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KORUMASIZ HEKİM 



on zamanlarda artış gösteren, hepimizi derinden etkileyen;
atta mezuniyetlerin başlıca sloganı olan konu; sağlık çalışanlarına şiddet



Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre; 
 2018’in ilk 6 ayında 7 bin 644 sağlık personeli, sözel ve fiziksel şiddete maruz kaldı. 
 2013’ten bu yana ise 67 bin 927 sağlık personeli şiddet gördü...



anlama toplantılarımız



AMACIMIZ

kime Şiddete HAYIR!’ sloganıyla çıktığımız bu yolda amaçlarımız;

ğlıkta şiddet konusuna farkındalığı arttırmak
Toplumun hekime şiddet konusu hakkındaki görüşlerini almak

* Sağlık çalışanlarının şiddet hakkındaki tutumlarını belirlemek
* Sağlıkta şiddetin önlenmesi için neler yapılabileceğini değerlendirm



Planlar
Sağlıkta şiddet ile ilgili farkındalığı arttırmak ve çalışmaya bütçe sağlamak
amacıyla kermes yapılması

Halkın gözünde hekimlik mesleği---İzmit merkezde video çekimi yapılmas

Hastanemiz sağlık çalışanlarına sağlıkta şiddet hakkında fikir ve tutumlarını
değerlendiren ve şiddet hakkında önerileri sorgulayan anket uygulanmas

Sağlıkta şiddet hakkında konferans yapılması



Sağlıkta şiddet 
farkındalık 
kermesimiz



YÖNTEMİMİZ
ekime Şiddet’ konusunun halka inilmeden 
rtışılamayacağını düşünerek bir röportaj yapmaya karar 
rdik. 2 farklı senaryoda röportaj hazırlayıp gönüllülere 
krofon uzattık.
Hekime şiddet
Hekimlik mesleği        



ağlık çalışanlarının sağlıkta şiddet  hakkında 
eneyim ve tutumları
151 kadın (%60,6), 98 erkek (%39,4) toplam 249 kişi anketi yanıtladı. 

180 kişi (%72,9) sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kaldığını ifade etti !!!

Katılımcıların 77’si (%31,7) yeniden seçme şansları olsa bu mesleği tekrar 
seçmeyeceğini, 53 ‘ü (%21,8) ise bu konuda kararsız olduğunu belirtti.



Sağlık çalışanlarının sağlıkta şiddet  hakkında 
deneyim ve tutumları

Katılımcıların;
%84,7’si sağlıkta şiddetin cezalandırılmasında yasaların yeterli 
olmadığını düşünüyor.

%84,8’ü çalışma ortamda şiddetin önlenmesinde önlemlerin yeterl
olmadığı düşüncesinde

%68,9’u ise güvenlik görevlilerinin varlığının güvende hissetmey
sağlamadığını düşünmekte 



Sağlıkta şiddet haberlerinin sağlık çalışanlarındaki kaygı
üzerine etkisi



ğlıkta şiddetin önlenmesinde hangi önlemler alınmalı



Sağlıkta şiddet konferansı



Prof Dr Başar Çolak hocamıza teşekkürlerimizi sunarız



Sonuç
Ülkemizde olduğu gibi, sağlıkta şiddet hastanemizde de yüksek 

oranlardadır. 
Sağlık çalışanlarının yaklaşık 1/3’ünün tekrar seçme şansı olsa bu 

mesleği seçmek istememesi sağlık çalışanlarının şiddet konusunda 
kaygısını göz önüne sermektedir. 

Sağlıkta şiddetin önlenmesinde; kamu spotları yapılması ve  sağlıkta 
şiddet yasası önerileri başı çekmektedir.

Geleceğin hekimleri olarak, umutla çıktığımız bu yolda güvenle 
yürümek istiyoruz. Mezuniyet günümüzde sağlıkta şiddet pankartı
açmak istemiyoruz. Bu yüzden SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR! diyoruz.
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