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ÖZET:  
Hasta Hakları, son yıllarda en temel insan hakkı olan yaşama hakkı ve sağlık hakkının bir 
yansıması olarak tıp etiği alanında üzerinde önemle durulan bir konu haline gelmiştir. Bu 
önemi dolayısıyla hasta hakları, hastalara uluslararası düzeyde ve tamamen kişisel özellikleri 
dikkate alınarak hasta bakımı verilmesini amaçlayan kalite ve akreditasyon standartlarının da 
vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Standartlar hastaların onurlarına, kültürel özelliklerine, 
psikolojik ve duygusal değerlerine saygılı, şefkatli bir bakım alma hakkı olduğunu ifade eder. 
Hastalardan her türlü tedavi ve girişim öncesi onam alınmalı ve hastaların bilgileri açık 
alanlarda paylaşılmamalıdır. Sağlık kuruluşları hasta şikayet ve önerilerini değerlendiren bir 
sisteme sahip olmalıdır. Meydana gelen uygunsuzluklar için düzeltici ve önleyici faaliyetler 
planlanmalıdır. 
 
AMAÇ:  
Bu çalışma ile kalite ve akreditasyon standartlarının hasta hakları ile ilgili standartlarının 
açıklanması ve bir hastane uygulamasının sunulması amaçlanmaktadır. 
 
BULGULAR: 
Her hastanın tıbbi bakım ihtiyacı, hastanın güçlü yönleri, değerleri ve inançları ile kendine 
özgüdür. Hastalar ve onların adına bakım kararı alan kişiler hasta bakımına katıldıkları 
durumlarda hasta bakım sonuçlarında iyileşme görülmektedir. JCI Akreditasyon 
Standartlarının hasta hakları alanında işaret ettiği süreçler şunlardır: 

 Kurumlar hasta haklarını tanımlamalı, korumaya ve geliştirmeye çalışmalıdır. 

 Kurumlar hastalarını hakları konusunda bilgilendirmelidir. 

 Uygun ise hasta aileleri de hasta bakımı kararlarına dahil edilmelidir. 

 Hastalar hastalıkları ve tedavileri konusunda bilgilendirilmeli ve onayı alınmalıdır. 

 Sağlık çalışanları hasta hakları konusunda eğitilmelidir. 

 Sağlık kuruluşlarının etik yapısı oluşturulmalıdır. 
Hastaların mahremiyet konusundaki uygulamaları nasıl değerlendirdiklerini belirlemek için 
yapılan 10 soruluk ankette aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: 

 Hastaların % 98’i mahremiyetlerine dikkat edildiğini ifade etmiş, %2’si kısmen cevabını 
vermiştir. 

 Hastaların % 98’i muayene sırasında mahremiyetinin sağlandığını ifade etmiştir. 

 Hastaların % 96’sı hastanenin fiziksel koşullarının mahremiyet için elverişli olduğunu ifade 
etmiştir. 

 Hastaların %98’i sağlık personelinin hasta hakları konusunda eğitimli ve dikkatli olduğunu 
düşünmektedir. 
 
SONUÇ: 
Sağlık sektöründe her geçen gün daha fazla önem kazanan kalite ve akreditasyon 
standartları hasta hakları konusunda da kurumlara standartlar sunmaktadırlar. Sağlık 
kuruluşları hastalara haklarını tanıtan süreçleri organize etmelidirler. Hastaların her türlü 
tedavi ve girişimle ilgili onayları alınmalı ve mümkün olduğunca tedavi sürecine katılımları 
sağlanmalıdır. Sağlık kuruluşları, belirli aralıklarla, hasta haklarını ne oranda karşıladığını 
değerlendiren analizler yalpıdır. Bu çalışmada hastalar, %98 oranında mahremiyet 
konusundaki uygulamalardan memnun olduklarını ifade etmişlerdir.  
 


