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Görsel Analog Hasta Tatmini Skalas›

Visual Analog Patient Satisfaction Scale
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Amaç: Hasta tatmininin ölçülmesi, verilen t›bbi bak›m›n
kalitesini de¤erlendirmenin vazgeçilmez unsurlar›ndan bi-
ridir. Bununla birlikte, bu ölçümü gerçeklefltirmek isteyen
bir hekimin de¤iflik hastal›k gruplar›nda uygulayabilece¤i,
pratik, dilimize uyarlanm›fl ve yayg›n olarak kullan›lan bir
skala yoktur. Bu yaz›da, verilen t›bbi bak›mdan hastan›n
tatmin olma derecesini ölçmek üzere düzenlenmifl “Görsel
analog hasta tatmini skalas›” isimli yeni bir skorlama siste-
mi sunulmaktad›r.

Çal›flma plan›: Sondurum ve hasta tatminini ölçmeye yö-
nelik skalalar gözden geçirildi. Hastalarla olan uygulama
ve gözlemlerden elde edilen deneyim do¤rultusunda yeni
bir skala oluflturuldu.

Bulgular: Bu skalada dikey duran düz bir çizgi ve çizginin
alt ve üst uçlar›nda tam tatminsizlik ve en üst seviyede tat-
mini temsil eden iki yüz çizimi bulunur. Hasta, dikey çizgi
üzerinde t›bbi bak›mdan tatmin olma derecesine karfl›l›k
gelen noktay› bir çarp› iflaretiyle belirtir ve on üzerinden
puanlan›r. Görsel analog hasta tatmini skalas› ifllerlikleri
kan›tlanm›fl ve yayg›n olarak kullan›lan iki skalan›n (Gör-
sel Analog A¤r› Skalas› ve Wong-Baker Skalas›) özellikle-
rini birlefltirmektedir. Skalan›n anlafl›lmas› ve uygulanma-
s› kolayd›r. Her yafl ve kültür düzeyindeki hastalarda ve
tüm hastal›klar için uygulanabilecek bir ölçüm arac›d›r. Za-
y›f taraf› ise hasta tatmininin bileflenlerine, yani hastay›
bak›mla ilgili neyin tatmin edip neyin etmedi¤ine hassas
olmamas›d›r.

Sonuç: Skala, k›s›tl›l›klar› bilinmek flart›yla, hastan›n “t›b-
bi bak›mdan duydu¤u genel tatmin derecesini” objektif ve
pratik bir flekilde ölçmekte kullan›labilir.
Anahtar Sözcükler: Sa¤l›k bak›m› kalitesi; hasta tatmini.
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Objectives: Measuring patient satisfaction is one of the
essential parts of determining the quality of medical care.
However, for a physician wishing to perform this mea-
surement, there is no practical, commonly used, and
Turkish-adapted scoring tool which can be used for differ-
ent diseases. In this paper, a novel scoring tool called
“Visual Analog Patient Satisfaction Scale,” which aims to
measure patient satisfaction with medical care, is pre-
sented.

Study Design: Outcome and patient satisfaction scales
were reviewed. A novel scaling system was developed
using the experience obtained by the practice and by
observations with patients.

Results: This scale includes a vertical line and accom-
panying two faces at its inferior and superior ends, repre-
senting complete dissatisfaction and full satisfaction. The
patient signs the point on the line which matches his/her
level of satisfaction with the medical care. The scoring is
made between 0 to 10. The Visual Analog Patient
Satisfaction Scale takes advantage of two validated and
commonly-used scales (Visual Analog Pain Scale and
Wong-Baker Scale). It is an easy-to-understand and
practical scoring tool which can be applied to patients of
every age and educational level. The drawback of the
scale is its insensitivity to the components of satisfaction,
in other words, what makes the patient satisfied or dis-
satisfied.

Conclusion: By knowing its limitations, one can use the
scale to measure “the general level of satisfaction with
medical care” objectively and practically.
Key Words: Healthcare quality, patient satisfaction.
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Hastal›¤› ortadan kald›rmak, iyi bir sondurum
elde etmek ve hastay› gördü¤ü t›bbi bak›m dola-
y›s›yla tatmin etmek, t›bbi bak›m›n farkl› ve so-
nuçlar› her zaman birbiriyle paralel gitmeyen
yönleridir. Örne¤in, hastal›k ortadan kald›r›lsa bi-
le süreç s›ras›nda oluflan kal›c› bulgular (=sekel-
ler) nedeniyle iyi bir fonksiyonel sondurum sa¤la-
namayabilir. Sondurumla hasta tatmini aras›nda-
ki iliflki daha da zay›ft›r. T›bben elde edilebilecek
en iyi sondurumun sa¤land›¤› bir olguda bile iyi
bilgilendirmeme, hasta beklentisinin afl›r› yüksek
olmas› veya di¤er psikolojik nedenlerden dolay›
hastan›n sonuçtan tatmin olmamas› mümkündür.

Uygulanan bir tedavinin baflar›s›n› ölçmek ge-
rekti¤i zaman hastan›n ç›k›fl durumunu de¤erlen-
dirmeyi amaçlayan skorlamalar kullan›l›r. Bu
skorlamalar ya ne ölçüde sakatl›k kald›¤›n› göste-
rir, ya da günlük yaflam kalitesini ölçerler. Hasta-
n›n verilen t›bbi bak›mdan ne ölçüde tatmin oldu-
¤u sorusuna e¤ilmezler. Oysa hastan›n kendi du-
rumuyla ilgili alg›s› ve dolay›s›yla uygulanan ba-
k›mdan ne ölçüde tatmin oldu¤u, bizim onu d›fl-
tan gözleyerek karar verdi¤imiz ç›k›fl durumun-
dan farkl› olabilir. Elimizdeki t›bbi ölçüm yön-
temleri baflar›l› bir tedavi uyguland›¤›n› ve iyi bir
ç›k›fl durumu sa¤land›¤›n› söylese de, hasta tat-
mini yetersiz olabilir. Hastal›¤› nedeniyle yard›m
istemek üzere hekime baflvuran bir bireyin ald›¤›
t›bbi bak›mdan tatmin olmamas› flüphesiz isten-
meyen bir durumdur. Hasta tatminini gözeten bir
yaklafl›m yaln›zca hastal›¤›n kontrol alt›na al›n-
mas›, belirtilerin ortadan kald›r›lmas› ve fonksi-
yonel kapasitenin iyilefltirilmesini de¤il, hastan›n
gördü¤ü tedaviden hoflnut olmas›n› da hedefle-
melidir. Böyle bir yaklafl›m, t›bbi ölçümlerin ve
t›bbi jargonun d›fl›na ç›kmay›, hastay› t›bbi bir du-
rumun öznesi olmak yerine bir insan olarak gör-
meyi gerektirir. Bu nedenlerle “verilen t›bbi ba-
k›mdan hasta tatmini”nin ölçülmesi gereklidir.

Hasta tatmininin ölçülmesi konusu, bu etik
kayg›lar›n yan›s›ra, serbest pazar ekonomisinin
son 20 y›l›n sa¤l›k sistemi üzerine olan etkisi so-
nucunda da önem kazanm›flt›r. Klasik hekim-
hasta iliflkisine sa¤l›k hizmeti sa¤lay›c› (provi-
der)-tüketici (consumer)[1] ve gitgide sa¤lay›c›-
müflteri (customer) ekseni eklenmifltir.[2] Her ne
kadar bu dönüflüme fliddetli itirazlar olsa da,[3]

sa¤l›k hizmeti sa¤lay›c›lar› (devlet ya da özel

sektör) gittikçe daha çok tüketici-yönelimli
(consumer-oriented) yaklafl›m› benimsemekte-
dir. Tüketici-yönelimli sa¤l›k yönetimi ise kli-
nik, yönetim ve tüketici katmanlar›n›n hepsin-
den gelen verilere gereksinim duyar.[4] ‹flte hasta
tatminin ölçülmesi, tüketiciden gelen veriye
karfl›l›k gelmektedir.

Önemine ra¤men hasta tatmini, ç›k›fl duru-
mu ölçümleri aras›nda yeterince yer verilmeyen
bir ölçümdür. Bu ölçümü hastalar›nda gerçek-
lefltirmek isteyen bir hekimin de¤iflik hastal›k
gruplar›nda kolayca uygulayabilece¤i, dilimize
uyarlanm›fl ve yayg›n olarak kullan›lan bir ska-
la bulunmamaktad›r. Bu çal›flmada uygulanan
tedaviden hasta tatmininin ölçülmesinde kulla-
n›lmak üzere düzenlenmifl yeni bir skala sunul-
du. Görsel analog hasta tatmini (GAHT) skalas›
olarak isimlendirilen bu ölçüm arac›n›n özellik-
leri, uygulama ve de¤erlendirme flekli, kuvvetli
ve zay›f yönleri incelendi.

GEREÇ VE YÖNTEM

Literatür taranarak sondurum ve hasta tat-
minini ölçmeye yönelik olarak kullan›lan skala-
lar gözden geçirildi. Bu örneklere dayan›larak
yeni bir skala oluflturuldu ve bu skala hastalar›-
m›zla olan uygulama ve gözlemlerimizden elde
edilen deneyim do¤rultusunda gelifltirilerek
son durumuna getirildi.

BULGULAR

Görsel analog hasta tatmini skalas›

Bu skalada dikey duran düz bir çizgi vard›r
(fiekil 1). Çizginin bafllang›ç ve sonlanma nokta-

• Verilen t›bbi bak›m ve hastal›¤›n›z›n iyileflme derecesi sizi 
ne ölçüde tatmin etti?

• Çizgi üzerinde, tatmin olma derecenize uyan yere çarp› (X)
iflareti koyunuz.

• Tatmin olma dereceniz yüksekse üst uca, hoflnut
kalmad›ysan›z alt uca do¤ru iflaretleme yap›n›z.

fiekil 1. Görsel analog hasta tatmini skalas›.
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lar› enine çizgilerle belirtilmifltir. Orta noktay›
belirtmek için üçüncü bir enine çizgi vard›r. Alt
ve üst uçlarda tam tatminsizlik ve en üst seviye-
de tatmin etmeyi temsil etmek üzere iki yüz çi-
zimi bulunur. Hasta, dikey çizgi üzerinde t›bbi
bak›mdan tatmin olma derecesine karfl›l›k gelen
noktay› bir çarp› (X) iflaretiyle belirtir. fiekli çev-
releyen çerçevenin alt›nda neyin istendi¤ini be-
lirten ve kullan›m fleklini aç›klayan k›sa bir yaz›
bulunur. Tatmin olma derecesi ne kadar fazlay-
sa, çarp› iflareti o kadar yükse¤e konulur.

De¤erlendirme

De¤erlendirmeyi yapan kifli skala ile ayn›
boyda, fakat dikey çizginin her 1/10’luk k›sm›-
n›n iflaretlenmifl oldu¤u bir ölçek kullanarak
hastan›n koydu¤u iflaretin kaç›nc› 1/10’luk böl-
meye karfl›l›k geldi¤ini saptar (fiekil 2). Bu böl-
menin numaras› kiflinin 10 üzerinden tatmin ol-
ma derecesini gösterir. Skalan›n kullan›m› fiekil
3’te bir örnekle aç›klanmaktad›r.

TARTIfiMA

Hasta tatmini komplike bir olgudur ve etki-
leyen faktörler çok say›dad›r.[5] Her hastal›k için
de¤iflik olmak üzere, baz› semptomlar hasta için
di¤erlerinden daha rahats›z edicidir ve tedavi
sonras› dönemde bu semptomlar›n bulunmas›
tatmin düzeyini belirgin olarak düflürür. Hasta-
l›¤›n özellikleri, tedavinin baflar›s› ve ç›k›fl duru-
munun yan›nda flu faktörler hasta tatmini üze-
rine etkilidir: Hastan›n yafl›, cinsiyeti, sosyo-
ekonomik durumu ve etnik köken gibi demog-
rafik özellikleri,[6] hastan›n tedaviden beklentile-
ri,[7] önleyici t›bbi hizmet servislerinin baflar› de-
recesi,[8] uzman hekime ulaflabilmesi,[9] hekimin
hastayla geçirdi¤i sürenin uzunlu¤u,[10] hekim
ve hastan›n uyumu[11] ve hastan›n genelde yafla-

m›ndan tatmin olma durumu.[12] Hasta tatmini
konusu, hastalara ait tüm demografik özellikle-
rin standardize edildi¤i durumlarda bile bir he-
kimi di¤eriyle k›yaslanmas›na izin vermeyecek
ölçüde karmafl›kt›r.

Son bir y›l içerisinde, Trakya Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal› servisinde
yat›r›lan ve omurga veya omurilikle ilgili rahat-
s›zl›¤› bulunan hastalarda ç›k›fl durumlar›n›n
de¤erlendirilmesi kapsam›nda “t›bbi bak›mdan
hasta tatmini” ölçümleri yap›lmaktad›r. Görsel
analog hasta tatmini skalas›n›n oluflturulmas›
ve uygulamadan gelen deneyimler do¤rultu-
sunda gelifltirilmesinde temel motivasyon; dili-
mize çevrilmifl ve geçerlili¤i saptanm›fl, pratik,
her yafla ve kültür düzeyine uygun ve yayg›n
flekilde kabul görmüfl bir hasta tatmini skorla-
ma sistemi bulamamak olmufltur. Tatmini ölç-
meye yönelik skorlama sistemleri ya tatmin de-
recesini 4 ya da 5 üzerinden puanlamaktan iba-
rettir ya da belirli bir hastal›¤a özgü daha ayr›n-
t›l› bir soru bataryas› fleklindedir. Basit olan ilk
skorlama tipinde her puan karfl›l›k gelen tatmin
olma derecesini tan›mlayan bir kelimeyle iliflki-
lendirilmifltir. Örne¤in 4 puanl›k sistemde tat-
min olma derecesi çok iyi ise 4, iyi ise 3, orta ise
2, kötü ise 1 puan verilerek de¤erlendirilir. Bir
soru bataryas› fleklinde olan daha ayr›nt›l› ska-
lalarda tatmin olman›n de¤iflik bileflenlerini
saptamak mümkündür. Örne¤in verilen bak›m-
dan (kiflisel ihtiyaçlar›n giderilmesi, hekimin ve

Görsel analog hasta tatmini skalas› için eflel.
De¤erlendirme içindir, hasta kullan›m› için de¤ildir.

fiekil 2. Görsel analog hasta tatmini skalas› de-
¤erlendirilmesinde kullan›lacak ölçek.
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fiekil 3. Görsel analog hasta tatmini
skalas› kullan›m›na bir örnek.
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di¤er personelin davran›fllar›); hastal›¤›n iyilefl-
me derecesinden; taburcu olduktan sonraki dö-
nem ve takipler boyunca verilen hizmetten has-
tan›n ne oranlarda tatmin oldu¤u ayr› ayr› pu-
anlanabilir ve elde edilen toplam puan hastan›n
verilen t›bbi bak›mdan genel tatmin düzeyi ola-
rak de¤erlendirilir. Bu tür skalalar›n zay›f taraf›
belli bir hastal›¤a ait sorunlar› ayd›nlatacak bir
bak›fl aç›s›yla düzenlendiklerinden tüm hasta-
l›klara uygulanacak flekilde yayg›nlaflamamala-
r›d›r. Ayr›ca, uyguland›klar› ülkenin sa¤l›k sis-
teminin geliflmifllik derecesi sonuçlar› önemli
ölçüde etkileyebilir. Örne¤in, taburcu olduktan
sonra bak›m›n ve iyilik durumunun devam etti-
rilmesi ülkemiz flartlar›nda hastanenin sorum-
luluklar›ndan say›lmad›¤›ndan, bu alandaki ek-
siklikler hastalar taraf›ndan memnuniyetsizlik
nedeni olarak rapor edilmeyecektir.

Görsel analog hasta tatmini skalas› iyi bili-
nen ve s›k kullan›lan iki skalan›n özelliklerini
birlefltirmektedir. Bunlardan biri, yatay eksende
yerlefltirilmifl ve üzerinde bölümlemeler bulun-
mayan 100 mm’lik düz bir çizgiden oluflan gör-
sel analog a¤r› skalas› (Visual analog scale:
VAS),[13,14] di¤eri ise Wong-Baker yüzler (faces)
skalas›d›r.[15] Görsel analog hasta tatmini skalas›-
n›n oluflturulmas› s›ras›nda yararlan›lan bafll›ca
kaynak olan VAS, her çeflit a¤r› için yayg›n ola-
rak kullan›lan ve çeflitli versiyonlar› bulunan bir
skalad›r. Skalan›n iyi bir intra-examiner (bir he-
kimin testi ayn› gün içinde hastaya iki kez uy-
gulamas›) ve inter-examiner (iki ayr› hekimin
testi ayn› hastaya uygulamas›) tekrarlan›labilir-
lik derecesine sahip oldu¤u gösterilmifltir.[14] Çiz-
gi ekseninin yatay ya da dikey yönde olmas› öl-
çümü önemli ölçüde etkilememektedir.[16] Gör-
sel analog hasta tatmini skalas›n›n aksine,
VAS’ta her iki uçta yüz çizimleri bulunmaz ve
çizgi genellikle yatay yöndedir. Görsel analog
hasta tatmini skalas›nda dikey yönde bir yöne-
lim tercih edilmifltir. Bunun nedeni, skalan›n de-
nendi¤i önceki versiyonlarda yatay yönde yer-
lefltirilmifl çizgilerin baz› hastalarda yanl›fl anla-
malara yol açt›¤›n›n gözlenmesidir. Çünkü sol-
dan sa¤a do¤ru a¤r› fliddetinin artt›¤› görsel
analog a¤r› skalas› ve soldan sa¤a do¤ru tedavi-
den tatmin olma derecesinin artt›¤› (ve muhte-
melen a¤r›n›n azald›¤›) skalalar›n pefli s›ra uy-

gulanmas› baz› hastalar için kafa kar›flt›r›c› ola-
bilmektedir. Dikey yönelim ve her iki uca ekle-
nen yüzler yanl›fl anlama olas›l›¤›n› azaltmakta-
d›r. Çizgi üzerinde bölümlemeleri gösteren çen-
tiklerin olmamas› hastalar›n “not verme” olgu-
sunun d›fl›na ç›karak rakamlar›n önceden yük-
lenmifl muhtemel anlamlar›ndan ba¤›ms›z ola-
rak derecelendirme yapabilmelerini sa¤lar. Orta
noktan›n iflaretlenmesi ise skala çizgisi üzerinde
nerede bulunuldu¤unun anlafl›lmas›n› kolay-
laflt›r›r.

Wong-Baker skalas›nda soldan sa¤a do¤ru
s›f›rdan befle kadar gittikçe artan a¤r› fliddetini
temsil eden yüzler bulunur.[15] En soldaki yüz
a¤r›s›z bir durumu gösterir flekilde gülen bir ifa-
deye sahipken sa¤ uçtaki yüz en fliddetli a¤r›ya
karfl›l›k gelecek flekilde a¤layan bir ifadeye sa-
hiptir. Her yüz ifadesinin alt›nda a¤r› fliddetini
aç›klayan k›sa bir tan›mlama bulunur: 0 - a¤r›
yok, 1- hafif bir a¤r›, 2- biraz daha fazla a¤r›, 3-
daha da fazla a¤r›, 4- oldukça fazla a¤r›, 5- en
fliddetli a¤r›. Puanlama 5 üzerinden, ya da 0-2-
4-6-8-10 puanlar›yla 10 üzerinden yap›l›r. Ço-
cuklarda çok yararl› olan bu skalan›n kuvvetli
taraf›, yüz ifadelerinin aç›klama gerektirmeksi-
zin derecelemeyi sa¤layabilmesidir. Öte yandan
çizimlerdeki ayr›nt›lar›n, örne¤in en bafltaki gü-
len yüzün nötr’e çevrilmesi ya da son yüzdeki
a¤lama ifadesindeki gözyafllar›n›n kald›r›lmas›-
n›n puanlamay› de¤ifltirdi¤i gösterilmifl[17] ve re-
vize edilmifl yüzler skalalar› önerilmifltir.[18,19] Ay-
r›ca, a¤r› fliddetlerine karfl›l›k gelecek yüz ifade-
lerinin alg›lan›fl›n›n kültürel farkl›l›klar göster-
mesi de mümkündür ve bunlar çal›fl›lmam›flt›r.
Bununla birlikte bu tür k›s›tl›l›klar›n, ayn› top-
lum içinde yap›lacak karfl›laflt›rmalarda ya da
belli bir hastan›n de¤iflik zamanlarda yap›lan
ölçümleri aras›ndaki fark de¤erlendirilirken bir
ölçme sorunu yaratmayaca¤› aç›kt›r.

Görsel analog hasta tatmini skalas› her iki
skalan›n sahip oldu¤u avantajlar› tafl›maktad›r.
Visual analog skala gibi ölçeklenebilir bir skala-
d›r. Yani, bir numaralama sisteminin olmay›fl›
puanlaman›n istenen de¤er üzerinden yap›la-
bilmesine olanak verir. Bununla birlikte, yete-
rince hassas oldu¤u düflünüldü¤ünden 10 üze-
rinden yap›lacak bir puanlama uygun görül-
müfltür. Wong-Baker skalas›na benzer flekilde
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her iki uca eklenen yüzlerin de yard›m›yla ska-
la kendini aç›klar niteliktedir ve herhangi bir
e¤itim düzeyi gerektirmeksizin her yafltaki has-
taya uygulabilir. Son derece sadedir ve doldu-
rulmas› zaman almaz. Hastal›¤a özgü ya da
sa¤l›k sisteminden etkilenebilecek sorular içer-
medi¤inden tüm hastal›k gruplar› için her dilde
ve her co¤rafyada uygulanabilir. Dikkat edilme-
si gereken en önemli konu, hastan›n kendisine
sorulan tatmin olma durumunun neyi içerdi¤i-
ni, baflka bir deyiflle tatmin olup olmad›¤› soru-
lan fleyin ne oldu¤unu anlam›fl olmas› gerekme-
sidir. ‹stenen, verilen t›bbi bak›m›n ve yaflad›¤›
deneyimlerin genelde kendisine ne hissettirdi-
¤idir. De¤erlendirilmesi istenen konu hekim, di-
¤er personel ya da sa¤l›k kurumunun herhangi
birinin performans› de¤ildir. Sa¤l›k hizmetine
ulaflmaktaki kolayl›k derecesi ya da hastal›¤›n›n
düzelme durumundan olan tatmin olma derece-
sinden biri de de¤ildir. Bunlar›n tümüdür. Has-
ta verilen t›bbi bak›mla ilgili olarak kendisini et-
kileyen tüm bileflenleri sentezleyerek içinde bu-
lundu¤u hoflnutluk durumunu saptamal› ve
çizgi üzerinde durumuna karfl›l›k gelen noktay›
bulmal›d›r. Skalada çizimin alt›na yaz›lacak
aç›klama cümlesi bu aç›dan önemlidir. Hekim,
hastan›n sorulan noktay› anlamas› için bu cüm-
leden fazlas›na ihtiyac› oldu¤unu hissederse
fazladan aç›klama yapmal›d›r.

Görsel analog hasta tatmini skalas›n›n bafll›-
ca özelli¤i anlafl›l›r, herkes taraf›ndan ve tüm
hastal›k gruplar› için uygulanabilir, basit bir
skala olmas›d›r. Bu yüzden k›s›tl›l›klar› vard›r
ve elde edilen de¤erler dikkatle yorumlanmal›-
d›r. Her fleyden önce, bu skala tatmin olman›n
bileflenlerini saptamay› hedef alan bir ölçüm de-
¤ildir. Kiflilik yap›s›, ruhsal durum ve yaflam
beklentileri gibi bireysel özelliklerinin etkisiyle,
bak›mla iliflkili tüm bileflenler (hekimle olan ilifl-
ki, hastal›¤›n fliddeti, tedaviden beklenti, sa¤l›k
kurumu ve personelin hizmeti, harcanan para,
vb.) her bir hastan›n tatmin olma düzeyi üzeri-
ne de¤iflik derecelerde etki yapar. Dolay›s›yla
bu bileflenlerin her birinin sonuçta elde edilen
ve tek bir rakamdan ibaret olan tatmin olma dü-
zeyine etkisi çok de¤iflkendir. Bu bileflenler sap-
tan›p bir ölçüde standardize edilmeden tatmin
olma düzeyleri aras›nda yap›lacak bir karfl›lafl-

t›rma (örne¤in, iki hasta grubuna uygulanan de-
¤iflik tedavi yöntemlerinin karfl›laflt›r›lmas›) ya-
n›lt›c› sonuçlar verecektir. Oysa, tek bir hasta
grubunda t›bbi bak›mdan tatmin olman›n za-
man içerisindeki de¤iflimi bu tür k›s›tl›l›klardan
daha az etkilenir ve metodolojik aç›dan daha
do¤rudur. Bir di¤er yaklafl›m ise, t›bbi bak›m›n
her bir süreciyle ilgili sorular oluflturmak ve her
biri için skalay› ayr›ca uygulamakt›r. Böylece,
örne¤in 10 soruluk bir bataryan›n en yüksek
toplam puan› 100 olacakt›r. Bu yaklafl›m yukar›-
da say›lan baz› k›s›tl›l›klar› ortadan kald›rmasa
da, neyin hasta tatminine etki yapt›¤›n› sapta-
makta yararl› olabilir.

Bugün her t›p dal› için geçerli olmak üze-
re, uygulanan tedaviler sonucunda elde edilen
ç›k›fl durumunun objektif olarak ölçülmesine
fliddetle ihtiyaç vard›r.[20] Hasta tatmininin de-
¤erlendirilmesi bu ölçümlerin en önemlilerin-
den biridir ve gelecekte daha da önemli olacak-
t›r. Klinisyenlerin ve sa¤l›k yöneticilerinin hasta
tatminini ölçmekte kullan›lacak her türden ara-
ca gereksinimi artmaktad›r. Bu yaz›da önerilen
skala, k›s›tl›l›klar› bilinmek flart›yla, hastan›n
“t›bbi bak›mdan duydu¤u genel tatmin derece-
si”ni pratik ve objektif bir flekilde ölçmekte kul-
lan›labilir. Skalan›n klinik bak›m veya sa¤l›k yö-
netimi aç›s›ndan de¤eri ve yol göstericili¤i, uy-
gulanaca¤› de¤iflik hastal›k gruplar›ndan elde
edilecek veriler ›fl›¤›nda gelecekte de de¤erlen-
dirilebilir.
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