kalmış çok farklı bazı kişilik özellikleri hastalık gibi önemli bir



stres kaynağının tetiklemesiyle yüzeye çıkabilir. Kişilik özelliklerinin çeşitliliğine paralel olarak hastalar ve
hasta yakınları olumlu ve olumsuz çeşitli davranış biçimleri sergileyebilir.

Sağlık İş Gücü
Sağlık çalışanı denildiğinde akla ilk olarak sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan doktor, hemşire, ebe,
eczacı, diş hekimi gibi hastaların daha sık karşılaştığı kişiler gelir. Sağlığı yalnızca hastalık ya da sakatlığın
olmaması değil bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli olarak tanımladığımıza ve sağlık hizmetlerini
de bireyin ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve desteklemek için sunulan hizmetlerin tümü olarak ele
aldığımıza göre; sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarının aslında çok daha geniş bir yelpaze oluşturduğu açıktır.

TEMEL HAK VE GÖREVLER
En temel insan haklarından biri olan “sağlık hakkı” insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli ve
vazgeçilmez bir haktır. Bu hakkın tamamlayıcısı olarak “hasta hakları” kavramı 1980’lerden sonra gündeme
gelmiş, ülkemizde de 1990’larda yansımasını bulmuştur. Sağlık hakkı; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Philedelphia Bildirgesi, Avrupa Sosyal Şartı,
Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ve Alma Ata Bildirgesi ile uluslararası düzeyde güvence altına alınmıştır.

Temel Hasta Hakları
Ülkemizde uygulanmakta olan Hasta Hakları Yönetmeliği’nin ana baslıklarından bazıları söyle sıralanabilir:
Sağlık Hizmetlerinden Adalet ve Eşitlik İlkelerine Uygun Olarak Yararlanma Hakkı: Herkesin adil ve eşit
koşullar altında sağlık hizmetlerinden yararlanmaları anlamına gelir.

Bilgi İsteme Hakkı: Bu hak, hangi sağlık kurulusundan hangi koşullara göre yararlanılabileceğini, sağlık kurum ve
kuruluşları tarafından verilen her türlü hizmet ve olanağın neler olduğunu ve başvurulan kuruluşta verilen sağlık
hizmetlerinden yararlanma yöntemini öğrenme haklarını kapsar. Tüm sağlık kurum ve kuruluşları hastayı
bilgilendirmek için yeterli teknik donanımda olan birimi oluşturmak; bu birimde, hastaya kesin ve yeterli bilgi
verebilecek nitelik ve yetki sahibi personel çalıştırmak ve hastanın gereksinim duyduğu birimlere kolayca
ulaşabilmesini sağlamak üzere, kurulusun uygun yerlerinde bilgilendirici tabela, broşür ve işaretler
bulundurmak gibi önlemleri almak zorundadır.

Sağlık Kurulusunu Seçme ve Değiştirme Hakkı: Hasta, mevzuatın öngördüğü usul ve koşullara uyulmak kaydı ile
sağlık kurum ve kurulusunu seçme ve seçtiği sağlık kurulusunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına
sahiptir.

Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı: İstemesi durumunda hastaya, kendisine sağlık hizmeti verecek
veya vermekte olan hekim ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi verilir. Kurallara
uymak koşulu ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile
ilgilenen hekimi değiştirme ve başka hekimlerin konsültasyonunu isteme hakkı vardır.

Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı: Hastanın, öncelik hakkının tıbbi kriterlere ve kurallara dayalı
olarak belirlenmesini istemek hakkı vardır.

Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Hakkı: Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine
uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını isteme hakkına sahiptir.

Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı: Teşhis, tedavi veya korunma amacı olmaksızın, ölüme veya hayat_
tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek ya da zihinsel veya bedensel direnci
azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep de edilemez.

Ötenazi Yasağı: Ülkemizde ötenazi yasaktır. Hiçbir şekilde hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir
başkasının talebi olsa bile, kimsenin hayatına son verilemez.

Tıbbi Uygulamalarda Özen Gösterilmesi Hakkı: Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumanın mümkün
olmadığı durumlarda bile ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorunludur.



Sağlık Girişimleri İle İlgili Bilgi Alma Hakkı: Hasta; sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri,
bunların yararları ve olası sakıncaları, alternatif tıbbi girişim yöntemleri, tedavinin kabul edilmemesi hâlinde
ortaya çıkabilecek olası sonuçları ve hastalığın seyri ve sonuçları konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi istemek
hakkına sahiptir.

Kayıtları İnceleme Hakkı: Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan ya da
yasal temsilcisi aracılığı ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar sadece hastanın tedavisi ile doğrudan
ilgili olanlar tarafından görülebilir.

Kayıtların Düzeltilmesini İsteme Hakkı: Hasta; sağlık kurum ve kuruluşları nezdinde bulunan kayıtlarında eksik,
belirsiz ve hatalı tıbbi ve şahsi bilgilerin tamamlanmasını, açıklanmasını, düzeltilmesini ve nihai sağlık durumu ve
şahsi durumuna uygun hâle getirilmesini isteyebilir. Bu hak, hastanın sağlık durumu ile ilgili raporlara itiraz ve
aynı veya başka kurum ve kuruluşlarda sağlık durumu hakkında yeni rapor düzenlenmesini isteme haklarını da
kapsar.

Bilgi Verilmesini Yasaklama Hakkı: Bazı hâller dışında hasta, sağlık durumu hakkında kendisine, ailesine veya
yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir.

Mahremiyete Saygı Gösterilmesi Hakkı: Hastanın bedensel ve ruhsal mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır.
Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle yapılır.

Yanında Bir Yakınının Bulunmasını İsteme Hakkı: Hasta tıbben sakınca olmayan hâllerde yanında bir yakınının
bulunmasına izin verilmesini isteyebilir.

Onayı Alınmaksızın Tıbbi İşleme Tabi Tutulmama Hakkı: Tıbbi müdahalelerde hastanın kendisinden ya da
velisi/vasisinden izin alınır. Hayatı veya hayati organlardan birisini tehdit eden acil hâller dışında, rızanın her
zaman ger_ alınması hakkı da vardır.

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı: Yasal açıdan zorunlu olan hâller dışında ve doğabilecek olumsuz
sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta
olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.

Temel Hasta Sorumlulukları
Hastaların üzerlerine düsen sorumlulukları yerine getirmesi esas olarak kendi sağlık durumlarına olumlu
yansımalar sağlamaktadır. Bu bilinçle uyulması gereken hasta sorumlulukları aşağıdaki baslıklarda toplanabilir:
Genel Sorumluluklar: Kişiler kendi sağlığına özen gösterme yolunda gerekenleri yapmalı ve sağlıklı bir yaşam
için sağlık profesyonelleri tarafından sunulan önerilere uymalıdır.

Yasaların Gerektirdiği Sorumluluklar: Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve adres, telefon gibi kişisel bilgilerindeki
değişiklikleri ilgili kurumlara zamanında bildirmek durumundadır. Hastalar, sosyal güvenlik ve sağlık güvencesi
konusundaki yasal mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgili olmalıdır.

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme: Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir
tedavi görüp görmediğini, eğer varsa hâlen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili tüm bilgileri tam, eksiksiz
vermelidir.

Hastane Kurallarına Uyma: Hasta; başvurduğu sağlık kurulusunun kural ve uygulamalarına uyarak, öngörülen
sevk zincirine ve randevu tarih ve saatine uygun davranmak, hastane personelinin, diğer hastaların ve
ziyaretçilerin haklarına saygı göstermek zorundadır.

Katılım ve Uyum: Hasta, sağlık bakımı ile ilgili sürece aktif olarak katılma ve sağlık durumu ve tedavisinin
gerektirdiği önerilere uymalıdır.

Sorumluluk Üstlenme: Hasta; uygulanacak bir tetkik ya da tedaviyi reddetmesi ya da tıbbi önerileri yerine
getirmemesi nedeniyle doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.



Sağlık Çalışanlarının Hakları
Mesleğini Uygularken Etik İlkelere Bağlı Olma Hakkı: Sağlık çalışanlarının görevlerini yerine getirirken
mesleklerinin gerektirdiği sorumluluk bilinci ile politik, kültürel, toplumsal veya ekonomik değerlerden
etkilenmeden, etik kurallara bağlı kalarak tüm insanlara eşit hizmet sunma hakkı vardır.

Kendi Değerlerine Ters Düşen Durumlardan Kaçınma Hakkı: Sağlık hizmetleri belirli ilke ve prensipler
çerçevesinde sunulan hizmetlerdir. Kendi değerlerine ters düşen hizmet talep edilmesi durumunda -görevi
açısından olumsuzluk yaratmayacak şekilde- istemediği durumlardan kaçınmak sağlık çalışanının hakkıdır.

Baskı Altında Olmadan Mesleklerini Uygulama Hakkı: Sağlık çalışanları, mesleki sorumlulukları çerçevesinde
görevlerini yerine getirirken hiçbir şeyden etkilenmeden, politik ve sosyal baskı görmeden, sözel ya da fiziksel
şiddet, taciz, tehdit ve saldırıya maruz bırakılmadan hizmet verme hakkına sahiptir.

Güvenli ve Huzurlu Bir Ortamda Çalışma Hakkı: Sağlık çalışanlarının haklarını korumak ve gözetmek sağlık
sisteminin sorumluluğudur. Sağlık sistemi ve dolayısıyla bir sağlık kurumu, sağlık çalışanına güvenli ve huzurlu
bir çalışma ortamı sunabilmek için her tür düzenlemeyi yapmakla yükümlüdür.

Kendisi ve Ailesinin Sağlığını Koruma Hakkı: Sağlık hizmetleri, yapısı itibari ile oldukça fazla risk
barındırmaktadır. Sağlık çalışanları görevlerini yerine getirirken birçok hastalığa ya da iş kazasına maruz
kalabilmektedir. Bu nedenle sağlık çalışanlarının bu risklerin en aza indirildiği koşullarda çalışmayı isteme hakkı
vardır.

Hizmetten Çekilme Hakkı: Hekim hastayı reddetme hakkına sahip değildir. Ancak mesleki ve kişisel sebeplerle
ya da sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması hâlinde acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak
üzere, hizmetten çekilme talebinde bulunabilir. Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu
takdirde hastanın sağlık hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalışanını belirler. Kurum içinde bunun mümkün
olmaması hâlinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini ve hastanın gereksinim
duyduğu hizmet alımını sağlar.

Tedavi Yöntemini Seçme Hakkı: Hastalıkların tedavisinde birden fazla geçerli yöntem varsa hekim istediğini
seçmekte özgürdür. Hekimler tedavi için önerdikleri ilaç ve önlemlere uyulmasını hastalardan isteme hakkına
sahiptir.

Hasta Beklentisi ve Hasta Memnuniyeti
Sağlık kurumuna başvuran bir hastanın temel beklentisinin sağlığına kavuşmak, hasta memnuniyetini
sağlayacak en önemli işlemin ise onu sağlığına kavuşturmak olduğu düşünülebilir. Ancak beklentilerin
karşılandığına ilişkin memnuniyet duygusu, kişinin algıladıkları ile sınırlıdır. Sağlık kurumlarında hastaların ortak
beklentilerini araştıran çalışmalar su tür beklentilerin yaygın olarak paylaşıldığını ortaya koymaktadır:
• Anlaşılır bir dille konuşulması,
• Tıbbi ve teknik terimlerin mümkün olduğunca az kullanılması ve açıklanması,
• Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının kendi aralarında hasta hakkında konuşurken hastayı yok saymayan bir
tutum içinde bulunması
• Hasta hakkında sanki herhangi bir eşyadan söz eder gibi söz edilmemesi.
Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti, hastanın beklediği hizmet düzeyi ile algıladığı hizmet düzeyinin
örtüşme oranı olarak tanımlanabilir. Hasta memnuniyetini yakından ilgilendirdiği öngörülen ve hasta algısını
belirlemede etkili olduğu düşünülen bazı önemli beklentiler şöyle sıralanabilir:
a. Kolay ve hızlı bir başvuru yöntemi sağlanması,
b. İnceleme sonuçlarının zamanında iletilmesi,
c. Sorularının hızlı ve yeterli düzeyde yanıtlanması,
d. Sağlık durumu ile ilgili olarak yetkili kişilerce (çoğunlukla hekimler) anlayışlı, anlaşılır ve sürekliliği olan
bilgilendirmelerin yapılması,

Sağlık Çalışanlarının Temel Görev ve Beklentileri
Sağlık çalışanlarının temel görevi, bireyin ve toplumun sağlığını korumak ve geliştirmektir. Sağlık çalışanlarının,
mesleki ve kişisel deneyimlerin ve davranış modellerinin sağlıkla ilgili etkilerini kavrayan bir yaklaşımla etkin bir
sağlık iletişiminin yapılmasına öncülük etmesi beklenir.



Yasal ve Etik Konular
Türkiye’de kamu ve özel bileşenlerden oluşan sağlık hizmetleri; ilgili yasa, kararname ve yönetmelikler
çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından merkezden yönetilen bir yapılanma göstermektedir. Sağlık hizmeti
sunucularından kamu hastanelerinin tamamı Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile anlaşmalıdır. Özel hastaneler ise
tam ya da belli uzmanlık dalları bazında anlaşma yapabildikleri gibi anlaşma dışında da kalabilmektedir.
Tıbbi etik, ahlak kurallarının sağlık uygulamalarına uyarlanmış şekli olarak düşünülebilir. Sağlık kurumlarında
verilen sağlık hizmetleri alanında dikkate alınan etik konular evrensel olarak üç grupta ele alınır.

a. Klinik uygulamaların etik kurallara uygun olarak yapılması: Yasamı ya da sağlığı tehdit eden
uygulamalarda kaçınılması, girişimler için bilgilendirilmiş onam uygulamasına özen gösterilmesi ve
kararların hasta ve yakınları ile paylaşarak alınması.

b. Tıbbi, yasal ve etik sorumlulukların yerine getirilmesi: Hasta haklarına saygının esas alınması.
c. Çalışan haklarını da önemseyen hastane politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması: Sağlık çalışanları için
uygun bir etik çevre oluşturulması. Tıbbi etik uygulamalarında önde gelen ilkelerden bazıları aşağıda
açıklanmıştır:

Zarar Vermeme ve Yararlılık İlkesi: Sağlık çalışanlarının en köklü ve temel ilkesi, önce hastaya zarar vermekten
kaçınmak, daha sonra da yararlı olmaktır.

Özerkliğe Saygı İlkesi (Otonomi İlkesi): Hasta haklarına saygı göstererek, tıbbi bakım ve uygulamalarla ilgili
kararlara onların katılımını sağlamaktır.

Adalet İlkesi: Sağlık çalışanları tarafından yapılan muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinde, araç gereç ve teknik
donanım olanaklarının bireysel gereksinimler de dikkate alınarak eşitlik ilkesine uygun şekilde dağıtılmasını ve
hastaların etnik köken, politik inanç, milliyet, cinsiyet, din ya da kişisel özelliklere bakılmaksızın gerekli sağlık
bakımını alma hakkının sağlanmasını öngörür.

Aydınlatılmış Onam İlkesi: Hastaya uygulanacak işlemlerle ilgili tıbbi bilgilerin doğru, anlaşılır ve yeterli biçimde
açıklanmasından sonra hasta onayını öngören ilkedir.

Dürüstlük ve Doğruluk İlkesi: Hasta ve yakınlarına karsı uygulama ve söylemlerde dürüst olma gerçeği söyleme
zorunluluğudur.

Sadakat ve Sözünde Durma İlkesi: Sağlık çalışanları (hekim) ile hasta arasında güven duygusunu pekiştiren bir
çerçeve oluşturur.

Sır Saklama İlkesi: Sağlık personeli, sağlık kurumunda hastalar hakkında öğrendiği tüm kişisel ve tıbbi bilgileri
gizli tutmak durumundadır.

Gerçeğe Uyma İlkesi: Etik ve yasal açıdan gerçeğe bağlılık ilkesidir. Verilen sağlık hizmetini oluşturan
uygulamaların belgelenmesini öngörür.

SAĞLIK KURUMLARI VE SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM
Sağlık hizmeti sunucuları, sağlık kurum ve kuruluşlarını oluşturur. Sağlık hizmetleri, sağlığı olumsuz etkileyen
etmenlerle mücadele edilmesi ve toplum sağlığının korunmasından başlayarak hastalıkların tanılanarak tedavi
edilmesini, bozulmuş olan bedensel ve ruhsal yetenek ve becerilerin yeniden kazandırılmasını amaçlayan
hizmetlerdir.

Sağlık Kurum ve Kuruluşları
5510 sayılı Kanun’da (Madde 3-25) yer alan tanımlamaya göre sağlık hizmeti sunucusu, sağlık hizmetini sunan
ve/veya üreten gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini
ifade eder. Sağlık hizmeti sunucuları; diğer bir deyişle sağlık kurum ve kuruluşları, çeşitli alanlarda sağlık hizmeti
vermek üzere belli yasa ve yönetmelikler çerçevesinde oluşturulmuş resmî ve özel organizasyonlardır. Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 14. maddesinde sağlık hizmeti sunucularının 5510 sayılı Kanun



gereği Sağlık Bakanlığı tarafından aşağıdaki şekilde gruplara ayrılarak basamaklandırıldığı belirtilmektedir: Sağlık
hizmeti sunucularının gruplanmasına ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

Sağlık Kuruluşları
a. Birinci basamak resmî sağlık kuruluşları: Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan birinci basamak sağlık
kuruluşları, kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerini, 112 acil sağlık hizmeti birimlerini, üniversitelerin
medikososyal birimlerini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık ünitelerini ve belediyelere ait
poliklinikleri kapsar.
b. Birinci basamak özel sağlık kuruluşları: İş yeri hekimlikleri, “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan özel poliklinikler ve “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık
kuruluşlarından oluşur.
c. Serbest eczaneler: 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet gösteren ve
birinci basamak sağlık kurulusu olan eczanelerdir.

Sağlık Kurumları
a. İkinci basamak resmî sağlık kurumları: Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve

dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe devlet hastaneleri, Sağlık
Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve araştırma hastanesi
olmayan hastaneleri, belediyelere ait hastaneler ile kamu kurumlarına ait tıp merkezleri vedal
merkezleri ile İstanbul Valiliği Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü Hastanesini içerir

b. İkinci basamak özel sağlık kurumları: Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre ruhsat almış tüm
hastaneler, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında
açılan tıp merkezleri ile “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik”in geçici ikinci maddesine göre faaliyetlerine devam eden tıp merkezleri ve dal
merkezlerinden oluşur.

c. Üçüncü basamak resmî sağlık kurumları: Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ve
özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, üniversite
hastaneleri ile bu hastanelere bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, enstitüler ve semt
poliklinikleri, üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi
hastanesi ile eğitim ve araştırma hastaneleridir.

ç. Sağlık hizmet sunumu bakımından basamaklandırılamayan sağlık kurumları/kuruluşları: Diyaliz merkezleri
ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Merkez
Laboratuvarları (Refik Saydam Hıfzıssıhha Laboratuvarları) ve tanı, tetk_k ve görüntüleme merkezleri ile
laboratuvarları kapsar

d. Sağlık hizmet sunumu bakımından basamaklandırılamayan diğer sağlık hizmeti sunucuları: Optisyenlik
kuruluşları, tıbbi cihaz ve malzeme sağlayıcılar ve kaplıcalar bu grupta değerlendirilmektedir.

Sağlık İletişimi Modelleri
Daha önceleri “sağlık yardımına gereksinim duyan ile yardım eden” arasındaki ilişkiden ibaret görülen ve
hekime ‘babacan ve otoriter’ bir rol yükleyen sağlık iletişimi modelleri, artık “bireyin gereksinimlerine özel” bir
yaklaşımı önemseyen, “bilgi değişimi ve karar paylaşımı” temelli ve “hasta odaklı” bir çerçevede
biçimlenmektedir.
Hasta odaklı iletişim modellerinde yer verilen etkin dinleme, empati, davranış ve beden dili kontrolü, açık
olma, güven verme ve iletişimin doğru gerçekleştiğini onaylayan geri bildirim faktörleri, başarılı bir iletişimin
temel ilkeleri olarak öne çıkmaktadır.

DİKKAT: Sağlık iletişimi ve modelleri konusunda ayrıca şu kaynaklara başvurabilirsiniz: Okay, A. (2012). Sağlık
İletişimi. İstanbul: Derin; Tabak, R.S. (1999). Sağlık İletişimi. İstanbul: Literatür. Çınarlı, I. (2008). Sağlık
İletişimi ve Medya. Ankara: Nobel.
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