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Özet
Amaç: Bu araþtirma Burdur Devlet Hastanesinde yatan hastalarin Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Saðlik
Yüksekokulu intörn hemþirelerin uyguladiði hemþirelik bakimindan memnuniyet düzeylerini belirlemek
amaciyla yapilmiþtir. Gereç ve Yöntem: Tanimlayici olarak planlanan araþtirma 1-31 Mart 2008 tarihleri
arasinda Burdur Devlet Hastanesinin acil servis diþindaki tüm servislerinde gerçekleþtirilmiþtir. Araþtirmanin
evrenini belirtilen tarihler arasinda hastanede yatan hastalar oluþturmuþtur. Örnekleme ise olasiliksiz
örneklem yöntemiyle seçilen araþtirmaya katilmayi kabul eden ve iletiþim problemi olmayan 102 hasta
alinmiþtir. Veriler, bireysel özellikler formu ve Newcastle Hemsirelik Bakimindan Memnuniyet Ölçeði
(NHBMÖ) kullanilarak toplanmiþtir. Bulgular ve Sonuç: Burdur Devlet hastanesinde yatan hastalarin intörn
hemþirelerin verdikleri bakim ile ilgili memnuniyet düzeylerinin incelendiði çaliþmada, memnuniyet düzey
ortalamasi 100 üzerinden 67.96 ±12.57 olarak bulunmuþtur. Hastalarin genel olarak verilen hemþirelik
bakimindan memnuniyetleri orta düzeydedir. En yüksek deðer olarak hemþirelerin size ayirdiði zaman
miktari en düþük deðer olarak ise hemþirelerin akraba ve arkadaþlarinizi rahatlatma biçimi olduðu
belirlenmiþtir. Hastalarin eðitim durumu ile memnuniyet düzeyi puan ortalamalari arasinda anlamli bir
iliþki saptanmiþtir. Hastalarin hemþirelik bakimindan memnuniyet düzeylerinin düzenli þekilde ölçülüp
bunun sonucuna göre, intörn hemþirelerin eksik olduðu konularin belirlenmesi ve buna göre gerekli eðitimin
interaktif þekilde planlanmasi önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Hasta memnuniyeti; hemþirelik bakimi; intörn hemþire
Abstract
Aim: This research was made to determine the levels of satisfaction of the patients under treatment in Burdur
State Hospital with the application performed by the intern nurses in Mehmet Akif Ersoy University School
of Nursing. Material and Method: Planned as descriptive, the research was made between 1-31 of May 2008
in the whole services of Burdur State Hospital except of the emergency service. The universe of the research
includes the patients under treatment between defined dates. The sample consisted of 102 patients who
accepted the research and had no communication problem by non-random sampling method. Data were
collected by using the individual characteristic forms and Newcastle Nurse Satisfaction Scale (NNSS) Findings
and Result: In the research about the patients satisfaction with the care performed by the intern nurses in
Burdur State Hospital, the average level of the satisfaction was detected as 67.96 ± 12.57 from 100. The general
patient satisfaction with nursing was moderate. The time allocated for you by the nurses was the highest
level and the techniques nurses use to relieve your relatives and friends was defined as the lowest level.
There were found considerable relationships among the satisfaction level and the patients education level.
It may be advised that the satisfaction level of the patients should be scaled in a routine way and according
to these results, the subjects which the nurses are in lack should be detected and the required education
should be performed in an interactive way.
Key words: Patient Satisfaction; Nursing Care; Ýntern Nursing
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Saðlýk hizmetlerinde hasta memnuniyeti ilk kez 1956
yýlýnda Amerika Birleþik Devletleri'nde hemþirelik
alanýnda deðerlendirilmiþtir. Son on yýldýr ise özellikle
ABD ve Ýngiltere gibi geliþmiþ ülkelerde hasta
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memnuniyeti saðlýk bakým kalitesinin bir sonuç ölçütü
olarak önemli bir yere sahiptir (1-3).
Saðlýk sistemi içerisinde "hastanýn verilen bakýmdan
memnuniyetini" ölçüp,sonuçlarýndan yararlanmak,
hastalarýn yararlanabileceði bir takým yeni
düzenlemeleri getirir. Bu nedenle, bakým kalitesini
deðerlendirmek, bakýma etkisi olan deðiþkenleri
saptamak, hasta yanýtlarýndan elde edilenlere göre,
hizmette hangi öðelere yer verileceði, hangi öðelerin
düzeltilmesi gerektiðini saptamak için önemlidir (2).
Hasta memnuniyeti çeþitli faktörlerden etkilenen
karmaþýk bir kavram olup kaliteli hasta bakýmýnýn en
önemli göstergelerindendir. Hasta memnuniyetini
açýklayan teoriler yeterli olmadýðýndan hasta
memnuniyeti, genel anlamda, verilen hizmetin
hastanýn beklentilerini karþýlamasý ya da hastanýn
verilen hizmeti algýlamalarýna dayanmaktadýr (1-4).
Saðlýk ekibi içinde bakýmý saðlayan hemþirenin hasta
ile uzun süre birlikte olmasý hastanýn kendini daha
çok güvende hissetmesini saðlamakta ve hemþire,
hasta memnuniyetinin yükseltilmesi konusunda diðer
saðlýk çalýþanlarýna göre oldukça önemli bir görev
üstlenmektedir.
Hastalarýn hemþireden aldýðý destek, hemþirenin
onlara gösterdiði saygý, onlara karþý kibar davranmasý,
sorularýna açýk ve net yanýt vermesi, her zaman
ulaþýlabilir olmasý, kýsacasý profesyonel davranmasý
hastalarýn memnuniyeti için önemli etmenlerdir. Ayný
zamanda, hastalarýn hemþirelik hizmetlerini algýlama
düzeyleri geniþ ölçüde hastanýn sosyal durumuna,
yaþýna, eðitim düzeyine ve kültürel geçmiþi gibi bazý
etmenlere de baðlýdýr (6,7).
Saðlýk sektöründe hasta memnuniyetinin artmasý için
hemþirelik hizmetlerinin geliþtirilmesi önemlidir.
Hastalarýn hastanede yattýklarý süre içinde verilen
hemþirelik bakýmýndan duyduklarý memnuniyet, tüm
hastane hizmetleri ile ilgili memnuniyetlerini etkileyen
en önemli faktördür. Bu konuda yapýlan çalýþmalarda
hastalarýn hastane deneyimleri ile ilgili memnuniyet
ve memnuniyetsizliklerinde hemþirelik hizmetinin
çok önemli bir faktör olduðu ve bu nedenle
hemþirelerin hasta ile etkileþimleri ve davranýþlarýnýn
hasta memnuniyetinde temel unsurlar olduðu
belirtilmektedir (2,3,4,5,10).
Saðlýk sistemi içerisinde "hastanýn verilen bakýmdan
memnuniyetini" ölçüp, sonuçlarýndan yararlanmak,
hastalarýn yararlanabileceði bir takým yeni
düzenlemeleri getirir.Bu nedenle, bakým kalitesini
deðerlendirmek, bakýma etkisi olan deðiþkenleri
saptamak, hasta yanýtlarýndan elde edilenlere göre,
hizmette hangi öðelere yer verileceði, hangi öðelerin

düzeltilmesi gerektiðini saptamak için önemlidir.
Memnuniyet, çeþitli durumlara ve etmenlere baðlý
olarak deðiþebildiði için memnuniyetin ölçümü ve
memnuniyet düzeyini belirleyen etmenlerin tespit
edilmesi; durumun saptanmasý, önceliklerin
belirlenmesi ve doðru planlarýn yapýlabilmesi için
bilimsel açýdan önemlidir (8,9,19). Bu araþtýrma okulhastane iþbirliði kapsamýnda, haftada otuz iki saat
bir yýl boyunca Burdur Devlet Hastanesinde
uygulamaya katýlan son sýnýf hemþirelik öðrencilerinin
hastalara verdikleri bakýmý ve hastalarýn
memnuniyetini belirlemek amacýyla yapýlmýþtýr.
Gereç ve Yöntem
Tanýmlayýcý olarak planlanan araþtýrma 1-31 Mart
2008 tarihleri arasýnda Burdur Devlet Hastanesinin
acil servis dýþýndaki tüm servislerinde yatan,
araþtýrmaya katýlmayý kabul eden ve iletiþim problemi
olmayan 102 hasta ile yüz yüze görüþülerek
yapýlmýþtýr. Veriler, bireysel özellikler formu ve
Newcastle Hemþirelik Bakýmýndan Memnuniyet
Ölçeði (NHBMÖ) kullanýlarak toplanmýþtýr.
Ülkemizde Uzun tarafýndan 2003 yýlýnda 280 hasta
üzerinde çalýþýlarak ölçeðin geçerliliði ve güvenilirliði
yapýlmýþtýr(6). NHBMÖ ile hastanýn, hasta odasýnda
kaldýðý sürece, hemþirelik bakýmýndan memnuniyeti
deðerlendirilmektedir. Hastalar hemþirelik bakýmýnýn
çeþitli yönlerinden memnuniyetlerini 19 maddeden
oluþan, 5 puanlýk likert ölçeðini kullanarak tanýmlarlar.
Memnuniyet derecesini belirlemek için kullanýlan
puanlamada; 1- Hiç memnun deðildim, 2- Nadiren
memnundum, 3- Memnundum, 4- Çok memnundum,
5- Tamamen memnundum ifadeleri yer almaktadýr.
Puan deðerlendirmesi, ölçekte bulunan tüm
maddelerin puanlarý toplandýktan sonra, 100'e
dönüþtürülerek 0-100 puan üzerinden yapýlmaktadýr.
Toplam puanýn 100 olmasý hemþirelik bakýmýnýn
bütün yönlerinden memnun olmanýn göstergesidir.
Veriler SPSS 11.0 paket programýnda analiz edilmiþtir.
Bulgularýn deðerlendirilmesinde varyans analizi, t
testi ve yüzdelik daðýlýmlar kullanýlmýþtýr.
Araþtýrmanýn yürütülmesi için belirtilen kurumdan
yazýlý izin, çalýþmaya katýlanlardan sözel onam
alýnmýþtýr.
Bulgular
Hastalarýn bireysel özelliklerine bakýldýðýnda; %
53.92 si 60 yaþ ve üstü, % 56.9 u kadýn, % 43.1 i
erkek, % 62.7 si ilkokul mezunu, % 88.2 si evli, %
52 si ev hanýmý, % 20.6 sýnýn da emekli olduðu
saptanmýþtýr (Tablo 1).
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Tablo 1. Hastalarýn Bireysel Özelliklerine Göre Daðýlýmlarý
Bireysel Özellikler
Yaþ

15-39
40-59
60+
Cinsiyet
Kadýn
Erkek
Eðitim Durumu
Okur yazar deðil
Ýlkokul
Ortaokul
Lise ve Dengi
Üniversite
Medeni Durum
Evli
Bekar
Meslek
Ýþçi
Memur
Ev Hanýmý
Öðrenci
Serbest Meslek
Emekli
Toplam

N

%

16
31
55

15.69
30.39
53.92

58
44

56.9
43.1

16
64
8
10
4

15.7
62.7
7.8
9.8
3.9

90
12

88,2
11.8

6
4
53
3
15
21
102

5.9
3.9
52.0
2.9
14.7
20.6
100.0

Tablo 2de hastalarýn intörn hemþirelerin verdikleri
hemþirelik bakýmdan memnuniyet düzeyi puan
ortalamalarýna bakýlmýþtýr. Hemþirelik bakýmýndan
memnuniyet düzeyi 100 üzerinden deðerlendirilmiþtir.
Bu çalýþmanýn sonucunda hastalarýn hemþirelik
bakýmýndan memnuniyet puan ortalamalarý 67.96
±12.57 olarak bulunmuþtur. Hemþirelik bakým
parametreleri 1 ile 5 arasýnda likert tipi puanlamaya
göre deðerlendirilmiþtir. En yüksek puan (3.84±0.890)
hemþirelerin size ayýrdýðý zaman miktarýndan en
düþük puan ise (3.45 ±0.925) hemþirelerin akraba
ve arkadaþlarýnýzý rahatlatma biçimden aldýklarý
saptanmýþtýr.
Tablo 2.Hemþirelik Bakým Parametrelerine Göre Hemþirelik Bakýmýndan
Memnuniyet Düzeyinin Ortalama Puan Daðýlýmý

Tablo 3 de çalýþmaya katýlan hastalarýn sosyodemografik özelliklerine göre hemþirelik bakýmýndan
memnuniyet puan ortalamalarýnýn daðýlýmý
incelendiðinde; hastalarýn yaþ gruplarýna göre
hemþirelik bakýmýndan memnuniyet puanlarý
karþýlaþtýrýldýðýnda; 15-39 yaþ grubunda olanlarýn
puan ortalamasý 67.26±13.16, 40-59 yaþ grubunda
olanlarýn puan ortalamasý 68.45±11.95, 60 yaþ üstü
yaþ grubunda olanlarýn puan ortalamasý 69.07±12.97
olarak bulunmuþtur. Hastalarýn yaþlarýna göre
hemþirelik bakýmýndan memnuniyetleri istatistiksel
olarak deðerlendirildiðinde aralarýndaki fark anlamlý
bulunmamýþtýr ( F=0,045; p=0,956).
Hastalarýn cinsiyetlerine göre, hemþirelik bakýmýndan
memnuniyet puanlarý karþýlaþtýrýldýðýnda; kadýnlarýn
hemþirelik bakýmýndan memnuniyet puaný ortalamasý
67.17±11.12 iken, erkeklerin hemþirelik bakýmýndan
memnuniyet puaný ortalamasý 69.00±14.34 dýr.
Hastalarýn cinsiyetlerine göre hemþirelik bakýmýndan
memnuniyetleri istatistiksel olarak
deðerlendirildiðinde aralarýndaki fark anlamlý
bulunmamýþtýr (t=0,725;p=0,470). Medeni durum ile
memnuniyet düzeyi karþýlaþtýrýldýðýnda ise evli
hastalarýn memnuniyet düzey ortalamalarý 67.90
±12.61 iken bekar hastalarýn 68.42 ±12.85 olarak
bulunmuþtur. Hastalarýn medeni durumlarý ile
hemþirelik bakýmýndan memnuniyet düzeyleri
istatistiksel olarak karþýlaþtýrýldýðýnda aralarýndaki
fark anlamlý bulunmamýþtýr (t=0,133;p=0,894).
Hastalarýn meslekleri ile memnuniyet düzeyleri
karþýlaþtýrýldýðýnda, iþçilerin memnuniyet düzey
ortalamasý 75.33 ±14.26, memurun 70.50 ± 18.08
serbest meslek grubunda olanlarýn 72.71 ± 11.50

Hemþirelik Bakým Parametreleri

N

Ort.

Standart Sapma

Hemþirelerin size ayýrdýðý zaman miktarýndan
Hemþirelerin iþlerindeki becerikliliðinden
Heran sizinle ilgilenecek bir hemþirenin yakýnýnýzda bulunmasýndan
Hemþirelerin sizin bakýmýnýzla ilgili sahip olduklarý bilgi düzeyinden
Çaðýrdýðýnýzda hemþirelerin hemen gelmesinden
Hemþirelerin sizi kendi evinizdeymiþ gibi hissettirmelerinden
Hemþirelerin size durumunuz ve tedavinizle ilgili yeterli bilgi vermelerinden
Hemþirelerin iyi olup olmadýðýnýzý yeterli sýklýkta kontrol etmelerinden
Hemþirelerin size yardýmcý olmalarýndan
Hemþirelerin size açýklama yapma biçiminden
Hemþirelerin akraba ve arkadaþlarýnýzý rahatlatma biçiminden
Hemþirelerin iþlerini yapma konusundaki tutumlarýndan
Hemþirelerin durumunuz ve tedavinizle ilgili olarak size verilen bilginin yeterliliðinden
Hemþirelerin size önemli bir insan gibi davranmalarýndan
Hemþirelerin endiþe ve korkularýnýzý dinleme biçiminden
Serviste size tanýnan serbestliðin miktarýndan
Hemþirelerin sizin bakýmýnýz ve tedavinizle ilgili isteklerinize gönüllü yanýt vermelerinden
Hemþirelerin mahremiyetinize gösterdikleri saygýdan
Hemþirelerin sizin bakýmýnýz ve tedavinizle ilgili gerksinimlerinizin farkýnda olmalarýndan
Toplam puan

102
102
101
100
101
101
100
100
102
101
100
102
99
102
101
101
101
102
102
102

3.84
3.80
3.58
3.58
3.75
3.50
3.52
3.65
3.73
3.58
3.45
3.73
3.52
3.73
3.57
3.60
3.74
3.84
3.67
67.96

0.890
0.718
0.972
0.699
0.876
0.901
1.020
0.968
0.903
0.941
0.925
0.869
1.004
0.935
0.963
0.849
0.856
0.887
0.903
12.579
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olarak ortalamanýn üstünde bulunmuþ emekli ,ev
hanýmý ve öðrencinin ise ortalamanýn altýnda düþük
bulunmuþtur. Hastalarýn mesleklerine göre hemþirelik
bakýmýndan memnuniyet düzeyleri istatistiksel olarak
deðerlendirildiðinde aralarýndaki fark anlamlý
bulunmamýþtýr (F=1,538;p=0,164).
Eðitim durumu ile memnuniyet düzeyleri arasýndaki
iliþkiye bakýldýðýnda, ilköðretim mezunlarýnýn puan
ortalamasý 60.55±13.23, okur yazar olmayanlarýn
puan ortalamasý 73.06± 7.67 ile yükseköðretim ve
lise mezunlarýna göre daha yüksek olduðu
görülmüþtür. Hastalarýn eðitim durumlarýna göre
hemþirelik bakýmýndan memnuniyet düzeyleri
istatistiksel olarak deðerlendirildiðinde aralarýndaki
fark anlamlý bulunmuþtur (F=1,268;p=0,001).
Tablo 3. Hastalarýn Tanýtýcý Özelliklerine Göre Memnuniyet Puan
Ortalamalarýnýn Daðýlýmý
Bireysel Özellikler

N

Ort

Standart
Sapma

Test
deðeri, P

16
31
55

67.26
68.45
69.07

13.160
11.952
12.970

F=0. 045;
P=0. 956

Cinsiyet
Kadýn
Erkek

58
44

67.17
69.00

11.122
14.345

t=-0.725;
P=0.470

Medeni durum
Evli
Bekar

90
12

67.90
68.42

12.614
12.859

Meslek
Ýþci
Memur
Ev hanýmý
Öðrenci
Serbest meslek
Emekli
Diðer

6
4
53
3
14
9
13

75.33
70.50
66.81
62.33
72.71
59.33
71.17

14.264
18.083
10.937
6.506
11.505
14.705
15.332

Eðitim Düzeyi
Ýlköðretim
Ortaöðretim
Lise
Yüksekoöðretim
Okur yazar deðil

64
8
10
4
16

60.55
47.25
38.90
37.75
73.06

13.232
21,816
17,156
22,648
7,672

Yaþ

15-39
40-59
60+

t=0.133,
P=0. 894
F=1. 538;
P=0.164

F=1. 268;
P=0. 001

Tartýþma
Hasta memnuniyeti, hemþirelik hizmetlerinin kalitesi
hakkýnda fikir veren önemli bir göstergedir. Bakýmýn
sonuçlarýnýn algýlanmasý ve beklentilerin karþýlanmasý
ile iliþkili olan hasta memnuniyeti, farklý kiþilerce ve
hatta ayný kiþiler tarafýndan farklý zamanlarda farklý
þekilde de tanýmlanabilmektedir. Hasta beklentilerinin
karþýlanmasý hasta memnuniyetinin saðlanmasýnda
çok hassas bir belirleyicidir (1,4).
Hasta bireyler hastaneye bakýmlarý ile ilgili çeþitli
beklentilerle girerler ve beklentilerinin karþýlanma
düzeyi yalnýz bakým kalitesi ile ilgili algýlamalarýný

deðil, kurumun ve bir bütün olarak saðlýk sisteminin
kalitesi ile ilgili algýlamalarýný da etkiler (11).
Bu baðlamda çalýþmanýn sonuçlarýna göre hastalarýn
hemþirelik bakýmýndan memnuniyet ortalamalarýnýn
67.96 ±12.57 olduðu, hemþirelik bakým parametreleri
deðerlendirildiðinde en yüksek puaný 3.84±0.890
hemþirelerin kendilerine ayýrdýðý zaman miktarýndan
en düþük puaný ise 3.45 ±0.925 hemþirelerin akraba
ve arkadaþlarýnýzý rahatlatma biçimden aldýklarý
belirlenmiþtir (Tablo 2). Bunun nedeni ise hemþirelerin
iþ yoðunluðundan dolayý hasta yakýnlarýna yeterli
zaman ayýramamasýndan kaynaklanabilir.
Taný yaptýðý çalýþmada ise hastalarýn hemþirelik
bakýmýndan memnuniyetinin iyi ( 87.77 ± 12.96)
olduðu, hemþirelik bakým parametrelerinden en
yüksek  hemþirelerin mahremiyete gösterdikleri
saygýdan, en düþük memnuniyetin ise  hemþirelerin
size durumunuz ve tedavinizle ilgili yeterli bilgi
vermemelerinden olduðu saptanmýþtýr (3).
Hastalarýn yaþlarýna göre hemþirelik bakýmýndan
memnuniyetleri istatistiksel olarak
deðerlendirildiðinde aralarýndaki fark anlamlý
bulunmamýþtýr (p>0,05). Apay ve Arslanýn ,Ünalan
ve ark.,Önsüz ve ark. çalýþmalarýnda da verilen
hizmetten memnuniyet oranýnýn ileri yaþ grubu
hastalarda çok daha yüksek olduðunun saptanmasý,
çalýþma bulgularýmýzý desteklemektedir (5,9,13). Bu
sonuç yaþlý hastalarýn daha olgun ve hoþgörülü
olabileceði, yaþlý hastalara daha nazik davranýldýðý,
gençlerin daha eleþtirel yaklaþýmlarý olduðu, yaþlýlarýn
mevcut durumu geçmiþ ile karþýlaþtýrarak daha iyi
bulacaklarý gibi nedenlerle açýklanabilir.
Cinsiyetin hemþirelik bakýmýndan memnuniyet
üzerine etkisi incelendiðinde, kadýn ve erkek hastalarýn
bakým memnuniyet düzeyleri açýsýndan anlamlý bir
fark bulunmamýþtýr (p>0.05) (Tablo 3). Bu sonuç,
Larsson ve ark. ve Ünalan ve arkadaþlarýnýn yaptýklarý
çalýþma sonuçlarý ile paralellik göstermektedir (13,14).
Aslan ve arkadaþlarýnýn çalýþmasýnda erkek hastalarýn
memnuniyet düzeyinin, kadýn hastalarýn memnuniyet
düzeyinden daha yüksek olduðu belirtilmiþtir (15).
Buna karþýn Ertem ve Sevilin geliþtirilen standartlar
doðrultusunda verilen hemþirelik bakýmýnýn bakým
kalitesine ve hasta memnuniyetine olan etkisinin
deðerlendirdiði araþtýrmasýnda, kadýnlarýn verilen
hemþirelik bakýmýndan memnun olduklarý saptanmýþtýr
(16).
Medeni durum ile memnuniyet düzeyi
karþýlaþtýrýldýðýnda ise evli hastalarýn memnuniyet
düzey ortalamalarý 67.90 ±12.61 iken, bekar hastalarýn
68.42 ±12.85 olarak bulunmuþtur. Hastalarýn medeni
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durumlarý ile hemþirelik bakýmýndan memnuniyet
düzeyleri istatistiksel olarak karþýlaþtýrýldýðýnda
aralarýndaki fark anlamlý bulunmamýþtýr (p>0,05).
Ünalan ve arkadaþlarýnýn çalýþmasýnda evlilerde
memnuniyet oraný daha yüksek çýkmýþtýr (13).
Aralarýndaki fark anlamlý olmamasýna karþýn
çalýþmamýzda bekar hastalarýn diðer hastalara göre
hemþirelik bakýmýndan memnuniyetleri yüksek
bulunmuþtur. Bunun nedeni olarak da bekar hastalarýn
evli hastalara göre daha az beklentiye sahip olmalarý
düþünülebilir.
Hastalarýn meslekleri ile memnuniyet düzeyleri
karþýlaþtýrýldýðýnda, iþçilerin memnuniyet düzey
ortalamasý 75.33 ±14.26, memurun 70.50 ± 18.08,
serbest meslek grubunda olanlarýn 72.71 ± 11.50
olarak ortalamanýn üstünde bulunmuþ emekli ,ev
hanýmý ve öðrencinin ise ortalamanýn altýnda düþük
bulunmuþtur. Hastalarýn mesleklerine göre hemþirelik
bakýmýndan memnuniyet düzeyleri istatistiksel olarak
deðerlendirildiðinde aralarýndaki fark anlamlý
bulunmamýþtýr (p>0,05). Bu sonuç Tan ýn çalýþmasýyla
da uyumludur (3). Bu verilere göre hastalarýn
hemþirelik hizmetlerinden beklentilerinin mesleki
durumlarýna göre farklýlýk göstermediði, ayrýca
hemþirelerin hastalara uyguladýklarý bakýmýn da
hastalarýn meslek ve statülerine göre deðiþmediði
sonucuna varýlabilir.
Eðitim durumu ile memnuniyet düzeyleri arasýndaki
iliþkiye bakýldýðýnda, ilköðretim mezunlarýnýn puan
ortalamasý 60.55±13.23, okur yazar olmayanlarýn
puan ortalamasý 73.06± 7.67 ile yükseköðretim ve
lise mezunlarýna göre daha yüksek olduðu
görülmüþtür. Hastalarýn eðitim durumlarýna göre
hemþirelik bakýmýndan memnuniyet düzeyleri
istatistiksel olarak deðerlendirildiðinde aralarýndaki
fark anlamlý bulunmuþtur (p<0,001). Tükel ve
arkadaþlarýnýn yaptýðý çalýþmada bizim çalýþmamýzla
paralellik göstermektedir (10). Ünalan ve
arkadaþlarýnýn yaptýðý çalýþmada da eðitim düzeyi
yüksek olan hastalarýn daha az memnun olduklarý
saptanmýþtýr (13). Özlünün yaptýðý çalýþmada da yaþ
ilerledikçe memnuniyet düzeyinin de yaþla birlikte
doðru orantýlý olarak yükseldiði, fakat eðitim seviyesi
yükseldikçe memnuniyet düzeyinin ters orantýlý bir
þekilde düþtüðü görülmüþtür (2). Bu sonuçlar eðitim
düzeyi yükseldikçe hemþirelik hizmetlerinin bakým
yönündeki fonksiyonlarýna yönelik beklentilerin
artmasýnýn etkili olduðunu düþündürmektedir.
Yýlmaz ise eðitim düzeyi yüksek olan hastalarýn
daha fazla memnun olduklarýný tespit etmiþtir (1).
Aslan ve arkadaþlarýnýn çalýþmasýnda ise eðitim
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durumu ile memnuniyet düzeyi arasýnda anlamlý fark
bulunmamýþtýr (15).
Sonuç ve Öneriler
Burdur Devlet Hastanesinde yatan hastalarýn intörn
hemþirelerin verdikleri bakým ile ilgili memnuniyet
düzeylerinin incelendiði çalýþmada, memnuniyet
düzey ortalamasý 100 üzerinden 67.96 ±12.57 olarak
bulunmuþtur. Hastalarýn genel olarak verilen
hemþirelik bakýmýndan memnuniyetleri orta
düzeydedir. En yüksek deðer olarak hemþirelerin
kendilerine ayýrdýðý zaman miktarý en düþük deðer
olarak ise hemþirelerin akraba ve arkadaþlarýnýzý
rahatlatma biçimi olduðu belirlenmiþtir. Hastalarýn
yaþ, cinsiyet, medeni durum, meslek ile ilgili
memnuniyet düzeyi puan ortalamalarý arasýnda
anlamlý bir iliþki saptanmamýþtýr. Eðitim düzeyi ile
memnuniyet düzeyi arasýnda istatistiksel açýdan
anlamlý fark ortaya çýkmýþtýr.
Araþtýrma sonuçlarý doðrultusunda þu önerilerde
bulunulabilir;
- Ýntörn hemþirelere hasta memnuniyetinin kaliteli
hemþirelik bakýmýnýn önemli bir göstergesi olduðunun
benimsetilmesi,
- Hastalarýn hemþirelik bakýmýndan memnuniyet
düzeylerinin belirli aralýklarla deðerlendirilerek,
bunun sonucuna göre, intörn hemþirelerin eksik
olduðu konularýn belirlenmesi ve buna göre gerekli
eðitimin interaktif þekilde planlanmasý,
-Ayný hastanede çalýþan hemþireler içinde buna benzer
araþtýrmalarýn yapýlmasý,
-Kaliteli bir bakým için hastalarýn hemþirelerden ne
bekledikleri konusunda, hemþirelerle birlikte ortak
toplantýlar düzenlenmesi.
Teþekkür
Ýngilizce yönünden deðerlendiren Betül Güvene
teþekkür ederiz.
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