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Okuryazarlık Nedir?

Değişik türdeki yazılı kaynakları, kayıtları 
kullanarak tanımlama, anlama, yorumlama, 
bir araya getirme, iletişim kurma ve 
hesaplama yeteneği. 

(UNESCO 2008)
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Okuryazarlık alanları

 Medya Okuryazarlığı  

 Finansal Okuryazarlık 

 Bilgisayar Okuryazarlığı

 Beslenme Okuryazarlığı

 Sağlık Okuryazarlığı  

 ….
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SAĞLIK OKURYAZARLIĞI NEDİR?
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Öğrenci ve öğretmenlere iki soru sorduk. Sağlık 
okuryazarlığı konusunda;

Öğretmen görüşleri;

• Sağlıkla ilgili yazıları okumak

• Gelişmeleri takip etmek

• Medyada çıkanları okumak

• Makaleler okumak

??????
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Öğrenci görüşleri;

• Sağlık alanında okumuş olmak,

• Sağlık alanında yayın yapmış olmak gibi görüşlerin 
yanında;

• Sağlıkla ilgili gelişmeleri takip etmek,

• Bazı kararlar almak, 

• Önlemler almak şeklinde yorumları olmuştur.

??????
6



7



Sağlık Okuryazarlığı Tanım

Bireylerin, iyi sağlığı teşvik edecek ve sürdürecek 

şekilde bilgiye erişme, bilgiyi anlama ve kullanma 

becerisi ve motivasyonunu belirleyen bilişsel ve 

sosyal becerileri.

(WHO 1998)
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Bireyin sağlığı ile ilgili uygun kararlar 

vermek için gerekli sağlık bilgisi ve 

hizmetlerini elde etme, anlama ve idrak 

etme kapasitesinin düzeyi.  

IOM. Health Literacy: A Prescription to End Confusion, 2004
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• Bir hastaya tıbbi bir bilgi verilmek istendiğinde, 
bireyin bu bilgiyi anlayıp, yorumlaması ve buna 
uygun davranış göstermesi olarak tanımlanabilir.

(Çopurlar ve Kartal, 2016)
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Sağlık okuryazarlığı, insanların sağlıklarıyla ilgili

olarak günlük yaşamlarında kararlar almak, yaşam

kalitelerini yükseltmek ve sürdürmek için sağlıklarını

geliştirme ve hastalıkları önleme amacıyla gerekli

sağlık bilgisine erişme, anlama, değer biçme ve

bilgiyi kullanmayı sağlayacak bilgi, motivasyon ve

yeterliliktir.

Sorensen ve ark 2012
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• Sağlık sisteminin tanınması,

• Bu sistemden nasıl yararlanılabileceğinin bilinmesi,

• Hangi durumda, hangi sağlık hizmeti alınacağının 
bilinmesi, 

• Sağlıkla ilgili terimlerin farkında olunması,

• Kişinin kendini ve sağlık problemlerini tanıması,

• Tedavi sürecinde bilinçli davranılması,

• Sadece okuma ve anlama değil, sağlıkla ilgili karar 
verebilmeyi sağlayacak kadar sağlık bilgilerine sahip 
olunmasıdır… 

(Akalın, 2013).
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Sağlıkla ilgili bilgileri iletmek bugün oldukça zor bir hale 
gelmiştir. Bunun nedenleri arasında;

• Tanı koyma sürecinin kompleksliği,

• Sürekli yenilenen ve büyüyen araştırma bulguları,

• Sınırlı okuryazarlık düzeyi,

• Kültürel farklılıklar,

• Yaşa bağlı değişiklikler,

• Dinleme, öğrenme ve hatırlamayı etkileyen duygusal 
durumlar sayılabilir.

Bunlara ek olarak bu iletişimin ideal şartlarda olmaması, 
durumu daha da zorlaştırmaktadır. (Hekim-hasta ilişkisi için 
ayrılan sürenin yetersizliği, hastanın veya bilgi almak isteyenin içinde 
bulunduğu durum-korku, ağrı, v.b)

(Akalın, 2013).
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Sağlık Okuryazarlığı İle İlişkili Faktörler

SAĞLIK 
OKURYAZARLIĞI

Demografi 
Sosyoekonomi,İş

, Gelir…

Sosyal Destek

Kültür, 
Dil,İnanç,

Değerler…

Temel 
okuryazarlık 

Okuma-yazma-
hesap

Sağlık sistemi ile 
ilgili önceki 
deneyimleri

Bireysel 
Özellikler  Yaş, 

Cinsiyet…
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Dezavantajlı Gruplar

• Gelir düzeyi düşük olanlar

• Sosyal statüsünün düşük olduğunu belirtenler

• Öğrenim düzeyi düşük olanlar

• Sağlık durumunu kötü olarak algılayanlar

• Sağlık problemi nedeniyle aktivite sınırlaması olanlar

• Yaşlılar

• Yaşadığı ülkenin dilini iyi konuşamayanlar
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Düşük sağlık okuryazarlık düzeyinin sonuçları

 Sağlık bilgilerini anlayabilmede zayıflık, en temel 

tıbbi yönergeleri okumakta ve anlamakta 

yetersizlik

 Tıbbi işlem ve talimatları yerine getirmede zorluk

 Sağlık hizmetlerine erişimde problem

 Hastalık durumunu etkileyecek seviyede iletişim 

sorunları

 Hastaneye yatış riskinde artış

 Sağlık sistemine başvuruda gecikme
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 Hastaların kendi teşhis ve tedavilerini anlamada 

engel

 Kronik hastalıkların insidansında artış

 Yetersiz hastalık göstergeleri 

 Koruyucu sağlık hizmetlerinin daha az 

kullanılması

 Tıbbi hatalarda artış (ilaç hataları, cerrahi 

hatalar…)

 Sağlık bakım maliyetlerinde artış

…
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Sağlık Okuryazarlığı Düzeyini Belirleme Çalışmaları

ABD
Farklı testler kullanılarak yapılmış 85 araştırma;

• Düşük sağlık okuryazarlık düzeyi % 22-29, 

• Marjinal sağlık okuryazarlık düzeyi % 16-23 

Paasce-Orlow ve ark 2005
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Avrupa Sağlık Okuryazarlık çalışması
(Hollanda, Yunanistan, İrlanda, Avusturya, Polonya, 

İspanya, Bulgaristan ve Almanya) 

Yetersiz sağlık okuryazarlık düzeyi % 2-27 arasında,

Yeterli ve çok iyi puan

Düşük olanlar 

WHO 2013

20

Hollanda % 72
İrlanda % 60 

Bulgaristan % 37 
İspanya % 42 



Türkiye

23 ilde, n=4924 : Toplumun sadece 1/3 ü yeterli ve iyi düzeyde

Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Araştırması, 2014
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Sağlık Okuryazarlığı Neden Önemli?

 Hasta güvenliği

 Kronik Hastalıklar

 Yaşlılık

 Kadınların eğitimi
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Sağlık bakım hizmetleri

“Yüksek Riskli Endüstri”
(öldürme  ya da sakat bırakma riski olduğu için)
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Tıbbi hatalar / Hasta Güvenliği
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ABD Ölüm Nedeni Sıralaması

1. Kalp hastalıkları 726.974

2. Kanser 539.577

3. Serebrovasküler hastalıklar 159.791

4. KOAH 109.029

5. Tıbbi hatalar 98.000

6. Kazalar 95’644

7. Pnömoni ve influenza 86’449

8. Diabet 62’636
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Tüm sağlık çalışanları, kaliteli 
sağlık hizmeti sunmak için çaba 

gösterirler. 
Ama bazen, istemeseler de 

hatalar oluşabilir

Hataların önlenmesinde 
hastaların rolü önemli
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Kronik Hastalıklar - Sağlık Okuryazarlığı

• Avrupa ülkelerinde ölümlerin %75’i 
Kanser, 
Kalp Hastalıkları, 
Diyabet, 
Solunum Hastalıkları      sebebiyle
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Türkiye’de Ölüm Nedenleri Sıralaması
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Yaşlılık-Sağlık Okuryazarlığı

• Yaşlı nüfusta artış 

• Kronik hastalık sayısında artış

• Sağlık hizmetlerinin daha fazla kullanımı

29



Sağlıkla ilgili sorumluluk alan kişi 
genel olarak «kadınlar» oluyor..
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Kadınlarda Sağlık Okuryazarlığını Geliştirmenin Önemi

 Dünyada her gün yaklaşık 800 kadın gebelik 
ve doğumla ilişkili olarak önlenebilir
sebeplerle hayatını kaybediyor

 İlköğretimi bitirmiş olma bu ölümleri % 66 
oranında azaltabilir

 Sağlık okuryazarlık düzeyi iyi olan annelerin; 

Bebeklerini emzirme süresi fazla
Koruyucu davranışlar fazla
Bebek ölümleri daha düşük

31



Eğer bir erkeği eğitirsen, sadece bir kişiyi eğitmiş olursun; ama eğer bir 
kadını eğitirsen bir aileyi eğitmiş olursun.
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Sağlık çalışanı olmak sağlık 
okuryazarlığını etkiler mi?
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Sağlık Okuryazarlığını Geliştirmek İçin 
Neler Yapabiliriz?
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Etkili İletişim 

Sağlık Okuryazarlığını Geliştirir

1. Sağlık Hizmeti alırken soru sorun

2. Doktora gitmeden hazırlık yapın

3. Açık ve dürüst olun

4. Bilgileri anladığınızdan emin olun

5. Değerlendirme yapın
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1. Sağlık Hizmeti alırken soru sorun

İlaçlar

• İlacın İsmi?

• Ne için kullanılacağım?

• Nasıl kullanacağım (hangi yol)?

• Ne zaman kullanacağım

• Ne kadar süre kullanmalıyım

• İyileştiğimi hissedersem 

bırakabilir miyim?

• Hangi yan etkiler görülebilir?

• …
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Ameliyat
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• Ameliyat neden gerekli?

• Ne tür bir ameliyat?

• Daha önce bu ameliyatı yaptınız mı?

• Başarı oranı nedir

• Yararı-komplikasyonları nelerdir?

• …



2. Doktora gitmeden hazırlık yapın

• Kullandığınız ilaçlar (reçeteli-reçetesiz)

• Hastalığınızın semptomları

• Yaşam tarzınızdaki değişiklikler

• Endişe ve korkularınız

• Alerjileriniz
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3. Açık ve dürüst olun

• Doktorunuzun duymak istediklerini 

değil, gerçeği söyleyin 

- Sigara içme

- Sağlıklı beslenme

- Diş fırçalama

- Egzersiz

- …
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4. Bilgileri anladığınızdan emin olun

 Size verilen bilginin sizin tarafınızdan ne 

kadar anlaşıldığını yalnız siz bilebilirsiniz

 Yanınızda bir arkadaşınızı/yakınınızı 

götürün

 Anlamadığınız bilginin tekrarlanmasını 

isteyin

 Kendi cümlelerinizle tekrar edin

 Bilgileri yazılı isteyin

 Doktorun/hemşirenin yanında uygulama 

yapın
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5. Değerlendirme yapın

 Sorunum  (teşhisim) ne?

 Ne yapmalıyım?

 Bunu yapmak benim için neden önemli?
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Özet

 Sağlık Okuryazarlığı küresel bir sorun

 Sağlık okuryazarlığını geliştirmede sektörler arası 
işbirliği gerekli

 Sağlık hizmeti sunan-hizmetten yararlanan 
arasındaki iletişimi güçlendirmek önemli

 Sağlık okuryazarlığını geliştirme yaşam boyu devam 
eden bir süreç
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• Her bireyin sağlık okuryazarlık düzeyini iyileştirme 
fırsatı olmalıdır.

• Her birey güvenilir, anlaşılabilir bilgiye ulaşma fırsatına 
sahip olmalıdır.

• Sağlık ve bilim konuları temel eğitim sisteminin (12 
yıllık) parçası olmalıdır.

• Toplum güvenilir sağlık bilgilerine erişebilmeli ve 
eriştiği bilgilerin, kaynağı ne olursa olsun doğru 
olduğuna güvenebilmelidir.

• Hastalar sağlık çalışanlarına serbestce ve rahatca soru 
sorabilmelidirler. 

Akalın, 2013

43Yard. Doç.Dr. Emel FİLİZ’in sunumundan yararlanılmıştır.



TEŞEKKÜR EDERİM
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