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Sağlık Hakkı ve Hemşirelik 



Sağlık Hakkı 

DSÖ Anayasası’na göre en yüksek düzeyde ulaşılabilir 
olan sağlık standardından yararlanmak, her insanın 
temel bir hakkıdır ve sağlık hakkından yararlanmada, 
“ırk, din, siyasal düşünce, ekonomik ve sosyal 
durum” bakımlarından, kişiler arasında bir ayrımcılık 
yapılamaz. 

Sağlık hakkı, en yüksek sağlık standardından insanların eşit 
şekilde faydalanmasına olanak tanıyan bir sağlık sistemine 
sahip olma hakkını gerektirmektedir (Aksoy, 2013).  





Uluslararası Hemşirelik Konseyi 
(International Counsel of Nursing-
ICN)’nin Hemşirelik Tanımı 

Her yerde, her yaştaki, sağlıklı ya da 
hasta birey, aile ve toplumlardaki 
kolobratif ve otonom bakımı 
sağlayan, 

  
Sağlığın korunması, geliştirilmesi, 
hastalıkların önlenmesi, hasta, 
yardıma muhtaç ve ölmekte olan 
bireylerin bakımını içeren hemşirelik 
mesleği, 

Sağlık politikalarının oluşturulmasına 
katılım, araştırma, sağlıklı çevre 
oluşturmada savunucu, bakımı ve 
sağlık sistemini yönetmede ve 
eğitimde anahtar bir roldedir. 



ICN 2018 TEMASI 

Hemşireler  

‘Sağlık Bir insan Hakkıdır’  

Söylemine Öncü Bir Sestir! 



Her birey değerlidir ve 
kendine özgü değer 
sistemi bulunur. 

Tarihsel olarak, hemşireler bireye ve 
onun topluluk içindeki kişiliğine bütünsel 
bir bakış açısı geliştirmiştir. Hemşireler, 
sağlık hizmetlerine ve sağlık sistemine 
karşı sağlıklı/hasta birey merkezli bir 
yaklaşımı destekleyerek yol gösterebilir. 
Bu, bireylerin, toplulukların ve 
toplumların refahını sağlık sisteminin 
merkezine yerleştirir.  

 

Hemşireler Sağlıklı/Hasta bireylerin, ailelerin ve toplumların 
Sağlık Hakkı ile yakından ilgilenmelidir. Çünkü….. 



Yasal yükümlülük 

En yüksek erişilebilir sağlığa sahip 
olma hakkı ile ilgili birçok hukuki 
bağlayıcı yükümlülük vardır. 
Hemşireler de sağlık sistemi 
içinde yer alan bir meslek olarak 
bu sorumluluğu almaktadır. 

 

Hemşireler Sağlıklı/Hasta bireylerin, ailelerin ve toplumların 
Sağlık Hakkı ile yakından ilgilenmelidir. Çünkü….. 



Hemşireler çok 
önemli katkılarda 
bulunabilir  Sağlık hakkı durağan bir hak 

değildir. Bilim ve teknoloji alanında 
ilerleme kaydedildikçe gelişmeye 
devam etmektedir. Hemşirelerin bu 
sürece belirleyici katkıda 
bulunmaları gerekir çünkü bilimsel 
muhakeme yeteneğine ve felsefi 
temellere sahiptirler ve 
sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumla 
iç içe çalışırlar. 

Hemşireler Sağlıklı/Hasta bireylerin, ailelerin ve toplumların 
Sağlık Hakkı ile yakından ilgilenmelidir. Çünkü….. 



Sağlık Hakkını Savunmada Hemşirenin 
 Rol ve Sorumlulukları 



HEMŞİRELİK ROLLERİ 



Hemşireler rolleri kapsamında 

Bakım ve tedavinin sürekliliği, değerlendirilmesi ve 
izlenmesi genelinde bütüncül bir bakım sağlar ve  
gerektiğinde sağlık sonuçlarını iyileştirmek için 
araştırmalar yapar, kanıta dayalı müdahaleler 
başlatır;  
Komplikasyonları ele alır veya riskleri azaltır; 
 
Diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından sunulan 
bakımı yönlendirip koordine ederler;  
 
Hastalara, ailelere ve bakıcılara eğitim sağlar;  
 
Sağlık sonuçlarını iyileştirmek için hastalara yetki 
verip onlarla işbirliği yaparlar; 

  
Bireysel ve toplum sağlığı ihtiyaçlarını savunurlar.  



Sağlık 
hizmetlerine 

erişimi arttırma 

Sağlık 
politikası, 

planlaması ve 
sunumunda 
etkili olma 

Bireye özgü 
bütüncül sağlık 

bakımı 
yaklaşımının 

geliştirilmesine  
imkan sağlama 

Hemşire Rolleri Kapsamında 



 

İnsanların ihtiyaç duyduklarında 
sağlık hizmetiyle irtibata 
geçebilmelerine veya sağlık 
hizmetini alabilmelerine ve 
insanların bu sağlık hizmeti 
ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin 
doğru adımları atmalarına imkan 
sağlamakla ilgilidir.  

Hizmete ihtiyacınız olduğunu bilmektir. 

Sağlık hizmetlerinin, kullanıcının sağlık ihtiyaçlarını 
belirleyebilmesinde ve uygun sağlık hizmetlerine 
erişebilmesinde yardımcı olacak şekilde sunulmasıdır. 

Sağlık Hizmetlerine Erişimi Arttırma 



Başta özel ihtiyaçları 
olanlar ve yaşlılar olmak 
üzere toplumumuzdaki en 
hassas bireyler, 

Fiziksel hareket kısıtlılığı olan 
bireyler ve sağlık hizmetlerine 
ulaşmak için erişilebilir ulaşımın 
olmaması, 

İşleri sebebiyle sağlık hizmetleri 
veren yerlerin çalışma saatleri 
içerisinde bu hizmetlere erişmesi 
sorunlu olan bireyler, 

Sağlık 
hizmetlerine 

erişim 



Sağlık Hizmetlerine Erişimi Arttırma 

https://www.tnn.com.tr 



 
Sağlık hizmetinin ertelenmesi ya da alınmamasının 
başlıca nedenlerinden biri, genel sağlık hizmetlerine 
karşı olan güven eksikliğidir. Sağlık hizmetlerinin kabul 
edilebilirliği, yalnızca kültürel farkındalıktan daha 
fazlasını kapsar ve cinsiyet, din ve diğer sosyal faktörler 
gibi diğer bileşenleri içerir.  

Bireye Özgü Bütüncül Sağlık Bakımı Yaklaşımının 
Geliştirilmesine  İmkan Sağlama 

Sağlık sistemleri; 
  Ayrımcılık karşıtı düşünce 

temelinde,  
 Birey merkezli ve bütüncül sağlık 

bakımını gerçekleştirmelidir!!! 



Birey merkezli sağlık hizmeti, insan 
haklarında olduğu gibi hemşirelikte de 
savunulmaktadır ve ayrımcılık 
yapmama, katılımı sağlama, bireyi 
güçlendirme, erişim, adalet ve eşitliği 
destekler.  

Birey merkezli yaklaşımı kaybettiğimizde, 
bireyin kendi tedavi sürecine dahil olma  
ve tedaviyi tamamlamaya ilişkin 
kapasitesini ve motivasyonunu kaybetme 
riskiyle karşı karşıya kalırız.  

Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklar Sözleşmesi'nin 12. 
Maddesinde, sağlık hizmetine 
ihtiyaç duyan bireylerin, 
hayatlarını etkileyen kararlara 
özgürce, bilgilendirilmiş ve aktif 
olarak katılmaya hakları vardır.  
 

Bireye Özgü Bütüncül ve Birey Merkezli Sağlık Bakımı Yaklaşımının 
Geliştirilmesine  İmkan Sağlama 



Bireye Özgü Bütüncül ve Birey Merkezli Sağlık Bakımı Yaklaşımının 
Geliştirilmesine  İmkan Sağlama 

http://dergipark.gov.tr/vizyoner/article/252112 



Bireye Özgü Bütüncül ve Birey Merkezli Sağlık Bakımı Yaklaşımının 
Geliştirilmesine  İmkan Sağlama 

https://www.dunya.com 



Hemşireler, sağlık hizmeti karar 
verme sürecine ve politika 
geliştirmeye katıldıklarında 

Hastalar için hastane deneyimi 
iyileştirilir. 
 
Hastanın sağlık hizmetine 
katılımı artar. 
 
Sağlık okuryazarlığı artar 
Hasta güvenliği artar. 
 
Kalite ölçütleri iyileşir. 

Sağlık Politikası, Planlaması Ve Sunumunda Etkili Olma 



Sağlık Politikası, Planlaması Ve Sunumunda Etkili Olma 



Sağlık Politikası, Planlaması Ve Sunumunda Etkili Olma 

http://www.haberturk.com/saglik/haber/ 



Sağlık Politikası, Planlaması Ve Sunumunda Etkili Olma 



Sağlık sistemleri erişimi, finansal 
anlamda karşılanabilirliği, kaliteyi, 
verimliliği, eşitliği ve birey   
merkezliliği geliştirmeye 
çalışırken 

Hemşirelik bilgisi ve bireylerin 
sağlığı ve refahını sağlama 
taahhüdü, etkin bir şekilde 
kullanılmalı, güçlendirilmeli 
ve harekete geçirilmelidir. 

Sürekli ve değerli bir değişimi 
gerçekleştirmek için tüm 
seviyelerde hemşirelerle yakın 
ilişkiler kurmaya yönelik 
mekanizmalar geliştirilmelidir. 
 

Bunun gerçekleşmesi için, 
hemşirelik perspektifleri ve 
görüşleri en yüksek sağlık 
liderliği seviyesinde temsil 
edilmeli ve karar verme 
sürecine entegre edilmelidir.  

Sağlık Politikası, Planlaması Ve Sunumunda Etkili Olma 



Topluma 

Sağlıklı/hasta 
bireye, Aileye 

Mesleğine, 
meslektaşlarına 

Ekip 
üyelerine 

Sağlık 
kurumlarına 

Kendisine karşı 
sorumludur. 

HEMŞİRE 



Sağlıklı/hasta 
bireye, Aileye ve 

Topluma 

Toplumun sağlık hizmetinden en üst düzeyde yararlanmasına 
önderlik etmeli  
 
 Birey, aile ve toplumun sağlığının sürdürülmesi ve geliştirilmesi 
konularında sorumluluk üstlenmeli. Bu amaçla sağlık eğitim 
programları düzenlemeli, düzenlenen programlara katılmalı. 
 
 Toplumda çocuk, yaşlı, hasta, bakıma muhtaç gibi incinebilir 

grupların korunması ve sağlıkla ilgili gereksinimlerinin 
karşılanmasında sorumluluk üstlenir. 
 

 Birey, aile ve topluma karşı dürüst davranır, sözünü tutar ve 
güvenilirliğini sürdürür. 

 



 Hizmet verdiği bireylerin haklarını savunacak yeterliliğe gelmelerini 
sağlamak üzere onları destekler.  

 
 Toplumun sağlığını tehlikeye düşüren, insan onurunu zedeleyen  ve 
sağlık haklarını sınırlayan durumlarda uygun girişimlerde bulunmalı.   
 
 Sağlıkla ilgili yasa ve  politikalarının oluşturulmasına katılmalı.  

 
Hizmet verirken yaptığı uygulamalarda bilimsel ve teknolojik 
ilerlemelerin insanların onuru ve güvenliği ile uyumlu olmasına ve 
vereceği zararların önlenmesine özen göstermeli. 

 
Doğal çevrenin yıkım ve tahribattan korunmasına yönelik sorumluluk 
üstlenir. 



Özetle; 

Hemşireler; 

Sağlık hizmetlerine erişimi arttırarak,  

Birey merkezli ve bütüncül sağlık hizmeti yaklaşımının geliştirilmesine 
imkan vererek,  

Sağlık politikası, planlaması ve sunumunda etkili olarak,  

 

 

SAĞLIK HAKKINI SAVUNMADA ÖNCÜ SES OLABİLİRLER!!! 



SAYGILARIMLA… 



Kaynakça; 
http://www.icn.ch/ (Erişim:15.06.2018 sa:18) 

http://acibademhemsirelik.com(Erişim:15.06.2018 sa:18) 

http://dergipark.gov.tr/vizyoner/article/252112(Erişim:15.06.2018 sa:18) 

http://www.haberturk.com/saglik/haber/(Erişim:15.06.2018 sa:18) 

https://www.dunya.com(Erişim:15.06.2018 sa:18) 

https://www.tnn.com.tr(Erişim:15.06.2018 sa:18) 
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