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ÖZET
Hastalarla iletişim hekimlik mesleğinin en önemli klinik becerileridendir. İyi iletişim
becerilerine sahip hekimler, hastalarının tedaviye uyum ve memnuniyetini artırmakta, böylelikle hem mesleki memnuniyet artışını hem de iş stresinin azalmasını
sağlamaktadır. Hasta-hekim iletişimi hasta, hekim ve sağlık sisteminin karşılıklı etkileşimi içinde olan birçok sebepten etkilenmektedir.
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Communication with patients is one of the most important skills for clinical medical
profession. Doctors’ having good communication skills, increases the patient’s treatment compliance and satisfaction, it also increases professional satisfaction and
provides the reduction of work stress. The difficulties in the patient-physician communication are affected by the interaction of many reasons.
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Hastalarla iletişim hekimlik mesleğinin en önemli klinik becerileridendir. İyi
iletişim becerilerine sahip hekimler, yaptıkları poliklinik görüşmelerinde hastalarının problemlerini erken ve doğru bir şekilde ortaya koyarak hastalarının tedaviye uyum ve memnuniyetini daha fazla sağlayabilmektedir1,2. Bu
da mesleki memnuniyeti artırmakta ve iş stresini azaltabilmektedir1,2. Hem
‘iyi hekim’ olup, hem de mesleki tatmini sağlayabilmek için, nitelikli ve etkili görüşme yapabilme sanatının gereklilikleri yerine getirilmelidir. Bu ise,
hekimlik eğitiminin yanı sıra, bilgi birikimini, tecrübeyi, sahip olunması gereken iletişim teknikleri, becerilerini ve sorun çözme yeteneğini de içerir3,4.
Sağlıklı iletişim hasta-hekim arasında kurulan nitelikli ve etkili bir iletişimle
sağlanır.
Hasta ve hekimin sosyal hayatlarındaki yaşadıkları sıkıntılar, muayene sırasında yaşananlar, sisteminde yaşanabilen problemler ve bunların karşılıklı etkileşimi hasta- hekim ilişkisinde olumsuzluklar yaratabilmektedir.
Hekim ve hasta arasındaki iletişimin bozulduğu ya da koptuğu, çatışma yaşanan durumlar genellikle hem hekim hem de hasta tarafından “zor durum”
olarak algılanmaktadır5. Hekimler, kendilerini zor durumda bırakarak; çaresizlik ve yetersizlik duygusu yaşamalarına neden olan ve “zor hasta” olarak nitelendirilen hasta grubu ile sıklıkla karşılaşmaktadır6. Hasta
karşılaşmalarının %15-30’unun “zor hasta” grubunda olduğu tahmin edilmektedir6,7.
Hekimlerin günlük pratiklerinde davranışsal ya da duygusal açıdan zor olan
hastalarla yaşadıkları iletişim problemi, hizmetin etkili bir şekilde yürütül-
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mesini engel olabilmektedir. İletişimde yaşanan güçlükler, beraberinde, hekimin psikolojik olarak tükenmesine, hastanın tedavisinin gecikmesine, şikayetlere
ve hatta bazı zamanlarda ise olayın yargıya taşınmasıyla adli davalara yol açmaktadır8,9. İletişim sıkıntıları,
sağlık kuruluşlarının daha fazla kullanılmasına, daha
fazla laboratuar tetkiki istenmesine ve gereksiz ilaç yazılmasına, sonuçta sağlık maliyetinin yükselmesine
sebep olmaktadır5,10,11.
İş hayatı, yaşam ve dünyayla ilgili olumsuz duygu ve
düşüncelerinde artış yaşayan, tükenmişlik sendromu
içindeki hekim, hastaları, kolaylıkla “zor hasta” olarak
değerlendirebilmektedir12. Tükenmişlik sendromu üzerine yapılan bir çalışmada 8 saatin üzerinde çalışan
asistan hekimlerde depersonalizasyon, duygusal tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin anlamlı olarak
daha yüksek olduğu gösterilmiştir13. Yine uzun çalışma
süresinin ve yorucu iş temposunun, kendine zaman
ayıramama ve sosyal aktivitelere katılamamaya sebep
olarak, yaşam kalitesini düşürdüğü belirlenmiştir14.
Tüm bunlar hekiminden kaynaklanan sebepler arasında yer alarak, hekimin hasta ile iletişimini olumsuz
yönde etkilemektedir.
İşyükü fazlalığı, hekimlerin hastaları “zor hasta” olarak
kabul etmesini kolaylaştırmaktadır15. Fazla iş yükü sebebiyle iletişimi bozulan hekim, belki de bir başka
hekim tarafından zor olarak tanımlanmayacak bir hastayı zor olarak görmeye başlayabilmesidir16,17. Genel
pratisyenelerle yapılan bir çalışmada normalden fazla
hasta gören hekimlerin normal ve normalden az görenlere göre 3 kat fazla, “zor hasta” ilişkisi yaşadıklarını
göstermiştir15. Haftalık 55 saatten fazla çalışan ve
yoğun stres altındaki hekimler daha fazla memnuniyetsizlik yaşamaktadırlar18,19 .
Cerrahi branşlarda hasta hekim iletişimini etkileyen ek
faktörlerden bahsedilebilir. Operasyon öncesinde hastaların doktor doktor dolaşmalarının verdiği iş yükü ve
operasyon ile beklentilerinin yüksek oluşu etkileyebilir.
Ayrıca hastaların sıkıntılı psikolojisi, malpraktis kaygısı, cerrahi kliniklerde baskın olan kıdem farkının
hekim üzerindeki psikolojik yükü ve uzun çalışma saatleri gibi durumlar da olumsuz iletişim sıklığını artırabilir20,21.
Hastaların eğitim ve sosyo ekonomik düzeyleri de iletişim üzerine etkilidir. Konuyla ilgili pek çok araştırma,
yüksek eğitimli ve yüksek sosyo ekonomik statüye
sahip hastaların hekimden daha çok bilgi aldıklarını,
düşük sosyo ekonomik düzeye sahip hastaların ise, is-

tedikleri halde hekimlerinden fazla bilgi alamadıkları
göstermektedir22-24. Karşılıklı iletişimde, cinsiyet ve geleneksel yaşam tarzına bağlı düşünce yapısı da iletişimi olumlu ya da olumsuz etkilemektedir23-25.
Medyanın şiddet üzerinde öğretici bir etkisi vardır. Hayatın bir parçası olarak gösterilen şiddet sahneleri ile
defalarca karşılaşan bireyler, alışageldikleri bu olaylara, günlük hayattaki tepkileri duyarsızlık olarak ortaya
çıkacaktır26. Şiddette karşı duyarsızlaşarak olumsuz
tepki göstermeyen kişi, şiddet hakkında düşünürken
rahatsız olmayacak, hatta şiddet içeren planlar kurabilecektir23,26,27 .
Hasta iletişiminde önemli faktörlerden biri de hekim ve
diğer sağlık personelinin eğitimidir. Tıp fakültesi intern
öğrencileri ile yapılan bir dizi çalışmada, iletişim becerileri eğitimi alan öğrencilerin bu eğitimi almayan öğrencilere göre, hastaları ile daha iyi iletişim kurdukları
(daha iyi öykü alma, açıklayıcı yanıtlar verme gibi) gösterilmiştir28-30. İletişim becerileri eğitimi almamış hekimlerin ise eğitim alan hekimlere göre, hastayı iki kat
zor olarak algıladıkları bulunmuştur15. Çalışanlara iletişim becerileri, öfke kontrolü ve özellikle öfkeli hasta ve
hasta yakınıyla iletişim konularında eğitimler düzenlenme zorunluluğu isabetli yaklaşımlardır31.
Hasta başvuru sayısındaki artış ve hekim sayısındaki
artışın bunu karşılayamaması, muayene süresinin
azalmasına ile hastaların muayene için bekleme süresinin artışına neden olur. Hekimin hastasına ayırması
gereken sürenin kısalması, teşhiste zorlanmaya ve
hata yapma oranında yükselmeye sebep olmaktadır32,33. Geniş katılımlı bir çalışma da hekimin artan işyükü ile görüşme süresinin azalışına dikkat
çekmektedir34. Aksine, hekimin hastasına zaman ayırması hastasının soru sormasına izin vermesi ve hastasını hastalığı konusunda bilgilendirmesi hastayı
etkilemekte ve hekimine duyduğu güveni artırmaktadır35. “Zor hasta” ile sağlıklı iletişim kurup, tanı ve tedavi sürecinede ilerleyebilmek için daha fazla zaman
ve enerji gerekmektedir. Muayenelerin sıklığı da hekimin hastayı tanımasını ve problemleri daha erken çözmesine yardımcı olur36,37.
“Zor hasta”lara karşı kurumların belli bir strateji ve idari
politika uygulamaları gerekmektedir. Bu uygulamalar,
hekim, hasta ve sistem kaynaklı tüm sorunları kapsar
bir biçimde, farklı durumlarda da kullanılabilecek bir
tarzda ve kliniğe uygun olmalıdır38. Uygulamadaki sıkıntılar hastaların, “zormuş gibi” anlaşılmasına da
sebep olabilir. Yöneticilerin başarısını tanımlayan pek-
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çok kriter vardır, bunlardan en önemlisi de problem çözebilme becerisidir39. Hastaların problem ve şikayetlerine çözüm bulunması hasta memnuniyetini artırırken,
sağlık personelini sıkıntıya sokmamalıdır. Personel,
yaşadığı sorunlar açısından yönetim tarafından dikkate
alınmalıdır. “Zor hasta”ları tanımlamak ve yönetmek bir
takım işi olmalıdır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin
önlenmesi amacıyla beyaz kod uygulaması, Çalışan
Hakları ve Güvenliği Biriminin kurulması, sağlık çalışanlarına iletişim becerileri, öfkeli hasta ve yakınıyla
iletişim yolları ve öfke kontrolü konularıyla ilgili eğitim
verilmesi isabetli yaklaşımlardandır40.
“Zor hasta” grupları, karşılaşılan hasta popülasyonuna
bağlı olarak değişiklik gösterse de, ortak kesişim kümeleri bulunmaktadır. Yapılan çalışmada, en sık psikososyal sorunlar yaşayan ve madde bağımlısı olan
hastaların “zor hasta” olarak nitelendirildiği tespit edilmiştir18. Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzmanlarının
beraber değerlendirildiği bir çalışmada hekimlerin “zor
hasta” sıralamasında, ihtiyacı olmayan ilaç için ısrarcı
olan hastalar, verilen bakımdan memnun olmayan hastalar, verilen bakım ile gerçekleşemeyecek umutları
olan hastalar ilk sırayı almaktadır7. Diğer bir çalışmada
ise, aile hekimleri en sık, çoklu tıbbi şikayeti olan ve
sürekli hasta olma davranışı sergileyen hastaları “zor
hasta” grubuna sokmuşlardır36. Bir çalışmada ise “zor
hasta”larda diğer hastalara oranla çoklu somatoform
bozukluk, panik bozukluk, disritmi, yaygın anksiyete,
major depresyon ve alkol ya da diğer bağımlılıkların
daha sık görüldüğü bulunmuştur41. Hekimleri tarafından “zor hasta” olarak tanımlanan bir hasta grubunda,
kontrol grubuna göre hastaların boşanmış yada ayrı
yaşadığı, daha fazla tetkik istediği ve daha sık hekime
geldiği bulunmuştur11. Zor hasta-hemşire iletişimin incelendiği bir çalışmada ise, hemşirelerin, söylenen,
kızan ve bağıran hastaları; tedaviyi reddeden hastaları; çok ağrısı olan, sürekli bağıran hastaları; sürekli
bir şeyler isteyen, sorular soran ve hemşireyi yanına
çağıran hastaları “zor hasta” olarak tanımlamışlardır42.
Hekimlerin hastaları ile empati kurma ve bunu tedavilerine yansıtmalarını araştırmak amacıyla yaptıkları bir
çalışmada, hekimlerin %71,1’i hasta ve hasta yakınının
duygusal durumlarını anlamanın hastalarıyla ilişkilerinin önemli bir parçası olduğunu düşünmekte iken
%57,8 oranında hekim ise bu durumun kendilerini etkilemesine izin vermediklerini belirtmiştir43. Klinikte
yaşanan iletişim güçlüklerinde hastayı bir başka hekime yönlendirmek, denenebilecek bir yöntemdir. Bir
hekime göre zor olarak sınıflandırılan bir hasta diğer
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hekime aynı şekilde zor gelmeyebilir16,17.
SONUÇ
Günümüzde hasta-hekim iletişiminde yaşanan güçlüklerin, karşılıklı etkileşim içinde olan hastadan, hekimden ve sağlık sisteminden kaynaklanarak, birçok
nedenden etkilendiği görülmektedir44.
İletişim sorunlarındaki iyileştirmeler, tüm sağlık çalışanları ve yönetimin katılımıyla gerçekleştirilebilir.
Hastane yönetimi tarafından izlenecek stratejiler belirlenmelidir. Hem mezuniyet öncesi hem de sonrası eğitimlerde iletişim becerileri ve “zor hasta” yönetimi
konularına önem verilmelidir. “Zor hasta”yı tanıma ve
sağlıklı iletişim kurabilme konularında hekimlerin bilgi
ve becerilerini artırması gerekmektedir. Hastaları etkin
dinleme, açık uçlu sorularla hastayı doğru yönlendirme
ve hasta ile empati kurarak yaklaşma kadar, hastaları
sosyo-kültürel düzeylerine uygun bir düzeyde bilgilendirmekte önemlidir.
Muayene edilen hasta sayısındaki artış ve zaman kısıtlılığı, hem hekim hem hasta açısından sağlıklı iletişimi engelleyebilmektedir. Özellikli hastalara daha
uzun muayene süresi sağlayacak şekilde randevu verilmelidir. İlk tıbbı temas noktası olması sebebiyle aile
hekimliği uygulamasının etkililiğinin artırılması, 2. ve
3. basamak sağlık hizmetlerindeki yoğunluğu azaltacaktır. Bu da, 2. ve 3. basamakta iş yükü azaltarak,
hekim için de, daha az sıra bekleyen, zaman sıkıntısı
olmayan hasta için de, pek çok sorunun çözümünü birlikte getirecektir. “Zor hasta” ile iletişim yöntemleri
zaten hali hazırda aile hekimliğinin birinci basamak yönelimli eğitimleri ile örtüşmektedir. Aile hekimleri hastayı
biyopsikososyal
açıdan
bütüncül
değerlendirmekte, hasta merkezli yönelim uygulamakta, entegre ve koordine şekilde sürekli hizmet verilmekte ve tüm bunlarda hastayı “zor hasta” yapan
sebepleri ortadan kaldırmayı kolaylaştırmaktadır. “Zor
hasta” karşılaşmalarında önceden, muayenenin sınırlarını netleştirecek şekilde, hastayı en rahatsız eden
probleme yönelmek için, önceden zaman ve içerik sınırlaması yapılması, güncel yaklaşımlarda önerilen
yöntemlerdendir20.
Hasta haklarının korunması yönündeki çalışmalarda,
eşgüdüm halinde hekim haklarının da korunması
önemlidir. Toplumda farkındalık yaratmak adına, medyada, hekime yönelik olarak uygulanan şiddet ve olumsuz davranış örnekleri sonrasında verilen ceza ve
yaptırımlara yer verilmesi gereklidir. Topluma doğru
davranış kalıbının öğretilmesi açısından örnek temsil
ederek olumsuz önyargının önüne geçebilir.
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