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Abstract 

In this study, it was aimed to determine whether the medical secretaries are 
exposed to violence, the characteristics of the violent incident and the type of 
the violence event according to the characteristics of the perpetrators, the 
employees, and the violence. The study was carried out between February-
June 2017 and consists of medical secretaries working in a public hospital. 
The sample was not selected in the study and it was tried to reach the whole 
universe and in total 120 (71%) of the available surveys were obtained. In 
this study, “The Violent Incident Form” developed by Arnetz (1998) was 
used as a data collection tool. The data obtained from the research was 
transferred to SPSS 25.0 program and descriptive statistics and chi-square 
analysis were used in the analysis. As a result of the analyzes, it was found 
that 51.70% of the medical secretaries were subjected to violence and 
83.90% of the violence type was verbal violence. It was observed that most 
of the perpetrators were relatives of the patient (69,40%) and men 
(90,30%). It was determined that the violence was mostly experienced in the 
emergency department (33.90%), many were working alone during the 
attack (64.50%) and no administrative/judicial proceedings were performed 
(83.90%). In addition, it was found that the type of violence was statistically 
significant for the age of the employee, the time when the employee was 
exposed to violence, the situation of working alone, the place where the 
attack was subjected and the process performed as a result of the incident (p 
<0,05). It is thought that the results obtained from the study will provide 
important evidence-based information to health managers in minimizing the 
incidence of violence. 
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Tıbbi Sekreterlere Yönelik Şiddet Olaylarının Araştırılması:  
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Özet 

Bu çalışmada, tıbbi sekreterlerin şiddete maruz kalma durumlarını, maruz 
kalınan şiddet olayının özelliklerini ve şiddet olayının türünün 
saldırganların, çalışanların ve şiddet olayının özelliklerine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Şubat-Haziran 2017 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen çalışmanın evrenini bir kamu hastanesinde fiilen 
görev yapmakta olan tıbbi sekreterler oluşturmaktadır. Araştırmada 
örneklem seçilmemiş olup, tüm evrene ulaşılmaya çalışılmış ve toplamda 
120 (%71) adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Çalışmada veri toplama 
aracı olarak Arnetz (1998) tarafından geliştirilen “Şiddet Olay Formu” 
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 25.0 
programına aktarılarak analizlerin gerçekleştirilmesinde tanımlayıcı 
istatistiklerden ve ki-kare analizinden faydalanılmıştır. Yapılan analizler 
sonucunda tıbbi sekreterlerin %51,70’inin şiddete maruz kaldığı ve şiddet 
olayının türünün %83,90’ının sözlü şiddet olduğu bulunmuştur. 
Saldırganların çoğunlukla hasta yakını (%69,40) olduğu ve erkek oldukları 
(%90,30) görülmüştür. Şiddet olayının ise çoğunlukla acil serviste (%33,90) 
yaşandığı, birçoğunun saldırı esnasında yalnız çalıştığı (%64,50) ve olay 
sonucunda herhangi bir idari/adli işlem yapılmadığı (%83,90) belirlenmiştir. 
Ayrıca şiddet olayının türünün çalışanın yaşına, çalışanın şiddete maruz 
kaldığı sırada yalnız çalışıp çalışmama durumuna, saldırıya maruz kalınan 
yere ve olay sonucunda yapılan işleme göre istatistiksel açıdan anlamlı bir 
farklılık gösterdiği bulunmuştur (p<0,05). Çalışmadan elde edilen sonuçların 
sağlık yöneticilerine, şiddet olaylarının en aza indirgenmesinde, önemli 
kanıta dayalı bilgiler sunacağı düşünülmektedir. 

Makale Geçmişi 
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22 Mart 2019 
Kabul Tarihi 
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1. Giriş 

İş yeri şiddeti sağlık çalışanları tarafından oldukça sık karşılaşılan ve yaygın bir 
sorundur (Kwok vd, 2006; Fute vd, 2015; El-Gilany vd, 2010). Literatürde iş yeri 
şiddetine ilişkin birbirinden farklı birçok tanım yer alsa da en kapsamlı tanımı 
Dünya Sağlık Örgütü “başka bir bireye ya da bir gruba karşı, iş ile ilişkili koşullar 
altında, gücün, tehdidin ya da fiili bir eylemin kasıtlı olarak kullanılması 
neticesinde yüksek ihtimalle yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişim bozukluğu 
ya da yoksunluk ile sonuçlanacak olaylar” şeklinde ifade etmiştir (World Health 
Organization, 1995). Tanımdan da anlaşılacağı üzere iş yerinde maruz kalınan 
şiddet eyleminin saldırgan tarafından kasti olarak gerçekleştirilmesi, iş yeri 
koşulları içerisinde meydana gelmesi ve yalnızca fiziksel bir eylem değil, sözlü bir 
tehdidin de şiddet olarak ifade edilebileceği ve eylem sonucunda şiddete maruz 
kalan birey ya da grubun psikolojik olarak etkilenmesinin dahi iş yeri şiddeti 
olarak ifade edildiği görülmektedir.  

Fiziksel şiddetin iş yerinde çoğunlukla dikkate alınıyor olmasıyla birlikte sözlü 
şiddetin uzun süredir göz ardı edildiği ancak son zamanlarda bu konuda artan bir 
ilginin olduğu görülmektedir. Çünkü çalışanlar sözlü şiddetle daha sık 
karşılaşmakta ve tekrar eden bu durum onları psikolojik olarak önemli derecede 
etkilemektedir (Di Martino, 2003; Fisekovic-Kremic, 2017). Her ne kadar şiddet 
olayı fiziksel şiddet ve sözlü şiddet olarak iki gruba ayrılsa da (Teymourzadeh vd, 
2014), saldırgan açısından değerlendirildiğinde ise şiddet eylemi üç farklı 
kategoride değerlendirilebilmektedir (Wiskow, 2003).  
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Tablo 1. Şiddet eyleminin saldırgan açısından türleri 
Şiddetin Türü Tanımı Örnek 

Tip I 
Saldırganın iş yeri ile ilgili 

herhangi bir iş ilişkisi 
bulunmamaktadır 

Saldırganın hırsızlık ya da suç eylemi 
için iş yerine girmesi 

Tip II 
Saldırgan iş yerinde müşteri 

konumundadır 

Müşterinin/hastanın/yolcunun aldığı 
hizmet karşılığında saldırgan tavırlar 

sergilemesi 

Tip III 
Saldırgan da eylemin gerçekleştiği 

iş yerinde bir çalışandır 
Birlikte çalışılan iş arkadaşının ya da 
üst yöneticinin saldırıda bulunması 

Kaynak: California Occupational Safety and Health Administration, 1995 

Şiddet eyleminin kategorilere ayrılması hangi meslek grubunun hangi türde 
şiddete maruz kalabileceği riskini belirlemede ve ona yönelik iyileştirmelerin 
yapılmasında yol gösterici olmaktadır (LeBlanc ve Kelloway, 2002). Sağlık 
çalışanları çoğunlukla Tip II olarak tanımlanan müşteri konumundaki 
hastalar/hasta yakınları tarafından gerçekleştirilen şiddet eylemine maruz 
kalmaktadırlar (Phillips, 2016).  

Şiddet eyleminin gerçekleşmesine neden olan faktörlerin oldukça çeşitli olduğu 
görülmektedir. Bu faktörler arasında bir taraftan saldırganın alkol/uyuşturucu 
kullanma durumu, şiddet eylemine yatkınlığı ve psikolojik sorunlar gibi bireysel 
özellikler yer alırken diğer taraftan iş yerinde algılanan örgütsel adaletin düşük 
olması ve yeterli güvenlik önlemlerinin yer almaması gibi iş yeri ile ilgili faktörler 
de yer almaktadır (Barling, 1996; Madhok, 2009). Eğer iş yerinde şiddet eylemini 
önlemeye yönelik yeterli ve etkili programlar ve düzenlemeler yapılmıyorsa bu 
faktörler bir araya gelerek şiddete maruz kalma riskinin artmasına neden 
olmaktadır (McPhaul ve Lipscomb, 2004).  

Literatürde sağlık çalışanları arasında şiddet eylemine maruz kalma durumlarının 
değerlendirildiği çalışmalarda araştırma konusunun çoğunlukla hekim ve 
hemşireler üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir (Gacki-Smith vd, 2009; Pan vd, 
2015; Gates vd, 2011; Magnavita ve Heponiemi, 2011; Kitaneh ve Hamdan, 2012; 
Adib vd, 2002; Pich vd, 2010; Carmi-Iluz vd, 2005). Ancak hekim ve hemşire 
dışında hem hasta/hasta yakınları hem de diğer çalışanlar ile sıklıkla iletişim 
halinde olan diğer sağlık çalışanlarının da şiddet eylemine maruz kalabileceği 
olasılığından hareketle bu çalışmada tıbbi sekreterlerin şiddet eylemine maruz 
kalma durumları araştırılmış ve değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen 
sonuçların hem literatürdeki bu boşluğu dolduracağı hem de sağlık yöneticilerine 
şiddet eyleminin en aza indirgenmesine yönelik düzenlemeler konusunda ışık 
tutacak bilgiler sunacağı düşünülmektedir.    

2. Yöntem 

Bu çalışmanın amacı tıbbi sekreterlerin şiddete maruz kalma durumlarını, maruz 
kalınan şiddet olayının özelliklerini ve şiddet olayının türünün saldırganların, 
çalışanların ve şiddet olayının özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 
araştırmak ve değerlendirmektir. Çalışmanın evrenini Türkiye’de faaliyet 
göstermekte olan bir kamu hastanesinde fiilen çalışmakta olan 170 tıbbi sekreter 
oluşturmaktadır. Şubat-Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada 
örneklem seçilmemiş olup, evreninin tümüne ulaşılmaya çalışılmış ve toplamda 
120 (%71) tıbbi sekreter ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama 
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aracı olarak anket formu kullanılmıştır. İki bölümden oluşan anket formunun 
birinci bölümünü Arnetz (1998) tarafından geliştirilen “Şiddet Olay Formu” ikinci 
bölümünü ise çalışanların cinsiyet, yaş ve meslekte çalışma süreleri gibi bireysel 
özelliklerinin sorulduğu bir kişisel bilgi formu oluşturmaktadır. Şiddet olay formu 
şiddet olayının ve saldırganın özelliklerine ilişkin soruların yer aldığı 16 maddeden 
oluşmaktadır. Kurumun bağlı bulunduğu Kamu Hastaneleri Birliği Genel 
Sekreterliğinden ilgili izinler alındıktan sonra her bir çalışanın bilinçli rızasına 
başvurulmuş olup, çalışmaya katılmada gönüllük esas alınarak yüz yüze görüşme 
yöntemi ile anketler uygulanmıştır. Anketlerin görüşme süresi ortalama olarak 10-
15 dakika sürmüştür.  

Araştırmanın amacına uygun olarak toplanan veriler IBM SPSS 25 programına 
aktarılarak tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare analizi gerçekleştirilerek elde edilen 
bulgular değerlendirme kapsamına alınmıştır.  

3. Bulgular 

Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgular tablolar aracılığıyla 
sunulmuştur.  

Tablo 2’de araştırmaya katılan tıbbi sekreterlere ve şiddet uygulayanlara ilişkin 
bazı tanımlayıcı istatistikler yer almaktadır. 

Tablo 2. Tıbbi sekreterlere ve şiddet uygulayanlara ilişkin tanımlayıcı istatistikler 
Özellikler 

Sıklık Yüzde (%) 
Tıbbi sekreterler (n=120) 
Cinsiyet 
Kadın 
Erkek 

 
57 
63 

 
47,50 
52,50 

Yaş grupları (yıl) 
18 - 33 
34 yaş ve üstü 

 
42 
78 

 
35,00 
65,00 

Çalışma yılı 
5 yıl ve altı 
6 yıl ve üzeri 

 
34 
86 

 
28,30 
71,70 

Şiddete maruz kalma 
Evet 
Hayır 

 
62 
58 

 
51,70 
48,30 

Saldırganlar (n=62) Sıklık Yüzde (%) 
Cinsiyet 
Kadın 
Erkek 

 
6 

56 

 
9,70 

90,30 
Saldırganın konumu 
Hasta 
Hasta yakını 
Diğer personel 

 
14 
43 
5 

 
22,60 
69,40 
8,10 

Saldırganın yaşı (tahminen) 
40 yaş ve altı 
40 yaş üzeri 

 
42 
20 

 
67,70 
32,30 

Şiddetin nedeni (tahminen) 
Şiddete yatkınlık 
Alkol/uyuşturucu etkisi 
Bilinmeyen 

 
21 
11 
30 

 
33,90 
17,70 
48,40 
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Tablo 2 incelendiğinde çalışmada yer alan tıbbi sekreterlerin çoğunlukla erkek 
(%52,50) ve 34 yaş ve üstü (%65) olduğu, 6 yıl ve daha fazla (%71,70) bu mesleği 
icra ettiği ve yarısından çoğunun şiddete maruz kaldığı (%51,70) görülmektedir. 
Şiddet eylemini gerçekleştiren saldırganlara ilişkin tanımlayıcı istatistikler 
incelendiğinde önemli bir çoğunluğunun erkek (%90,30), 40 yaş ve altında 
(%67,70) ve hasta yakını (%69,40) olduğu görülmektedir. Aynı zamanda şiddete 
uğrayanların birçoğunun neden şiddete uğradığını (%48,40) bilmediği tespit 
edilmiştir. 

Tablo 3. Şiddet olayının özelliklerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler 

Özellikler (n=62) Sıklık Yüzde (%) 

Şiddetin türü 
Sözlü şiddet 
Fiziksel şiddet 

 
52 
10 

 
83,90 
16,10 

Şiddete maruz kalma sıklığı 
2 ve daha az 
3 ve daha fazla 

 
32 
30 

 
51,60 
48,40 

Şiddet olayının üzerinden geçen süre 
1 yıl ve daha az 
1 yıldan daha fazla 

 
31 
31 

 
50,00 
50,00 

Şiddet olayının gerçekleştiği yer 
Bekleme odası 
Acil servis 
Poliklinik 
Koridor 

 
14 
21 
14 
13 

 
22,60 
33,90 
22,60 
21,00 

Şiddet olayının gerçekleştiği zaman 
Hasta kaydının yapıldığı sırada 
Tedavi/fiziksel bakım esnasında 
Tedavi/fiziksel bakım bittikten sonra 

 
26 
17 
19 

 
41,90 
27,40 
20,70 

Şiddet olayına maruz kalacağını anlama 
Evet 
Hayır 

 
25 
37 

 
40,30 
59,70 

Şiddet olayına maruz kalındığında yalnız çalışma 
Evet 
Hayır 

 
40 
22 

 
64,50 
35,50 

Şiddet olayı karşısındaki tepki 
Kendini savunma 
Yardım isteme 
Diğer çalışanların yardıma gelmesi 
Hiçbir şey yapmama 

 
29 
10 
14 
9 

 
46,80 
16,10 
22,60 
14,50 

Şiddet olayı karşısında hissedilen 
Hiçbir şey 
Korku 
Öfke 
Aşağılanma 
Hayal kırıklığı 
Çaresizlik  

 
18 
3 

15 
13 
14 
5 

 
29,00 
4,80 

24,20 
12,90 
12,90 
16,10 

Şiddet olayının sonucunda ne yapıldığı 
Polis raporu tutulması 
İş kazası raporu tutulması 
Hiçbir idari/adli işlem yapılmaması 

 
7 
3 

52 

 
11,30 
4,80 

83,90 

Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya katılan tıbbi sekreterlerin maruz kaldığı şiddet 
olayının çoğunluğunun sözlü şiddet (%83,90) olduğu, 2 ve daha az kere şiddete 
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uğradığı (%51,60), katılımcıların yarısının en son maruz kaldığı şiddet olayının 
üzerinden 1 yıl ve daha az süre geçtiği (%50), şiddet olayının çoğunlukla acil 
serviste (%33,90) yaşandığı ve şiddetin hasta kaydının yapıldığı esnada (%41,90) 
gerçekleştiği görülmüştür. Katılımcıların çoğunluğu şiddet olayına maruz 
kalacağını önceden tahmin edemediklerini (%59,70), olay gerçekleştiğinde yalnız 
çalışmakta olduklarını (%64,50) ve tepki olarak da kendilerini savunmaya 
geçtiklerini (%46,80) ifade etmişlerdir. Olay gerçekleştikten sonra katılımcıların 
çoğunluğunun hiçbir şey hissetmedikleri (%29,00) ve şiddet eylemi sonucunda 
olayların %83,90’ına hiçbir idari/adli işlem yapılmazken, %11,30’una polis raporu 
tutulduğu tespit edilmiştir (Tablo 3).  

Tablo 4. Şiddet olayının türünün katılımcıların ve şiddet uygulayanların çeşitli kişisel 
özelliklerine göre değerlendirilmesi 

Özellikler 
Şiddet olayının türü Test 

sonucu Sözlü şiddet Fiziksel şiddet 
Çalışanın cinsiyeti 
Kadın 
Erkek 

 
26 
26 

 
2 
8 

X2= 3,273 
p=0,070 

Çalışanın yaşı 
18-33 
34 yaş ve üstü 

 
21 
31 

 
1 
9 

X2= 3,995 
p=0,046* 

Çalışma süresi 
5 yıl ve altı 
6 yıl ve üzeri 

 
12 
40 

 
1 
9 

X2= 0,995 
p=0,319 

Saldırganın cinsiyeti 
Kadın  
Erkek 

 
6 

46 

 
10 
0 

X2= 2,231 
p=0,135 

Saldırganın yaşı 
40 yaş ve altı 
40 yaş üzeri 

 
33 
19 

 
9 
1 

X2= 3,198 
p=0,074 

Saldırganın konumu 
Hasta  
Hasta yakını 
Diğer personel 

 
14 
34 
4 

 
0 
9 
1 

X2= 5,659 
p=0,059 

Şiddet olayına maruz kalındığında yalnız 
çalışma 
Evet 
Hayır 

 
 

37 
15 

 
 

3 
7 

X2= 5,951 
p=0,015* 

Şiddete maruz kalınan yer 
Bekleme odası 
Acil servis 
Poliklinik 
Koridor 

 
14 
15 
13 
10 

 
0 
6 
1 
3 

X2= 8,406 
p=0,038* 

Şiddete maruz kalacağını anlama 
Evet 
Hayır 

 
19 
33 

 
6 
4 

X2= 1,882 
p=0,170 

Şiddet olayının sonucunda yapılan işlem 
Polis raporu tutulması 
İş kazası raporu tutulması 
Hiçbir idari/adli işlem yapılmaması 

 
3 
2 

47 

 
4 
1 
5 

X2= 8,483 
p=0,014* 

*: p<0,05 anlamlılık 

Tablo 4’te şiddet olayının türünün çalışanların, saldırganların ve maruz kalınan 
şiddet olayının bazı özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı 
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değerlendirilmiştir. Tablo 4 incelendiğinde şiddet olayının türünün çalışanın 
yaşına (X2= 3,995; p=0,046), çalışanın şiddete maruz kaldığı sırada yalnız çalışıp 
çalışmama durumuna (X2= 5,951; p=0,015), şiddete maruz kalınan yere (X2= 8,406; 
p=0,038) ve olay sonucunda yapılan işleme (X2= 8,483; p=0,014) göre istatistiksel 
açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak şiddet olayının 
türünün çalışanın cinsiyetine, çalışma süresine, saldırganın cinsiyetine, saldırganın 
yaşına, saldırganın konumuna ve şiddete maruz kalacağını önceden fark etme 
durumuna göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermediği (p>0,05) 
tespit edilmiştir.  

4. Tartışma  

Bu çalışmada tıbbi sekreterlerin şiddet eylemine maruz kalma durumları, şiddet 
eyleminin özellikleri ve şiddet eyleminin türünün bireysel ve şiddet eylemine 
ilişkin bazı özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını değerlendirmek 
amaçlanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre tıbbi sekreterlerin 
yarısından fazlasının (%51,70) şiddet eylemine maruz kaldığı ve şiddetin 
çoğunlukla (%83,90) sözlü şiddet olduğu belirlenmiştir. Chen ve diğerleri (2008) 
tarafından Tayvan’da bir psikiyatri hastanesinde çalışan sağlık personelinin 
şiddete maruz kalma durumlarının değerlendirildiği araştırmada da çalışmaya 
katılan tıbbi sekreterlerin %72’sinin sözlü şiddete maruz kaldığı gözlemlenmiştir. 
Benzer şekilde Ayrancı (2005) tarafından Türkiye’de acil servis departmanlarında 
çalışan sağlık personelinin şiddete maruz kalma sıklıklarının incelendiği 
araştırmada yer alan tıbbi sekreterlerin %80’inin sözlü şiddete maruz kaldığı 
görülmüştür.  

Çalışmada şiddet eylemini gerçekleştiren saldırganların önemli bir çoğunluğunun 
erkek (%90,30) ve hasta yakını (%69,40) olduğu tespit edilmiştir. Öztürk ve 
Babacan (2014) tarafından sağlık çalışanlarının şiddete uğrama nedenlerini ve 
etkileyen faktörleri değerlendirdikleri çalışmada hekim, hemşire ve diğer sağlık 
çalışanlarından oluşan katılımcıların %74’ünün şiddete maruz kaldığı ve bu 
şiddetin %70’inin sözlü şiddet olduğunu ve şiddet eylemini gerçekleştiren 
hasta/yakınlarının %59’unun erkek olduğu belirlenmiştir. Demircioğlu ve diğerleri 
(2015) tarafından sağlık çalışanlarının şiddet ile karşılaşma sıklığını ve algılarını 
belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada yer alan tıbbi sekreterlerin 
%68’inin şiddete maruz kaldığı ve tüm katılımcıların en çok hasta yakınlarından 
(%64,1) şiddet gördüğü gözlemlenmiştir.  

Tıbbi sekreterlerin şiddet eylemine en çok acil serviste (%33,90) maruz kaldığı ve 
olay gerçekleşirken yalnız çalıştıkları (%64,50) tespit edilmiştir. Devebakan 
(2018) tarafından Beyaz Kod bildirimi yapılmış olan şiddet vakalarını incelemek 
amacıyla yapılan araştırmada tıbbi sekreterlerin de yer aldığı sağlık çalışanları 
arasında en çok sözlü şiddete (%86,9) maruz kalındığı, saldırganların hasta yakını 
(%66,3) ve erkek (%60,6) olduğu ve olayın en çok acil servislerde (%65) yaşandığı 
ifade edilmiştir.  El-Gilany ve diğerleri (2010) tarafından diğer sağlık çalışanlarının 
da yer aldığı araştırmada birinci basamakta çalışan sağlık personelinin şiddet 
eylemine maruz kalma durumları ve etkileyen faktörler incelenmiş ve 
saldırganların çoğunlukla hasta yakını (%68,1) olduğu ve en çok acil serviste 
çalışan personelin şiddete maruz kaldığı (%67,5) gözlemlenmiştir.  
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Gerçekleşen şiddet eylemi sonucunda çoğunlukla hiçbir idari/adli işlem 
yapılmadığı (%83,90) tespit edilmiştir. Magnavita ve Heponiemi (2012) İtalya’da 
bir kamu hastanesinde diğer sağlık çalışanlarının da çalışmada yer aldığı sağlık 
personelinin şiddet eylemine maruz kalma durumlarını değerlendirdikleri 
çalışmada gerçekleşen fiziksel şiddet eylemlerinin (%42,5) ve sözlü şiddet 
eylemlerinin (%43,8) sonucunda herhangi bir rapor tutulmadığını tespit 
etmişlerdir. Akca ve diğerleri (2014) tarafından özel bir sağlık merkezinde görev 
yapan sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma durumlarını incelemek amacıyla 
yapılan çalışmada gerçekleşen şiddet eylemlerinin tamamının sözlü şiddet olduğu 
ve eylem sonucunda hiçbir idari ya da adli işlem yapılmadığı belirlenmiştir.  

Çalışmada tıbbi sekreterlerin maruz kaldıkları şiddetin türünün bireysel ve şiddet 
eylemine ilişkin özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı da değerlendirilmiş ve 
bunun sonucunda şiddet eyleminin türünün çalışanın yaşına, şiddet eyleminin 
gerçekleştiği sırada yalnız çalışma durumuna, şiddet eyleminin gerçekleştiği yere 
ve olay sonucunda yapılan işleme göre farklılaştığı bulunmuştur (p<0,05). 
Devebakan (2018) tarafından gerçekleştirilen çalışmada da sağlık çalışanlarının 
maruz kaldığı şiddet eyleminin türünün saldırganın cinsiyetine, şiddet eyleminin 
gerçekleştiği yere ve şiddetin nedenine göre farklılık gösterdiği görülmüştür 
(p<0,05).  

5. Sonuç ve Öneriler 

Literatürde sağlık sektöründe iş yeri şiddetine maruz kalma durumlarının 
çoğunlukla hekim ve hemşireler üzerinde yoğunlaşmasından dolayı bu çalışmada 
hasta/hasta yakınlarının ve çalışanların sıklıkla iletişim halinde olduğu diğer sağlık 
çalışanı olarak ifade edilen tıbbi sekreterlerin şiddet eylemine maruz kalma 
durumları, şiddet eyleminin özellikleri ve şiddet eyleminin türünün hangi 
bireysel/şiddete ilişkin özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği 
araştırılmıştır.  

Çalışmada tıbbi sekreterlerin de önemli bir kısmının hekim ve hemşireler gibi 
şiddete maruz kaldığı ve şiddet eyleminin çoğunlukla sözlü şiddet olarak 
gerçekleştiği belirlenmiştir. Şiddet eyleminin çoğunlukla hasta yakınları tarafından 
acil servislerde gerçekleşiyor olması hasta yakınlarının sağlık hizmetinin bir an 
önce hastaya ulaşmasını istemelerinden ve hastalarının aciliyet durumlarıyla ilgili 
endişe duymalarından kaynaklandığı şeklinde değerlendirilebilir. Acil servislerde 
şiddet eylemlerinin önüne geçebilmek adına triyaj sisteminin etkili bir şekilde 
uygulanıyor olması ve hasta ve yakınlarının süreçte izlenecek adımlara ve öncelik 
sırasına ilişkin bilgilendirilmesi önerilebilir. Ayrıca acil olmayan hastaların acil 
servisi gereksiz meşgul etmelerinin önüne geçilmesine yönelik çalışmaların 
yapılması da teşvik edilmelidir. Buna yönelik olarak Sağlık Bakanlığının şiddet 
olaylarını önlemek için kapsamlı bir eylem planı içinde olduğu bilinmekle birlikte, 
bu plan çerçevesinde toplumun sağlık okuryazarlığını artırmak için eğitimler 
verilmesi önerilebilir. Tıbbi sekreterlerin özellikle hasta iletişimi, öfke kontrolü, 
çatışma vb. konularda hizmet içi eğitimler almaları sağlanarak, şiddet eyleminin 
henüz gerçekleşmeden önlenmesi sağlanabilir. Diğer taraftan da sağlık 
çalışanlarının iş yüklerinin azaltılması adına norm kadro çalışmalarına da öncelik 
verilerek, çalışanların stres/yorgunluk düzeyleri azaltılıp böylece daha verimli 
çalışmaları sağlanabilir. Ayrıca eylemin gerçekleştiği acil servislerde yeterli sayıda 
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güvenlik personelinin bulunması ve izleme sistemlerinin yer alması ve olay 
sonucunda uygulanacak idari/adli işlemlerin hasta ve hasta yakınlarının fark 
edebileceği şekilde ilan edilmesinin şiddet eylemlerini azaltabileceği 
düşünülmektedir. 

Gerçekleşen şiddet eylemi sonucunda %11,30’una idari/adli işlem raporu 
tutulduğu tespit edilmesine karşın eylemlerin %83,90’ına hiçbir idari/adli işlem 
yapılmadığı belirlenmiştir. İşlem yapılmamasının nedeni olarak tıbbi sekreterlerin 
sözlü şiddeti bir şiddet eylemi olarak algılamadıklarından ve sürekli sözlü şiddete 
maruz kalmanın vermiş olduğu duyarsızlıktan dolayı bildirmemelerinden; diğer 
taraftan şiddet eylemi bildirilse dahi hastane yönetiminin konuya ilişkin herhangi 
bir önlem almamasından da kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir. Diğer 
sağlık personelinin de hekim ve hemşireler kadar şiddet konusunda bilgi sahibi 
olmaları ve yalnızca fiziksel şiddetin değil, sözle yapılan eylemlerin de şiddet 
davranışı olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Bu anlamda, sağlık çalışanlarının da 
aktif katılımıyla şiddeti önlemeye yönelik sempozyum/çalıştay gibi etkinlikler 
yapılarak bu konudaki farkındalığın artırılması ile şiddet eylemlerinin 
azaltılabileceği düşünülmektedir. 

Sonuç olarak; tıbbi sekreterlerin hasta ve hasta yakınları ile kurumda ilk 
karşıladığı bölüm ve çalışan olması, kayıt işlemlerinden kurumdan ayrılana dek 
önemli bir süre boyunca iletişim halinde olmalarından dolayı, bu çalışmada diğer 
sağlık çalışanlarından tıbbi sekreterlerin maruz kaldığı şiddet olayları araştırılmış 
ve değerlendirilmiştir. Çalışmanın bir hastanede görev yapan tıbbi sekreterler 
üzerinde gerçekleştirilmesi sebebiyle elde edilen sonuçların tüm hastanelere 
genellenmesi hususunda bazı sınırlılıklar bulunmakla birlikte literatürde yalnızca 
tıbbi sekreterlerin şiddet eylemine maruz kalma durumlarının incelendiği 
çalışmaların az sayıda olması çalışmanın önemini artırmaktadır. Böylece 
çalışmadan elde edilen sonuçlar ile literatürde önemli bir boşluğun doldurulacağı 
ve sağlık yöneticilerine önemli kanıta dayalı bilgiler sunulacağı düşünülmektedir. 
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