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AÇILIŞ KONUŞMALARI
Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın dekanım ve dekan yardımcılarım, Sayın
anabilim dalı başkanları, Sayın Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürüm, Sayın öğretim üye ve
elemanları, Sevgili Öğrenciler.
1.Uluslarası-3.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresine hoşgeldiniz. Hemşirelik Tarihi ve
Dökümantasyon Çalışma Grubu olarak kongre bütçemize katkı sağlamakamacı ile ikinci el
giysi satarak gerçekleştirdiğimiz 1.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresinden sonra, bugüne
ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Kongremizin gerçekleşmesi için destek veren Sayın
Rektörümüz ve rektör yardımcılarımıza, öğrencilerimize, sponsorlarımıza ve tüm emeği
geçenlere,

hemşirelik tarihi çalışmaları konusunda bize cesaret ve destek veren Ege

Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroentorololoji Anabilim Dalı Emekli öğretim üyesi sayın Eren
Akçiçek hocamıza çok teşekkür ederim.
Bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaşacak olan yurtdışı ve yurt içinden gelen değerli
konuşmacılarımıza, kongreleri zenginleştiren siz değerli katılımcılarımıza çok teşekkür
ederim.

Dün verimli geçen Hemşirelik Tarihi Öğretimi Çalıştayımızın enerjisi yüksekti,

Hemşirelik Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı ve Derneğinin kurulması gündemimizdeydi.
Hemşirelik tarihini bilmek, ortak belleğimiz olan hemşirelik tarihine sahip çıkmamız
geçmişi analiz ederek geleceğimizi planlama açısından önemlidir. İlk kongremizden bu yana
hemşirelik tarihi konusunda yayınlanan makale sayısında, fakülteler bazında hemşire
üniformalarının yeniden dikilmesi, müze oluşturma çalışmalarında belirgin bir artış olduğu
görülmektedir. Birçok arkadaşımızın hemşireliğe ilişkin belge ve obje toplamaya
başladıklarını, bu konuda seçici algılarının geliştiğini görüyorum. Bu da geçmişte sahip
çıkamadığımız belge ve objelere bundan sonra sahip çıkacağımızı ve kayıpların daha az
olacağını göstermesi açısından önemlidir.
Kongremizin bilimsel ve sosyal açıdan verimli geçmesini dilerim, saygı ve sevgilerimle.
Prof. Dr. İsmet EŞER
İzmir
2018
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Sayın Rektörüm, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürüm ve Müdür Yardımcılarım, Fakülte
Dekanım, Dekan Yardımcılarım, öğretim üyeleri, değerli konuklar ,değerli katılımcılar ve
öğrenciler.
Tarih geçmişimiz ile geleceğimizin kucaklaşıp elde ettiklerimizle yola devam etmemizi
sağlayan her türlü etkinlik ve düşünceyi kapsar. Bir mesleğin durumunu anlamak ve
yorumlamak için ilk çağlara gitmek, tarihsel gelişimine göz atmak, mesleğin ortaya nasıl
çıktığını, nasıl gelişim gösterdiğini ve günümüze kadar olan dönemdeki süreci bilmek
gerekmektedir. Bu anlamda bakıldığında meslekleşme sürecinde yapılan her türlü olayın
yazılması ve belgelerle saklanması gelişmenin ve var olmanın temelini oluşturmaktadır. Bu
nedenle mesleğin gelişebilmesinde geçmişten günümüze, geleneksellikten profesyonelliğe
nasıl gelindiği, kat edilen yollar kısacası geçmişi anlamamızı sağlayacaktır. Tarihin
derinliklerinde ilerken elde edilenlerin günümüze ışık tutmasını sağlamayı istiyorsak, bu
alandaki bilgileri içeren belgeleri değerlendirmeyi, arşivlemenin önemini ve bir sonraki
kuşağa muhafaza etmesi için aktarabilmeyi başarmalıyız. Bu nedenle meslek tarihimizi lisans
eğitiminden başlayarak gereken ilgiyi uyandıracak çalışma ve çabaları organize etme, içinde
yer alma bu sorumluluk bilinci ile hareket etmememiz gerektiğine inanıyorum.
Dün gerçekleştirdiğimiz hemşirelik eğitimi çalıştayı da bu inancı desteklemektedir.
Hemşirelik tarihi ve etik ABD kurulması, yüksek lisans programlarının açılması ve bu süreçte
bunu engelleyen yasal prosedürlerde düzenleme yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.
Hazırlanan raporun bir örneğinin de üniversite senatolarının yanında YÖK ile paylaşılmasının
da gerekli olduğu belirtilmiştir.
Bu inançla on yıl önce fakültemizde kurulan tarih ve dokümantasyonunda tarihe ilgi
duyan, çalışmaları olan ve çalışmaya gönüllü olan kişilerden oluşmuştur. Bu komisyonun bir
çok faaliyetlerinden biri olan toplantı ve seminer düzenleme kapsamında yer alan kongremiz
geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenmektedir.
EÜ hemşirelik yüksekokulu olarak (sonrasında fakülte olarak devam ettik) ilk
kongremizi 19-21 Haziran 2014 (geçmişten günümüze hemşirelik) ,1-4 Haziran

2016

(Savaşlar ve hemşirelik) yılında ikinci kongremizi Muhittin Erel Amfisinde ve okulumuz
toplantı salonlarında gerçekleştirdik. Üçüncüsünü ve ilk uluslararası toplantımızı yeni fakülte
binamızda 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştiriyoruz. Kongremizin hem
6

uluslararası hem de yeni binada olması ile ilklere imza atmanın da gurur ve mutluluğunu
yaşıyoruz.
Kongremizin bilimsel program içeriğinin oluşturulmasında emeği geçen emekli öğretim
üyesi ve okulumuzun ilk öğrencisi sayın Prof. Dr. İnci Erefe, emekli öğretim üyesi Dr öğretim
üyesi (tıp tarihi ve deontoloji BD doktoralı –gastroenterolog) Eren Akçiçek hocalarıma;
bilimsel programımızın güçlü ve zengin olmasında katkı sağlayan tüm davetli konuşmacı ve
moderatörlerimize; bilimsel ve düzenleme kurulunda görev alan öğretim üye ve
elemanlarına,
LOVİ çalışanlarına ve kongrenin ilk günün sonunda kongre temasına uygun tiyatro
gösterisinde bulunacak olan HEFATİT öğrenci grubumuza da teşekkür ederim.
Kongremizin düzenlenmesi sırasında desteklerini esirgemeyen fakültemiz dekan ve
dekan yardımcılarına, idari ve çalışan personelimize bize bir telefon uzaklığında olan yakın
destek ve ilgisini esirgemeyen üst yönetimimiz sayın Rektörümüz Prof.Dr Necdet Budak,
rektör yardımcılarımız Prof Dr. Mehmet Ersan ve Prof Dr. Kutsal Turhan’a ulaşılabilir olmayı
sağladıkları için ayrıca teşekkür ederiz.
Siz

değerli

katılımcılarımız

ve

konuklarımıza

kongremize

katılımlarınızdan

/teşriflerinizden dolayı teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi sunar, başarılı bir kongre
geçirmenizi dilerim.
Prof.Dr Asiye Durmaz Akyol
2018
İzmir.
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SS-1 A LEADING NURSE FROM AFRICA: MARY ELIZA MAHONEY
“THE FIRST PROFESSIONAL NEGRO NURSE”
Assist. Prof. PhD, BSN Burçin IŞIK1, Msc. Samineh ESMAEILZADEH2
1
2

Near East University, Nursing Faculty,

Near East University, Nursing Faculty/ PhD student in Near East University, Nursing Faculty

ABSTRACT
All countries in the world are affected by diverse, multifactorial health challenges. In Africa,
these challenges are characterised by a high burden of disease, poor governance, economic
issues, poor distribution of resources, and political instability that make it extremely difficult
to deliver high-quality health care to the population. Such challenges are a reflection of one of
the major shortcomings that exist within the healthcare system, which is nursing leadership.
Nursing is very closely related to leadership behaviors/skills and to reach the targets in
effective and efficient ways. The importance of nursing leadership skills are emphasized in
African settings, where the nurse’s job is quite tedious and consists of shift work including
nights and weekend duties. It is also important to promote evidence-based nursing practice.
There are some African health leaders who are transforming the healthcare system despite the
cumbersome challenges which exist on the African continent. It is also lamented that, in most
cases, the work of the African health leaders does not gain popularity. This review aims to
introduce one of the african nurse leader Mary Eliza Mahoney. Mary Eliza Mahoney's place
in history was sealed as the first African American professional nurse. Her professionalism
helped raise the status of all nurses. She was also one of the first black members of the
American Nurses Association, and has been credited as one of the first women to register to
vote in Boston. As the first African-American woman to earn a professional training
certification in nursing, she demonstrated that the work itself was not the only challange

Key Words: Mary Eliza Mahoney; professional nurse; leader in nursing, nursing in Africa

INTRODUCTION
All countries in the world are affected by diverse, multifactorial health challenges. In Africa,
these challenges are characterised by a high burden of disease, poor governance, economic
issues, poor distribution of resources, and political instability that make it extremely difficult
to deliver high-quality health care to the population (1).
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The World Health Organization revealed that most researchers viewed the African health
system as fragile and weak (2). Health systems in Africa have faced repeated serious
challanges such as economic and structural adjustments of the 1980s; the HIV/AIDS epidemic
since the early 1990s; and the massive inflow of development assistance which created what
the contributors describe as a culture of dependency that robbed Africans of their “selfconfidence, self-respect, and self-determination, and the humiliation of being forced to
implement solutions [they] knew to be wrong”. In the midst of these challenges, emerged
shining examples of Africans who provided leadership at local, national, regional, and global
levels to improve health outcomes in various African populations (3,10). These individuals
worked under some of the same constraints that confront many health systems across subSaharan Africa today, including conflict and post-war contexts, inaccessibility of health
facilities to most communities, limited human resources, absence of health facilities and
equipment, insufficient finance, and weak supply chain management. Confronted by these
same challenges, these health leaders implemented innovative approaches that greatly
enhanced the impact of their work (3).
There is a critical shortage of health workers in at least 57 African countries. This is further
worsened by the emigration of health workers to Europe and the Americas. Hence, the health
care system faces challenges such as problems with the recruitment of health workers and
staff retention, the creation of healthy work environment and an increasing demand for clientfocused services (4).

Such challenges are a reflection of one of the major shortcomings that exist within the
healthcare system, which is nursing leadership. Nursing is very closely related to leadership
behaviors/skills and to reach the targets in effective and efficient ways. The importance of
nursing leadership skills are emphasized in African settings, where the nurse’s job is quite
tedious and consists of shift work including nights and weekend duties. It is also important to
promote evidence-based nursing practice.

There are some African health leaders who are

transforming the healthcare system despite the cumbersome challenges which exist on the
African continent. The leaders and their ideas, visions in health care facilities has huge
influences on the productivity, the work environment and the overall organizational
effectiveness (5). It is also lamented that, in most cases, the work of the African health leaders
does not gain popularity.
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Nursing is a dynamic and challenging profession requiring engaging and inspiring role
models and leaders. In today's ever changing and demanding healthcare environment,
identifying and developing nurse leaders is one of the greatest challenges faced by the nursing
profession (11). So, this review aims to introduce one of the african nurse leader Mary Eliza
Mahoney.
MARY ELİZA MAHONEY
Mary Eliza Mahoney's place in history was sealed as the first African American professional
nurse. Mary Mahoney was born on 1845 in Dorchester, Massachusetts. Boston. Mahoney's
parents were freed slaves, originally from North Carolina, who moved north before the Civil
War in pursuit of a life with less racial discrimination. Mahoney was the oldest of four
children; with one sibling dying early on as a child. At a young age, Mahoney was a loyal
Baptist and churchgoer who frequently attended People's Baptist Church in Roxbury (6).

She was a teenager when she began pursuing her dream to become a nurse (see figure 1). She
dedicated her life to the nursing. She worked in the New England Hospital for Women and
Children (now the Dimock Community Health Center). The hospital was dedicated to
providing healthcare only to women and their children. It was also exceptional because it had
an all-women staff of physicians. Here, Mahoney worked for 15 years in a variety of roles.
She acted as janitor, cook, and washer women. She also had the opportunity to work as a
nurse’s aide, enabling her to learn a great deal about the nursing profession. She worked as a
private duty nurse and families that employed Mahoney praised her calm and quiet efficiency.
She was admitted to the first professional nursing school in USA, and became the first black
woman to complete nurse's training in 1879 (6).

On March 3, 1878, at the age of 33, Mary Mahoney was accepted into New England
Hospital’s graduate nursing program. The New England Hospital for Women and Children
operated one of the first nursing schools in the United States. During her training, Mahoney
participated in mandatory 16-hours-per-day ward duty, where she oversaw the well-being of
six patients at a time. Days not requiring ward duty involved attending day-long lectures
while simultaneously devoting time to her studies.

Completing the rigorous 16-months

program on August 1, 1879, Mahoney was among the three graduates out of the 39 students
who began the program and the only African American awarded a diploma. Upon her
graduation Mary Mahoney became the first African American graduate nurse (6).
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After gaining her nursing diploma, Mahoney decided not to follow a career in public nursing
due to the overwhelming discrimination often encountered there. She worked for many years
as a private care nurse, earning a distinguished reputation. She worked for predominantly
white, wealthy families. Majority of her work with new mothers and newborns had been done
in New Jersey, with the occasional travel to other states. During the early years of her
employment, African American nurses were often treated as if they were household servants
rather than professionals. Mahoney emphasized her preference to eating dinner alone in the
kitchen, distancing herself from eating with the existing household help, to further dismiss the
relation between the professions. Mahoney also lived alone in an apartment in Roxbury where
she spent time reading and relaxing, while also attending church activities with her sister.
Nevertheless, families who employed Mahoney praised her efficiency in her nursing
profession. Mahoney's professionalism helped raise the status and standards of all nurses,
especially minorities. Mahoney was known for her skills and preparedness. As Mahoney's
reputation quickly spread, Mahoney received private-duty nursing requests from patients in
states in the north and south east coast (6).

One of many goals that Mahoney had hoped of achieving, was to change the way patients and
families thought of minority nurses. Mahoney wanted to abolish any discrimination in the
nursing field. Being an African American, in a predominantly white society, she often
received discrimination as an African American nurse. Mahoney didn't understand racial
discrimination in a workforce such as Nursing. In Massachusetts particularly, it was difficult
for African American nurses to find work following graduation due to the limitations of either
working in African American homes or working in white homes that already have African
American employees in household work. She believed that all people should have the
opportunity to chase their dreams without racial discrimination. It is said that Fredrick
Douglass, a prominent African American abolitionist and ex-slave of the time, was distantly
related to Mahoney which became one of the influences on Mahoney's active participation
against the repercussions of slavery and racial discrimination against minorities in the United
States (6).

Mahoney was an active participant in the nursing profession. In 1896, she joined the Nurses
Associated Alumnae of the United States and Canada (NAAUSC), which later became known
as the American Nurses Association (ANA). The NAAUSC consisted mainly of white
members, which were not always welcoming to black nurses. Mahoney felt that a group was
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needed which advocated for the equality of African American nurses. In 1908, she co-founded
the National Association of Colored Graduate Nurses (NACGN). In the following year, at the
NACGN’s first national convention, she gave the opening speech. At the convention, the
organization’s members elected Mahoney to be the national chaplain and gave her a life
membership (7).

After decades as a private nurse, from 1911 to 1912, Mahoney served as director of the
Howard Orphan Asylum for black children in Kings Park, Long Island, New York. The
Howard Orphan Asylum served as a home for freed colored children and the colored elderly.
This institution was run by African Americans. Here, Mary Eliza Mahoney finished her
career, helping people and using her knowledge however she knew best. She finally retired
from nursing after 40 years in the profession. However, she continued to champion women’s
rights. After the 19th amendment was ratified in August 1920, Mahoney was among the first
women who registered to vote in Boston. Mahoney lived until she was 80. After three years of
battling breast cancer, she died on January 4, 1926. She is buried in Woodlawn Cemetery in
Everett, Massachusetts.
Mahoney’s pioneering spirit has been recognized with numerous awards and memorials. In
1936, the National Association for Colored Graduate Nurses founded the Mary Mahoney
Award in honor of her achievements. She was virtually alone as a black member and when the
organization showed no signs of expanding its diversity, she worked as a co-founder to
establish the National Association of Colored Graduate Nurses (NACGN) in 1908. Mahoney
was inducted into the Nursing Hall of Fame in 1976 and received induction into the National
Women's Hall of Fame in 1993. Women’s suffrage and women’s rights in general were also
issues that received her formidable commitment and determination. This award is given to
nurses or groups of nurses who promote integration within their field. The award continues to
be awarded today by the American Nurses Association. The AHA further honored Mahoney
in 1976 by inducting her into their Hall of Fame. Mahoney joined another esteemed group of
women in 1993, when she was inducted into the National Women’s Hall of Fame in Seneca
Falls, New York (6).
Mahoney’s grave in Everett, Massachusetts has also become a memorial site. In 1973, Helen
S. Miller, winner of the Mahoney Award in 1968, led a fundraising drive to erect a monument
to Mahoney at the gravesite. Her efforts were supported by the national sorority for
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professional and student nurses, Chi Eta Phi, and the ANA. The memorial was completed in
1973, and stands as a testament to Mahoney’s legacy (6,8).

Mary Mahoney was widely recognized within her field as a pioneer who opened the door of
opportunity for many black women interested in the nursing profession. As such, when the
National Association of Colored Graduate Nurses (NACGN) was organized in New York in
1908, Mahoney was asked to give the welcoming address. Following her speech at the first
NACGN Convention at Boston in 1909, Mahoney was made a lifetime member, exempted
from dues, and elected chaplain (8). Her professionalism helped raise the status of all nurses.
Her competent professionalism had patients from all over the country requesting her services.

In 1936, the NACGN and ANA established an award in her honor every year, to raise the
status of black nurses and strive to ease racial obstacles. As the first African-American woman
to earn a professional training certification in nursing, she demonstrated that the work itself
was not the only challange. Contrary to what many people of the time thought about the
intelligence of Africans Americans, she also demonstrated that an African American could
competently handle, an even excel in, the demands of the field (9).

CONCLUSION
The leaders recognised the importance of teamwork within and outside the health sector for
achieving meaningful and sustainable health improvements. African health leaders primarily
focuses on health-service delivery with some attention to leadership in health policy but
virtually nothing on leadership in health research (3). The current and future demands of the
dynamic healthcare environment need aggressive nursing leadership integration in all
healthcare settings for an effective response to the local and global demands of the healthcare
system. This will strengthen the status of the profession and service delivery in all settings
within the African continent which nurses are entitled to serve by virtue of being advocates of
good health for the general population (10). African leaders under-recognised the impact of
nursing leadership in resolving healthcare issues. It is argued that if nursing leaders are not
recognised, their talents will disintegrate, or worse, that nurses could leave the stagnant
profession and go elsewhere where their talents are noticed and upheld (11) .
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ABSTRACT
The history of the nursing in Palestine has passed through four historical eras in this land; At
first, during Turkish era (1517-1917), which the health services were poor and primitive;
health practice prevalent related to fable, magic, and generally used herbs for treating
diseases. Nurses were trained by physicians in the hospitals that were set up by religions
orders mainly Christian. On the second, The British mandate (1921-1948), people continued
to suffer from poverty, ignorance, and illness because primitive agriculture was the main
source of living except in big cities. Third, Jordanian control over the West Bank and the
Egyptian control over Gaza era (1948-1967), in this era, the Christian missionary society
started on the job training program and several girls from the sixth elementary were trained as
nurses in the British hospital, the first nursing school was established in Jerusalem, with
British curriculum, and Palestine Nursing Association was founded in Jerusalem by the staff
nurse Betty Najaj, and it obtained membership in international council of nursing ICN.
Fourth, During the Israeli Occupation of West Bank and Gaza Strip (1967-1994), many
external (political, economic, social) and internal factors (for nurses low salaries, poor
promotions, and limited opportunities of continuing education, differences in regulations,
rules, lack of communication between nurses) affected nursing, and many nurses left the
country. In 1987, the Palestinians revolution occurred and several nursing schools were
established, and nursing became more respected and appreciated by the Palestinian society.
Key Words: Occupied palestinian territory; nursing; history of nursing; nursing in Palestine;
nursing education

INTRODUCTION
The term Palestinians refers to the people who lived in British Mandate Palestine before 1948,
when the state of Israel was established (7), more than three-quarters of the Palestinian
population were forcibly dispossessed and expelled between 1947 and 1949, becoming
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refugees in neighboring Arab states (2), which this traumatic situation called the Nakba (or
catastrophe) by Palestinians.

The occupied Palestinian territory is the term used bythe United Nation (UN) for those parts
of Palestine occupied by Israel after the Arab–Israeli war of 1967, it consists of the West
Bank, including East Jerusalem, and the Gaza Strip, and has a population of 3.77 million in
1991, a peace conference on the Middle East was convened in Madrid between Israel and
Palestinians and Arab states. Several subsequent negotiations led to mutual recognition
between Israel and the Palestine Liberation Organization, also in 1993, the Declaration of
Principles on Interim Self-Government Arrangements, otherwise known as the Oslo Accords
(1). All of these events influenced on all of fields, especially health status that including
nurses who provides health care.

Nursing plays a central role in improving the state of health of Palestinian citizens, not only
by joining the largest group of the health team, but also because it is the most crucial factor in
the quality of attention to detail and quality (5). On the other hand, this profession during 60
years of continuing war conditions and 70 years of Israeli military occupation has faced and
still suffering several barriers and obstacles under many constraints. In this review, it is aimed
to present the history of the nursing in Occupied Palestinian Territory (OPT).

HISTORICAL OVERVIEW OF NURSING IN PALESTINE
Nursing has passed through four historical eras: The Turkish Rule, The British Mandate,
Jordanians Control Over The West Bank and The Egyptian Control Over Gaza, and the Israeli
Occupation of the West Bank and Gaza Strip (8).

During Turkish Era (1517-1917): Palestine was under the Turkish rule for about 400 years;
which offered little to the Palestinian health sector as well as to other sectors; the health
services were poor and primitive; health practice prevalent related to fable, magic, and
generally used herbs and popular medicine for treating diseases. In addition, treatment by
local practitioners depending very much on trial and error in the most instances, nurses were
trained by physicians who worked in the hospital; moreover, hospitals were set up by
religions orders mainly Christian and foreign governments as Al-Watani Hospital in 1905 in
Nablus and the French and German hospitals in Jerusalem. Also, barracks and tents were used
for patients who suffered from contagious diseases (8). (see figure 1).
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Figure 1. Nurse bandaging a patient in clinic. Nazareth, Palestine. 1920s

The British Mandate (1921-1948): In this era, people continued to suffer from poverty,
ignorance, and illness because primitive agriculture was the main source of living except in
big cities. During the British mandate, some hospitals were established in major cities in
Palestine, one of which was the government general hospital in Jaffa city in which British
nurses taught Arab girls nursing for three years those girls were mainly from known Christian
families from major cities; in this nursing program, theory and practice were offered and the
graduates of this program were offered certificates too (The diploma of health government of
Palestine). In 1925 in Jerusalem, the only children hospital (Spafford baby home) was
established which served East Jerusalem and the West Bank which in this hospital, and also, a
nurse training program was started for those desired to use themselves of children services
(see figure 2). In addition, the British governmental hospital in Jerusalem city which is called
after that Al-Hussein hospital since 1957- had nursing school which offered three years
training program for nurses until 1948 and it was closed because of the second war for a while
(see figure 3). During the war, nurses and physicians had to work together in helping and
taking care of wounded soldiers and people. After the war, Swedish hospital (mental health
hospital) offered 3 years training program for nurses; from 1948 – 1953, graduated nurses
were granted their certificate by the Jordan ministry and the total of graduated nurses are 52
nurses (8).
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Figure 2. Mothers, nurses and children, Anna Spafford Baby Home (today the Spafford
Children’s Centre), 1925 – 1934

Figure 3. Nurses in Al-Hussein hospital

Jordanian Control Over The West Bank And The Egyptian Control Over Gaza Era
(1948-1967):
The first nursing school for staff nurses was established at Augusta Victoria Hospital in
Jerusalem in 1951, which was the main source of graduating staff nurses under the
supervision of The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the
Near East (UNRWA) and Lutheran world federation British curriculum until 1969 then the
Jordanian curriculum (practical and diploma degree) the program were accredited. In 1960,
Saint John School for Practical Nurse offered a practical nurse certificates. Also, Saint Luke’s
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School for Practical Nurse offered the course that continued in 18 months and the ministry of
health in Jordan recognized the curriculum in 1965. In Gaza, in the early 1950’s, the Christian
missionary society started on the job which it was trained several girls from the sixth
elementary as nurses in the British hospital now called (Al- Ahli- Arab Hospital). In 1963,
Practical School of Nursing in Gaza (Shifaa’) was established and the student should continue
a course of six months to complete the shortage of nursing needs. In 1965, Baptist school of
nursing was established to aid graduating nurses to meet the needs of nursing services in the
Gaza Strip, but these schools were not able to cover all of needs, so some hospitals trained aid
nurses and enrollment male nursing students in nursing practice. In addition, the UNRWA
with the Baptist school administration brought nurses from Egypt and Lebanon. On the other
hand, in 1956, the main event affecting nursing in this era was the foundation of the Palestine
Nursing Association (PNA) in Jerusalem by the staff nurse Betty Najaj (8). It obtained
membership in the international council for nurses (ICN) in England, and in 1960 Mrs. Rafidi
became the representative of it.

During The Israeli Occupation Of West Bank And Gaza Strip (1967 Until 1994): In this
period, many factors impacted on the nursing profession, which are external factors related to
the political situation in the region, economic and social factors, and internal factors related to
the nursing profession, as nurses who worked in the governmental institutions suffered from
low salaries, poor promotions, and limited opportunities of continuing education , while
nurses who worked in non-governmental institutions received better salaries, but also faced
problems with opportunities in continuing their education. In addition, differences in
regulations, rules, followed by both kinds of institutions, lack of communication between
nurses working in these institutions resulted gap among those nurses, until late eighties and
early nineties (8). As a result of the Israeli occupation in June 5th 1967, many highly refugee
camps were created and suffered from complex health and social problems; as result of
political and economic situations in the region, the number of nurses affected and left the
country to work in the Arab Gulf countries. This event required to establish some nursing
schools to achieve the increasing need for nurses. Most of nursing school established in this
period as Caritas School of Nursing in Bethlehem in 1969; Ibn-Sina governmental nursing
school and Makassed Islamic Charitable Hospital was established in 1971; Al-Etihad school
started in 1975 in Nablus; Nursing college at Bethlehem University in 1976; and Arab college
of medical professions in 1979 in Al-Biereh.
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Moreover, the Israeli Occupation of the West Bank has affected the standards of living by
increasing the cost of living in the area, so females beside male started seeking working
opportunities, thus, they found in nursing a good filed to work in which provided them with a
stable source of income. In the 1980s, many nurses from Arab and Western Universities
returned to work in the country which affected positively on the quality of nurses because
most of them were very well qualified (8). On the other hand, in 1987, the Palestinians
revolution (Intifada) occurred and indirectly affected nursing, economy weakened by strikes,
curfews and restrictions imposed by Israeli authorities, several practical nursing schools were
established, and nursing became more respected and appreciated by the Palestinian society,
although some selected students were not committed to the nursing profession, and programs
did not achieve the desired quality (8). In addition, the absence of an active nursing
association after 1967 War had a negative effect on nursing, where nurse's efforts to improve
their profession were fragmented and unorganized.

Nursing in Palestine Today (The Palestinian National Authority, 1994 Until Now):
According to the Palestinian Central Bureau of Statistics in 2016, the population of occupied
Palestine was estimated at 4,884,336 (38.4%), and 1,531,711 (12.1%) in Occupied Palestinian
Territory 1948. Approximately 23.4% resided in the West Bank and 15.03% in the Gaza
Strip. Males comprised 19.5% of the population and females 18.9% (6).

Health is considered a key concern to the State of Palestine nowadays of no less important
than security. Since the Palestinian National Authority assumed authority for healthcare in
1994, the health sector has faced significant challenges resulting from the impact of the Israeli
occupation on the Palestinian people and Palestinian State institutions; the continuing
blockade, closures and roadblocks, arrests and human rights abuses perpetrated against
women, children, the elderly and those with special needs, steps taken to prevent Palestinians
from accessing safe healthcare services, repeated service aggressions, particularly against
Palestine’s southern governorates, settlement building, settler violence, and the construction
of a racist separation barrier have all had a destructive effect on the physical and mental
health of Palestinians and have undermined the Palestinian Government’s efforts to establish
an integrated healthcare system, through infrastructure development and the provision of
services, with a view to meeting the needs of citizens (4).
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There are four healthcare providers are currently responsible for the provision of health
services for the population residing in the Occupied Palestinian territories (OPT): the public
sector (the Palestinian Ministry of health (MoH)), the UNRWA, a Group of Palestinian Notfor-Profit Organizations (PNGOs), and a rapidly developing private for-profit sector (3). Also,
there is the Military Medical Services and the Palestinian Red Crescent (9).

CONCLUSION
The Ministry of Health Department of Primary Healthcare plays a key role in that area. The
number of healthcare centers in the various governorates of the country increased from 454 in
1994 to 767 in 2014 (an increase of 68.9%).

Nursing has become an extremely important component in Health Care System in Palestine,
that nurses represent the majority group among all healthcare professionals, which the total
number of employed nurses in Palestine 10,050 at the end of 2016, was 6.482 in the west
bank and 3.568 in Gaza strip, out of which 3,745 are working in MoH (7.8% per10.000
population in Palestine), which distributed 2.393 in west bank and 1.352 in Gaza strip (7).
Despite effort undertaken in the last few years to improve nursing profession include
Improving the working condition for nurses, especially for aged nurses; increased allowances,
salaries, full overtime payment; active association and professional body to put the legislation
and control of nursing profession. There are still many problems and challenges which
include a shortage of nursing, the absence of standards for nursing practice, lack of nursing
regulatory system. Nursing research is another issue needs development and support,
establishing nursing information database for nursing personnel in Palestine (3).
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ÖZET
Hemşirelik dendiğinde hemen akılda bir kadın imgesi oluşmakta ve hemşireliğin bir kadın
mesleği olduğu inancı ile karşılaşılmaktadır. Günümüzde erkekler mesleğe katılmış olsa da
hemşirelikte kadınlar sayısal üstünlüğünü korumaktadır. Pek çok insan için aile ve iş,
hayattaki en önemli alandır. Kadının iş yaşamında daha fazla yer alması kadından beklenen
aile içindeki sorumluluklarını azaltmamıştır. Bu yoğunluğu hisseden mesleklerden biri nöbetli
ve vardiyalı sistem içinde çalışmakta olan hemşirelerdir. Bu bağlamda kadını iş yaşamında
destekleyen kurumsal ve yasal düzenlemeler talep edilmeye başlanmıştır.
Ülkemizde kadınları destekleyen çalışma ve sosyal güvenlik hakları ile ilgili düzenlemeler
Cumhuriyet ile birlikte başlamıştır. Cumhuriyet ilan edilmeden bir süre önce 1923 yılı
Şubatında İzmir İktisat Kongresinde bir grup çalışan kadın kongreye bir önerge sunmuşlardır.
Bu önergeye göre kadın çalışanlara doğum öncesi ve sonrasında 8 hafta ve ayda 3 gün ücretli
izin verilmesi ve yasa çıkarılması talep edilmiştir. Bu teklife istinaden çıkan 1930 Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu’nda gebe işçilere doğumdan önce ve sonra 3’er hafta izin, izinden sonra 6
ay günde iki kez yarımşar saat emzirme izni verilmiştir. Günümüzde ise doğum öncesi ve
sonrası sekizer hafta olmak üzere toplam 16 hafta analık izni verilmektedir. Bu ve benzeri
yasal düzenlemeler işçi ve memur statüsündeki çalışanlarda uygulama birliğini sağlamak
adına Kamu Personeli Genel Tebliği’nde (2016) yeniden düzenlenmiştir. Eskiye nazaran
günümüzde özel sektör sağlık kurumlarının yaygınlaşması ile hemşireler devlet memurluğu
dışında özel sektörde de çalışmaktadır.
Geçmişten günümüze kadınların refahı için yapılan pek çok yasal düzenleme ve gelişmeler
bulunmaktadır. Bu çalışmada ise hemşirelik-kadın bağlamında kadına özgü olan, bakım ve
annelik rolü ile ilgili yasal hakları incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: kadın; yasal haklar; analık hakları
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ABSTRACT
When you think of nursing, a woman image is formed in your mind and the belief that nursing
is a woman's profession. Today, men have joined the profession, but women maintain their
numerical superiority in nursing. For many people, family and work are the most important
areas of life. More involvement in business did not reduce the responsibilities within the
family expected of the woman. One of the professions that feel this intensity nurses working
in nıght shift and shift system. In this context, institutional and legal regulations that support
women in their work life have begun to be demanded.

Regulations on labor and social security rights that support women in our country have started
with the Republic. A group of working women in the Izmir Economy Congress presented a
proposal to the congress some time before the declaration of the Republic in February 1923.
According to this proposal, 8 weeks before and after delivery to female employees and 3 days
a month with paid leave and a request for legislation. In light of this singularity, the law was
removed only in 1930. In the 1930 Public Health Law in Turkey (Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu) allow pregnant workers 3 weeks before and after birth, she was given permission to
breastfeed twice a day for six months after the trail. Today, maternity leave is granted for 16
weeks before and after the birth of the woman. These and similar legal arrangements have
been rearranged in the Public Personnel General Communiqué (2016) in order to ensure
cohesion in the practice of workers and civil servants. With the widespread use of private
sector health institutions compared to the old ones, nurses also work in the private sector
besides the public service.

There are many legal regulations and developments for the welfare of women. In this study,
legal issues and rights related to care and maternal role, which are unique to women in the
context of nursing-woman, are examined.
Key words: woman; legal rights; maternity rights
GİRİŞ
Hemşirelik dendiğinde hemen akılda bir kadın imgesi oluşmakta ve hemşireliğin bir kadın
mesleği olduğu inancı ile karşılaşılmaktadır. Günümüzde erkekler mesleğe katılmış olsa da
hemşirelikte kadınlar sayısal üstünlüğünü korumaktadır (1).
Pek çok insan için aile ve iş, hayattaki en önemli alandır. Bu iki alan içindeki roller birbirini
kaçınılmaz bir şekilde etkilemekte ve insanlar bir denge sağlama çabası içine girmektedirler.
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Modern yaşamla kadının çalışma hayatında daha çok yer alması özellikle annelik gibi önemli
rolleri üstlenmiş olan kadınların denge sağlama ihtiyacının daha yoğun hissedilmesine neden
olmuştur (2,3).
Türkiye’de kadının aile içindeki rolü büyük ve çok boyutludur (4). Kültürel olarak bütün
kadınlardan ev işleri, çocuk bakımı ve yaşlı bakımını üstlenmeleri beklenmektedir. Çalışmak
isteyen kadınlar bu kararı verirken evdeki işlerin nasıl yapılacağını, çocuk ve yaşlılara kimler
tarafından bakılacağını düşünmek zorunda kalmaktadır (5).
Kadının iş yaşamında daha fazla yer alması kadından beklenen aile içindeki sorumluluklarını
azaltmamıştır. Gebelik, doğum, emzirme, çocuk bakımı ve beraberinde çalışıyor olmak
erkeklerden farklı olarak kadınların yaşamını doğrudan etkilemektedir(2). Bu yoğunluğu
hisseden mesleklerden biri nöbetli ve vardiyalı sistem içinde çalışmakta olan hemşirelerdir
(6). Hemşirelikte kadın cinsiyetinin çoğunluğu bağlamında, analık rolleri ile ilgili yaşanan
sosyal ve yasal sıkıntılar yaşamı doğrudan etkilemektedir (7). Geçmişten günümüze
kadınların refahı için yapılan pek çok yasal düzenleme ve gelişmeler bulunmaktadır. Bu
çalışmada ise hemşirelik-kadın bağlamında kadına özgü olan, bakım ve annelik rolü ile ilgili
yasal haklar ve gelişim süreci incelenmiştir.
TARİHSEL SÜREÇTE ÜLKEMİZDE KADININ ANALIK HAKLARI
Türkiye’de evinde ve kırsal alanda ücretsiz olarak çalışan kadının çalışma hayatına girişi
yavaş olmuştur. Kadınların çalışma yaşamına girme durumunda kalmasının nedenlerinden biri
kırdan kente göçler, diğeri savaşlar dolayısıyla kadınların eşlerini kaybetmiş olmalarıdır.
Osmanlı döneminde 1908 yılı itibari ile 250 bin sanayi işçisinden 75 bininin kadın olduğu,
1913 yılında ilk kez devlet memurluğuna kadınların girdiği bilinmektedir. Cumhuriyet’in
ilanından sonra kırdan kente göç sonrası oluşan kentleşme ile birlikte kadınların kamu
alanında istihdam edilmeleri 1950’lerden sonra hızlanmıştır. Kadınların istihdam edildikleri
kamu alanı öncelikle sağlık ve eğitim alanındaki meslekler olmuştur (8, 9, 10,11). Bu
bağlamda kadını iş yaşamında destekleyen kurumsal ve yasal düzenlemeler talep edilmeye
başlanmıştır.
Ülkemizde kadınları destekleyen çalışma ve sosyal güvenlik hakları ile ilgili düzenlemeler
Cumhuriyet ile birlikte başlamıştır (4,11). Kadının, çalışma yaşamında yer almasının önemini
her fırsatta dile getiren Atatürk, kadınların ve gençlerin, iş yaşamında korunması için de uğraş
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vermiştir. Cumhuriyet ilan edilmeden bir süre önce 1923 yılı Şubatında İzmir İktisat
Kongresinde bir grup çalışan kadın kongreye bir önerge sunmuşlardır. Bu önergeye göre
kadın çalışanlara doğum öncesi ve sonrasında 8 hafta ve ayda 3 gün ücretli izin verilmesi ve
yasa çıkarılması talep edilmiştir. Bu teklife istinaden ilk düzenleme olan 24 Nisan 1930 tarihli
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (Genel Sağlık Koruma Yasası) ile yürürlüğe konmuştur. Bu
yasada ülkedeki sanayi işletmelerinin tümünde kadınların ve genç işçilerin korunmasına
ilişkin çerçeve yer almıştır. 1930 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda gebe işçilere doğumdan
önce ve sonra 3’er hafta izin, izinden sonra 6 ay günde iki kez yarımşar saat emzirme izni
verilmiştir (8,11). Bunu takiben 1936 yılında kabul edilen 3008 sayılı İş kanununda kadınların
annelik durumuna ve çeşitli koruyucu hükümlere yer verilmemiştir (8).
1945 yılında yürürlüğe giren 4772 sayılı İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları ve Analık
Sigortaları Kanunu ile kadın işçilere analık durumunda sosyal güvence getirilmiştir. Bu
kanunda gebelik, doğum ve emzirme izinleri ve bu durumlarda verilecek sağlık yardımları,
sigortalılık durumları ile ilgili maddeler bulunmaktadır (11, 12).
1961 Anayasasının 35. maddesi “Ailenin korunması” başlığını taşımaktadır ve kadının analık
hakları açısından önemlidir. Bu maddede, “Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet ve diğer
kamu tüzel kişileri, ailenin, ananın ve çocuğun korunması için gerekli tedbirleri alır ve
teşkilâtı kurar” denilmektedir. Bununla, kadın bir anne olarak korunmakta ve bu konuda
gerekli tedbirlerin alınarak teşkilatın kurulması devlet ve diğer idare organlarına bir görev
olarak verilmektedir (13,14).
1982 anayasasının (03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı 17. maddesi ile değişik) 41. maddesinde
ailenin korunması ile ilgili düzenlemeler yer almış, madde hükmünde “Türk toplumunun
temeli olan ailenin temeli eşler arası eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile
özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulamasını
sağlamak için gerekli tedbirleri alır” düzenlemesi yer almıştır (13,14,15).
Kurumların ya da işverenlerin hamilelik veya analık dönemlerinde kadınlara eşit davranma
görevi vardır. Bu görev anayasanın eşitlik ilkesi ile desteklenmektedir. 4857 sayılı İş
Kanunu’nda; bir işveren biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça bir
işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona
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ermesinde, “cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya farklı işlem yapamaz”
denmektedir (10,14).
Kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına ilişkin çıkarılan Avrupa Birliği Yönergelerinden
Hamile, Loğusa ve Emzikli Kadın Çalışanların İşyerinde Sağlık ve Güvenliklerinin
İyileştirilmesine İlişkin Asgari Önlemlerin Belirlenmesi Hakkında Yönerge ülkemiz
tarafından 1992 yılında kabul edilmiştir. Yönergede kadınların hamileliği süresince ve loğusa
kadının belirli bir süre gece çalışmasının yasaklanması, gece işinde olanların gündüz işine
transfer edilmesi konuları ele alınmıştır. Yönergede çalışan anne ve babaların yeni doğan veya
evlat edinilen çocuğa bakmak için, 8 yaşına gelene kadar üçer aylık süre ile izin almaları
düzenlenmiştir (16).
ÜLKEMİZDE YÜRÜRLÜKTE OLAN KADININ ANALIK HAKLARI
Eskiye nazaran günümüzde özel sektör sağlık kurumlarının yaygınlaşması ile hemşireler
devlet memurluğu dışında özel sektörde de sıklıkla çalışmaktadır. Analık izinleri her sektörde
çalışan kadınlar için, özellikle anne ve çocuk sağlığının korunması adına yasal
düzenlemelerde yerini almıştır (17). Ülkemizde analık hakları 4857 sayılı İş Kanunu ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir (18,19). Devlet memurları ve işçilerin
hakları açısından iki kanun arasında ufak farklılıklar olmakla beraber genelde birbirine paralel
olduğu görülmektedir (17).
İşçi ve memur statüsündeki çalışanlarda uygulama birliğini sağlamak adına Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Kamu Personeli Genel Tebliği’nde (2016) analık hakları yeniden
düzenlenmiş olup 4857 sayılı İş Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 6663
sayılı torba kanunun ile (2016) değişen maddeleri bulunmaktadır (17,20). Ayrıca “Gebe veya
Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına
Dair Yönetmelik” ve “Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli
Çalışmalar Hakkında Yönetmelik” ile de analık hakları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır
(17,21,22).
Analık hakları için yasal olarak düzenlenen haklar arasında; doğum izni, kadınların gece
çalıştırılmaları, gebe veya emzirirken çalışma koşulları, çalıştıkları kurumda kendisi ve
çocuğu için emzirme ve çocuk bakım odalarının bulunması, süt izni, evlat edinme durumu,
ücretsiz/aylıksız izinlere ilişkin hükümler bulunmaktadır. Kadınlara analık hakları
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çerçevesinde yapılan güncel yasal düzenlemelerden birisi de kısmi zamanlı çalışma hakkı ve
yarım çalışma hakkıdır (17,21).
Kanunlar çerçevesinde düzenlenen güncel analık hakları arasında hemşirelikle ilintili öne
çıkan maddelere aşağıda yer verilmiştir.


Ülkemizde doğum öncesi ve sonrası sekizer hafta olmak üzere toplam 16 hafta analık izni
verilmektedir. Çoğul gebelik var ise doğum öncesi 8 hafta olan izine 2 hafta eklenir.



Gebe memur, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmesi
kaydıyla, isteği üzerine beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar kurumunda
çalışabilir.



Ölü doğum yapan kadın, sağ doğum yapan memura verilen doğum öncesi ve doğum sonrası
analık izninden aynı şekilde yararlanır.



Doğum yapan kadına, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim
tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni
verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı kadının tercihine
bırakılır.



Süt izni kadına çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullanması gereken bir izin hakkı
olması sebebiyle bu izin birleştirilerek sonraki günlerde toplu olarak kullanılamaz.



Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması
kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda
iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma
süresinin yarısı kadar çalışabilir. Yarım gün izin hakkından yararlanan kadına ayrıca süt izni
verilmeyecektir.



Doğum yapan kadın memur ile eşi doğum yapan memura istekleri üzerine yirmi dört aya
kadar aylıksız izin verilir.



Kadın işçiye, analık izninin bitiminden itibaren isteği hâlinde altı aya kadar ücretsiz izin
verilir.



Eşinin doğum yapması halinde babaya beş gün ücretli izin verilir.



Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun 100-150 kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde, bir
yaşından küçük çocukların bırakılması ve bakılması ve emziren işçilerin çocuklarını
emzirmeleri için çalışma yerinden ayrı ve çalışma yerine en çok 250 metre uzaklıkta bir
emzirme odasının kurulması zorunludur (23).



150’den çok kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması ve
bakılması, emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine
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yakın bir yurt, açmak zorundadırlar. Yurt açma yükümlülüğünde olan işverenler yurt içinde
anaokulu da açmak zorundadırlar. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt
sağlamakla yükümlüdür.


Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Kadın işçiler,
hamile olduklarının hekim raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede günde
yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamayacaklardır. Hamile kadın işçinin daha hafif işlerde
çalıştırılması halinde ücretinde bir indirim yapılamayacaktır.



Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen
sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.



Emziren işçinin doğumu izleyen ilk 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır.



Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu
sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile
belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz.



Hamilelik döneminin başından analık izninin sonuna kadar kadın işçiler istisnai haller dışında
işten çıkarılamaz. Bu dönemde gerçekleşecek ve kadın işçinin hamileliğine bağlı olmayan
nedenlerden kaynaklanan istisnai fesihlerde işveren haklı nedenleri yazılı olarak kadın işçiye
bildirmelidir.



Analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun
hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya
erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün,
sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz
izin verilir.



İşçi, analık izninin veya ücretsiz iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim
çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma
talebinde bulunabilir. (özel sağlık kuruluşları kısmı süreli çalışma yapabilecek işler arasında
bulunmaktadır.) Bu talep işveren tarafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni sayılmaz
(10,24).



Gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılmaması esastır. Ancak zorunluluk
halinde gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılması gerektiğinde işyerinde
bulunan diğer çalışanlarla kolayca iletişim sağlayabilmeleri için gerekli önlemler alınır.



Gebe kadın işçinin sürekli oturarak veya ayakta çalışmasının engellenmesi, böyle bir
düzenlenmenin mümkün olmadığı durumlarda dinlenme sürelerinin arttırılması önlemleri
alınır (2,10,14,17,25-29).
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Ülkemizde 2014-2018 kalkınma planında kadının aile ve iş yaşamına uyumlaştırılmasına
yönelik güvenceli esnek çalışma, kreş ve çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve
erişilebilir kılınması ile ebeveyn izni gibi alternatif modellerin uygulanması hedef ve
politikaları bulunmaktadır (8). Çalışmakta olan kadının karşı karşıya kaldığı en büyük sorunu
analık rolüdür (14). Hemşirelik gece-gündüz vardiyalı çalışılan bir meslek olması (6)
sebebiyle annelik durumunda aile bütünlüğü, anne ve çocuk sağlığının korunması (7) adına
her sektörde çalışan kadınlarında olduğu gibi yasal haklara ihtiyaç duymaktadır. Gelişen
dünyanın içerisinde ülkemizde de kadına özgü, analıkla ilgili yasal düzenlemeler
güncellenmeye devam etmektedir.
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ÖZET
Lillian Wald, daha adil bir toplum yaratmak için çalışan bir idealistti. Amacı, kadın ve
çocukların, göçmenlerin ve yoksulların, tüm etnik ve dini grup üyelerinin Amerika'nın “hayat,
özgürlük ve mutluluk arayışı” vaadini gerçekleştirmesini sağlamaktı. Lilian Wald ve arkadaşı
Mary Brewster 1893 yılında New York’da hasta ve yoksullar için ilk bölge hemşireliği
hizmetini kendi olanakları ile kurmuşlardır. Ayrıca L.Wald ilk kez “halk sağlığı hemşiresi”
terimini kullanarak, Amerika’da modern halk sağlığı hemşireliğinin önderi olmuş ve aile
merkezli çalışma, hastalıkları önlemede sağlık eğitiminin önemi ve sağlığı geliştirmeye
yönelik düşüncelerin liderliğini yapmıştır.
Wald, yoksul ve orta sınıf topluluklarda hastanelerin dışında çalışan hemşireler için 1893'te
“halk sağlığı hemşiresi” terimini kullandı. Hem önleyici bakım hem de sağlığın korunması
konusunda uzmanlaşmış olan bu hemşireler, doktor ve hastalardan gelen başvurulara cevap
vermiş ve hastanın ödeme kabiliyetine göre ücret almıştır. Wald, üniversitede 1910 yılında
Hemşirelik ve Sağlık Bölümü'nün kurulmasına yol açtı. 1912 yılına kadar, bazen ziyaret veya
ilçe hemşireleri olarak adlandırılan halk sağlığı hemşireleri önemli bir etkiye sahip olmaya
başlamıştı. Wald ve halk sağlığı hareketindeki meslektaşları, halk sağlığı hemşireleri için
mesleki standartların oluşturulmasına olan ihtiyacı fark etmişler ve bu alanda çalışmalar
yapmışlardır.
Bu derlemede Lilian Wald’ın doğumu, hemşireliğe adım atışı, halk sağlığı hemşireliği
alanında yaptıklarına yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Lilian Wald; halk sağlığı hemşireliği, lider

ABSTRACT
Lillian Wald was an idealist working to create a more righteous and just society. Her purpose
was to ensure that United States delivered its promise of "the search for life, freedom and
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happiness" to women and children, immigrants and the poor, and all ethnic and religious
group members. Lilian Wald and her friend Mary Brewster set up their first regional nursing
service for the sick and the poor in New York City in 1893 through their own means.
Furthermore, L. Wald used the term "public health nurse" for the first time and became the
leader of modern public health nursing in the United States and led the discourse on familycentered work, the importance of healthcare education in disease prevention, and improving
health.

Wald used the term "public health nurse" in 1893 for nurses working outside the hospitals in
poor and middle-class communities. These nurses, specializing in preventive care and health
care, responded to requests from physicians and patients and were paid according to the
patient’s ability to pay. She led to the establishment of the Department of Nursing and
Healthcare in the university in 1910. By 1912, public health nurses, sometimes referred to as
visiting nurses or county nurses, had already begun to have a significant influence. Wald and
her colleagues in the public health movement recognized the need to establish professional
standards for public health nurses.

In this review, Lillian Wald's birth, nursing foray, are given what they did in the field of
public health nursing.

Key words: Lilian Wald; public health nursing; leader
GİRİŞ
Lilian Wald ve arkadaşı Mary Brewster 1893 yılında New York’da hasta ve yoksullar için ilk
bölge hemşireliği hizmetini kendi olanakları ile kurmuşlardır. Ayrıca L.Wald ilk kez “halk
sağlığı hemşiresi” terimini kullanarak, Amerika’da modern halk sağlığı hemşireliğinin önderi
olmuş ve aile merkezli çalışma, hastalıkları önlemede sağlık eğitiminin önemi ve sağlığı
geliştirmeye yönelik düşüncelerin liderliğini yapmıştır (1,2,3).
Ünlü bir hemşire olmasının yanı sıra, Lilian Wald öğretmen, barış ve sivil haklar aktivisti,
sosyal hizmet uzmanı, halk sağlığı yetkilisi ve yazardı. Hemşirelik eğitimi, kendisini
geliştirdiği gibi görevini yerine getirebilmesi için ona gerekli bilgi ve becerileri de
kazandırmıştır (1).

45

LİLİAN WALD DOĞUMU VE HEMŞİRELİĞE ADIM ATIŞI
Lillian Wald, 10 Mart 1867'de Cincinnati, Ohio'da doğdu, Max Wald ve Minnie Schwarz'un
dört çocuğunun üçüncüsüdür. Hem Wald hem de Schwarz aileleri 1848 devrimlerinden sonra
Amerika'da ekonomik fırsatlar aramak için Avrupa'yı terk etmişlerdi. Başarılı bir optik ürün
tüccarı olan babası pratik ve sessizken, annesi cana yakın ve sıcaktı. Lillian, her zaman kitap
ve müzikle dolu bir evde ayrıcalıklı ve mutlu bir çocukluk geçirdi. Kardeşi Alfred, Julia ve
Gus'a çok yakındı ve Alfred 1885'te yanlışlıkla kazayla boğulduğunda harap olmuştu (1,2).
Wald ailesi 1878'de Cincinnati, Ohio'dan Wald'ın her zaman memleketi kabul ettiği
Rochester, New York'a taşındı. İngiliz-Fransız yatılı okulunda eğitim görmüş, fen, matematik
ve sanatta başarılı olmuştu. On altı yaşında daha ciddi bir çalışmaya ihtiyacı olduğuna karar
verdi. Vassar Koleji'ne başvurdu, ancak gençliğinden dolayı reddedildi. Kısa bir süre sonra,
Lillian kız kardeşi Julia'nın çocuğunun doğumuna katıldı. Doğuma katılan hemşirenin
çalışmalarından çok ilham aldı ve hemşirelikte bir kariyer yapmaya karar verdi. Wald 1889'da
New York Hastanesi Eğitim Okulu'ndaki hemşirelik programına kaydoldu. Mezun olduktan
sonra, beş ila on dört yaş arası çocuklar için yetimhane olan New York Çocuk Sığınağı'nda
profesyonel bir hemşire olarak çalışmaya başladı, ancak çocuklara verilen kurumsal bakım
hizmetleri karşısında hayal kırıklığına uğradı (1).
LİLİAN WALD VE HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
Wald, yoksul ve orta sınıf topluluklarda hastanelerin dışında çalışan hemşireler için 1893'te
“halk sağlığı hemşiresi” terimini kullandı. Hem önleyici bakım hem de sağlığın korunması
konusunda uzmanlaşmış olan bu hemşireler, doktor ve hastalardan gelen başvurulara cevap
vermiş ve hastanın ödeme kabiliyetine göre ücret almıştır. Wald, Columbia'da derslere katıldı
ve Columbia Üniversitesi Eğitim Fakültesinde prospektif hemşireleri eğitmek için başlatılan
bir dizi konferansta görev aldı. Üniversite’de 1910 yılında Hemşirelik ve Sağlık Bölümü'nün
kurulmasına yol açtı. 1912 yılına kadar, bazen ziyaret veya ilçe hemşireleri olarak
adlandırılan halk sağlığı hemşireleri önemli bir etkiye sahip olmaya başlamıştı. Wald ve halk
sağlığı hareketindeki meslektaşları, halk sağlığı hemşireleri için mesleki standartların
oluşturulmasına olan ihtiyacı fark etmişlerdir. Diğer meslek örgütleri gibi Ulusal Kamu
Sağlığı Hemşireleri Organizasyonu profesyonel standartları belirlemek, yöntemleri paylaşmak
ve üyelerinin itibarını korumak için tasarlanmıştır. Wald örgütün ilk cumhurbaşkanı seçildi
(4,5,6).
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Wald, 1893'te, Lower East Side'daki göçmen kadınlara evde hemşirelik ve hijyen konusunda
bir ders vermeyi kabul ettiğinde hayatının işini buldu. Wald ve Mary Brewster, 1893'te
Ziyaret Eden Hemşireler Servisi'ni kurdular. Ocak 1894'te iki kişi 125'den fazla aileyi ziyaret
etti ve daha birçok kişiye tavsiyede bulundu. Bir yıl sonra Wald, Henry Street'e taşındı ve
ünlü Henry Street Settlement House'u kurdu. Wald, Aşağı Doğu Yakası komşularının
ihtiyaçları hakkında derinden endişe duyuyordu ve etrafındakilerin yaşam koşullarını
iyileştirmek için çalıştı. İlk Henry Street projelerinden biri, yerleşim evinin küçük arka
bahçesini bir oyun alanına dönüştürmek oldu ve bu da “çocuklara için bir mutluluk
cenneti” oldu . Aynı ruhla, kamuya açık parklar ve oyun alanlarına duyulan ihtiyaca dikkat
çekerek Açık Rekreasyon Birliği'nin aktif bir üyesi oldu (7,8).
Wald'ın çocuklar için savunuculuğu onu kısa bir süre sonra Henry Street mahallesinden ve
New York'un devlet okullarından belediye kurumlarına götürdü. Devlet okullarının tüm
öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılaması gerektiği ve bütün çocukların yeterli sağlık hizmeti ve
beslenmeyi hak ettiğini kabul etmesi fikrine adanan Wald, devlet okulu çerçevesinde
destekleyici sistemler kurmaya çalıştı. New York Şehri Eğitim Kurulu'nu 1900'de, bir engeli
ve fiziksel engeli bulunan çocuklar için özel eğitim sınıfları oluşturmak üzere bir Henry Street
sakini olan Elizabeth Farrell'i işe almaya ikna etti. 1902'de, Wald okul hemşirelerine okul
hemşiresi sağlamak için baskı yaptı ve New York Şehri'nin ilk devlet okulu hemşiresi olarak
işe alınan bir Henry Caddesi hemşiresi olan Lina L. Rogers'a sahip olmayı başardı. İlk ayında
Rogers 893 öğrenciyi tedavi etti, 137 ev ziyareti yaptı ve daha önce hiç tıbbi yardım almayan
ve okula geri dönen 25 çocuğa yardım etti (7,8).
1904'te Wald, çocuk işçiliğini kaldırmak, çocukların sağlığını geliştirmek ve okuldan ayrılan
çocukları geri almak için çalışan bir grup ilerici reformcuya katılmıştı. Kendilerini Ulusal
Çocuk Çalışma Komitesi olarak adlandırdıklarında, araştırmalar için 100.000 dolarlık özel fon
kullandılar, ancak önerilen değişikliklerin sadece federal hükümet tarafından yasallaştırıldığı
ve uygulandığı takdirde işe yarayacağı sonucuna ulaştılar. Wald, 1905'te Federal Çocuk
Bürosu'nu tasarladı ve bunu yorulmak bilmeden harekete geçirdi. Nihayet 1912'de bu büro
kurulduğunda, “sosyal refahta ileriye doğru atılmış büyük bir adım” olduğu belirtilmiştir
(9,10,11).
Wald göçmenlerin ve onların haklarının savunucusuydu. New York Valisi Charles Evans
Hughes 1908'de ziyaret ettiğinde, Wald ona göçmen komşularının yaşadığı sömürüyü anlattı.
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Buna cevaben Hughes, "New York Eyaletindeki durum, refah ve fırsatlar" ın araştırılması için
Wald’u bir komisyona atadı. Wald ve diğer komisyon üyeleri, otoyol ve kanal proje
kamplarındaki göçmen işçiler arasındaki çalışma koşullarını araştırmak için on dört gün
içinde 1286 mil yol kat etti. İşçiler ve aileleri için yaşam ve çalışma standartlarının
iyileştirilmesi için çalıştı (9,10,11).
"1909 yılı, hemşirelikte önemli bir döneme damgasını vurdu. Bu yıl, Büyükşehir Hayat
Sigortası Şirketi, endüstriyel politika sahiplerinin hemşireliğini üstlendi ve hastaları bakım
için hemşireleri istihdam etti. Evlerde hijyen eğitimine ve hastalığın tedavisine muazzam bir
itici güç kazandırdı, yani sigorta yoluyla hemşirelik hizmeti alınmasının temelleri
atıldı.” Wald, özel kurumlarla ve hükümet kurumlarıyla ittifak yoluyla sağlık hizmetlerinin
erişilebilirliğini genişletmeyi umuyordu. 1909'da, Henry Street ve Metropolitan Life, çalışan
işçilere kaliteli sağlık hizmeti sunma çabasıyla ortak oldu. Wald'ın çabaları, yüzlerce başka
sigorta şirketini benzer projeleri başlatmaya teşvik etti (1,2).
1910'da, Wald ve birkaç meslektaşı Hawaii, Japonya, Çin ve Rusya'da, kraliyet yetkilileri,
hükümet yetkilileri ve önemli işadamları tarafından memnuniyetle karşılandı. Wald,
yolculuğu sırasında fikirleri ve yöntemleri hakkında konuşma ve diğer kültürler hakkında
daha fazla bilgi edinme fırsatı buldu. Japon aile imzası oluşturma geleneğinden ilham alan
Wald, Henry Caddesi için bir tasarım hazırladı. “Evrensel kardeşlik” veya “biz tek bir aileyiz”
olarak tercüme edilen nişanlar, Henry Street'in resmi markası oldu. Wald'ın Asya turu, dünya
çapında insani meselelere olan ilgisini artırdı (1,2).
Wald'ın işyeri koşullarını iyileştirme çabaları, grevci işçilerin desteğini bağış toplama ve
kamu bilincini artırma yoluyla kazanmayı içeriyordu. 1910 yılında fabrikalarda havalandırma,
yangın koruma, kirlilik, aydınlatma ve sanitasyon standartlarını izlemek için Ortak Denetim
Kontrol

Kurulu

adı

verilen bir kurum kurulmuştur.

Wald

1912'de,

Lawrence,

Massachusetts'teki değirmen işçilerini ziyaret etti ve Henry Street'in desteğini teklif etti. Wald
sanayi grevleri yılı olan 1919 yılında, işçilerin haklarını Devlet Başkanı Woodrow Wilson'un
Endüstriyel Konferansı'nın bir üyesi olarak kamuoyu önünde savunmaya devam etti (4,5,6).
Wald, anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne derinden bağlıydı. Birinci Dünya Savaşı 1914'te
Avrupa'da patlak verdiğinde, “kadın barış töreni” nde Beşinci Caddede 1.500 kadın ile
yürüdü ve Kadın Barış Partisi'ne katıldı. 1915'te, savaşın toplumsal ilerlemeyi tehdit ettiğini
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ve “uluslar arasındaki ilişkilerde” imanla karşı karşıya kalındığını savunan yeni kurulan
militarizme karşı Amerikan Birliği'nin başkanlığına seçildi . Wald, Başkan Woodrow
Wilson'un ABD'yi savaşa dahil etmek için giderek baskı altında kalmasından dolayı,
militarizmin “okullara

doğru

yürüyeceği” konusunda

endişeliydi.

Başkan

Wilson'u

başarısızlıkla suçladılar ve bu durum savaşın şiddetini arttırdı (9,10,11).

1915'te kariyerinin zirvesinde, Wald, Henry Street'in tarihini ve Henry Street'teki The
House'daki çalışmalarını yayınladı. "Evi

inşa

eden

yoldaşlar"a

adanmış olan

kitap,

hemşirelik, sosyoloji ve sosyal refah öğrencilerine yönelik bir klasik haline geldi. Uzlaşma
hizmetleri büyümeye devam etti; sadece 1915'te yüz hemşire 26.575'den fazla hastaya
bakmış ve 227.000'den fazla ev ziyareti gerçekleştirmiştir (4,5,6).
Birinci dünya savaşından sonra Wald çocuk refahını, barış ve toplumsal cinsiyet eşitliğini,
haçlı seferlerini ulusal ve uluslararası kitlelere taşıdı. 1919'da Fransa'nın Cannes
kentinde “neredeyse tüm dünya için sağlık ve çocuk refahı” nın tartışıldığı Kızıl Haç
konferansında Federal Çocuk Bürosu'nu temsil etti. Ayrıca, Kadın Barış Partisi'nin
milletvekillerinin Milletler Cemiyetine oy verdiği, cinsiyet eşitliğini ve kadın oyunu
onayladığı Zürih Barış Kadınları Uluslararası Konferansı'na da katıldı. Zürih konferansında,
Wald'ın uzun yıllardır liderlik rolü üstlendiği Uluslararası Kadınlar Barış ve Özgürlük
Cemiyeti kuruldu. Henry Street'in başarısı, Wald'ın en önemli önceliği olmasına rağmen,
1920'lerde politik seyahatler etmeye ve konuşmaya devam etti. Wald, yasaklık için lobi yaptı
ve 1928'de başkanlık eden, demokrat aday olan Al Smith gibi “halk” adaylarını destekledi.
Silahsızlanma ve pasifizme olan ilgisini sürdürdü ve 1920'lerde ve 30'lardaki faşizmin
yükselişini büyük hüzün ve korkuyla gördü (9,10,11).
1920 ile 1923 yılları arasında, Wald annesinin, arkadaşının ve Henry Street yardımcısı Jacob
Schiff'in ölümleri dahil olmak üzere birçok kişisel kayıp yaşadı. Nisan 1925’te sağlığı kötüye
gitmeye başladı. 1933'te bir inme geçirdikten sonra, Wald, Westport, Connecticut'taki "gölet
üzerindeki ev"de yaşamaya başladı ve emekli oldu. Jane Adams, Eleanor Roosevelt ve Albert
Einstein'ın da dâhil olduğu birçok ulusal ve uluslararası kişi onu burada ziyaret etmeye devam
etti. Wald, 1 Eylül 1940'da yetmiş üç yaşında öldü (1,2,3).
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SONUÇ
Lillian Wald, daha adil bir toplum yaratmak için çalışan bir idealistti. Amacı, kadın ve
çocukların, göçmenlerin ve yoksulların, tüm etnik ve dini grup üyelerinin Amerika'nın “hayat,
özgürlük ve mutluluk arayışı” vaadini gerçekleştirmesini sağlamaktı. Genç bir hemşire olarak,
Wald New York'un Aşağı Doğu Yakası yerleşimlerinin sakinlerine iyi bir sağlık hizmeti
sunmayı umuyordu. Henry Street Settlement'in ve Ziyaret Eden Hemşire Hizmetinin kurucusu
olarak yaptığı çalışma ile, yönetsel yeteneklerini, insanlık için derin saygıyı ve para toplama
becerilerini gösterdi (1,7,8). Halk sağlığı hemşireliği, barınma reformu, oy hakkı, dünya barışı
ve kadın, çocuk, göçmen ve işçi haklarının sebeplerini savunan Wald, devlet ve ulusal
politikada etkili bir lider oldu. Çocukların sağlığı ile ulusların sağlığı arasında bağlantı kurma
konusundaki yorulmak bilmez çabaları, yaşamı boyunca ona bir başarı, şefkat ve dürüstlük
modeli oluşturdu (1,9,10,11). Tüm yaptıklarıyla uluslar arası tanınırlığa sahip bir insan olarak
yaşamını sürdürdü.
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmada hemşirelik liderliği yazınındaki değişimin ve dönemsel gelişimin
bibliyometrik yöntemlere dayalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem:Çalışma kantitatif bir araştırma yöntemine göre bibliyometrik verilere dayalı sosyal
ağ analizlerini içermektedir. Veri seti içerisinde 1978-2017 yılları arasında yayınlanmış
toplam 1992 adet makale bulunmaktadır. Yayın sayısındaki artışın yanı sıra araştırma
konularındaki değişimin incelenmesi amacıyla veri seti yayın sayılarına göre birinci dönem
1978-1983 arasındaki yayınlar (n=99), ikinci dönem 1998-2009 arasındaki yayınlar (n=968)
ve 2010-2017 arasındaki yayınlar (n=925) olmak üzere üç ayrı dönemde incelenmiştir. Sosyal
ağ analizi sonuçları yazar anahtar kelimelerin birlikte bulunma (Author Keyword CoOccurence) analizine göre oluşturulan ağ görselleri ve oluşan kümeler sosyal ağ metrikleri
üzerinden değerlendirilmiştir.
Bulgular: Elde edilen bulgulara göre birinci dönemde yer alan araştırma konuları %87
oranında 4 küme (Eğitim, İş Doyumu, Mesleğe Yönelik Araştırma ve Sosyolojik Rol) altında
toplanmıştır. İkinci dönemde yer alan veri sayısında artışa paralel olarak ağ eleman sayısında
artış yaşanmıştır. Bu dönemdeki araştırma konuları %93 oranında 3 küme (Hemşirelik
Rolleri, Eğitim ve Organizasyonel Davranış) altında toplanmıştır. Üçüncü dönemde araştırma
alanlarına yönelik yoğunlaşmanın arttığı gözlenmiştir. Bu dönemde araştırma konuları %98
oranında 7 küme (Eğitim, Liderlik, Organizasyon ve Yönetim, Çalışan Yönetimi, Kanıta
Dayalı Hemşirelik, Hemşirelik Rolleri, Kültürlerarası Çalışmalar) altında toplanmıştır.
Sonuç: Hemşirelikte liderlik alanı geçmişten günümüze farklı araştırma alanlarına kapsayarak
gelişmiş ve zaman içerisinde dönüşüme uğramıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulguların
hemşirelik alanına yönelik çalışmaların başlangıcı için önemli bir veri sunduğu
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düşünülmektedir. Gelecekte, hemşirelikte liderlik araştırmalarının çalışmada tespit edilen alt
araştırma gruplarına odaklanması önerilmektedir.
Anahtar Kelime: Hemşirelik; Liderlik; Bibliyometri

ABSTRACT
Aim: The aim of this study to investigate leadership researches in nursing by bibliometric
methods in terms of a retrospective approach in nursing literature.
Method: The study has a quantitative research and includes Social network analysis which
was based on the metadata of articles. The dataset was compiled from nursing leadership
journals which are spanned from 1978 to 2017. In order to determine periodical changes, data
was layered into 3 periods. The first period covers the year between 1978 to 1983 (n=99). The
second period includes the between the year 1998 to 2009 (n=968). The last one covers the
year 2010 and 2017 (n=925). Author Keyword co-occurrence analysis and visualization have
been used to interpret the results of social network analysis.
Findings: Each period has unique properties and sub fields regarding to research themes.
Thus, in order to define sub research fields, social network graphs of each period have been
clustered. First period was clustered into 4 subfields. Those fields are “Education, Job
Satisfaction, Occupational Research, and Sociological Role” and they totally cover %87 of
the whole graph. The second period can be clustered into 3 subfields. These are “Nursing
Roles, Education and Organizational Behavior” and covered by 93% of the whole graph. The
last period was gathered under 7 subfields that they can called as “Education, Leadership,
Organization and Management, Employee Management, Evidence Based Nursing, Nursing
Roles, Cross Cultural Studies” and cover %98 of the social network graph.
Conclusion: Leadership in nursing can be seen as an interdisciplinary research field that has
evolved during the development of the field. The results of the study provide critical data for
the future of studies that are focused on leadership in nursing. It is highly recommended that
future research should focus on the sub research groups that were identified in the findings of
current research.
Keywords: Nursing; Leadership; Bibliometrics
GİRİŞ
Hemşirelikte liderlik çalışmaları klasik örgüt ve yönetim kuramları ile uyumlu bir biçimde
gelişim göstermiştir. Güncel literatür sağlık alanına yönelik liderlik çalışmalarının lidertakipçi modellerinden ayrılarak daha çok örgüt ve bireyin başarımlarını odak alan kişisel
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etkileşim süreçlerinin ele aldığını göstermektedir. Hemşirelikte liderlik çalışmalarının
odağında ise hemşirelerin klinik uygulamada araştırma kanıtlarını kullanmaları, hemşirelik
yöneticilerinin bireysel, çevresel ve örgütsel alt yapıları karar süreçlerinde doğrudan ve
dolaylı kullanımı ve bunları etkileyen davranışlarını incelenmesi bulunmaktadır [1-3].
Hemşirelikte liderlik araştırmaları son 20 yıllık süreçte sağlık alanında faaliyet gösteren ulusal
ve uluslararası örgütlerin aldığı kararlardan etkilenmiştir [4]. Örneğin Amerika Birleşik
Devletleri’nde “Nursing Reinvesment Act” eylem planının kabulü, NHS Gelişim planın
Birleşik Krallıkta hayata geçirilmesi [5] ve Cenevre Merkezli Uluslararası Hemşireler
Konseyi (ICN) tarafından Değişim için Liderlik Programı’nın (LPC- Leadership Program for
Change) uygulamaya alınması gibi kararlar hemşirelikte liderlik araştırmalarının artışında rol
oynayan unsurlar olarak değerlendirilmektedir [6].
Hemşirelikte liderlik araştırmalarında yaşanan artışın bir sonucu olarak farklı alanlara
odaklanan inceleme makalesi türünden pek çok çalışma gerçekleştirilmiştir [2, 3, 7-10]. Bu
çalışmalar ele alınan konuları içerik analizi ve alan uzmanlığına bağlı sistematik derleme
yöntemine göre incelemektedir. Bilgi bilimsel yöntemlerin kullanımının yaygınlaşması ve
veri tabanlarına erişimin artışıyla birlikte kantitatif yöntemleri esas alan hemşirelikte liderlik
çalışmaları gerçekleştirilmiştir [4, 6, 11].
Bu çalışmanın amacı hemşirelikte liderlik araştırmacılarına hemşirelik liderliği yazınındaki
değişim ve dönemsel gelişimi bibliyometrik analiz ve sosyal ağ grafikleri ile incelemektir.
Elde edilen bulgular ışığında ortaya çıkan araştırma temaları ve kavramları üzerinden
hemşirelikte liderlik çalışmalarındaki gizli örüntüler için objektif bir ilişki haritası
oluşturulmuş ve bu ilişki haritaları sosyal ağ grafikleri şeklinde görsel formlara
dönüştürülmüştür.
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Akademik veri tabanlarının artışıyla birlikte kantitatif yöntemler popüler hale gelmiştir.
Bibliyometri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlere dayalı olarak akademik iletişim ve
yayın trendlerini inceleyen bir araştırma alanıdır [4, 11]. Çalışma, bibliyometrik analizlere
dayalı kantitatif bir araştırma desenine sahiptir. Bibliyometrik verilerin derlenmesinde kelime
tabanlı sorgu yerine yayın mecrası tabanlı bir derleme stratejisi seçilmiştir. Scopus veri tabanı
içerisinde “Nursing” ve “Leadership” kelimelerini içeren dergiler çalışma kapsamında
değerlendirilmiştir. Veri setini oluşturan ve 1978 - 2017 yılları arasında yayın yapan 6 dergiye
ulaşılmıştır (Tablo.1). Analiz birimi olarak makale türündeki yayınlar seçilmiştir.
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Tablo.1 Hemşirelikte Liderlik Dergileri
Dergiler

Yayın Dönemi

Nursing Leadership

1978-1983

Nursing Leadership Forum

1998-2005

Reflections on Nursing Leadership / Sigma Theta Tau International, Honor 2000-2005
Society of Nursing
Canadian Journal of Nursing Leadership

1999-2006

Nursing Leadership (Toronto, Ont.)

2006- Devam

Nurse Leader

2003- Devam

Araştırma konularındaki tematik dönüşümü ortaya koymak için veri seti üç döneme
ayrılmıştır. Çalışmaların içeriği ve konular arası ilişkinin belirlenmesi için yazar anahtar
kelimelerin birlikte bulunma (Author Keyword Co-Occurence) analizi kullanılmıştır. Bir
makalenin içeriğinin ya da araştırma alanı arasında kurduğu bağlantının anahtar kelimelerinin
anlamsal ve ilişkisel yapısıyla ilişkili olduğu kabul edilmektedir. Aynı çalışmada yer alan
anahtar kelimeler ele alınan konu arasındaki bağlantının göstergesidir. Anahtar kelimelerin
geçiş sıklığı ve ilişkisel bağların gücü ilişkinin yönünü ve kapsamını ortaya koymaktadır [12,
13]. Ağ grafikleri içerisinde alt araştırma alanlarını belirlemek için GEPHI [14] programı
aracılığıyla kümeleme analizi gerçekleştirilmiştir. Küme performans kriteri olarak alt
kümelerin Modularite [15] değerleri seçilmiştir.

BULGULAR
Veri seti içerisinde bulunan dergilerde toplam 1992 makale belirlenmiştir. Yazar anahtar
kelime analizi oluşturan veri seti içerisinde 1715 farklı anahtar kelime bulunmaktadır. İlk
analiz dönemini olan 1978-1983 yılları arasındaki 99 adet yayın için oluşturan birinci dönem
sosyal ağ grafiğinde yer almaktadır (Şekil.1). Bu dönemde dört alt araştırma grubu
belirlenmiştir. İlk dönemin alt araştırma konuları “Eğitim, İş Doyumu, Mesleğe Yönelik
Araştırma ve Sosyolojik Rol” başlıkları altında toplanmıştır. İkinci dönemde yayın yapan
dergi sayısı ve makale sayısı ilk döneme göre daha yüksek sayıdadır. Bu dönemin ağ grafiği
968 adet yayın üzerinden oluşturulmuştur (Şekil.2). İkinci dönem ağ grafiğini oluşturan
anahtar kelime sayısında artış yaşanmasına rağmen alt araştırma grup sayısı azalmıştır. Bu
gruplar "Hemşirelik Rolleri, Eğitim ve Organizasyonel Davranış” olarak isimlendirilmiştir.
Son dönemde ikinci döneme göre daha az (n=925) makale bulunmasına rağmen en fazla alt
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araştırma grubuna sahip dönemdir (Şekil.3). “Eğitim, Liderlik, Organizasyon ve Yönetim,
Çalışan Yönetimi, Kanıta Dayalı Hemşirelik, Hemşirelik Rolleri, Kültürlerarası Çalışmalar”
olmak üzere toplam yedi alt araştırma grubuna sahiptir.
TARTIŞMA
Çalışma kapsamında elde edilen bulgular literatürde yer alan diğer boylamsal çalışmalardaki
bulguları destekler niteliktedir. Eğitim alt araştırma alanının, hemşirelikte liderlik çalışmaları
içerisinde güncelliğini koruyan alt araştırma alanı olduğu görülmektedir [6]. Hemşirelik
eğitimi, hemşire işgücünü bilgi teknolojisindeki ilerlemeler ve ekonomik ve politik güçlerin
sağlık organizasyonu ve finansmanı üzerindeki etkisi gibi eğilimler nedeniyle yaşam boyu
öğrenme motivasyonu ve becerilerini kazandıran bir yaklaşım sergilemektedir. Yeni sistemin
talep ettiği liderlik yetkinlikleri, sistem taleplerini modelleyen ve bunları diğer paydaşlara
öğreten liderlere donanımlı olmalarını gerektirmektedir. Bu eğitim düzeylerinde liderlik ile
ilgili müfredatı yeniden yapılandırma, finansal karar verme, pazarlama ve insan kaynakları
yönetimi gibi farklı alanlarda bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir [16, 17].
Liderlik çalışmalarına yönelik kavramsal değişimin liderlik çalışmalarına yönelik kurumsal
kararlar ve kuramsal gelişimden etkilendiğini söylemek mümkündür. Klasik liderlik
çalışmalarının etkisiyle 1990’lı yıllara kadar olan süreçte hemşirelik liderliğinin; liderliğin
doğası, amaçları, liderlik tarzları ve liderlik özelliklerin gelişimi gibi alanlara odaklandığı
görülmektedir [18]. Güncel çalışmalar ise hemşirelik liderlerinin alandaki profesyonelleri ve
politik ajandayı etkilemeye yöneldiğini göstermektedir. Bu durum kurumsal yapıların, iş
yapma biçiminin ve teknolojik değişimin etkisine açık bir yapıyı ortaya koymaktadır.
Kurumsal değişim yerel veya küresel girişim etkisiyle meydana gelmektedir. LPC programı
küresel değişim girişimlerinden birisidir. LPC programının kabul edildiği 1995 yılından sonra
liderlik temalı dergilerin sayısında artış görülmektedir. LFC programı ülkelerin hemşire
liderlik sürecinde becerileri geliştirmek amacıyla kurulmuş bir programdır [19]. LFC
programı yıllar içerisinde farklı amaç ve odakları yönelik olarak güncellenmiştir. Programın
son revizyonunda hemşirelik liderliğinin odağı “hemşirelerin karmaşık sosyal ve sağlık
politikalarıyla uyumlu olarak mesleğin gelişimi ve toplumun tüm kesimleri için daha sağlıklı
bir gelecek kurgusuna liderlik edebilecek ve hemşirelik hizmetini sağlayabilecek bilgi, strateji
ve beceriye sahip olma” şeklinde belirlenmiştir [20].
Hemşirelik rolleri alt araştırma alanı ise bu dönem sonrasında ortaya çıkan ve güncelliğini
devam ettiren bir diğer alt araştırma alanı olarak değerlendirilmektedir. Hemşirelik rolleri ile
liderlik araştırmalarının sıklıkla kesiştiği alan mentörlük ve sosyal dönüşüm üzerinde
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yoğunlaşmaktadır [21]. Mentörlük sürecinde destek veren ile danışan arasındaki ilişki, liderle
takipçileri arasındaki oluşan davranışlar yapıları ile uyumludur. Hemşirelik pratiği içerisinde
profesyonellerin sosyal dönüşüm ve personel gelişimini sürdürebilmesi için mentörlük ve
liderlik kültürünün yerleştirilmesi beklenmektedir[22].
Hemşirelikte liderlik çalışmaları dönemsel olarak değişim ve gelişim göstermiştir. Bununla
birlikte eğitim ve hemşirelik rolleri gibi araştırma konuları varlıklarını sürdürmüştür. Bu
konular zaman içerisinde kapsam ve nitelik bakımından değişime uğramıştır. Ayrıca ilk
dönemde farklı perspektifle ele alınan araştırma konularının günümüze yaklaştıkça özelleştiği
ve derinliğinin arttığı görülmektedir. Günümüzde bilgi çağındaki hızlı gelişmelere paralel
olarak, hemşirelik mesleğinde de bu gelişimin olması kaçınılmazdır. Örneğin, ilk dönemde
mesleğe yönelik araştırma grubu son dönemde kanıta dayalı hemşirelik gibi özel bir alana
dönüşmüştür [22, 23]. Hemşirelikte kanıta dayalı uygulamalar güncel bir konudur. İnsan
sağlığının korunması, geliştirilmesi, sağlık sorunlarının önlenmesi ve varsa giderilmesi
açısından hemşirenin profesyonel yaklaşımlarında kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları
temeldir ve giderek yaygınlaşmaktadır [24].
SONUÇ
Çalışmada hemşirelikte liderlik araştırmaları geçmişten günümüze kantitatif yöntemlerle
incelemiştir. Elde edilen bulguların geçmişte yürütülen çalışmalar [4, 6, 11] ile
desteklendiğini söylemek mümkündür. Bu çalışmalardan farklı yöntemler kullanılmasına
rağmen hemşirelikte liderlik literatürünün genel eğiliminin araştırma sonucunda elde edilen
bulgular ile uyumlu olduğu görülmektedir.
Hemşire liderleri sağlık organizasyonları, organizasyonun çalışma yapıları ve düzenlemeleri
ile insan kaynakları yönetim politikaları, örgütsel ve sosyal ortamların dönüşümü gibi pek çok
alanda giderek artan bir rol oynamaktadırlar. Gelecekte hemşirelik bilimi içerisinde liderlik
kavramına çeşitlenmesine yönelik çalışmalarda elde edilen bulgularının yol gösterici olacağı
düşünülmektedir. Çalışma sonucunda elde edilen alt araştırma alanlarının hemşire liderlik
pratiğine yönelik araştırılması önerilmektedir.

57

KAYNAKLAR
[1] Gifford, W., Davies, B., Edwards, N., Griffin, P. & Lybanon, V., (2007). Managerial
leadership for nurses' use of research evidence: an integrative review of the literature.
Worldviews on Evidence‐Based Nursing, 4, 126-145.
[2] Cummings, G.G., MacGregor, T., Davey, M., Lee, H., Wong, C.A., Lo, E., Muise, M. &
Stafford, E., (2010). Leadership styles and outcome patterns for the nursing workforce and
work environment: a systematic review. International journal of nursing studies, 47, 363-385.
[3] Pearson, A., Laschinger, H., Porritt, K., Jordan, Z., Tucker, D. & Long, L., (2007).
Comprehensive systematic review of evidence on developing and sustaining nursing
leadership that fosters a healthy work environment in healthcare. International Journal of
Evidence‐Based Healthcare, 5, 208-253.
[4] Kuo, C.-T. & Lee, Y., (2012). Evolution of the intellectual structure of leadership studies
in the last decade: Perspective on the invisible network of knowledge. The Journal of Human
Resource and Adult Learning, 8, 182-192.
[5] DH, (2004). The NHS improvement plan: Putting people at the heart of public services.
Department of Health.
[6] Neves, V.R. & Sanna, M.C., (2012). Nursing leadership teaching: a bibliometrics study.
Acta Paulista de Enfermagem, 25, 308-313.
[7] Brady Germain, P. & Cummings, G.G., (2010). The influence of nursing leadership on
nurse performance: a systematic literature review. Journal of Nursing Management, 18, 425439.
[8] Sandström, B., Borglin, G., Nilsson, R. & Willman, A., (2011). Promoting the
implementation of evidence‐based practice: A literature review focusing on the role of
nursing leadership. Worldviews on Evidence‐Based Nursing, 8, 212-223.
[9] Akerjordet, K. & Severinsson, E., (2010). The state of the science of emotional
intelligence related to nursing leadership: an integrative review. Journal of Nursing
Management, 18, 363-382.
[10] Harvath, T.A., Swafford, K., Smith, K., Miller, L.L., Volpin, M., Sexson, K., White, D.
& Young, H.A., (2008). Enhancing nursing leadership in long-term care: A review of the
literature. Research in Gerontological Nursing, 1, 187-196.
[11] Lee, Y.-D., Chen, S.-H., Kuo, J.-H. & Chou, H.-L., (2014). The status of nursing
leadership studies: its invisible network of knowledge. International Journal of Modeling and
Optimization, 4, 157-162.

58

[12] Ding, Y., Chowdhury, G.G. & Foo, S., (2001). Bibliometric cartography of information
retrieval research by using co-word analysis. Information processing & management, 37, 817842.
[13] Lee, P.-C. & Su, H.-N., (2010). Investigating the structure of regional innovation system
research through keyword co-occurrence and social network analysis. Innovation, 12, 26-40.
[14] Bastian, M., Heymann, S. & Jacomy, M., (2009). Gephi: an open source software for
exploring and manipulating networks. Icwsm, 8, 361-362.
[15] Newman, M.E., (2006). Modularity and community structure in networks. Proceedings
of the national academy of sciences, 103, 8577-8582.
[16] Calpin-Davies, P.J., (2003). Management and leadership: a dual role in nursing
education. Nurse Education Today, 23, 3-10.
[17] Bellack, J.P., Morjikian, R., Barger, S., Strachota, E., Fitzmaurice, J., Lee, A., Kluzik, T.,
Lynch, E., Tsao, J. & O'Neil, E.H., (2001). Developing BSN leaders for the future: the Fuld
Leadership Initiative for Nursing Education (LINE). Journal of Professional Nursing, 17, 2332.
[18] Scully, N.J., (2015). Leadership in nursing: The importance of recognising inherent
values and attributes to secure a positive future for the profession. Collegian, 22, 439-444.
[19] Benton, D., (2012). Advocating globally to shape policy and strengthen nursing’s
influence. OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing, 17, 5.
[20] Ferguson, S.L., Al Rifai, F., Maay'a, M., Nguyen, L.B., Qureshi, K., Tse, A.M., Casken,
J., Parsons, T., Shannon, M. & Napa, M.D., (2016). the Icn Leadership For Change™
Programme–20 years of growing influence. International nursing review, 63, 15-25.
[21] Nowell, L., Norris, J.M., Mrklas, K. & White, D.E., (2017). Mixed methods systematic
review exploring mentorship outcomes in nursing academia. Journal of advanced nursing, 73,
527-544.
[22] Pieterse, A.N., Van Knippenberg, D., Schippers, M. & Stam, D., (2010).
Transformational and transactional leadership and innovative behavior: The moderating role
of psychological empowerment. Journal of organizational behavior, 31, 609-623.
[23] Basol, R., Larsen, R., Simones, J. & Wilson, R., (2017). Evidence Into Practice: Hospital
and Academic Partnership Demonstrating Exemplary Professional Practice in EBP. Journal of
PeriAnesthesia Nursing, 32, 68-71. e67.
[24] Cullen, L., (2018). Translating EBP Into the Reality of Daily Practice: Leadership
Solutions for Creating a Path Forward. Journal of PeriAnesthesia Nursing.

59

Şekil.1 Birinci Dönem

60

Şekil.2 İkinci Dönem

Şekil.3 Üçüncü Dönem

61

SS-8 PENDER’İN SAĞLIĞI GELİŞTİRME MODELİNE DAYALI HEMŞİRELİK
ARAŞTIRMA ÖRNEKLERİ: SİSTEMATİK DERLEME
Doç. Dr. Şafak DAĞHAN1, Ar. Gör. Aysun ÇOBADAK ÇALT1
1

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği AD.

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

SS-9 HEMŞİRELİKTE KONFOR KAVRAMININ TARİHİ

HISTORY OF THE CONCEPT OF COMFORT IN NURSING
Doç. Dr.Şebnem ÇINAR YÜCEL1, Ar. Gör.Eda ERGİN2
1

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İzmir,
Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Manisa

2

ÖZET
Konfor ihtiyacı, yaşam döngüsünün her aşamasında tüm insanlar için ortaktır. Ancak, sağlığın
tehlikeye girdiği durumlarda, bir hastalık varlığında, sosyal olarak savunmasız kalınan
durumlarda bu kavramın kapsamı ve uygulanabilirliği göz önünde bulundurulduğunda
özellikle ilgi çekmektedir. Hemşirelik biliminde mental ve fiziksel anlamı olan konfor
kavramı, Nigthingale’den bu yana bakımın amacı ve istenilen bir sonucu olarak önemli bir rol
oynamıştır. Tarihi ve çağdaş öneme sahip olan konfor kavramı, insanın yaşamı boyunca
ihtiyaç duyduğu hemşirelik bakımının vazgeçilmez bileşenidir ve birçok hemşirelik
kuramında kaliteli bakımının bir parçası olarak kabul edilmiştir. Kökeni Fransızca olan ve
sözlük anlamıyla günlük hayatı kolaylaştıran rahatlık olarak tanımlanan konfor kavramı
hemşirelikte;

hasta,

aile

ya

da

toplumun

konfor

gereksinimlerinin

tanılanması,

gereksinimlerine yönelik önlemlerin alınması, temel konfor düzeyi ile uygulama sonrası
konfor düzeyinin değerlendirilmesi sürecinin basamaklarını oluşturmaktadır. Nightingale,
I860 gibi erken bir dönemde konforun temel bir bakım hedefi olduğunu belirtmiş, o zamandan
beri, konfor kavramı üzerinde çalışılmış, araştırılmış ve analiz edilmiştir. Sonuç olarak;
konfor, hemşirelikte pozitif, bütüncül, çok boyutlu, kuramsal olarak tanımlanmakta ve
uygulamaya konulabilir bir kuram olarak ele alınmaktadır. Hemşirelik işlevlerinden biri olan
rahatlatma üzerine temellenen konfor ilk kez Kolcaba tarafından kuramsallaştırıldı.
Anahtar Kelimeler: Konfor, Konfor Kavramı Tarihi, Hemşirelik

ABSTRACT
The need for comfort is common to all people at every stage of their life cycle. However,
given its scope and applicability, the concept of comfort is of particular interest when a
person’s health is threatened, when he/she has an illness, or when he/she is socially
vulnerable. The concept of comfort which has a mental and physical meaning in nursing has
played an important role as the purpose and desirable result of healthcare since the
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Nightingale. The concept of comfort which has a historical and contemporary importance is
an indispensable component of nursing care that a person needs throughout his/her life and
has been regarded as part of quality care in many nursing theories.The concept of comfort,
which originates from French and is lexically defined as ease that facilitates everyday life, in
nursing, refers to the identification of the comfort requirements of the patient, family or
community, precautions taken to meet their needs, and stages of the evaluation process
comparing the basic comfort level with the post-intervention comfort level. Nightingale stated
that comfort was a basic goal of healthcare in as early as I860, and since then the concept of
comfort has been studied, researched and analyzed. In conclusion, in nursing, comfort is
defined holistically, multidimensionally and theoretically, and is considered as a theory that
can be put into practice. Comfort based on relief, one of the functions of nursing, was first
theorized by Kolcaba.
Keywords: Comfort, History of the Concept of Comfort, Nursing
GİRİŞ
Günlük yaşantıda sıklıkla kullanılan rahatlık(konfor) ve rahatlama/rahatlatma temel
bir insan gereksinimini ifade eder. Hemşirelikte ise bir hemşirenin bir işlevi, bir hemşirelik
girişimi ve aynı zamanda çoğu hemşirelik girişiminin beklenen ve istendik bir sonucudur (1).
Konfor kavramı hemşirelik için hem tarihi hem çağdaş anlamı olan bir kavramdır (2).
Konfor kavramı Florance Nightingale’ den beri sürekli kullanılmış, hemşirelerin
görevinin hastanın konforunu sağlamak olduğu ifade edilmiş, eskiden beri hemşirelik
bakımının temel yapıtaşlarından biri olarak ifade edilmiştir (3) Ancak kavramın bu günkü
manada açıkça tanımlanıp ortaya konulması ilk olarak Katharina Kolcaba tarafından olmuştur
(1, 4, 5). Kolcaba öncelikle konfor kavramı ve daha sonra hasta konforu ile ilgili çalışmalarını
yaklaşık 15 yıl sürdürmüş, hemşirelik disiplininin fonksiyonları arasında yer alan rahatlama
işlevi üzerine temellendirdiği konforu ele alarak Konfor Kuramını geliştirmiştir (6-8)
HEMŞİRELİK TARİHİNDE KONFOR KAVRAMI
Kökeni Fransızca olan ve sözlük anlamıyla günlük hayatı kolaylaştıran rahatlık olarak
tanımlanan konfor kavramı hemşirelikte; hasta, aile ya da toplumun konfor gereksinimlerinin
tanılanması, gereksinimlerine yönelik önlemlerin alınması, temel konfor düzeyi ile uygulama
sonrası konfor düzeyinin değerlendirilmesi sürecinin basamaklarını oluşturmaktadır.
Nightingale, I860 gibi erken bir dönemde konforun temel bir bakım hedefi olduğunu
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belirtmiş, o zamandan beri, konfor kavramı üzerinde çalışılmış, araştırılmış ve analiz
edilmiştir (6,9,10).
Hemşirelikte konfor kavramının gelişimi incelendiğinde; 20. yy boyunca hemşirelikte
konforun rolü üç kronolojik kategoride tanımlanmıştır (10). 1929’a kadar konfor, hemşireliğin
moral boyutu ve ana merkezi olarak kabul edilmiş ve 1930- 1959 yılları arasında, konfor,
hemşirelik bakımını başarıya ulaştırmada temel bir strateji olarak görülmüştür. 1960-1989
yılları arasında, konfor amaçların küçük bir bölümünü oluşturmuş, bakımın fiziksel yönü
baskın hale gelmiş ve emosyonel konforun önemi artmaya başlamıştır(5; 10-12).
1990-2006 yılları arasında, konfor kavramının kuram haline dönüşmesi ve bu dönemde;
doğum ağrısı, yaşam sonu ve palyatif bakım, ağrı yönetimi konularına odaklanılması;
rahatsızlığın/ konforda bozulmanın hemşirelik tanı listesinde (Uluslar arası Kuzey Amerikan
Hemşirelik Tanıları Birliği [NANDA-I]) ve konforu geliştirmenin Hemşirelik Girişimlerinin
Sınıflaması’nda (Nursing Interventions Classification [NIC]) yer almasının önerilmesi
gündeme gelmiştir (5; 11,12). Rahatlığı (konforu) güçlendirilmeye hazır oluş tanısı ise 2010
yılı itibari ile NANDA Taksonomi II tanı listesinde yer almıştır (13).
Konfor kavramı, hemşirelik kuramlarında da önemli bir kavram olarak yer almıştır. Faye
Abdellah’nın

21

hemşirelik

bakım

sorununu

içeren

kuramında,

‘’Fizyolojik

Gereksinimler’’ başlığı altında yer alan ilk sorun ‘rahatlık, hijyen ve güvenlik’ tir.
Orlando’nun (1961), hastanın gereksinimleri ve bu gereksinimleri hemşirenin giderme
yeterliliğine odaklanan kuramında, hemşirenin amacı hastanın acil gereksinimlerini
karşılamak, sıkıntı ve rahatsızlıktan kurtararak rahatlığını sağlamaktır. Hemşire bir
girişimi uygulamadan önce ve uyguladıktan sonra hastanın sözel ve sözel olmayan
davranışlarının gözlenmesi suretiyle hastanın fiziksel ve zihinsel rahatlık durumunu
değerlendirmelidir (14,15).
Henderson

(1978),

beslenme,

boşaltım,

insanın
hareket

varlığının
ve

dengesini

basınç

sürdürebilmesi

yaralarından

için;

korunmayı

solunum,

içeren

vücut

mekanikleri, dinlenme ve uyku, temiz giyim ve deri hijyeni; sanitasyon, estetik,
enfeksiyon

ve

tehlikelerden

korunmayı

içeren

çevre

düzenini

optimal

düzeyde

sağlama, insan ilişkileri, eğitim, sağlık hedefleri ve rehberliği içeren iletişim, aktivite ve
eğlence ve ibadet gibi 14 temel fizyolojik ve psikolojik fonksiyon tanımlamıştır.
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Kolcaba’ya

göre

bu

aşamalarda

denge

sürdürülürse,

hasta

konforun

rahatlama

aşamasında olabilir (15-17)
Watson’ın (1979), “Bakım Bilimi” olarak bilinen ve hemşireliğin bakım verme yönünü,
bakımın temalarını vurgulayan kuramında rahatlık kavramı önemli bir yer tutar. Bu kurama
göre sağlık “içsel ve dışsal çevrede yaşanan akıl, beden ve ruh arasındaki armoni” dir.
Rahatlık ise ‘’iç ve dış çevreyi etkileyen bir değişken’’ olarak tanımlanır. Roy’un (1981)
uyum modeline göre, hemşire hastanın dört alandaki (fizyolojik, benlik kavramı, rol
fonksiyonları ve bağımsızlık-ilişkiler) gereksinimlerine uyum sağlamasına yardım eder. Eğer
fizyolojik gereksinimlerde yer gereksinimlerden bazıları karşılanamaz ise hemşire problemi
değerlendirir ve fizyolojik rahatsızlığı gidererek rahatlığı sağlar (18-20).
Paterson

(1976/1988)

konforu,

hemşireliğin

doğası

ve

deneyimi

ile

etkileşimde

olan bir yapı olarak ifade eder ve büyüme, sağlık, özgürlük gibi kavramları altında
barındıran

bir

şemsiyeye

benzediğine

inanır.

Psikiyatri

hemşiresi

olan

Paterson

konforu, hastanın potansiyeline göre belli zaman ve durumda kaderini kontrol etme
ve geleceğini planlamada özgür olmasını amaçlayan, fizikselden çok mental bir
durum olarak tanımlar (16,17)
Kolcaba (1991) ise konforu; “bireyin gereksinimlerine yönelik yardım etme, huzur sağlama
ve sorunların üstesinden gelebilmeye ilişkin fiziksel, psikospiritüel, sosyal ve çevresel
bütünlük içinde karmaşık bir yapıya sahip beklenen bir sonuç” olarak açıklamaktadır (16).
Sonuç olarak; konfor, hemşirelikte pozitif, bütüncül, çok boyutlu, kuramsal olarak
tanımlanmakta ve uygulamaya konulabilir bir kuram olarak ele alınmaktadır. Hemşirelik
tarihinde temel bir bakım hedefi olan konfor kavramı ilk kez Kolcaba tarafından
kuramsallaştırılmış ve araştırılıp analiz edilebilir hale getirilmiştir.
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SS-11 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE ÖNEMLİ BİR LİDER: HILDEGARD
ELIZABETH PEPLAU VE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER KURAMI

AN IMPORTANT PIONEER AT PSYCHIATRY NURSING: HILDEGARD
ELIZABETH PEPLAU AND HER THEORY OF INTERPERSONAL RELATIONS
Doç. Dr. Şeyda DÜLGERLER1, Ar. Gör. Hacer DEMİRKOL1, Ar. Gör. Merve UĞURYOL1,Hemşire
Derya KÜLİĞ1, Ar. Gör. E. Deniz KAÇMAZ1
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D.

Psikiyatri hemşireliğinin annesi olarak kabul edilen Hildegard E. Peplau, 1909’da Amerika’da
dünyaya gelmiştir. Peplau 1943 yılında “Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi” dalında lisans; 1947
yılında “Psikiyatri Hemşireliği” dalında yüksek lisans ve 1953 yılında “Program Geliştirme”
dalında doktora derecesi almıştır. Peplau’nun klinik, askeriye, ameliyathane, yönetim gibi
birçok farklı alanda hemşirelik deneyimi bulunmaktadır. Aynı zamanda üniversite ve
kolejlerde ders vererek hemşirelik eğitimine önemli katkılar sağlamıştır.
Hemşireliğe olan katkılarından dolayı Peplau, 1994 yılında Amerika’da Hemşirelik
Akademisi’nin “Yaşayan Efsaneleri” kapsamına girmiştir. Ek olarak yine Amerika’da 1995
yılında “Kim Kimdir” listesinin 50. baskısında en büyük 50’li Amerikalı’dan biri olarak
seçilmiştir. Hemşirelik bilimine katkıları ödüllendirilen Peplau, tüm kariyeri boyunca
psikiyatri hemşireliğinin bilgi seviyesini ve bakım kalitesini yükseltmek için çaba
göstermiştir.
Peplau, gerçek hemşireliğin ancak hemşire ve hasta arasında kişilerarası bir ilişki
kurulduğunda mümkün olabileceğini savunmuştur. Bu düşünceden yola çıkarak kendi kuramı
olan Kişilerarası İlişkiler Kuram’ını oluşturmuştur. Bu kuram kısaca, hasta ihtiyaçlarını
belirlemek için kişiler arası ilişkiler kurma çabası olarak tanımlanabilir. Peplau, kuramını
hemşirelik, insan, çevre ve sağlık kavramları ekseninde oluşturmuştur. Peplau kuramının
kavramsal çatısını oluştururken, Harry Stuck Sullivan, Abraham Maslow gibi birçok
düşünürden etkilenmiştir. Ayrıca Kişilerarası İlişkiler Kuram’ında psikanalitik hemşirelik
yaklaşımı da geniş yer tutmaktadır.
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Peplau’nun kuramında anksiyete oldukça önemli bir kavramdır. Peplau’ya göre anksiyete
azaldıkça bireyin sağlığı yükseltmektir. Hemşirenin görevi ise, kişilerarası ilişki kurulmasını
sağlayarak hastanın anksiyetesinin düşmesini sağlamaktır. Bu kurama göre, hemşire-hasta
arasındaki ilişki temel olarak dört aşamadan meydana gelmektedir (oryantasyon, tanımlama,
yararlanma, çözümleme). Bu dört aşamadaki tüm değerlendirmeler hasta ile birlikte
yapılmaktadır.
İlk aşama olan oryantasyon aşamasında, hemşire yardım arayışında olan hastaya sorunu
tanımlaması, anlaması ve yardım gereksinimini fark etmesi için destek olur. Bu aşamada
hemşire, hastanın eğitim, kültür, inanç gibi kişisel özelliklerine uyumlu güvene dayalı bir
ilişki kurar. Tanımlama aşamasında ise, hasta artık hemşireyi kendine yardımcı olacak biri
olarak görür ve sorunların çözümü için karşılıklı dayanışma başlar. Hemşire ve hastanın
beklentilerinin açılığa kavuştuğu bu evrede planlama yapılır ve amaçlar oluşturulur.
Yararlanma evresinde ise, hemşire ve hasta arasındaki ilişki en yoğun şekilde yaşanır. Hasta
hemşire bakımından yararlanmaya başlar. Hastanın ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda
oluşturulan bireyselleştirilmiş planlar ve amaçlar uygulanır. Son aşama olan çözümlenme
aşaması ise, hasta gereksinimlerin karşılandığı ve hasta-hemşire ilişkisinin sonlandırıldığı
evredir. Bu evreden sonra bireyin kendisine olan güvenin artması ve sorunlarına çözümler
bulabilmesi beklenmektedir.
Bireyin güçlenmesine ve hemşireliğe hizmet veren Kişilerarası İlişkiler Kuram’ı, acil, iç
hastalıkları hemşireliği gibi çeşitli hemşirelik alanında kullanılmıştır. Ancak en sık kullanımın
alanın psikiyatri hemşireliği olduğu görülmektedir. Bu alanda yapılan bazı araştırmalarda
kurama dayalı hemşirelik bakımının, hastaların anksiyete ve depresyon puanlarının
düşmesinde, psikoz bulgularının yönetilmesinde, sorun çözme becerilerinin geliştirilmesinde
ve hemşirelerin hastalara karşı davranışlarının daha duyarlı hale gelmesinde etkili olduğu
bildirilmiştir.

Bu

araştırmalarda,

Kişilerarası

İlişkiler

Kuramı’nın

klinik

ortamda

kullanılmasının, etkin hemşireliğin sürdürülmesine, teori ve uygulama arasındaki boşluğun
kapatılmasına katkı sağlayacağı bildirilmektedir. Bu kapsamda, Kişilerarası İlişkiler
Kuramı’nın hemşirelik öğrencilerine lisans eğitiminden itibaren verilmeye başlanmasının,
klinikte uygulama pratiklerinin ve deneysel yapıda kanıta dayalı araştırmalar yapılmasının
yararlı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Peplau; psikiyatri hemşireliği, lider.
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AN IMPORTANT PIONEER AT PSYCHIATRY NURSING: HILDEGARD
ELIZABETH PEPLAU AND HER THEORY OF INTERPERSONAL RELATIONS

Hildegard Elizabeth Peplau, known as mother of psychiatric nursing, was born in the America
in 1909. Peplau earned Bachelor’s Degree in Interpersonal Relations Psychology in 1943, got
master’s degree in Psychiatry Nursing in 1947 and completed her doctorate in Schedule
Development in 1953. She had nursing experience in various fields such as clinic, military,
surgery, and management. She also contributed to nursing training by lecturing in universities
and colleges.
Peplau was listed as one of the “Living Legends” by American Academy of Nursing in 1994,
with regards to her contributions to nursing. In addition, she was chosen among the greatest
50 Americans in the 50th edition of “Who’s Who” in 1995. Peplau, whose contributions to
nursing were rewarded repeatedly, strived for increasing the knowledge level and caring
quality in psychiatry nursing throughout all her career.

Peplau defended the idea that real nursing is realized only when an interpersonal relation
between nurse and the patient is established. She built her own theory, Theory of
Interpersonal Relations, based on that idea. This theory can be briefly defined as attempts of
building interpersonal relations in order to identify the needs of the patients. Peplau has
constructed her theory on the basis of nursing, human, environment, and health concepts.
While building the conceptual structure of her theory, Peplau was influenced by several
philosophers such as Harry Stuck Sullivan or Abraham Maslow. Psychoanalytic nursing
approach also has an extensive impact on Theory of Interpersonal Relations.
Anxiety is a significant concept in Peplau’s theory. Peplau stated that health improves as
anxiety decreases. Thus, decreasing the anxiety via providing an interpersonal relation with
the patient is the duty of the nurses. According to the theory, the relationship between the
nurse and the patient consists of four phases namely orientation, identification, exploitation,
and resolution. All the evaluations are assessed with the patient during all four phases.

In the first phase, orientation, the nurse supports the help-seeking patient at defining and
understanding the problem and accepting their need for help. The nurse constructs a relation
based on trust considering the patient’s personal characteristics like education level, culture,
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and beliefs. With the identification phase, the patient starts to perceive the nurse as a person
who can help him and mutual solidarity begins. Scheduling is organized and purposes are
identified in the identification phase in which the expectations of both the nurse and the
patient are clarified. Exploitation phase is the phase during which the relation between the
nurse and the patient reaches the strongest and the most intense. The patient starts to benefit
from the caring of the nurse. Personalized schedules based on the interests and needs of the
patient are applied in order to reach personalized goals. Resolution is the last phase at which
the needs of the patient are satisfied and the relation between the nurse and the patient is
terminated. After completing the last phase, the patient is expected to show higher self-esteem
and better ability to solve his problems.

Theory of Interpersonal Relations which serves for strengthening the individual and the
nursing used at various fields like emergency and internal medicine nursing. However, it is
observed that it is mostly used at psychiatric nursing. Some studies related to the field report
that nursing based on the theory provides a decrease in depression and anxiety scores of the
patients, an ability to manage the symptoms of psychosis, an increase in problem solving
skills, and more sensitivity at the attitudes of the nurses towards the patients. In those studies,
it is stated that use of Theory of Interpersonal Relations in clinics may contribute to sustain
efficient nursing and closing the gap between theory and practical applications. Within this
context, it is believed that teaching the Theory of Interpersonal Relations to the nursing
students beginning from the undergraduate level, clinical applications, and conducting
evidence based, experimental studies will be beneficial.
Keyword: Peplau; psychiatric nursing; pioneer
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SS-13 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER KURAMI’NDA BİR ÖNCÜ: HİLDEGARD
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A PIONEER IN THEORY OF INTERPERSONAL RELATIONS: HİLDEGARD
PEPLAU
Leyla BİÇEN1, Melek ARDAHAN1
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

1

ÖZET
Giriş: Hemşirelik kuram ve modelleri; eğitim, araştırma, uygulama ve yönetimde rehberlik
etmektedir (10, 2). Hemşirelik kuram/modelleri, temel olarak bireyi ele alması nedeniyle
hemşirelik aktivitelerini “iş merkezli” olmaktan uzaklaştırır, hemşirelik bilgisini ve
aktivitelerini sistematize ederek hemşireye rehberlik eder ve profesyonel bir iletişim sağlar
(15, 5, 4).
Kişilerarası İlişkiler Kuramı: Peplau; terapötik ilişkiyi, hemşireliğin merkezi olarak
görmüştür. Bu bağlamda, kendini yansıtma ve kendinin farkındalığı, tüm hemşireler için
yararlı ve kazandırılması gerekli beceriler olarak vurgulamıştır (7). Peplau hemşire ve aile
arasında terapötik iletişim yolu ile anksiyetenin azalacağını savunmuştur (3).
Hasta ve hemşire arasındaki ilişkilerin üzerinde duran Peplau; bu ilişkileri oryantasyon,
tanılama, yararlanma ve çözümleme olmak üzere dört aşamada ele almıştır. Ayrıca bu
aşamalarda ortaya çıkan ve hasta-hemşire ilişkilerini etkileyen altı değişik hemşirelik rolünü
tanımlamıştır. Bunlar; yabancı kişi rolü, kaynak kişi rolü, eğitim rolü, liderlik rolü, vekil kişi
rolü ve danışmanlık rolüdür (9, 12).
Sonuç: Peplau’nun aşamaları ve hemşirelik süreci ardışık olduğu kadar terapötik etkileşime
odaklanmıştır. Bireyin sorunlarının karşılıklı açıklanması, bireyin sorununu anlamaya ve
çözümlemeye yönelik alternatifler bulmaya olanak sağlar (9, 12).
Anahtar

Kelimeler:

Kişilerarası

ilişkiler

kuram/modelleri; hemşire hasta ilişkisi
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kuramı;

terapötik

etkileşim;

hemşirelik

ABSTRACT
Introduction: Nursing theories and models; education, research, practice and guiding at
administration (10, 2). Nursing theories / models, due to it is fundamentally dealing with
individuals, it keeps nursing activities away from being "work-centered", systematically it
guides the nurse and provides a professional communication by systemizing nursing
knowledge and activities (15, 5, 4).

Interpersonal Relations Theory: Peplau; has seen the terapeutic relation as the center of
nursing. In this context, self-reflection and self-awareness and pointed as skills which are
important as should be acquired (7). Peplau defended that by the therapeutic communication
between nurse and family the anxiety would decrease (3).

Peplau who works on relations between patient and nurse; has approached these relations as
four stages including orientation, diagnosis, benefit andanalysis. He also identified six
different nursing roles that emerged during these stages and which affects patient-nurse
relations. These are; foreigner role, person of source role, educational role, leadership role,
proxy role and counciling role (9, 12).

Conclusion: Peplau 's stages and nursing process are focused on therapeutic interaction as
much as it is consecutive. Announceent of individuals mutually, allows the individual to find
alternatives to understand and solve his/her problem (9, 12).

Key Words: Interpersonal relation theory; terapeutic interaction; nursing theory/models;
nurse patient relationship
GİRİŞ
Hemşirelik bilgisi, Florence Nightingale'den bu yana olağanüstü bir şekilde büyümüştür.
Hemşirelik bilgisini neyin oluşturduğu konusunda hiçbir sınır yoktur. Burada sadece mesleğe
ve hemşirelik pratiğine uygun gelişen evrimsel bir bilgi bütünü olarak ele alınacaktır. Birçok
şey bilginin gelişmesine katkıda bulunur. Hemşirelik için, özellikle, gelişmesine ve evrimine
katkıda bulunan bilginin temel bileşenleri kavramsal bilgi, klinik bilgi ve deneysel bilgidir
(1).
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Teknolojideki ilerlemeler ve sağlık hizmetlerindeki hızlı değişimler nedeniyle hemşireler
karmaşık durumlar ve problemlerle sık karşılaşmaktadırlar. Bu durum hemşirelik
uygulamalarının da bilimsel yöntemler ile yapılması gerekliliğini, kanıta dayalı hemşirelik
uygulamalarına olan gereksinimleri ortaya çıkarmıştır (8, 11). Hemşirelik kuram ve modelleri;
eğitim, araştırma, uygulama ve yönetime rehberlik etmektedir (10, 2). Hemşirelik
kuram/modelleri, temel olarak bireyi ele alması nedeniyle hemşirelik aktivitelerini “iş
merkezli” olmaktan uzaklaştırır, hemşirelik bilgisini ve aktivitelerini sistematize ederek
hemşireye rehberlik eder ve profesyonel bir iletişim sağlar (15, 5, 4).
Etkileşimsel kuramcılardan olan Hildagard Peplau, hemşirelik bilgisine önemli ölçüde katkıda
bulunan bir hemşirelik kuramcısıdır. Bilimsel bir disiplinin geliştirilmesinde teorinin oynadığı
önemi ve diğer disiplinlerdeki kuramların hemşireliği tanımlamakta yetersiz kaldığını ortaya
koymuştur. Eserleri 50 yıl önce geliştirilmiş ve yayınlanmış olmasına rağmen, bugün
hemşirelik pratiği, eğitim ve araştırmaya yön vermeye devam etmektedir. Teori ve pratik
arasındaki boşluğu kapatmaya çalışırken, kendi deneyimlerinin, klinik pratiğinin ve
empirizmdeki toplumsal faktörlerin nasıl bir anlam taşıdığı üzerinde durmuştur (1).
KİŞİLERARASI İLİŞKİLER KURAMI
Hildegard Peplau, hemşireliğin profesyonelleşmesine doğru atılan her bir hareketin içinde
aktif bir şekilde yer almıştır. O, bir profesyonelde hangi niteliklerin olması gerektiğini
tartışmıştır. Yaptığı incelemeler doğrultusunda bir profesyonelde; kendini düzenleme,
hemşirelik derneklerine üye olma gibi bazı davranışların olması gerektiğini belirtmiştir.
Ayrıca profesyonelleşmenin ancak deneyimler doğrultusunda kazanılabileceğini savunmuştur
(14).
Hemşire ve sağlıklı/hasta birey ilişkisi bu bağlamda düşünüldüğünde hemşirelik mesleğinde
kazandırılması gereken temel becerilerin başında hasta ile iletişim ve etkileşim gelmektedir.
Bu etkileşimi terapötik olarak sürdürebilmek için hemşirenin birçok kavramı bilmesi ve
uygulamaya yansıtabilecek düzeyde beceri kazanması beklenmektedir. Hemşirelik alanında
hemşire-hasta arasındaki ilişkinin önemi ve boyutlarına ilişkin ilk tanımlama Peplau (1952)
tarafından yapılmıştır. Peplau; terapötik ilişkiyi, hemşireliğin merkezi olarak görmüştür. Bu
bağlamda, kendini yansıtma ve kendinin farkındalığı, tüm hemşireler için yararlı ve
kazandırılması gerekli beceriler olarak vurgulamıştır (7). Peplau hemşire ve aile arasında
terapötik iletişim yolu ile anksiyetenin azalacağını savunmuştur (3).
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İronik olarak, Peplau hastanelerde genç bir hemşire olarak çalıştığı için ona hastalarla
konuşmaması gerektiğini söylendi. O, teorisinde hastalarla konuşmaktan bahsetmiştir; bu,
yalnızca psikiyatri hastalarının tedavisinde değil, tüm hastalarda kullanılacak olan terapötik
bir kişilerarası ilişki kuramı olarak dönüştürülecektir. Buna klinik uygulama alanları,
araştırma, hemşirelik yönetimi ve hemşirelik eğitimi dahildir. Bugün, Peplau’nun teorisi,
hemşirelik programlarında psikiyatri hemşireliği müfredatının bir parçası olarak yaygın bir
şekilde öğretilmektedir (13).
Peplau “Kişilerarası İlişkiler Kuramı”nda kişiler arası sürecin yapısal kavramlarını ortaya
koyarak, hemşire-hasta ilişkisinin dönemlerini ve bu ilişkide hemşirenin rollerini
tanımlamıştır. Kuramında, hasta ve hemşire ilişkisinden, hasta ve duygularının farkında
olmasından, hemşire ve duygularının farkında olmasından söz eder (9). Peplau’nun teorisi, bir
orta sınıf teorisi olarak sınıflandırılabilir. Hemşireliği, her iki birey arasındaki terapötik ilişki
olarak tanımlamış; bu nedenle, hemşirenin hastayla bilinçli olarak etkileşime girmesini gerekli
kılmıştır. Peplau, teorisinin psikolojik ve kişilerarası fenomenlere odaklandığını ve fizyolojik
fenomenin pek çok yönünü içermediğini belirmiştir (6).
Peplau'ya (1952) göre, iletişim süreci hasta davranışlarındaki olumlu değişiklikleri teşvik
etmenin bir aracıydı. Onun modeli, sağlığı, kişiliğin ve insan süreçlerinin ileriye doğru
hareketi olarak tanımlamıştır (6). Bu aşamaların her birinde hemşire-hasta ilişkisinin belirli
davranışları ve amacı vardır. Hemşire hastanın psikolojik, duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarını
değerlendirmek için hemşire-hasta ilişkisini kullanır (13). Hasta ve hemşire arasındaki
ilişkilerin üzerinde duran Peplau; bu ilişkileri oryantasyon, tanılama, yararlanma ve
çözümleme olmak üzere dört aşamada ele almıştır (9, 12).
Peplau’nun teorisinin ilk aşaması oryantasyondur. Bu süre boyunca hastanın sağlık arayan
davranışları vardır. Hemşire hastaya yardımcı olmaya yetkili biri olarak tanımlanır.
Oryantasyon aşamasında, hemşire verileri toplar, hastanın ihtiyaçları, potansiyelleri, ilgileri,
hastanın korku veya endişe yaşama eğilimi hakkında ilk değerlendirmeleri yapar . Hemşirenin
sınırlar oluşturması ve bunları sürecin tüm aşamalarında sürdürmesi önemlidir. Peplau’nun
kuramının ikinci aşaması, tanılama aşamasıdır, çünkü ilişkinin devamı burada gerçekleşir. Bu
fazın kimlik ve sömürü olmak üzere iki alt aşaması vardır. Hasta, olumlu sağlık sonuçlarına
doğru ilerledikçe, hastanın tepkisi ve hastanın başarması üzerine odaklanılır. Tanılama
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aşamasında, hemşire çeşitli roller üstlenebilir. Örneğin, hemşire bakım sağlayıcı, vekil
ebeveyn, eğitimci veya danışman olabilir. Hemşirenin belirli bir sağlık problemini çözmek
için mesleki bilgi, eğitim ve beceriyi kullandığı yer burasıdır. Bu, hastanın hemşireye sürekli
yardım ettiğini, koşulsuz bakım sağladığını ve empati sağladığını belirlediği önemli bir
dönemdir. Başlangıçta hemşire-hasta ilişkisinde hemşire bir vekil gibi davranabilir (6).
Yararlanma aşamasında, kişisel bakımdan daha bağımsız hale gelindikçe, hemşire hastaya
doğru kaymaktadır. Bu süre boyunca hemşire taburculuk planını harekete geçirmeye başlar ve
öncelikle bir eğitimci ve lider olarak hareket eder. Teorinin son aşaması çözümleme
aşamasıdır. Bu aşama, hemşire ve hastanın hemşire-hasta ilişkisinden tamamen ayrılmasına
olanak tanır. Bu süre boyunca hemşire taburculuk planını özetler ve hastanın sosyal ilişkiler
kurmasına yardımcı olur. Peplau'ya göre, hemşire-hasta ilişkisinin sona ermesi, hastanın daha
sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için daha fazla özgüven kazanma kabiliyetini arttırmaktadır
(6).
Ayrıca bu aşamalarda ortaya çıkan ve hasta-hemşire ilişkilerini etkileyen altı değişik
hemşirelik rolünü tanımlamıştır. Bunlar; yabancı kişi rolü, kaynak kişi rolü, eğitim rolü,
liderlik rolü, vekil kişi rolü ve danışmanlık rolüdür (9, 12). Bu modelde, hemşire ilişkiyi
ilerletmek için sayılan rollerden bir ya da birden fazlasını benimsemektedir. Bir yabancı
olarak, hastayla ilk tanıştığı, onun gereksinimlerini tanımladığı, yargılayıcı olmayan biridir.
Bir kaynak kişi olarak kendisine gerekli bilgileri sağlar. Bir eğitici olarak, ihtiyaçların
anlaşılmasını geliştirmek için eğitir ve bilgilendirir. Bir lider olarak, gereksinimlerini yerine
getirmeye çalıştığı için, hastaya işbirliği ve aktif katılım yoluyla rehberlik eder. Bir vekil
olarak, hastanın bağımlılığını / bağımsızlığını belirlemeye,

aralarındaki benzerlikleri ve

farklılıkları tespit etmeye destek olur. Bir danışman olarak, hemşire hastanın kendi
deneyimlerinden öğrendiklerini anlamalarına yardımcı olur (1).
SONUÇ
Peplau’nun modeli, bebeklere, bitkisel yaşam sürdürenlere ya da yaşlılara uygulanabilir
olmadığı için eleştirilir, bu nedenle de genelleştirilebilirliğini sınırlar ve Peplau, hatalardan
biri olarak bunu kabul eder. Hasta ve hemşire arasında iletişim gerektirdiğini ve bu durumun
sıklıkla iletişim becerilerinden taviz vermeyen veya eksik olan hastalarla tehdit edildiğini ileri
sürer. Bununla birlikte, Peplau'nun çalışmalarının başlangıcından bu yana, aile merkezli
hemşirelik bakımından yaşlılara, hatta Alzheimer hastalığının bilişsel bozukluğuna sahip
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yaşlılara kadar pek çok ortamda oldukça uygulanabilir olduğu bulunmuştur (1). Peplau’nun
aşamaları ve hemşirelik süreci ardışık olduğu kadar terapötik etkileşime odaklanmıştır.
Bireyin sorunlarının karşılıklı açıklanması, bireyin sorununu anlamaya ve çözümlemeye
yönelik alternatifler bulmaya olanak sağlar (9, 12). Peplau'nun (1952) teorisi, hemşire hasta
ilişkisi ana boyut olduğu için hemşirelik uzmanlıklarında kullanılabilir. Teorisi geniş çapta
sınanmış ve kanıt temelli uygulama teorisine dayalı nitel ve nicel araştırmalarla gelişmiştir.
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2

ÖZET
Kültür bir toplumun simge, anlam ve değer dünyasını oluşturmaktadır. Kültür zamanla
değişir, gelişir ve gelecek kuşaklara aktarılır. Kültürel yapı içinde dil, din, inançlar, normlar,
gelenekler ve sosyal kuramları da barındırmaktadır. Kültürün tüm bu bileşenleri de insan
davranışlarının şekillenmesinde rol oynamaktadır.
Kültürel yapı bireylerin hastalık inançlarını, yardım arama davranışlarını ve bakım
gereksinimlerini de etkilemektedir. Bu bağlamda bireylerin bakımında biyolojik ve psikolojik
etmenlerin yanında kültürel etmenlerin de bakıma dahil edilmesi önem taşımaktadır. Bakımda
kültürel etmenlerin önemine Leinenger geliştirmiş olduğu modelde vurgu yapmıştır.
Leinenger kültürlerarası hemşirelik modellerinden Doğan Güneş Modelini geliştirmiştir.
Doğan Güneş Modeli’nde bireye verilen bakımda kültürel değerlere, kültüre özgü bakım
gereksinimlerine ve bakımda kültürel engellerin önemine odaklanmıştır. Modelde
kültürlerarası hemşirelik bakımının ana noktalarına değinmiştir.
Literatürde kültürlerarası bakım modellerinin kullanıldığı çalışmalar sınırlıdır. Tanrıverdi ve
ark. (2017) yapmış oldukları araştırmada geçmişten günümüze kültürlerarası hemşirelik
modellerinin kullanıldığı tez, araştırma ve bildirileri taramışlardır. Taramalar sonucunda
kültürlerarası hemşirelik modellerinden Leinenger’in Doğan Güneş Modeli’nin kullanıldığı üç
çalışma saptamışlardır. Çalışmaların ikisinde modelin kullanım amacı olarak soru
hazırlanması ve veri toplanması aşamasında, birinde ise kavramsal çerçeveden yararlanıldığı
belirtilmektedir. Bu verilerden yola çıkılarak modelin hemşirelik süreci uygulamalarında yer
almadığı görülmektedir. Oysaki hemşirelik süreci sistemli bir şekilde ilerleyen dinamik bir
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süreçtir. Hemşirelik sürecinin hemşirelik modellerine göre yapılandırılması hem kanıt temelli
uygulamaları hem de nitelikli bakımı beraberinde getirmektedir.
Bireylere verilen bakımın modelere dayanması hemşirelik sürecindeki sistematiği
sağlamaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde, yalnızca farklı kültürlerden gelen bireylere
değil aynı zamanda aynı kültürün alt kültürlerinde yaşayan kişilerin bakımında Leinenger’in
Doğan Güneş Modeli’ne dayalı hemşirelik uygulamalarının yer aldığı çalışmaların yapılması
önerilmektedir.

ABSTRACT
Culture constitutes sign, sense and value of a society. Culture changes, develops and it is
transferred to the next generations in time. Cultural structure comprises of language, religion,
beliefs, norms, traditions, and social theories. These components of culture play a role in the
shaping of human behavior.
Culture structure also affects ones’ disease beliefs, help search behaviors and care need. In
this scope, in the care of human, not only including of biological and psychological factors,
but also including of cultural factors is important. Leininger emphasized in his developed
model to the importance of cultural factors in care.

Leininger has developed Sunrise Model from intercultural nursing models. In Sunrise Model
focuses on cultural values, care necessities special to culture and importance of cultural
obstacles in care model mentioned to main points of intercultural nursing care.
Studies which intercultural care models are used in literature are limited. Tanrıverdi et al.
(2017) searched for thesis, research, and abstracts which intercultural nursing models are used
from past to nowadays. As a result of searches, they detected three studies which Leininger’s
Sunrise Model, one of intercultural nursing models, is used. In two of the studies it is stated
that the model is used for the purpose of preparing the question and in the phase of data
collection and in one of the conceptual framework. Starting out from these data, it is occurred
that model is not playa part in nursing process practices. However, the nursing process is a
dynamic process that progresses systematically. The structuring of the nursing process
according to nursing models brings both evidence-based practices and qualified care together.
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Care given to individual based on a model ensures systematic in nursing process. When it is
considered in this context, it is suggested that studies of nursing practices based on
Leininger's Sunrise Model should be done not only for individuals from different cultures but
also for those living in the subcultures of the same cultures.
GİRİŞ
Kültür, her milletin ve toplumun kendine özgü simge, anlam ve değer dünyasını
oluşturmaktadır. Geçmişten günümüze kadar birikimli olarak gelen ve gelecek kuşaklara
aktarılan kültür, içinde dil, din, normlar, inançlar, gelenekler ve sosyal kuramları barındırır
(Cimilli, 2012:164; Ersoy, 1999:230). Kültürün tüm bu bileşenleri insan davranışlarının
şekillenmesinde rol oynar.
İnsan davranışlarının şekillenmesinde rol oynayan kültür, bireylerin sağlık-hastalık
inançlarını, yardım arama davranışlarını ve bakım gereksinimlerini de etkilemektedir. Bu
nedenle biyopsikososyal bir varlık olan insanın bakımında biyolojik ve psikolojik etmenlerin
yanında kültürel etmenlerinde göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu noktada
kültürel etmenlerin bakıma dahil edilmesinin önemini vurgulayan hemşire kuramcılardan
Madeleine Leininger dikkat çekmektedir. Leininger ilk kez 1959 yılında transkültürel
hemşirelik bakımının önemine vurgu yapmıştır.
Leininger’in kuramının gelişimi antropolojiye dayanmaktadır (Leininger, 1988). Çünkü
hemşirelik mesleği ve antropoloji arasında bir bağ vardır. Her ikisinin de ortak öznesi
insandır. Leininger’in bu alanda yaptığı çalışmalar ve farklı kültürlerde yaşamış olması,
hemşirelik bakımında kültürün önemli olduğu sonucuna ulaşmasına neden olmuştur.
Leininger hemşirelik ve antropoloji profesörü olarak görev yaptığı dönemde ilk kez
‘Transkültürel Hemşirelik’ dersleri vermeye başlamıştır. Tarihsel süreçte kültürlerarası
hemşireliğin kurucusu olarak anılan Leininger kültüre özgü bakımla hasta memnuniyetinin
artacağını ve iyileşmenin hızlanacağını savunmuştur (Pektekin, 2013; Başalan İz ve Bayık
Temel, 2009; Leininger, 1991).
Kültüre özgü bakım sacayağına benzetilecek olursa, hastanın kültürü, hemşirenin kültürü ve
ortamın kültürü sacayağının bileşenlerini oluşturmaktadır. Her birinin kültürü ise birbirinden
farklıdır. Nitekim bu farklılıklar sonucu hasta ve hemşire bakım sürecinde zorluklar
yaşayabilir. Hastalıkla birlikte yaşanan hassas süreç ile hasta, hemşire ve ortam kültüründeki
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çeşitlilik hastanın kültürel şok yaşamasına neden olabilir (Tortumluoğlu ve ark., 2004). Bu
noktada Leininger’in tanımladığı ‘Kültürel Bakımda Farklılık ve Evrensellik Teorisi’ kültürü
anlamada önemli bir yol göstericidir.
Leininger hemşirelik bakımında kültürel farklılıkların göz önünde bulundurulmasının ve
gelecekte kültürel olarak tanımlanan bir sınıflama sisteminin geliştirilmesinin önemli
olduğunu vurgulamıştır (Pektekin, 2013). Bunun sonucu olarak 1996 yılında ‘Kültürel
Bakımda Farklılık ve Evrensellik Teorisi’nin kullanılmasını kolaylaştırmak için bir yol
haritası olan ‘Doğan Güneş Modeli’ ni geliştirmiştir. Bu model birçok parçanın bileşimi
olarak ortaya çıkmıştır. Doğan Güneş Modeli’nde bireye verilen bakımda kültürel değerlere,
kültüre özgü bakım gereksinimlerine ve bakımda kültürel engellerin önemine odaklanılmıştır
(Leininger, 1991).
Modelin temel kavramları insan, sağlık, toplum/çevre ve hemşirelikten oluşmaktadır. İnsan
bakımı evrenseldir. Bireylere verilen bakım ise bireyin gereksinimleri ve kültürel yapısı
bağlamında şekillenmektedir. Sağlık, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini yerine
getirebilmeleridir. Bireyler bu günlük yaşam aktivitelerini yerine getirirken de kültürel ortamı
içinde değerlendirilmelidir. Leininger’in modelinde tanımladığı ve modelin çatısını oluşturan
diğer bir kavram toplum/çevredir. Birey yaşadığı çevre içinde bir bütün olarak ele alınır ve
ortam koşullarına göre değerlendirilir. Hemşirelik ise hem bilim hem de sanattır. Hemşire
hastasını biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden destekler.
Leininger modelini oluştururken kültürel çeşitlilik, kültürel değerler, kültürel şok, etnografi,
alt kültür, karşı kültür gibi kavramlardan da yararlanmıştır.
Doğan Güneş Modeli hemşirelik süreci ile yakından ilişkilidir. Her ikisi de sorun çözme
odaklıdır.

Hemşire

sorun

çözümünde

bireyin

kültürel

farklılıklarını

göz

önünde

bulundurmalıdır. Çünkü farklı kültürlerden gelen bireyler gerek yeni bir kültüre alışma süreci
gerekse hastalık süreci ile zorluk yaşayabilirler.
Model dört seviyeden oluşmaktadır. İlk seviyede hastanın dünya görüşü ve sosyal yapısı
hakkında bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi yer almaktadır. İkinci seviyedeki bilgi
gereksinimi ekonomik, eğitimsel, politik ve yasal, kültürel değerleri ve yaşam tarzı, akrabalık
ve sosyal faktörler, teknolojik, dini ve felsefi faktörleri içermektedir. Üçüncü seviye hastanın
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sağlık sistemi içinde hemşire tarafından tanımlanmasını içermektedir. Hemşirelik tanılaması
yapıldıktan sonraki planlama, uygulama, hemşirelik bakım kararları ve uygulamaları ise
dördüncü seviyeyi oluşturmaktadır (Melo, 2013; Karaca Sivrikaya, 2012).
Birinci seviyede hastanın nasıl bir toplum içinde yaşadığı, bireysel, ailesel ve toplumsal
rolleri, statüsü ve dünya görüşü yer almaktadır.
İkinci seviyedeki alt öğeler yedi faktörden oluşmaktadır. Teknolojik faktörler; bilgi
teknolojilerine erişim, iletişim araçlarına ve elektronik araçlara erişim, medya erişimi, sağlık
hizmetlerine erişim gibi başlıkları içermektedir. Dini ve felsefik faktörler; bireylerin dini
uygulamalarını, hasta olduklarında kullandıkları geleneksel şifa yöntemlerini, bireysel
dayanıklılığını, kişisel değer ve normlarını, yaşamın anlam ve amacını, geleneksel değerlerini
ve toplumsal roller gibi bileşenlerden oluşmaktadır.
Akrabalık ve sosyal faktörler; aile yapısı, doğum sırası, aile içinde yaşlının rolü, aile reisi,
ailesel hastalıklar, aile ve arkadaş ilişkileri, duygusal ve cinsel ilişkiler, boş zaman aktiviteleri,
sosyal destekler, toplumsal cinsiyet ilişkileri, toplumsal normlar gibi öğeleri içermektedir.
Kültürel değerler ve yaşam tarzı incelendiğinde; tedavi uygulamaları, sağlık sistemi algısı,
spiritüelite ve sağlık, sigara ve alkol kullanımı, fiziksel aktiviteler, gıdalar, hijyen, alternatif
yaşam tarzlarından oluşmaktadır.
Kamu politikalarına erişim, adalete erişim, vatandaşlık, siyasi katılım, düşünce ve ifade
özgürlüğü, kurum içi ve kurumlar arası iletişim bileşenleri politik ve yasal faktörlerin altında
yer almaktadır. Ekonomik faktörler; resmi iş, sosyal sınıf, çalışma koşulları, barınma şartları
ve yaşam maliyetlerinden oluşmaktadır. Eğitimsel faktörler ise, eğitime erişim, okuryazarlık,
okuma yazma alışkanlıkları, okulda şiddet, sorun çözme gibi bileşenlerdir (Melo, 2013).
Hemşireler hastasına bakım verirken birinci ve ikinci seviyede yer alan konularla ilgili ne
kadar veri toplarsa, hemşirelik bakımını ona göre planlayabilir. Hastanın kültürüne temelli
verilecek hemşirelik bakımı hastanın kültürel uyumunu olumlu yönde arttıracaktır (Öztürk ve
Öztaş, 2012).
Üçüncü seviye de hasta hemşiresi tarafından sağlık sistemi içinde tanımlanır. Hastanın sağlık
inanışları, değerleri bu alanı oluşturmaktadır.
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Dördüncü seviyede ise birey hakkında toplanan veriler doğrultusunda bakım ile ilgili bir karar
verilir. Hasta bireyden elde edilen veriler doğrultusunda bakımı planlanır. Kültürel faktörlerin
de bakıma dahil edildiği bir bütüncül bakım sağlanır.
Yapılan araştırmalar incelendiğinde;
Hemşirelerin, farklı kültürdeki hastalara bakım verirken özellikle dil ve iletişim alanında
zorluk yaşadıkları görülmektedir (Yaman Aktaş ve ark., 2016; Ayaz ve Bilgili, 2009;
Lundberg ve ark., 2005). Her kültürün kendine özgü bir dili bulunmaktadır. İnsanlar dil
sayesinde kendilerini ifade ederler ve başkalarını anlamaya çalışırlar. Kendisini tam olarak
ifade edemeyen insan anlaşılmadığını hisseder ve çaresizlik yaşar. Bireyin bir de hasta olması
süreci daha da zorlaştırmaktadır. Özellikle dış göç yaşayan bireylerde bu sorun daha fazla
dikkat çekmektedir. Uyum sorunu yaşayan kişi tedavi başvurusu yapmamakta ve iyileşme
süreci gecikmektedir (Tuzcu ve Bademli, 2014).
Tanrıverdi (2015) hemşirelerin Kültürel Yeterli Hemşirelik Bakımı için Uygulama
Standartları’na yaklaşımını tanımlamak amacıyla yaptığı çalışmasında, hemşirelerin en çok
sosyal adalet, kültürlerarası hemşirelik bilgisi ve kültürlerarası iletişimi; en az eleştirel
düşünme, kanıta dayalı uygulama ve araştırma, kültürlerarası liderlik standartlarını
benimsediklerini belirtmiştir. Araştırma sonucunda hemşirelerin uygulama standartlarını tam
olarak benimsemedikleri görülmektedir (Tanrıverdi, 2015). Ancak kanıta dayalı hemşirelik
bakımı sunmak ve araştırmalar ile bunu görünür kılmak hem hemşireliğin gücünü hem de
hemşirelik bakımının kalitesini arttıracaktır.
Türkiye’de kültürlerarası bakım modelleri ve rehberleri yeterli ve istendik düzeyde
kullanılmamaktadır. Ülkemizde, hemşirelik bakımında kullanılan bakım modelleri ve tanı
sistemleri yurt dışı literatürden dilimize çevrilmiştir. Hemşirelik bakım sürecinde NANDA,
NIC, NOC gibi sınıflama sistemleri kullanılsa da kültürel veri toplama, tanılama ve
uygulamada yetersiz kalmaktadır.
Tanrıverdi ve ark. (2009) kültürel bakımdaki eksiklikleri gidermeye yönelik olarak hemşirelik
bakımında kültürel özellikleri tanılama rehberi geliştirmişlerdir. Rehber bireysel özellikler,
iletişim özellikleri, aile içi ve toplumsal roller ve sağlık uygulamaları olmak üzere dört
alandan oluşmaktadır. Buna benzer rehberlerin uygulama alanında kullanılması ve
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gereksinimler doğrultusunda yeni rehberlerin geliştirilmesinin bakım kalitesini arttıracağı
düşünülmektedir (Tanrıverdi ve ark, 2009).
Literatürde kültürlerarası bakım modellerinin kullanıldığı çalışmalar sınırlıdır. Tanrıverdi ve
ark. (2017) yapmış oldukları araştırmada geçmişten günümüze kültürlerarası hemşirelik
modellerinin kullanıldığı tez, araştırma ve bildirileri taramışlardır. Taramalar sonucunda
kültürlerarası hemşirelik modellerinden Leinenger’in Doğan Güneş Modeli’nin kullanıldığı üç
çalışma saptamışlardır. Çalışmaların ikisinde modelin kullanım amacı olarak soru
hazırlanması ve veri toplanması aşamasında, birinde ise kavramsal çerçeveden yararlanıldığı
belirtilmektedir. Bu verilerden yola çıkılarak modelin hemşirelik süreci uygulamalarında yer
almadığı görülmektedir. Oysaki hemşirelik süreci sistemli bir şekilde ilerleyen dinamik bir
süreçtir. Hemşirelik sürecinin hemşirelik modellerine göre yapılandırılması hem kanıt temelli
uygulamaları hem de nitelikli bakımı beraberinde getirmektedir (Tanrıverdi ve ark., 2017).
Sosyal yapıdan ayrı düşünülemeyen bireyin bakımında, kültürel etkenlerin bakıma dahil
edilmesinin etkili olacağı düşünülmektedir. Bireye verilen bakımın ise bir modele dayanması
hemşirelik sürecindeki sistematiği sağlamaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde, yalnızca
farklı kültürlerden gelen bireylere değil aynı zamanda aynı kültürün alt kültürlerinde yaşayan
kişilerin bakımında Leinenger’in Doğan Güneş Modeli’ne dayalı hemşirelik uygulamalarının
yer aldığı çalışmaların yapılması önerilmektedir.
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ÖZET
Geleneksel inanç ve uygulamalar, insanların davranışlarını yönlendirerek, onların eğitimlerini
ve sağlık durumlarını etkilemektedir. İnsanların sağlıkla ilgili inanç ve uygulamaları, içinde
yaşadığı toplumun kültürünün bir parçasıdır. Yapılan araştırmalarda, tarih boyunca özellikle
sağlığın inanç ve uygulamalardan fazlasıyla etkilendiği görülmektedir.
Günümüzde teknolojinin de ilerlemesiyle birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında önemli
gelişim ve değişimler olmaktadır. Bu gelişmelere rağmen; toplumumuzda geleneksel döneme
ait inanç ve uygulamalar devam etmektedir. Geleneksel uygulamalar insan sağlığını olumlu
ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedirler. Yapılan bu uygulamalardan en çok etkilenen
grupta bebekler yer almaktadır. Büyüme gelişmenin de en hızlı olduğu bir dönem olan
bebeklik döneminde yapılan sağlık açısından zararlı geleneksel uygulamalar bebek sağlığı
doğrudan etkilemektedir.
Hemşireler özellikle ailelerin kültürel inanç ve uygulamalarının bebek sağlığına etkileri
konusunda dikkatli olmalıdır. Toplumda sağlıkla ilgili doğru davranışların geliştirebilmesi
için yararlı uygulamaları destekleyerek bireyleri bakımlarına katmak ve zararlı uygulamaların
sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini engellemek açısından da önemlidir. Tarih boyunca bebek
bakımında çok farklı geleneksel uygulamalar görülmüştür. Yapılan araştırmalar ve eğitimler
sayesinde bebek bakımındaki bazı geleneksel uygulamalar yerini çağdaş ve kanıta dayalı
uygulamaya bırakmaya başlamıştır.
Bu makalede ülkemizde bebek bakımda yapılan geleneksel uygulamaların tarihsel süreci ve
bebek bakımındaki değişiklikler literatür kapsamında incelenecektir.
Anahtar kelimeler: bebek bakımı, geleneksel uygulama, tarih, hemşirelik
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ABSTRACT
Traditional beliefs and practices influence people's behavior and influence their education and
health. People's beliefs and practices about health are part of the culture of the society in
which they live. Throughout history, health has been particularly influenced by faith and
practice throughout the history of research.

Today, there are significant developments and changes in the field of health just as technology
is progressing in many areas. Despite these developments; beliefs and practices of the
traditional turn in our society are continuing. Traditional practices can affect human health
either positively or negatively. Babies are the most affected group in these applications.
Traditional practices that are harmful to health during the period of infancy, which is the
fastest growing period of growth, directly affect infant health.

Nurses should be particularly careful about the effects of the family's cultural beliefs and
practices on baby health. It is also important to support beneficial practices in order to
improve the health-related right behaviors in the society, to include them in their care and to
prevent the negative effects of harmful practices on health. There have been many different
traditional practices in baby care throughout history. Thanks to the researches and trainings
that have been done, some traditional practices in baby care have started to give place to
contemporary and blood-based practice.

In this article, changes in the historical process and infant care of traditional practices in infant
care in our country will be examined in the literature.
Key words: baby care, traditional practice, history, nursing
GİRİŞ
Her kültür kendine özgü bir sağlık anlayışına sahiptir. Kültürel özellikleri dışlayan bir sağlık
hizmeti, halk tarafından beğenilmeyen, istenmeyen ve verimli olmayan bir hizmet olur.
Halkın sağlık yapısı kültürel açıdan iyi bilinmelidir. Sağlık hizmetlerinden ve teknolojik
yeniliklerden yeterince yararlanamayan, maddi imkânsızlık ya da başka sebeplerle sağlık
kuruluşuna gidemeyen veya gitmek istemeyen özellikle kırsal alandaki toplum, çareyi
geleneksel uygulamalara başvurmakta bulmuştur. Bu bireyler, öncelikle hastalıkların sebebini
bulma ve bu sebebe uygun geleneksel tedavileri uygulama girişimlerini uzun yıllardan beri
devam ettirmektedir (Biltekin ve ark, 2004; Kesgin & Özcebe, 2004; Bölükbaş ve ark, 2009).
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Sağlık personelinin görev yaptığı, sorumluluk aldığı kültürü tanıması gerekir. Kültürün
özelliklerini bilmesi sağlık personelinin o kültürün geleneksel hasta bakımı anlayışını
öğrenmesine yardımcı olur. Sağlık personelleri bulunduğu topluma hizmet verirken o
toplumun geleneksel hasta bakım anlayışından mutlaka yararlanmalıdır. Ancak böyle
olduğunda istenilen hasta bakımı gerçekleşmiş olur (Kesgin & Özcebe, 2004). Bakım kelime
anlamı olarak bakma işi ya da bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen
emek demektir (Hemşirelik Terimleri Sözlüğü, 2015; TDK, 2018). Bakım kavramı; sağlık,
rahatsızlık ve hastalık kavramları ile birebir ilişkilidir. Bakımın yerinde ve zamanında olması
sağlığı, yetersizliği ise rahatsızlık ve hastalığın ortaya çıkmasına neden olur. Bakım vericiler,
hasta bireye çevresi, kültürel değerleri ve inançları göz önüne alarak bakım vermelidir.
Geçmiş yıllarda insanlar deneme yanılma yoluyla bitkilerin hastalıklar üzerinde yararlı ve
zararlı etkilerini öğrenmişlerdir. Bitkilerden elde edilen ilaçları hastalıkların tedavisinde
kullanmışlardır. Bu tedavilerin sonunda hasta ne iyi olur ne de ölür. Eğer iyi olursa tedavi
tekniğinin etkili olduğu kabul edilir, eğer hasta ölürse tedavi tekniği, diğer tekniklerin dışında
bırakılır (Aytaç & Kurtdaş 2015; Yiğitalp & Gümüş, 2017).

GELENEKSEL UYGULAMA
Halkbilim kapsamı içine giren geleneksel inanç ve uygulamalar, insanların davranışlarını
yönlendirerek, onların eğitimlerini ve sağlık durumlarını etkilemektedir. Tarihte geçmişe
doğru bir yolculuk yapıldığında özellikle sağlığın inanç ve uygulamalardan fazlasıyla
etkilendiği görülmektedir. Eski uygarlıklar hastalıkların nedenlerini tanrıların kızması, büyü,
nazar gibi sebeplere bağlamışlar; hastalıkları iyileştirmek için kötü ruhları kovma, doğaüstü
güçlere adak adama, tapınma gibi eylemlerde bulunmuşlardır. İlerleyen dönemlerde insanlar
bazı bitkilerin, gıdaların ve maddelerin bir takım sıkıntılara iyi geldiğini gözlemlemişler,
bunları

acıların

hafifletilmesi

ve

hastalıkların

iyileştirilmesi

için

kullanmışlardır.

Mikroorganizmaların keşfi, antibiyotiklerin bulunması, bazı hastalıkların oluş mekanizması
ve tedavilerinin öğrenilmesiyle birlikte tedavi edici uygulamalar sağlık alanında önemli bir
yer almıştır (Kesgin & Özcebe, 2004).
Geleneksel sağlık uygulamaları toplumun inanç, gelenek, değer ve kültürleri ile ilgili
yaptıkları tıbbi uygulamalardır. Topluma mal olmuş kültürel değerler, tutum ve davranışlar,
inanç ve inanışlar kişilerin yaşam tarzlarını şekillendirmekte ve dolayısıyla sağlık koşullarını
da etkileyebilmektedir. Geleneksel uygulamalar sadece inanç ve gelenek olduğu için
uygulanmayıp, toplum ve birey için bir anlam ifade ettiği sürece yaşatılmaktadır (Biltekin vd.,
2004; Özyaycıoğlu, 2004; Aydın & Oskay, 2013; Yiğitalp & Gümüş, 2017).
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ÜLKEMİZDE BEBEK BAKIMINDA YAPILAN GELENEKSEL UYGULAMALAR
Literatürde anne sütü ile beslenme, göbek bakımı, cilt bakımı ve sarılık gibi bebek bakım
konularında sıklıkla geleneksel uygulamalarla karşılaşılmaktadır(Biltekin vd., 2004;
Özyaycıoğlu, 2004; Bölükbaş ve ark, 2009; Aydın & Oskay, 2013; Yiğitalp & Gümüş, 2017).
Bölükbaş ve ark. (2009) çalışmasında; annelerin %34,5’inin doğumdan yarım saat sonra,
%27,1’inin 2 saat sonra çocuklarını besledikleri, %88,7’si bebeklerine ilk gıda olarak anne
sütü, %1,0’ı şekerli su verdikleri, %66,0’ı bebeklerine ilk banyoyu göbek düşmesinden sonra
yaptırdıkları, %53.27’si bebeği kundakladıkları, %88,2’si doğumdan üç ay sonra bebeğin
tırnaklarını kestikleri, neden olarak da kırkının çıkmasını bekledikleri bulunmuştur.
Ülkemizde yapılan geleneksel uygulamalar ile ilgili bazı örnekler incelenmiştir (Türkiyat
Araştırmaları, 2004).
Anne sütüne yönelik uygulamalar
 Bebek doğduktan sonra üç ezan vakti geçmeden, çocuğa süt verilmez. Daha önce verilirse gaz
sancısı çekeceğine inanılır (Erzurum, 1994).
 Bebek doğunca sabırlı olması için 24 saat kadar meme verilmez (Kastamonu,1987).
 Bazı yörelerde ezan okunduktan sonra bir de ebe bebeğin kulağına ezan okur. Daha sonra
bebeğin ağzına önce şekerli su akıtılır, sonra annesinin memesi temizlenerek ağzına verilir
(Ankara-Kargın Köyü,1995).
 Anne memeden kesmeyi istediğinde memesine yün, tavuk tüyü, saç yapıştırır, kara sürer,
memenin başına tuzla acı bibere bulaştırır. Çocuğa memenin kaka olduğu söylenir. Olmazsa
hocaya okutulur (Kemerhisar-Bahçeli,1995).
Göbek bakımına yönelik uygulamalar
 Yeni doğan bebeğe, kara yakma denilen bir işlem uygulanmaktadır. Göbek bağı 4-5 parmak
bırakılarak kesilir.
 Ateşte yakılan çaput üzerine tuz ve kına ilave edilerek göbeğe konur ve bir bezle sarılır
(Ankara-Kargın Köyü,1995).
 Göbek kesilince ceviz ezilip merhem haline getirilir ve göbeğe sürülür.
 Göbek kordonu kesilmeden önce kordondaki kan bebeğe doğru sıvazlanır.
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 Göbek yara tutmasın, çabuk iyileşsin diye tahtaların çürük mantarlaşmış kısımları ufalanarak
yaranın üstüne pudra gibi serpilir. Üstüne "pala" (bez parçası) konularak sarılır. Daha sonraki
günlerde kahve ile yağ karıştırılarak göbeğe sürülür.
Cilt bakımına yönelik uygulamalar
 Yenidoğan bebeğin yıkanıp bedeni kötü ya da çiğsi kokmasın diye tuzlanır. (Yaylalarımız/
http://www.kultur.gov.tr)
 Yapılan bir çalışmasında evde diplomalı ebe olmaksızın yapılan doğumların % 80,3'ünde
geleneksel uygulamalar yapıldığı (% 41,8 tuzlama, %38,5 tuzlu su ile yıkama) tespit
edilmiştir (Aksayan 1983).
 Bebeğin tüm vücuduna kokmasın diye ince tuz sürülüp iyice ovulduktan sonra bebek 1-2 saat
öylece bekletilir ve daha sonra yıkanır (Ankara-Kargın,1995).
 Höllük denilen özel toprak kullanılacağı zaman bir tavada ateş üzerinde ısıtılır, çocuğun altına
serilir.
 Çocuk bu toprakla kundaklanır, ıslanan höllük atılır. Her kundakta yeni höllük kullanılır.
Çocuğun gaz sancısına iyi geldiğine inanılır.
 (Höllük: kumdan yumuşak, emme kabiliyeti yüksek bir cins toprak konur) (Erzurum, 1994).
Sarılık ile ilgili uygulamalar
Türk insanı sarılığın bebekler için tehlikeli olabileceğini fark etmiş, ve tedavisi için bir ço
geleneksel yöntem kullanmıştır. Anadolu halkı sarılığı üç şekilde sınıflayarak ayrı ayrı tedavi
etmeye çalışmıştır (1987).Bunlar; yeni doğmuş bebek sarılığı, kara sarılık, çocuk ve
büyüklerde görülen sarılık hastalığıdır.
 Yeni doğan bebekte görülen sarılık hastalığı için bebeğin her tarafına bal sürülür.
 Bebeğin üzerine sarı örtü ötrülür.
 Ateşte ısıtılan iğnenin ucu bebeğin eklem yerlerine, topuklarına, alnının ortasına vücudunun
yedi yerine batırılır (Ankara-Kargın Köyü, 1995)
Çocuğun yaşaması için yapılan uygulamalar (Bebek ölümlerinin önlenmesi amaçlı)
 Çocuk doğarken yere bırakılmaz, bir leğen ya da kalbur içine konur.
 Evin kapısına kuşburnu çalısı asılır.
 Yakasız gömlek giydirilir.
 Kırk evden alınan kırk parçadan elbise diktirilir.
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 Çocuk bir sene boyunca yıkanmaz (hastalık durumlarında).
 Kurban bayramında kesilen kurbandan alınan kan ile ergen bir kız (bekar) tarafından yazılana
boylama (muska) çocuğun boynuna asılır. Çocuğun eşi (plesenta) bir yere gömülmez, asılarak
kurutulur.
 Çocuğa kırk gün ayrı ayrı adlar verilir, en son gün babasının adı verilir.
 Çocuğu yaşamayan aileler, doğan çocuğun kulağını delip mavi boncuk takarlar.
 Muş 'ta bir çocuktan sonra doğanlar yaşamıyorsa, ilkinin ayakları yeni doğanın eşi üzerine
bastırılır. Buradaki inanç, ilkini koruyan iyi ruhun, yeni doğanı da koruması dileğinde saklıdır
(Doğu Anadolu, 1987-1996).
Bakım ile ilgili diğer uygulamalar
 Diş Bulguru (Diş hediği): Aile tarafından kutlanan genellikle zararı olmayan bir uygulama
şeklinde halen devam etmektedir.
 Bebeğin dişi çıktığında diş bulguru töreni yapılır. Börek, çörek, diş bulguru hazırlanır, yere
çarşaf yayılır, üzerine bebek oturtulur, başından bulgur serpilir.
 Tepsiye ayna, makas, iğne, tarak, kitap, yumurta vb. konur. Bebeğe uzatılır, hangisini alırsa
ilerdeki mesleği için yorumlar yapılır (Elazığ 1995).
 Kars ve Erzurum çevresinde, çocuğun çıkan ilk dişini ilk defa kim görürse o, çocuğun
gömleğini yırtar ve böylece çocuğun acısının geçeceğine inanılır.
 O kişi aileye demir veya madeni bir nesne hediye verirse çocuğun dişlerinin demir gibi
sağlam olacağı sanılır (1995).
 Kurbağacık; Çocuğun gelişememesi, sıska, zayıf kalması durumunda, tedavi etmek için
çocuğun bıngıIdağı ustura ya da jiletle kesilir. Yaraya kurbağa eti sarılır, çiğ soğan konur.
Orada; "emi, semi bu olsun, öncekinden iyi olsun" denir. Bundan sonra çocuğun kendini
toplaması beklenir (Kemerhisar-Bahçeli, 1995).
 Dilaltı kesmek; Bazı çocuklar yaşıtları konuştukları halde uzun süre konuşamazlar. Onların
konuşmalarını sağlamak için dillerinin altındaki parça jiletle kesilir. Kesilen yere sarımsak
sürülür. Yinede çocuk konuşmazsa bu kez çocuk parpılatılır

(Okutup-üfletilmek)

(Kemerhisar- Bahçeli, 1995).
SONUÇ
Tarih boyunca bebek bakımında çok farklı geleneksel uygulamalar görülmüştür. Günümüzde
teknolojinin gelişmelere rağmen, toplumumuzda devam eden geleneksel inanç ve
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uygulamalar bulunmaktadır. Hemşireler özellikle ailelerin kültürel inanç ve uygulamalarının
bebek sağlığına etkileri konusunda dikkatli olmalıdırlar. Toplumda sağlıkla ilgili doğru
davranışların geliştirebilmesi için; yararlı uygulamaları desteklenmeli, zararlı uygulamalar
tespit edilmeli ve engellenmelidir. Bu kapsamda, hemşirelerin kullandığı “Hemşirelik
Bakımında Kültürel Özellikleri Tanılama Rehberi” bulunmaktadır. Transkültürel sağlık
hizmeti 21.yy. sağlık eğitiminin ve uygulamalarının bir parçası olmalıdır (Tanrıverdi ve ark.
2009).
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ÖZET
Hemşirelik kaynağını insan gereksinimlerinden aldığı için profesyonel anlamda olmasa da
başlangıcı insanın varoluşuna kadar dayanmaktadır.

Hemşirelik, insanların sağlığını

geliştirmek ve hastalandığında bakımını sağlamak isteği ile ortaya çıkmış ve kadının şifa
verici rolü ile başlamış bir meslektir. İlk ve orta çağlarda hemşirelik daha çok dinsel
yaklaşımların etkisi altında kalmış ve gelişmesi çok mümkün olmamıştır.

18. yy'ın

başlarında, endüstriyel gelişimin hızlanması ve kentleşme; özgürlük, insan ve kadın hakları
konularında gelişen fikir ve olaylar ve savaşlar temel olmuştur. 19. yy'da ise Florence
Nightingale, yaşadığı dönemde kadına yüklenen silik rolü ve kadının toplumsal konumunu
tepkiyle karşılamış ve hemşirelik mesleğinin bilimsel temellere dayanması için çaba sarf
ederek mesleğin profesyonelleşmesini sağlamıştır. Ülkemizde ise hemşirelik mesleğinin ilk
temelleri, Besim Ömer Paşa’nın Kızılhaç konferasında, Florence Nightingale ile tanışması ile
başlamış ve hemşireliğin ülkemiz için ne kadar gerekli olduğunu savunmuştur. Ömer Paşa,
İstanbul’da tanınmış ailelerin kızlarını, “Gönüllü Hastabakıcılık Kursu”na çağırmıştır.
Hemşirelik okulları ilk olarak ortaokula temellendirilmiş, üniversite düzeyinde ki hemşirelik
eğitimine ilk olarak 1955 yılında, Ege Üniversitesi’nde başlanmıştır. Ülkemizde,
yükseköğretimde hemşirelik eğitimi 1955 yılından bu yana önemli bir mesafe kaydetmiş ve
kaydetmeye de devam etmektedir. Bu derlemede hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimi ve
durumu incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik; Hemşirelik Tarihi; Hemşirelik Mesleği

ABSTRACT
Nursing is based on the existence of a starting person, although not professionally, because it
takes its source from human need. Nursing is a profession that has emerged with the desire to
improve the health of people and care for them when they are sick and has started with the
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healing role of the woman In the early and middle ages, nursing was mostly under the
influence of religious approaches and development of nursing was not possible. At the
beginning of the 18th century, studies on the nursing profession began. Reborn of nursing
profession have become with acceleration of industrial development and urbanization, ideas,
events and wars, freedom, human rights and women's right. In the 19th century, Florence
Nightingale met reaction to the social role of the woman and the role played by the woman in
her lifetime and provided the professionalization of the profession by endeavoring the nursing
profession to depend on the scientific basics. In our country, the first basiscs of the nursing
profession started with Besim Ömer Pasha, and he defended for our country that nursing is
necessary. Ömer Pasha invited the girls of well-known families in Istanbul, to the "Voluntary
Nursing Course". Nursing schools were initially based on secondary education and nursing
education at university level was first started in 1955 at Ege University. In our country,
nursing education in higher education has recorded a significant distance since 1955 and
continues to record. In this review,the historical development and situation of the nursing
profession is examined.
Key words: Nursing; Nursing History; Nursing Profession
GİRİŞ
Her mesleğin doğuşunu gerektiren bir neden mutlaka vardır. Bu nedeni yaratan tek canlı ise,
insandır. Hemşirelik, kaynağını insan gereksinimlerinden aldığı için profesyonel anlamda
olmasa da başlangıcı insanın varoluşuna kadar dayanmaktadır (1). Hemşirelik, insanların
sağlığını geliştirmek ve hastalandığında bakımını sağlamak isteği ile ortaya çıkmış ve kadının
şifa verici rolü ile başlamış bir meslektir. Hemşireliğin birçok tanımı yapılmış olup, Amerikan
Hemşireler Derneği (ANA), hemşireliği, “hemşirelik insana yardım sunan bir meslek olup, bu
hizmetleriyle insanların sağlık ve esenliğine katkıda bulunmaktadır” şeklinde tanımlamıştır
(1,2). Türk Hemşireler Derneği’ne göre ise hemşirelik, “bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını
ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik, hemşirelik
hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu
hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık
disiplini” olarak tanımlanmıştır (3). Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişiminde dini, milliyetçi
ve bilimsel yaklaşımlar rol oynamış olup, ilk çağdan günümüze dek giderek hemşirelik
mesleğinin gelişmesi ve profesyonelleşmesi sağlanmıştır (4). Hemşireliğin bugünkü
durumunu daha iyi anlayabilmek, özelliklerini yorumlayabilmek ve gelişim aşamalarını daha
iyi kavrayabilmek için tarihsel gelişimini iyi bilmek gerekir Bu durumda mesleğin her türlü
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yanı sosyal, ekonomik, mesleki ve politik durumu ve konumu ancak daha iyi anlaşılabilir,
meslek üyelerinin rol ve işlevleri daha belirgin olarak ortaya çıkarılabilir (5,6).
İLK ÇAĞ VE ORTA ÇAĞ’DA HEMŞİRELİK
MÖ. 2000’lerden itibaren, Akdeniz kıyılarında Mısır ve Mezopotamya toprakları arasında
yerleşmiş olan Museviler tıp alanında oldukça ileri uygulamalar yapmışlardır. Eski Ahit’te
Levililer bölümünde hasta bakımıyla ilgili bilgiler, domuz eti yeme yasağı, temizlikle ilgili
uygulamalar otlardan ilaç yapım tarifleri, lepra hakkında bilgiler yer almaktadır.
MS 500–1500 yılları arasında Avrupa’da çiçek, cüzzam, veba, grip gibi birçok bulaşıcı
hastalıktan kitlesel ölümler yaşanmıştır. Ortaçağ’ın hekimlerince en iyi bilinen hastalıklar da
doğal olarak sık görülen bu hastalıklar olmuştur. Bulaşıcı hastalıklar arasında cüzzam kronik
seyretmesinden dolayı özel bir öneme sahip olmuştur. MS VI. ve VII. yüzyıllarda yoksullar
arasında endemik cüzzama karşı zamanın hekimleri yetersiz kalınca kilise konuyla ilgilenmiş,
hastaları toplumdan dışlayarak tecrit etmeye başlamıştır. Salgınlar, sağlık bakım hizmetlerini
Hz. İsa’nın öğretileri doğrultusunda gerçekleştiren kiliseyi, sağlık hizmetlerinin başlıca
merkezi durumuna getirmiştir (7). Batı Avrupa’da ilk olduğu ileri sürülen hastane Aziz Gall
manastırı bünyesinde yer alandır. Kilisenin kontrolü altında kurulmuş olan bu hastanede, ilaç
yapımında kullanılmak üzere bir bitki bahçesi, altı kişilik hasta odaları ve kadrolu bir hekim
bulunmuştur. Ortaçağ Avrupa tıbbının hasta bakımı alanında dikkate değer bir figürü olan
dekonesler ve dekonlar kökeni klasik döneme dayalı bir geleneğin sürdürücüleridir. Roma
toplumunda kadına yönelik olumsuz ayrımcılık kuvvetle hissedilmediğinden güçlü ve
bağımsız olan kadınlar var olabilmiş, bunların bir kısmı da dekoneslerin prototipi kadın
sağaltıcılar olarak bakım evlerinde görev yapmıştır (4). Ortaçağda kiliseye bağlı sosyal
hizmetlerde çalışan dekon ve dekonesler cinsiyet ayrımcılığına uğramamış; eşit çalışma
şartlarına sahip olmuşlardır. Dekonesler ve dekonlar kilisede ve kilise dışında çeşitli hayır
işlerini yürütmüşlerdir. Özellikle yoksullara, hastalara, yolculara ve yabancılara yardım
etmişler, bu kişileri manastırlara yerleştirmişlerdir. Bu sosyal yardım hizmetlerinde kadınlar
daha başarılı olmuş, özellikle manastırlarda verilen hizmet giderek kadınlara özgü hale
gelmiştir (8). Dinler, hemşire kimliğinin gelişiminde önemli bir role sahiptir. Üçüncü ve
dördüncü yüzyıllar boyunca, İmparatorluklardaki zengin hanımlar evlerini hasta bakmak için
kullanmışlardır. Din temelli hemşirelik, Hıristiyan toplumlarda da öne çıkıp yaygınlaşmış sör,
şvester ve sister sözcükleri rahibe-hemşirelik için kullanılmıştır. Dini görevlerini hasta
bakımına odaklayan pek çok Hristiyan cemaati ortaya çıkmıştır. Haçlı Seferlerinde
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yaralananlar için erkekler tarafından kurulan cemaatler daha sonra yerlerini kadınlardan
oluşan cemaatlere bırakmıştır. 16. yüzyılın başlarında ise Avrupa’da kilise ve manastırlardaki
bilim ortamı, yerini dinsel inançların, politik ve ekonomik güç uğruna sömürüldüğü bir
düzene bırakmış ve bu nedenle 15. yy sonlarıyla 16. yy başlarında Almanya, İtalya ve diğer
birçok Avrupa ülkesinde binlerce kadın öldürülmüştür. Hemşireliğin karanlık dönemidir. 18.
yy’da ise endüstri devriminin ortaya çıkardığı etkiler ile hemşirelik mesleğinde yeni
gereksinimler ortaya çıkmıştır (4,8) .
LAMBALI LİDER İLE PROFESYONEL HEMŞİRELİĞE ATILAN ADIMLAR
Köklerini binlerce yıl önce sevgi ve şefkatle hasta bakım ve sağaltım yaklaşımlarından alan
hemşirelik mesleği, araştırma kullanımına 1850’li ve 1860’lı yıllarda Florence Nightingale’in
hastanelerde ve toplumda yüksek mortaliteye neden olan uygulamaları değiştirmek amacıyla
verileri değerlendirmesi ile başlamıştır. Ayrıca Endüstriyel gelişimin hızlanması ve
kentleşme; özgürlük, insan ve kadın hakları adına gelişen fikir ve olaylar ve savaşlar
hemşireliğin doğuşuna neden olan önemli sebeplerindendir. Bu değişim ortamında Florence
Nightingale (1820-1910) ortaya çıkmıştır (9).

Modern hemşireliğin öncüsü Florence

Nightingale, 1820 yılında, İtalya'nın Florence kentinde, bir İngiliz ailenin kızı olarak dünyaya
gelmiştir. Florence kentinde doğduğu için babası ona bu adı vermiştir. Nightingale, çok köklü
ve varlıklı bir ailenin kızı olup, matematik, dil, felsefe ve din konularında eğitim almıştır.
Nightingale küçük yaşlarda bile başkalarına yardım etme isteği ile dolu olup on yedi yaşında
içten gelen bir sesin ona kendisini insanların mutluluğuna adamasını buyurduğunu söylemiştir
(10). Ailesi ve görüştükleri insanlar onun bu isteğini çok hoş karşılamasa da o duygularının
peşinden giderek tüm engellere rağmen 1844 yılında Florence şehrinde bir hastanede
çalışmaya başlamış, 1850 yılının temmuz ayında Almanya ve Fransa'ya giderek hastanelerde
gönüllü olarak, 1853 yılında ise Londra'ya dönüp hasta kadınların enstitüsü olarak
adlandırılan bir hastanede yönetici olarak çalışmıştır (9). Nightingale, 1854'te başlayan Kırım
savaşı ile birlikte, aldığı bir mektupla, yaralı ingiliz askerlerine yardım amaçlı otuz sekiz
hemşire ile Türkiye'ye doğru yola çıkmış ve on beş günlük bir yolculuktan sonra İstanbul'da,
Selimiye Kışlası’na yerleşmiştir. Onlarca askerin kötü koşullar içerisinde olduğunu görerek
öncelikle yaralı askerler için çevresel temizlik, düzenli bakım ve beslenme düzeni gibi önemli
girişimlerde bulunmuştur. Nightingale, matematik bilgisini kullanarak, askerlerin hastalık ve
ölüm oranları ve bu oranları etkileyen faktörler ile ilgili veri toplamış ve sonuçlarını o günler
için gelişmiş bir veri sunum türü olan tablo ve pasta dilim grafiklerle sunmuştur.
Nightingale’in girişimleri sonrası, askerlerin ölüm oranları önce yüzde altmışlardan kırk ikiye
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sonra yüzde kırk ikilerden, yüzde ikiye düşmüştür. Ayrıca Nightingale, sık sık elindeki
lambası ile hastaların arasında dolaşıp,

onlarla konuşmuş ve bir anlamda psikolojik

tedavilerini de gerçekleştirmiştir. Hastalar bundan dolayı ona "Lambalı Leydi" demişlerdir
(9,10). Nightingale solunum, hijyen, sıcaklık, su kirliliği ve beslenme gibi çevre ile ilgili
faktörler üzerinde veri toplama ve bu faktörlerin bireylerin sağlığına etkilerini belirlemenin
gerekliliğini tanımlamıştır. Nightingale, “Hemşirelik Notları” (1859) adlı kitabında, hastaların
fiziksel ve mental iyilik durumlarını sağlamak için sağlıklı bir çevrenin önemi üzerinde duran
ilk araştırma bulgularına yer vermiştir Nightingale, 1860 yılında İngiltere’de Nightingale
Hemşirelik Eğitim Okulu’nu açarak, hemşirelik eğitiminde Nightingale felsefesinin
uygulanması ile, bilim ve araştırma temelli özerk bir meslek olan profesyonel hemşireliğin
temellerini atmıştır (11).
TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİĞİN GELİŞİMİ
Türkiye'de modern hemşireliğin ilk adımlarının atılmasına vesile olan Dr. Besim Ömer Akalın
Paşa, 1907'de Londra'da toplanan Uluslararası Kızılhaç Konferansı’na Osmanlı delegesi
olarak katılmış ve Florence Nightingale ile tanışmış ve ona verilen değerden etkilenmiştir.
Hemşireliğin ülkemiz içinde ne kadar gerekli olduğunu savunmuş ve 1911 yılında gönüllü
hasta bakıcı kursları açılarak ilk formal hemşirelik eğitimine başlanmıştır. 6 ay süren kurs
sonunda sertifika alan Türk kadınlarının ilk defa Balkan Savası (1912) ve I. Dünya Savaşı
(1914-1918) sırasında hasta bakımına katılmaları mümkün olmuştur (4,12).
1920 yılında İstanbul’daki Amiral Bristol Hastanesi’nde hemşire gereksinimini karşılamak
amacıyla hastaneye bağlı Hastabakıcı Dershanesi açılmıştır. İlk hemşirelik okulu 1925 yılında
Kızılay Derneği’ne bağlı olarak kurularak ortaokula temellendirilmiş hemşirelik programları
devam etmiş olup, 1936’da Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı ilk askeri hemşirelik okulu,
1946 yılında Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki özellikle yataklı tedavi
kurumlarının gereksinim duyduğu sağlık hizmeti sunan insan gücünü karşılayacak olan
hemşire, ebe, sağlık memurlarını yetiştiren dört yıllık Sağlık Meslek Liseleri (SML)
açılmıştır. Hemşirelikte ilk lisans eğitim programı, 1955 yılında, Ege Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu’nda başlamış olup ülkemizde üniversite düzeyinde açılan ilk yüksekokuldur.
1961 yılında, SML mezunlarına “toplum sağlığı, ana çocuk sağlığı ve medikal bölümlerinde
yüksek öğrenim yaptırmak üzere Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü açılmıştır ve bunu
Hacettepe

Üniversitesi

ve

İstanbul

Üniversitesi,

Florence

Nightingale

Hemşirelik

Yüksekokulu takip etmiştir. Hemşirelikte yüksek lisans, ülkemizde ilk defa, Hacettepe
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Üniversitesinde 1968 yılında başlamış, 1972 yılında doktora programlarının açılması ile
akademik kariyerin yolu açılmıştır. Kısa zaman aralıkları ile de farklı üniversitelerde
hemşirelik yüksekokulları açılmaya devam etmiştir. 1985 yılında Yüksek Öğrenim Kurumu
tarafından tekniker düzeyde eleman yetiştirmek üzere “Meslek Yüksekokulları” adı altında 2
yıllık hemşirelikte ön lisans programları başlatılmışsa da, lise mezunu hemşirelere eğitim
tamamlama hakkı verilmiş ve 1997 yılında ön lisans programları kapatılarak hemşirelik
eğitimine lise ve lisans düzeyinde devam edilmiştir (4,13).
SONUÇ
Hemşirelik mesleği, geçmişten günümüze kadar yaşanan birçok değişimlerin etkisi altında
kalmış olup bilimsel yaklaşımlarla köklü değişimleri gerçekleştirme mücadelesi devam
etmektedir. Bu mücadele içinde, birey, aile ve toplumun sağlığını geliştirme, sürdürme ve
hastalık durumunda sağlığını tekrar kazandırma, hemşirelik mesleğinin temel amaçları
olmuştur. Hemşireliğin bugünkü durumunu daha iyi anlamak, özelliklerini yorumlayabilmek
ve gelişim aşamalarını daha iyi kavrayabilmek için tarihsel gelişimini iyi bilmek gerekir. Bu
durumda, meslek üyelerinin rol ve işlevleri daha belirgin olarak ortaya çıkabilir ve meslekteki
profesyonellik daha da artabilir.
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ÖZET
Giriş: Aşılama zayıflatılmış virüs ya da bakterilerin ya da bunların antijenik parçalarının
vücuda verilerek yapay bağışıklık elde edilmesidir. Aşılar tıbbın bugüne kadarki en önemli
buluşlarından biridir ve hiçbir buluş aşıların başardığı kadar insan hayatı kurtarmayı
başaramamıştır. Geçtiğimiz yüzyılda pek çok konuda inanılmaz bir gelişme gösteren tıp
biliminde en çok övgüyü de yaygın aşılama programları hak etmektedir. Dünya Sağlık
Örgütünün 2017 raporuna göre hala yaklaşık 1,5 milyon kişi aşı ile önlenebilir hastalıklardan
ölmektedir.
Amaç: Bu çalışmada amaç ailelerin aşı karşıtına yönelik girişimlerini ve bu girişimlerinin
nedenlerini eskiden günümüze tarihsel dönüşümünü örneklerle ile açıklamaktır.
Bulgular: Son yıllarda aşı uygulamalarına ve etkilerine yönelik aileler tarafından farklı
nedenlere bağlı endişeler belirtilmekte ve basında bu yönde haberler yer almaktadır.
Ülkemizde de 2007 yılı itibari ile her bir antijen için aşılama oranları %95’in üzerine
çıkmıştır. 2007’den önceki dönemlerde ise zorunlu aşılama uygulamasına rağmen aşılama
oranları %75 civarındaydı. Bunun nedenleri arasında coğrafi konum ve iklim şartları, kayıt
tutma sistemindeki yetersizlikler, kanun kaynaklı tedbirlerin ve sağlık sunanlar için olumsuz
mali teşviklerin olmaması sayılmaktadır. Yani bu dönemlerde aşı karşıtı değil aşıya erişimde
güçlükler olmuştur. 1850’li yıllarda ise İngiltere’de aşı karşıtına yönelik ilk hareketler
oluşmaya başlamıştır. 1853’te İngiltere’de olan çiçek salgınında devlet halkı o zamanın
şartları gereği detaylı bilgilendirme yapmaksızın zorunlu aşı yaptırmış ve reddetmek
isteyenlere hapis cezaları ve ağır cezalar uygulamıştır. Kraliyet bu dönemde bir dernek
kurmuş ve yasaya uyumun yetersiz olduğunu ileri sürmüş ve aşılama zorunluluğunu ortadan
kaldırmıştır. ABD’de aileler tarafından 1976 grip salgını süresince uygulanan aşılama
sonrasında Guillain Barre Sendromu, Rusya’da
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ise 1980’lerin basında DBT aşısı sonra

lösemi oluşabileceği ortaya atılmıştır. Avrupa’ da aşılanma oranları düşmüş, 2012 yılında ise
kızamık vakalarında oldukça artış görülmüştür. Aşı karşıtlığına yönelik girişimlerde artarak
devam etmiştir.
Sonuç: Son 20 -30 yılda yazılı ve özellikle görsel iletişim araçlarının hızla kullanıma girmesi
ve yaygınlaşması sonucu, aşı karşıtı aileler seslerini daha çok duyurmaya başlamışlardır.
Yapılan çalışmalarda ayrıca internette hiçbir temele dayanmayan yanlış bilgi veren sitelerin
ise %60’dan fazla olduğu da belirlenmiştir. Bugün birçok ülkede aşıların zorunlu tutulup
tutulmayacağı ise hala tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aşı, Aşı karşıtı, Aile, Bilgi.

ABSTRACT
Introduction: Vaccination is the attainment of artificial immunity by administration of the
attenuated virus or bacterium or antigenic fragments thereof to the body. Vaccines is one of
the most important inventions of medicine so far and no invention has succeeded in saving
human life as much as the vaccines have succeeded. Widespread vaccination programs
deserve the most praise in medical science, which has been incredible in many aspects over
the past century. According to the World Health Organization's 2017 report, approximately
1.5 million people still die from vaccine-preventable diseases.

Aim: The aim of this study is to explain the families anti-vaccination initiatives and the
causes of these initiatives with examples from the past.

Results: In recent years, concerns about vaccination practices and their effects have been
pointed out by families on different causes, and there is news in this regard at the beginning.
In our country as of 2007, vaccination rates for each antigen exceeded 95%. In the periods
before 2007, vaccination rates were around 75% despite mandatory vaccination. The reasons
for this include lack of geographic location and climate conditions, inadequacy of the record
keeping system, legislative measures and negative financial incentives for healthcare
providers. In other words, there was difficulty in accessing vaccination, not against
vaccination. In the 1850s, the first move towards anti-vaccine began in England.
In the smallpox epidemic in England in 1853, the people of the state have been compulsorily
vaccinated without giving detailed information according to the conditions at that time, and
imprisonment and heavy penalties are applied to those who want to refuse. The Royal
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established an association in this period and argued that the compatibility with the law was
inadequate and abolished the necessity of vaccination. It was reported Guillain Barre could
after vaccination during the 1976 influenza epidemic by parents in the USA, leukemia could
occur after the DBT vaccination at the beginning of the 1980s in Russia. In Europe,
vaccination rates have fallen, and in 2012, cases of measles have increased considerably.
Initiatives towards anti-vaccination continued increasingly.

Conclusions: In the last 20-30 years, written and especially visual communication tools have
started to be used more and more to announce the anti-vaccine families' voices. It is also
determined that more than 60% of the sites that provide false information on the internet are
not based on any reason. Whether or not the vaccinations will be held in many countries today
is still being debated.

Key words: Vaccine, Anti-Vaccine, Family, Information.

AŞI KARŞITI GİRİŞİMLERİNİN TARİHÇESİNİN İNCELENMESİ
GİRİŞ: Sağlık hizmetlerinin birincil amacı ve sağlık personelinin temel sorumluluğu,
kişilerin sağlıklı yaşamaya devam etmelerini sağlamak ve hasta olmamaları için çalışmaktır
(1,2,3). Bebek ölümlerinin azaltılması, sağlığın sürdürülebilmesi ve bulaşıcı hastalıkların
önlenmesi ve erişkin sağlığının korunması konusunda yürütülen en önemli halk sağlığı
uygulamalarından biri aşı çalışmalarıdır (1,4,5).
Aşılama zayıflatılmış virüs ya da bakterilerin ya da bunların antijenik parçalarının vücuda
verilerek yapay bağışıklık elde edilmesidir. Bir başka deyişle, aşılar insan ve hayvanlarda
hastalık yapma olasılığına sahip mikroorganizmaların hastalık yapma karakterlerinden
arındırılarak sağlam kişilerin vücuduna uygun miktarlarda verilen biyolojik maddelerdir
(4,5,6). Bu sayede bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere morbiditesi ve mortalitesi yüksek
olan hastalıkların engellenmesi ya da zarar verme oranının azaltılması amaçlanmıştır. Aşılar
tıbbın bugüne kadarki en önemli buluşlarından biridir ve hiçbir buluş aşıların başardığı kadar
insan hayatı kurtarmayı başaramamıştır (5,6).
Dünyada her yıl aşı ile önlenebilecek hastalıklardan, çoğunluğu az gelişmiş ülkelerde olmak
üzere, 2-3 milyon çocuk hayatını kaybetmektedir (5). 5 yaş altı çocuklar arasında kızamık
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ölümlerinin sayısı 2000 yılında 482.000 iken 2012’de 86.000’e inmiştir. Bunu sağlayan büyük
ölçüde, 1980 yılında %16 iken 2012’de %84’e çıkan bağışıklama oranıdır (4). Aşı hem
bireysel bağışıklanmayı sağlar hem de aşılanmamış kişilerin, aşılanan kişiler nedeniyle,
hastalık etkeni ile temaslarının azalması sonucu, toplumda o hastalığın görülme hızının
azalması demek olur ki buna Toplumsal Bağışıklık denir (7).
Ayrıca aşı enfeksiyon hastalıklarından korunmada da en etkili korunma yöntemidir. Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Center for Disesaes Control and Prevention (CDC) gibi kuruluşların
raporlarında da belirtildiği gibi aşılar sayesinde, zaman içinde bir dizi enfeksiyon hastalığının
görülme sıklığında önemli azalmalar kaydedilmiş; çiçek hastalığı gibi bazılarının dünya
üzerinden eradikasyonu sağlanmış; polio örneğinde olduğu gibi bazılarının ise Avrupa kıtası
gibi belirli coğrafyalarda ortadan kaldırılması mümkün olmuştur (4,5,8). Çocukluk çağı
aşılama programlarının yatırım getirisi de oldukça yüksektir. Türkiye, 2002 yılından bu yana
çocuk felcinden arınmıştır.2003-2005 döneminde uygulanan Ulusal Kızamık Aşısı
Kampanyası Sağlık Bakanlığı verilerine göre %95 kapsama ile sonuçlanmıştır. Neonatal
Tetanozun ise 2009 yılı itibariyle ülkemizde görülmediği teyit edilmiştir (1,5,7,8). Tüm bu
gelişmelere rağmen Dünya sağlık Örgütünün 2017 raporuna göre hala yaklaşık 1,5 milyon
kişi aşı ile önlenebilir hastalıklardan ölmektedir (5,7).
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) aşılanma programlarının yaygınlaştırılması, etkin hale
getirilmesi için çalışırken, Avrupa ve Amerika’da başlayan ve son 7 yıldır ülkemizde de
etkisini hissettirmeye başlayan ‘aşı karşıtı’ kavramı önümüzdeki yıllarda giderek büyüyen bir
tehlike olarak görülmektedir. Aşı karşıtı sadece bireysel değil toplum sağlığını da tehlikeye
atmaktadır.
AMAÇ
Bu derlemede çalışmasında, aşı karşıtı girişimlerin tarihçesi ve aşılanma önündeki engellerin
literatür desteği ile açıklanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Bu çalışmada aşı karşıtı girişimlerin tarihçesi ve aşılanma önündeki engellerin üzerine yapılan
araştırmaların sentezlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, anne, aşı, aşılama, bağışıklama, aşı
engeli,

aşı

karşıtı

anahtar

kelimeleri

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.tr/pubmed,

kullanılarak,

http://scholar.google.com,

http://kutuphane.ege.edu.tr
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ve

http://uvt.ulakbim.gov.tr/ e-bilgi kaynaklarından yararlanılarak konu hakkında yapılmış
araştırmalara ve yayınlara ulaşılmaya çalışılmış, bu amaçla Science Direct, ProQuest,
PubMed, Ovid, Medline, Google Akademik, Johanna Brigs ve Cochrane Library’den arama
motorları kullanılmıştır.
ÜLKEMİZDE AŞILAMA
Enfeksiyon hastalıkları ile mücadelede, aşıların en etkili koruma yöntemi olduğu bilim
dünyasında yadsınmaz bir gerçek olarak değerlendirilir. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
ve Center for Disesaes Control and Prevention (CDC) gibi kuruluşların raporlarında da
belirtildiği gibi aşılar sayesinde, en azından gelişmiş ülkelerde, zaman içinde bir dizi
infeksiyon hastalığının görülme sıklığında önemli azalmalar kaydedilmiş; çicek hastalığı gibi
bazılarının dünya üzerinden eradikasyonu sağlanmış; polio örneğinde olduğu gibi bazılarının
ise Avrupa kıtası gibi belirli coğrafyalarda ortadan kaldırılması mümkün olmuştur (5,6,8,9).
Türkiye’de ilk yoğun aşılama programı 1981 yılında 5 hastalığa karşı başlatılan genişletilmiş
bağışıklama programıdır. Bu program 2005 yılında 7 hastalığa karşı, 2013 yılında 13 hastalığa
karşı toplam 18 doz aşı olacak şekilde genişletilmiştir. Ülkemizdeki aşılama takvimine göre
difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık, tüberküloz, poliomiyelit, hepatit B, kızamıkçık, kabakulak,
pnömokok ve heamophilus influenza Tip b enfeksiyonları, hepatit A ve suçiçeği hastalıklarına
karşı ücretsiz olarak tüm çocukların aşılanması hedeflenmektedir (5,6,8,9,10). Sağlık
Bakanlığı tarafından uygulanan “Genişletilmiş Bağışıklama Programı” kapsamında belirlenen
hedeflerden bazıları şöyledir:
• Her bir antijen için etkinliği korunmuş aşı ile ülke genelinde %95 aşılama hızına ulaşmak ve
devamlılığını sağlamak,
• 12–23 aylık bebeklerin %90’ını tam aşılı hâle getirmek,
• Beş yaş altı (0-59 aylık) aşısız ya da eksik aşılı çocukları tespit edip aşılamak,
• Okul çağı çocuklarının rapel aşılarını tamamlamak,
• Ülkenin poliomyelitten arındırılmış durumunu sürdürmek (1,5,8).
AŞI KABULÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
DSÖ aşı reddi nedenlerini bireysel, toplumsal, bağlamsal ve örgütsel ana başlıkları altında
toplamıştır. Grupların ve kişilerin aşılama ve etkilerine karşı oluşan kişisel algılamaları ve
anlayışları bireysel ve grup etkileri olarak adlandırılmıştır. Doğrudan aşıya ya da etkilerine
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bağlı olan faktörler ise ayrı bir grup olarak ele almıştır (1). Aşı kabulünü etkileyen faktörlerin
sınıflandırılması Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Aşı kabulünü etkileyen faktörler
Aşı kabulünü etkileyen faktörler
1. Bağlamsal Etkiler
a. İletişim ve Medya Araçları
b. Toplum Üzerinde Etkili Kişiler ve Aşı Karşıtı/Destekleycisi
Lobiler
c. Tarihi Etkiler
d. Sosyo-Demografik Özellikler
e. Politikalar/Yasalar
f. Coğrafi Engeller
g. İlaç Endüstrisi
2. Birey ve Grup Etkileri
a. Geçmiş Aşı Uygulamaları Tecrübeleri
b. Sağlık ve Önleyici Uygulamalara İlişkin İnanç ve
Yaklaşımlar
c. Bilgi/Farkındalık
d. Sağlık Sistemi ve Sağlayıcılara Güven, Kişisel Deneyimler
e. Risk/Yarar
f. Sosyal Normlar
3. Aşı ve Aşılamaya Ait Etkiler
a. Riskler/Yararları (Bilimsel Kanıtlara Dayalı)
b. Yeni aşı veya Yeni Formülasyoların Tanıtımı
c. Uygulama Şekli
d. Aşı Programlarının Düzenlenmesi/Ulaştırma Şekli
e. Aşı Kaynaklarına Ulaşım
f. Aşılama Takvimi
g. Maliyet

h. Sağlık Çalışanlarının Rolü

Kaynak: Argüt N., Yetim A., Gökçay G. Aşı Kabulünü Etkileyen Faktörler. Çocuk Derg
2016;16(1–2), 16–24.
AŞI REDDİ KAVRAMI
Anti-aşı konusunda ilk olarak İngiltere’de, E. Jenner’in çalışmaları sırasında gündeme gelmiş;
bu dönemde bir din bilgini olan E.Massey, hastalıkların tanrı tarafından bir ceza olarak
insanlara gönderildiğini; bu nedenle hastalıkları önlemeye çalışmanın, tanrıya karşı gelmekle
eş anlamlı olduğunu ileri sürmüştür ve aşılama girişimlerini şeytana uymak olarak
nitelendirmiştir. 1853 yılında çocukların zorunlu aşılanması uygulamasına geçildiğinde ise,
böyle bir yaklaşımın insan haklarına karşı bir girişim olduğu öne sürülmüş İngiltere’deki bu
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gelişmeyi, 1907 tarihinde ABD’de J.Pitcairn’in ilk Anti-Aşı Konferansını düzenlemesi ve bir
yıl sonra Philadelphia’da Amerikan Anti-Aşı Derneği’ni kurması izlemiştir. Aynı dönemde bu
kez Brezilya’da O.Cruz benzer bir kampanyaya öncülük etmiş ve aşılara karşı direniş
hareketini başlatmıştır. Tüm bu tarihsel sürecin ilginç yanı 19. Yüzyıldaki anti-aşı
söylevlerinin, 21.yüzyıldakilerle büyük oranda örtüşmesidir (4,9).
Günümüzde aşı karşıtı aktivistler modern çağın olanaklarından yararlanarak internet aracılığı
ile toplumu etkilemeyi de sürdürmektedirler. Amerika Birleşik Devletlerinde, erişkinlerinin
%55’inin sağlık hakkındaki bilgilerini internet üzerinden edindiği ve aşı karşıtı söylevler
içeren 31.400 kadar sitenin bulunduğu görülmektedir. 2001 yılında, arama motorları
üzerinden yapılan bir araştırmada, 7 arama motorunda ilk 10 sonuç incelenmiş ve bu sitelerin
%43’ünün aşı karşıtı siteler olduğu saptanmıştır. Söz konusu sitelerde hangi tip haberlerin yer
aldığının araştırıldığı bir çalışmada, aşıların idiopatik hastalıklara neden olduğu; aşılanmanın
immün sistemi olumsuz biçimde etkilediği; yan etki görülme sıklığının kasıtlı olarak
gizlenmekte olduğu ve aşı politikalarının ticari kaygılar sonucu hazırlandığı gibi başlıklar
altında toplayacağımız abartılı suçlamaların ön plana çıkartıldığı bildirilmiştir. İnternette aşı
karşıtı sitelerin alt yapısına bakıldığında, ticari amaçlı ürünlerin reklamı yapılarak alternatif
tıp tekniklerine yönlendirmenin yapıldığı gözlemlenmektedir (4,9). Bu yaklaşımlar dışında
rutin aşılama programlarının insan haklarına ve bazı grupların inançlarına ters düştüğünü;
aşılamanın özgürlükleri kısıtladığını; alternatif tıp uygulamalarının hastalıklardan korunmak
için yeterli olduğunu savunan ve genellikle yaşanmış bazı dramatik öyküleri ele alarak duygu
sömürüsü yapan haberler bu sitelerde sıklıkla yer almaktadır (9).
Ülkemizde 2007 yılı itibari ile her bir antijen için aşılama oranları %95’in üzerine çıkmıştır.
2007’den önceki dönemlerde ise zorunlu aşılama uygulamasına rağmen aşılama oranları %75
civarındaydı. Bunun nedenleri arasında coğrafi konum ve iklim şartları, kayıt tutma
sistemindeki yetersizlikler, kanun kaynaklı tedbirlerin ve sağlık sunanlar için olumsuz mali
teşviklerin olmaması sayılabilirdi. Yani aşı reddi değil aşıya erişimde güçlükler vardı.
Ülkemizde de 2010 yılından itibaren ‘aşı reddi’ kavramı ortaya çıkmıştır (7,11).
DSÖ 2012 yılında ‘Aşı Tereddütleri Çalışma Grubu adı ile aşı reddini araştırmak için bir grup
kurdu. Bu grubun çalışmaları sonucu DSÖ-Unicef ’in hazırladığı rapora göre aşı tereddüdü ile
aşı reddi farklı tanımlandı. Aşı tereddüdü aşıyı kabullenmekte gecikme veya aşıya ulaşılmış
olmasına rağmen reddetme durumu olup, bir ya da daha fazla aşı için söz konusudur. Aşı
reddi ise tüm aşıları reddetme iradesi ile yaptırmama durumudur (7).
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Ülkemizde ise tek tük aşı redleri 2010’dan itibaren olurken 2015’de Ordu’da yaşayan bir
savcının ikiz bebeklerine aşı yaptırmaması üzerine aile sağlık ve sosyal il müdürlüğü çocuklar
için sağlık önlemi davası açtı. İkizlerin babası bireysel hak ihlali ve onam alınma zorunluluğu
getirilmesi isteği ile karşı dava açtı ve bu davayı kazandı. Gazetelerde ve sosyal medyada
‘İkiz bebeklerine aşı yaptırmayan savcının hukuk zaferi’ olarak yansıtılan bu durumun
ardından, birçok ‘dini ve felsefi etkin’ kişilerin öncülük ettiği gruplar aşı karşıtı söylemlerini
artırdılar. Çığ gibi büyüyen bu süreçte ebeveynler kendi rızaları ve imzaları ile çocuklarına aşı
yaptırmadılar. 2016 yılında 11 bin olan aşıya karşı olan aile sayısının 2017’de 23 bine
çıktığını kaydeden Sağlık Bakanlığı kaynakları, bu sayının aynı hızla artmaması için
tedbirlerin alınması gerekliliğini bildirmiştir (7,11).
Aşının tarihine baktığımızda günümüze kadar gecen sure içerisinde aşılar birçok kez
suçlanmıştır. Ancak suçlamaların çoğu mitolojik temellidir. Daha ‘tıbbi görünümlü’
açıklamalar ile yapılan suçlamalar ise klinik olarak kanıtlanamamıştır. Örneğin aşıların
içeriğindeki civanın otizme yol açtığı iddiası ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Ancak hiçbir
çalışma bu iddiayı kanıtlamamıştır. Buna rağmen Amerika hükûmeti aşılanma oranları düşer
endişesi ile 2001 yılında aşılardan civayı çıkardığını açıklamıştır. Ülkemizde de 2009 yılından
itibaren civasız aşıya geçildiği sağlık bakanlığı tarafından bildirilmiştir. Ancak ebeveynler
aşılarda hala civa olduğuna ve bunun uzun vadede otizm ile işkili olduğuna inanmaktadır.
Benzer şekilde alüminyum ve diğer kimyasalların vücutta biriktiğine ve ileride kronik
hastalıklara yol açacağına inanmaktadır. Alüminyumun noro toksin olduğunu, beyin gelişimi
henüz tamamlanmayan sut çocuklarına alüminyum içeren aşıların yapılmasının noro
gelişimsel ve otoimmun hastalıklara yol açabileceğini içeren iddialar vardır. Yapılan
laboratuvar çalışmalarında alüminyum ve civanın beraber nöron hücre kültürlerindeki toksik
etkilerinden söz edilmiştir, başka bir çalışmada ise bazı koyunlarda aşılanma sonrası ensefalit
geliştiği iddia edilmiştir. Aşı karşıtlığına neden olan iddialar Tablo 2 ‘de özetlenmiştir
(12,13,14,15).
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Tablo 2. Aşı reddine neden olan iddialar
Aşı reddine neden olan iddialar
Aşılar cıva, alüminyum, eter, antibiyotik ve birçok kimyasal içerir ve bunlar otizm ve
benzeri hastalıklara neden olur
Aşı üreten firmalar çok büyük gelirler elde ettiği için art niyetli bir ‘Pazar’ olabilir
Aşılanma yerine hastalık geçirilerek daha iyi bağışıklık sağlanır
Tamamlayıcı ve alternatif tıp daha etkin ve yan etkisi daha azdır
Çocukların bağışıklık sistemi daha tam gelişmemiştir ve aşılar bağışıklık sistemine
zarar verir
Aşıların etkinliğini ve güvenilirliğini kanıtlayan çalışmalar yoktur
Aşıların yan etkilerini bildiren çalışmalar vardır
Bazı ‘dini, felsefi etkinlik kazanmış kişiler’ ve bazı ‘doktorlar’ aşıların zararlı
olduğunu anlatmakta ve çocuklarına yaptırmamaktadır

Kaynak: Bozkurt H. B. (2018).Aşı Reddine Genel Bir Bakış ve Literatürün Gözden
Geçirilmesi. Kafkas J Med Sci 2018; 8(1):71–76
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ÖZET
Pnömoni görülme ve ölüm oranları yıllar içinde azalma gösterse de, hala dünyada ve
Türkiye’de çocuk sağlığını etkileyen en önemli enfeksiyon hastalıklarından biridir. İnsanlık
tarihi kadar eski bir tarihi olan pnömoni, 1800’lü yılların sonu ile 1900’lü yılların başında
çocuk sağlığı ve halk sağlığını tehdit eden ve milyonlarca çocuğun ölümüne neden olan bir
hastalık olarak ön plana çıkmıştır.
Pnömoninin en yaygın etkeni olarak belirlenen Streptococcus Pneumoniae, ilk olarak 1881'de
Louis Pasteur tarafından tükürük salgısında izole edilmiş, 1940 yılına kadar çeşitli bilim
adamları tarafından 80'den fazla serotipi belirlenmiştir. 1913 yılında pnömoniye yönelik
antipnömokokal serum tedavisine başlanılmış ve 1930'larda ilk antibakteriyel ilaç üretilmiştir.
1977 yılında ise pnömoniye karşı ilk aşı olan pnömokok polisakkarit aşısı ABD’de
üretilmiştir. Bu aşı sadece sınırlı sayıda Streptokok serotipine karşı koruma sağlarken, 2000
yılında, pnömoniye karşı ikinci bir aşı olan konjuge pnömokok aşısının (KPA), antibiyotiklere
dirençli birçok suş dahil olmak üzere birçok serotipe karşı koruma sağladığı belirlenmiştir.
Pnömoni ile mücadelede, ilk 6 ay anne sütünün verilmesi ve emzirmenin 2 yaşına kadar
sürdürülmesi, yeterli tamamlayıcı beslenmenin sağlanması, ellerin sabunla yıkanması ve ev
hava kirliliğinin önlenmesi önemli uygulamalardır.
Pnömoninin geçmişten günümüze insidansları ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş
Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (United Nations International Children’s Emergency
Fund-UNICEF) pnömoniye bağlı beş yaş altı çocuk ölümlerini azaltmaya yönelik küresel
eylem planları ve önerileri geçmiş ve güncel literatür eşliğinde sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk; enfeksiyon hastalıkları; pnömoni; tarihçe.
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ABSTRACT
Despite the show of pneumonia and death rates decline seen over the years it is still one of the
most important infectious disease affecting children's health in Turkey and the world.
Pneumonia, a history as old as human history, has come to the forefront as a disease that
threatens children's health and public health and kills millions of children at the beginning of
the 1800s and early 1900s.

Streptococcus pneumoniae, identified as the most common cause of pneumonia, was first
isolated in 1881 by Louis Pasteur in the salivary glands. By 1940, more than 80 serotypes
were identified by various scientists. Antipneumococcal serum treatment for pneumonia was
initiated in 1913 and the first antibacterial drug was produced in the 1930s. In 1977,
pneumococcal polysaccharide vaccine, the first vaccine against pneumonia, was produced in
the USA. While this vaccine only provided protection against a limited number of
Streptococcus serotypes, in 2000 a conjugate pneumococcal vaccine (KPA), a second vaccine
against pneumonia, was found to protect against many serotypes including many antibiotic
resistant strains.

In the fight against pneumonia, only breastfeeding for the first 6 months and maintaining
breastfeeding until 2 years of age, providing adequate supplemental nutrition, washing hands
with soap, prevention of household air pollution are other recommended practices.
Incidence of pneumonia from past to present and global action plans and recommendations
for reducing under-five child mortality due to pneumonia from the World Health Organization
(WHO) and the United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF) will be presented in
the context of past and current literature.
Key words: Child; Infection diseases; pneumonia; history.

123

GİRİŞ
Pnömoni akciğer parankim dokusunun bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmaların
neden olduğu inflamasyonu ve infeksiyonudur [1].
Pnömoni, küresel anlamda geçmişte epidemik ölümlerden sorumlu tutulan, günümüzde
insidans ve mortalite oranı düşmesine rağmen çocukluk yaş grubunda halen önemini koruyan
bir hastalıktır. Birinci Dünya Savaşı sırasında ve özellikle 1918-1919 yıllarında 20-40 milyon
çocuk ve genç insanın ölümüne neden olan “İspanyol Gribi” olarak adlandırılan İnfluenza
epidemisinde ölümlerin tamamına yakını pnömoniden meydana geldiği belirtilmektedir [2].

TARİHÇE
İnsanlık tarihi kadar eski bir tarihi olan pnömoni, 1800’lü yılların sonu ile 1900’lü yılların
başında çocuk sağlığı ve halk sağlığını tehdit eden ve milyonlarca çocuğun ölümüne neden
olan bir hastalık olarak ön plana çıkmıştır [3, 4].
Pnömoni savunma mekanizmalarının yetersiz kaldığı durumlarda görülür. Öksürük, halsizlik,
iştahsızlık, plevral ağrı, ateş, takipne, wheezing en yaygın belirtileridir. Pnömoni
sitomegalovirüs, RSV, influenza ve adenovirüsler gibi virüsler ve genellikle bakteriyel
nedenlerle görülmektedir [1].Pnömoninin en yaygın etkeni Streptococcus Pneumoniae
bakterisidir. Streptococcus Pneumoniae, ilk olarak 1881'de Louis Pasteur tarafından tükürük
salgısında izole edilmiş,1940 yılına kadar çeşitli bilim adamları tarafından 80'den fazla
serotipi belirlenmiştir. 1913 yılında pnömoniye yönelik antipnömokokal serum tedavisine
başlanmış ve 1930'larda ilk antibakteriyel ilaç üretilmiştir [3, 4, 5]. 1977 yılında ise
pnömoniye karşı ilk aşı olan pnömokok polisakkarit aşısı ABD’de üretilmiştir. Bu aşı sadece
sınırlı sayıda Streptokok serotipine karşı koruma sağlarken, 2000 yılında, pnömoniye karşı
ikinci bir aşı olan konjuge pnömokok aşısının (KPA), antibiyotiklere dirençli birçok suş dahil
olmak üzere birçok serotipe karşı koruma sağladığı belirlenmiştir [3, 4].
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ İNSİDANSI
Pnömoniden ölüm oranları incelendiğinde, ilk verilerin 1950’li yıllara ait olduğu saptanmıştır.
1950 ve 1960’lı yıllarda viral ve bakteriyel pnömoninin akut solunum sistemi hastalıklarına
bağlı ölümlerin %75’inden sorumlu olduğu ve mortalite hızının 0-1 yaş arasındaki bebeklerde
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en yüksek düzeye ulaştığı belirlenmiştir [6, 7]. Pnömoni dünyada 1980’li yıllarda 4 milyon,
2000 yılında 1.7 milyon, 2015 yılında 920 bin beş yaş altı çocuğun ölümüne sebep olmuştur
[7, 8, 9, 10, 11]. Pnömoni 1993 yılında dünyada 5 yaş altı çocuk ölümlerinin %30’unu, 2008
yılında %18'ini, 2016 yılında %16'sını oluşturmuştur [8, 11].
Dünyada çocuklarda pnömoniden ölüm oranı, 2000-2015 yılları içinde %47 oranında azalma
göstermiş fakat bu oran yeterli görülmemiştir [9].Türkiye’de beş yaş altı çocuklarda
pnömoniden ölüm oranının %5’in altında olduğu bildirilmiştir [9].Türkiye İstatistik Kurumu
(TUİK) verilerine göre, Türkiye’de 2016 yılında 0-6 yaş grubundaki çocukların %42,6’sında
üst solunum yolu enfeksiyonu, %11,1’inde alt solunum yolu enfeksiyonu meydana geldiği
saptanmıştır [12].
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE PNÖMONİ İLE MÜCADELE
Pnömoni ile mücadelede ilk adımın bağışıklama olduğu belirtilmektedir (13). Pnömoniye
karşı uygulanan konjuge pnömokok aşısının uygulama oranları incelendiğinde, aşının
üretildiği yıl olan 2000 yılından itibaren artış gösterdiği göze çarpmaktadır. KPA aşısına ait
ilk veri 2013 yılında açıklanmıştır. 2013 yılında dünyada çocukların %26’sı, 2017 yılında
%44’ü üç doz KPA aşısı ile bağışıklanmıştır. Türkiye’de bu oranın % 98 olduğu bildirilmiştir
[14, 15].
Pnömoni ile mücadelede diğer önemli hususlar erken tanı ve uygun tedavinin alınmasıdır.
Dünyada ve Türkiye’de ileri tanısal incelemelere rağmen, pnömoni, hastaların önemli bir
kısmında pnömoni etkeni saptanamamakta ya da geç saptanmaktadır. Hastalığın erken
tanınması, erken ve uygun tedavisi hastalığın sonuçlarını iyileştirmektedir. Özellikle erken ve
uygun antibiyotik tedavisi pnömoniye bağlı mortaliteyi azaltmaktadır. Pnömoninin erken
tanılanması ve erken tedavisi için çeşitli kuruluş ve dernekler tarafından yönlendirici rehberler
son 10 yıl içinde yayınlanmıştır [16].
Dünya çapında çocuklarda pnömoniye bağlı ölümleri anlamaya ve azaltmaya yönelik
girişimler ise son 30 yılda yapılmıştır. Pnömoni tanısı konulduktan sonra hastaların gelişmiş
bakıma erişimi ve hastalığın etkin yönetimi tedavide başarının önemli bir adımdır [13].
Pnömoni tanısı alan beş yaş altı çocukların 1900’lü yılarda sağlık kuruluşunda tedavi alma
durumlarının oldukça kısıtlı olduğu, günümüzde de dünyada pnömonili çocukların yalnızca
%60’ının sağlık kuruluşuna götürüldüğü ve sadece üçte birinin ihtiyaç duydukları antibiyotik
tedavisini aldıkları belirlenmiştir [11, 13].
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Pnömoni ile mücadalede en önemli adımlardan biri Küresel Eylem Planıdır. Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (United Nations
International Children’s Emergency Fund-UNICEF) pnömoni için oluşturduğu Küresel Eylem
Planı (GAPPD) ile pnömoniye bağlı önlenebilir çocuk ölümlerinin 2025 yılında sona ermesi
hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için DSÖ ve UNICEF’in önerileri Şekil 1’de
özetlenmiştir [17].
TEDAVİ
•Gelişmiş bakıma ulaşım ve sevk
• Sağlık kuruluşunda ve toplum
düzeyinde vakaların etkin yönetimi
KORUMA

• Çinko takviyesi, antibiyotik ve
oksijen tedavisi

• İlk 6 ay sadece
anne sütü

• Beslenmenin sürdürülmesi
(emzirme dahil)

• Yeterli
tamamlayıcı
besleme

ÖNLEME
• Aşıların uygulanması:
boğmaca, kızamık, Hib, konjuge
pnömokok
• Sabunla el yıkanması
• Ev hava kirliliğinin azaltılması

• Vitamin A
takviyesi

• HIV 'in önlenmesi

Pnömoniye
bağlı ölüm ve
hastalık
oranlarıın
azaltılması

Şekil 1.Pnömoniye bağlı ölüm ve hastalık oranların azaltılmasına yönelik girişimler [17].
SONUÇ
Pnömoni görülme ve ölüm oranları yıllar içinde azalma gösterse de, hala dünyada ve
Türkiye’de çocuk sağlığını etkileyen en önemli enfeksiyon hastalıklarından biridir. Pnömoni
ile mücadele tüm toplumların öncelikli hedefleri arasında olmalıdır.
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SS-20 ÇİÇEK HASTALIĞI VE ÇİÇEK AŞISI

SMALLPOX AND SMALLPOX VACCINE
Doktora Öğrencisi Zeynep ARABACI1, Doktora Öğrencisi Lütfiye KAŞKA1
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği

1

ÖZET
Çiçek hastalığı yüzyıllarca Dünya da önemli bir bulaşıcı hastalık olmuştur. Bulaşıcı
hastalıklardan korunma yöntemlerinden biri olan aşılama uygulaması çiçek hastalığı içinde
önemli olmuştur. Tıp tarihinin önemli olaylarından biri 18. yüzyılda çiçek hastalığından
korunmak için çiçek aşısının bulunması ile çiçek hastalığının önüne geçilmeye başlanmıştır.
Ülkemizde Dr. Hüseyin Remzi Beyin çabası ile aşı hazırlama istasyonu kurulmuştur. Bu
istasyon Cumhuriyetten sonra 1928’de, Ankara’ya nakledilerek, yerini Refik Saydam Merkez
Hıfzısıhha Enstitüsü’ne bırakmıştır. 1930 tarihli ve 1590 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’na
göre, Türkiye’de çiçek aşısı yaptırmak zorunlu olmuştur. Aşılama programı tüm dünyada
1977 yılında bitirilmiş olup en son aşılama 1980’de yapılmıştır. Çiçek hastalığının
eradikasyonu için yıllarca ülkeler çabalamış ve çabalarının karşılığı alınmıştır. Günümüzde
çiçek hastalığı eradikasyonu yapılmıştır ve kitlesel çiçek aşısı uygulamaları yapılmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çiçek Hastalığı; Çiçek Aşısı; Bulaşıcı Hastalık

ABSTRACT
Smallpox has been an important contagious disease in the world for centuries. Vaccination,
one of the methods of protection from infectious diseases, has been important in smallpox.
One of the important events of medical history started to prevent smallpox with the finding of
smallpox vaccine to protect against smallpox in 18th century. In our country Dr Hüseyin
Remzi established a vaccine preparation station. This station was transported to Ankara in
1928 after the Republic and left its place to the Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü.
According to the Umumi Hıfzısıhha date and 1590 Law No, it has been necessary to make the
smallpox vaccine in Turkey. The vaccination program was completed worldwide in 1977 and
the most recent vaccination was in 1980. Countries have been struggling for eradication of the
smallpox for many years and their efforts have been countered. Nowadays smallpox
eradication is done and mass smallpox vaccine application is not done.
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GİRİŞ
Çiçek hastalığı bulaşıcı bir hastalık olmasından kaynaklı yüzyıllarca tüm Dünya’nın sorunu
olmuştur. Bu çalışmada çiçek hastalığı ve çiçek aşısının tarihsel süreci değerlendirilmeye
çalışılmıştır.
Bulaşıcı hastalıklardan en etkin korunma yöntemlerinden biri aşılama uygulamalarıdır. İnsan
sağlığının iyileştirilmesi açısından aşılama, insanlık tarihinin en önemli koruyucu tıbbi
uygulamalarından biri olmuştur. Suçiçeğinin eradikasyonunu, kızamık ile polionun bölgesel
eliminasyonunu, difteri, tetanoz ve boğmacaya bağlı morbidite ve mortalitenin önemli ölçüde
azalmasını sağlamış ve koruyucu önlem sağlamıştır. Yürütülen aşılama programlarıyla, çiçek
hastalığı tüm dünyada eradike edilen ilk enfeksiyon hastalığı olmuştur (1, 2, 3, 4, 5).
ÇİÇEK HASTALIĞI VE ÇİÇEK AŞISI TARİHSEL SÜRECİ
Çiçek hastalığı, 15-16.yüzyıldan itibaren insanlarda salgınlara neden olduğu bilinen virüs
kaynaklı akut bulaşıcı bir hastalıktır ve tek doğal kaynağı insandır. Virüs, insandan insana
enfekte vücut sıvılarıyla doğrudan temasla, damlacık yoluyla ya da hasta kişiye ait kontamine
eşyalardan (giysi, yatak vs.) bulaş oluşturmaktadır (6).
M.Ö. VII. Yüzyılda Çin’de ve Hind’de bilinen hastalık, eski Mısırda da bilinirdir. Hastalığı il
tanımlayan hekim Arap hekim Harun’dur. İslam dünyasında çiçekle ilgili ilk kitap Kitab alCüderi vel Hasbe ve yazan Razi (854-932)’dir (7).
Haçlı savaşları (1096-1270) ile birlikte çiçek hastalığı Avrupa’da yayılmış ve daha sonraki
yüzyılda salgınlar artmaya başlamıştır. Aynı dönemlerde İspayollar Cortez ordusu ile hastalık
Amerika’ya yayılmıştır. Bu durum 18.yüzyılda Jenner’in çiçek aşısını bulmasına kadar
sürmüştür. Çiçek hastalığı Osmanlı İmparatorluğunun 19. ve 20. yüzyılın başında karşılaştığı
bir sorun değildi. Daha 18.yüzyılın başlarından itibaren çiçek hastalığı bütün Avrupa’yı
olduğu gibi Osmanlı ülkesini de etkisi altına almıştı (7).
Tıp tarihinin önemli olaylarından biri 18.yüzyılda çiçek hastalığından korunmak için çiçek
aşısının bulunması olmuştur. Uzak doğu ve Güney Asya’dan geldiği sanılan bu hastalık,
ilkçağlarda Variola ve sonraları Lues Valentudinaria gibi adlar almıştır. Ancak Variola birçok
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dillerde kullanılmış Anglo-Saxson ülkelerinde Small-pox denen bu hastalığa İslam
Dünyasında Cüderi, Anadolu’da ise Çiçek Hastalığı denmiştir (7).
Edward Jenner (1749-1813) inek cerahatini çiçekli bir çocuğa aşılamış ve daha sonra ondan
aldığı cerahatle başka çocukları aşılamıştır. Çocukların insan çiçeğine yönelik bağışıklı
kazandığını görmüştür ve Jenner çiçek aşısını bulmuştur. Bu konu ile ilgili en önemli kitabı,
An Inguiry into the of Causes and Effects of the Variolae Vaccinae adını taşımaktadır (7).
Türk hekimleri olan Mustafa Behçet Efendi, Şanizade Ataullah gibi hekimler, 19.yüzyılda
çiçek aşısı konusunda çalışmalar yapmış ve Ülkemizde 1840 yılında çiçek aşısına yönelik
uygulamalar başlanmış ve Galatasaray’daki Tıbbiye de parasız aşı uygulaması yapılmıştır ve
Tıbbiye’deki gençlerden aşıcı yetiştirilmiştir. Daha sonraki süreçte de bütün eczanelerde halka
parasız aşı yapılmaya başlanmıştır (7).
Aşının Avrupa’dan getirilmesi maddi açıdan ve zaman bakımından pahalı olması ve zaman
bakımından da uzun sürmesi hastalığın yayılmasını arttırıyor ve İstanbul’dan daha uzağa
giden aşıların bozulma riski oluşmuştur. Bunun sonucu olarak Avrupa’dan aşı alınması yerine
Telkinhane (Aşı hazırlama istasyonu) kurulmasına karar verilmiştir (8). Ülkemizde 1890’da
bir Aşı Enspektörlüğü kurulmuş ve Dr. Hüseyin Remzi bu göreve getirilmiştir. Dr. Hüseyin
Remzi Beyin çabası ile Telkinhane (Aşı hazırlama istasyonu) kurulmuştur. Bu istasyon
Cumhuriyetten sonra 1928’de, Ankara’ya nakledilerek, yerini Refik Saydam Merkez
Hıfzısıhha Enstitüsü’ne bırakmıştır. 1930 tarihli ve 1590 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’na
göre, Türkiye’de çiçek aşısı yaptırmak zorunlu olmuştur (7).
1938’de İran, 1942-1944’te Suriye ve Irak ‘tan geçen geniş bir çiçek salgını olmuştur. Aşı ve
koruyucu tedbirlerle 1944’te salgın tamamıyla durdurulmuştur. 1950-60 yılları arasında
toplam 14.431.000 çiçek aşılaması yapılmış olup, 1957’den sonra çiçek vakası görülmemiştir.
Aşılama programı tüm dünyada 1977 yılında bitirilmiş olup en son aşılama 1980’de
yapılmıştır (9).
SONUÇ
Bulaşıcı hastalıklar yüzyıllardır tüm dünyanın önemli bir sorunu olmuştur ve çiçek hastalığı
da bunlardan bir tanesidir. Zaman içinde çiçek hastalığı tüm dünyada salgınlar oluşturmuş
devletleri sosyal ekonomik birçok açıdan sıkıntıya sokmuştur. Bunun sonucu olarak da çiçek
131

hastalığının önüne geçmek için çiçek aşısı bulunmuş ve ülkeler bu aşıyı kampanyalar
doğrultusunda uygulamaya başlamıştır. Çiçek hastalığının eradikasyonu için yıllarca ülkeler
çabalamış ve çabalarının karşılığı alınmıştır. Günümüzde çiçek hastalığı eradikasyonu
yapılmıştır ve kitlesel çiçek aşısı uygulamaları yapılmamaktadır.
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ÖZET
Çiçek hastalığının kökeni tam olarak bilinmemesine rağmen çiçek hastalığının, üç mumyada
bulunan çiçek benzeri bir döküntüye dayanan, M.Ö. 3. yüzyılda Mısır İmparatorluğu'na kadar
uzandığı düşünülmektedir. Çiçek hastalığına benzeyen bir hastalığın en erken yazılı
açıklaması, Çin' de M.S. 4. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Çiçek hastalığının yayılımı, yüzyıllar
içinde medeniyetlerin büyümesine ve yayılmasına, keşif ve ticaret yollarının genişletilmesine
bağlı olarak artmıştır.
Çiçek hastalığı eski çağlardan modern zamanlara kadar insan topluluklarını tehdit etmeye
devam etmiştir. Bu derlemenin amacı; çiçek hastalığı ve çiçek aşısını tarihsel süreç içinde
incelemektir.
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hastalığına

yol

açan

variola

virüsü,

kırmızı

pulcuklar

ve

içi dolu kabarcıklar halinde vücutta belirgin bir şekilde etkisini gösterir ve yayılarak tüm
vücudu sarar. Damlacık yoluyla bulaşan virüs, vücut içerisinde hızlı bir şekilde çoğalır ve üst
derinin yapısını bozar. Oluşan deri döküntüleri yüz ya da alında birkaç makül gelişimiyle
başlar. Döküntüler 24 saat içerisinde hızla gövde, kol ve bacaklara yayılır. Bir-iki gün
içerisinde yeni lezyonlar ortaya çıksa da sonrasında yeni döküntüler gelişmez. Çiçek
hastalığının yayılmasını kontrol etmek için kullanılan ilk yöntemlerden biri olan variolasyon,
çiçek hastalığını daha önce hiç geçirmemiş insanların, çiçek hastalığı geçirenlerden alınan
döküntülerin kolunu çizerek verildiği bir süreçtir. Uygulanan variolasyon yöntemi ile insanlar
genellikle ateş ve döküntü gibi çiçek hastalığı ile ilişkili semptomları geçirmeye devam
etmiştir, ancak çiçek hastalığı geçiren bireylerden daha azı ölmüştür.
Çiçek hastalığının yayılmasını engelleyen diğer bir yöntem olan aşılamanın temeli 1796'da
Edward Jenner adında bir İngiliz doktorun variolasyon işleminden sonra herhangi bir çiçek
hastalığı belirtisi göstermeyen bir sütçüyü gözlemlemesiyle ve bu durumun üstüne çeşitli
araştırmalar yapmasıyla başlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda aşı kullanımı yaygın bir şekilde
kabul edilmiştir ve yavaş yavaş variolasyon uygulamasının yerini almıştır. 1959 yılında
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Dünya Sağlık Örgütü çiçek hastalığını ortadan kaldırmak için bir plan başlatmıştır. Ancak bu
plan ekonomik nedenler, personel ve aşı bağışlarının yetersizliğinden dolayı başarısız
olmuştur. Daha sonra DSÖ 1967'de ‘Yoğunlaştırılmış İyileştirme Programı’ başlatmıştır.
Program, dünyanın çiçek hastalığından kurtulması için istikrarlı bir ilerleme kaydetmiştir ve
çiçek hastalığı 1971 yılına kadar Güney Amerika'da, 1975 yılında Asya’da ve son olarak da
1977 yılında Afrika’da ortadan kaldırılmıştır.1980 yılında ise DSÖ, dünyada çiçek
hastalığının yok edildiğini açıklamıştır. Sonuç olarak; Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
DSÖ kararı doğrultusunda bu aşının yapımına ve geliştirilmesine son verilmiştir. Tıpta eşsiz
bir yer tutan ve aşının kullanıldığı ilk yıllardan günümüze kadar insanlar tarafından bilinen en
ölümcül hastalıklardan biri olan çiçek hastalığı, bugüne kadar aşılama ile ortadan kaldırılmış
olan tek insan hastalığıdır.
Anahtar kelimeler: Çiçek aşısı, hemşirelik, hemşirelik tarihi

ABSTRACT
Although the root cause of the smallpox is not fully known, based on arubble like smallpox in
three mummies, it is believed that it is extended to the Egyptian Empire in the 3rd century.
The earliest written explanation of a disease that resembles smallpox is that of M.S. it
appeared in the 4th century. The spread of the smallpox has increased over the centuries
depending on the growth and spread of the civilizations, and the expansion of the ways of
exploration and trade. Smallpox has continued to threaten human communities from ancient
times to modern times. The purpose of this review is to examine the smallpox and smallpox
vaccine in the historical process. The variola virus, which causes the smallpox, can be clearly
observed in the body as red flakes and hollow bubbles. It spreads in the form of red flakes on
the skin and envelops the entire body. The virus, taken orally, multiplies rapidly in the body
and disrupts the structure of the upper deep. Variolation, one of the first methods to control
the spread of smallpox, is a process in which people who have never had a smallpox have
been given a scratch of the rashes from those suffering from a smallpox. With the method of
variolation practiced, people have generally continued to pass symptoms related to smallpox
such as fever and rash, but fewer died than those who had a smallpox.

Another method to prevent the spread of the smallpox, the foundation of the vaccine, started
in 1796 by a British doctor named Edward Jenner, after the process of variolation, after
observing a milkweed that did not show any signs of smallpox and underwent various
investigations on this condition.
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As a result of these studies, the use of vaccine has been widely accepted and slowly replaced
by variolation application. In 1959, the World Health Organization launched a plan to remove
the smallpox from the center. However, this plan has failed because of economic reasons,
inadequate personnel and vaccination donations. Later, in 1967, WHO launched an
'intensified remediation program'. The program has made steady progress in relieving the
world of smallpox and smallpox has been annihilated in South America until 1971, in Asia in
1975, and finally in Africa in 1977. In 1980, WHO announced the eradication of smallpox in
the world. As a result; As in all over the world, the construction and development of this
vaccine was terminated in our country in accordance with the decision of WHO.
One of the most deadly diseases known to humans since the first years of vaccination, which
has a unique place in medicine and has been used by humans, is the only human disease that
has been eliminated by vaccination to date.
Key words: smallpox vaccine, nursing, nursing history
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇİÇEK HASTALIĞI VE AŞISI
Çiçek hastalığının kökeni tam olarak bilinmemesine rağmen, üç mumyada bulunan çiçek
benzeri bir döküntüye dayanan, M.Ö. 3. yüzyılda Mısır İmparatorluğu'na kadar uzandığı
düşünülmektedir. Çiçek hastalığına benzeyen bir hastalığın en erken yazılı açıklaması, Çin' de
M.S. 4. yüzyılda ortaya çıkmıştır (1,2). Çiçek salgınlarının 10.yüzyılın sonuna dek
Japonya’dan İspanya’ya, Akdeniz’e kıyısı olan Afrika ülkelerini de içine alarak, yayıldığına
ilişkin tanımlamalar yapılmaktadır. Çiçek hastalığı 11. yüzyıldan 13.yüzyıla dek, özellikle
Haçlı Seferleri’yle Anadolu’dan Avrupa’ya defalarca girmiş, ticaret yollarıyla da Büyük
Sahrayı geçerek Batı ve Doğu Afrika’nın liman kentlerine ulaşmıştır. Çiçek hastalığı,
16.yüzyıl başlarında, Avrupa’nın birçok kentinde giderek yaygınlaşmış, bu tarihsel dönemin
aynı zamanda keşifler dönemine denk gelmesi nedeniyle de, Amerika kıtasına, Avustralya’ya
ve Güney Afrika’ya doğru büyük yayılımını gerçekleşmiştir. Osmanlı Dönemi ve öncesi
Anadolu’daki çiçek salgınlarına ilişkin detaylı açıklamalar yoktur. Ancak, Anadolu’nun,
Güneybatı Asya bölgesiyle komşuluğu( hastalığının ortaya çıktığı düşünülen bölge) ve önemli
ticaret yolları üzerinde konumlanması nedeniyle çiçek hastalığının çok daha önce Anadolu’da
görüldüğü düşünülmektedir (3).
Çiçek hastalığı eski çağlardan modern zamanlara kadar insan topluluklarını tehdit etmeye
devam etmiştir (4). Bu derlemenin amacı; çiçek hastalığı ve çiçek aşısını tarihsel süreç içinde
incelemektir.
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içi dolu kabarcıklar halinde vücutta belirgin bir şekilde etkisini gösterir ve yayılarak tüm
vücudu sarar. Damlacık yoluyla bulaşan virüs, vücut içerisinde hızlı bir şekilde çoğalır ve üst
derinin yapısını bozar. Oluşan deri döküntüleri yüz ya da alında birkaç makül gelişimiyle
başlar. Döküntüler 24 saat içerisinde hızla gövde, kol ve bacaklara yayılır. Bir-iki gün
içerisinde yeni lezyonlar ortaya çıksa da sonrasında yeni döküntüler gelişmez (3,5). Çiçek
hastalığının yayılmasını kontrol etmek için çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Bu yöntemlerden
ilki inokülasyondur. Bu kelime latince inoküler kelimesinden türetilmiştir ve "greft" anlamına
gelmektedir. İnokülasyon yönteminin, insanların bir salgın tehdidiyle karşı karşıya
kaldıklarında bağımsız olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. İnokülasyon yönteminde çiçek
hastalığına sahip bireyin olgun bir pistülünden alınan örnek, çiçek hastalığı geçirmemiş
bireyin kollarına ve bacaklarına deri altından yerleştirilmekteydi (6,7). Ancak bu yöntemi
uygulayanlar tarafından, inokülasyon yöntemi uygulanan insanlarda çiçek hastalığı gelişip
hastalığın yayılımını hızlandırabilecekleri ve bazı hastalıkların kan yolu ile bulaşının
artabileceği gibi endişeler yaşanmaktaydı. İnokülasyon daha sonra variolasyon olarak
anılmaya başlanmıştır. Variolasyon yönteminden ilk olarak 1721 yılında İngiltere
Büyükelçisinin eşi Lady Mary Montagu ülkesine yazdığı bir mektupta bahsetmiştir.
İstanbul’da çiçek hastalığına karşı “aşı denilen bir şey” -variolasyon metodu- yapıldığını
hayretle bildirmektedir.
George Washington ise ordusuna 1777 yılında variolasyon yöntemini uygulatarak ordusu'nun
%1'inden daha azının variola virüsünden ölmesiyle çok başarılı olmuştur (4,6).
Çiçek hastalığının yayılmasını engelleyen diğer bir yöntem olan aşılamanın temeli 1796
Mayısında, Edward Jenner, ellerinde ve kollarında çiçek lezyonları olan ve herhangi bir çiçek
hastalığı belirtisi göstermeyen, sütçülük yapan Sarah Nelms’i gözlem altına almasıyla
atılmıştır. Jenner, 14 Mayıs 1796'da Nelms'in lezyonlarından alınan örneği kullanarak 8
yaşındaki James Phipps'i aşılamıştır. Ardından, çocukta hafif ateş ve rahatsızlık gelişmiştir.
İşlemden dokuz gün sonra James üşümeye başlamış ve iştahını yitirmiştir, ancak ertesi gün bu
belirtilerin hepsi geçmiş ve James kendini çok daha iyi hissetmiştir. Temmuz 1796'da, Jenner
çocuğu tekrar aşılamış ve hiçbir hastalık belirtisi gelişmemiştir. Böylece, Jenner korumanın
tamamlandığı sonucuna varmıştır. Jenner, çiçek hastalığına karşı direncin kanıtının
araştırılması için ülke çapında bir çalışma gerçekleştirmiştir. Çalışmanın sonuçları onun
teorisini doğrulamıştır. Hatalara, birçok tartışmaya rağmen, aşılama İngiltere'de hızla
yayılmış, variolasyon uygulamasının yerini almış ve 1800 yılına kadar birçok Avrupa
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ülkesine de ulaşmıştır (6,8,9,10). 1959 yılında Dünya Sağlık Örgütü çiçek hastalığını ortadan
kaldırmak için bir plan başlatmıştır. Ancak bu plan ekonomik nedenler, personel ve aşı
bağışlarının yetersizliğinden dolayı başarısız olmuştur. Daha sonra DSÖ 1967'de
‘Yoğunlaştırılmış İyileştirme Programı’ başlatmıştır. Program, dünyanın çiçek hastalığından
kurtulması için istikrarlı bir ilerleme kaydetmiştir ve çiçek hastalığı 1971 yılına kadar Güney
Amerika'da, 1975 yılında Asya’da ve son olarak da 1977 yılında Afrika’da ortadan
kaldırılmıştır.1980 yılında ise DSÖ, dünyada çiçek hastalığının yok edildiğini açıklamıştır
(5,6). Sonuç olarak; Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de DSÖ kararı doğrultusunda bu
aşının yapımına ve geliştirilmesine son verilmiştir. Tıpta eşsiz bir yer tutan ve aşının
kullanıldığı ilk yıllardan günümüze kadar insanlar tarafından bilinen en ölümcül
hastalıklardan biri olan çiçek hastalığı, bugüne kadar aşılama ile ortadan kaldırılmış olan tek
insan hastalığıdır.
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ÖZET
Hemşirelik insanlık kadar eski ve sağlıklı/hasta bireyi her yönüyle bütüncül olarak ele alan tek
sağlık disiplinidir. Hemşirelik mesleği, kadının özellikleri nedeniyle erkeklerden çok
kadınların baskın olduğu bir meslek olmuştur. Hemşirelikte erkek olmanın ne anlama
geldiğinin doğası ise geniş ve çeşitli bir tarihe sahiptir. ilk ve orta çağlarında erkekler, hasta,
yaralı ve ihtiyacı olan bireylere yardım ederek temel bakım sağlama sorumluluğunu taşımışlar
ve hemşirelik uygulamalarının ön saflarında yer alarak kadınlardan önde olmuşlardır. Fakat
Kırım Savaş’ından sonra Florence Nightingale, hemşirelik mesleğinin kadınların bakım
verme rolünden dolayı, mesleğin kadınlara uygun olduğunu öngörmüştür ve meslek, kadın
tarafından yönetilmeye başlamış, kadın hemşirelikte baskın cinsiyet haline gelmiştir. Dünya
genelinde erkeklerin hemşirelik mesleğine girmesi ve çalışması, 1970 sonrasında artış
göstermiştir. Türkiye’de, 1954 yılında çıkarılan hemşirelik kanununda erkeklerin hemşire
olmasına yer verilmemiş ve 53 yıl sonra bu kanunun değişmesiyle erkeklerin hemşirelik
mesleğine girişi sağlanmış ve hemşirelikte cinsiyet ayrımı ortadan kalkmıştır. Son yıllarda
hem dünyada hem de ülkemizde erkek hemşirelerin sayıları hızla artmasına rağmen hala
istenilen düzeyde değildir. Ancak, toplumsal açıdan, meslekte erkek hemşirelerin kabul
edilebilirliğinin artmasıyla erkeklerin de hemşirelik mesleğine olan eğilimlerinin artacağı ve
hemşirelik mesleğinde erkeklere olan ihtiyacın giderek azalacağı öngörülmektedir. Bu
derlemede, erkek hemşirelerin meslekteki tarihsel süreci ve gelecekte öngörülen yeri
irdelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Erkek Hemşire; Hemşirelik; Meslek

ABSTRACT
Nursing is as old as humanity and it is the only health discipline that handles the healthy/sick
individual as a whole. The profession of nursing has been a profession where women are
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more dominant than men. The nature of what it means to be a man in nursing has a wide and
varied history. In the early and middle ages of history, men had been responsible for
providing basic care by helping the sick, injured and needy individuals. They were at the
forefront of nursing practices and they were ahead from women.But after the Crimean War,
Florence Nightingale predicted that the nursing profession was appropriate for women due to
the role of women in care and the profession began to be ruled by women, women became
dominant gender in nursing.The number of males entering the nursing profession around the
world and their work have increased since 1970.In Turkey,in the nursing law issued in
1954,men were not allowed to be a nurse.After 53 years this law was changed, men entered
the nursing profession and gender discrimination in the nursing removed.Despite the rapid
increase in numbers of male nurses both in the world and in our country in recent years,they
are still not at the desired level.However,from a societal perspective, with the increase of
acceptability male nurses of,it is predicted that the trends of men towards nursing profession
will increase and in nursing profession, the need to men will gradually decrease.In this
review, male nurses' historical process and their predicted place in the future are examined.
Keywords: Male Nurse; Nursing; Profession
GİRİŞ
Hemşirelik mesleğinin tarihi insanlık kadar eski olup, bireyi her yönüyle bir bütün olarak ele
alan tek sağlık disiplinidir. Hemşirelik mesleğinin geneline bakıldığında, yüzyıllar boyunca,
kadının sahip olduğu özelliklerden etkilenmiş ve erkeklerden çok kadınların baskın olduğu bir
meslek haline gelmiştir (1,2). Ayrıca sağlık hizmetlerinin sunumunda toplumsal cinsiyetin ön
planda tutulmuş olması, hemşirelik mesleğini olumsuz etkileyen faktörler arasında yer almış
ve bu faktörde cinsiyetler arasındaki eşitsizliklere neden olmuştur (3). Hemşirelikte erkek
olmanın ne anlama geldiğinin doğası ise geniş ve çeşitli bir tarihe sahiptir. Tarihin ilk ve orta
çağlarında erkekler, hasta, yaralı ve ihtiyacı olan bireylere bakım sağlayarak hemşirelik
uygulamalarında önemli bir yerde olmuşlardır. Fakat 19. yy’dan sonra hemşirelik mesleğinin,
kadınların sahip olduğu niteliklerden dolayı, kadınlara uygun olduğu öngörülmüş ve meslek,
kadın tarafından yönetilmeye başlanmış, kadın hemşirelikte baskın cinsiyet haline gelmiştir.
Ancak dünya genelinde erkeklerin hemşirelik mesleğine girmesi ve çalışması, 1970
sonrasında artış göstermiş olup günümüzde erkek hemşirelerin önemi giderek artmaktadır (1).
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ERKEK HEMŞİRELERİN DÜNÜ
Hemşirelik mesleğinin geçmişine bakıldığında insanın varoluşu kadar eskiye dayanmaktadır.
Hemşire terimi, antik Latince metin olarak nutricius (5. yüzyıl), orta ingilizce (13. yy) ve eski
Fransızca'da (18.yy) tüm “beslemek, büyütmek” anlamına gelmektedir. Temeli bakıma dayalı
olan hemşirelik mesleğinde, günümüz düşüncenin aksine, erkekler, Mesih zamanından önce
hemşirelik bakımında her zaman ön saflarda yer almıştır. Erkek hemşirenin en erken
kaydedilen detayları, M.Ö. 250 yılında Hindistan'da açılan ilk hemşirelik okuluna
dayanmaktadır (4). Tarihin ilk çağlarında erkekler, hemşirelik mesleğinde çok önemli rol
oynamış ve bu dönemde kadınların rolü çok sınırlı olmuştur. Kadınlar, ya erkeklerin gerisinde
kalmışlar ya da erkekler ile işbirliği yaparak bu mesleğin uygulayıcıları olmuşlardır (1). Tek
tanrılı dinler döneminde erkekler, özellikle şövalyelerin ve askerlerin sağlıklarından sorumlu
kişiler olmuşlardır. Manastırlarda, ilk olarak örgütlü bir şekilde hasta bakım hizmetleri
sunulmuş ve erkeklere “dekon”, kadınlara ise “dekones” adı verilerek bu hizmet
gerçekleştirilmiştir. Bu hizmette, hastane yönetimi ve hasta bakımı ağırlıklı olarak erkekler
tarafından yapılmış olup kadınlar daha çok yiyecek ve temizlik işleri ile ilgilenmişlerdir.
Ortaçağda, kadınlar köylünün tıbbi bakımının ve sağlığının ana kaynaklarından biri olmuş
olup, bitkisel tedaviler yaparak sağlığı geliştirmeye, hastalıkları önlemeye tedavi etmeye
çalışmışlardır. Geleneksel tıptan modern tıbba geçiş sürecinde kadının duygusal bakım,
bağımlılık, şefkat ve özen gibi özellikleri nedeniyle, kadınlar tıptan uzaklaştırılmış ve erkek
egemen bir saha yaratılmaya başlanmıştır. Bu çağda şifacı kadınlar Avrupa genelinde büyücü
ve cadı olmakla suçlanmış ve 14. yüzyıldan 17. yüzyıla dek süren cadı avlarında sistematik
olarak öldürülmüşlerdir hemşirelikte yaşanan karanlık dönemin ardından St. John Şövalyeleri
hemşirelik bakımı ile uğraşmışlardır (1,4,5,6).

Amerikan İç Savaşı’nda (1861) kadın

hemşireler erkek hemşirelerin yanında görev alarak yaralılara bakım sağlamışlardır. Savaştan
sonra ise kadınlar sağlık ve tıp alanına daha fazla ilgi duymaya başlamışlardır. Hemşirelik
mesleği, her dönemde, dini, politik ve sosyal olaylardan etkilenmiş ve erkeklerin çoğunlukta
olduğu bir sağlık disiplini özelliğini taşımışsa da 1941’de Amerika ordusunda kadınlardan
oluşan Hemşire Birliklerinin kurulması ile birlikte tamamen kadınların hakimiyetine
geçmiştir. Avrupa ise bu dönüşümü Kırım Savaşı sırasında yaşamış ve Florence Nightingale
(1820-1910) yaşadığı dönemde kadına yüklenen silik rolü ve kadının toplumsal konumunu
tepkiyle karşılamış ve hemşirelik mesleği için en önemli lider olmuştur. Nightingale’in, yaralı
ve hasta askerlere bakım yapması ve fiziki çevreyi iyileştirmesi, Nigtingale´in saygınlığının
artırmasını, zamanın liderlerinin desteğini almasını ve böylelikle gerçekleştirmek istediği
reformlar için zemin oluşturmasını sağlamıştır. Nightingale’den sonra hemşirelik mesleği,
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tüm dünyada kadın hareketlerinin artması ile kadınların iş hayatında daha fazla kariyer sahibi
olasını sağlamış fakat kadın mesleği olarak algılanmasıyla, kadınların hemşirelikte baskın
cinsiyet haline gelmelerine sebep olmuştur (5,7,8). Kadınların hemşirelik mesleğinde
yoğunlaşması sonucu ile de bu alanda yer almak isteyen erkek hemşireler, toplum tarafından
garip karşılanmaya başlamıştır (9).
ERKEK HEMŞİRELERİN BUGÜNÜ
Dünya genelinde yaşanan olaylar ve gelişmeler doğrultusunda, toplumsal algılar sonucunda
hekimlik erkeklere, hemşirelik bayanlara özgü bir meslek olarak algılansa da, erkeklerin
hemşirelik mesleğine girmesi ve çalışması, 1970 yılları sonrasında artış göstermiştir. Hemşire
açığının fazla olması ve işsizlik oranlarının artmasıyla birlikte bu süreç daha da hızlanmıştır
(10). Türkiye’de ise 1954 yılında çıkarılan Hemşirelik Kanunu ile, erkek hemşire
yetiştirilmesine yasal olarak imkan sağlamamış ve bu kanun 53 yıl geçerli olmuştur. Ülkemiz
için cinsiyet kimliği ile mesleki kimlik birbirine karışmıştır (1,3).

Fakat 2007 yılında

“Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan değişiklik ile
erkeklerin hemşirelik mesleğine girişi sağlanmış ve hemşirelikte cinsiyet ayrımı ortadan
kalkmıştır (1).
Bir mesleğin statüsü ve profesyonelliği, o mesleği oluşturan üyelerin, toplumdaki imajı ile
bağlantılı olup, bu imaj tüm meslek üyeleri için önem taşır. Çünkü mesleklere yüklenen
cinsiyet kimlikleri ve ayrımcılık meslek üyelerini ve adaylarını olumlu ya da olumsuz
etkileyebilmektedir. Hemşirelik tarihinde de, belli bir süreden sonra mesleğin sadece
kadınlara atfedilmesi, bugün günümüzde erkek hemşireler açısından aşılması gereken
sorunları beraberinde getirebilmektedir (3,11). Mesleğin cinsiyet ayrımcılığı ile başlaması
günümüz koşullarında hem dünyada hem de ülkemizde erkek hemşire sayısını etkilemektedir.
2000 yılı Kanada Sağlık Enstitüsü raporuna göre ülkedeki erkek hemşirelerin oranı %4,8 iken,
2006 yılında bu oran %5,6’ya yükselmiştir. Günümüzde erkek hemşirelerin sayıları hızla
artmasına rağmen Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de bu oran hala toplam
%10 civarındadır (5,9). İspanya İstatistik Ofisi verilerine göre İspanya’da erkek hemşire oranı
%16.4’tür (9,11). Türkiye’de de diğer ülkelere benzer bir şekilde erkek hemşire sayısı oldukça
düşüktür. Gerek literatürde gerekse Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinde erkek
ve kadın hemşire sayıları/oranları ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Türkiye İstatistik
Kurumu’nun 2013 yılı verilerine göre insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinde çalışan,
453 bin kişinin kadın, 259 bin kişinin erkek olduğu belirtilmiştir (12). Ancak diğer ülkelerde
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olduğu gibi ülkemizde de erkek hemşire sayısının oldukça düşük olduğu varsayılabilir.
Yapılan çalışmalara bakıldığında; toplumsal imaj açısından, Türk toplumunun erkek
hemşireye olan bakışının giderek olumlu olduğunu, hemşirelik mesleğini hem kadınların hem
de erkeklerin yapacağı bir meslek olduğunu,

erkek hemşirelerin fiziksel güç gerektiren

işlerde yardımcı olacaklarını ve hemşirelik mesleği ile ilgili olumsuz/yanlış düşüncelerin
değişebileceğini belirtmişlerdir (1,13,14).
ERKEK HEMŞİRELERİN YARINI
Erkeklerin hemşirelik mesleğinde yaygınlaşmasıyla, meslekte oluşan cinsiyet farklılıklarının
tamamen ortadan kalkması ve toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından önemli bir adım olacağı,
geleneksel cinsiyete dayalı rollerden kaynaklanan ilişkiyi kırarak hemşirelik algısını tamamen
değiştireceği ve mesleğin statüsünü artıracağı, mesleğin daha fazla profesyonelleşmesinde
katkı sağlayacağı öngörülmektedir (6,14,15). Ayrıca, erkek hemşirelerin, iş imkanlarının fazla
olması nedeniyle işsizliği hiç yaşamayacağı ya da çok az oranda yaşayacağı, hastanelerde
yönetim alanlarında daha fazla tercih edileceği ve akademik alanda daha kolay
ilerleyebileceği düşünülmektedir.
SONUÇ
Hemşirelik mesleği, kişilerarası iletişime dayanan dinamik bir süreçtir. Bu nedenle, bu
mesleğin hem kadın hem de erkek tarafından uygulanması kaçınılmaz olup, bu durum
dikkatlerin cinsiyetten uzaklaşmasına ve mesleğin bilim ve sanat yönünün olumlu yönde hızla
gelişmesine katkı sağlayacaktır.
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ÖZET
Florence Nightingale, 12 Mayıs 1820’de Floransa, İtalya’da entelektüel ve varlıklı bir ailenin
kızı olarak doğmuştur. Almanya’da Kaiserswerth Enstitüsü’nde hasta bakımına ilişkin
gözlemlerde bulunmuştur. Florence Nightingale, 1853 yılında Osmanlı Rus Savaşı sırasında,
yaralı İngiliz askerlerine bakmak için 38 kadın ile birlikte İstanbul Üsküdar’daki Selimiye
Kışlasına gelmiştir. Savaş yaralarından ziyade sıtma, tifüs, dizanteri, kolera, gibi bulaşıcı
hastalıklar nedeniyle çok sayıda askerin öldüğü bir ortamda hizmet vermiştir. Hastanelerdeki
perişanlık, pislik, kalabalık, çeşitli haşeratlar, yiyecek kıtlığı, uzun çalışma saatleri gibi kötü
koşullar altında çalışmıştır.
Bu koşullarda hastalarına bakım vermeyi sürdüren Nightingale’in kendisi de hastalanmış ve
ne yazık ki bu hastalığın neden olduğu ciddi sağlık problemleri, yaşamının sonuna kadar
sürmüştür. Nightingale’in o döneme göre onu herkesten farklı kılan not tutma, günlük tutma
alışkanlığı ve ailesine yazdığı mektuplar, hastalık süreci hakkında ciddi kayıt bırakmasını
sağlamıştır. Bu doğrultuda Nightingale’in yaşadığı hastalık tablosu, o dönem için bazı
hastalıkların aydınlatılmasında, birbirleriyle ilişkilendirilmesinde katkı sağlamış ve yeni
keşiflere de ilham olmuştur. Bu çalışmanın amacı Florence Nightingale’in çok da bilinmeyen
bir yönü olan hastalığı konusunda yapılan araştırmaları ve buna yönelik yayınları
incelemektir. Bu doğrultuda, PubMed, CINAHL ve EBSCO veri tabanlarında “Florence
Nightingale Disease, Florence Nightingale Fever, Florence Nigtingale Cream Fever,
Florence Nightingale Brucellosis, Florence Nightingale Fibromyalgia”, anahtar kelimeleri ile
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araştırma yapılmış, bu konuyu irdeleyen makaleler ve bu makalelerin kaynaklarının
incelenmesiyle ulaşılan çalışmaların tam metinleri derinlemesine incelenmiştir.
Yapılan sentez sonucunda Nightingale’in Kırım Ateşinden Fibromiyaljiye uzanan hastalık
öyküsü oluşturulmuştur. Nightingale 1855’te Kırım’a gittiğinde Kırım Ateşi’ne (bugün
bilinen adıyla bruselloz) yakalanmış, daha sonra Kronik Bruselloz’un neden olduğu bir çok
atak geçirmiştir. Bakteriyel veya viral enfeksiyonların bir risk faktörü olabileceği görüşü ile
birlikte, Florence Nightingale’in yaşamının son 40 yılı boyunca yaşadığı ve kaydettiği
hastalık semptomlarının (kronik yaygın ağrı, yorgunluk, dispne, gastrointestinal şikayetler ve
depresyon),

aslında “Fibromiyalji” yi tarif ettiği görülmüştür. 1910 yılında vefat eden

Nightingale’in hastalık deneyimleri ve bunları notlarında çok net olarak tanımlamasının,
Fibromiyalji tablosunun aydınlatılmasında ilham verici olduğu söylenmekte, bu nedenle
Dünya Fibromiyalji Farkındalık Günü, 1993’ten beri Nightingale’in doğum tarihi olan 12
Mayıs’ta düzenlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Florence Nightingale; Kırım Ateşi; Fibromiyalji

ABSTRACT
Florence Nightingale was born on May 12, 1820 in Florence, Italy as the daughter of an
intellectual and wealthy family. She has made observations on patient care at the
Kaiserswerth Institute in Germany. During the Ottoman-Russian War in 1853, Florence
Nightingale came in Scutari Istanbul with 38 women to provide care the wounded British
soldiers. She had served in an environment where a large number of soldiers have died from
infectious diseases such as malaria, typhus, dysentery and cholera. She worked under bad
conditions such as misery, dirty, crowds, various pests, food shortages, long working hours.

Nightingale kept provide care to her patients under these conditions who got sick and
unfortunately the serious health problems caused by the disease lasted until the end of her life.
Nightingale’s note-taking, diary habits, and letters written to the family has allowed a serious
level of record-keeping about her disease process. In this direction, the chart of the disease
that Nightingale lived contributed to the clarification of some illnesses for that period in
relation to each other and inspired new discoveries. The purpose of this study is to examine
the researches and publications on the disease Florence Nigtingale that a very unknown aspect
of her. Fort his purpose, PubMed, CINAHL and EBSCO databases was searched with the
keywords "Florence Nightingale Disease, Florence Nightingale Fever, Florence Nightingale
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Cream Fever, Florence Nightingale Brucellosis and Florence Nightingale Fibromyalgia", and
full texts of the studies on this subject have been studied in depth.

As a result of this synthesis, Nightingale's disease story from Crimean Fewer to Fibromyalgia
was formed. When Nightingale went to Crimea in 1855, she had Crimean Fewer (brucellosis
known today), and then it had many episodes caused by Chronic Brucellosis. Florence
Nightingale's disease symptoms (chronic widespread pain, fatigue, dyspnea, gastrointestinal
complaints and depression) that it’s experienced and recorded during the past 40 years of her
life, with the view that bacterial or viral infections may be a risk factor, it has been shown that
have actually described "Fibromyalgia". It is said that Nightingale's experiences of disease
and her clear description of them in her notes are inspirational in illuminating the
Fibromyalgia table, so International Fibromyalgia Awareness Day is held on 12 May, in date
of Nightingale's birthday since 1993.
Key Words: Florence Nightingale; Cream Fever; Fibromyalgia
Florence Nightingale, 12 Mayıs 1820’de entelektüel ve varlıklı bir İngiliz ailenin kızı olarak
dünyaya geldi. Ailesinin geniş olan sosyal çevresi onun küçük yaşlardan itibaren yazarlar,
şairler, politikacılarla dolu bir çevrede büyümesini sağladı. 1851’de Almanya’daki
Kaiserswerth Hastanesi’ne gitti, hasta bakımına ilişkin gözlemlerde bulundu (1). Nightingale,
çıktığı gezilerde gittiği hemen tüm ülkelerin hastane hizmetlerine ilişkin gözlemlerde
bulunuyordu. İnsanlara faydalı olabileceği yerin hastane olduğunu düşünüyordu (2).
Rusya’nın sıcak denizlere ulaşmak amacıyla Ekim 1853’te Osmanlı Devletine karşı başlattığı
Kırım Savaşı’nda İngiltere, Fransa ile birlikte Osmanlının yanında yer almıştır (3). O
dönemde Florence Nightingale, 38 kadın ile birlikte Kasım 1854’te İstanbul’a gelmiştir.
Nightingale, 1854-1856 tarihleri arasında Üsküdar’daki Selimiye Kışlası’nda yaralı askerlere
bakım vermiştir (4,5). Çok sayıda askerin savaş yaralarından ziyade sıtma, tifüs dizanteri,
kolera, gibi bulaşıcı hastalıklar nedeniyle öldüğü bir ortamda hizmetlerini yürütmüştür.
Hastanelerdeki perişanlık, pislik, kalabalık, çeşitli haşeratlar, yiyecek kıtlığı, kötü hasta
bakımı, uzun çalışma saatleri gibi kötü koşullar altında çalışmıştır (5).
Bu koşullarda hastalarına bakım vermeyi sürdüren Nightingale’in kendisi de hastalanmış ve
ne yazık ki bu hastalığın neden olduğu ciddi sağlık problemleri yaşamının sonuna kadar
sürmüştür. Florence’nin o döneme göre O’nu herkesten farklı kılan not tutma, günlük tutma
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alışkanlığı, ailesine ve arkadaşlarına yazdığı mektuplar (4), hastalık süreci hakkında ciddi
kayıt bırakmasını sağlamıştır. Bu doğrultuda Nightingale’in yaşadığı hastalık tablosu, o
dönem için bazı hastalıkların aydınlatılmasında, birbirleriyle ilişkilendirilmesinde katkı
sağlamış ve yeni keşiflere de ilham olmuştur. Bu çalışmanın amacı; Florence Nightingale’in
çok da bilinmeyen bir yönü olan hastalığı konusunda yapılan araştırmaları ve buna yönelik
yayınları incelemektir. Bu doğrultuda PubMed’de “Nightingale Disease, Nightingale Fever,
Nightingale Fibromyalgia, Nightingale Cream Fever” anahtar kelimeleri ile araştırma
yapılmış, bu konuyu irdeleyen makaleler ve bu makalelerin kaynaklarının incelenmesiyle
ulaşılan çalışmaların tam metinleri, birbirleriyle karşılaştırılarak derinlemesine incelenmiştir.
Ve yapılan sentez sonucunda, Nightingale’in Kırım Ateşinden Fibromiyaljiye uzanan hastalık
öyküsü oluşturulmuştur.
NİGHTİNGALE’İN HASTALIK ÖYKÜSÜ
Florence Nightingale, yaralı İngiliz askerlerinin cepheden İstanbul’a nakledilmesindeki
aksaklıkları düzene sokmak amacıyla Mayıs 1855’te Kırıma gitti. Ateşi çok yükselen
Nightingale’e, “Kırım ateşi” (bugün bilinen adıyla bruselloz) teşhisi kondu. Ateşe terleme,
halsizlik, ağrı ve sinirlilik ve deliryum gibi durumlarda eşlik ediyordu. Florence’nin hastalığı
sabah-akşam iyileşme ve nükslerle iki hafta sürdü. Nightingale, Temmuz ayında İstanbula
geri döndü, beyaz yüzlü, aşırı zayıf ve yaşından çok daha yaşlı ve tükenmiş görünüyordu.
Semptomlarına bulantı, anoreksiya, sinirlilik ve depresyon (orta-şiddetli) eklendi. Ağustos
1857 ‘de İngiltere'ye döndü. Hastalığına bağlı birtakım belirtiler; zayıflık, baş ağrısı, mide
bulantısı, nefes darlığı, devam ediyordu. 1857-1861 yılları arasında 5 kez atak geçirdi. Her bir
atakta yeni semptomlar ekleniyordu. İlk atakta çarpıntı, taşikardi; ikinci ciddi atakta aşırı bir
ateşin yanı sıra, dispne, güçsüzlük, senkop, hazımsızlık belirtileri ile yüz ve el kızarması.
1861 yılında üç ciddi atak geçirdi, semptomlarına titremeler eklendi. Aralık 1861’de yeni
belirtilere yürüyememe eklendi, ciddi spinal ağrı (spondilit) ile 6 yıl boyunca yatağa bağımlı
kaldı (5,6,7).
1863-1865 Artralji (sağ dirsek), göğüs ağrısı ve dispne sorunu yaşıyordu. 1866’da acıları o
kadar yoğundu ki, pozisyonunun bile değiştirilmesini istemiyordu. 1870’den sonra şiddetli
baş ağrıları, uykusuzluk ve depresyon yaşadı, 1887’de spinal ağrıları devam ediyordu. Bu
süreç boyunca ağrıları için hekim kontrolünde opium ve kloroform kullandı. Çünkü bu süreçte
hala aktif olarak Kızılhaç için çalışmalarını sürdürmekte, kitap ve mektup yazmakta,
hastaneler kurulması, hemşireliğin gelişimi ve profesyonelleşmesi için çaba göstermekte,
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resmi görüşmeler yapmaktaydı. 1888'den sonra kronik hastalık belirtileri sona erdi ancak
depresyon sürüyordu. 13 Ağustos 1910’da 90 yaşında vefat etti (6).
NİGHTİNGALE VE FİBROMİYALJİ
Nightingale'in ölümünden kısa bir süre sonra zayıflamış bir sinir sisteminden muzdarip
olunan bu durumu, “nevrasteni” olarak yorumlandı. Nevrasteni semptomları; fiziksel ve
ruhsal yorgunluk, baş ve bedende müphem ağrılar, uykusuzluk, hazımsızlık, çarpıntı ve ateş
basması gibi belirtilerden oluşmaktaydı (8). O zamanlar için nevrasteni tanısı konulan
hastalara, günümüzde kronik yorgunluk sendromu (CFS), irritabl bağırsak sendromu (IBS),
postural ortostatik taşikardi sendromu (POTS) veya fibromiyalji sendromu (FMS) gibi
spresifik tanılar konulmaktadır. Bu doğrultuda, Florence Nightingale tarafından geniş bir
yelpazede deneyimlenen semptomların, (ağrı, yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, larenjit,
uykusuzluk, anoreksiya, çarpıntı, sinirlilik ve depresyon) aslında fibromiyalji ile uyumlu
olduğu değerlendirilmiştir. Fibromiyalji yaygın kas ağrıları ve vücudun birçok bölgesinde
aşırı hassasiyetle seyreden, uyku bozuklukları, bilişsel dalgalanmalar, çarpıntı, bağırsak
fonksiyonlarında değişimler, depresyon, anksiyete gibi bulgularında eşlik ettiği kronik bir
hastalık, bir sendromdur. Genellikle 30-60 yaş arasında ve kadınlarda daha sık görülmektedir
(9,10)
Dahası kesin olarak teşhis edilemeyecek olsa da Florence Nightingale’in kronik bruselloz ile
devam eden öyküsü bakteriyel veya viral enfeksiyonların kronik yorgunluk sendromu ve
fibromiyalji sendromu için risk faktörü olabileceğini düşündürmüştür (5,7). Nightingale’in
deneyimleri

ve

bunları

notlarında

çok

net

olarak

tanımlamasının,

bu

tablonun

aydınlatılmasında ilham verici olduğu söyleniyor. Ayrıca psikolojik stresinde fibromiyalji ile
ilişkili olduğu göz önüne alındığında, Nigthingale bu durum için de iyi bir örnek oluşturuyor.
Çünkü bakıldığında Nightingale’in yaşamında çok belirgin streslerin olduğu görülmektedir.
Bunlar; genç kız olduğu dönemlerde Victoria devrinde yaşaması, İstanbul’da zor şartlarda,
kötü

koşullarda

çalışmanın

verdiği

stres,

mükemmeliyetçi

kişilik

yapısı,

savaş sonrası posttravmatik stres bozukluğu ve yaşamının büyük bir bölümünü kaplayan,
şiddetli ağrı ve acı yaşamasına neden olan kronik hastalığının yaratığı strestir. Tüm bunların,
fibromiyalji gelişimine zemin hazırladığı değerlendirilmektedir (5,9).
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NİGHTİNGALE VE FİBROMİYALJİ FARKINDALIK GÜNÜ
Florence Nightingale, kronik hastalığı olan dünyaca ünlü kişiler arasında Fibromiyalji hastası
olarak yer almaktadır (11). Nightingale’in hastalık deneyimlerini notlarında çok net olarak
tanımlamasının, Fibromiyalji tablosunun aydınlatılmasında ilham verici olduğu söylenmekte,
bu nedenle Dünya Fibromiyalji Farkındalık Günü, 1993’ten beri Nightingale’in doğum tarihi
olan 12 Mayıs’ta düzenlenmektedir. 2018 yılında etkinliğin 25.’si yapılmıştır (12).
SONUÇ
Florence Nightingale, Selimiye kışlasında zorlu koşullarda, askerlere hemşirelik bakımı
vermiş, bu deneyimleri doğrultusunda modern hemşireliğin kurucusu olmuş, arşivleme, resmi
ve özel kayıt tutma, yaptıklarını gerçek olarak raporlama konularında örnek oluşturmuş,
mikrobiyoloji, epidemiyoloji, istatistik ve araştırma bilimlerinin de gelişimine önemli katkı
sağlamıştır. Nightingale’in mektuplarından ve günlüğünden anlaşıldığı üzere, çok da
bilinmeyen bir yönü olarak, yaşamının büyük bir bölümünde Fibromiyaljinin neden olduğu
kronik ağrı ve yorgunlukla baş etmeye çalıştığı, ancak buna rağmen ölünceye kadar çok
sevdiği hemşirelik mesleği için çalışmaya devam ettiği görülmektedir.
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ÖZET
Ağrı insanlık tarihi kadar eskidir ve insanoğlu ağrı ile başedebilmek için çeşitli yöntemlere
başvurmuştur. M.Ö. 16. yüzyıla ait eski Mısır’dan günümüze ulaşabilen belgelerde, ağrının
insan bedenine giren kötü tanrılar veya ruhlar tarafından oluşturulduğu inancının hakim
olduğu görülmektedir. Eski Mısır Uygarlığı’nda ağrının doğal olaylara ve travmalara bağlı
olduğu belirtilmekle beraber fizyolojik ve anatomik olaylar mistik düşüncelerle açıklanmaya
çalışılmıştır. Buna karşın; ağrının fizyolojisinin açıklanması ve bilimsel temelli reçetelerin
ortaya konmasında Erken Modern Çağda İbn-i Sina’nın büyük etkisi olmuştur. Modern ağrı
sınıflamasında olduğu gibi ağrıları; yanıcı, batıcı, kesici gibi çeşitli sınıflara ayırdığı
belirtilmektedir. 19. yüzyılda morfin ve benzeri ilaçların enjektör aracılığıyla lokal olarak
enjekte edilmeye başlanması ağrının giderilmesi ve anestezinin gelişimine katkı sağlamıştır.
Ağrı fizyolojisi tarih boyunca merak uyandırmakla birlikte 1965 yılında bugünkü ağrı
kavramlarının üzerine kurulduğu kapı-kontrol teorileri ileri sürülmüştür. Bu teorinin üzerine
eklenen bilgilerle geliştirilmesine karşın, günümüzde ağrının hala tam olarak açıklanamayan
yönleri bulunmaktadır.
Son yıllarda ağrıyı önleme ve gidermede farmakolojik ve cerrahi yöntemlerin yanısıra birçok
nonfarmakolojik yöntemlerden de yararlanılmaktadır. Bu makalede, tarihsel süreç içinde
ağrının nasıl algılandığı ve giderilmesi amacıyla hangi yöntemlerin uygulandığı incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: ağrı; ağrı yönetimi; hemşirelik tarihi
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ABSTRACT
The history of pain is as old as humanity and man has tried various methods to cope with
pain. In documents dating back to the 16th century B.C. in Egypt, it is seen that pain was
widely believed to be caused by evil gods or spirits which get into the human body. In the
ancient Egypt civilization, it is stated that pain was associated with natural events and traumas
while physiological and anatomical were tried to be explained through mystical ideas. On the
other hand, in the early Modern Era, Ibn-i Sina (Avicenna) made major contributions to the
explanation of pain physiology and the development of scientific based prescriptions. It is
reported that he classified pain as burning, stabbing, pricking etc. with terms that are
remarkably similar to those in the modern classification of pain. When medications like
morphine began to be injected locally in the 19th century, it contributed to pain relief and the
improvement of anesthesia.

Pain physiology has always attracted interest throughout history and in 1965, the gate control
theory was introduced upon which the concepts of pain today were built. Although this theory
has been improved with additional information and knowledge, there are some aspects of pain
which are still not clearly explained.

Recently, as well as pharmacological and surgical methods, many non-pharmacological
methods have been used in the prevention and relief of pain. The present study looks at how
pain has been perceived through time and which methods have been employed for pain relief.
Key Words: pain; pain management; history of nursing

TANIM
Oldukça yaygın görülen ve giderek artan bir sağlık problemi olan ağrı; ceza, işkence, intikam
anlamına gelen “poena’’ kelimesinden gelmektedir ve duyusal, emosyonel ve davranışsal
faktörleri içeren karmaşık bir etkileşimdir (1). Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre ağrı;
vücudun herhangi bir yerinde duyulan şiddetli acıdır (2). Uluslararası Ağrı Araştırmaları
Teşkilatı’n göre ise ağrı; “var olan ya da olası doku hasarına eşlik eden, bu hasar ile
tanımlanabilen, hoşa gitmeyen duyusal ve emosyonel bir deneyim’’dir (3). Ayrıca Mc Caffery
ağrıyı “Hastanın söylediği şeydir. Eğer söylüyorsa vardır. Ona inanmak gerekir’’ şeklinde
tanımlayarak, ağrının subjektif bir veri olduğunu vurgulamıştır (4).
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Ağrı konusundaki ilk teorilerin ortaya çıkmaya başladığı dönem eski Yunan uygarlığı
dönemidir. Democritos (M.Ö. 460-371) ilk ağrı teorisini üreten kişidir. Buna göre ağrı,
vücuttaki keskin partiküllerin normal durumdaki partiküllere çarparak meydana getirdiği bir
rahatsızlıktır. 1965 yılında Kanadalı Ronald Melzack ve İngiliz Patrick Wall bugünkü ağrı
kavramlarının üzerine kurulduğu kapı-kontrol teorilerini ileri sürmüştür (5). Uluslararası Ağrı
Araştırmaları Teşkilatı’nın 1974’da kurulması ile tüm dünyada ağrı çalışmaları hız
kazanmıştır (3).
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AĞRIYA YAKLAŞIMLAR
İnsanlık tarihi kadar eski olan ağrı ile başedebilmek için insanoğlunun çeşitli yöntemlere
başvurduğu bilinmektedir. Tarih öncesi dönemde insanoğlu; ağrı ve acılarını dindirmek için
bazı içgüdüsel davranışlarda bulunmuştur. Örneğin; ağrıyan, yaralanan organlarını dere ya da
göllerin soğuk sularına daldırmış ya da güneşte kızdırılmış taş parçalarını ağrılı bölgelerin
üzerine bastırarak ağrısını dindirmeye çalışmıştır. Kimi zaman da ağrının Tanrılar’ın azabı
olduğuna inanmış ve gerektiğinde insan bile kurban etmeye, büyü veya dini uygulamalarla
ağrılarını dindirmeye çalışmışlardır. İran’da ve Avrupa’nın birçok ülkesinde yapılan kazılarda
ise tarih öncesi dönemde özellikle baş ağrılarını gidermek için kafatasının açılarak bir
parçasının çıkarıldığı girişimlere rastlanmıştır (6).
M.Ö. 4000 yıl öncesine dayandığı tahmin edilen Eski Hint Uygarlığı’nın kutsal kitabında ise
çeşitli bitkisel ve hayvansal kaynaklardan elde edilen ve bugün bile kullanılan analjeziklerden
söz edilmektedir. Çin uygarlığındaki tıp bilgileri içeren belgeler M.Ö. 3000 yıllarına kadar
uzanmaktadır. Çinlilerin felsefesine göre evren tanrısal bir güçle değil, doğanın temel olan iki
gücü tarafından kendiliğinden yaratılmıştır. Temel güçlerden pozitif olanları temsil eden
“Yang” ve negatif olanları temsil eden “Yin”’dir ve bunlarda ortaya çıkabilecek
dengesizlikler ağrı gibi olumsuz durumları veya hastalıkları ortaya çıkarmaktadır (7). Yine
Çin Uygarlığı’nda akupunktura göre vücutta 365 önemli nokta vardır. Önceleri bambu kamışı
ve balık

kılçıklarıyla uygulanan bu yöntem sonraları altın, gümüş, çelik iğnelerle

uygulanmaya başlanmıştır (6).
Soğuğun anaztezi etkisi, Napolyon’un baş cerrahı olan Dominique Jean Larry’nin aşırı soğuk
nedeniyle donmuş askerlerin cerrahi girişimlerde daha az ağrı duyduğunu saptamasıyla
ortaya çıkmıştır (8).

Bitkisel kökenli analjezinin etkisi ise, Hipokrat ve Galen’in söğüt

kabuğunun antienflamatuvar özelliklerine dair notlar tutmasıyla desteklenmiştir. Böylece,
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yüzyıllardır kullanılan aspirinin üretim süreci başlatılmıştır (9). Eski Roma Uygarlığı’nda
kullanılan Bamberg formülüne göre ise (9. yy.), spongia somnifera isimli uyuşturucu sünger,
bazı bitkilerin suyuna batırılarak ağrılı bölgelere sürülmüş ya da inhalasyon biçiminde
kullanılmıştır (10). 10 yy’da Selçuklular’ın önemli bilim adamı olan İbn-i Sina modern ağrı
sınıflamasından bahsettiği kitabında; keten tohumu ve dere otundan yapılan lapanın ağrıyı
dindirdiğine, ağrılı bölgeye soğuk ve nemli uygulama yapılması gerektiğine ve opioidlerin
ağrı hissini azalttığına değinmiştir (11).
17. yüzyıl sonlarında İtalya’da sünnet sırasında çocukların boyunları boğma derecesinde
sıkılmakta, oluşan asfiksi ile meydana gelen bilinçsizlik durumu ağrı duyumunu
azaltmaktaydı. Bir diğer anestezi yönteminde ise; kafasına tas geçirilen hastanın bilinci
kaybolana kadar kafasına vurularak hastaya serebral sarsıntı yaşatılmaktaydı (8). Bu gibi etik
dışı ve kontrolsüz uygulamalardan sonra, İkinci Dünya Savaşı sırasında Bonica ve Alexander
ağrı tedavisinin ancak multidisipliner bir biçimde ele alınması ile başarılı olabileceğini
savunarak ağrı kliniklerinin temellerini atmışlardır (12). Ağrı tedavisinin babası olarak kabul
edilen Bonica 1946 yılında ABD’de multidisipliner anlamda ilk ağrı kliniğini kurmuştur.
DİN VE AĞRI
Bazı teolojik kaynaklarda, ilk insan Adem ile Havva’nın ilk günahı işledikleri için cennetten
kovulduklarına ve ağrı ile cezalandırıldıklarına ilişkin bilgiler yer almaktadır (13).
Bu bilgiye karşın; ağrı ve acının iyi ve güzel sonuçlara işaret ettiğine dair inanışlara da
ulaşılmıştır. Örneğin; Roma’nın çöküşü ile başlayan ve Rönesans’a kadar süren dönemde
ağrı; Hristiyan öğretisi doğrultusunda, ruhu saflaştırma ve günahtan arınma yolu olarak
algılanmıştır. Tanrı’nın ağrıya en çok dayanan bireye cennetin kapılarını açacağına inanılmış
ve bu nedenle ağrısı olan bireylerin hasta olarak yatsalar bile, bilinçlerini açık tutarak ve hatta
ağrıyı arttıracak uygulamaları tercih ederek cennete girişlerini garantilemeye çalıştıkları
belirtilmektedir (10).
İslamiyet inancında da durum benzerdir. Din adamları tarafından, ağrı ve acı çekenlere
günahlarından arındıkları; öldükten sonra yaşadıkları bu ızdırapların güzelliklere dönüşeceği
anlatılmaktadır. Hatta büyük felaket ve hastalıkların seçilmiş insanların başına geldiğine,
zorluklara isyan etmeden bunlarla mücadele etmek gerektiğine ilişkin bilgiler bulunmaktadır
(14).
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Fatih Sultan Mehmet’in ve Kristof Kolomb’un gut ağrıları, Roterdamlı Erasmus’un böbrek
taşı ağrısı, Bethoven’ın karaciğer bölgesindeki ağrısı ve “Beni öldürmeyen ağrı ve acı, ancak
güçlendirir” diyen Nietzsche’nin yaşadığı ağrıları olağan kabul ederek kutsallaştırdığı
kayıtlardan anlaşılmaktadır.
TÜRK TOPLUMLARINDA AĞRIYA YAKLAŞIM
Anadolu Türklerinden önce Asya'daki Türk medeniyetlerinden olan Uygurlar'dan kalan
belgelerde bir takım bitkisel ve hayvansal ilaçların ağrı kontrolünde kullanıldığı
görülmektedir. Uygurlu hekimler laik bir tıp anlayışına sahiptir. İlaç tedavisini büyü ve
telkinden ayrı tutarak iki farklı tıp anlayışını birbirine karıştırmamışlardır. O dönemle ilgili
belgelerde; mastit, kulak, diş, karın ve baş ağrılarına karşı çeşitli bitkilerin kullanıldığı
görülmektedir (6).
Sabuncuoğlu Şerafeddin, Hamza Akşemsettin, Sabuncuoğlu Şerafettin, Yakup Paşa, Beşir
Çelebi gibi önemli Osmanlı hekimleri, çeşitli hastalıkların tedavileri üzerinde çalışarak
ağrının dindirilmesine katkı sağlamışlardır. Ayrıca yazdıkları eserlerde; yaptıkları deneylere,
buldukları ilaç reçetelerine, cerrahi aletlerin tanıtımına ve hastalıkların patolojilerine yer
vermişlerdir (15). Ağrıları dindirmede özellikle gül yağı gibi esansların kullanılması ve müzik
ile tedavi bu dönemde Darüş’şifalarda uygulanan yöntemler arasında yer almıştır (16,17).
19. yy’da Osmanlı’da genellikle üriner sistem hastalıklarına bağlı ağrılar yaşandığı
görülmektedir. Bu dönemde analjezikler ve diüretikler büyük önem taşımış ve bu amaçla
kullanılan bitkilerden elde edilen tedavi yöntemleri uzun yıllar güncelliğini korumuştur (18).
Cumhuriyet’in ilk yıllarında, hastaneler fizyoterapi ve mekanoterapi cihazları gibi çeşitli
modern tedavi aletleri ile donatılmıştır. Bu sayede başta romatizma ve çeşitli sinir
hastalıklarına ait ağrılar tedavi edilmiştir (19).
Ülkemizde ağrıya ilgi son çeyrek yüzyılda hızla artmıştır. 1986 yılında ilk ağrı ünitesi ve 1990
yılında ilk Algoloji Bilim Dalı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde
Anesteziyoloji Anabilim Dalı içinde kurulmuştur. Prof. Dr. Serdar Erdine’nin ve
arkadaşlarının çalışmaları ağrı alanına büyük katkı sağlamıştır (20).
Günümüzde ağrıyı önleme ve gidermede farmakolojik ve cerrahi yöntemlerin yanısıra, masaj,
TENS, terapötik dokunma, bilişsel davranışsal teknikler, akupunktur, biyofeedback,
meditasyon,

aromaterapi,

refleksoloji,

hipnoterapi,

nonfarmakolojik yöntemler kullanılmaktadır (21).
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bitkisel

terapiler

gibi

birçok

SONUÇ
İnsanlar yaşamları boyunca ağrıdan kurtulmak için çeşitli yöntemler keşfetmişlerdir. Bu
yöntemler kültür, din ve inanışlardan etkilenmiştir. Tarih süreci içerisinde anestezi
yöntemlerinin keşfi, çeşitli bitki ve esasların kullanılması, ünlü bilim adamlarının verdiği
reçeteler ve nonfarmakolojik uygulamalar bugünkü analjezi tekniklerinin gelişmesine katkı
sağlamıştır. Ayrıca ağrının algılanış şekli (ceza-ödül) tedavi sürecine olumlu yada olumsuz
etkiler getirmiştir. Günümüzde algoloji kliniklerinin sayılarının arttırılması, yapılan
anestezi/aneljezi çalışmaları ve ağrı epidemiyolojisinin gelişimi ağrının bilinmeyen yönlerini
aydınlatmaya devam etmektedir.
Son olarak, ağrının tarihsel gelişiminin bilinmesi, bu konudaki kaynakların incelenmesi ve var
olan bilginin üzerine eklenerek kontrollü biçimde yol alınması, ağrı çalışmalarının kalitesini
arttıracağını düşündürmektedir.
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ÖZET
Ağrı: ‘Pain’ ifadesi Yunan Tanrıçalarından intikam ve ceza tanrıçası olan Poine’ den
gelmektedir. Tarih öncesi dönemlerde doğaüstü anlamlar yüklenen ağrı, insanoğlunu çektiği
acı ve ıstırabı dindirmek için deva arayışına girmesine sebep olmuştur. Eski Mezopotamya,
Çin, Mısır, Hint, Yunan ve Roma Uygarlıklarında ağrı ile ilgili tanımlar yer almaktadır.
Dünyada 1930 - 1945 arasında ağrı tedavisinde önemli gelişmeler olmuştur. Fransız cerrah
Leriche “Ağrının Cerrahisi” (1930) adlı kitabında kronik ağrı ilk kez bir hastalık olarak
tanımlanmış ve ayrıca ‘Kozalji ve Refleks Sempatik Distrofi’ tanımını da yapılmıştır. Bu
tanımlamanın ardından sinir blokları teknikleri ağrı kontrolü için kullanılmaya başlamıştır.
İkinci Dünya Savaşı sırasında J.Bonica ve Alexander ağrı tedavisi konusundaki görüşleri
geliştirmişler ve ağrı tedavisinin multidisipliner bir biçimde ele alınması ile başarıya
ulaşılabileceğini gözlemlemişlerdir.
Bonica 1946 yılında multidisipliner anlamdaki ilk ağrı kliniğini kurmuştur. 1965 yılında Wall
ve Melzack, ağrı konusunda bir devrim olan “Kapı Kontrol Teorisini” ileri sürmüşlerdir.
1970’li yıllarda Bonica’nın liderliğinde kronik ağrının basit bir semptom olmadığı, kronik
ağrının başlı başına bir hastalık olduğu tezi sayesinde ağrı ile ilgili çalışmaların yapılması,
kliniklerin kurulması, uzmanların yetişmesi ile ayrı bir bilim dalı olarak ele alınan ağrı bilimi
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günümüzde algoloji olarak adlandırılır. Algolojinin kelime kökenini oluşturan algos - ağrı, ilk
kez Hipokrat tarafından kullanılmıştır.
Bonica’nın liderliğinde 1971 yılında Dünya Ağrı Araştırmaları Teşkilatı kurulmuştur. Bu
teşkilatı daha sonra kurulan Ağrı Teşkilatları Federasyonu(1974) ve Dünya Ağrı Enstitüsü
izlemiştir (1993). Aynı yılda Avrupa Ağrı Federasyonu(EFIC) da kurulmuştur.
Ülkemizde ilk Ağrı Ünitesi 1986 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nde kurulmuş, bunu Ege Tıp
Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ takip etmiştir. Türk Algoloji-Ağrı Derneği 1987
yılında kurulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ağrı, Algoloji

ABSTRACT
The word of “Pain” comes from the Greek Goddess of Revenge and Punishment, Poine. Pain
which is attributed supernatural meaning in prehistoric times, led human being to be in search
of cure to relieve the suffering. There are definitions of pain in the Ancient Mesopotamian,
Chinese, Egyptian, Indian, Greek and Roman.
Between the years of 1930 and 1945, significant improvements in the treatment of pain have
occurred in the world. French surgeon Leriche has described chronic pain as a “disease” for
the first time in his work The Surgery of Pain (1930) and he mentioned Coxalgy and Reflex
sympathetic dystrophy. After this description, nerve block techniques have been used for the
control of the pain.

During the II. World War, J.Bonica and Alexander has developed the ideas of pain treatment
and observed that pain treatment requires a multidisciplinary approach.

Bonica founded the first multidisciplinary pain clinic in 1946. In 1965, Wall and Melzack
established “Gate Control Theory” which is a revolution in pain management.
In 1970’s, under the leadership of Bonica, many studies have been conducted and it is found
that chronic pain is not only a simple symptom but also a serious disease. Thanks to these
scientific advances, clinics are opened, experts are trained and this branch of science is named
as “algology”. Algology is originated from Greek word of algos which means pain, and it has
been used by Hippocrates for the first time.
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In 1971, under the leadership of Bonica, International Association for the Study of Pain was
established. This organization was followed by Federation of Pain Organizations (1974) and
World Institute of Pain (1993). In the same year the European Pain Federation (EFIC) was
established.

The first pain unit in Turkey was founded in 1986 in Istanbul University Faculty of Medicine,
it is followed by Ege University Faculty of Medicine and Istanbul University Cerrahpaşa
Medical Faculty. Turkish Algology-Pain Association was established in 1987.

Keywords: Pain, Algology
GİRİŞ
Albert Schweitzer’in insanoğlunun ölümden dahi korkunç efendisi olarak tanımladığı ağrı,
insanlık tarihi kadar eskiye dayanan bir deneyimdir. Poene: Ağrı, acı ifadesi Yunan
Tanrıçalarından intikam ve ceza tanrıçası olan Poine’ den gelmektedir. Türkçe bir kelime olan
ağrı; Divan-ı Lügat-ıt Türk adlı ilk Türkçe sözlüğünde “Ağrımak” ve “Ağrığ” olarak yer
almaktadır. Günümüzde Türk Dil Kurumu sözlüklerinde ağrı “Vücudun herhangi bir yerinde
duyulan şiddetli acı.”; “Özelleşmiş sinir uçlarının uyarılması sonucu hissedilen yerel
rahatsızlıktan, can çekişmeye kadar değişen şiddetlerdeki rahatsızlık verici duygu”; “Acı,
ıstırap, dert, illet.” olarak tanımlanmaktadır.
Buda’ya göre ‘Her şey ağrıdır.’ Doğum, hastalık , yaşlılık , sevdiğinden ayrılmak hatta nefret
bile ağrıdır. Buda’nın tanımına göre söz edilen acıdır ancak her acı ağrı değildir. Uluslararası
Ağrı Teşkilatı (International Association for the Study of Pain- IASP), ağrı tanımı gerçek
veya olası bir doku hasarıyla ilgili, insanın geçmişteki tüm deneyimlerini de kapsayan hoş
olmayan bir duygu şeklinde tanımlamaktadır. Ağrının beyin tarafından algılanan nesnel
boyutu ve ağrı hissi ile meydana gelen emosyonel boyutu olduğu belirtilmektedir . Ağrı
sübjektif ve bireye özel bir durumdur. Erdine’nin kaynağına göre vücutta kontrol altına
alınması zor iki duygudan birinin ağrı olduğu ifade edilmektedir. Vücudun en doğal savunma
mekanizması olan ağrı deneyimini tanımlamada, kültürel faktörler ile ilgili geçmişten
günümüze ve aynı zaman diliminde de kültürden kültüre farklılıklar görülmektedir. Örneğin,
aynı zaman diliminde, doğum deneyimi yaşayan Hollandalı kadınların inançları nedeniyle
ağrı kesici talep etmezken İranlı kadınların doğum yaparken ağrı duyduğunu bağırarak ifade
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etmesi kültürel farklılığı göstermektedir. Bu nedenle ağrının tanımı zorlaşmakta ve gizemini
korumaya devam etmektedir.
Tarih öncesi dönemlerde doğaüstü anlamlar yüklenen ağrı, insanoğlunu çektiği acı ve ıstırabı
dindirmek için yeni deva arayışına girmesine sebep olmuştur. Ağrıyı dindirme arayışları
içerisinde en çok çamur banyoları, yara lapaları, panzehirler, vücuttaki yabancı maddelerin
çıkarılması, kırıkların tedavisi, sıcak-soğuk uygulama gibi basit yöntemlerin yanı sıra dinsel
inançların, sihir ve büyüye dayanan acıyı dindirmek için kullanılan yöntemlerin de olduğu
belirtilmektedir. İran’da ve Avrupa’nın birçok ülkesinde yapılan kazılarda trepanasyonlara
(kafataslarının bir bölümünün kesici bir aletle kesilmesine) rastlanmıştır ve bu işlemin
ferahlatıcı ve antiseptik özelliği taşıdığına inanılan nane esansı kullanılarak yapıldığına
rastlanmaktadır. Günümüzde İran’da yaşayan Bahtiyari aşiretinde trepanasyonun şiddetli baş
ağrılarını gidermek için uygulandığı bilinmektedir. (1,2)
Tarih öncesi dönemlerde ağrının kaynağının dışsal olduğu, bedene hükmeden büyülü ve kötü
güçlerin insanın yaşamsal özünü insandan çekip aldığını ya da bazı nesneler aracılığı ile
insanın içine cinlerin girdiğine ve bazı kabileler yaşadıkları ağrıyı başka canlı veya cansız
varlığa aktarınca ağrının dindirilebileceğine inanıyorlardı.(1,6) İlk ağrı dindirme yöntemi
kutsal kitapta ‘Ulu Tanrı, Adem’in derin bir uykuya dalmasını sağladı. Uyurken
kaburgalarından birini çıkardı ve yarayı tekrar kapattı.’ şeklinde dile getilmiştir.(1) Moor
kabilesinde dişi ağrıyan kişi bir koyun veya keçiyi yere yıkıncaya kadar döverse, ağrısının
hayvana geçeceğine inandığı belirtilmektedir.(6)
GEÇMİŞ UYGARLIKLARDA AĞRI VE UYGULAMALARI
Geçmiş uygarlıklar incelendiğinde ağrı ve ağrı uygulamalarına yönelik benzer ve farklı
uygulamalar görülmektedir. Bu bölümde ağrıya yönelik eski dönemlerdeki uygulamalar yer
alacaktır.
ESKİ MISIR UYGARLIĞI
Eski Mısır tıbbı hakkında ilk bilgiler Papirüs adı verilen nehir kenarlarındaki kamışlarda
üretilen kağıtlardan elde edilmektedir. Mısır tıbbının en önemli kaynakları olan papirüslerin
geçmişi M.Ö. 3000’lere kadar uzanmakta ve bulunduğu yere, bulan kişiye veya sergilendiği
şehre göre isimlendirildiği belirtilmektedir.(8)
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Eski Mısır tıbbi kaynaklarının en eskisi Smith tarafından (1862) bulunan papiruslar olduğu
bilinmektedir. MÖ 2000 yıllarına ait olan papiruslar incelendiğinde ağrının doğal olaylara ve
travmalara bağlı olduğu belirtildiği, fizyolojik ve anatomik olaylar spiritüel inançlarla
açıklanmaya çalışıldığı görülmektedir. Eski Mısır Papiruslarında ağrının sol burun deliğinden
girip vücutta ağrıya yol açtığı belirtilmektedir. Kalbin bütün organların merkezi olarak kabul
edildiği ve ağrı merkezi olarak da kalpten söz edildiği , vücutta damarlar ve çeşitli kanallar
aracılığıyla bir ağın kalbe bağlandığı kabul edildiği görülmektedir.
MÖ. 1550 Ebers tarafından bulunan papiruslarda sıralanan 700 reçeteden bahsedilmektedir.
Bu reçeteler içerisinde afyon olduğu düşünülen Nepenthe’den söz edildiği ve diş ağrısına
karşı soğuğun kullanıldığı görülmektedir. Bu papiruslardaki geniş bilgilere rağmen daha sonra
ki dönemlerde dinsel baskının artması İle Eski Mısır Uygarlığı'nda büyük bir gerileme
gözlendiği belirtilmektedir. (1,2)

ESKİ HİNT UYGARLIĞI
Eski Hint Uygarlığı kazanımları geçmişe göre fazla değişiklik göstermeden bugün de devam
ettiği belirtilmektedir. MÖ 4000 yıl öncesinden olduğu tahmin edilen eski Hint Uygarlığının
kutsal kitabı Riğvera'da çeşitli hayvansal ve bitkisel kaynaklardan elde edilen ağrı kesicilerin
günümüzde kullanmaya devam ettikleri görülmektedir. Hekim Susruta’nın (MÖ. 622-542)
kalbi merkez olarak ele aldığı ve ağrı ile ilgili vücutta çeşitli yollar izlediği düşüncesi yer
almaktadır.
Budizmin etkili olmaya başlaması ile MS. 5. yüzyılda Hintlilerde daha mistik ve dinsel hava
etkili olduğu ve Hint Uygarlığındaki gelişmelerin daha az olduğu belirtilmiştir. Günümüzde
kullanılan geleneksel Hindu tedavi yöntemi olan Ayurveda kullanıldığı belirtilmektedir. (2)
ÇİN UYGARLIĞI
Çinliler tarafından ileri sürülen iki dengeleyen güç olduğu , vücudun denge halinde bulunduğu
ve bu felsefenin Yin ve Yang felsefesi olduğu belirtilmektedir. Nefes alıp verme, kasılmagevşeme, sistol- diyastol gibi fizyolojik mekanizmalar Yin ve Yang’ın 2 kutup olmasına
dayandırılıp, Yin özelliğindeki bir ağrı soğukla artar, hareketle ve sıcakla sakinleşir; Yang
ağrısı ise akuttur, şiddetlidir, sıcakla artar, soğukla sakinleşir şeklinde bahsedilmektedir.
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Dolayısıyla şikayetler, sebep olanın zıddıyla dengelenerek giderilebileceği belirtilmektedir.
(6)
Çin’de uygulanmaya başlanan Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından uzmanlık dalı olarak kabul
edilen ve Asya, Avrupa ve Amerika’da yaygın şekilde uygulan akupunkturun 2500 yıllık
geçmişi olduğu, önceleri balık kılçıkları ve bambu kamışı ile uygulanan akupunktur daha
sonraları çelik, gümüş, altın iğnelerle uygulanmaya başlandığı ve günümüzde de kullanılmaya
devam ettiği belirtilmektedir. (2,6)
MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI
Kaynaklara göre yazının ilk kullanılmaya başlandığı Mezopotamya’da , Hammurabi
Kanunları ile kurumsallaşma yolunda ilk adımı attığı belirtilmektedir. Hammurabi
Kanunlarında, bir cerrah hastanın gözünü bronz bir alet ile tedavi ederse 10 şekel alır ama
gözünü kör ederse eli kesilir ifadesi yer aldığı görülmektedir. (2) Mezopotamya'da yazının
kullanılması

ve

kurumsallaşmaya

rağmen

tıp

yönünden

çok

fazla

bir

gelişme

görülmemektedir. Bu dönemlerde ağrı ile ilgili çok fazla bir bilgiye rastlanmamaktadır.
MÖ. 2250 yıllarına ait ağrıya yönelik uygulamalarda diş ağrısına için bir reçeteye çamur
tabletlerde rastlandığı ve bu reçeteye göre ban otu tohumları toz haline getirilip sakızla
karıştırıldığı ve elde edilen sakız ağrıyan diş bölgesine konduğundan bahsedilmektedir. Genel
olarak ağrı giderici olarak mandragora (adam otu), afyon, uyku verici olarak da güzel avrat
otundan söz edildiği görülmektedir.
ESKİ YUNAN UYGARLIĞI
Günümüze ışık tutan bir çok buluşun temelinde Eski Yunan Uygarlığı'nın bulunduğu
belirtilmektedir. Ağrı giderici ilaçlar ve yöntemler Homerusun destanlarında ve mitolojik
öykülerde yer aldığı görülmektedir.
Pisagor’un öğrencisi Alcmaeoun ,incelediği hayvan anatomilerine dayanarak, beynin
duyguların merkezi olduğunu ileri sürdüğü görülmektedir. Alcmaeoun'un görüşü: beyinin
hem uyku hem de bilincin merkezi olduğu, damarlar ve diğer kanallar aracığı ile bütün
vücutta oluşan bir ağın beyne aktardığı şeklinde belirtilmektedir.
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Democritus (MÖ. 460-362) ağrı konusundaki en önemli teorilerden atom teorisinden, keskin
partiküllerin, atomların normal, serbest haldeki atomlara çarparak meydana getirdiği bir
rahatsızlık olarak bahsetmektedir.
Günümüzde ağrı bilimi algolojiyi oluşturan algos – ağrı, modern tıbbın babası olarak söz
edilen Hipokrat tarafından kullanıldığı belirtilmektedir. Hipokrat’ın ağrıyı vücutta genel
dengesizlik hali olarak tanımladığı ve bir çok analjezik ve diğer ağrı kesici yöntemleri
kullanarak klinik düzeyde ağrıya önem verdiği belirtilmektedir. Bu ilaçlar ve tedavi arasında
afyon(mandagora) ve köknar ağacı ile fizyoterapi kullanıldığı ve cerrahi sırasında karotis
damarlarının üzerine basılması acıları hafifletmek için tavsiye edildiği görülmektedir.
Platon(MÖ. 427-347) da Timaeus isimli yapıtında ağrıyı ruhun armonisindeki bir bozukluk
olarak ifade ettiği görülmektedir. Platon’a göre karaciğer arzuların, bağırsaklar iştahın, beyin
hafızanın merkezi, kalbin de bütün bu olayların ve algılamanın merkezi olduğundan
bahsedilmektedir.
Erdine’nin kaynağına göre, Aristotales’ in (MÖ 384-322) De Partibus Animus isimli
yapıtında doğada her şeyin bir düzen içinde olduğunu, ağrının kaynağının deriden olduğunu
ve kalbe kan damarları ile iletildiğini ileri sürdüğü görülmektedir. Aristo'ya göre duygular,
zeka ve benzeri hislerin merkezinin kalp olduğu, beynin kalp üzerinde ısıtıcı ve soğutucu bir
etkisi olduğu ve ağrı iletiminin kalbin ısısı ile ilgili olduğu

düşüncesi yer almaktadır.

"Sensorium commune" terimini, yani beyin kabuğunda bulunan etraftan gelen uyarımları
koordine eden merkez, ilk kullanan kişinin Aristo olduğu belirtilmektedir.
BÜYÜK İSKENDER DÖNEMİ
Büyük İskender Dönemi’nde bilimsel araştırmaların özgürce sürdürüldüğü ve kadavralar
üzerinde yapılan incelemelerde önemli verilere ulaşıldığı görülmektedir.
Büyük İskender Dönemi’nde yapılan çalışmalar sonucu sinirlerin damarlardan ayrıt edildiği
ve sinirlerin omurilik ve beyinden kaynak aldığı belirtilmektedir. Araştırmacılar
İskenderiye'ye çağırılıp ve çalışmalarını sürdürmeleri sağlandığı belirtilen bu dönemde
merkezi sinir sistemi ve ağrı üzerinde etkili çalışmalar sürdürülmüştür.
Herophilus (MÖ. 315-280) ve Erasistratus(MÖ. 310-250) insan kadavraları üzerindeki
ayrıntılı çalışmaları ile beynin his ve hareketlerin merkezi olduğunu belirtmektedirler.
163

Omurilik ve beyine giden sinirleri damarlardan ayırıp, ruhun merkezinin beyin olduğunu ileri
sürdükleri görülmektedir. Bu dönemdeki araştırmaların sonuçları yangınlar, savaşlar arasında
kaybolup gittiği fakat buna karşın Herophilus’un insan anatomisinin, Erasistratus’un ise
deneysel fizyolojinin babası olarak kabul edildiği belirtilmektedir. (2)
ESKİ ROMA UYGARLIĞI
Roma İmparatorluğu ‘nun tıp alanındaki ilgileri yeni ülkelerdeki insanlarla karşılaştıkça
geliştiği ve etkilendiği görülmektedir. Lucretius (MÖ. 97-54) yapıtında ağrı mekanizması ile
ilgili Democritos'un görüşlerini yinelediği ve görüşlerini Democritos'a dayandırdığı
belirtilmektedir.
Orduda hekim-eczacı olarak çalıştığı söz edilen Dioscorides yazdığı Materia Medica adlı
yapıtında ban otu, afyondan bahsedildiği görülmektedir. (2)
Pergamon'da yaşayan Galen(MS. 130-200) üzerinde Herophilus ve Erasistratus etkileri
görüldüğü belirtilmektedir. Galen’in his iletisi ve hareket konusunda sinirler ve
omurilik üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda, ağrının dokuların bütünlüğünün bir şekilde
bozulmasının sonucu olarak bilinçte meydana gelen bir bozukluk olduğu ileri sürdüğü
görülmektedir.
Roma İmparatorluğu'nun yıkılışından Rönesans'a kadar olan karanlık dönemde, Batı
Tıbbı’nda büyük bir çöküş yaşandığından söz edilmektedir. Roma İmparatorluğu'nun
yıkılışından Rönesans'a kadar olan karanlık dönem 1000 yıl kadar sürmüş, Hıristiyanlığın
Avrupa’da benimsenmesi ve kilisenin etkili hale gelmesiyle, kilise tarafından temsil edilen
Hristiyan düşüncesi bilime savaş açtığı

ve o döneme kadarki bütün bilimsel eserleri

barındıran İskenderiye Kütüphanesinin Piskopos Theophilus tarafından yaktırılmasıyla tıbba
ve bilime büyük zarar verilmiştir. (6)
Rönesansa kadar olan karanlık dönemin 8. yüzyılda Milano, sonrasında 9. yüzyılda Salerno'da
açılan tıp okulları ile sona ermeye başladığı ve bu okullarda önceleri Eski Yunan ve Romalı
yazarların yapıtları yeniden değerlendirildiği belirtilmektedir. Ağrı ile ilgili uygulamalardan 9.
yüzyılda Banberg formülüne göre spongia somnífera (uyuşturucu sünger) bazı bitkilerin
sularına batırılıp bölgeye sürülerek veya solunarak kullanıldığından bahsedilmektedir.
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İSLAM TIBBI
8 ve 14. yüzyıllar arasında, İspanya’dan Hindistan’a kadar çok geniş bir bölgeye hakim olan
İslam Medeniyeti’nin, Hıristiyanlar karanlık dönem içindeyken daha çok yayıldığı ve
araştırmaya açık bir ortam yarattığı gözlemlenmiştir. İslam tıbbı üzerinde en çok Eski Yunan
ve Eski Roma Tıbbı etkileri görülmekle beraber Eski Mısır ,Mezopotamya, Eski İran ve Eski
Hint etkisi de görüldüğü belirtilmektedir. (2,6) Kutsal kitapta, bir insanı öldürmenin bütün
insanlığı öldürmüş, bir insanı diriltmenin ise bütün insanlığı diriltmiş kabul ettiği ifadesinin
yer alması sebebi ile İslam uygarlığında tıp ve tıp alanında çalışanlara ayrı bir önem verildiği
görülmektedir. Kurân’ın sağlıkla ilgili ayetleri ile Peygamber’in sağlıkla ilgili sözleri (tıbbi
hadisler) ve çeşitli vesilelerle tavsiye ettiği tedaviler Tıbbi-Nebevî adıyla derlenmesi ile dini
tıp anlayıştan bahsetmektedir. (6)
5. yüzyılda Nestorius'un Bizans'tan sürülerek Ankara'ya yerleştiği, burada Nesturiliği
geliştirdiği, Nesturilerin de İran'ın Cundi Şapur bölgesine yerleştiği, burada Cundi Şapur
ekolünü laik anlayış içerisinde kurdukları sonrasında ise Eski Yunan ve Roman yapıtlarını
Süryanice ve Arapça' ya çevirdikleri belirtilmektedir. (6)
Ebu Musa El Cabir yapıtlarında hint keneviri, ban otu ve kamforadan söz edildiği , buu
maddelerin etkili olması için şarapla karıştırılıp nefesin içe çekilmesini savunulduğu
görülmektedir. Batıda Alkindus olarak bilinen Abu Yusuf Yakub İbn İshak Al Kindi, Materia
Medica isimli kitabında it üzümü ve ban otu gibi bitkilerin analjezik ve sedatif
özellikleri bahsedilmektedir. (2)
İslam dünyasında Şeyhü’rreis, Batı’da Avicennae olarak anılan İbn-i Sina (MS. 980-1037) 5
ciltlik ünlü Kanun adlı yapıtının ilk cildinde ağrı fizyolojisi ve dindirme yöntemleri, ilk
kitabın dördüncü bölümünde analjezi ve anesteziyi de ayrı ayrı tanımladığı ve ağrıları yanıcı,
batıcı, kesici, ısırıcı gibi çeşitli sınıflara ayırdığı, vücutta işlevi bozan salgısal
düzensizliklerden kaynaklı 15 çeşit ağrı saptadığı görülmektedir. (2,6) Ünlü düşünür ve bilgin
İbn-i Sina'nın tıbba olan katkısı Ebû Ubeyd Cüzcânî' nin dörtlüğünde "Tıp yoktu, Hippokrates
buldu/Ölmüştü, Galenus diriltti/Kördü, Huneyn bin İshâk gözlerini açtı/Dağınıklığını Râzî
topladı/Eksikliklerini de İbn Sînâ tamamlayıp olgunlaştırdı." şeklinde belirtilmektedir.
İbn-i Sina'dan sonra Selçuklular döneminde Türk hekimi Konyalı Hacı Paşa, Müntahab-ı Şifa
(Tedavi Antolojisi) kitabında 18

çeşit ağrıdan söz ettiği, ağrı türlerinden ağrı duyulan
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bölgeye göre(baş ağrısı, göz ağrısı, kulak ağrısı, diş ağrısı, yüz ağrısı, Ağız-boğaz ağrısı,
göğüs ağrısı, ciğer ağrısı, yürek ağrısı, safra ve dalak ağrısı, bağırsak ve dalak ağrısı, basur ve
nasır ağrısı, testis ağrısı, böğür ağrısı, bel ağrısı, diş ağrısı, eklem ağrısı) ayırdığı görülmüştür.
(2)
İbn-i Sina ağrı kesiciler ve anestezi arasındaki farkı: ağrı kesicilerin ağrıyı meydana getiren
maddenin dağılımını değiştirerek etki gösterdiğini, anestezinin ise ağrılı kısmın duyusunu
kaldırarak organların aktivitesini azaltarak etki gösterdiğini belirtmiştir. İbn-i Sina kitabında
ağrı dindirme yöntemleri;


Soğuk tatbiki ile ağrı azaltılabilir.



Ağrının bulundu yerde nemi artırmak gerekir. Narkotikler verilerek duyarlılık azaltılabilir.



Keten tohumu ve dere otundan yapılmış yapılmış lapa ağrılı yere sürülür.
şeklinde yer aldığı görülmektedir. (2,10)
RÖNESANS DÖNEMİ
İstanbul fethinin önemli bir nokta olduğu Rönesans hareketinde Avrupa'nın çeşitli bölgelerine
Bizans'ın özgürlük ortamında yetişen bilim adamları gittiği ve bilgilerini yaymaya başladıkları
belirtilmektedir. Bu dönemde sanatçıların anatomiye, hekimlerin sanata ilgi gösterdikleri,
matbaanın keşfi iletişim olanaklarını arttırdığı bir dönem olduğu görülmektedir.
Rönesans döneminde tıp alanındaki gelişmelere öncü olarak kendinden en çok söz ettiren
Leonardo Da Vinci’nin yanı sıra Berengarius, Vesalius ve Eustachius'un öne çıkan isimler
olduğu belirtilmektedir. (2) Beyin, beyin sapı ve omurilik üzerine tek tek yoğunlaşıldığı
çalışmalarının yanı sıra sinir sisteminin tümü de incelenmesi ile ağrının dokunma duyusunun
özel bir çeşidi olduğu savı ileri sürüldüğü görülmektedir. Sinirlerin dağılım haritasını
da hayvan denkleri üzerinde sinirleri keserek çıkarmaya çalıştıkları belirtilmektedir.
Vesalius "De Humani Corporis Fabrica"(1543) isimli eserinde Galen’in ileri sürdüğü bir çok
anatomik yanlış anlayışı değiştirdiği görülmektedir. Vesalius’un yazdıkları kilisenin
doğrularıyla ters düşmesi sonucunda önce sürgün edildiği, sonrasında suikast sonucu öldüğü
bilinmektedir.(2,6) Rönesans döneminde de karanlık dönemdeki din baskı etkisi görüldüğü,
ağrı kesicilerin yaygın ve rahat kullanımını engellendiği belirtilmektedir.
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Bu dönemde baskılara rağmen, Paracelsus güzelavrat otu ve diğer bitkileri kullanmış ve eteri
yeniden keşfettiği belirtilmektedir. Rönesans döneminde Ramon Lulls'un alkol ve tatlı vitriolü
karışımı uyku verici özelliklere sahip keşfi sülfürik asit kullanımı, baba mesleği olan berbercerrahlığı devam ettiren Ambroise Pare'nin karotis üzerine baskı yaparak anestezi uygulaması
ve trepanasyonun dört methodundan biri olan kazıma methodu kullanılan ağrı uygulamaları
olduğu belirtilmektedir. (2,6)
ERKEN MODERN ÇAĞ
17. yüzyılda Avrupada savaşların olduğu, hoşgörüsüzlük ve çelişkilerin hâkim olduğu, dini ve
tıbbi tartışmaların yapıldığı,büyücü avının doruğa çıktığı, kupa çekme ve sülük yapıştırma
gibi tedavi metotlarıyla hastaların telef edildiği bir ortam olması ile birlikte , Galileo (15641642), Kepler (1571-1630), Descartes (1596-1657), Pascal (1623-62), Newton (1643-1727),
Halley (1656-1742) gibi bilim adamlarının çalışmaları sayesinde pozitif bilimlerde önemli
gelişmeler olduğu belirtilmektedir. Kepler ve Galile'nin düşünceleri ile başlayan Newton
tarafından sistematik hale getirilen bilimsel devrimin , fizyoloji konusunda çığır
açan William Harvey'in (1578-1657) 1628 yılında yayınladığı "De Motu Cordis" ile
taçlandığından bahsedilmektedir. (1,2,6)
Descartes(1596-1650), vefatından 14 yıl sonra yayınlandığı belirtilen "Lhomme" (İnsan) adlı
eserinde ağrının beyne bağlanan çok ince lifler tarafından taşındığını ileri sürerek Galen'in
düşüncelerini geliştirdiği , ağrılı uyaranların çok ince lifleri ateşlediğini ifade etmesi ile de
200 yıl sonra ortaya çıkacak olan özgünlük teorisinin tohumlarını attığı görülmektedir.
1794 yılında Erasmus Darwin ağrıyı tanımlarken hisler normalden kuvvetli olduğu zaman
(aşırı sıcak veya soğuk, ışık, baskı gibi uyaranlar) ağrıya yol açar diyerek şiddet teorisinin
temellerini attığı belirtilmiştir. Aynı dönemlerde Joseph Priestley'in azot protoksiti
keşfetmesinin ve Sir Humprey Davy'nin bu gazın analjezik özelliklerini göstermesinin önemli
bir gelişme olduğundan bahsedilmektedir. (2)
İbn-i Sina ve Descartes tarafından ortaya atılan Özgünlük Teorisine göre, ağrının dokunma ve
diğer duyuların yanı sıra onlardan ayrı olarak iletildiğini varsayan teori, 1848 yılında Schiff
tarafından şekillendirdiği ve daha sonra Goldscheider ve Blix tarafından bu bulguların
doğrulandığı görülmektedir. Von Frey 1894'te ağrı ve dokunma noktalarının haritasını ortaya
koyması, İlk kez Erasmus Darwin tarafından ortaya çıkan şiddet teorisinin (duysal uyaranların
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ağrı haline gelmesi için yeterli bir şiddete erişmesi gereklidir teorisi) 1840 yılında Henle ve
1874 yılında Erb tarafından şekillendirilmesi erken Modern Çağ'daki ağrı ile ilgili gelişmeler
arasında belirtilmektedir.
19. YÜZYIL VE ÖNCESİNDE AĞRI KESİCİLER
İnsanoğlunun ağrıya karşı opyum (afyon), mandragora (adamotu), hyoscyamus (banotu) ve
alkolün kullanmasını geçmiş uygarlıklarda ağrı ve ağrı uygulamalarında ele almıştık. Bu
bitkiler ile uygulamalar arasında adam otu ve afyon emdirilmiş “soporofik (uyku getirici)
sünger” Hippocrates ve Galenos tarafından kullanıldığı, Odysseia'da Yunanlıların birçok
bitki ve ilacı da uyku oluşturmak için kullanıldığı belirtilmektedir. (8)
Genellikle berber cerrahlar tarafından yapılan diş çekme ve amputasyon operasyonları yaygın
olduğu , antisepsi ve aneljezi olmadığı bu sebeple de dayanılmaz ağrıların, kalıcı hasarların ve
ölümün doğal kabul edildiği görülmektedir. (8)
1800'LÜ YILLARDA ANESTEZİDEKİ GELİŞMELER;


Ameliyatlar sırasında ortaya çıkan ağrının ve şokun Joseph Priestley tarafından keşfedilen
azot protoksit kullanımı ile engellenebileceğini savunulması,



Alman Sertürner (1806) opium alkaloidi morfini yalıtması,



Larey(1807) buz anestezisi ile amputasyonu gerçekleştirmesi, aynı dönemlerde eterin
tüberküloz, astım, diş ağrısı ve inatçı öksürükler için kullanılması,



William Thomas Green Morton (1819-1868) eterin cerrahide kullanılabileceğini göstermesi,



Boston Massachusets General Hospital'de 1846'da diş çekiminde eteri anestezi amacıyla
kullanması,



James Young Simpson(1811-1870) kloroformun eter kadar etkili olabileceğini göstermesi ve
doğum anestezisinde kullanması,



Ağrısız doğum için ilk kez 7 Nisan 1853’de Prens Leopold ve 14 Nisan 1857’de Prenses
Beatrice’in doğumlarında kloroform anestezisi uygulanması ve ağrısız doğumun İngiltere'de
soylular ve alt sınıflar arasında yaygınlaşmaya başlaması
şeklinde belirtilmektedir. (2,8)
Eter, azot protoksit ve kloroform’un duyu merkezlerini ve sinirlerini etkileyici özelliğinin 19.
yüzyıl ortalarında anlaşılması ile anestezi uygulamalarının başladığı ve tedavide cerrahi
yöntemlerin ağırlık kazandığı, fakat ameliyat sonrası enfeksiyonlar yüzünden ölen hastaların
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oranı %45-50’lerde olduğu belirtilmektedir. (6) Anestezinin gelişmesi, ağrının insanlar
tarafından kontrol altına alınmaya başlanmasıyla cerrahi yöntemler ilerleme kaydetmiş ve
bugünkü durumuna bu aşamalar sayesinde geldiğinden söz edilmektedir.
19. yüzyıl morfin ve benzeri ilaçlar ağrı yönetiminde kullanımı çok fazla yaygınlaşması, diş
ağrısından baş ağrısına kadar kullanılmaya başlaması anestezinin gelişmesinin ağrı
yönetimindeki olumlu etkisi olarak gözlemlenmektedir. O dönemlerde çok yaygın ve bilinçsiz
kullanılması ile yaşanan bağımlılık olayları günümüzde geçerli olan opiofobinin(morfin
korkusu) temelini oluşturduğu

ve günümüzde de geçerli olan önlemlerin 20. yüzyılın

başlarında alınmaya başlandığı belirtilmektedir.
Yirminci yüzyılda lokal anestezi tekniklerinin keşfi ile birlikte ağrı yönetiminde yapılan en
önemli gelişme; hastaya sürekli olarak onun hayatını riske sokmayacak, ama ağrısını da
arttırmayacak dozda analjezik giderken, ağrısında artma olursa bir mekanizma ile kendine
önceden belirlenmiş dozda ek ilaç verebilmesi mantığı ile çalışan 'hasta kontrollü
analjezik(PCA) sistemi'nin keşfi(1967) olduğu belirtilmektedir. Hastaya konfor ve tedavisini
kontrol etme imkanı tanıyan,ağrıdaki dalgalanmaları ortadan kaldıran, sağlık personeli iş
yükünü azaltan bu sistem günümüzde de aktif olarak kullanılmaktadır. (8)
20. YÜZYIL
Dünyada

1930

-

1945

arasında

ağrı

tedavisinde

önemli

gelişmeler

olduğu

belirtilmektedir.Kronik ağrıdan ilk kez Fransız cerrah Leriche bir hastalık olarak söz etti,
kozalji ve refleks sempatik distrofıyi 1930 yılında yayınladığı "Ağrının Cerrahisi" isimli
yapıtında tanımladığı, bu tanımlamanın ardından anesteziyolog olan Rovenstein, Woodbridge,
Mandle, Ruth sinir blokları tekniklerini ağrı kontrolü için kullanmaya başladıkları
belirtilmektedir. (5)
İkinci Dünya Savaşı sırasında Modern ağrı tedavisinin kurucusu J.Bonica ve Alexander ağrı
tedavisi

konusundaki

multidisipliner

bir

görüşleri
biçimde

geliştirmişler.
ele

Bunun

alınması

ile

sonucunda
başarıya

ağrı

tedavisinin

ulaşılabileceğini

gözlemlemişlerdir.(1,5,9)
İkinci Dünya Savaşı sonunda savaş sırasında edinilen önemli deneyimlerle ağrı klinikleri
kurulmaya başlanmıştır. Ağrı tedavisinin babası olarak kabul edilen Bonica 1946 yılında
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multidisipliner anlamdaki ilk ağrı kliniğini kurmuştur. Bonica’nın 1954 yılında yayınladığı
“Ağrının Tedavisi” adlı eseri hala günümüzde ağrı tedavisinde en iyi yol göstericilerdendir.
1965 yılında Kanadalı İngiliz Patrick Wall ve Ronald Melzack, ağrı konusunda bir devrim
olan “Kapı Kontrol Teorisini” ileri sürdüler. (5) Günümüzde kullanılan ağrıya yönelik
nonfarmakolojik yöntemler bu teori üzerine kurulmuştur.
1970’li yıllarda Bonica’nın liderliğinde kronik ağrının basit bir semptom olmadığı, kronik
ağrının başlı başına bir hastalık olduğu tezi büyük ilgi toplamıştır. 1970’lerde başlayan bu
akım sayesinde dünyanın birçok ülkesinde ağrı kliniği kurulmuştur. Ağrılı hastaları
multidisipliner yaklaşım ile hem ağrı uzmanları hem de diğer dallardan hekimlerin birlikte
gördüğü ağrı kliniklerinin kurulması, ağrılı hastaların gereksiz tedaviler uygulanmadan ve
zaman yitirilmeden tedavisini mümkün kılmıştır. (5,9)
Bonica’nın liderliğinde 1971 yılında Dünya Ağrı Araştırmaları Teşkilatı kurulmuştur. Bu
teşkilatı daha sonra kurulan Ağrı Teşkilatları Federasyonu(1974) ve Dünya Ağrı Enstitüsü
izlemiştir(1993). Aynı yılda Avrupa Ağrı Federasyonu(EFIC) da kurulmuştur. (1,5)
Avrupa Ağrı Federasyonu(EFIC), Avrupa Parlamentosu’nda 2001 yılında “Ağrın varsa sesini
duyur” kampanyasını başlatmışlardır. Hastaların ağrı tedavisinin insanlık hakkı olduğunu
görmeleri için bir farkındalık oluşturmuşlar ve ağrının dindirilmesinin bir insanlık hakkı
olduğunu vurgulamışlardır. (2)
Ağrı bilimi algolojinin gelişmesi ile ağrı konusundaki elde edilen yeniliklere göz attığımızda
(2);


Ağrılı hastalıkların tanısındaki yenilikler



İlaçlar konusundaki yenilikler



Ağrısız doğum



Ameliyat sonrasında yaşanan ağrıların kontrolü ve yönetimi(PCA)



Kronik ağrılardaki yenilikler



Kanser ağrısındaki yenilikler



Hastaların eğitimi



Geleceğe yönelik yenilikler söylenebilir.
ÜLKEMİZDE ALGOLOJİNİN KURULUŞU
Ülkemizde multidisipliner anlamda ağrı konusunda her tıp dalı içerisinde birçok hekim ve
öğretim üyesi çaba göstermiştir. Türkiye’de ilk ağrı ünitesi İstanbul Tıp Fakültesinde 1986
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yılında kurulmuştur, bunu Ege Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ takip etmiştir. Türk
Algoloji-Ağrı Derneği 1987 yılında kurulmuştur. Derneğin kurucu üyeleri Prof. Dr.
Cemalettin Öner, Prof. Dr. Kutay Akpir, Prof. Dr. Ender Berker, Prof. Dr. Necmettin Pamir,
Prof. Dr. Hayrunnisa Denktaş, Prof. Dr. Ahmet Öncel, Prof. Dr. Orhan Başkır, Prof. Dr.
Cihan Aksoy, Prof. Dr. Alaaddin Çelik, Dr.Kadriye Bilge ve Prof. Dr. Serdar Erdine’dir. 1990
yılında İstanbul Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu'nun önerisi ve İstanbul Üniversitesinin teklifi
ile Yüksek Öğrenim Kurumu, Algoloji Bilim Dalı'nın kurulmasına karar vermiş ve
ülkemizdeki ilk Algoloji Bilim Dalı İstanbul Tıp Fakültesinde Prof. Dr. Serdar Erdine
tarafından kurulmuştur. (5) Şu anda ülkemizde Algoloji Bilim Dalı yaklaşık 30 üniversite
hastanesinde kurulmuş ve Sağlık Bakanlığı’nın 2011 yılında Algolojiyi nörolojinin, fizik
tedavi ve rehabilitasyonun ve anesteziyolojinin yan dalı kabul edilmesi ile ağrı uzmanlarının
yetişmesi imkanını sağlanmıştır. Günümüzde kurulmuş olan ağrı kliniklerinin tam teşekküllü,
sadece ayaktan hasta kabul eden, bir tedavi yöntemine dayanan ve bir ağrı tipine özelleşmiş
ağrı klinikleri olmak üzere dört farklı sınıfta görebiliriz (2).
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uygulamalarından biridir. Bu bağlamda; ağız bakımının amacı, ağız mukozasının temizliğini
sağlamak, mukozanın nemliliğini ve bütünlüğünü korumak, ağızda oluşabilecek plakları
ortadan kaldırmak, oral ağrı ve kanama gibi semptomları hafifletmek, ağızda gelişebilecek
stomatitis, diş çürükleri, periodontal hastalıklar ve enfeksiyonları önlemektir. Günümüzde
etkili bir ağız bakımı; ağız değerlendirme araçları ile oral kavitenin değerlendirilmesi, uygun
sıklıkta diş fırçalama, diş ipi ile diş aralarının temizliği, klorheksidin, sodyum bikarbonat,
hidrojen peroksit, normal salin solüsyonu gibi çeşitli etken maddeleri içeren solüsyonları
kullanarak ağzın çalkalanması gibi etkili yöntemler ile sürdürülmektedir.
Günümüzde diş çürükleri ve periodontal problemlerin prevalansı, tarih öncesi çağlara göre
çok daha yüksektir. Bu durum zaman içinde ağız bakım yöntemi ve ürünlerinde gelişimi
zorunlu kılmıştır. Bu derlemede ağız bakımı uygulamalarının geçmişten günümüze gelişimi
irdelenmiştir.
Neolitik ve prehistorik çağlara ait ağız bakımı uygulamaları günümüz için oldukça ilginçtir.
İlkçağlardaki insanların amacı, ağız bakımından ziyade ağızda oluşan kötü kokulardan
kurtulmaktı. Ağız bakımı M.Ö 7000’li yıllardan bu yana kürdan, diş fırçası, diş tozu ve
gargaraları içeren çeşitli ağız bakımı ürünleri ile uygulanmıştır. Ağızdaki kötü kokuyu
gidermek için gargaralar/ağız çalkalama solüsyonları kullanılmıştır.
Oral hijyen M.Ö. 3000 yıllarında Sümerliler tarafından da uygulanmıştı. Sümerliler kürdanı
kazılarda buldukları altın ile boyuyordu. Günümüzde diş temizliğinde kullanılan en etkili
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malzemelerden diş fırçasının kökeninin M.Ö. 3500’lerin başlarında Babilon’da kullanılan
çiğneme çubuklarına kadar uzandığı düşünülmektedir.
Sonuç olarak ağız sağlığının korunması birçok sağlık probleminin önlenmesi için geçmişten
günümüze kadar gelişerek gelmiştir. Teknolojik gelişmeler ve artan kanıta dayalı araştırmalar
ile güncelliğini koruyan bir konu olarak ağız bakımı önemini daima koruyacaktır.

ABSTRACT
Oral care is one of the basic nursing procedures that affects the comfort and well-being of
patients. In this context; the purpose of oral care is to keep the oral mucosa clean, to protect
the moistness and integrity of the mucosa, to remove the plaques which may occur in the
mouth, to relieve the symptoms such as oral pain and bleeding, to prevent the stomatitis, tooth
decay, periodontal diseases and infections that may develop in the mouth. Today, effective
oral care are carried out with evaluation of the oral cavity with oral assessment tools;
toothbrushing with adequate frequency, flossing with dental floss, mouth rinse using various
solutions such as, chlorhexidine, sodium bicarbonate, hydrogen peroxide, normal saline
solution.
Today the prevalence of dental caries and periodontal problems are undoubtly much higher
than the prehistorical times. This stuation has necessitated a development of oral care methods
and products over time. In this article the development of oral care practices from the past to
present have been examined.

Oral care in Neolithic and prehistoric ages is very interesting for today. The aim of people in
the early ages was to get rid of bad odors in the mouth more than the oral care. Oral care has
been applied by various oral care products including tootpicks, toothbrushes, toothpaste and
gargles since 7000 BC. Gargles/mouth rinse solutions were used to remove the bad smell in
the mouth.

Oral hygiene was also applied by Sumerians in 3000 BC. The Sumerians decorated the
tootpick with gold they had found in the excavations. Today, origin of toothbrush, the most
effective materials used in tooth cleaning, is thought to extend to the chewing sticks used in
Babylon early in the 3500s.
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As a result, the protection of oral health has improved from the past to the present day in order
to prevent many health problems. And it will continue to be important as a matter of keeping
up to date in parallel to technological developments and increasingly evidence-based
researches.
GİRİŞ
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uygulamalarından biridir. Hastalara gereksinimleri doğrultusunda yeterli ağız bakımı
verilmesi, ağız problemleri ve olası komplikasyonları engellemede önemlidir. Hasta
bakımında doğru ve etkili ağız hijyeni sağlanmadığında; enfeksiyon ve periodontal
hastalıkların gelişme riski artar. Bu bağlamda; ağız bakımının amacı, ağız mukozasının
temizliğini sağlamak, mukozanın nemliliğini ve bütünlüğünü korumak, mukozaya zarar
vermeden ağızda oluşabilecek plakları ortadan kaldırmak, oral ağrı ve kanama gibi
semptomları hafifletmek, ağızda gelişebilecek stomatitis, diş çürükleri, periodontal hastalıklar
ve enfeksiyonları önlemektir (1,2).
Ağız bakımı uygulamaları; ağız hijyeninin sürdürülmesi, ağız kuruluğu ve ağız kokusunun
önlenmesi, diş plakları ve çürüklerinin önlenmesi ve tedaviyi destekleyici ağız bakım
yöntemleri gibi uygulamaları içermektedir. Günümüzde etkili bir ağız bakımı; ağız
değerlendirme araçları ile oral kavitenin değerlendirilmesi ile başlayıp; uygun sıklıkta diş
fırçalama, diş ipi ile diş aralarının temizliği, klorheksidin, sodyum bikarbonat, hidrojen
peroksit, normal salin solüsyonu gibi çeşitli etken maddeleri içeren solüsyonları kullanarak
ağzın çalkalanması gibi etkili yöntemler ile sürdürülmektedir (1,2).
Günümüzde yetersiz ağız bakımına bağlı yaşanan oral problemler ve enfeksiyonların
prevalansı kuşkusuz tarih öncesi çağlara göre çok daha yüksektir. Bu durum zaman içinde
ağız bakım yöntemi ve ürünlerinde bir gelişimi zorunlu kılmıştır. Dünyada ağız bakımı
uygulamalarının tarihi çok uzun bir geçmişe sahiptir. Neolitik ve prehistorik çağlara ait ağız
bakımı uygulamaları incelendiğinde; elde edilen verilerin günümüz için oldukça ilginç olduğu
görülmektedir. İlkçağlardaki insanların amacı, ağız bakımından ziyade ağızda oluşan kötü
kokulardan kurtulmaktı. Daha sonra ağız hastalıklarını önlemek amacıyla ağzı temiz ve
sağlıklı tutmaya başladılar (1-4).
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Tüm dünyada yapılan birçok kazıda ağız bakımı uygulamalarının M.Ö 7000’li yıllardan
günümüze kadar gelişerek geldiği görülmektedir. Ağız bakımında geçmişten günümüze;
kürdanlar, çiğneme çubukları, ağaç dalları, keten şeritler, kuş tüyleri, hayvan kemikleri, kirpi
iğneleri, diş fırçası, diş tozu ve gargaraları gibi çok çeşitli yöntem ve malzemeler
kullanılmıştır (2,3).
Ağız bakımı uygulamalarının tarihçesini incelemek amacıyla yazılan bu derlemede geçmişten
günümüze kadar ağız bakımında kullanılan solüsyon, araç-gereç ve yöntemler konusunda
literatürde yer alan bilgilere yer verilmiştir.
ÇALKALAMA SOLÜSYONLARININ KULLANIMI
Ağız çalkalama veya yıkama solüsyonlarının kullanımı uzun bir geçmişe sahiptir. Kanamayı
durdurucu özellikleri ve içindeki bileşenlerin antiseptik etkilerinin yanı sıra, solüsyonların
ağız çevresindeki mekanik etkisinin, dişlerin etrafındaki kalıntıları gidererek de faydalı
olduğu varsayılmıştır. Ağız çalkalanmasının, özellikle yapışkan yapıdaki tatlıların
tüketiminden sonra ağızda kalan şekerin uzaklaştırılmasında önemli olduğu düşünülmüştür.
Tatlı gıdaların tüketimiyle ağızda kalan şekerin uzaklaştırılması geçmişten günümüze hep
üzerinde durulan bir konu olmuştur. Bu konuda 1946-1951 yılları arasında İsveç’teki bir
hastanede yürütülen ve hastanenin adını alarak bilinen Vipeholm çalışmaları bilimsel ilk
kanıtları içermesi yönüyle önemlidir. Bugün tüm bilim çevrelerince kabul edilen karbonhidrat
ve şeker tüketiminin diş çürüklerine yol açtığı ve şekerli yiyeceklere diyette mümkün
olduğunca az yer verilmesi ile diş çürüklerinin azaldığı bilgisi, Vipeholm diş çürükleri
çalışmalarına dayanmaktadır (1,2).
Tarihsel süreçte ağız bakımında çeşitli gargaralar/ağız çalkalama solüsyonları kullanılmıştır.
Ağız çalkalama ile ilgili ulaşılabilen ilk kaynak MÖ yaklaşık 2700 yıllarında Çin tıbbına aittir
ve bu amaca yönelik çocuk idrarı önerilmiştir. Pliny tuzlu su ile gargara yapılmasını, Hipokrat
da tuz, alüminyum sülfat(şap), sirke karışımı ile gargara yapılmasını önermiştir. Diğer
önerilen ağız bakımı solüsyonları ise; bal, yağ ve bira karışımı ile dereotu, anason tohumu,
sakız ve saf beyaz şarap karışımından oluşmaktaydı (3,4).
“Terapötik durulama” özellikle Avrupalılar arasında popülerdi ve 18. Yüzyılın başlarına kadar
devam etti. Çok eski bir tarihe dayalı ağız yıkama ve çalkalama solüsyon formülleri ile ilgili
bir diğer ilginç bilgi de insan teriyle ilgili olanıdır. Kanamayı durdurucu ve antiseptik etkileri
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yanında ter sıvısının, ağız çevresindeki mekanik aktivitesi ile dişlerin etrafındaki kalıntıları
gidererek yararlı olduğu varsayılmıştır (2,3).
Tarihi daha yakın bir geçmişe dayanan ve antibakteriyel bir ajan olan klorheksidin
günümüzde yaygın olarak kullanılan ve dental plak üzerine son derece etkili bir solüsyondur.
Löe ve arkadaşlarının (1965) diş plağı ve diş eti iltihabı üzerine yürüttükleri çalışma, diş
plağının giderilmesinin diş eti iltihabının çözümü için de gerekli olduğuna dair kesin kanıtlar
sağlamıştır. Sonraki çalışmalar; klorheksidin glukonat solüsyonunun plak oluşumunu kontrol
edebildiğini göstermiştir. İlk kez 1950’lerde İngiltere’de keşfedilen klorheksidin, ilk kez 1976
yılında özellikle yüksek riskli hastalarda ağız bakımında kullanılmış ve diş plakları üzerinde
etkili olduğu keşfedilmiştir. Ancak 1980 yılında Emslie yayınladığı bir makalede; uzun süreli
kullanımın güvenliğine ilişkin şüphelerin yanında, diş üzerinde leke bırakma potansiyeli ve
tadı gibi özelliklerinin klorheksidinin popüler olan ticari diş macunlarının içinde
kullanılmasını engellediğini belirtmiştir (1-4,5,6).
Dişleri beyazlatma ve diş plaklarının giderilmesinde kullanılan sodyum bikarbonat da ağız
bakımında sıklıkla tercih edilen solüsyonlardan biridir ve kullanımı çok eski dönemlere
dayanmaktadır. Eski Mısırlılar, dişleri temizlemek için Natron (sodyum hidrojen karbonat
içeren bir karışım) kullanmışlardır. Günümüzde Dünya Sağlık Örgütü tarafından da sağlığın
birçok alanında kullanımı önerilen ve 18. Yüzyılın sonlarında keşfedilen sodyum bikarbonat
bugün birçok diş macununun içinde yer almaktadır (1-4,7).
DİŞ MACUNU KULLANIMI
M.Ö. 5000 yıllarında Mısırlılar öküz toynağı, yanmış ve toz haline getirilmiş yumurta kabuğu,
sünger taşından oluşan diş tozu yapmışlardır. İlk diş macunu olarak bilinen kaynak
Mısırlıların tuz, biber, yeşil nane ve zambak çiçeği birlikte kullanarak oluşturdukları
karışımdır. Romalılar ise; insan idrarından oluşan diş macunu karışımları kullanmışlardır.
İdrarın

amonyak

içermesinden

dolayı

dişleri

beyazlatmada

da

etkili

olabileceği

düşünülmüştür. Yunanlılar ve Romalılar ezilmiş kemik, istiridye kabuğu gibi parlatıcı
maddeler ekleyerek diş macunu karışımlarını geliştirmişlerdir. Ayrıca Romalılar nefes kokusu
için diş macununa toz haline getirilmiş kömür, toz kabuğu ve daha lezzet verici maddeler
eklemiştir.

177

Sabun 1800'lerde diş macununun ana bileşeni oldu ve 1850'lerde bu karışıma tebeşir de
eklendi. Sabun ve tebeşir karışımı 1945’lere kadar sürerken; sonrasında yerini günümüzde
kullanılan sodyum da içeren diğer yumuşak malzemelere bıraktı (1-4).
KÜRDAN KULLANIMI
Oral hijyen M.Ö. 3000 yıllarında Sümerliler tarafından da uygulanmıştı. Sümerliler kürdanı
kazılarda buldukları altın ile boyuyordu. Bu, yakınılan peridontal problemlerinde temizliğe
önem verdiklerinin göstergesiydi. Kürdanların dişlerin arasındaki besinlerin kalıcı
etkilerinden kurtulmayı sağladığı düşünülmüştür (1,2).
MİSVAK KULLANIMI
Misvak Müslüman toplumlarda en yaygın kullanılan ağız bakımı uygulamasıydı ancak
misvağın kullanımı İslamiyet’in doğuşundan önceye dayanmaktadır. Hz. Muhammed de
misvağın ağız temizliği için kullanımını desteklemiş, doğru ve etkili kullanımı için kurallar ve
ritüeller geliştirmiştir (2).
DİŞ FIRÇASI KULLANIMI
Günümüzde diş temizliğinde kullanılan en etkili malzemelerden diş fırçasının kökeninin M.Ö.
3500’lerin

başlarında

Babilon’da

kullanılan

çiğneme

çubuklarına

kadar

uzandığı

düşünülmektedir. Yıllar içinde kürdan, kalem büyüklüğünde olan bir çiğneme çubuğuna
dönüştü. Çin’de M.Ö. 1600 yıllarından elde edilen kayıtlar, bu çubukların bir ucunun
çiğnenerek fırça, diğer ucunun da sivrileştirilerek kürdan haline getirildiğini göstermektedir.
Bu amaçla kullanılan ince dallar, aromatik ağaçlardan yapılmış ve ağzı temizlemenin yanında
ferahlık da sağlamıştır (3,4).
İlk kıllı diş fırçaları, Çin’de aynı zamanlarda ortaya çıkmış ve daha sonra tüccarlar tarafından
Avrupa’ya getirilmiştir. Bu diş fırçaları, bir bambu ya da sığır kemiğinden oyulmuş sapa
sabitlenen at kılları veya Sibirya yaban domuzunun boyun tüylerinden elde edilen kıllardan
yapılmıştı. İlk diş fırçası düşüncesi, M.S. 100 yıllarında gene Çin’de keşfedilmiştir. Bu
fırçanın fildişinden yapılmış sapı ve at yelesinden yapılmış kılları bulunmaktaydı. Antik Hint
tıbbında da, binlerce yıldır diş fırçası ve benzeri ürünler yapmak için maun ağacı ailesinden
olan nim ağacı ve ürünlerin kullanıldığı görülmektedir (1,2).
Avrupalılar, 1780'e kadar hala kurum veya tuza batırılmış bir bezle dişlerini temizliyorlardı.
Daha modern tasarımlı ilk diş fırçası, 1780 yılında İngiltere'de William Addis tarafından
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yapılmıştır. Cezaevinde iken, Addis inek kemikleri ve inek kuyruklarından yapılmış bir diş
fırçası hazırlamıştır. Hapishaneden serbest bırakıldıktan sonra, Addis kitle halinde diş fırçası
üretmeye ve onları Londra'da satmaya başlamıştır. Amerika’da ilk diş fırçası patenti 1857'de,
H.N.Wadsworth tarafından alınmıştır. Amerika’da diş fırçalarının seri üretimi 30 yıl sonra
başlamıştır. Bu fırçalarda hala hayvan kılı kullanılmaktadır. Naylon diş fırçaları ise; 1935
yılında Wallace Carothers adında bir kimyager tarafından icat edilmiştir. Bu, diş fırçalarının
üretimini büyük ölçüde basitleştirmiştir. İlk elektrikli diş fırçası ise 1939'da İsviçre'de
geliştirilmiştir (1-4).
AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEYİCİ GİRİŞİMLER
Ağız kokusu sorunu, Yahudi Talmud’un yanı sıra Yunan ve Roma yazarları tarafından ele
alınmıştır. İslami öğreti, diş temizliği ve ağız kokusu için özel tahta çubuk ve misvak
kullanımını önermiştir. Yaradılış İncil’inde Akdeniz ülkelerinde yıllardır kullanılan nefesi
ferahlatıcı bir reçine türü olan labdanumdan (sakız) bahsedilmektedir. Ağız kokusu için diğer
geleneksel kürler arasında maydanoz (İtalya), karanfil (Irak), hint armutu kabukları (Tayland)
ve yumurta kabuğu (Çin) bulunmaktadır. Ağız kokusuna yönelik geleneksel yöntemler
günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır (1,2).
SONUÇ
Birçok kültürde ağız sağlığı, iyi görünen dişler ve ferah nefes algısı insanlar için hep önemli
olmuştur. Ağız bakımı uygulamaları üzerine yapılan araştırmalar Neolitik ve tarih öncesi
çağlarda

yaşayan

insanların

uygulamalar

hakkında

iyi

bilgiye

sahip

olduklarını

göstermektedir. Gelenekler, çeşitli kültürlerin mitleri ve inançları ağız temizliğinde farklı
yöntemlerin kullanılmasında etkili olmuştur.
Sonuç olarak ağız sağlığının korunması birçok sağlık probleminin önlenmesi için geçmişten
günümüze kadar gelişerek gelmiş; teknolojik gelişmeler ve artan kanıta dayalı araştırmalar ile
güncelliğini koruyan bir konu olarak önemini korumaktadır.

Hemşirelerin ağız bakımı

uygulamalarını geçmişteki uygulamaların ışığında ve güncel kanıtlara dayalı yürütmeleri
etkili bir ağız sağlığı için son derece önemlidir.
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ÖZET
Hemşirelik

süreci,

sağlıklı/hasta

bireyin,

ailenin/grupların

sağlık

bakım

gereksinimlerinin/sorunlarının tanımlaması, gerekli hemşirelik girişimlerinin planlanması,
uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi gibi aşamaları bulunan sistematik ve bireye özgü
bir bakım yöntemidir. Etkili bir şekilde uygulandığında profesyonel hemşireliğe sağladığı
önemli katkılar bulunmaktadır.
Hemşirelik sürecinin ilk aşaması olan tanılama eylemi, Florence Nigthingale ve meslektaşları
tarafından gerçekleştirilen, modern hemşirelikle aynı yaşlarda olan bir olgudur. Hemşirelik
süreci kavramı ilk kez 1955 yılında “Hemşirenin yapması gerekenler nedir, neler yapmalıdır”
ı tanımlamak amacıyla Lydia Hall tarafından kullanılmıştır. 1991 yılında Amerikan
Hemşireler Birliği (ANA) Uygulama Standartlarının son versiyonunda hasta sonucunun
belirlenmesi adımı eklenmiştir.
Hemşirelik sürecinin Türkiye’deki gelişimi incelendiğinde; hemşirelik sürecinin ilk olarak
Vehbi Koç Vakfı tarafından “Fundamentals of Nursing” kitabının çevirisiyle Türk literatürüne
girdiği görülmektedir. Hemşirelerin görev, yetki ve sorumluluklarını içeren ve 2010 yılında
yayınlanan Hemşirelik Yönetmeliği’nde hemşirelik sürecinin amacı ve hemşirelik sürecini
yasal olarak kullanması gerekliliği vurgulanmaktadır. Son yıllarda hemşirelik sürecinin
gelişimi ile birlikte bakım planlarının uygulama şekilleri de değişim ve gelişim göstermiştir.
Hemşirelik sürecinin oluşturulması ve sürecin görünür hale getirilmesinde halen popülerliğini
koruyan hemşirelik bakım planlarının yararları düşünüldüğünde kullanımı teşvik edilmelidir.
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ABCTRACT
The nursing process is a systematic and individualized care method that includes steps such as
defining the health care needs / problems of the healthy / ill individual, family / groups,
planning and implementing the necessary nursing interventions, and evaluating the outcomes.
When implemented effectively, care plans have significant contributions to professional
nursing.

The diagnostic stage, the first step of the nursing process, which was performed by Florence
Nigthingale and her colleagues, has the same age with modern nursing. The concept of
nursing process was used for the first time in 1955 by Lydia Hall to describe "what the nurses
should do and what they should do". In 1991, the final version of the American Nurses
Association (ANA) Implementation Standards added the step of defining patient outcome.

When reviewing the development of the nursing process in Turkey; it is seen that the it was
first added the Turkish literature with the translation of "Fundamentals of Nursing" by the
Vehbi Koç Foundation. The purpose of the nursing process and requirement of the use of
nursing process legally are emphasized in the “Nursing Regulation”, which was published in
2010 and includes the duties, authorities and responsibilities of the nurses. In recent years, the
development of the nursing process as well as the ways in which care plans have been
implemented have changed and improved.

When considering the benefits of nursing care plans which are still popular in making the
nursing process visible, development and utilization of care plans should be encouraged.
GİRİŞ
Dünyada hemşireler arasında yaygın olarak kullanılan ve hemşirelik uygulamalarının temelini
oluşturan hemşirelik süreci, prosedürlere rehberlik eden ve bakımı nitelendiren bilimsel bir
yöntemdir (1,2). Hemşirelik süreci, sağlıklı/hasta bireyin, ailenin/grupların sağlık bakım
gereksinimlerinin/sorunlarının tanımlaması, gerekli hemşirelik girişimlerinin planlanması,
uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi gibi aşamaları bulunan sistematik ve bireye özgü
bir bakım yöntemidir (1).
Hemşireler, hastalara verdikleri bakımı hemşirelik süreci, klinik yol (clinical pathway), bakım
paketi (care bundle), klinik değerlendirme araçları, ve kritik düşünme gibi bazı araç ve
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yöntemleri kullanarak gösterirler. Bunlardan dünyada ve ülkemizde en çok bilinen hemşirelik
sürecinin de bakım planları yoluyla uygulamaya dökülmesi, verilen bakımı ifade etmenin iyi
bir yoludur. Hemşirelik bakım planları, hemşirelik teorisi ve uygulamasının birçok yönünü
içerir (3).
Bu derlemenin amacı; hemşirelik süreci ve bakım planlarının geçmişten günümüze gelişimini
irdelemektir.
HEMŞİRELİK SÜRECİ VE BAKIM PLANLARININ ÖNEMİ
Hemşirelik süreci etkili bir şekilde uygulandığında profesyonel hemşireliğe sağladığı önemli
katkıları vardır. Hemşirelik süreci;
 Bakım kalitesinin iyileştirilmesini sağlar.
 En iyi klinik uygulamaya dayalı teorik ve bilimsel bilginin oluşumunu sağlar.
 Bireyselleşmiş bakım sunma olanağı verir.
 Hemşireye eleştirel düşünme alışkanlığı kazandırır.
 Bakımda önceliklerin belirlenmesini sağlar.
 Teorik bilginin pratiğe aktarılmasını sağlar.
 Yapılan işlemler kayıt edildiği için yasal dayanak sağlar.
 Hemşireliğe bilimsel bir kimlik kazandırır.
 Hemşire planlı ve amaca yönelik çalışacağından zaman ve iş gücü kaybı azalır (1,2).
Hemşirelik süreci aşamalarının yazılı olarak dökümünü içererek hemşirelik sürecine hizmet
eden hemşirelik bakım planları da, hemşirelerin hasta problemlerini tanımlamasına,
çözmesine veya en aza indirgemesine yardımcı olacak müdahaleleri seçmesine imkan sağlar.
Kaufman (2012) bakım planlarını, hemşirelerin

yakından bildiklerini ve potansiyel

dayanakları olduğunu ifade ettikleri ortak dili olarak tanımlamıştır (Ballantyne, 2016). Bakım
planları, standart olması, kanıta dayalı ve bütüncül bakımı kolaylaştırması, bakımın kayıt
edilmesi ve ölçülmesi açısından önemlidir. Bakım planları mesleğe yeni atılan hemşirelerin
uygulamalarına rehberlik etmede başvurabilecekleri bir öğrenme aracı olarak kullanılabilir.
Etkili bir bakım planı ile hemşirelerin bakıma ayırdıkları zaman daha etkili kullanılır ve
bakımda süreklilik ve netlik sağlanır. Ayrıca yazılı bakım planı, hem bakımda rehberlik
sağlar; hem de kapsamlı hasta değerlendirmesi için ayrılacak bakım süresinin artmasını
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sağlar. Bakımın bu şekilde belgelenmesi hemşirelerin mesleki standartlar çerçevesinde
çalıştığının göstergesidir (3).
HEMŞİRELİK SÜRECİNİN TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDEKİ GELİŞİMİ
Hemşirelik sürecinin ilk aşaması olan tanılama eylemi, Florance Nigthingale ve meslektaşları
tarafından gerçekleştirilen, modern hemşirelikle aynı yaşlarda olan bir olgudur (4).
Hemşirelik süreci kavramı ilk kez 1955 yılında “Hemşirenin yapması gerekenler nedir, neler
yapmalıdır?”ı tanımlamak amacıyla Lydia Hall kullanılmıştır. Ancak terim 1960'ların sonuna
kadar yaygın olarak kullanılmamıştır. Zaman içerisinde değişim ve gelişim gösteren
hemşirelik süreci yıllara göre incelediğinde; bir dizi adım olarak “hemşirelik sürecine” atıfta
bulunan Johnson (1959), Orlando (1961) ve Wiedenbach (1963) hemşirelik tanımını daha da
geliştirmiştir. Bu arada hemşirelik süreci tanılama, planlama ve değerlendirme olarak üç
basamaktan oluşmaktaydı. İlerleyen yıllarda Yura ve Walsh 1967’de Hemşirelik Süreci
kitabında, hemşirelik sürecini dört adım olarak belirlemiştir. Bunlar tanılama, planlama,
uygulama ve değerlendirmeydi (5) .
Travelbee hemşirelik sürecinin hemşirenin hasta adına ve hasta ile birlikte yaptığı her şeyi
kapsadığını ifade ederken; Doretha Orem süreci bir hastanın neden hemşirenin yardımına
gereksinim duyduğunun belirlenmesi ve hemşirenin bu yardımı nasıl yapacağı ile ilgili karar
vermesini içeren entelektüel etkinlikler olarak ifade etmektedir. Orem’e göre hemşirenin hasta
için yardım eylemine başlaması, sürdürmesi ve bakımı denetlemesi ise “uygulama etkinliği”
olarak tanımlamaktadır. Lois Knowles 1967’de “keşfetme, ortaya çıkarma (Discover),
araştırma (Delve), karar verme (Decide), uygulama (Do), ve ayırma (Discriminate)
aşamalarından oluşan ve 5D” olarak adlandırılan bir model önermiştir.
Fry 1953’de ilk kez hemşirelik tanısını kullandı (1974'e kadar) , 1974’den sonra şuan Kuzey
Amerika Hemşirelik Tanıları Derneği (NANDA) olarak adlandırılan grubun ilk toplantısından
sonra, Gebbie ve Lavin ayrı ve farklı bir adım olarak hemşirelik sürecine ekledi. ANA
standartlarının yayınlanmasını takiben, birçok devletin hemşirelik uygulamaları, özellikle
hemşirelik sürecinin adımlarını da içerecek şekilde gözden geçirilmiştir. Amerikan
Hemşireler Birliği, 1991'de, Uygulama Standartlarının son versiyonunda planlama aşamasının
belirli bir parçası olarak sonuç tanımlamasını içerecek şekilde standartlara revizyonlar
yapmıştır. Bu düzenleme ile hemşirelik sürecinin günümüzde halen kullanılmakta olan 6
basamaklı son hali oluşturulmuştur. Son halinde; değerlendirme (assessment), tanılama, sonuç
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belirleme, planlama, uygulama, değerlendirme (evaluation) basamakları bulunmaktadır (6).
Bazı kaynaklar hemşirelik sürecini, sonuç belirleme ve planlamayı bir basamakta toplayarak
beş basamaklı olarak ele almıştır (5).
Hemşirelik tanılarının adlandırılması ve sınıflandırılması için 1973 yılında, Kuzey Amerika
Hemşirelik Tanıları Birliği (NANDA/North American Nursing Diagnosis Association)
tarafından ilk toplantı düzenlenmiştir. Bu birlik 1982 yılında NANDA “Hemşirelik Tanıları
Terminolojisi” ni oluşturmuştur. NANDA 1992 yılında uluslararası katılımı da temsil edecek
şekilde “uluslararası” adını almıştır. Hemşirelik süreci zamanla tıbbi bölümlerdeki özel
yapılara göre; dahiliye, cerrahi, çocuk, kadın doğum, psikiyatri dallarında özelleştirilmiştir.
Hemşirelik süreci halk sağlığı gibi sağlıklı bireylere yönelik hemşirelik yaklaşımlarında da
kullanılmaktadır (1,6,7).
HEMŞİRELİK BAKIM PLANLARININ TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDEKİ GELİŞİMİ
Bakımın planlanması, 1953 yılında bir hemşirelik işlevi olarak tanınmamış ve mesleki
görevlere dahil edilmemiştir. Bir bütün olarak hemşirelik bakımının planlanması, 1978 yılında
hemşire profesyoneller arasında yaygın olarak tartışılan bir konu haline gelmeye başlamıştır.
Hemşirelerin eski çalışma şekilleri derinlemesine incelendiğinde, Lelean (1973) bakımın
genellikle klinik rutinler tarafından belirlendiğini gözlemiştir. Hemşirelik bakımı, hastaların
ihtiyaç duyduğu uygulamaların sıralandığı bir listede isimler haline geldiği fonksiyonel ve
aktiviteye dayalı bir yöntemdi. Ağızdan söylemeyle (yazılı olmayan) banyo, yaşamsal
bulgular, pansuman listeleri ve iş listeleri yoluyla verilen hemşirelik bakımı üzerine anekdot
ve hikayeler bulunmaktadır. Bu durum, odağın hastadan çok aktivitede olduğu göreve dayalı
bir hemşirelik sistemini yansıtmaktadır. Ancak dolaylı olarak; bu listeleri kullanarak bir
bakım planlama vardı; çünkü bakım sağlanıyordu ve hastaların gereksinimleri karşılanıyordu.
Hemşirelik tarihinde bakımı planlamaya ilişkin bu değerlendirme, ne hemşireliğin 1960 ve
1970’lerde zayıf, günümüzde daha iyi olduğunu gösterir, ne de verilen bakımın veya
deneyimlenen çıktıların düzeyini yansıtır. Hemşireler her zaman değişik düzeylerde de olsa;
bakımı planlamış, yürütmüş ve kayıt etmiştir. Zamanla değişen, bakımı planlama yöntemidir.
Örneğin; pansuman değişimini düşünecek olursak; 1970’lerde bakım, pansuman listesine
göre planlanırdı. Bu girişimler tamamlandıktan sonra listeye işaret koyulur, gerektiğinde
pansuman listesine bir sonraki uygulamada bakımı tekrarlamak için planlama yapılırdı (3).
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Günümüzde, artan bakım karmaşıklığı, bilgiye ulaşım ve değişen sağlık bakım çevreleri göz
önüne alındığında, bakım planlarına her zamankinden çok ihtiyaç duyulmaktadır.
Hemşirelerin amacı, bireyin eşsiz gereksinimlerine odaklı bireyselleştirilmiş bir bakım
vermektir (3). Hemşirelik bilimindeki gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler hemşirelik sürecini
olumlu yönde etkilemiştir. Bilgisayar ortamında hemşirelik sürecinin kısa sürede kayıt altına
alınması, birçok sağlık kurumunda hemşireler tarafından daha rahat kullanılmasını
sağlamaktadır (6).
TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK SÜRECİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Hemşirelik sürecinin Türkiye’deki gelişimi incelendiğinde; hemşirelik sürecinin ilk olarak
Vehbi Koç Vakfı tarafından Elinor V. Fuerst, LuVerne Wolff, Marlene H. Weitzel’in
yazarlığını yaptığı “Fundamentals of Nursing” kitabının çevirisiyle kitaplara girdiği
görülmektedir. Bu kitap “Hemşireliğin Temel İlkeleri”nin hazırlanmasında temel olarak
alınmıştır. Kitapta hemşirelik süreci konusuna “hemşirelik süreci tanımı” başlığı altında yer
verilmiştir. İkinci basımı 1979 yılı olan kitabın birince basım tarihine ulaşılamamıştır.
Ülkemizde hemşirelik süreci Aykut Veziroğlu’nun çalışmalarıyla 1980 yılında başlamıştır.
1989-1990 yılları arasında ise Leman Birol dört aşamalı Hemşirelik Süreci Modeli’ni
kullanmıştır. Leman Birol bu alandaki çalışmalarıyla hemşirelik sürecinin ülkemizdeki
gelişimine önemli katkılar sağlamış ve eğitim kurumları ile son yıllarda özellikle birincil
sağlık kuruluşlarında kullanılarak uygulamaya geçirilmesini de sağlamıştır. Bu katkılardan en
önemlisi ilki 1989 yılında olmak üzere, 2000,2002,2004, 2010,2011,2013,2016 yıllarında
yayımladığı “Hemşirelik Süreci-Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım” kitabıdır.

Konuyla ilgili bir diğer önemli gelişme 1998 yılında Firdevs Erdemir’in hemşirelik tanılarının
kullanımını kolaylaştırmak üzere bir başvuru kaynağı olarak çevirisini yaptığı “Hemşirelik
Tanıları El Kitabı”dır. Kitabın son basımı 2012 yılında 13. Basım olarak yapılmıştır (5).
Yazarın bir diğer katkısı ise 2017 yılında yapmış olduğu

-Iowa’da bulunan Hemşirelik

Sınıflama ve Klinik Etkinlik Merkezi tarafından, 1987 yılından itibaren alanında uzman
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kişilerin kapsamlı çalışmaları ile geliştirilen- Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC) kitabı
çevirisidir.

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de Hemşirelik Süreci’nin bilinirliğinin
artırmak ve hemşirelerin kullanım becerisi geliştirmek amacıyla bir takım bilimsel aktiviteler
düzenlenmiştir. Bunlardan ilki 1989 yılında Sağlık Bakanlığı ve Hemşirelik Yüksek
Okulları’nın iş birliği ile ulusal düzeyde bir hemşirelik kursunu düzenlenmesidir. Ayrıca 29
Ekim- 2 Kasım 2000 tarihinde Antalya’da I.Uluslararası & VIII.Ulusal Hemşirelik Kongresi
düzenlenmiştir. Bu kongrede NANDA-International tanılarına yer verilmiştir. Günümüzde
ülkemiz hemşire profesyonellerin mevcut NANDA-I taksonomi II hemşirelik tanıları,
Hemşirelik Girişimleri (NIC) ve Hemşirelik Sonuçları Sınıflama (NOC)

sistemlerine

önerdikleri hemşirelik tanıları ile katkılarının olması sevindiricidir. Hemşirelik süreci ve
sürecin alt boyutları ile ilgili araştırmalarda artış görülmekte ve bu alanda düzenlenen ulusal
ve uluslararası bilimsel etkinliklerde Türk hemşireleri de faaliyet ve çalışmaları ile destek
vermektedir.
Ülkemizde daha çok hemşirelik eğitiminde kullanılan hemşirelik süreci, son yıllarda sağlık
bakımının sunulduğu bazı yataklı tedavi kurumlarında kullanılmaya başlanmıştır. Son 25
yılda, hemşirelik hizmet verdiği birey/grupların hemşirelik bakımı ile ele alınan problemlerini
adlandırmakta ve sınıflama standart bir terminolojiye doğru gitmektedir (4). Ülkemizde de
hemşirelerin görev, yetki ve sorumluluklarını içeren ve 2010 yılında yayınlanan Hemşirelik
Yönetmeliği’nin 6. maddesinde; hemşirelik sürecinin amacı ve bireye bağlı ihtiyaçların
belirlenmesi gerektiği, hemşirelerin hemşirelik sürecini yasal olarak kullanması gerekliliği
vurgulanmakta ve tanılama kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik
bakımının kanıta dayalı olarak planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesi
üzerinde durulmaktadır (8). Bu yasal düzenleme ile hemşirelik sürecinin kullanımı zorunlu
hale gelmiştir.
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SONUÇ
Sonuç olarak sağlık kuruluşlarında, hastanelerde ve bir bütün olarak toplumda, bakım
uygulaması sırasında hemşirelik sürecini yerleştirmek için bir talep vardır ve bu süreç bir
bütün olarak oluşturulmalıdır (2). Son yıllarda hemşirelik sürecinin gelişimi ile birlikte bakım
planlarının uygulama şekilleri de değişim ve gelişim göstermiştir. Hemşirelik sürecinin
oluşturulması ve sürecin görünür hale getirilmesinde halen popülerliğini koruyan hemşirelik
bakım planlarının yararları düşünüldüğünde kullanımı teşvik edilmelidir. Hemşire
profesyonellere periyodik olarak hemşirelik süreci ve bakım planlarına yönelik teorik ve
kullanımına yönelik pratik eğitimler düzenlenmelidir.
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SS-28 HEMŞİRELİK KANIT TEMEL UYGULAMANIN TARİHİ

HISTORY OF BASIC PRACTICE OF NURSING EVIDENCE
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Özet
Hemşirelik eğitimi yakın zamana kadar, çoğunlukla sezgiler, kişisel deneyimler ve
alışkanlıklar üzerine yoğunlaşmıştır. Hemşirelik eğitimi yakın geçmişte; iş merkezli
yaklaşıma, usta - çırak ilişkisine, baskılayıcı modellere,

teknik işlevlere yoğunlaşmış,

sıklıkla etik değerler dikkate alınmamıştır. Profesyonel meslek üyesinin yetişmesi, hemşirelik
bakımıyla ilgili yaklaşımlarda eleştirel ve etik düşünce yoluyla yaratıcılığın temel alınması,
sınırlayıcı

katı

yöntemlerin

terk

edilmesi,

uygulamaların

araştırmalara/kanıtlara

dayandırılması ile mümkündür.
Hemşirelikte kanıta dayalı uygulamalar, yeni bir uygulama olarak görülmesine karşın
hemşirelik alanında araştırma konusundaki ilk girişimler 1800’lü yıllarda Florance
Nightingale tarafından atılmıştır. Bazı hemşire araştırmacılar tarafından Nightingale hasta
sonuçlarını kanıtlar ile geliştirme kavramını başlatan ilk kişi olarak kabul edilir. Hemşirelik
Hakkında Notlar kitabı, zamanın hemşireleri için en iyi uygulama rehberi olarak
düşünülmüştür. Nightingale hasta morbidite ve mortalitesini anlamak ve tahmin etmek için de
istatistiklerden yararlanmıştır. Kanıta dayalı tıp terimi ise 1990'ların başlarında literatürde
tartışılmaya başlanmıştır. Kanıta dayalı tıpın tanımı daha sonra kanıta dayalı uygulama olarak
yeniden adlandırılmış ve diğer meslekler, özellikle sağlık meslekleri, kendi kullanımları için
bu kavramı benimsemişlerdir.
Hemşirelik için, kanıta dayalı uygulamayı kavramsallaştırılmasının yollarından biri, araştırma
kullanımıdır. Hemşirelikte en iyi uygulama kılavuzlarını kullanmak, uygulanabilir araştırma
kanıtlarını gözden geçirmek ve uygulamak ve teknolojik ilerlemelerden yararlanmak,
hemşirenin bilgiye dayalı bir disiplin olarak ilerleyebilmesinin yollarıdır.
Anahtar kelimeler: Hemşire; Kanıt; Uygulama.
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Abstract
Until recently, nursing education has focused mostly on perceptions, personal experiences and
habits. In the recent past, nursing education focused on business-centered approach, master
apprentice relationship, repressive models, technical functions and ethical values were not
taken into consideration. The training of professional profession members can be achieved
through critical and ethical thinking in nursing care approaches, the abandonment of
restrictive methods and the foundation of research / evidence based practices.

Although evidence - based practices in nursing were seen as a new practice, the first attempts
in the field of nursing were made by Florance Nightingale in the 1800's. By some nurse,
researchers, Nightingale is considered the first person to initiate the concept of development
with evidence of patient results. Nightingale is known for her work in military hospitals
during the Crimean War, which started in 1953 and lasted for three years. The book notes on
nursing was considered as the best practice guide for nurses of the time. Nightingale also
benefited from statistics to understand and predict patient morbidity and mortality. The term
medical based on evidence began to be discussed in the literature in the early 1990s.
For nursing, one of the ways to conceptualize to reach evidence is to do research.Nursing
using best practice guidelines, reviewing and applying applicable research evidence and
taking advantage of technological advances are ways for the nurse to proceed as a knowledge
– based discipline.
Key words: Nurse; Evidence; Practice .
GİRİŞ
Kanıta dayalı uygulama lisans ve lisansüstü hemşirelik eğitiminin temeli niteliğindedir.
Hemşirelikle en iyi uygulama rehberlerinin kullanılması, gözden geçirilmesi ve uygulanması
araştırma kanıtlarını uygulamak ve teknolojik gelişmelerden faydalanmak hemşireliğin bir
disiplin olarak ilerleyebilmesinin tüm yollarıdır (1).
Kanıta dayalı uygulama, 1970’lerde hemşireliğin hekim uygulamaları 1800’lü yıllarda tıpta
Florence Nightingale ile hemşirelikte başlamış 1990’ ların sonunda da meslek olarak
gelişmiştir. Kanıta dayalı uygulama, sağlıksız ve kötü koşullarda hastalara temel ve güvenli
bir bakım sağlamak için, bir fikir olarak başlamıştır(2). Bu makalede kanıta dayalı tıbbı ve bu
hareketin hemşirelik disiplinine etkisini araştırmak ve kanıta dayalı uygulamalara nasıl yol
açtığı ele alınacaktır (3).
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FLORENCE NİGHTİNGALE VE KANIT TEMELLİ HEMŞİRELİK
Florence Nightingale ve Kanıt Temelli Hemşirelik yaygın olarak literatürde tanınmamasına
rağmen, Nightingale bazı hemşire araştırmacılar tarafından sağlam kanıtları ile hasta
sonuçlarını geliştirme kavramını başlatmış olarak kabul edilir (4-8). Nightingale, 1953’ te
başlayan ve 3 yıl süren Kırım savaşı boyunca askeri hastanelerde yaptığı çalışmalarla bilinir
(9). Kırım savaşında elde ettiği deneyimden sonra, Nightingale’ den son derece sağlıksız
koşullarla bilinen Scutari’ deki baraka hastanenin yönetimini denetlemesi istendi (10).
Nightingale, çevrenin hasta sağlığını ve sonuçlarını nasıl etkilediğini inceledi.
İlk olarak 1859 yılında yayımlanan Hemşirelik Üzerine Notlar kitabında Nightingale (1970),
“hasta buharı ve sürtünme” ve doğrudan hasta bakımı ile uğraşırken kişisel temizliğe
değinmiştir. Nightingale, "sabunsuz soğuk su ile, sabunlu soğuk su ile, sabunlu sıcak su ile
suyun kirliliğini kıyaslayın. Birincisi herhangi bir kiri neredeyse hiç kirletmemiş, ikinci olarak
biraz daha fazla, üçüncüsü ise çok daha fazla şey olduğunu göreceksiniz” ifade eder.
Kanıt temelli uygulama terimi bilinmiyordu, ancak Nightingale, hasta sonuçlarını olumlu
yönde etkilemek için deneme ve eleştirel inceleme yoluyla belirlenen kanıtları kullanıyordu.
Hemşirelik Hakkında Notlar kitabı, zamanın hemşireleri için en iyi uygulama rehberi olarak
düşünülmüştür. Nightingale ayrıca hasta morbidite ve mortalitesini anlamak ve tahmin etmek
için istatistiklerden yararlanmıştır. Hemşirelik Üzerine Notlar kitabında, bir hastanenin
ölümlerini bir diğeriyle karşılaştırırken, hastaların yaş, cinsiyet ve hastalıklarınıda göz önüne
almıştır. Nightingale, doktorların hastalarının farklı hasta demografisi vakalarında benzer
iyileşme ve tedavileri beklemelerini tartışma konusu olarak ele almıştır. Nightingale,
hemşirelik disiplininde kanıta dayalı pratiğin öncüsüdür (11,12).

KANITA DAYALI TIP
Nightingale öncesi ve döneminde, Bu süre içinde ve öncesinde, hasta bakımını çevreleyen
karar vermenin çoğu, bireysel hekim değerlendirmesine ve seçimine dayanıyordu; “Her hekim
doğru düşünür ve doğru şeyler yapar” diye düşünülüyordu (14-16). Randomize kontrollü
çalışmalar ve diğer araştırma yapıları gelişmeye başlamış ve hekimler tarafından alınan
kararların çoğunlukla asılsız varsayımlara dayandığı ve benzer hastalıklar için hekimler
arasında çok çeşitli uygulamaların kullanıldığı keşfedilmiştir (16). Kanıt temelli tıp, 1992
yılına kadar ele alınmazken, Cochrane sınırlı kaynakların her zaman sağlık hizmetleri
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sisteminde bir sorun olacağına inanıyordu ve klinisyenler yalnızca en etkili olduğu
kanıtlanmış prosedürleri kullanmak için çaba sarf etmeliydiler (17).
Kanıta dayalı tıp terimi nihayet 1990'ların başlarında literatürde tartışılmıştır ve günümüzde
dahi literatürde en yaygın olarak kullanılan bir tanım olan David Sackett tarafından açıkça
tanımlanmıştır. Sackett, Rosenberg, Muir, Haynes ve Richardson (1996), bu ifadeyi “bireysel
hastaların bakımı hakkında karar vermede mevcut en iyi kanıtın vicdani, açık ve mantıklı
kullanımı” olarak tanımlamıştır. Kanıt temelli tıbbı en iyi şekilde kullanmak için, Sackett ve
ark. klinisyenlerin kanıtlara ve araştırmalara dayanan bir teşhis oluşturmasını ve daha sonra
bireysel hasta tercihi, değerlerini ve inançlarını bu sürece dahil etmelerini önermiştir (1996).
Cochrane 1970'lerde kanıta dayalı tıp kavramını randomize kontrollü çalışmalar üzerine
odaklasa da, Sackett'in kanıt temelli tıp tanımı, yüksek düzeyde eleştirel düşünme
gerektiriyordu. Sackett ve ark. hasta güvenliği ve hasta merkezli bakım konusunda geçerli
araştırma kanıtlarını uygulamak için hasta değerlerinden yararlanmaya daha fazla
odaklanmıştır. Kanıta dayalı tıpbın tanımı daha sonra kanıta dayalı uygulama olarak yeniden
adlandırıldı ve diğer meslekler, özellikle sağlık bakımı, kendi kullanımları için onu benimsedi
(14,18,19,20).
HEMŞİRELİKTE KANITA DAYALI UYGULAMA
Hemşirelik mesleğinde kanıta dayalı uygulamanın tanımı, klinik olarak hemşirelik araştırması
ve uygulamasının bütününü uygun bir şekilde yansıtan daha bütünsel bir yaklaşımı
benimsemeye dayanmaktan çıkmıştır. Sadece klinik uygulama kabulü içinde değil, aynı
zamanda lisans ve mezun hemşirelik eğitimi ve teori gelişimi içinde kullanılabilir.
Uluslararası Hemşireler Konseyi'ne göre, hemşirelikte kanıta dayalı uygulama, “en iyi ve en
yeni kanıtları, klinik uzmanlığı ve değerlendirmeyi ve hasta tercih değerlerini bir bakım
bağlamında bir araya getiren bir klinik karar verme yaklaşımına yönelik bir problem çözme
yaklaşımı” olarak tanımlanmaktadır (21). Benzer şekilde, Kanada Hemşireler Birliği (2002),
kanıta dayalı uygulamayı karar vermede temel almasıdır ve hasta sonuçlarını optimize etmek,
klinik uygulamayı geliştirmek ve hemşirelikte hesap verebilirliği sağlamak için kullanılır.
Hong Kong'daki kanıta dayalı bir uygulama projesinde, Fransızlar (1999) kanıta dayalı
uygulamanın uygulanmasında deneyim sahibi bir grup kayıtlı hemşireyi işe alarak ve kanıta
dayalı uygulama tanımının yeniden işlenmesine yardımcı olan üç örnek olgu tartıştı.
Fransızlar tarafından tartışılan daha çarpıcı özelliklerden biri de, kanıt temelli uygulamanın
uygulanmasında örtük bilginin kullanılmasıdır. Örtük bilgi, literatürde olmayan, ancak
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hemşirelik mesleği tarafından iyi bilinen ve pratikte başarılı bir şekilde kullanılan bilgidir.
Fransızların kanıta dayalı uygulama tanımı “mevcut kanıtların entegrasyonu ve araştırmacının
örtük bilgisine” odaklanmıştı. Bu tanımın özgüllük ve detaydan yoksun olmasına rağmen,
örtük bilgi kavramı, hemşireleri, içeriksel faktörlere dayalı olarak daha önceki araştırma ve
deneyimleri uygulamalarına dahil etmeye teşvik etmektedir. Kanıt temelli pratiği tanımlamak
için kullanılan diğer tanımlamalar, Sackett'in 1990'lardaki tanımından kaynaklanmaktadır
(19).
KANITA DAYALI UYGULAMAYA GÖRE ARAŞTIRMA KULLANIMI
Pek çok model, bu kavramın diğer sağlık mesleklerine nasıl uygulanabileceğinin
anlaşılmasına yardımcı olmak için kanıta dayalı tıptan şekillendirilmiştir. Özellikle,
hemşirelik için, kanıta dayalı uygulamanın ilk olarak kavramsallaştırılmasının yollarından
biri, araştırma kullanımıdır (15). Kanıta dayalı uygulama, hasta merkezli bir yaklaşımı
içerirken, araştırma kullanımı, araştırma kanıtlarını eleştirel olarak değerlendirmek ve bu
kanıtları uygulamaya koymak için araştırma adımlarının titizlikle kullanılmasıdır (23).
Araştırma kullanımı, hemşirelikte var olan bütünsel niteliklerin bazılarını içermeyen kategorik
bir süreçtir; örneğin, Fransızca'nın örtük, deneyimsel bilgisi. Bu süreç, bir hemşirelik bilgi
tabanının geliştirilmesinde bir yere sahiptir, ancak, kanıta dayalı uygulamanın hasta bakımını
nasıl etkilediğini anlamak ve hemşirelikteki boşluğu uygulama teorisini en aza indirgemek
önemlidir. Kanıta dayalı hemşirelik, hasta güvenliğini artırmayı, sağlık bakım maliyetlerini
azaltmayı ve sonuçta hastaya özgü durumlarda karar vermeyi destekleyen bir çerçeve
sağlamayı amaçlayan geniş bir kavramdır. Beyea ve Slattery (2013), araştırma kullanımının,
klinik uygulama alanındaki değerlerini ya da değerlerini belirlemeden önce son derece
güvenilir araştırma çalışmalarının uygulanmasına odaklanabileceğini öne sürmektedir. Bu
durum, hasta güvenliği, hasta tercihlerinin önemi gibi öncelikler ve değerler en iyi kanıt
olduğuna inanılanın kaybolması potansiyeline sahip olduğu için endişe vericidir (19).
EN İYİ UYGULAMA KURALLARI
21. yüzyılda, hemşirenin hasta sonuçlarını ve hasta bakımını iyileştirmek için kanıta dayalı
pratiğe dayanmasının bir yolu, en iyi uygulama kılavuzlarının kullanılmasıdır. Birçok
hemşirelik kuruluşu inisiyatifi ele almış ve hemşirelerin hasta bakımına karar vermede kanıta
dayalı uygulama ilkelerini daha kolay kullanabilmeleri için çeşitli en iyi uygulama
yönergelerini oluşturmuştur. Kanada'da, Kayıtlı Hemşireler Birliği, ağrı yönetimi, yaşam sonu
bakımı ve hemşireler arasındaki işbirliği gibi çeşitli hasta bakımı konularında 50'den fazla en
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iyi uygulama rehberinin oluşturulması ve dağıtılmasına öncü olmuşlardır (23). Kanada
Hemşireler Birliği'ne (2010) göre, en iyi uygulama kılavuzları, sistematik derlemeler ve
randomize kontrollü çalışmalar gibi mevcut en titiz araştırmalara dayanmaktadır, ancak aynı
zamanda “uzman görüşüne dayandırılmış” araştırmayı da içermektedir. Bu kapsamlı kılavuz,
kanıta dayalı tıbbın arkasındaki orijinal fikirleri, hemşireliği bir bakım mesleği haline getiren
temel perspektiflerle ilişkilendirir. En iyi uygulama kılavuzları, hemşirelik bilgisini ve
araştırmayı genişletirken aynı zamanda savunuculuk ve kanıta dayalı hasta bakımını da sağlar.
Literatürde,

kanıta

dayalı

uygulamanın

hasta

bakımının

medikalleştirilmesinden

kaynaklandığından, hemşirelik mesleği tarafından sağlanan bütünsel bakım için gerekli olan
diğer hususların ihmal edilme potansiyeline sahip olduğu tartışılmıştır (14,24,25). Uluslararası
Hemşireler Konseyi (2012) ve Kanada Hemşireler Birliği (2002), en güvenilir kanıtın
sistematik gözden geçirme ve ardından randomize kontrollü çalışmanın izlediği konusunda
hemfikirdir. Bununla birlikte, Uluslararası Hemşireler Konseyi ve Kanada Hemşireler Birliği
(CNA), aynı zamanda, bireysel hemşirenin düşünce ve deneyimlerinin ve hasta tercih ve
değerlerinin, bu rehberlerin oluşturulmasında ilgili olduğu konusunda çok açıktır. Hemşirelik
mesleğinin araştırma tabanı teorik bir temel olarak başladı. Carper'in (1978) temel bilme
kalıpları gibi kuramlar, hemşirelik mesleğini kavramsallaştırma ve aynı zamanda tüm
hemşirelik alanlarında rehberlik etme aracı olarak edebiyata nüfuz etmiştir. Merhamet, keskin
algı ve deneyim yoluyla elde edilen bilgi gibi hemşirelerin doğasında var olan nitelikleri her
zaman nicelleştirilemez, aynı zamanda hasta sonuçlarını iyileştirmek için en iyi uygulama
kılavuzları arasında bir yer gerektirir. Bununla birlikte, kanıt temelli pratiğin sadece bir
araştırma kanıtı ile var olamayacağını da bilmek önemlidir.
Hemşirelik deneyimi ve araştırma kanıtları kanıt temelli uygulamaları bilgilendirmek için
birlikte ele alınmaya devam etmelidir (26).
KANITA DAYALI UYGULAMA VE TEKNOLOJİ
Güvenli ve kanıta dayalı hasta bakımını sağlamanın bir yönü, mobil teknolojiler aracılığıyla
büyük miktarda bilgiye erişebilmektir (27). Bu teknolojilerin kullanımı için hemşirelik
eğitimcileri tarafından hemşirelik öğrencilerini klinik alanda kanıta dayalı düşünmeye
hazırlamak için eğitilmektedir (28). Klinik alanda kanıta dayalı uygulamanın kullanılmasının
önündeki engeller, hemşireler ve öğrenciler tarafından benzer şekilde, kablosuz erişim
eksikliğidir ve ilgili ve güncel araştırma bulgularına ilişkin bilgi eksikliğidir. Mobil
teknolojilerin kullanımıyla, mevcut araştırmalar doğrudan bakım noktasına getirilebilir.
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Erişilebilirlik engelinin üstesinden gelmenin yanı sıra, mobil teknoloji de bu bilginin önemini
artırabilir. Doran ve ark. (2010) kişisel dijital asistanlar gibi mobil teknolojilerin kullanımını
ve kanıta dayalı uygulamanın hemşirelik personeli tarafından desteklenmesi ve kullanılması
üzerindeki etkisini değerlendirmiştir. Doran ve ark. gerekli araçlar (akıllı telefonlar)
verildiğinde, hemşirelerin ilaç ve tıbbi bilgi ve en iyi uygulama yönergelerine ilişkin
kaynaklara erişme olasılıklarının daha yüksek olduğunu saptamışlardır (29).
Mobil teknolojilerin kullanımı kanıta dayalı uygulama kaynaklarının erişilebilirliğini artırır.
Bu özellikle yeni hemşireler ve temel becerileri uygulayan hemşirelik öğrencileri ile kritik
öneme sahiptir. Kanada Hemşireler Birliği, hem kurumsal hem de bireysel düzeyde rehberlik
sağlayan en iyi uygulama kılavuzları uygulama araçlarına çevrimiçi erişimi destekler.
HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN SONUÇLARI
Hemşirelerin araştırma bilgisi arayışlarında lider olmaları zorunludur, böylelikle teori ve
pratik arasındaki boşluk kapanmaya devam edecektir. Stokke, Olsen, Espehaug ve Nortvedt
(2015) tarafından 356 hemşire ile yapılan bir araştırma, kanıt temelli uygulamanın olumlu
etkilerini araştırdı (31). Hemşirelerin çoğunluğunun kanıta dayalı uygulamanın kullanımına
inandığını, hastalar için daha olumlu sonuçlara katkıda bulunduğunu düşündükleri, ancak,
birçok uygulamada kanıt kullanmadıkları ve nasıl uygulanacağı konusunda kendilerine
hemşirenin güvenmediklerini ifade etmişlerdir. Uluslararası Hemşireler Konseyi'ne (2012)
göre, hemşirelik uygulaması ve hasta bakımı konusundaki mevcut yaklaşıma kanıta dayalı
uygulamaların kullanımına teşvik ederek hemşireleri bu uygulamadan sorumlu tutar (2).
Hemşirenin merkezinde hasta merkezli bakım, hasta güvenliği ve daha iyi hasta sonuçları
vardır. Hemşireler en eksiksiz ve sağlam kanıtların kullanıldığından ve uygulanmakta olan
yönergelerin hemşirelik bakımının tüm yönlerini kapsayacak şekilde olduğundan emin
olmalıdırlar.
SONUÇ
Kanıta dayalı uygulamada, hasta bakımı sağlam kanıtlara dayandırılmalıdır. Hemşirelik
profesyonelleri klinik uygulamalarını ve karar verme süreçlerinde en iyi kanıtları kullanır ve
sentezler. Kanada hemşireler birliğine göre, “hemşirelik uygulamasında karar verme
kanıtlardan ve bireysel değerlerden, hasta tercihlerinden, teorilerden, klinik yargılardan, etik,
mevzuat ve uygulama ortamlarından etkilenmektedir”. Hemşirelik en iyi uygulama
kılavuzlarını kullanmak, uygulanabilir araştırma kanıtlarını gözden geçirmek, uygulamak ve
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teknolojik ilerlemelerden yararlanmak, hemşirelerin iyi bilimsel bilgiye bir disiplin olarak
ilerleyebilmesinin tüm yollarıdır.
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SS-29 TÜRKÇE İLK HEMŞİRELİK KİTAPLARI
Dr. Öğretim Üyesi Nazike DURUK
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Ülkemizde hastabakıcılık eğitimi, Dr. Besim Ömer Paşa’nın büyük çabalarıyla 1909 yılında
başlamıştır. Tıp Fakültesi Kadırga Seririyat-ı Viladiyesi’nde (Kadırga Kadın Doğum Kliniği)
eğitim süresi iki yıl olan dersler ebelere ve sıhhi memurlara verilmekte idi. Birinci sınıfın
eğitiminde yer alan anatomi, fizyoloji, kısa patoloji ve bakteriyoloji dersleri Dr. Kenen
Tevfik, hastabakıcılık dersleri ise Dr. Refik Münir tarafından vermekte idi. O dönemde
hastabakıcılık ile ilgili Türkçe kitap olmadığından Tevfik ve Münir Beyler ders notlarını kitap
haline getirmişlerdir. Bu kitap hasta bakımına ilişkin Türkçe yazılan ilk kitap olma niteliği
taşımaktadır (Kader matbaası, İstanbul 1328/1912). Kitapta, anatomi, fizyoloji ve hastalıklar
hakkında verilen temel bilgilerin yanında, “Bilhassa Hastabakıcılık“ adını taşıyan bölüm,
dönemin hemşirelik bilgilerini içermekte idi (1). Bilhassa Hastabakıcılık bölümünde; hasta
odasının havalandırılması, koğuşların sıcaklığı, hasta yatakları gibi hastanenin fiziksel
koşullarına ilişkin konular; basınç yaralarının bakımı, solunum, yaşam bulguları, hastanın
hareket ettirilmesi, hastanın yeme-içme- boşaltım-giyinme gibi ihtiyaçların karşılanmasında
yardım etme; hastanın takibini gerektiren durumların gözlenerek kaydedilmesi; psikiyatrik
hastaların bakımı; ilaçların içirilmesi, lavman yapılması, enjeksiyon yapma, sülük yapıştırma,
sıcak soğuk uygulamalar, sargılar, kurşun-yanık- kesiklerden kaynaklanan yaraların bakımı,
ameliyat esnasında bakım; bayılanlara yapılacak ilk yardım uygulamaları; aspirasyon,
boğulma, güneş çarpması durumlarında yapılacak ilkyardım, suni teneffüs konularına ve ebe
öğrencilerinin kabul ve kayıt işlemlerine ilişkin kurallara yer verilmiştir.
Hasta bakıcılık hakkında yazılan ikinci eser, Fatma Zeliha (Züleyha) Hanım’ın hastabakıcı
Kitabı’dır (2). Fatma Zeliha Hanım, Asaf Osman Sadık Paşa’nın kızıdır. Kadırga
Viladethanesinde Derviş Paşanın Hilal-i Ahmer hastabakıcı derslerine devam ederken (1915),
Miss Oxford’un yazmış olduğu hastabakıcılık kitabını Türkçe’ye çevirmiştir. O dönemde I.
Dünya savaşı devam ettiğinden, yaralı askerlerin bakımı için bu kitabın önemli olacağı
düşünülerek Müdafa-i Milliye Cemiyetinden kitabın basımı için yardım istenmiştir. Kitabın
geliri de Müdafa-i Milliye Cemiyetine verilmiştir (1).
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Kitabın önsözünde, “anatomi okumuş, bilimsel usulde sağlık bilgisi öğrenmiş hastabakıcısı
olmayan bir tabibin çalışması sonuçsuz kalacaktır. Hastabakıcılık tababetin icra elidir”
sözleriyle hasta bakımının eğitimli kişiler tarafından yapılması gerektiğini savunarak,
hemşirelikte eğitimin önemini vurgulamıştır (1-2).
Fatma Zeliha Hanım’ın Hasta Bakıcı kitabı, hastabakıcıların uyması gereken kurallarla
başlamaktadır. Kitapta iyi eğitim almış bir hastabakıcının hizmetini daha iyi yapacağı ifade
edilerek, hastabakıcılıkta teorik ve pratik eğitimin önemi vurgulanmıştır. Kitap üç bölümden
oluşmuştur. İlk bölümde hasta bakıcılıkla ilgili pratik bilgiler, ikinci bölümde kemik yapısı,
eklemler ve kaslar, yaralar, kanamalar, bazı hastalıklar, asepsi, antisepsi, sinir sistemi ve
hastalıkları konularına, son bölümde de hastalıklar ve ilaçlarla tedaviye yer verilmiştir (1).
Hastabakıcıların eğitimine sunulan bir diğer kitap Dr. Besim Ömer Paşa tarafından
yazılmıştır. Kitap “Hastabakıcılık” (Hilal Matbaası, İstanbul 1331/1915) adıyla iki cilt olarak
basıma hazırlanmıştır. Kitabın birinci cildinde anatomiye detaylı bir şekilde yer verilmiştir.
Bu bölüm Tıp Fakültesi Anatomi Müderrisi Nureddin Ali (Berkol) Bey tarafından
hazırlanmıştır (1-2).
Besim Ömer Paşa Kitabında, “Başlamadan Evvel” başlığı altında iyi bir hasta bakıcının
hastane-mektepte yetişmesi gerektiğini, hastabakıcıdan beklenenleri yerine getirebilmesi için
gerekli olan şeyleri yazmıştır. Besim Ömer Paşanın kitabı çeşitli konulardaki derslerin
sıralanmasıyla oluşmuştur. Bu kitabın Fatma Zeliha Hanım’ın çevirdiği kitaptan en önemli
farkı, kitapta anlatılanların resimlerle açıklanması ve her konuyla ilgili sorulara yer veren ders
kitabı niteliğinde bir eser olmasıdır (1-2). Kitapta yer alan sorulardan ikisi aşağıda verilmiştir.
Hepten duygu giderildiği zaman olabilecek arızaları bertaraf eylemek için kullanılan
vasıtalar nedir? Operatör veya muavinlerine çabuk verilecek şeyleri sayınız?
Ameliyat zamanında hastabakıcının duruşu ve hareketi hakkında kesin kaide nedir?
Kitap oldukça sade ve kolay anlaşılır bir dille yazılmıştır. O dönemde hastabakıcılık
kurslarına katılan kadınların eğitim düzeyi dikkate alındığında bunun önemi anlaşılmaktadır.
Kitapta yer alan konular; asepsi-antisepsi, sargılar, askılar, yaralar, kanamalar, kırıklar,
yanıklar, hastayı ameliyata hazırlama, ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında hasta bakımı,
ilkyardım uygulamaları, vücut sıcaklığını anlama usulü, yara açılması, mide yıkama, mesane
yıkama, zehirlenme belirtileri ve tedavisinde hastabakıcının rolü, hacamat- sülük yapıştırma,
kan alma, lapalar, hastanın beslenmesi, savaş zamanında hastabakıcının bir günlük vazifesidir
(1).
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Besim Ömer Paşa; Hastabakıcılık kitabında yer alan “harp zamanında hastabakıcının bir
günlük vazifesi- viziteden evvel ve sonra ve vizite esnasındaki hidematı (vazife)” bölümüne
”ahlaki vezaif ve harp zamanında hastabakıcının bir günlük vazifesi” konusunu ekleyerek
ayrıca bir yayın yapmıştır (1,3)
Dördüncü kitap 1925 yılında İstanbul Amerikan Hastanesi Hemşirelik Okulu öğrencileri için
ders kitabı olarak yayınlanmıştır. Bu kitap, en çok ihtiyaç duyulan hemşirelik uygulamalarının
yer aldığı el kitabı niteliğinde hazırlanmıştır. Kitapta bazı uygulamalar çizimlerle anlatılmıştır
(1).
Ülkemizde hemşirelik okulu mezunu bir hemşire tarafından yazılan ilk hemşirelik kitabı
Fatma Bengisu tarafından yazılmıştır (1,3-4). “Hemşire Tekniği” isimli bu kitap 1940 yılında
basılmıştır (3-4). Fatma Bengisu kitabın önsözünde “Hemşire namzetleri, diğer dersler
yanındaki öğrenecekleri bu tekniklerle hastabakımını bilerek, anlayarak yapan, sempatik,
becerikli, şefkatli ve nihayet yurduna milletine faydalı bir şahsiyet olacaklardır” demektedir
(4). Kitabın ikinci basımı 1944 yılında yapılmıştır. İkinci basımı 27 kısımdan oluşmuş ve
anlatılanlar resimlerle gösterilmiştir. Bu basımda hastanenin fiziksel koşulları ve temizliği,
yatak yapma, hijyen, vücut ısısı ve nabız takibi, sürgü ördek vermek, lavmanlar, laboratuvara
gönderilecek numunelerin toplanması, ilaç uygulamaları, hasta kabul ve taburculuk,
beslenme, enfeksiyon kontrolü, pre-op- post op hasta takibi, hasta kabul ve taburculuk, cerrahi
pansumanlar, tedavi ve muayene sırasında hastaya verilen pozisyonlar, hastanın istirahati ve
tespitinde kullanılan araçlar, yakı-vantuz çekme- termokoter uygulamaları, sıcak soğuk
uygulamalar, IV uygulamalar, hususi tatbikatlar (mide lavajı, gavaj, burun gavajı,
kateterizasyon, mesane lavajı, ,mesaneye ilaç uygulama, vajinal lavaj), kulak-burun-boğaz ve
göze ilaç uygulama, bazı hususi tatbikat (lomber ponsiyon, torasentez, abdominal parasentez,
karaciğer ponksiyonu), sargılar ve masaj konularına yer verilmiştir (4). Kitabın bölümleri;
“Maksat”, “Lazım Olan Eşyalar”, “Usul”, “Hatırlanacak Noktalar” başlıkları altında her konu
detaylı olarak ve resimlerle gösterilerek ele alınmıştır.
Dokuzuncu basımı 1977 yılında yapılan kitap 31 bölümden oluşmuştur (5). Bu baskıda ikinci
basımda yer alan konulardan bazıları ana bölüm olarak daha detaylı ele alınmıştır. Ayrıca
oksijen verme ve hasta güvenliğine ilişkin konular eklenmiştir.
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SS-30 TÜRKİYE’DE YAYINLANAN HEMŞİRELİK ESASLARI KİTAPLARININ
İNCELENMESİ

REVIEW OF BOOKS ON FUNDAMENTALS OF NURSING PUBLISHED IN
TURKEY
İsmet EŞER1, Alev YIDIZ ILIMAN2, Gül Güneş ÇELİK3
1,2,3

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi

ÖZET
Hemşirelik Esasları, hemşirelik bakımına ilişkin temel kavram, kuram, ilke ve yöntemleri
içeren, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenme alanlarına yönelik hedefleri olan diğer
meslek derslerine temel oluşturan bir derstir. Hemşirelik Esasları dersinin hedeflerine
ulaşılmasında bu derse ait kaynakların geliştirilmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı;
Türkiye’de Hemşirelik Esasları alanında yayınlanan kitapları içerik açısından kronolojik
sıralama içerisinde incelemektir. Çalışma yöntemi: Google arama motorunda “Hemşirelik
Esasları”, “Hemşirelik Tekniği”, “Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar” anahtar
kelimeleri ile 14 kitaba ulaşılmıştır. Araştırmanın sınırlılıkları: Klinik uygulama becerileri,
klinik uygulama yöntemleri ve sağlık meslek liseleri için yazılan kitaplar çalışma dışı
bırakılmıştır.
Kitaplar bölümlerine göre incelendiğinde; 1940-1970 kitapların teknik olarak sadece işlemleri
anlattığı, yararlanılan kaynakların belirsiz olduğu, yeni basımlarda farklılık olmadığı, lisans
düzeyinde ki öğretim için yeterli olmadığı; 1970-1990 yıllarında kitapların tıbbi kavram ve
teorik açıdan genişleyen çeviri kitaplar olduğu, uluslararası hemşirelik kaynaklardan
yararlanıldığı; 1990-2000 yılları arasında kitaplarda hemşireliğin temel kavram, rol ve
görevlerinin çerçevesinin genişletildiği, kuramlar ve hemşirelik sürecinin ön plana çıktığı ve
önceki yıllara göre daha çok kitabın yayınlandığı, Türkçe kaynak kullanımının arttığı; 20002010 yılları arasında büyüme ve gelişme, hemşirelik felsefesi, eleştirel düşünme, hasta
güvenliği, yaşlı bakımı, eğitim, çalışan güvenliği bölümlerinin kitaplarda yer aldığı; 20102018 yıllarında ise özellikle araştırma, kanıta dayalı hemşirelik, palyatif bakım, öğretim
(simülasyon) yöntemleri ve hemşirelik bakımında spiritüel yaklaşımın öneminin vurgulandığı
görülmektedir.
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Hemşirelik Esasları kitaplarında meydana gelen bu değişim ve artışın nedenleri arasında;
teknolojik gelişme, hemşireliğe özgü bilgi birikimin artması, sağlık bakım hizmetlerinde
hemşirelerin rol ve sorumluluklarının değişmesi, yıllar içinde akademisyen hemşire
sayısındaki artıştır.

ABCTRACT
Fundamentals of Nursing is a course which includes basic concepts, theories, principles and
methods of nursing care, has objectives for cognitive, emotional and psychomotor learning
and forms a basis for other vocational courses. In achieving the objectives of the
Fundamentals of Nursing course, development of sources used in this course is of importance.
The purpose of this study is to review books published in Turkey on Fundamentals of Nursing
in a chronological order in terms of their content. Working method: The Google search engine
“Fundamentals of Nursing ", "Nursing Techniques", "Key Principles and Applications in
Nursing” has reached 14 books by keywords. Imitations of the study: Clinical practice skills,
clinical practice methods and health books written for vocational high schools were excluded
from the study.

When analyzed according to the books section; published between 1940 and1970 gave
information only on processes, the sources utilized were unclear, subsequent editions of the
books were not revised, that books published between 1970 and 1990 were translations based
on medical concepts and theoretical perspectives, that books published between 1990 and
2000 expanded the frame of the basic concepts, roles and duties of nursing, had authors for
each chapter and utilized Turkish sources more, and more books were published in these years
than in previous years, that books published between 2000 and 2010 mostly focused on
growth and development, philosophy of nursing, critical thinking, patient safety, elderly care,
education, employee safety, and that books published between 2010 and 2018 mostly
emphasized the importance of research, evidence-based nursing, palliative care, training
(simulation) methods and spiritual approach in nursing care.

Fundamentals of Nursing among the causes of these changes and the increase occurring in the
book; technological developments, the increasing accumulation of knowledge specific to
nursing, health care services in the change in nurses' roles and responsibilities, is the
increasing number of nurse scholars over the years.
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GİRİŞ
Hemşirelik Esasları, hemşirelik bakımına ilişkin temel kavram, kuram, ilke ve yöntemleri
içeren, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenme alanlarına yönelik hedefleri olan diğer
meslek derslerine temel oluşturan bir derstir (1). Hemşirelik Esasları dersinin hedeflerine
ulaşılmasında bu derse ait kaynakların geliştirilmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı;
Türkiye’de Hemşirelik Esasları alanında yayınlanan kitapları içerik açısından kronolojik
sıralama içerisinde incelemektir. Çalışma yöntemi: Google arama motorunda “Hemşirelik
Esasları”, “Hemşirelik Tekniği”, “Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar” anahtar
kelimeleri ile 14 kitaba ulaşılmıştır. Araştırmanın sınırlılıkları: Klinik uygulama becerileri,
klinik uygulama yöntemleri ve sağlık meslek liseleri için yazılan kitaplar çalışma dışı
bırakılmıştır. Gelişen bilim ve teknoloji ile karmaşık bakım süreçlerinin yönetimine
odaklanan sağlık sistemi içinde hemşirelerin nitelikli bakım vermeleri, uygulamalarını
güncellemeleri ile mümkündür. Bu bağlamda hemşireler ihtiyaç duydukları temel bilgi ve
uygulamaları kolayca elde edebilecekleri eserlere ihtiyaç duyarlar. Aynı zamanda her gün
sayıları artan hemşirelik eğitimi programlarında öğrencilerin temel kaynak olarak eğitimci
eşliğinde veya kendi başlarına kullanabilecekleri kaynaklara ihtiyaç vardır (2).
Görgülü'nün (2002) belirttiği üzere “Hemşirelik Esasları Dersi, temel tıp, fen, sosyal ve
davranış bilimlerinin ilke ve yöntemlerinden yararlanarak hemşireliğe özgü temel bilgi, beceri
ve davranışları biçimlendiren, diğer tüm hemşirelik meslek derslerine temel oluşturan ana
ilkeleri ve başlıca yöntemleri öğreten, bu yönleri ile hemşirelik eğitimi için “temel bilim”
niteliği taşıyan bir derstir” (1).
Hemşirelik eğitimi tarihine bakıldığında, tüm dünyada çok uzun yıllardan beri Hemşirelik
Esasları dersi mutlaka hemşire öğretmenler tarafından verilmiştir. Başlangıçta sadece
“Hemşirelik Teknikleri” öğretimi niteliğinde olan bu ders, konu alanında yetişen öğretim
elemanlarının özverili çabaları ile gelişerek günümüzde, hemşireliğin temel kuram, kavram,
ilke ve yöntemlerini içeren “Hemşirelik Esasları” dersi niteliğini kazanmıştır. Türkiye’de
Cumhuriyet dönemi itibari ile hemşirelik eğitimi kaynakları incelendiğinde hemşireliğin temel
kaynaklarını Hemşirelik Esasları Kitapları oluşturduğu görülmektedir (3, 4).
Kuramsal ve uygulamalı temellere dayanan hemşirelik eğitiminde öğrenciler hemşirelik
mesleği ile genellikle ilk kez Hemşirelik Esasları dersinde karşılaşmaktadırlar. Hemşirelik
Esasları dersinin amacı, öğrencinin hemşireliğin temel felsefesini ve sağlık sistemi içinde
hemşirenin rolünü ve öğrenci hemşire olarak kendi rolünü kavramasına yardımcı olmak,
öğrenciye hemşirelik bakımında temel kuram, kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgi, beceri
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ve tutum kazandırmaktır (5, 6). Öğrencilerin eğitim yaşamlarında, hastane ortamıyla ilk kez
karşılaştıkları ve hemşirelik uygulamalarını gerçek hasta üzerinde gerçekleştirme deneyimini
ilk kez yaşadıkları ders olması nedeniyle de Hemşirelik Esasları dersi ve kaynakları klinik
beceri eğitiminde oldukça kritik bir role sahiptir. Bu çalışmada, 1940-2015 yılları arasında
Hemşirelik Esasları alanında yer alan kitaplar incelenmiştir.

Tablo 1. Hemşirelik Esasları Kitapları
KİTAP ADI

No

YAYINEVİ BASIM

YAZARLAR

YILI
1

HEMŞİRELİK TEKNİĞİ

Sağlık ve Sosyal

Fatma BENGİSU

Yardım Bakanlığı,
1940-44-50-61-67-7276-83
1. 2

HEMŞİRELİĞİN TEMEL
İLKELERİ

Vehbi Koç Vakfı

Çeviri Editörleri;

Yayınları,1979

Robert AVERY, Serap
BEZMEZ, Mehlika
YAYLALI

2. 3

HEMŞİRELİK TEKNİKLERİ EL
KİTABI

Vehbi Koç Vakfı

Çeviri Editörleri;

Yayınları,1981

Kamerya BABADAĞ,
Necmiye SABUNCU,
Gülsün TANDAL

3. 4

HEMŞİRELİİK ESASLARI
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ÇAKIRCALI

ÇEVİRİ KİTAP
1. “Hemşirelik Tekniği”, Fatma Bengisu (1940), Hemşirelik Esasları alanın da yazılan ilk
kitap olma özelliğini taşımaktadır. Kitabın 1940, 1944, 1950, 1961, 1967, 1972, 1976, 1983
yıllarında toplam 8 baskısı yapılmıştır. Kitabın bölümleri incelendiğinde (1944); konuların
işlem/uygulama odaklı olduğu görülmektedir. Konuların akışı; hasta çevresi ve hijyen, hasta
yatağı, hastaya pozisyon verilmesi ve taşınması, hastanın kabulü ve taburculuğu, hastaların
temizlenmesi, yaşam bulguları, hasta tabelaları, boşaltım yöntemleri, örnek toplama, ilaç
verme yöntemleri, hastanın yatakta beslenme tekniği, tıbbi ve cerrahi asepsi tekniği, ameliyat
öncesi ve sonrası bakım, pansumanlar, tedavi ve muayene pozisyonları, hastanın rahatlığı ve
tespiti için kullanılan araçlar, sıcak uygulamalar, revülsif uygulamalar (hardal yakısı, vantuz,
kanlı vantuz, termokoter), soğuk uygulamalar, oksijen verme yöntemleri, oral dışı hastaya sıvı
verilme yöntemleri, mide tübajı ve genital organlara özel uygulamalar, KBB ve Göz
kliniklerinde özel uygulamalar, özel işlemlerde hemşirelerin görevleri (plevral ve lomber
ponksiyonu vb.), sargılar, masaj ve güvenlik önlemleri şeklindedir. Hemşirelik uygulamaları;
amaç, gerekli araç ve gereçler, metot ve hatırlanacak noktalar olmak üzere 4 adımdan
oluşmaktadır. Amaç kısmında; işlem hakkında genel bilgi ve işlemin gerekliliği
açıklanmaktadır. Çoğunlukla tıbbi terim içermeyen bir anlatım kullanılmıştır. Gerekli araç ve
gereçler

basamağında;

işlem

veya

uygulama

için

kullanılan

temel

malzemeler

açıklanmaktadır. Metot basamağında, yapılan girişim ve uygulamaların işlem basamakları
sıralanmıştır. Hatırlanacak noktalar basamağında ise; işlem öncesi, sırası ve sonrasında olası
komplikasyonlar ve alınacak önlemlerden bahsedilmektedir. Kitabın genel özelliği,
hemşireliğin temel uygulamalarında öğrencilere ve işe yeni başlayan hemşirelere rehber
olmasıdır. Fakat kitapta hemşireliğin temel kavramlarından sadece çevre ele almıştır.
Hemşireliğin temel kavramlarından biri olan insan biyo-psiko-sosyal yönleri ile ele
alınmamıştır. Hemşirelik mesleğini, rol ve sorumluluklarından söz edilmemiştir. Kitapta
yararlanılan kaynaklar listesi yer almamaktadır (6, 7, 8, 9).
2. “Hemşireliğin Temel İlkeleri” Alvery ve ark., (1976); kitabın basımı hemşirelik
eğitimine büyük destek sağlayan Vehbi Koç Vakfı tarafından “Fundamentals of Nursing”
kitabının Türkçe çevirisidir. Kitap, Bengisu’nun (1976-83) kitabından farklı olarak;
hemşireliğin tanımı, sağlık sistemindeki yeri, görev ve sorumlulukları konusu ile
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başlamaktadır. Hemşirelik mesleğini ve uygulamalarını etkileyen çeşitli değişkenler, sağlıklı
insan ve çevresi, sağlıkta sürekliliğin sağlanması ile insan bütüncü yaklaşımla ele almıştır.
Konular sağlıklı bireyden hasta bireye doğru sıralanmış ve hastalığın önlenmesinde
hemşireliğin önemi vurgulanmıştır. Hemşireler ve hemşire öğrencilerin ahlaki ve etik
sorumluluğu ele alınmıştır, hemşirelik süreci, iletişim becerileri, terapötik iletişim, enfeksiyon
kontrolü, egzersiz ve hareketin sağlanması, konfor, sıvı ve elektrolit dengesinin sağlanması,
beslenme, solunumun sürdürülmesi, yara bakımı konularını geniş bir şekilde ele alınmıştır.
Hastalarda duyusal uyaran geliştirilmesi ve ölümü yaklaşan hastanın bakımına da yer
verilmiştir. Ayrıca tıbbi terimlere daha fazla kullanılmıştır. Uygulamalar, tıbbi araç/gereçler
resim ve çizimlerle görselleştirilmiştir, ancak bunların sayısı sınırlıdır (10).
3. “Hemşirelik Teknikleri El Kitabı” Babadağ ve ark., (1977), Vehbi Koç Vakfı
desteğiyle “Illustrated Manual of Nursing Technıques” kitabının Türkçe’ye çevrilmiştir.
Kitap hemşirelik öğrencilerinde klinik uygulama becerilerinin geliştirmeyi amaçlamıştır.
Uygulamalar içerik olarak; uygulamaların tanımı, kullanılan terimler, uygulamanın işlevi,
uygulamanın hemşirelik bakımı ile ilişkilendirilmesi, kullanılan araçlar ve işlem
basamaklarının sıralanması şeklindedir. İşlem basamakları maddeler halinde açıklanmış,
hastada gözlenmesi gereken belirti/bulgular vurgulanmış ve işlemin kayıt edilmesine vurgu
yapmış ve kayıt formuna yer verilmiştir. Son basamakta değerlendirme ve hastanın
bilgilendirilmesi yer almaktadır (11).
4. “Hemşirelik Esasları” Sabuncu ve ark., (1991) tarafından

ön lisans düzeyindeki

hemşireler için yazılmıştır. Bu kitabın ilk konusunu, hemşirelikte temel kavramlar
oluşturmaktadır. Önceki yayınlardan farklı olarak hemşirelik kuramları, dernekler, sağlık
bakım sistemi ve hemşirelik eğitimi ile ilgili kısa genel bilgiler içermektedir. Özellikle temel
insan gereksinimleri, Maslow ve temel bazı hemşirelik kuramları, günlük yaşam aktiviteleri,
hemşirelik süreci yer almıştır. Her bölüm sonunda yararlanılan kaynaklara yer verilmiş olup
ilk defa bir Türkçe Hemşirelik Esasları kitabında uluslararası kaynaklardan yararlanılmıştır.
Ayrıca birden fazla hemşire akademisyen tarafından yazılan ilk Hemşirelik Esasları kitabıdır
(12).
5.“Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar” Erdal (1993) tarafından yazılan kitap,
uygulamaları sistemler halinde ele almış ve daha geniş açıklamıştır. Önceki kitaplardan farklı
olarak iletişim, öğretim ilkeleri, sağlığın korunması ve yatak başı hasta bakımı konuları ele
alınmıştır. Kitabın sonunda kaynak listesi bulunmaktadır. Kaynakların çoğunluğunu tıp
kitapları ve uluslararası hemşirelik kaynakları oluşturmuştur (13).
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6.“Hemşirelik Esasları” kitabı İnanç ve ark., (1994) tarafından yazılmıştır. Kitabın 1994,
1996, 1998, 1999 yıllarında toplam dört basımı yapılmıştır. Cumhuriyet dönemi hemşirelik
tarihi özet bir şekilde ilk kez ele alınmıştır. Kitap hemşireliğin gelişimi, rol ve sorumlulukları,
temel kavram ve kuramlara yer vermiştir. Kitapta bazı işlemler ait uygulama basamakları ilk
kez görselleştirmiştir. Kitabın sonunda kaynak listesi yer almış ve kaynakların büyük
çoğunluğunu uluslararası kaynaklar oluşturmuştur (14).
7.“Hemşirelik Esasları” (Temel Kuram Kavram İlke ve Yöntemleri) Ulusoy ve Görgülü
(1995) tarafından 2 cilt yazılmıştır. Kitap bölümleri temel insan gereksinimleri kuramı temel
alınarak hazırlanmıştır. Bu yönüyle kitaptaki konular kuramsal çerçevede belli bir sistematikle
ele alınarak işlenmiştir. Hemşirelikte etik ve hemşirelik tarihini ilk çağlardan itibaren kısaca
ele alan ilk Türkçe Hemşirelik Esasları kitabıdır. Konular zengin teorik bilgiler ile
aktarılmıştır. Önceki yayınlardan farklı olarak organ sistemlerinin fizyolojisi ve işlevleri
görsellerle geniş bir şekilde açıklamıştır. Ayrıca konular vakalarla örneklendirilmiştir. Kitabın
kaynaklarının çoğunluğunu uluslararası hemşirelik kaynakları ile Türkçe tıp kaynakları
oluşturmuştur (15).
8. “Hemşirelik Esasları El Kitabı” Alpar ve ark., (1997) tarafından yazılmıştır. Kitabın
yazarları, özellikle uygulama ve teknik açısından hemşirelere ve öğrencilere yararlı olmayı
amaçlamıştır. Kitap uygulamalara rehberlik etmesi açısından önemlidir. Kitabın sonunda
kaynak listesi yer almış kaynakların çoğunluğunu yabancı hemşirelik kaynakları
oluşturmuştur (16).
9. “Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar” Sabuncu ve ark., (2000) tarafından
yayınlanmıştır. Kitap, Dünyada ve Türkiye’de hemşireliğin tarihsel gelişimini ele almıştır.
Kitap önceki yayınlardan farklı olarak hemşirelik sürecinde NANDA tanılarını açıklamaları
ile birlikte vermiştir. Kitapta aynı zamanda hemşireliğin en çok yararlandığı kuram ve
kuramcılar geniş bir şekilde yer verilmiştir. Hemşirelikte model kavramının geçtiği ilk
Hemşirelik Esasları kitabıdır. Kitapta konular geniş kapsamlı olarak ele alınmış ve en son
güncel bilgiler yer almıştır. Bölüm içerisinde kullanılan en yaygın kavram ve tıbbi terimler
açıklanarak anlatım kolaylaştırılmıştır. Her bölüm sonunda kaynak listesi bulunmakta, kaynak
sayısında ve Türkçe hemşirelik kaynaklarında artış görülmektedir (4).
10. “Temel Hemşirelik” (Kavramlar, İlkeler Uygulamalar) Ay, (2006) tarafından
yazılmıştır. Kitap geliştirilerek “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler”
adıyla basılmış ve önceki basımlarına ek olarak altı bölüm daha eklenmiştir. Diğer
yayınlardan farklı olarak eleştirel düşünme, büyüme ve gelişme, hemşirelik eğitimi konularını
da içermiştir. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumu, hasta güvenliği, çalışma güvenliği,
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yaşlı bireyin bakımı eklenen konulardır. Her bölüm sonunda kaynak listesi yer almıştır.
Kaynaklar içerisinde Türkçe kaynaklarda artış görülmektedir (17).
11. “Hemşirelik Esasları” (Temel Beceriler Rehberi) Sabuncu ve ark., (2008) tarafından
yazılmıştır. Kitap özellikle ilk klinik uygulama öncesi, laboratuvar uygulamalarında
öğrencilere işlemlere ait uygulama basamaklarında rehber olmasıdır. Kitap yalnızca
uygulamalara ait işlemlerin amacı, kullanılacak araç gereç ve işlem basamaklarını
içermektedir. Kitabın sonunda kaynak listesi bulunmakta ve kaynaklar hem tüm Türkçe, hem
de uluslararası hemşirelik yayınlarından yararlanılmıştır (3).
12. “Hemşirelik Esasları-Hemşirelik Bilim ve Sanatı” Aştı ve Karadağ (2013) tarafından
yazılmıştır. Kitap önceki yayınlardan farklı olarak, çok daha geniş kapsamlı teorik bilgi ve
kaynakça içermektedir. Kitapta diğer yayınlardaki konulardan farklı olarak, hemşirelik
felsefesi, hemşirelikte yasal sorumluluklar, kayıt ve rapor etme, hasta eğitimi, duyusal
değişimler, kan tranfüzyonu uygulaması, ilaç hataları, ostomili bireyin bakımı, cinsellik, stres
ve yönetimi, hemşirelik bakımında spiritual yaklaşımın önemi, palyatif bakım konuları yer
almıştır (2).
13. “Hemşirelik Esasları” (Uygulama Rehberi) kitabı Babadağ ve Aştı (2012) tarafından
yazılmıştır. Bu kitap kendinden önce yayınlanan “Hemşirelik Esasları Teknik ve Rehber”
kitaplar

ile

karşılaştırıldığında

ilk

defa

modeller

temel

alınarak

uygulamalar

örneklendirilmiştir. Roper, Logan ve Tierney’in Hemşirelik Modeli’ne uygun on iki
aktivitenin her bir aktivitesine özgü uygulamaları “Hemşirelik Süreci” aşamaları ile
birleştirerek, her bir uygulamaya ait “Uygulama Kontrol Listesi”ne yer verilmiştir. Böylelikle
verilen bakımın felsefi dayanaklı, bireysel, bilimsel, planlı, etik ve kayıtlı olmasını
sağlamıştır. Uygulamalar modellere dayandırılarak verilen bakımın felsefesi, hemşirelik
süreci

kullanılarak

bakımın

bilimselliği,

oluşturulan

kontrol

listeleri

ile

beceri

değerlendirmesine somut bir yaklaşım getirmiştir. Ayrıca her bir aktivite içerisinde en yaygın
kullanılan NANDA tanıları kullanılarak öğrencilerin uygulama ve teorik bilgiyi
bütünleştirmesi için kaynak sağlamıştır (18).
14. “Hemşirelik Esasları” (İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları) Uysal ve Çakırcalı (2015)
tarafından “Fundamental of Nursing Human Health and Function” kitabının 7. basımından
Türkçe’ye çevrilmiştir. Kitap önceki yayınlar ile karşılaştırıldığında; kültür ve çeşitlilik,
güncel hemşirelikte sorunlar ve eğilimler, kanıta dayalı bakım, sağlığı geliştirme, hemşirelikte
bütüncül sağlık bakımı ve TAT terapileri eklenen güncel bölümlerdir. Bu kitabın her
bölümünde hemşirelik uygulamalarında bütüncül ve eleştirel düşünmeyi gerektiren, bireyin
kültürel özelliklerinin ele alındığı vaka çalışmaları, eleştirel düşünme soruları, kavram
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haritaları ve öğrenmeyi kolaylaştıran görseller bulunmaktadır. Kanıt temelli uygulama
örneklerinin verilmesi, hemşirelik uygulamalarında kanıt çalışmalarının kullanılmasına dikkat
çekmektedir (19).
Bengisu (1940) tarafından yazılan “Hemşirelik Tekniği” kitabı Hemşirelik Esasları alanında
ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır. Sekiz baskı yapan kitap döneminde önemli bir ihtiyacı
karşılamıştır. Kitabın ilk basımı ile son basımı (1940-1983) arasında çok az bir revizyon
yapıldığı görülmektedir. 1970’li yılların sonlarında başlayan çeviri kitaplar içerik olarak
beklentilere yanıt vermemiştir. 1990’lı yıllar Türk akademisyenler tarafından Hemşirelik
Esasları kitapları yayınlanmaya başlamıştır. 2000’li yıllardan sonra kitap sayısındaki artışın
yanı sıra bölüm yazarlı ve çeviri kitap sayısında da artış gözlenmektedir. Bu yıllar bilgisayar
kullanımının yaygınlaştığı, uluslararası yayınlara ve yazarlara ulaşmanın kolaylaştığı bir
dönemdir.
Kitaplar bölümlerine göre incelendiğinde; 1940-1970 kitapların teknik olarak sadece işlemleri
anlattığı, yararlanılan kaynakların belirsiz olduğu, yeni basımlarda farklılık olmadığı, lisans
düzeyinde ki öğretim için yeterli olmadığı; 1970-1990 yıllarında kitapların tıbbi kavram ve
teorik açıdan genişleyen çeviri kitaplar olduğu, uluslararası hemşirelik kaynaklardan
yararlanıldığı; 1990-2000 yılları arasında kitaplarda hemşireliğin temel kavram, rol ve
görevlerinin çerçevesinin genişletildiği, kuramlar ve hemşirelik sürecinin ön plana çıktığı ve
önceki yıllara göre daha çok kitabın yayınlandığı, Türkçe kaynak kullanımının arttığı; 20002010 yılları arasında büyüme ve gelişme, hemşirelik felsefesi, eleştirel düşünme, hasta
güvenliği, yaşlı bakımı, eğitim, çalışan güvenliği bölümlerinin kitaplarda yer aldığı; 20102018 yıllarında ise özellikle araştırma, kanıta dayalı hemşirelik, palyatif bakım, öğretim
(simülasyon) yöntemleri ve hemşirelik bakımında spiritüel yaklaşımın öneminin vurgulandığı
görülmektedir.
SONUÇ: Hemşirelik Esasları kitaplarında meydana gelen bu değişim ve artışın nedenleri
arasında; teknolojik gelişme, hemşireliğe özgü bilgi birikimin artması, sağlık bakım
hizmetlerinde hemşirelerin rol ve sorumluluklarının değişmesi, yıllar içinde akademisyen
hemşire sayısındaki artıştır.
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SS-31 BİR GAZETE ARŞİVİNDE KIZAMIĞI ARAMAK

SEARCH FOR 'MEASLES' IN A NEWSPAPER ARCHIVE
Lütfiye KAŞKA
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği (Doktora Öğrencisi)
Zeynep ARABACI
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği (Doktora Öğrencisi)
ÖZET
Bilinen en bulaşıcı enfeksiyon hastalıklarından biri kızamıktır. Kızamık ishal, pnömoni, orta
kulak iltihabı, ensefalit gibi komplikasyonlara ve ölüme neden olabilmektedir. Hastalığa bağlı
komplikasyonlar 1963 yılında kullanıma giren aşı ile belirgin olarak düşüş göstermiştir. Bir
hastalığın eradike edilebilmesi için gerekli kriterler 1997 yılında toplanan Dahlem
Konferansı’nda belirlenmiştir. Kızamık salgınlarında aşılama oranları arttıkça salgınlar arası
süre uzamakta hiç aşılanmamış toplumlarda iki-üç yılda bir salgınlar görülebilmektedir.
Doğumdan sonra altıncı ayda yapılan kızamık aşılaması koruyuculuk oranı %50; dokuzuncu
ayda %85; 12. aydan sonra yapıldığında ise %90-95’düzeyinde olmaktadır.
Amaç: Çalışmada Türkiye genelinde satışı bulunan gazetelerin sayfalarına yansıyan
‘’kızamık’’ kelimesi içerikli kayıtların incelenmesiyle, Türkiye’de bir kızamık tarihi
değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırmada Türkiye genelinde satışı olan ulusal Milliyet, Hürriyet ve Cumhuriyet
gazetelerinden arşivlerine online ve tam olarak erişile bilinenlerde ‘kızamık’ kelimesiyle
aramada ulaşılan tüm kayıtların incelenmesi amaçlanmış olup yalnızca Cumhuriyet gazetesi
arşivlerine online ve tam ulaşılabilmesi nedeniyle Cumhuriyet gazetesi arşivi üzerinden bir
araştırma

yürütülmüştür.

Cumhuriyet

gazetesi

online

arşivinde

https://www.cumhuriyetarsivi.com sitesi üzerinden gelişmiş arama yapılarak, gazetenin
01.01.1950-25.06.2018 tarihleri arasındaki tüm arşiv kayıtlarında ‘’kızamık’’ kelimesini
içeren yayınlar taranmış, çıkan 767 yayın sonucu elde edilen veriler literatürle tutarlı olacak
şekilde kızamıkla ilgili ölümler, salgınlar, aşılama ile ilgili gelişmeler, toplumsal yansımalar
ve kızamık ve aşılamaya ilişkin tutum ve davranışlar göz önünde bulundurularak
değerlendirilmiştir.
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Sonuç: Bu araştırma günümüzde aşı reddi, mülteci ve sığınmacı sorunları gibi kavramlarla
toplumsal bir tehdit oluşturan bir bulaşıcı hastalığın, ülke tarihindeki yansımalarıyla bugüne
bir ışık tutmaktır.
Anahtar Kelimeler: kızamık, salgınlar, kızamık aşısı

ABSTRACT
Measles is one of the most infectious diseases which is known. Measles can cause
complications such as diarrhea, pneumonia, middle ear inflammation, encephalitis and death.
Disease-related complications were significantly reduced acording to started to use vaccine in
1963. Criteria for the eradication of a disease have been set in the Conference of the Dahlem,
which was convened in 1997. These criteria are; the absence of a host or reservoir outside the
human being, the presence of tests that will ensure that the diagnosis of the disease is correct
and rapid, and an effective intervention tool against the disease. The time between outbreaks
is prolonged with the increase in vaccination rates( at measles outbreaks). As vaccination
rates increase in outbreaks can be seen every 2-3 years in never vaccinated populations. The
protection ratio of measles vaccination at the sixth month after birth is 50%; 85% in the ninth
month and after 12th month, it is 90-95%.

Aim: The study aimed to carry out a measles date assessment in Turkey which is examination
of records (newspaper pages records which is sold in Turkey) containing 'measles'.

Method: In this study used online archives of newspaper which can be reached open and fully
access. (newspapers investigated were Hürrriyet, Milliyet and Cumhuriyet, but just The
Cumhuriyet newspaper’s archieves can be reached open and fully access). An advanced
search

was

made

on

the

online

archive

of

Cumhuriyet

newspaper

via

https://www.cumhuriyetarsivi.com . All the archives of the journal between 01.01.1950 25.06.2018 have scanned for publications containing the word "measles",the results obtained
from the 767 publication were assessed taking into account the attitudes and deaths related to
measles, epidemics of measles, vaccination developments, societal reflections and measles
and vaccination, consistent with the literature.
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Conclusion: This study reflects concepts such as vaccination rejection, refugee and asylumseeker issues that present a threat today and shown the reflections of measles in the country
history.

Key Words: measles, outbreaks, measles vaccine
GİRİŞ: Bilinen en bulaşıcı enfeksiyon hastalıklarından biri kızamıktır. Kızamık ishal,
pnömoni, orta kulak iltihabı, ensefalit gibi komplikasyonlara ve ölüme neden olabilmektedir
(HASUDER, 2012). Hastalığa bağlı komplikasyonlar 1963 yılında kullanıma giren aşı ile
belirgin olarak düşüş göstermiştir. Bir hastalığın eradike edilebilmesi için gerekli kriterler
1997 yılında toplanan Dahlem Konferansı’nda belirlenmiştir. Bu kriterler; insan dışında
konak ya da rezervuarının olmaması, hastalığın tanısının doğru ve hızlı konulmasını
sağlayacak testlerin bulunması ve hastalığa karşı etkili bir müdahale aracının olmasıdır
(Dowdle, 1998) (Hall, ve diğerleri, 2011) (Orenstein, ve diğerleri, 2000). Kızamık
salgınlarında aşılama oranları arttıkça salgınlar arası süre uzamakta hiç aşılanmamış
toplumlarda iki-üç yılda bir salgınlar görülebilmektedir. Doğumdan sonra altıncı ayda yapılan
kızamık aşılaması koruyuculuk oranı %50; dokuzuncu ayda %85; 12. aydan sonra
yapıldığında ise %90-95 düzeyinde olmaktadır. İkinci doz uygulamasından sonra aşının
koruyuculuk oranı %99’lara ulaşmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kızamık aşısının iki
doz yapılması önermektedir. Ülkemizde kızamık aşısı ilk kez 1970’de aşılama programına
girmiş bulunmaktadır (Özmert, 2008).
Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre 2007 yılında kızamık tanılı üç olgu, 2008 yılında dört olgu
(Irak’lı bir üniversite öğrencisi, yurt arkadaşı ve iki sağlık çalışanı) ve 2011 yılında
İstanbul’da çıkan bir salgın kaydedilmiştir. Salgında ilk olgu turistlere hizmet veren bir
kuyumcu çalışanı olup yaklaşık 90 vaka (olgu) saptanmıştır (HASUDER, 2012) (HASUDER,
2014).
AMAÇ:Çalışmada Türkiye genelinde satışı bulunan gazetelerin sayfalarına yansıyan
‘’kızamık’’ kelimesi içerikli kayıtların incelenmesiyle, Türkiye’de bir kızamık tarihi
değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM:Araştırmada Türkiye genelinde satışı olan ulusal Milliyet, Hürriyet ve
Cumhuriyet gazetelerinden arşivlerine online ve tam olarak erişile bilinenlerde ‘kızamık’
kelimesiyle aramada ulaşılan tüm kayıtların incelenmesi amaçlanmış olup yalnızca
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Cumhuriyet gazetesi arşivlerine online ve tam ulaşılabilmesi nedeniyle Cumhuriyet gazetesi
arşivi üzerinden bir araştırma yürütülmüştür. Cumhuriyet gazetesi online arşivinde
https://www.cumhuriyetarsivi.com sitesi üzerinden gelişmiş arama yapılarak, gazetenin
01.01.1950-25.06.2018 tarihleri arasındaki tüm arşiv kayıtlarında ‘’kızamık’’ kelimesini
içeren yayınlar taranmış, çıkan 767 yayın sonucu elde edilen veriler literatürle tutarlı olacak
şekilde kızamıkla ilgili ölümler, salgınlar, aşılama ile ilgili gelişmeler, toplumsal yansımalar
ve kızamık ve aşılamaya ilişkin tutum ve davranışlar göz önünde bulundurularak
değerlendirilmiştir.

BULGULAR:
Kızamıkla İlgili Ölümler ve Salgınlar
Araştırmada 1950-1980 yılları arasında ‘’kızamık’’ kelimesini içeren çok sayıda kızamık
vakası, salgın haberleri, çocuk ve bebek ölümlerinin sayfalara yansıdığı görülmüştür. 19501954 yılları arasında yurt genelini yansıtan sonuçlarla toplam 3845 kızamık vakası tespit
edildiği haberleri göze çarpmaktadır. 1960-1962 yılları arasında 60 çocuğun kızamıktan
öldüğü, 1965 yılında ise 1288 kızamıklı çocuk olduğu ve bu çocuklardan 627’sinin hayatını
kaybettiği sayfalarda görülmektedir. Bu ölümlerin edebiyata bir yansıması olmuş ve bu
çocuklar ithafen yazılan bir eserde ‘’Kızamık Melekleri’’ ismini almışlardır. 1966 yılında
1273 kızamık vakasının 36’sının öldüğü sayfalara yansırken, 1967-1968 yıllarında toplam 20
kızamıklı çocuk ölümü, 1969 yılında ise 949 kızamık vakası ve 42 çocuk ölümü arşivlerde
görülmektedir.1970 yılında genel nüfusta %55.7 çocuğun kızamık geçirmiş olduğu bilgisine
yer verilmektedir. 1970-1976 yılları arasında 153 kızamığa bağlı ölüm haberi yer alırken 1976
yılında ‘’40 köyde salgın’’ ve menenjitin çocuklarda sağırlığa yol atığı bilgisine yer
verilmektedir. 1977-1980 yılları arasında ise 18’i ölümle sonuçlanan 63 kızamık vakası
olduğu belirtilmektedir.1950-1980 yılları arasındaki salgınlar Van, Sivas, Erzurum, Konya,
Hakkari Muş, Siirt, Trakya, İstanbul, Ordu gibi çok sayıda ilimizden gazete sayfalarına
yansımıştır.
1980-1985 yılları arasında toplam 26 ‘’kızamıktan ölüm’’ haberi ve 1982 ve 1985 yıllarında
olmak üzere iki kızamık salgını haberi yer almaktadır. 1988 yılının Aralık ayında yayınlanan
haberde 1978-1988 yılları arasında kızamık çocuk felci gibi hastalıkların sayısının düştüğü
belirtilmektedir. 1989 yılında ise bir lisede başlayan kızamık salgını ve ‘’Batman’da 0-12 yaş
içindeki 10 çocuğun öldüğü belirtilen kızamık salgını haberi arşivde yerini almıştır. 1990
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yılına gelindiğinde ise kızamık kelimesi ‘’UNİCEF (United Nations International Children's
Emergency Fund) Raporları’’ haberi içerisinde kendisine yer bulmuştur.
1992 yılında bir okulda suçiçeği ve kızamığın görüldüğü ve 1993 yılında ‘’kızamıktan ölüm’’
başlıklı haberlerle birlikte kızamığın ölümle tehdit ettiği vurgusu ve Dünya’da her yıl bir
milyon çocuğun kızamıktan öldüğü bilgisi yer almaktadır. 1993 yılı Nisan ayında ülkemizde
50 hastanın kızamık tanısı alması ‘’Kızamıkta Artış’’ başlığıyla arşivde yer almış, ‘’Sierra
Leone’de ölüm kampı’’ haberiyle 45.000 mülteciyi barındıran kampta her ay 50 ila 30 kişinin
kızamıktan öldüğü haberi ise Dünya’dan gazete sayfalarına yansımıştır. 1980 yılı kızamık
vaka sayısı ile bir karşılaştırma yapılan 1993 yılında kızamık vaka sayısının 75 milyondan 25
milyona ve kızamığa bağlı ölümlerin iki buçuk milyondan bir milyona düştüğü vurgusuna yer
verilmektedir. 1994 yılı haberlerinde ‘’kızamık yeniden kapımızda’ haber başlığı dikkat
çekmekte iken ‘’UNİCEF’e göre çocuk katilleri’’ başlıklı başka bir haberde çocuk
ölümlerinin hemen hemen üçte ikisine neden olan hastalıklar arasında kızamığında rol aldığı
görülmekte ve haberler bulaşıcı hastalıkların arttığı vurgusunu taşımaktadır. 1995 yılında
Cezayir’den bir salgın haberi dikkat çekmekte, 1996 yılında yine büyüyen salgın tehlikesi
konulu haberlerde kızamığın rol aldığı görülmektedir. 1997 yılında ise Samsun’da 12 çocuğun
kızamıktan öldüğü, 1998’de ise Bulgaristan’da kızamık salgını olduğu haberleri öne
çıkmaktadır. 1999 yılında bir haber ise ‘’…yılda 7 milyon çocuğun kızamık zatürre ve
ishalden öldüğünü farketmedik’’ yorumuyla yayınlanmıştır.
Arşivde 2003 yılında tüm Dünya’da bildirilen 1990-1999 yılları kızamık vakalarında %40
oranında azalma olduğu bilgisi dikkat çekmektedir. 2004 yılında tekrar sahne alan ölümcül
aktör ‘’Batman’da ölümcül kızamık salgını’’ ve ‘’Güneydoğu’da kızamıkla savaş’ başlıklı
haberlerle tekrar kendini hatırlatmış ve UNICEF’ten kızamık desteği haberi de sayfalarda
yerini almıştır. 2008 yılında Nijerya’da kızamıktan 200 çocuğun öldüğü haberi göze
çarpmakta 2010 yılında ise ‘’ülkemizde kızamık ve poliyomiyelit vakaları görülmemektedir’’
bilgisi yer almaktadır. 2011 yılında İstanbul’da kızamık alarmı haberi dikkat çekerken
yetkililerin ‘’endişeye gerek yok…. Türkiye’de çocuklarımızda kızamık beklemiyoruz’’
şeklinde açıklaması arşivde yer almıştır. 2013 yılındaki bir haberde ise 43 askerin kızamık
olduğu ve Türkiye’de 7000 kişide kızamık görüldüğü bilgisi yer almış, kızamık salgının
artacağı vurgusu dikkat çekmiştir. 2014 yılında her üç Suriyeli çocuktan birinin çocuk felci ve
kızamık aşısı olmadığı verisi ve kızamıkta kontrolsüz artış haberi yer almakta ve ‘’Suriyeli
mülteciler’ başlıklı bir yazıda ‘’epidemiyolojik risk’’ vurgusu yapılmaktadır.2015 Mart ayının
bir haberi ise Düzce’nin bir ilçesinde kızamık salgını şüphesi olduğu belirtilmektedir. 2017
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yılında ‘’Suriyeli çocuklara aşı’’ başlıklı yazıda ‘’DSÖ(Dünya Sağlık Örgütü) kuşkuyla
bakıyor Kızamık ülkemizde 2011’den bu yana salgın halinde’’ ifadeleri ayrıca
‘’Stockholm’de kızamık alarmı’’ haber başlığı ve kızamığın Avrupa’da yayıldığı bilgileri yer
almaktadır. 2018 Ocak ayında ise Endonezya’da kızamık salgınında 100’e yakın çocuğun
öldüğü bilgisine rastlanmaktadır. Ülkemiz illerinden Aydın’da bir şüpheli kızamık vakası
haberi ise sınırlarımızdan sayfalara yansıyan bir güncel bilgi olarak karşımıza çıkmaktadır.
AŞILAMA İLE İLGİLİ GELİŞMELER VE AŞILAMA TUTUMLARI
Arşivde 13.05.1961 tarihinde ‘’Kızamık aşısı bulundu’’’ başlığı göze çarpmakta ve 1965
yılında 10 bin şişe kızamık aşısının geldiği ve kızamık taramalarının yapıldığını
belirtmektedir. 1966 yılında kızamığın vereme zemin hazırladığı aşının her çocuk için şart
olduğu, kızamık aşısının ithal edildiği, yeni bir kızamık aşısının keşfedildiği bilgisine yer
verilmektedir. ‘’Kızamık yenildi’’ başlığı ile verilen haberde bir Batı Alman ilaç fabrikasının
beş yıllık bir araştırma sonucu kızamığa karşı tam bağışıklık veren bir aşı bulduğunu bilgisine
yer vererek aşının dört-altı hafta aralıkla üç defa uygulanacağı belirtilmekte ve ‘’Gecekondu
bölgesinde 2300 çocuk aşılanacak’’ haberi dikkat çekmektedir. 1969 yılında 100 bin dozla
kızamık aşılamasına başlanıldığı ve ‘’Kızamık aşısı beyin iltihabına sebep oluyor’’ haberleri
görülmektedir. 1971 yılında çocuk felci aşılaması yapılacağı ve bu aşılamayla birlikte kızamık
aşısı olmayanlara kızamık aşılaması yapılacağı belirtilmektedir.5.10.1971 tarihinde ise
kızamık, kızamıkçık ve kabakulak için bir aşı bulunduğu açıklanmaktadır. 1972 yılında
kızamık aşısının 8. ve 12. aylarda uygulanacağı belirtilmektedir. 1981 yılında kızıl, kızamık
ve boğmacanın yaygınlaştığı, bazı doktorların kendi çocukları için kızamık aşısını yurt
dışından getirtmeye çalıştıkları, kızamık aşısının geldiği ve güçlü verem mikrobunun kızamık
boğmaca gibi enfeksiyon hastalarına daha rahat bulaşabileceği bilgilerine yer verilmekte,
1982 yılında ise Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi malzeme ile birlikte kızamık aşısı da ithal edeceği
haberi ve ‘’uzmanların ‘’kızamık ve boğmaca aşıları beyinde tahribat yapmıyor’’ açıklamaları
bulunmaktadır. 1984 yılı ise ’serbest doktorlara aşı dağıtılacak haberi ve kızamık aşısı 250
lira ve beş dozluk açıklamasını içermektedir ve bir kez kızamık geçirilirse bağışıklık
dengesinin ikinci bir kızamıktan koruyacağı bilgileri dikkat çekmektedir. 1985 yılında ise
kızamık ’’aşısızlık kıyımı’ başlığının içeriğinde yerini almakta ve aşılamaya ilişkin haberlerde
artış olduğu dikkat çekmektedir. Bu haberler ‘’Yetkililer:aşı var eğitim yok’’, ‘aşının
yararları’’(1.5 milyar dolar tasarruf sağlanıyor/3.5 milyon çocuk hastalıktan korunuyor), dev
kampanya eylülde( yaklaşık 6 milyon çocuğa karma çocuk felci ve kızamık aşıları yapılacak),
‘’haydi aşıya’’, ‘’çocuklar aşıya’’, ’5 günde 3.8 milyon aşı(967bin2 çocuğa kızamık)’’, ‘aşı
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kampanyasının 2. dönemi’’, ‘’2. aşı kampanyasına ilgi az’’, ‘aşı kampanyasına katılım
yüksek’’ ve ‘’aşı fabrikası’’ başlıklı haberlerdir. ’’Aşı fabrikası’’ başlıklı haber genişletilmiş
ve hızlandırılmış aşıların rutin hale getirilmesi için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın
çalışmalara yaptığı ve Türkiye’de henüz üretilmemiş kızamık, çocuk felci gibi virütik aşıların
üretimi için bir aşı fabrikası kurma hazırlıklarına başladığı bildirmektedir. 1986-1987 yılları
ise ithal aşının eczanelere girdiği, 1990’da tüm bebeklerin aşılanmasının hedeflendiği, aşı
sempozyumlarının başladığı, birçok bulaşıcı hastalıkla ilgili aşılama ve önleme çalışmalarının
haberlere sıkça yansıdığı ve bu haberlerde üç milyon doz kızamık aşılamasının dikkat çektiği
görülmekte ve Prof. Dr. Olcay Neyzi’ nin çalışmalarından da bahsedilmektedir.1988 yılında
ise her bebeğe nüfus cüzdanı ve aşı karnesi verileceği ve bulaşıcı hastalıklara yönelik
çalışmaların yapıldığı bildirilmektedir.1989 yılında 16 bin bebeğe koruyucu aşının yapıldığı
ve 1990 yılında UNICEF raporları haberinin olduğu görülmektedir.1992 yılında ‘’bir kez aşı
yetmez’’ vurgusunun yapıldığı görülmekte, bağışıklama çalışmaları ile üç milyon iki yüz bin
çocuğun yaşamının kurtarıldığı, her yıl 93 bin bebeğin içerisinde kızamığında yer aldığı
bulaşıcı hastalıklar nedeniyle öldüğü belirtilmektedir. ‘’Kızamık aşısında paniğe gerek yok’’
başlıklı yazıda ise Birleşmiş Milletler ve UNESCO’nun aşıyı tavsiye ettiği ve çocuk
ölümlerinin -zamanın en büyük suçu- olduğu belirtilmektedir. 1993 yılında A vitaminin
kızamık hastalığına iyi geldiği ve çocukları zamanında aşılatmanın önemi üzerinde
durulmakta, bebeklerde dokuz aylıkken uygulanan kızamık aşısının 15. ayda yapılması ve
kızamık çıkaran çocuk sayısındaki artışların tartışıldığı görülmektedir.

‘’Annelere de

bebeklere de bakılmıyor’’ vurgusunun yapıldığı ve kızamık aşısının ülke çapında yayma
konusunda Türkiye’nin Dünya ortalamasının altında olduğu belirtilmekte, kızamık aşısı
uygulama oranının Türkiye için %60 olduğu görülmektedir. 1994 yılında Türkiye’de aşıya
karşı büyük tepki olduğu ve aşıların günün koşullarına ayak uydurduğu bilgileri
verilmektedir. 1995 yılında aşılamada hedefin %80 olduğu ve A vitaminin kızamık
tedavisinin bir parçası olduğu vurgusu görülmektedir.1996-1997 yıllarında aşı yapılmadığı
için ölüyorlar ve 300 bin çocuk ambargo kurbanı haberlerinde aşı ve tıbbi malzeme
yoksunluğunun ölümlere neden olduğu belirtilmektedir. 1997 yılı az gelişmişliğin bebekleri
öldürdüğü ve Türkiye’de kızamık aşısının yapılma oranının %42 olduğu haberlerini önümüze
sunmakta, çocuklara jandarma gözetiminde kızamık aşısı yapıldığı, çocuklarının kısır olacağı
korkusuyla ailelerin kızamık aşısı yaptırmamalarını metaforik bir tabirle ‘’kızamıktan beter
kızartır insanın yüzünü kızamık aşısı vurdurmayan ailelerin aymazlığı’’ ifadeleriyle
yansıtmaktadır. 1998-1999 yıllarında aşıların her yıl iki milyon yaşam kurtardığı ve aşıların
yararının sorgulandığı şeklinde iki haber görülmekte ve Türk Tabipler Birliği’nin bütün
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çocuklara kızamık aşısı yapılması isteği yer almaktadır. 2002-2003 yılında kızamık
aşılamasının artmasının zatüreeye karşı koruyuculuğu artıracağından söz edilmekte, aşı
üretiminin önemi ve iki milyon çocuğun aşılanacağı bir kampanyanın bilgilendirmeleri yer
almaktadır. 2003 yılının Aralık ayında ‘’Haydi Çocuklar Aşıya’’ kampanya sloganı, 20
milyon çocuğun aşılanmasının hedeflendiği, UNİCEF’in tüm yurtta ‘Kızamık Okul Aşı
Günleri Kampanyasına destek sağladığı, köy köy dolaşılarak kızamığa savaş açıldığı, Sağlık
Bakanlığı tarafından aşı kampanyasına medyanın desteğinin istendiği haberleri görülmektedir.
2004 yılında 1.5 milyon çocuğun aşılanmayı beklediği, katır sırtında aşı kampanyalarının
yapıldığı haberleri dikkat çekmektedir. Aşı günleri kampanyasının başladığı 2005 yılında tek
doz kızamık aşısı uygulaması, bebeklerin yarısının aşısının olmadığı ve menenjitin aşı
takvimine girdiği haberleri göze çarpmaktadır. Bağışıklık sisteminin sıfırlandığı, kızamık
aşısının ilk dozunun bebeklere 9. ayda değil 12. ayda yapılacağı ve kızamık aşılama oranının
%19.91 oranında olduğu bilgileri 2006 sayfalarında görülmektedir. 2007 yılında ise kızamık
aşısı olan bebek oranları %58 olarak verilmekte, 2010-2011 yıllarında bulaşıcı hastalıklardan
korunma, ailelerin kızamık kaygısı ve ‘haydi büyükler aşıya’’ başlıklı haberler
vurgulanmaktadır. 2013 yılında ise salgın Avrupa’dan, 240 bin çocuk aşısız, aşısız çocuklar
okulda ve kızamık salgını artacak gibi haber başlıkları ile mülteci temelli sorunların dile
getirildiği haberler öne çıkmaktadır. 2014 yılında Tabip Odası’nın açıklamasıyla Türkiye’de
800 bine yakın Suriyeli mültecinin yaşadığı, savaşın olumsuz etkilerinin sağlık hizmetlerine
yansımasının kızamık, suçiçeği ve çocuk felci gibi önlenebilir salgın hastalıkların artması
şeklinde olduğu ve Türkiye’de kızamık ve çocuk felci aşılamalarının yetersiz olduğu
vurgusunun yapıldığı görülmektedir. Bir haberde ise SSPE(Subakut sklerozan panansefalit)
isimli kızamık virüsünün beyinde oluşturduğu süreğen enfeksiyon ile karakterize
nörodejeneratif hastalık tanımıyla literatürde yer alan bir hastalığa değinilmektedir (Şahin, ve
diğerleri, 2008). Polio ve kızamık aşılaması yapılan göçmenlerin aşı takiplerinin
başlatılmadığı eleştirisi ve kızamığın Türkiye’de bulaşıcı hastalık listesine konulmaması
nedeniyle DSÖ’nün ‘’kızamıktan ders alın’’ uyarısı yaptığı dikkat çeken haberlerdir. 2015
yılında ise ‘aşı direnişine mahkeme onayı’’ başlığıyla bebeklerinde otizme neden olacağı
korkusuyla aşı yaptırmadığı için dava açılan aileyi mahkemenin haklı bulması üzerine
Tabipler Odasının ‘Aşı Şart’’ açıklamasına yer verilmektedir. Bir başka haberde ise bir İngiliz
aktör çiftin sığınmacılara bir milyon dolar yardımda bulunacağını ve yardım tutarının yarısı
ile kızamık aşılaması yapılacağını belirtmektedir. 2017 yılına gelindiğinde ise Toplum Sağlığı
Merkezi’ne bağlı hekimlerin 20 ilde kapı kapı gezerek eksik aşılı ya da hiç aşısı yapılmayan
0-59 aylık Suriyeli mülteci çocukları aşılama çalışmasının ‘’salgın mı var? korkusuna neden
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olduğu ifade edilmekte, yaşam kurtarmanın en ucuz yolunun aşı olduğu, ve Avrupa’da her
kızamık salgınında Suriyeli mültecileri mi?’’ denildiği fakat asıl salgın nedeninin aşı karşıtları
olduğu vurgusunun yapıldığı içerikli haberler yer almaktadır.
Günümüzde ise çocukluk çağı aşılarının hayati önem taşıdığı, aşılama yapılmazsa çocuk felci
ve kızamık gibi aşıyla engellenebilir ve nadir görülen hastalıkların tekrar ortaya çıkabileceği,
otizmle civa arasında ilişki olmadığı, aşının çocuk için gerekli olduğu korkulmaması gerektiği
bilgileri görülmektedir. Aydında bir şüpheli kızamık vakasının görüldüğü ve aşı karşıtlığı
nedeniyle hastalıkların patlayabileceği ve Endozya’da ölümcül kızamık salgınlarının kapıda
olduğu ve 100’e yakın çocuğun yaşamını yitirdiği bilgisi verilmektedir.
TOPLUMSAL YANSIMALAR VE KIZAMIK VE AŞILAMAYA İLİŞKİN TUTUM
VE DAVRANIŞLAR
Arşivde 1950-1954 yıllarında çoğunlukla kızamıkla birlikte yer suçiçeği ve boğmaca dikkat
çekicidir. 1955-1962 yıllarında İngiltere’de kızamığa yakalanmamış çocukların kızamık
geçirmekte olan çocuklarla buluşturulduğu aşı karşıtı ebeveynlerin çocuklarını ‘‘kızamık
partileri’’ ne göndererek, doğal yolla kızamık çıkarmalarını sağlamaya çalıştıkları bir
uygulama tarihte yerini almaktadır. 1983 yılında kızamık vakaları, kızamıktan ölen köy
bebeleri ifadesi, Afrikada milyonlar ölümle yüz yüze vurgusu dikkat çekmektedir. 1985
yılında kış şartları nedeniyle salgın haberi verilemediği ve sekiz çocuğun öldüğü ‘’çocukların
durumu 86 raporu’nun yayınlandığı ve iki milyon çocuğun ölüm nedeni arasında kızamığın
rol aldığı haberleri dikkat çekmekte ve Ceyhun Atıf Kansu’nun ‘’Kızamık Ağıdı ‘’şiiri de
sayfalarda yer almaktadır. 1990- 2000 yıllarında ise ölümleri durdurmak bizim elimizde,
Birleşmiş Milletler Çocuk Zirvesinde milyonlarca çocuğun her yıl kızamık veya ishalden
öldüğü ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne değinildiği göze çarpmakta ve toplumun yanlış
inanışları nedeniyle kızamık, boğmaca ishal gibi hastalıkların görüldüğü belirtilmektedir.
1995 yılında bir astronotun kızamık olması nedeniyle son anda uzay ekibinden ayrılmak
zorunda kaldığını bildirmektedir ve kızamığa ‘’çocukların ölüm tırpanı kızamık’’ isminin
verildiği görülmektedir. 1996 yılında göç, 1997 yılında aşısızlıktan ölen ‘’cehaletin
kavurduğu çocuklar’’ ve yetersiz beslenme ve yoksulluğun kızamık ölümlerinde etken olduğu
vurgusu bulunmaktadır. 2001 yılında ‘’EURO 2008’de kızamık alarmı 2008 yılında,
‘’aşılamanın önündeki engel dönüşüm’’ eleştirisi,

‘’insanlık sınırda’’ ve ‘’kızamıkta

kontrolsüz artış’’ başlıkları ile aşısız Suriyeli çocuklar haberleri ise 2014 yılında
görülmektedir. 2015 yılında Türkiye’de daha önce kontrol altına alınan yedi bulaşıcı
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hastalığın tekrar ortaya çıktığı haberi görülmekte ve günümüze gelindiğinde ise Dünya
çocuklarının krizde olduğunun Birleşmiş Milletler tarafından dile getirildiği haberler
görülmektedir.
Sonuç: Bu araştırma günümüzde aşı reddi, mülteci ve sığınmacı sorunları gibi kavramlarla
toplumsal bir tehdit oluşturan bir bulaşıcı hastalığın, ülke tarihindeki yansımalarıyla bugüne
bir ışık tutmaktadır.
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ÖZET
Amaç: Yükseköğretimde hemşirelik doktora eğitimi 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde
başlamıştır. Hemşirelikte doktora programının temel amacı; öğrencilere bağımsız araştırma
yapma, bilimsel olayları derin ve geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama ve yeni
sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktoranın son
aşamasında öğrenciler belirledikleri sorunlarla ilgili farklı konularda tez çalışmaları yapmakta
ve bu çalışmalarda farklı araştırma yöntemleri kullanmaktadırlar. Bu çalışma, ülkemizde
hemşirelikte yapılan doktora tezlerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Gereç-Yöntem: Çalışma 04.06.2018-20.07.2018 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı Tez Merkezi’nde kayıtlı olan, web sitesi arayüzünde görünen ve hemşirelikte
yapılmış doktora tezlerinin araştırılması ile yapılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Tez Merkezi ana sayfasında tarama terimi bölümüne “Hemşirelik” yazılmış, aranacak alan
olarak “Tümü” ve tez türü olarak “Doktora” alanları seçilmiştir. Tarama sonucunda elde
edilen tezler yıllarına, yapıldığı üniversitelere, anabilim dallarına, danışman unvanlarına ve
araştırma yöntemlerine göre incelenmiştir. Tarama sonucunda 1977-2018 yılları arasındaki 42
yıllık, toplam 1330 teze ulaşılmıştır. Bu tezlerden 49 tez çalışma dışı bırakılmıştır. Bunlardan
12 tanesinin özet ya da tam metnine ulaşılamamıştır. Diğerleri ise Eğitim Bilimleri Enstitüsü
(6 tez), Sosyal Bilimler Enstitüsü (21 tez), Fen Bilimleri Enstitüsü (1 tez), Adli Tıp Enstitüsü
(3 tez), Tıp Fakültesi (5 tez) ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Genetik Anabilim dalında (1
tez) yapılmıştır. Sonuç olarak 1281 tez, çalışma kapsamına alınmıştır. Bu tezlerden 890’ının
tam metnine, 391’inin özetine ulaşılmıştır.
Bulgular: Ülkemizde 1977 yılından günümüze kadar yapılan doktora tezlerinin sayısında
2007 yılından itibaren önemli bir artış söz konusudur. Tezlerin en fazla 2016 (%10.2), 2017
(%9.9) ve 2013 yıllarında (%7.4) yapıldığı saptanmıştır. Tezlerin yapıldığı üniversiteler
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incelendiğinde ise büyük çoğunluğunun İstanbul (252 tez), Ege (235 tez), Hacettepe (218 tez),
Marmara (145 tez) ve Atatürk Üniversiteleri’nde (123 tez) yapıldığı belirlenmiştir. Tezler
sırasıyla; hemşirelik (%25.6), doğum kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği (13.5), iç
hastalıkları hemşireliği (%11.7), cerrahi hastalıkları hemşireliği (%10.0), halk sağlığı
hemşireliği (9.6), ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği (%8.7), çocuk sağlığı ve hastalıkları
hemşireliği (8.6) ve hemşirelik esasları (%8.2) bilim/anabilim dallarında yapılmıştır. Yapılan
doktora tezlerinin danışmanlığını en çok, Profesörler (%53.8) ve Doçentler (%32.4)
yürütmüşlerdir.
Bu araştırmada 2007-2018 (12 yıl) yılları arasında 943 tez, 1997-2006 (10 yıl) yılları arasında
255 tez, 1987-1996 (10 yıl) yılları arasında 78 tez, 1977-1986 yılları arasında da 5 tez
yapıldığı saptanmıştır. Çalışmaların yöntemleri incelendiğinde ise; 2007-2018 yılları arasında
deneysel (%61.7), 1997-2006 yılları arasında deneysel (%59.2), 1987-1996 yılları arasında
tanımlayıcı (%58.2), 1977-1986 yılları arasında da yine deneysel (%60) yöntemlerin diğer
yöntemlere göre daha çok kullanıldığı belirlenmiştir. Nitel tarzı doktora tezlerine 1992
yılından, meta-analiz tarzı doktora tezlerine ise 2014 yılından itibaren rastlanmıştır. Ayrıca
tezlerin bazılarında birden fazla araştırma türünün bir arada kullanılarak karma çalışmalar
yapıldığı belirlenmiştir. Özellikle son 12 yılda (2007-2018) yapılan tezlerde birden fazla
yöntem kullanıldığı görülmektedir (943 tez, 1182 araştırma yöntemi).
Sonuç: Yapılan tarama sonucunda hemşirelik biliminde doktora tez çalışmalarının yıllara
göre artış gösterdiği ve içerik olarak da daha kapsamlı olduğu saptanmıştır. Benzer bir
çalışmanın hemşirelikteki yüksek lisans tezleri üzerinde de yapılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik; Doktora Tezi; Tarama

ABSTRACT
Aim: Ph.D. in nursing in higher education started in 1972 year at Hacettepe University. The
main aim of the doctoral program in nursing is; to provide students with the ability to conduct
independent research, to interpret the scientific events in a deep and broad perspective, and to
identify the steps necessary to reach new syntheses. In the last stage of the doctoral thesis, the
students make different thesis studies about the problems they have identified and use
different research methods in these studies. This study was carried out to examine doctoral
theses in nursing in our country.
Material-Methods: The study was carried out between 04.06.2018-20.07.2018 by
researching doctoral dissertations which were registered in the Higher Education Council
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Presidency Center and which appeared in the web site interface and were made in nursing.
"Nursing" was written in the screening section of the Higher Education Board's Thesis
Center's main page, "All" was selected as the area to be searched, and "Doctorate" fields were
selected as the thesis type. The theses obtained as a result of the screening were examined
according to years, universities, branches of education, consultant titles and research methods.
As a result of the screening, a total of 1330 theses, 42 years between 1977-2018, have been
reached. 49 theses from these theses have been excluded from the study. The summary or full
text of 12 of them has not been reached. Others are the Institute of Educational Sciences (6
thesis), Institute of Social Sciences (21 thesis), Institute of Science (1 thesis), Institute of
Forensic Medicine (3 thesis), Faculty of Medicine (5 thesis) and Institute of Health Sciences
thesis). As a result, 1281 theses were included in the study. From these theses, the full text of
890, the summary of 391 has been reached.
Results: The number of doctoral dissertations made in our country from 1977 to the present
day is a significant increase from 2007 onwards. The theses were found to be at most 2016
year (10.2%), 2017 year (9.9%) and 2013 year (7.4%). When the universities where the theses
are made are examined, it is determined that the majority of them are made in Istanbul (252
thesis), Aegean (235 thesis), Hacettepe (218 thesis), Marmara (145 thesis) and Atatürk
Universities (123 thesis). Theses are respectively; nursing (25.6%), maternal and child health
and disease nursing (13.5), internal diseases nursing (11.7%), surgical diseases nursing
(10.0%), public health nursing (9.6), mental health and illness nursing health and illness
nursing (8.6) and nursing principles (8.2%) were carried out in science / education branches.
Professors (53.8%) and associate professors (32.4%) conducted the most consultancies for
their doctoral theses.

In this study, 94 theses 2007-2018 years (12 years), 255 theses 1997-2006 years (10 years), 78
theses 1987-1996 years (10 years) and 5 theses 1977-1986 years were found. When the
methods of the studies are examined; experimental (61.7%) in 2007-2018 years, experimental
(59.2%) in 1997-2006 years, descriptive (58.2%) in 1987-1996 years and experimental (60%)
in 1977-1986 years than other methods. It has been determined that it is used extensively.
Qualitative style doctoral theses have been found in 1992 year, and meta-analysis style
doctoral theses have been found since 2014 year. In addition, it has been determined that
some of the theses have mixed studies using a combination of several research groups.
Especially in the last 12 years (2007-2018), more than one method seems to be used in the
theses (943 theses, 1182 research methods).
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Conclusion: As a result of the screening, it was determined that the doctoral dissertation
studies in nursing science increased with the years and the content was more comprehensive.
A similar study may also be suggested on the master thesis in nursing.
Key Words: Nursing; Doctor's Thesis; Scanning
GİRİŞ
Topluma hizmet vermek amacından doğan hemşirelik, insanların sağlığını korumak ve
geliştirmek, hastalara bakım vermek ve hastaların kendilerini güvende hissetmelerini
sağlamak üzere ortaya çıkmış bir meslektir. Bugüne kadar görev tanımları, meslek rol ve
işlevleri gibi birçok konuda olduğu gibi eğitim ve uygulamaları konusunda da değişiklik
yaşamıştır (Öztunç 2012). Hemşirelik biliminin gelişmesinde kilit noktayı hastanelerde
hekime bağlı olarak yürütülen hemşirelik eğitim ve uygulamalarının, üniversitelerde bağımsız
olarak kendi eğitim ve uygulamalarını kendisi yürüten anlayışa geçişi oluşturmaktadır
(Bradshaw 1998; Warms ve Schroeder 1999; Karagözoğlu 2005). Gerek hemşirelik
teorisyenleri gerekse hemşirelik eğitimcileri hemşireliğin bir disiplin olması için hemşirelik
eğitimini hemşirelik kolejlerinden yüksek eğitim kurumlarına dönüştürmeye çabalamışlardır
(Winters ve Ballou 2004; Zungolo 2003). Bu çaba sonucunda hemşirelikte birçok uzmanlık
alanları oluşturulmuş ve hemşirelik eğitimi lisanstan mezun olduktan sonra da eğitim ve
diploma veren bir bilimsel disiplin konumuna gelmiştir (Karagözoğlu 2005).
Ülkemizde hemşirelikte ilk lisans eğitim programı 1955 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu’nda açılmış, 1968 yükseklisans, 1972 yılında doktora programları başlatılmış,
hemşirelik alanında yapılan bilimsel araştırmalar bu yolla hız kazanmıştır (Taşocak 2012).
Ülkemizde ilk hemşirelikte doçentlik 1972 ve ilk profesörlük 1978’de gerçekleşmiştir (Beji ve
Güngör 2013).
Hemşirelikte lisans eğitiminin yanı sıra üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimi de
gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır (Perala and Pelkonen 2004). Mezuniyet sonrası verilen bu
eğitimin amacı; ilgili alanda derinlemesine ve geniş kapsamlı bilgi birikimi edinilmesini
sağlamak, bireylere analitik düşünme becerisi kazandırmak, hemşirelik uygulamalarının
geliştirilmesi için araştırmanın ne kadar önemli olduğu düşüncesini kazandırmaktır. Ayrıca
hemşirelik sorunlarının gerçekçi yaklaşımla belirlenmesini sağlamak, bu sorunların
çözümlenmesinde uygun bilimsel ilkeleri seçebilme ve çalışmalarda kanıta dayalı verileri
kullanma becerisinin geliştirilmesini hedeflemektir (Kocaman 2005).
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Hemşireler mezuniyet sonrası eğitimde kazandıkları bilgi, beceri, mesleki felsefe ve bilimsel
yaklaşım ile çeşitli bakım modellerini klinik alanda uygulayabilmekte ve gelişim için gerekli
değişime öncülük yapabilmektedir (Akdemir ve ark. 2011; Ergöl 2011). Günümüzde
hemşirelikte teori ve araştırma odaklı doktora derecesi PhD (Doctor of Philosophy) ile
uygulama odaklı hemşirelik doktorası olan DNP (Doctor of Nursing Practice, Doctor of
Nursing Science DNS, ya da DNSc) olmak üzere iki tip doktora programı yürütülmektedir
(AACN 2004; AACN 2006).
Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, küreselleşme ve demografik yapıdaki değişimler sağlık
hizmetini ve dolayısıyla hemşirelik mesleğini de etkilemektedir. Bu değişim eleştirel
düşünebilen, klinik karar verme becerisi gelişmiş ve gerekli hemşirelik yaklaşımlarına yanıt
verecek nitelikli hemşirelerin yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır (Topuksak ve Kublay
2010). Hemşirelik eğitiminde, uygulamalarında ve bakımda kaliteyi sağlamak için
akademisyen olarak çalışan hemşireler dışında klinikte çalışan hemşirelerin de mezuniyet
sonrası

eğitimlerinin

desteklenmesi

ve

hemşirelerin

bu

konuda

yönlendirilmesi

gerekmektedir. Gerek mezuniyet sonrası eğitimde yapılan tez çalışmaları gerekse diğer
araştırma projeleri hemşirelik bilgi birikiminin artmasını sağlamaktadır. Bu çalışma
hemşirelikte yapılan doktora tez çalışmalarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM
Çalışma 04.06.2018-20.07.2018 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez
Merkezi’nde kayıtlı olan, web sitesi arayüzünde görünen ve hemşirelikte yapılmış doktora
tezlerinin araştırılması ile yapılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi ana
sayfasında tarama terimi bölümüne “Hemşirelik” yazılmış, aranacak alan olarak “Tümü” ve
tez

türü

olarak

“Doktora”

alanları

seçilmiştir

(https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp). Tarama sonucunda elde
edilen tezler yıllarına, yapıldığı üniversitelere, anabilim dallarına, danışman unvanlarına ve
araştırma yöntemlerine göre incelenmiştir. Tarama sonucunda 1977-2018 yılları arasındaki 42
yıllık, toplam 1330 teze ulaşılmıştır. Bu tezlerden 49 tez çalışma dışı bırakılmıştır. Bunlardan
12 tanesinin özet ya da tam metnine ulaşılamamıştır. Diğerleri ise Eğitim Bilimleri Enstitüsü
(6 tez), Sosyal Bilimler Enstitüsü (21 tez), Fen Bilimleri Enstitüsü (1 tez), Adli Tıp Enstitüsü
(3 tez), Tıp Fakültesi (5 tez) ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Genetik Anabilim dalında (1
tez) yapılmıştır. Sonuç olarak 1281 tez, çalışma kapsamına alınmıştır. Bu tezlerden 890’ının
tam metnine, 391’inin özetine ulaşılmıştır.
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BULGULAR
Ülkemizde 1977 yılından günümüze kadar yapılan doktora tezlerinin sayısında 2007 yılından
itibaren önemli bir artış söz konusudur. Tezlerin en fazla 2016 (%10.2), 2017 (%9.9) ve 2013
yıllarında (%7.4) bitirildiği saptanmıştır (Tablo 1).
Tablo 1: Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı
Yıl

Sayı

%

2018

28

2.1

2017

128

9.9

2016

131

10.2

2015

92

7.1

2014

80

6.2

2013

96

7.4

2012

90

7.0

2011

76

5.9

2010

81

6.3

2009

44

3.4

2008

48

3.7

2007

49

3.8

2006

31

2.4

2005

41

3.2

2004

37

2.8

2003

51

3.9

2002

17

1.3

2001

10

0.7

2000

9

0.7

1999

20

1.5

1998

20

1.5

1997

19

1.4

1996

15

1.1

1995

17

1.3

1994

11

0.8

1993

13

1.0
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1992

10

0.7

1991

1

0.0

1990

7

0.5

1989

1

0.0

1988

3

0.2

1985

3

0.2

1977

2

0.1

Toplam

1281

100.0

*Hemşirelikte 1979 yılında 1, 1984 yılında 2 doktora tezi bitirilmiş ancak özet ve tam
metinlerine ulaşılamadığı için bu 3 tez çalışma dışı bırakılmıştır.
Tezlerin yapıldığı üniversiteler incelendiğinde ise büyük çoğunluğunun İstanbul (252
tez), Ege (235 tez), Hacettepe (218 tez), Marmara (145 tez) ve Atatürk Üniversiteleri’nde
(123 tez) yapıldığı belirlenmiştir (Tablo 2).
Tablo 2: Tezlerin Yapıldığı Üniversitelere Göre Dağılımı
Yapıldığı Üniversitenin Adı

%

İstanbul Üniversitesi

252

19.6

Ege Üniversitesi

235

18.3

Hacettepe Üniversitesi

218

17.0

Marmara Üniversitesi

145

11.3

Atatürk Üniversitesi

123

9.6

Dokuz Eylül Üniversitesi

54

4.2

Erciyes Üniversitesi

73

5.7

GATA

60

4.6

Cumhuriyet Üniversitesi

10

0.7

Gazi Üniversitesi

23

1.8

Akdeniz Üniversitesi

8

0.6

İnönü Üniversitesi

15

1.1

Haliç Üniversitesi

10

0.7

Kocaeli Üniversitesi

5

0.3

4

0.3

Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi
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Çukurova Üniversitesi

5

0.3

İstanbul Bilim Üniversitesi

9

0.7

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

11

0.8

Ankara Üniversitesi

3

0.2

Selçuk Üniversitesi

6

0.4

Sakarya Üniversitesi

1

0.07

Uludağ Üniversitesi

1

0.07

Trakya Üniversitesi

5

0.3

Üniversitesi

3

0.2

Fırat Üniversitesi

2

0.1

1281

100.0

Eskişehir Osmangazi

Toplam

Tezler sırasıyla; hemşirelik (%25.6), doğum kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği (13.5), iç
hastalıkları hemşireliği (%11.7), cerrahi hastalıkları hemşireliği (%10.0), halk sağlığı
hemşireliği (9.6), ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği (%8.7), çocuk sağlığı ve hastalıkları
hemşireliği (8.6) ve hemşirelik esasları (%8.2) bilim/anabilim dallarında yapılmıştır (Tablo 3).
Tablo 3: Tezlerin Yapıldığı Anabilim Dallarına Göre Dağılımı
Anabilim Dalı

Sayı

%

328

25.6

Hemşireliği

173

13.5

İç Hastalıkları Hemşireliği

151

11.7

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

129

10.0

Halk Sağlığı Hemşireliği

124

9.6

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

112

8.7

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

111

8.6

Hemşirelik Esasları

105

8.2

Hemşirelikte Yönetim

27

2.1

Tıp Tarihi ve Etik

6

0.4

Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi

5

0.3

Hemşirelik Esasları ve Yönetimi

2

0.1

Sağlık Kurumları Yönetimi

2

0.1

Hemşirelik
Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
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Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

1

0.08

Hemşirelikte Eğitim

1

0.08

Hemşirelikte Öğretim

1

0.08

Ergoterapi

1

0.08

Deontoloji ve Tıp Tarihi

1

0.08

Onkoloji Hemşireliği

1

0.08

1281

100.0

Toplam

Yapılan doktora tezlerinin danışmanlığını en çok, Profesörler (%53.8) ve Doçentler
(%32.4) yürütmüşlerdir (Tablo 4).
Tablo 4: Tezlerin Danışmanlara Göre Dağılımı
Danışman Unvanı

Sayı

%*

Prof. Dr.

729

53.8

Doç. Dr.

439

32.4

Dr.

186

13.7

Toplam

1354

100

Dr. Öğr. Üyesi/Yrd. Doç.

*73 tezde birden fazla danışman bulunmaktadır. Yüzdeler n=1354 üzerinden alınmıştır.
Bu araştırmada 2007-2018 (12 yıl) yılları arasında 943 tez, 1997-2006 (10 yıl) yılları
arasında 255 tez, 1987-1996 (10 yıl) yılları arasında 78 tez, 1977-1986 yılları arasında da 5
tez yapıldığı saptanmıştır. Çalışmaların yöntemleri incelendiğinde ise; 2007-2018 yılları
arasında deneysel (%61.7), 1997-2006 yılları arasında deneysel (%59.2), 1987-1996 yılları
arasında tanımlayıcı (%58.2), 1977-1986 yılları arasında da yine deneysel (%60) yöntemlerin
diğer yöntemlere göre daha çok kullanıldığı belirlenmiştir. Nitel tarzı doktora tezlerine 1992
yılından, meta-analiz tarzı doktora tezlerine ise 2014 yılından itibaren rastlanmıştır. Ayrıca
tezlerin bazılarında birden fazla araştırma türünün bir arada kullanılarak karma çalışmalar
yapıldığı belirlenmiştir. Özellikle son 12 yılda (2007-2018) yapılan tezlerde birden fazla
yöntem kullanıldığı görülmektedir (943 tez, 1182 araştırma yöntemi) (Tablo 5).
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Tablo 5. Tezlerde Kullanılan Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı
Yıl

Sayı

Yüzde

Deneysel

730

61.7

Tanımlayıcı

160

13.6

Nitel

92

7.7

Metodolojik

130

11.0

Analitik

66

5.5

Metaanaliz

3

0.2

Literatür tarama

1

0.08

Deneysel

151

59.2

Tanımlayıcı

89

34.9

Nitel

9

3.5

Metodolojik

48

18.8

Analitik

33

12.9

Deneysel

26

32.9

yıl)***

Tanımlayıcı

46

58.2

78 TEZ

Metodolojik

4

5.0

Nitel

2

2.5

Analitik

1

1.2

Deneysel

3

60.0

Tanımlayıcı

2

40.0

2007-2018 (12 yıl)*
943 TEZ
1182 YÖNTEM

1997-2006 (10 yıl)**
255 TEZ
554 YÖNTEM

1987-1996 (10

79 YÖNTEM

1977-1986 (10
yıl)****

Araştırma Yöntemi

5 TEZ
5 YÖNTEM
*Bu dönemdeki tezlerde 1182 tane yöntem kullanılmıştır. Yüzdeler n=1182 üzerinden
alınmıştır.
**Bu dönemdeki tezlerde 554 tane yöntem kullanılmıştır. Yüzdeler n=554 üzerinden
alınmıştır.
***Bu dönemdeki tezlerde 79 tane yöntem kullanılmıştır. Yüzdeler n=79 üzerinden alınmıştır.
**** Bu dönemdeki tezlerde 5 tane yöntem kullanılmıştır. Yüzdeler n=5 üzerinden alınmıştır.
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TARTIŞMA
Bir mesleğin bilimsel yapıya sahip olabilmesi için kendine özgü bilimsel bilgi içeriğinin
olması ve yapılan araştırmalardan elde edeceği bilgilerle kendini sürekli geliştirmesi
gerekmektedir.

Bu

bağlamda

yapılan

bilimsel

araştırmalar

uygulamalarına temel oluşturmaktadır (Karagözoğlu 2005).

hemşirelik

eğitim

ve

Çünkü yapılan tüm bu

araştırmalar hemşirelere yeni bilgi-beceriler kazandırmanın yanı sıra, kaliteli bakım alma ve
verme konusunda da hemşirelerin anlayış geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. Kazanılan bu
bilgi-beceri ve anlayışın hemşirelik bilimi açısından önemli bir faktör olduğu unutulmamalıdır
(Winters and Ballou 2004). Bu anlamda son yıllarda hemşirelikte yüksek lisans ve doktora
programlarının sayısında önemli bir artış olmuştur. Bu programlarla birlikte hemşirelikte
yapılan bilimsel araştırmaların sayısında da önemli bir artış olduğu görülmektedir (Özer
2011). Çalışmamızdan elde edilen bulgulara göre de hemşirelikte lisans eğitiminden sonra
lisansüstü eğitim hızlı bir şekilde ilerlemiş ve lisansüstü eğitim yapan birey sayısı her geçen
yıl artış göstermiştir (Tablo 1). 1977 yılında hemşirelikte doktora programında iki tezin
tamamlandığı görülürken bu sayının 2016 yılında 131, 2017 yılında ise 128’e kadar arttığı
saptanmıştır.
Eğitim kurumları, çağdaş yaşamın geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Toplumsal
yaşamda da büyük önem taşıyan üniversiteler eğitim-öğretim kurumlarının en üst halkasını
oluşturmaktadır (Sargın 2007). Hemşirelikte doktora programının olduğu birçok üniversite
bulunmakla birlikte; çalışmadan elde edilen bulgulara göre hemşirelikte doktora tezinin en
çok yaptıran üniversitenin, Türkiye’nin ilk kurulan üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi
olduğu saptanmıştır. Daha sonra sırasıyla Ege, Hacettepe, Marmara, Atatürk ve Erciyes
Üniversiteleri’nin, tezlerin en çok yürütüldüğü üniversiteler olduğu belirlenmiştir (Tablo 2).
Ülkemizde ilk hemşirelikte doktora eğitimi 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulunda başlamıştır (Taşocak 2012). Hemşirelikte lisansüstü eğitim programı
Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk
Sağlığı Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Hemşirelikte Eğitim, Hemşirelikte Öğretim ve
Hemşirelikte Yönetim gibi birçok anabilim/bilim dallarında yürütülmektedir. Çalışmadan elde
edilen bulgulara göre ayrıca Tıp Tarihi ve Etik, Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, Hemşirelik
Esasları ve Yönetimi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim, Deontoloji
ve Tıp Tarihi, Onkoloji Hemşireliği ve Ergoterapi gibi birçok anabilim/bilim dalında doktora
programlarının yürütüldüğü ve doktora tez çalışmalarının tamamlandığı saptanmıştır (Tablo
3).
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Üniversitelerin temel amacı, öğrencilerine sadece teorik bilgi vermek değildir, öğrencilere
bilimsel düşünme yeteneği kazandırarak sorunları bilimsel yöntemlerle çözebilecek donanıma
sahip olmalarını desteklemektir. Yükseköğretim kurumları, toplumun gereksinim duyduğu
nitelikli insan gücünü yetiştirmenin yanı sıra bilimsel çalışma ve araştırmalar yaparak yeni
bilgi ve teknoloji üretilmesine ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmaktadır (Yüksel 2002).
Bu amaçla hemşirelik bilimi için temel oluşturacak çalışmalar yapılmaktadır (Winters and
Ballou 2004). Çalışmadan elde edilen bulgulara göre 1987-1996 yılları arasında yapılan
doktora tezleri haricinde tez çalışmalarının büyük çoğunluğunun deneysel tasarımda
belirlenmiştir. 1977-1986 yılları arasındaki doktora tezlerinin %60’ının, 1997-2006 yılları
arasında %59.2’sinin, 2007-2018 yılları arasında ise %61.7’sinin deneysel tasarımda yapıldığı
saptanmıştır. Ancak hemşireliğin özü olan bakımda inançlar, değerler, bireysel anlayışlar ve
iletişim gibi kavramlar yer almaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde geleneksel deneysel
tasarımlar hemşirelik olgusunu açıklamada sınırlı kaldığından kalitatif araştırma yöntemleri
de çalışmalarda kullanılmaya başlanmıştır (Booth et al. 1997; Wilson-Thomas 1995). Bu
anlamda çalışmamızda 1987-2018 yılları arasında tamamlanan hemşirelik doktora tezlerinde
nitel yöntemlerinde kullandığı, hatta her yıl bu sayının atış gösterdiği ve 2017-2018 yılları
arasında yapılan 943 tezden 92’sinde nitel tasarımın kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca
tezlerde son yıllarda birden fazla araştırma yönteminin bir arada kullanıldığı belirlenmiştir
(Tablo 5).
SONUÇ ve ÖNERİLER
Yapılan tarama sonucunda hemşirelik alanında doktora tez çalışmalarının yıllara göre artış
gösterdiği, içerik olarak daha kapsamlı olduğu ve tezlerde birden fazla araştırma yönteminin
bir arada kullanılarak karma çalışmalar yapıldığı saptanmıştır. Yapılan tüm bu çalışmalar
hemşirelikte bilimsel bilgi içeriğinin artmasına katkıda bulunmaktadır. Çalışmadan elde
edilen sonuçların uygulama-eğitim alanına yansıtılması ile bakımda kalitenin artırılması
hedeflenmelidir. Benzer bir çalışmanın hemşirelikteki yüksek lisans tezleri üzerinde de
yapılması önerilebilir.
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ÖZET
Amaç: Bu araştırma Türkiye’de hemşirelik esasları alanında yapılan doktora tezlerinin
özelliklerini değerlendirmek amacı ile yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada tezlere T.C. Yükseköğretim kurulunun
“ulusal tez merkezi” sitesi taranarak ulaşılmıştır. Yapılan taramalarda ‘Hemşirelik Esasları
Anabilim Dalı’ ve ‘doktora tezleri’ gibi anahtar kelimeler kullanılmıştır. Araştırmaya yapılan
taramalar sonucu belirlenen seçim kriterlerine uygun 1993-2017 tarihleri arasında hemşirelik
esasları

anabilim

dalında

yapılmış

olan

toplam

105

doktora

tezinin

özellikleri

değerlendirilmiştir.
Bulgular: Yapılan tezlerin sayılarının 2008 yılından sonra artmaya başladığı belirlenmiştir.
Tezlerin danışmanlıklarını %62.9’unu (n=66) profesör, %27.6’sını (n= 29) doçent, %7.6’sını
(n=8) yardımcı doçent ve %1.9’unu (n=2) profesör ve doçentin beraber yürüttükleri
belirlenmiştir. Yapılan doktora tezlerinin %40.9 ‘unun (n=43) deneysel, %28.6’sının (n=30)
yarı deneysel, %10.5’inin (n=11) tanımlayıcı ve %20.0’ının (n=21) metodolojik tipte olduğu
saptanmıştır. Doktora tezlerinin yürütüldüğü örneklem grubu incelendiğinde %68.6’sının
(n=72) hastaların, %14.3’ünün (n=15) hemşirelerin, %13.3’ünün (n=14) hemşirelik
öğrencilerinin, %0.9’unun (n=1) öğretim elemanları ve hemşirelik öğrencileri ve %0.9’unun
(n=1) öğrenci, hasta ve klinik hemşirelerinin oluşturduğu belirlenmiştir.
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Sonuçlar: Bu tez sonuçlarından elde edilen bulguların Türkiye’de hemşirelik esasları
alanında yapılan çalışmalara ışık tutacağı, hemşireler ve araştırmacılar tarafından bundan
sonra yapılacak çalışmalara yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: Hemşirelik Esasları, hemşirelik, doktora tezi

ABSTRACT

Objective: This study was performed to evaluate the characteristics of the doctoral
dissertations written in the field of Fundamentals of Nursing in Turkey.

Materials and Methods: In this descriptive study, the National Dissertation Center of the
Council of Higher Education website was accessed and screened for the dissertations archived
there using the key words such as ' Fundamentals of Nursing' Department and 'doctoral
dissertations '. As a result of the screening, 105 doctoral dissertations which were carried out
in the field of fundamentals of nursing between 1993 and 2017 and which met the inclusion
criteria were evaluated.

Results: The numbers of dissertations started to increase after 2008. Of the people who wrote
doctoral dissertations, 62.9% (n = 66) received counseling from professors, 27.6% (n = 29)
fromassociate professors, 7.6% (n = 8) from assistant professors and 1.9% (n = 2) from both
professors and associate professors. Of the doctoral dissertations, 40.9% (n = 43) were
experimental, 28.6% (n = 30) were semiexperimental, 10.5% (n = 11) were descriptive and
20.0% (n = 21) were methodological. Of the sample groups in which the doctoral dissertations
were conducted, 68.6% (n = 72) were patients, 14.3% (n = 15) were nurses, 13.3% were
nursing students, 0.9% (n = 1) were teaching staff and 0.9% (n = 1) were students, patients
and clinical nurses.

Conclusion: The results of this review are expected to provide guidance for future studies to
be conducted by nurses and researchers in the field of Fundamentals of Nursing in Turkey.
Key words: Nursing fundamentals, nursing, doctoral dissertations
GİRİŞ
Ülkemizde 1955 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ile hemşirelikte
yükseköğrenim, lisansüstü eğitim ise 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde hemşirelikte
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bilim uzmanlığı ve 1972 yılında bilim doktorası programlarının açılması ile başlamıştır (1-6).
Hemşirelikte doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel
olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak
için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır (2). Ülkemizde lisans-üstü eğitimler
yıllarca hemşirelik anabilim dalı adı altında devam etmiş, 1996 yılından itibaren sekiz farklı
(hemşirelik esasları, iç hastalıkları, cerrahi hastalıkları, doğum ve kadın sağlığı hastalıkları,
çocuk sağlığı, psikiyatri, halk sağlığı hemşireliği ve yönetim) anabilim dalında yapılmaya
başlanmıştır(6,7). Hemşirelik esasları alanında yıllardır çalışmalar sürdürülmektedir.
Hemşireliğin bilimsel bilgi temelini geliştirmek için yapılan doktora tezleri, bireyin akademik
gelişim sürecindeki ilk orijinal araştırması olması nedeniyle oldukça önemlidir. Tez hazırlama
süreci öğrencinin gelecekte araştırma yapma tutumlarını şekillendirerek, üretken olması ve
bilimsel araştırma yapması için gerekli sosyalizasyonu sağlamaktadır (8). Öğrenci tezini
geliştirirken hemşirelik disiplininin sınırlarını keşfetmekte, araştırma sürecinin inceliklerini
öğrenmekte ve alanında uzmanlarla birlikte bilimsel görüşmelere katılarak araştırma yapma
ile ilgili bilgisini geliştirmektedir (9). Bu nedenle tamamlanan doktora tezlerinin niteliklerini
incelemek, doktora eğitimi sırasında bilimsel tutumun gelişmesi, nitelikli bilimsel araştırma
yapılması, uygulamada kullanılması ve araştırma temelli hemşireliğin gelişmesi için
gereklidir(10).
Bu derlemenin amacı, hemşirelik esasları alanındaki doktora tezlerini, türü, örneklemi,
yöntemsel özellikleri yönünden incelemek ve bundan sonra yapılacak çalışmalara yol
gösterici olmasını sağlamaktır.
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Araştırmanın tipi
Retrospektif tanımlayıcı tipte bir çalışmadır.
Araştırmanın yeri ve zamanı
Araştırma Nisan 2018- Mayıs 2018 tarihleri arasında Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu
(YÖK) “Ulusal Tez Merkezi”nde yer alan hemşirelik esasları alanındaki doktora tezleri
incelenerek yapılmıştır.
Araştırmanın evren ve örneklemi
Araştırmanın evrenini 1993-2017 yılları arasında ulusal tez merkezinde yer alan taramalar
sonucu belirlenen seçim kriterlerine uygun tarihleri arasında hemşirelik esasları anabilim
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dalında yapılmış olan toplam 105 doktora tezinin özellikleri değerlendirilmiştir. Yapılan
taramalarda ‘Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’ ve ‘doktora tezleri’ gibi anahtar kelimeler
kullanılmıştır.
Veri toplama formu
Araştırmacılar tarafından literatüre dayanarak oluşturulan 7 soruluk anket formunda;
araştırmacının çalıştığı kurum, bitirme yılı, araştırmanın tipi, danışman ünvanı, araştırmanın
örneklemi, örneklem sayısı ve veri toplama araçlarına ilişkin sorulara yer verilmiştir (1-9).
Verilerin değerlendirilmesi
Veriler, SPSS 21.0 programı kullanılarak tanımlayıcı istatistiksel analiz yöntemlerinden sayı
ve yüzde oranları ile değerlendirilmiştir.
Araştırmanın Etik Yönü
Araştırma restrospektif ve tezlere genel kullanıma açık bir erişim sitesinden ulaşılarak
yapıldığı için etik kurul izni alınmamıştır.
Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırmada 2000 yılı ve öncesine ait tezlerin yükseköğretim kurumunda tam metni
bulunmamaktadır. Araştırmada bu tezlerin yalnızca var olan özetlerle değerlendirilmesi
araştırmanın sınırlılığıdır.

BULGULAR
Araştırmada 1993-2017 tarihleri arasında hemşirelik esasları anabilim dalında yapılmış olan
toplam 105 doktora tezine ulaşılmıştır. Tablo 1 doktora tezlerinin yıllara göre, araştırmacı ve
danışman özelliklerine göre dağılımını göstermektedir. Tezlerin % 2.9’u (n=3) 1993- 2000
yılları arasında, % 7.6’sı (n= 8) 2001- 2005 yılları arasında, % 25.7’si (n= 27) 2006- 2010
yılları arasında, % 63.8’i (n= 67) 2011-2017 yılları arasında yapılmıştır. Tezi yürüten
araştırmacıların büyük çoğunluğu % 96.2’si (n=101) herhangi bir eğitim kurumunda
(Hemşirelik Fakültesi (HF), Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF), Sağlık Yüksekokulu (SYO),
Hemşirelik Yüksekokulu (HYO)), % 3.8’i (n= 4) hastanede çalışmaktadır. Tezlerin
danışmanlıklarını % 62.9’unu (n=66) profesör, % 27.6’sını (n= 29) doçent, % 7.6’sını (n=8)
doktor öğretim üyesi ve % 1.9’unu (n=2) profesör ve doçentin beraber yürüttükleri
belirlenmiştir.
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Tablo 1. Doktora Tezlerinin Yapıldığı Yıllar ve Danışman Özelliklerinin Dağılımı (n=105)
Tanıtıcı Özellikler

Sayı

Yüzde

1993- 2000

3

2.9

2001- 2005

8

7.6

2006- 2010

27

25.7

2011- 2017

67

63.8

Eğitim Kurumu (HF, SBF, SYO, HYO)

101

96.2

Hastane

4

3.8

Profesör

66

62.9

Doçent

29

27.6

Doktor Öğretim Üyesi

8

7.6

Profesör + Doçent

2

1.9

TOPLAM

105

100.0

Yıllar

Araştırmacının Çalıştığı Kurum

Tez Danışmanın Unvanı

Tablo 2’de doktora tezlerinin yöntemsel özellikleri gösterilmiştir. Yapılan doktora
tezlerinin % 40.9 ‘unun (n=43) deneysel, % 28.6’sının (n=30) yarı deneysel, % 10.5’inin
(n=11) tanımlayıcı ve % 20.0’ının (n=21) metodolojik tipte olduğu saptanmıştır. Doktora
tezlerinin yürütüldüğü örneklem grubu incelendiğinde % 70.4’ünün (n=74) hastaların, %
14.3’ünün (n=15) hemşirelerin, % 13.3’ünün (n=14) hemşirelik öğrencilerinin, % 1.0’sının
(n=1) öğretim elemanları ve hemşirelik öğrencileri ve % 1.0’sının (n=1) öğrenci, hasta ve
klinik hemşirelerinin oluşturduğu belirlenmiştir. Tezlerin % 21.0’ının (n=22) örneklem sayısı
50 ve altında, % 41.9’unun (n=44) 51 ile 100 arasında, % 16.1’inin (n=17) 101 ile 200
arasında ve % 21.0’ının (n=22) 201 ve üzeri olduğu belirlenmiştir. Tezlerde veri toplama
aracı olarak çoğunlukla anket ve ölçek (% 77.1) birlikte kullanılmıştır.
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Tablo 2. Doktora Tezlerinin Yöntemsel Özelliklerinin Dağılımı (n=105)
Yöntemsel Özellikler

Sayı

Yüzde

Deneysel

43

40.9

Yarı deneysel

30

28.6

Tanımlayıcı

11

10.5

Metodolojik

21

20.0

Hasta

74

70.4

Hemşire

15

14.3

Hemşirelik öğrencileri

14

13.3

Öğretim elemanları +hemşirelik öğrencileri

1

1.0

Hasta+ öğrenci+ klinik hemşireleri

1

1.0

50 ve altı

22

21.0

51-100

44

41.9

101-200

17

16.1

201 ve üzeri

22

21.0

Anket ve Ölçek

81

77.1

Anket

21

20.0

Diğer (Beceri testi/Demonstrasyon)

3

2.9

TOPLAM

105

100.0

Araştırmanın Tipi

Araştırmanın Örneklemi

Araştırmanın Örneklem Sayısı

Veri Toplama Araçları

TARTIŞMA
Bu çalışmada hemşirelik esasları alanında hazırlanmış 105 doktora tezi incelenmiştir.
Çalışmada doktora tez sayısının 2005 yılından sonra önemli düzeyde artış gösterdiği, yarıdan
fazlasının ise 2011-2017 yılları arasında yapıldığı saptanmıştır (Tablo 1). Tez sayısının
2001’den sonra artması, başlangıçta sınırlı sayıda açılan mezuniyet sonrası hemşirelik
programlarının sonradan artması ile açıklanabilir.

Ayrıca çalışmada araştırmacıların

çoğunluğunun eğitim kurumunda çalıştığı belirlenmiştir (Tablo 1). Çalışma bulgusuna paralel
olarak Arslan ve arkadaşlarının (2010) çalışmasında tezleri yapan kişilerin % 91.4’ünün
araştırma görevlisi ya da eğitimci olduğu saptanmış (8), Tel ve Sabancıoğulları’nın (2014)
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psikiyatri alanında doktora tezlerini inceledikleri çalışmalarında %88.5 eğitim kurumlarında
çalıştığı sonucuna ulaşmışlardır (10). Türkiye’de doktora eğitiminde İngiltere ve Amerika
Birleşik Devletleri’nde olduğu gibi akademik doktora ve klinik doktora ayrımı olmadığı için
(11,12) doktora eğitimine devam etmeyi seçen hemşireler de çoğunlukla eğitim araştırma
faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütebilecekleri akademik ortamları çalışma alanı olarak
tercih etmektedirler (13).Bu çalışmada ayrıca tez danışmanlarının yarıdan fazlasının
unvanının profesördür (Tablo 1). Doktora eğitiminin daha önemli ve üst düzeyde olması
nedeniyle; uzmanlık alanı ile ilgili konuların, öğrencinin tezini geliştirirken araştırma yapma
ve sürecin inceliklerini öğrenmede profesörle çalışması doktora eğitiminin ve tezin kalitesini
olumlu yönde etkileyeceği düşünülebilir. Bu bulguyu destekleyen çalışmalarda bulunmaktadır
(10,8,7,14).
Çalışmada tezlerin yarıya yakını deneysel iken %10’luk bir kısmı niteliksel ve %20’lık kısmı
metodolojik

yapılmıştır

(Tablo

2).

Literatürdeki

çalışma

sonuçları

bu

bulguyu

desteklemektedir. Arslan ve arkadaşları (2010) Türkiye’de hemşirelikte doktora tez
çalışmalarının özelliklerini inceledikleri çalışmada tez çalışmalarının yarıya yakınının
deneysel ya da yarı deneysel yapıldığı ve sadece % 2.1’inin niteliksel yapıldığı saptanmıştır.
Lee ve arkadaşları (2012) hemşirelik doktora tez çalışmalarını inceledikleri çalışmada tezlerin
yarısının deneysel, % 5’inin ise metodolojik tasarım olduğunu saptamışlardır(15). Shin, Sung,
Jeong ve Kim (2008) doktora tezlerini inceledikleri çalışmada tezlerin çoğunluğunun
niceliksel, % 18’inin niteliksel çalışmalar olduğu saptanmıştır(16). Doktora tezlerinin daha
çok yarı deneysel veya deneysel tipte olması olumlu yönde değerlendirilen bir sonuç olarak
görülmektedir. Bu çalışmada araştırma örnekleminin %70.4’ünü hastalar oluşturmaktadır
(tablo2). Hemşirelik esasları doktora tezlerinin yarıya yakınının (% 41.9) örneklem sayısının
51-100 birey arasında olduğu, bu örneklemlerde yarı deneysel ve deneysel araştırma yapıldığı
saptanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak çoğunlukla anket ve ölçek (% 77.1)
birlikte kullanılmıştır(Tablo 2). Literatürde bu çalışma bulgularını destekleyen birkaç çalışma
bulunmaktadır (7, 8,10,11,14). Tezlerin tamamına yakınında veri değerlendirme aracı olarak
ölçeklerin kullanılmasında ölçeklerin geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olması yanında
ölçek aracılığı ile verilerin daha sistematik ve pratik elde edilmesinin etkili olduğu
düşünülmektedir
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SONUÇ
Bu çalışmada hemşirelik esasları alanında hazırlanmış 105 doktora tezi incelenmiştir.
İncelenen doktora tezlerinin; çoğunlukla 2011-2017 yılları arasında yapıldığı, tezleri yapan
araştırmacıların büyük çoğunluğunun eğitim kurumunda çalıştığı, tez danışmanlarının büyük
bir kısmının profesör unvanına sahip olduğu, yarıya yakının deneysel, niteliksel çalışmaların
ise çok az olduğu, tezlerin yarıdan fazlasında veri toplama yöntemi olarak anket ve ölçek
kullanıldığı, tezlerin yarıdan fazlasının hasta ile yapıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Türkiye’de
doktora tezlerinin orijinal olması, uygulamaya yenilik getirmesi, yeni bir yöntem ya da model
geliştirmesi istenmekte ve bilimsel bilginin uygulamaya aktarımını gerçekleştirmesi,
uygulamada bireylerin bakım kalitesini arttırması, hemşirelerin rol ve sorumluluklarını
görünür hale getirmesi istenmektedir. Tezlerde daha çok deneysel ve yarı deneysel yöntemin
kullanıldığı ve nitel yöntemlerin çok az kullanıldığı görülmüştür. Bu doğrultuda hemşirelikte
uygulamaya aktarılacak kanıt düzeyi yüksek niteliksel araştırmaların sayısının arttırılması
önerilebilir. Bu çalışma sonuçlarının, Türkiye’de hemşirelik esasları alanında yapılan doktora
tezlerinin mevcut durumu hakkında bilgi sağladığı ve Türkiye’de hemşirelik esasları
alanındaki çalışmaların yönünün belirlenmesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir.
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SS-34 EGE ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ LİSANSÜSTÜ
TEZLERİNİN ÖZELLİKLERİ
. Gönül ÖZGÜR*,. Elif Deniz KAÇMAZ*
*E.Ü. Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D. (Doç. Dr)
***E.Ü. Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D (Ar. Gör)
GİRİŞ
Günümüzde psikiyatri hemşireliği, birey aile ve toplumun ruh sağlığının korunması, ruhsal
hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyonu konularında eğitim almış hemşirenin görev yaptığı bir
meslektir. Psikiyatri hemşireliği eğitiminde de hemşireler bireylerin olumlu benlik kavramına
sahip olması, kişilerarası ilişkiler geliştirmesi ve toplum içinde etkin rol alması konularında
bilgi ve beceriye sahip meslek üyesi olmak üzere yetiştirilir (1).
Türkiye’de Hemşirelik Yüksek Öğretimine ilişkin önemli adımlar ellili yıllarda atıldı. 1954
yılında çıkarılan 6283 sayılı “Hemşirelik Kanunu”, hemşirelikte yükseköğrenimi ve
uzmanlaşmayı destekleyen geleceğe dönük hükümler içermekteydi (Madde 9). Bu yaklaşım
doğrultusunda 1955-1956 ders yılında ilk önce Ege Üniversitesi Yüksek Hemşire Okulu”
öğretime açıldı. Daha sonra Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu olarak ismi
değiştirilen bu okula 1973 yılında Tıp Fakültesi doktora yönetmeliği kapsamında klinik
dallarda hemşirelik doktorası yapma olanağı sağlandı. Yüksekokula 26 Mayıs 1976 tarih
akademik kadroların verilmesiyle birlikte Psikiyatri Hemşireliği Bilim Dalı oluşturuldu (2,3).
Türkiye’de hemşirelik eğitimini en fazla seksenli yıllarda kurulan Yüksek Öğretim
Kurumunun (YÖK) kurulması etkilemiştir. Yükseköğretim Kanunu (1982) gereği, asistan
kadroları “Araştırma Görevlisi” kadrolarına dönüştürüldü, hemşirelik yüksekokulları
rektörlüklere bağladı ve yeni kurulan “Sağlık Bilimleri Enstitüleri” bünyesinde yürütülen
lisansüstü programlar (Yüksek lisans 1982, doktora 1987) ile bilimsel gelişmeleri destekleyen
bir konuma ulaşıldı. Ancak 1990 yılında YÖK’ün isteği üzerine lisansüstü programlar
Psikiyatri Hemşireliği olarak, lisans programı ise “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı” olarak adlandırıldı (2,3).
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 2011 yılında ilk fakülte olanların arasında yer
almıştır (4). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı da yıllar içinde farklı
lisansüstü eğitim programları ve seçmeli dersler açarak çağdaş eğitimden beklenen nitelik ve
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niceliğe ulaşma çabasını sürdürmektedir. Yıllarca süren bu süreçte neler yapıldığını
saptayarak, geleceği planlamak gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı Ege Üniversitesi'nde
Psikiyatri Hemşireliği alanında yapılan lisansüstü tezlerin özelliklerini değerlendirmektir.
YÖNTEM
Retrospektif, tanımlayıcı tipte olan bu araştırmada, tezlere internet üzerinden, "Ulusal Tez
Merkezi" sitesi ve Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği
lisansüstü arşivi taranarak ulaşılmıştır. Araştırmada 1984-2017 yılları arasında psikiyatri
hemşireliğinde yapılmış olan, 75 lisansüstü tez değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Tablo 1:Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Dağılımı
Eğitim Programı

n

%

Yüksek lisans

52

69.3

Doktora

23

30.7

Toplam

75

100.0

Tablo 1'de Ege Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği lisansüstü tezlerinin %69,3’ünün yüksek
lisans, %30.7'sinin doktora tezi olduğu görülmektedir. Yüksek lisans programında yapılan
tezlerin yüksek oranda bulunması, bu programın doktora programından önce açılmasına
dolayısıyla bu programa başvuruların fazla olması ile açıklanabilir (2,3)
Tablo 2: Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinin Yıllara Göre Dağılımı
Yüksek lisans
Yıl

n

Doktora

Toplam

%

n

%

n

%

1984-1990

5

9.6

-

-

5

6.7

1991-2000

14

26.9

4

17.4

18

24.0

2001-2010

15

28.8

13

56.5

28

37.3

2011-2018

18

34.7

6

26.1

24

32.0

Toplam

52

100.0

23

100.0

75

100.0

Tablo 2'de görüldüğü üzere, Yüksek lisans tezleri %34,6’sının 2011-2018 yılları arasında,
doktora tezleri ise %56.5'ünün 2001-2010 yılları arasında en yüksek oranda tamamlanmıştır.
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Öğreti üyelerinin sayısının yıllara göre giderek artmasına paralel olarak alınan öğrenci
sayısının artması ile yüksek lisans tezlerin sayısında da artma olmuştur. Doktora programının
yüksek lisansa göre geç açıklaması nedeniyle tezlerin 2001-2010 yılları arasında en yüksek
sayıda olması açıklanabilir.
Tablo 3: Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Araştırma Tipine Göre Dağılımı
Araştırma tipi

Yüksek lisans

Deneysel

Doktora

Toplam
n

n

%

n

%

%

-

-

3

13.0

3

4.0

Yarı deneysel

7

13.5

6

26.1

13

17.3

Tanımlayıcı

39

75.0

9

39.1

48

64.0

Metodolojik

6

11.5

4

17.4

10

13.4

-

1

4.4

1

1.3

Karma

-

Toplam

52

100.0

23

100.0

75

100.0

Tablo 3'de Yüksek lisans tezlerinin %75'i, doktora tezlerinin ise % 39.1'i tanımlayıcı tiptedir.
Bu çalışmada yüksek lisans tezlerinin çoğunluğunu oluşturması (% 69.3) tanımlayıcı
yöntemdin kullanılmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Lisansüstü eğitimin önce Yüksek
lisans programları ile başlaması ve araştırma yöntemlerinin uygulamaya yansımasında ki
zorluklar bu sonuçta
Tablo 4: Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Örneklemine Göre Dağılımı
Yüksek lisans

Doktora

Örneklem

(n)

(n)

Psikiyatri hastası

13

25.0

Diğer hastalar

17

Hasta yakını

%

Toplam
%

(n)

%

2

8.7

15

20.0

32.7

3

13.0

20

26.7

4

7.7

2

8.7

6

8.0

Psikiyatri hemşiresi

2

3.8

2

8.7

4

5.3

Diğer hemşireler

6

11.5

4

17.4

10

13.3

Toplum

10

19.3

10

43.5

20

26.7

Toplam

52

100.0

23

100.0

75

100.0
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Tablo 4'de Yüksek lisans tezlerinin %32.7'sinin örneklemi psikiyatri dışında çalışan hastalar,
doktora tezlerinin ise %43.5'inin örneklemi toplumdaki sağlıklı bireyler (yaşlı, kadın, çocuk,
ergen) ile yapıldığı görülmektedir. Psikiyatri hastalarıyla yapılan tezlerin diğer hastalarla
yapılanlardan az olması psikiyatri kliniğinden izin almanın zor olasından kaynaklanmaktadır.
Aynı gerekçe doktora tezlerinin toplumda daha fazla yapılmasını da açıklamaktadır. Yüksek
lisans tezlerinin psikiyatri dışı hastalarla daha fazla yapılmasında, çalıştıkları klinikleri tercih
etmelerinin etkili olduğu söylenebilir.
Tablo 5: Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinde Model/Kuram Kullanılma Durumu
Model/Kuram

Yüksek lisans

Doktora

Toplam

Kullanımı

n

%

n

Var

-

-

3

13.0

3

4.0

Yok

52

100.0

20

87.0

72

96.0

Toplam

52

100.0

23

100.0

75

100.0

%

n

%

Tablo 5'de görüldüğü üzere, Yüksek lisans tezlerinde hemşirelik model ve kuramlarının
kullanılmadığı, doktora tezlerinin ise %13'ünde hemşirelik modeli (Roy,Watson,Tidal)
kullanıldığı saptanmıştır. Lisansüstü hemşirelik tezlerinin bir modele dayandırılması beklenir.
Tezlerde bu bulgunun düşük düzeyde olması, tez yazımında kullanılsa bile belirtilmemiş
olmasından kaynaklanabileceğini düşündürmektedir.
Tablo 6: Yüksek Lisans ve Doktora Tez Konularında Kullanılan Kavramları
Eğitim Prog
Tez konuları Kavramları

Yüksek Lisans

Doktora

Toplam

Ruh sağlığı

15

7

22*

Ruhsal Hastalık

12

12

24*

Hemşirelik ve hemşirelik bakımı

23

3

26*

* Satır yüzdesidir.
Tablo 6 incelendiğinde, ruh sağlığı için empati, kişilerarası ilişkiler, stresle baş etme, sosyal
destek, benlik saygısı, kendini açma, uyum, öğrenilmiş güçlülük ve yaşam olayları gibi
kavramlarının en fazla yüksek lisans tezlerinde kullanıldığı, ruhsal hastalıklarla ilgili şiddet,
depresyon, psikoz, tükenmişlik, anksiyete, öfke, somatizasyon

ve damgalanma

gibi

kavramların hem yüksek lisans hem de doktora tezlerinde eşit sayıda kullanıldığı hemşirelik
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ve hemşirelik bakımı kavramlarının ise etik, iyileşme, ölüm, bakım/ eğitim gereksinimi,
terapötik ortam, iş doyumu, mobbing, kültür, problem çözme, hastalık algısı, ölüm olduğu ve
en fazla yüksek lisans tezlerinde kullanıldığı saptanmıştır. Bu kavramlar HUÇEP (Hemşirelik
Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-2014) (5) ve RUHÇEP (Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri
Hemşireliği Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-2017) (6) kavramları ile uygunluk
göstermektedir.
SONUÇ
Ege Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği lisansüstü tezlerin özellikleri incelendiğinde, yıllarla,
tamamlanan yüksek lisans ve doktora tez sayısında, yarı deneysel tipte yapılan tez sayısında
ve hemşirelik kuramına temellendirilen tez sayısında artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu
doğrultuda, uygulamaya kanıt oluşturacak nitelikte tezlerin planlanması, tezlerin içerik ve
yöntem açısından güncellenmesi ve uygulamada kullanılması önerilebilir.
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2011 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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SS-35 II. DÜNYA SAVAŞINDA TÜRKİYE’DE GÖNÜLLÜ HEMŞİRELİK
KURSLARI

VOLUNTEER NURSING COURSES IN THE SECOND WORLD WAR IN TURKEY
Gülhan SEYHUN


Altınbaş Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu, (Öğretim Görevlisi Dr).

ÖZET
Bu çalışmada, İkinci Dünya Savaşı döneminde Türkiye’de açılan gönüllü hemşirelik
kurslarının, hemşireliğin gelişimi açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Türkiye, İkinci
Dünya Savaşı’na fiili olarak girmemiştir, ancak seferberlik ilan edilmese de, savaşa
girilecekmiş gibi orduyu hazırlamıştır. İkinci Dünya Savaşı topyekûn bir savaş olduğundan
hazırlıklar da topyekûn olmuştur. Buna yönelik olarak ordunun asker sayısı arttırılmıştır.
Savaş durumunda ordunun hemşire ihtiyacı da başta Kızılay ve askeri hastaneler tarafından
açılan ve sonradan Yardımsevenler Cemiyeti tarafından desteklenen gönüllü hemşirelik
kursları ile yetiştirilmiştir. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, başka şehirler de açılan bu
kurslarda, yüzlerce gönüllü hemşire yetişmiştir. 1939’da başlayan kurslar 1944’te son
bulmuştur. Yardımsevenler Cemiyeti’nde aktif olarak görev alan Cumhurbaşkanı İsmet
İnönü’nün eşi Mevhibe İnönü de gönüllü hemşire diploması almıştır. Sonuç olarak savaş
şartlarında ihtiyaç duyularak kurslarda yetiştirilen gönüllü hemşirelik, hemşirelik mesleğinin
gelişim sürecinde yer almış ve hemşirelik mesleğinin değer bulmasına katkı sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: İkinci Dünya Savaşı, Hemşirelik Eğitimi, Kızılay, Kadın, Hemşirelik
Tarihi.

ABSTRACT
In this study it is aimed to analyze volunteer nursing course of the Second World War period
opened in Turkey, in terms of the development of nursing. Turkey has actively gone to the
Second World War, but, even though mobilization was not declared, was prepared as if the
army entered the war. As the Second World War was a total war, the preparations were also
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totaly. For this purpose, the number of soldiers in the army has been increased. In the event of
war, the nursing needs of the army were also trained with voluntary nursing courses opened
by the Red Crescent and military hospitals and later supported by the Charity Society.
Hundreds of volunteer nurses were trained in these courses, which were opened in other
cities, especially in Ankara and Istanbul. The courses that started in 1939 ended in 1944. The
President of İsmet İnönü’s Wife Mevhibe İnönü, who actively participated in the Charity
Society, also received a volunteer nurse diploma. As a result, volunteer nursing, trained in the
courses needed in war conditions, had been involved in the development process of the
nursing profession and contributed to the value of the nursing profession.

Keywords: World War II, Education of Nursing, The Red Crescent, Woman, History of
Nursing.
GİRİŞ
Hasta ve yaralı bakım hizmetlerine yönelik olarak, kadınların şefkat hisleriyle başladığı kabul
edilen hemşirelik, bilinçli, planlı ve bilimsel bir eğitime dayandırılarak modern hemşireliğe
dönüşmüştür. Geleneksel rolü bakım, beslenme, temizliği, konforu sağlama ve yardım etmeyi
içeren hemşirelik hizmeti (Turan, Öztürk, Kaya ve Atabek, 2011, s. 168) savaş şartlarında
hastalıkların önlenmesinde, yaralı ve hastaların bakım ve tedavisinde, maddi ve manevi
anlamda her yönüyle aranılan bir hizmet olmuştur.
Türkiye’de

hemşirelik

eğitimi,

bir

memleketin

ilerlemesinin

kadının

eğitimi

ile

gerçekleşeceğine inanan Besim Ömer Paşa’nın, 1889’da ebelere bir sene hastabakıcılık
derslerini ilave etmesi (Sarı ve Özaydın, 1992, s. 10-11) ve askeri sağlık hizmetlerinde de
1898’de Gülhane’nin kuruluşuyla da sıhhiye askerlerine hastabakıcılık derslerinin verilmesi
ile başlamıştır.(Ataç, 1996, 41-61) Yine Gülhane Hastanesinde Doktor Asaf Derviş Bey,
hanımların isteği üzerine Mart 1910’da hastabakıcılık dersleri vermiş, (Karal Akgün ve
Uluğtekin, 2002, s. 151). Diğer yandan yine Besim Ömer Paşa’nın girişimleri ile İstanbul’da
devlet adamlarının, komutan eşleri ve kızlarının üyesi olduğu “Hanımlar Merkezi” “Gönüllü
Hemşire Yardımcıları Kursu” açılmış burada yetişen hanımlar Trablusgarp, Balkan, Birinci
Dünya Savaşı ve Milli Mücadele’de harp hastanelerinde çalışmışlardır. (Başer, 1996, s. 8-9).
Gerek Balkan Savaşı’nda gerekse Birinci Dünya Savaşı’nda Tıp Fakültesi ve Gülhane
Hastanesi’nde açılan pratik kurslarda yetişen Türk kızları askeri hastanelerde hasta bakmaya
başlamışlardır. (Demirhan, 1982, s. 155).
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Türkiye’de örgün hemşirelik eğitimi, 1920’de Amerikan Hemşirelik Okulu ve 1925’te de
Kızılay Hemşirelik Okulu ile başlamış ancak başka okulların açılma süreci uzun yıllar
almıştır. Kızılay Hastabakıcılık (Hemşirelik) Okulu açıldığında bile öğrenci bulmakta güçlük
çekilmiş, sonunda Darüleytam’dan yetim kızlar öğrenci olarak alınmıştır. (Akandere, 2002, s.
22 ). İkinci Dünya Savaşı döneminde hemşireliğe duyulan ihtiyacın artması ve savaş tehdidi
nedeniyle 1939’da Ordu Hastabakıcı Hemşirelik Okulu, veremle savaş için de 1943’te Verem
Savaş Cemiyeti Hemşirelik Okulu açılmıştır. Öğrenci bulma konusundaki aynı sıkıntı bu
okullarda da yaşanmış, Ordu Hastabakıcı Hemşire Okulu mezunları 1942’den itibaren
sırasıyla mezun sayısı yıllık 32, 33, 35 ve 1945’de de 19 hemşire ile yetersiz kalmıştır(Özbay,
C. II, 1976, s. 296 ). Cumhuriyetin kuruluşunda yok denecek kadar az olan hemşire sayısı,
1940 yılına gelindiğinde 405’i bulmuştur (Akdur, 2016, s. 7).
İkinci Dünya Savaşının başlangıcında Türkiye henüz savaştan çıkalı 15-16 yıl olmuş, yetim
çocukların bir kısmı belki büyümemiş, şehit analarının acısı dinmemiş, gazilerin bir kısmının
yaraları belki sarılamamıştır. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, devlet yetkilileri, askerler ve
doktorlar savaşın acılarını yıllarca tecrübe etmiş kişilerdir. Kim bilir kaç canın yitip gittiğine
tanık, geride kalanlarının acısına ortak olmuşlardır. Amaç bu ülkeye bir daha savaş yüzü
göstermemektedir. Ancak gerçek bir savaşa girilecekmiş gibi hazırlık yapılmıştır. Seferberlik
ilan edilmeden, sıkıyönetim uygulanmış, ordu sefer kadrosuna yükseltilmiş, asker sayısı bir
milyonun üzerine çıkartılmış, ordu sağlık hizmetleri de buna göre topyekûn hazırlanmış, olası
savaş durumunda ihtiyaç duyulan hemşireler de gönüllü hastabakıcılık kurslarıyla
yetiştirilmiştir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmada öncelikle veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda birincil kaynak
olarak TBMM Tutanakları, mevzuat ve dönemin Cumhuriyet, Ulus, Vatan ve Akşam
gazeteleri ile ikincil kaynak olarak kitap ve makaleler incelenmiştir. Araştırmada toplanan
veriler birbirleriyle ilişkilendirilerek ilişkisel tarama yöntemi benimsenmiş, nitel araştırma
yönteminde kullanılan; niçin, nasıl ve ne şekilde sorularına yanıt aranmış, nihayetinde tez
içerisinde değerlendirilerek yorumlanmıştır.

BULGULAR
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Savaş döneminde yürürlükte olan “Teşkilat-ı Sıhhiye-i Askeriye Nizamnamesi”ne göre hasta
bakım hizmetleri, askeri sağlık hizmetleri içinde yer alan askeri hastabakıcı ve sivil
hastabakıcı dışında, gönüllü hastabakıcı cemiyetlerinin ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin
hastabakıcılarından temin edileceği belirtilmiştir (Sarkis, 1936).
Bu mevzuatın yanında 7 Haziran 1939’da kabul edilen 3634 sayılı Milli Müdafaa
Mükellefiyeti Kanunu’ ve 22 Haziran 1940’da kabul edilen“Milli Müdafaa Mükellefiyeti
Nizamnamesi” ile Askerin barınması, beslenmesi ve hastalık durumlarında bakım ve
tedavileri ile ilgili halka yasal zorunluluklar getirilmiştir. Bu nizamnameye göre şahsi
mükellefiyetler incelendiğinde; kadınların yaşlarına göre, dikim ve terzilik, sağlık ve sosyal
yardım kurumları, yardımcı hemşirelik, hastabakıcılık, sıhhiyeye ait depo, fabrika ve
laboratuvar hizmetlerinden yükümlüdür. Bu mevzuata dayanarak olası savaş durumunda
ordunun hemşire ihtiyacını karşılamak için başta Kızılay ve askeri hastaneler olmak üzere
Ankara, İstanbul ve çeşitli illerde “Gönüllü Hastabakıcı Hemşirelik” kursları açılmıştır.
Kızılay, tarafından Numune Hastanesi ve Kızılay Hastabakıcı Hemşire Okulunda açılan ve
20-45 yaş arası kadınların kabul edildiği kurslar, 1939 yılında başlamış ve iki buçuk ay
süreyle dört devrede verilmiştir. Ankara’da Cebeci Asker Hastanesi’nde, İstanbul’da Gülhane,
Gümüşsuyu, Haydarpaşa askeri hastanelerinde, Haseki Numune ve Etfal hastanelerinde
1940’da başlayan kurslar 1941’de Yardımsevenler Cemiyetinin de koordinesiyle devam
etmiştir. Yardımsevenler Cemiyeti, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün eşi Mevhibe İnönü’nün
başkanlığında, faaliyetlerde bulunmuştur. Mevhibe İnönü, bizzat bu kurslara katılarak Türk
kadınına örnek olmuştur. Cemiyet, yerel idareler ve askeri tabiplerle toplantılar düzenleyerek
gönüllü hastabakıcı kurslarının planlanmasında aktif rol almıştır. Yapılan bu toplantılarda
gönüllü hastabakıcılık kurslarıyla ilgili askeri hastanelerde, depolarda, karantina, mutfak,
dikiş servislerinde ne kadar gönüllü hastabakıcıya ihtiyaç olduğu, hangi hastanenin ne kadar
hastabakıcı yetiştirebileceği tespit edilmiştir. Toplantıda alınan kararlar neticesinde
hastanelerde kursların açılması, kursları halka duyurup kayıtların yapılması işini de
Yardımsevenler Cemiyeti üzerine almıştır.
İstanbul ve Ankara dışında Isparta, Samsun ve Bursa askeri hastanelerinde, Yardımsevenler
Cemiyeti’nin koordine ettiği İzmir ve Bursa’da da kurslar açılmıştır. Bunların dışında
sıkıyönetim ilan edilen Kırklareli’nde de Halkevi’nde kurs açılmıştır. Bu kurslara genellikle
devlet yetkilileri ve komutan eşleri katılmıştır. Kurs süreleri 45 gün, iki buçuk ay ve üç aydır.
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Kursa katılma yaşı da 20-45, 30-40, 20-40 yaş iken ve 1944’de 18-45 yaş olarak belirlenerek
aralık genişletilmiştir. Yüksek tahsilliler tercih edilirken kursiyer kadınlardan en az okuma
yazma bilmesi istenmiştir. Müslüman ve Müslüman olmayan kadınlar hatta yabancı kadınlar
da kursa katılmışlardır. Hastanede çalışan hastabakıcı kadınlar da bu kurslara katılıp sınava
girerek birinci ve ikinci sınıf hemşire ünvanı alma şansına sahip olmuşlardır. Dersler, gönüllü
olarak doktorlar, Kızılay ve Ordu Hastabakıcı Hemşire Okulu hocaları tarafından verilmiş,
teorik ve uygulama eğitimleri aynı dönemde verildiği gibi önce teorik sonra uygulama
şeklinde iki safha şeklinde de verilmiştir (Seyhun, 2018, s. 7-30 ).

Tablo 1
Gönüllü Hemşirelik Kurs Bilgileri
S.

Kurs

Nu. başlangıç

Kurs

Kurs yeri

bitiş tarihi

Kursiyer Açıklama
sayısı

tarihi
Kızlay'ın kursudur.
Kursa yabancı kadınlar
da katılmış, bu kadınlar

5 Şubat 1940 Numune Hastanesi

1

önce dil kursu görmüşler
ve sınavları bir hafta
sonra yapılmıştır.

2

3

4

5

1 Haziran
1940

Cebeci Askeri Hastanesi 50

1 Temmuz

Kızılay Hastabakıcı

1940

Hemşireler Mektebi

3 Haziran

Gülhane Askeri

1940

Hastanesi

15 Eylül 1940

En az okur yazar (2,5 ay
günde iki saat)
Kızılay'ın açmış olduğu
dördüncü kurstur. (2045 yaş)
30-40 yaş

Gülhane Askeri
Hastanesi
Askeri Hastanelerde

6

15 Eylül 1940

Gümüşsuyu Askeri
Hastanesi

50

açılan ikinci kurstur.
(20-40 yaş islam-gayri
islam, lise ortaokul ve
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lise mezunları) (üç ay)
7

8

9

10

11
12

Askeri Hastanelerde

15 Ocak 1941

Mayıs 1940

açılan üçüncü kurstur.
27 Nisan

Gümüşsuyu Askeri

1941

Hastanesi

28 Nisan

Gülhane Askeri

1941

Hastanesi

29 Nisan

Haydarpaşa Askeri

1941

Hastanesi

23 Mart

Samsun Askeri

1941

Hastaneleri

Isparta Askeri Hastanesi

14

Kırklareli Halkevi

16

17

2 Mayıs 1941

Üç Hastane'den toplam
120 kursiyer mezun
olmuş

62

Samsun'daki üçüncü
kurstur.

Bursa Askeri Hastanesi

13

15

97

Cebeci Askeri Hastanesi

8 Haziran

Üniversiteli kızlar için

1941

kurs açılmıştır.

12 Mayıs

Gümüşsuyu Askeri

Dördüncü devre kurstur.

1941

Hastanesi

(18-45 yaş)
Tıp Fakültesi kız

18

30 Mayıs
1941

öğrencileri için

Haseki Hastanesi

açılmıştır ve bu
kurslardan ikincisidir.

19

20

21

22

23

5 Haziran
1941
5 Haziran
1941
5 Haziran
1941

İstanbul Yardımsevenler

Cerrahpaşa Hastanesi

Cemiyeti'nin koordine
ettiği ilk kurslardır.

Numune Hastanesi

Etfal hastanesi

(1700 hastabakıcı
180

ihtiyacına yönelik
olarak) İstanbul'da üç

12 Mayıs

Gülhane Askeri

bin müracaat olmuştur.

1941

Hastanesi

Kursların 1941 haziran

5 Haziran

Haydarpaşa Askeri
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başına kadar başlayacağı
bildirilmiştir. (45 gün)

1941

Hastanesi

(08.00-11.00 saatleri
arası teorik, 11.00-12.00
saatleri arası pratik)

Haydarpaşa Askeri

24

Hastanesi

25

Pendik'ten gelen
kadınlar için açılmıştır.
Bu kursa İzmir Musevi

İzmir Yardımsevenler

25

26

Bu grup Kartal ve

Cemaati kadınları da

Cemiyeti

katılmıştır.

Bursa Yardımsevenler Cemiyeti

Haziran 1941

Ankara Yardımsevenler
Cemiyeti tarafından
açılmıştır. Cemiyete üye
27

1 Mart 1944

12 Mayıs

Ankara Numune

1944

Hastanesi

125

30 kadın ve toplamda
150 kişi başlamıştır.
Dersler Pazartesi,
Çarşamba, Cuma günleri
olmuştur.
Bu kursa Türkiye'de

28

Kasım 1944

İstanbul Yardımsevenler
Cemiyeti

13

bulunan İran Kadın
Partisi delegeleri de
katılmıştır.

Dersler önce teorik sonra uygulama olabildiği gibi hem teorik hem pratik aynı anda devam
etmiştir.
Kursta ders veren hocaların yazdığı ders kitapları, Yardımsevenler Cemiyetinin katkısıyla
yayınlanmıştır. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara diplomaları verilmiştir. Bu
kurslara hastanelerde çalışmaya devam eden hastabakıcılar da katılarak bir ve ikinci derece
hastabakıcı hemşireliğe hak kazanmışlardır. Yardımsevenler Cemiyeti tarafından açılan
hastabakıcı kurslarında yetki ve ihtisas sahibi doktorlar hiçbir menfaat karşılığı olmaksızın
ders vermişlerdir. Ankara’da bu kursta görev alan hekimler, ders notlarını yazmışlar, bu notlar
Yardımsevenler Cemiyeti tarafından 2500 sayı üzerinden bastırılmış ve ilgili yerlere
dağıtılmıştır (Korkut, 1945). Yardımsevenler Cemiyeti tarafından yayımlanmış ders kitapları
ve ders içerikleri Tablo 2 ve Tablo 3’de gösterilmiştir.
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Tablo 2.
Gönüllü Hastabakıcılık Ders Kaynakları
S.
Nu.
1

2

3

Yazar Adı

Kitap Adı

Yayım Yeri

Zehirli Gazlar ve İlk

Ali Korur

Ankara

1945

57

Anatomi

Ankara

1945

67

Çocuk Bakım Bilgisi (2. bs.)

Ankara

1944

64

Bakteriyoloji

Ankara

1945

72

Ankara

1945

73

Yardımlar

Kamile
Akgün
Haldun
Tekiner

4

Ali Korur

5

İhsan Aksan

Tarih Sayfa

Salgın Hastalıklar ve
Korunma Tedbirleri

Tablo 3.
Gönüllü Hastabakıcılık Ders Kitaplarının İçerikleri
Çocuk Bakım Bilgisi

Anatomi

Normal Çocuğun Evsafı Bebek Hıfz-ı

Hücre, Nesiçler (Dokular), İskelet,

Sıhhasının Başlıca Esasları, Bebek

Adaleler, Sinir Cihazı, Deveran

Ölümleri ve Sebepleri, Çocuğun

Cihazı (Dolaşım Sistemi), Hazım

Günlük Bakımı, Çocuğun Beslenmesi

Cihazları, Teneffüs Cihazı, Beş Duyu

Vitaminler, Kemik hastalığı, Erken

Organları, Cilt ve Ehemmiyeti

doğan, Bibliyografya
Zehirli gazlar ve İlk Yardım

Bakteriyoloji
Mikrobun Tanımı, Mikropların Vücuda
Giriş Yolları,
Hastalık Yapan Mikroplar, Mikrobun
Bulaşma Yolları,
Mikroptan Korunma Yolları

Zehirli Gazların Cinsleri, Fizyolojik
Tasnif 1.Tahriş edici Gazlar
2.Boğucu Gazlar, 3.Yakıcı Gazlar,
4.Öldürücü Gazlar, Korunma

Salgın Hastalıklar ve Korunma Tedbirleri
Salgın Hastalıkların Sebepleri, Salgın Hastalıklarda Sirayet, Salgın
Hastalıkların Seyri, Salgın Hastalıklar Hakkında Bilgi, (tifo, lekeli tifo, basilli
dizanteri, kolera, veba, kızıl, kızamık, çiçek, grip, menenjit, difteri, şarbon,
sıtma) Aşılar, Serumlar ve Korunma
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Tarihi bir geçmişe sahip olan gönüllü hastabakıcılık, İkinci Dünya Savaşı döneminde ihtiyaç
üzerine yeniden gündeme gelmiş ve ülke savunmasında görev alacak kadınlara temel hasta
bakım bilgileri verilmiştir. Kurslarda yetişen bu hemşirelerin en azından bir kısmının
hastanelerde görev aldığını veya hastanede çalışanların ise bu kurs sonunda birinci ve ikinci
sınıf hemşire ünvanı alarak çalışmaya devam ettiğini söylemek mümkündür.
SONUÇ
Özetle, Türkiye, uygulanan dış politika sayesinde yetmiş iki milyon insanın hayatını
kaybettiği bu savaşa girmemiş ve bu sayede Türk toplumu hayatta kalabilmiş, yetiştirilen
hemşireler savaş yaralılarına ve hastalara yardım etmek zorunda kalmamıştır. Ancak bu süreç
hemşirelik için kazanım sağlamıştır. Çünkü savaş tehdidi ile Kızılay, Yardımsevenler
Cemiyeti, asker ve sivil hastaneler, politikacı ve devlet erkanının eşlerinin öncülüğünde açılan
gönüllü hemşirelik kursları ile hemşirelik hizmetlerinin farkındalığının artması sağlanmıştır.
Bu sürecin sonunda hemşireliğin önemi anlaşılmış, TBMM bünyesinde ilk defa hemşireliğe
maddi ve manevi değer verilmesi gerektiği yüksek sesle dile getirilmiş, hemşireliğin sorunları
tartışılmaya başlanmış ve yeni hemşirelik okulları açılması planlanmıştır.
Son söz, kadının yerinin evi olduğuna inanan, erkek ve kız öğrencileri aynı trende görmeye
tahammül edemeyen ve hemşireliği hizmetçilikle eş gören bir toplumda, bu savaş döneminde
hemşireliğin bir ölçüde yurt savunmasının kutsallığı ile eş tutulması, cumhurbaşkanının eşi
Mevhibe İnönü’nün de bu kurslara katılarak örnek olması, hemşireliğin toplumda
saygınlığının artmasına katkı sağlamıştır. Diğer bir nokta da toplumun kadına barış şartlarında
cinsiyet ayrımcılığı yaptığı ancak savaş şartlarında bu kavrama daha esnek yaklaştığı acı bir
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SS-36 SAVAŞ ZAMANI HEMŞİRELİK KODLARI VE HEMŞİRE ANEKTODLARI

WAR TIME NURSING CODES AND NURSING ANECDOTES
Sinem EROĞLU*, Şebnem ÇINAR YÜCEL*
*Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
ÖZET
Hemşirelik kodları; hemşirelik bakımında kaliteyi, mesleğin etik yükümlülükleri ile tutarlı bir
biçimde mesleki sorumlulukları yerine getirilmesini ve etik karar verilmesini sağlar. Etik
kodların geçerli olmasının temel nedeni bir gereksinimi gidermeden ötürü yol gösterdikleri
kitle tarafından benimsenmeleridir. Çatışmalarda askeri hemşireler tarafından birçok
anekdotlar yayınlanmıştır. Bu anektodlara dayanarak, askeri hemşirelerin hizmetlerinde
karşılaştıkları zorlu kararlardan, özünde, etik durumlar ve ikilemler olduğundan rahatsızlık
duydukları açıktır. Örneğin hemşireler bazı sorularla mücadele ettiklerini bildirmiştir: yaralı
hastalar için kıt kaynakların dağıtımı ile ilgili kararları kim alır? Bu hastanın askeri bir üye,
sivil yaralı ya da düşman esir olması bir fark yaratır mı? Hastaları (terminal) bekleyen bir
kategoriye yerleştirebilen ortamda görevlendirilen askeri bir hemşire, yaralanmaların belki de
yurtiçinde gerçekleşmiş olması durumunda kurtarılabilecek olan hastaların triyaj kararlarıyla
nasıl ilgilenir? Askeri üyeler, muhtemelen şefkat yorgunluğu, tükenmişlik ve travma sonrası
stres bozukluğu ile ilgili belirtilerden müzdarip bir şekilde dağıtımdan geri dönüyorlardı. Yine
de, bu koşullar, bir yada fazla yada yinelenen durumların nasıl çözüldüğü ya da nasıl ortaya
çıktığı ile ilgili kalıcı belirsizlik ya da sıkıntı sonucu veya bunların bir sonucu olarak ortaya
çıkıyor mu?. Hemşireler savaş zamanı hemşirelik uygulamalarında karşılaştıkları etik
durumları nasıl tanımladıklarını, değerlendirdiklerini ve yönettiklerini daha iyi anlayarak,
askeri hemşirelerin gelecekteki çatışmalara daha iyi hazırlanabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Savaş; Hemşire; Etik kodlar

ABSTRACT
Nursing codes; quality in nursing care, professional fulfillment and ethical decision making
consistent with ethical obligations of the profession. The validity of ethical codes is adopted
by the mass of people guided by the root cause. Reading these accounts, it is evident that
military nurses are bothered by the difficult decisions that they faced during their service
regarding what, in essence, were ethical situations and dilemmas. For example, nurses
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reported struggling with questions such as the following: Who makes decisions regarding
distribution of scarce resources for wounded patients? Does it make a difference if that patient
is a military member, civilian casualty, or enemy prisoner? How does a military nurse deal
with the triage decisions that may place patients in an expectant (terminal) category in a
deployed setting, but who might be able to be saved if the injuries had perhaps occurred
stateside? Military members are returning from deployment suffering from symptoms related
possibly to compassion fatigue, burnout, and post-traumatic stress disorder. Yet, perhaps
those conditions are as a result of, or compounded by, the lingering uncertainty or distress
related to how one, multiple, or recurring situations were resolved or handled?. By better
understanding how nurses define, assess, and manage the ethical situations they encounter in
wartime nursing practice, it can be said that military nurses can be better prepare for future
conflicts.
Key words: War; Nurse; Ethical codes.
GİRİŞ
Hemşireliğin, 1900’lü yıllarda insanın sağlık ihtiyaçlarının bir başkası tarafından karşılanması
ihtiyacından doğduğu söylenmekte ve hemşirelik etik ilkeleri, dönemin sosyal ve dini
değerlerine göre biçimlendirilmiştir. Hemşireden yardımseverlik, fedakarlık, itaatkarlık,
ağırbaşlılık, inançlılık ve şefkatlilik gibi ilkelere sahip olması beklenmiştir. Buna karşın, bir
süre sonra değişen hemşirelik anlayışı; bu etik kodların tekrar gözden geçirilmesini, hatta
değiştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda yapılan etik çalışmalar sonucunda;
1976 yılında ANA’ nın etik kuralları son şekliyle yayınlanmıştır. Bu kodların yanında ICN ilk
defa 1953 yılında daha sonra 1965, 1973, 2005 yıllarında ve en son 2012 yılında
değişikliklerle, hemşirelik etik ilkelerini yayımlamıştır (2).
Kodlar profesyonel davranış standartlarını belirler. Sadece mevzuatla ilgili davranışlarda
değil, aynı zamanda hastalara bakım ve ilgi göstermek ve kaliteli bakımı gösteren
davranışlarda bulunmak gibi ahlaki durumları da içermektedir. Etik kurallar, hemşirelerin
topluma davranışlarından ne beklemeleri gerektiğine dair bir mesaj göndererek profesyonel
davranış standartlarını da oluşturur. Etik davranışın kodlanmasında, kanunlar ahlaki kurallar
çerçevesinde hemşirelik değerlerini, görevlerini ve erdemlerini aydınlatır. Örneğin, hemşireler
cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, din, etnik köken ve sosyoekonomik statüye dayalı ayrımcılık
gözetmeksizin her bireye özen gösterme yükümlülüğündedir. ICN hemşirelik uygulaması için
hemşirelerin dört temel sorumluluğunu tanımlamıştır: sağlığı desteklemek ve teşvik etmek,
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hastalıkları önlemek, sağlığı onarmak ve iyileştirmek ve acıyı hafifletmek. Kural, hemşirelerin
kültürel haklar da dahil olmak üzere yaşama ve seçim hakkı, onurlu ve saygıyla muamele
görmeleri de dahil olmak üzere insan haklarına saygı göstermeleri beklenmektedir. Ayrıca, bu
bakım yaş, renk, inanç ve mezhep, kültür, sakatlık veya hastalık, cinsiyet, cinsel yönelim,
milliyet, siyaset, ırk veya sosyal statü gibi konular da dikkate almalı ve bunlarla
sınırlandırılmamalıdır (3,12).
Çatışmalarda askeri hemşireler tarafından birçok anekdot yayınlanmıştır (4,5,6,7,8). Bu
anektodlara dayanarak, askeri hemşirelerin hizmetlerinde karşılaştıkları zorlu kararlardan,
özünde, etik durumlar ve ikilemler olduğundan rahatsızlık duydukları açıktır. Örneğin
hemşireler bazı sorularla mücadele ettiklerini bildirmiştir: yaralı hastalar için kıt kaynakların
dağıtımı ile ilgili kararları kim alır? Bu hastanın askeri bir üye, sivil yaralı ya da düşman esir
olması bir fark yaratır mı? Hastaları (terminal) bekleyen bir kategoriye yerleştirebilen ortamda
görevlendirilen askeri bir hemşire, yaralanmaların belki de yurtiçinde gerçekleşmiş olması
durumunda kurtarılabilecek olan hastaların triyaj kararlarıyla nasıl ilgilenir? Askeri üyeler,
muhtemelen şefkat yorgunluğu, tükenmişlik ve travma sonrası stres bozukluğu ile ilgili
belirtilerden müzdarip bir şekilde dağıtımdan geri dönüyorlardı (8,9,10). Yine de, bu koşullar,
bir yada fazla yada yinelenen durumların nasıl çözüldüğü ya da nasıl ortaya çıktığı ile ilgili
kalıcı belirsizlik ya da sıkıntı sonucu veya bunların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor mu? (9).
Öfke, korku, kızgınlık, nefret ve önyargı gibi duygusal tepkiler, hemşirelik etik kuralları ile
çelişir. Birçoğu tutukluların eylemlerini geçip onları insan gibi görebildiler; ancak birçok kişi
bu bireyleri düşman ve belki de dost güçlere zarar verme nedeni olarak gördüğünden dolayı
sadakatleri ile çelişmiş hissediyordu (11). Irak'ta ya da Afganistan'da ciddi bir ortamda
görevlendirilen hemşireler, bakım sağlamakla yükümlü oldukları sivil halkın ya da
direnişçileri yada tutukluların kültür ve inançlarına saygı göstermede zorluk çektiğini
belirttiler. Bazı yeni hemşireler temel subay kursundan hemen önce birimlere atandılar ve
yaralıların sunduğu travma bakımı düzeyine hazır olmadıklarını ifade etmişlerdir.
Hemşirelerin çoğu, oryantasyon eğitim sürecinin bir parçası olarak tamamlanmış askeri
modüller aracılığıyla alındığını kaydetmiştir. Resmi eğitim ahlakı derslerine, Amerikan
Hemşireler Birliği'ne yada etik ve profesyonel davranışları yönlendiren ICN etik kurallarına
çok az kişinin başvurduğu bildirilmiştir (9).
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HEMŞİRELER VE İNSANLAR
Hemşireler ve insanlar için standartlar, hemşirelerin profesyonel davranışları ve hemşirelik
bakımı gerektiren kişilere bakım sağlamak için kaynakların adil bir şekilde tahsis edilmesine
ilişkin beklentileri ile hastaların bakım aldığı kültür ve çevreye saygı göstermesindeki
öncelikli sorumluluklarını listelemektedir (3,12). Veri setlerinden çıkan temaların bazıları, bu
öğede öngörülen ve ortaya konan bazı standartları göstermiştir. Hemşireler, hemşireliğin ilk
ilkesini tekrarlamışlardır, “ana sorumluluk, hemşirelik bakımı gerektiren kişilerdir.”
Hemşirelerin bu standardı gösteren yorumları, “Her zaman hastaların iyiliği için çalışmak ya
da onlara zarar vermemek, statüden bağımsız olarak, yani düşman savaşçı, koalisyon kuvveti,
yerel vatandaşı, durum ne olursa olsun .. ” sözlerine dayalıdır. Hemşireler, bir başka
hemşireye şu şekilde tavsiyede bulunduklarını söylemiştir: “Neden tıbbi alanda olduklarını
hatırlatırım ve temel olarak sorumluluklarımızın, profesyonelliğimizin, etik ve değerlerimizin
ve bunların hepsinin ne olduğunu vurgulayacağım”. Hemşirelerin bu konudaki düşünceleri;
-Hemşireler hayal edilenden daha çok hayat kurtardılar. Orada, hemşirelerin, hastayı
savunmak için çeşitli durumlarda farklı hekimlere gitmeye devam etmeleri gerektiğini
belirttiğini söyleyebilirim.
- Müslüman geleneğinde ölüm sonrası bakım ile ilgili olarak: “Onlar insanoğluydu ve
saygı ve özeni hak ettiler. Müslümanlar, gömülmeleri gereken bir zaman çizelgesi var, bu tür
şeyler.”
-Herkes insanoğludur ve her şeyin en iyisini hak eder (9).
HEMŞİRELER VE UYGULAMA
Hemşireler ve uygulama için standartlar, kişisel sağlık ve yeterlilik standartlarını korumak,
sorumluluğu kabul etmek ve yetkilendirmek, insanların güvenliğini ve onurunu korumak ve
ahlaki davranışı teşvik etmek için kültür uygulamak gibi profesyonel yargıları kullanmaktadır.
Hemşirelerin birçoğu, yaralılarla karşılaşacak olan sivil kayıplar nedeniyle pediatrik bakım
sağlama ihtiyacının da altını çizdi: “Sadece pediatrik hastalara bakmak, oradaki nüfus için
önemliydi.” Bazı hemşireler uygulamalar konusunda şu şekilde ifade etmişlerdir:
-Dürüst olmak gerekirse bence önyargılarınızın olduğunu kabul etmektir. Tanrım,
Tanrı'ya ver, kabul et, eğer bir savaş düşmanı ve bir asker aynı zamanda buraya dönerse, o
adamın boynuna bir iğne atmak istiyorum, ama yapamazsın. Siz sağlık profesyonellerinden
birisiniz, herkesin bir insan olduğu farklı bir standartla yaşamak zorundasınız ve hepsi de en
iyisini hak ediyor.
-Bence şöyle bir fırsat var: “Bundan böyle bir insan olarak nerede yetişebilirim?” (9).
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HEMŞİRELER VE PROFESYONELLİK
Bu ICN kodunun üçüncü unsuru hemşirenin profesyonel değerler ortamı sağlaması
gerektiğini; kabul edilebilir uygulama standartlarını belirlemesi ve uygulaması gerektiğini ve
güvenli çalışma koşullarını sürdürmesi gerektiğini dikte eder. Özellikle isyancılar ve
tutuklularla çalışan hemşireler, bu hastalar ile yaralı Amerikan askerleri arasında hareket
etmeyi zor bulmuşlardır. Savaşın başlarında, yöneticiler eğer mümkünse hastaları
ayrıştırmanın daha iyi sonuçlandığını buldular. Daha sonra hemşireler, tükenmişlikten
kaçınmak için bu birimler arasında bir gruptan diğerine bir takım personel değişikliği ile
atanabilirdi (9).
HEMŞİRELER VE İŞ ARKADAŞLARI
Bu unsur, meslektaşlık ve meslektaşlar arasında kolektif işbirliği standartlarını benimsemekte
ve içermekte ve diğerlerini etik davranışları geliştirmeye yönlendirmekte ve diğerlerinden
tehlike altında olan hastaların sağlığını korumaktır. Birçok hemşire görevlendirme yapılan
birimdeki meslektaşlarıyla olan yakınlıktan söz etti. Her biri, diğer meslektaşlarının kendi
beceri seviyesi veya seviyesinin üstünde çalışmasını sağladığını belirtti. Örneğin, bu konudaki
alıntılar şöyledir:
-“Her gün takım arkadaşlarımızla bir araya geldik. Gelen insanları ve düşünceleri hep
kabul ettim. “Evet düşüncelerini dinliyorum” derdim.”
- “Benim açımdan, uygulama pratiğim burada daha fazla gelişti çünkü tüm doktorlar
buradakilerin çoğunu orada yaptılar. Orada karar vermek size düşüyor ve mümkün olan en
kısa sürede onları bilgilendirmeniz için yatak başında size güveniyorlar.”
-"En iyisini yapacağız, işimize sıkı sıkıya sarılacağız ve iyi yapacağız. Bu tam olarak
yaptığımız şeydi."
Hemşireler savaş zamanı hemşirelik uygulamalarında karşılaştıkları etik durumları nasıl
tanımladıklarını, değerlendirdiklerini ve yönettiklerini daha iyi anlayarak, askeri hemşirelerin
gelecekteki çatışmalara daha iyi hazırlanabileceği söylenebilir (9).
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SS-38 ÇANAKKALE SAVAŞI’NDA SAĞLIK HİZMETLERİ VE HEMŞİRELİK

HEALTHCARE SERVICES DURING THE GALLIPOLI WARS AND NURSING
Süheyla ALTUĞ ÖZSOY* Ebru KONAL**Esin ATEŞ**
*Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı (Prof. Dr)
** Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı (Arş. Gör)
Özet:
Çanakkale Cephesi gerek cephenin İstanbul’a yakınlığı ve gerek bölgedeki hastane
teşkilatlarının çokluğu ile sağlık hizmetlerinin daha verimli sunulmasını sağlamıştır.
Çanakkale cephesinde pek çok hemşire görev almıştır. Hemşireler; savaşlara katılarak hem
kadının sosyolojik olarak ev dışında var oluşunu sağlamışlar hem de yaralılara yaptıkları yara
bakımı ve debridmanı, çevre sanitasyonu, kan ve kan ürünlerini uygulama, bağışıklama,
psikolojik bakım gibi uygulamalar ile hemşirelik mesleğinin temellerini atmışlardır. Savaş
alanında sağlık hizmetleri kapsamında yaralanan askerlere ilk müdahale mevzilerinde
yapılarak, durumu iyi olanlar cepheye ağır olanlar kıta sargı yerlerine gönderilmiştir. Askerler
savaşa katılmak için cepheye gönderilmeden önce de adına “tahaffuzhane” denilen
merkezlerde sağlık kontrolüne ve yanaşık düzen eğitimine tabi tutulmuşlar ve bağışıklama
için kolera, tifo, çiçek, dizanteri gibi bulaşıcı hastalıklara karşı periyodik olarak
aşılanmışlardır. Çevre sanitasyonu kapsamında hemşireler, askerlerin haftada en az bir kez
yıkanması, helaların kireç ve kireç sütü ile dezenfekte edilmesi, bit yoklamaları yaptırılması,
içme sularının bulunduğu küplere musluk takılması, kolayca kurulabilen seyyar fırınlarda
giysilerin temizlenmesi konusunda faaliyetlerde bulunmuşlardır.
Sağlık Hizmetleri Çanakkale Savaşı boyunca ikinci bir savaş alanı oluşturacak ölçüde kritik
bir alanı oluşturmuştur. Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti hastaların sevk ve bakımında
uyguladığı stratejiler ve yöntemler ile savaşın kaderini belirlemiştir. Sağlık teşkilatı, çok dar
bir sahada, sıkışık durumda bulunan bir orduya, sağlık hizmeti sunmak adına o günün
koşullarında

eldeki

imkânlar

ölçüsünde

birtakım

önlemler

alarak

uygulamalarını

gerçekleştirmiştir. Zorlukların ve sıkıntıların çok yoğun yaşandığı bu cephede Çanakkale ve
çevresindeki hastanelerde, ağır ve çok hassas bir sağlı hizmeti büyük bir dirayetle
yürütülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Savaş, sağlık hizmetleri, hemşirelik
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Abstract:
The Dardanelles Front has made the healthcare services more efficient by the proximity of the
front to Istanbul and by the large number of hospital organizations in the region. Many nurses
were on duty in Çanakkale. Nurses; By participating in wars, both women got sociologically
outside of home and they laid the foundations of nursing profession with applications such as
wound care and debridement, environment sanitation, blood and blood products application,
immunization and psychological care. The soldiers who were wounded in the field of health
services in the field of war were carried out at the first intervention positions and those who
were in good condition were sent to the continent's places. Before the soldiers were sent to the
front to join the war, they were subjected to health control and berth training in the centers
called an siegehouse bulaş and were periodically vaccinated against contagious diseases such
as cholera, typhoid, flower and dysentery for immunization. Within the scope of
environmental sanitation, nurses have been involved in washing the soldiers at least once a
week, disinfecting the halves with lime and lime milk, performing bit checks, installing
faucets in drinking water cubes, cleaning clothes in mobile kilns that can be easily installed.

Health Services has formed a critical area to form a second battlefield during the Battle of
Çanakkale. Ottoman Hilal-i Ahmer Society determined the fate of the war with the strategies
and methods applied in the referral and care of the patients. In a very narrow field, the health
care organization carried out a number of measures in order to provide health services to a
cramped army, in the circumstances of that day. In this frontier where the difficulties and
problems are very intense, a heavy and very sensitive health service was carried out with great
appreciation in Çanakkale and its surrounding hospitals.
Keywords: War, health services, nursing
GİRİŞ
Çanakkale Muharebeleri, tarihin akışı içinde yalnız, siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel
yönleriyle değil sağlık hizmetlerinin gelişimi açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur.
Sağlık hizmetleri Çanakkale Muharebeleri boyunca ikinci bir savaş alanı oluşturacak ölçüde
kritik bir alanı oluşturmuştur. Yaralıların nakli, hastanelerin durumu, yaralılara müdahale ve
tedavileri sırasında yaşanan aksaklıklar, bulaşıcı hastalıklarla mücadele savaşın kaderi
üzerinde belirleyici bir rol oynamıştır. Çanakkale Muharebeleri’ nde tüm imkansızlıklara
rağmen bu alanda gösterilen performans, savunmayı ayakta tutan en önemli faktörlerden
birini oluşturmuştur (1).
269

YARALILARIN İSTANBUL HASTANELERİNE NAKLİ VE HASTANELERİN
DURUMU
Çanakkale Cephesi gerek cephenin İstanbul’a yakınlığı ve gerek bölgedeki hastane
teşkilatlarının çokluğu ile sağlık hizmetlerinin daha verimli sunulmasını sağlamıştır. Nakliyat
hastanelerinde bekleyen yaralılar hasta nakline tahsis edilmiş Şirket-i Hayriye vapurları veya
yüklerini boşaltıp dönmekte olan diğer vapur, taka, mavna ve yelkenlilerle başta İstanbul
olmak üzere memleket içindeki hastanelere nakledilmiştir (1,2). Cephede yaralanmış bir
askerin bir menzil hastanesine veya İstanbul’a nakli için toplamda kırk sekiz saatlik süre
belirlenmiştir. Ancak harbin şiddetinin arttığı zamanlarda hedeflenen kırk sekiz saatlik süre
genellikle tutturulamamıştır. Sargı yerlerinden yaralıların hastanelere sevklerinde sıkıntılar
yaşanmış, muharebeler sonrası tedavi için geriye sevk edilemeyen binlerce yaralı, ova ve
derelerde açıkta beklemek zorunda kalmıştır. Muharebelerin şiddetli olduğu zamanlar
hastanelerde büyük yığılmalar olmuş, kapasitelerinin üzerinde yaralı almak zorunda
kalmışlardır. Lahey Sözleşmesinde (1907), sağlık kuruluşlarına asla saldırı yapılmayacağı,
personel ve araçların alıkonulmayacağı kararı alınmıştır. Ancak itilaf devletlerinin uçaklarının
yaralı taşıyan teskerecileri, hastaneleri, nakliyat gemilerini bombalamaları üzerine yaralıların
nakillerinin gece yapılmasına karar verilmiştir (2). Çanakkale’den binlerce yaralının nakli
gündeme gelince Sahra Sıhhiye Müfettişliği’nin talebi üzerine, hazırlanan plan çerçevesinde,
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti önderliğinde yaralılar Galatasaray, İstanbul ve Daruşşafaka Mekteb-i
Sultânîlerine yerleştirilmiştir. Hastane kapasitelerinin arttırılmasında sivil halkında büyük
katkısı olmuş, hemen hemen savaş bölgesi civarındaki bütün köy halkı seferber olmuştur.
Yaralıların tedavilerinde sadece Hilâl-i Ahmer Cemiyeti faal olmamış, İstihlâk-i Millî
Kadınlar Cemiyeti de 100 yatak kapasiteli hastane kurulmasını sağlamıştır. Çanakkale
Savaşı’nda menzil ve vatan hastanelerine sevk edilen yaralı ve hastaların toplamı 150.868’dir.
Ancak cephedeki hastanelerdeki toplam yatak kapasitesi 5.050’ye ulaşabilmiştir (3,4).
BULAŞICI HASTALIKLARLA MÜCADELE
Askerler savaşa katılmak için cepheye gönderilmeden önce adına “tahaffuzhane” denilen
merkezlerde sağlık kontrolüne ve yanaşık düzen eğitimine tabi tutulmuşlar ve bağışıklama
için kolera, tifo, çiçek, dizanteri gibi bulaşıcı hastalıklara karşı periyodik olarak
aşılanmışlardır. Gerektiğinde aşı uygulamalarına Sahra Sıhhiye Dairesi önderliğinde cephede
de devam edilmiştir (3,4).
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Orduda ‘sıtma’ salgınını önlemek için laboratuvarlar kurulmasına rağmen salgın
önlenememiştir. Atık sular ve bataklıklardan kaynaklı ‘sıtma’ ile ilgili önlem olarak küçük
tatlı su birikintilerini ve bataklıkları önleyecek drenaj kuyuları açtırmak için büyük çaba
harcanmış ancak bataklık zemin nedeniyle başarılı olunamamıştır. İlaç kıtlığı nedeni ile
sıtmalı olan askerlere haftada iki kere birer gram ‘kinin’ verilmiştir (3-6). Bitten kaynaklı tifüs
hastalığının ortaya çıkması üzerine cepheye en yakın tren istasyonu ile Gelibolu arasındaki
menzil yolu/kavşak noktada bulunan Keşan’da üç seyyar etüv ile bir adet menzil temizleme
istasyonu açılarak orduya dâhil olan yeni askerler temizlenmeye başlanmış ve bu
uygulamadan sonra bir daha yaygın tifüs salgını görülmemiştir. Askerler cepheye alınmadan
önce tifoya karşı aşılanmış olduklarından 149 vakadan sadece 36’sı ölümle sonuçlanmıştır.
Dizanteri ve kolera salgınları ile mücadele de ise, ilaç yokluğu nedeniyle killi toprak
kullanılmıştır. Orduda yetersiz beslenme nedeniyle büyük bir iskorbüt salgını görülmüştür.
Buna karşı bol miktarda yeşil sebze ve salata tüketimini sağlayarak mücadele edilmeye
çalışılmış ve yaklaşık 1000 vakaya ulaşan salgının hızla önlenmesi başarılmıştır (5,6). Çevre
sanitasyonu kapsamında hemşireler, askerlerin haftada en az bir kez yıkanması, helaların kireç
ve kireç sütü ile dezenfekte edilmesi, bit yoklamaları yaptırılması, içme sularının bulunduğu
küplere musluk takılması, kolayca kurulabilen seyyar fırınlarda giysilerin temizlenmesi
konusunda faaliyetlerde bulunmuşlardır (4-6).
YARALANMALAR VE TEDAVI YÖNTEMLERI
Yaralanmaların büyük bir kısmı baş, göğüs, kol ve bacak kısmında gerçekleşmiştir. Bunların
çoğu da bomba, şarapnel veya piyade mermilerinden meydana gelmiştir. Vücutta oluşan
yanıklar da daha çok topçu ateşlerinin düştüğü noktalarda etrafındaki her şeyi yakması
sebebiyle oluşmuştur. Cephede el yaralanmaları da sıklıkla görülmüş, ellerin hareketli organ
olması sebebiyle iyileşmesi uzun zaman almıştır. Cephede yaralanan bir askerin yarası, bazen
çantasının kapağının arka kısmında dikili veya ceketinin iç arka alt ve üst kısmına dikili “harp
paketi” (gazlı bez, bant ve tentürdiyot) kullanılarak sarıldıktan sonra teskereci veya sıhhiye
askerleri tarafından siperlerin hemen gerisinde tesis edilmiş “yaralı yuvalarına” getirilmiştir
(3,4).
Ağır yaralıların tedavisinde sunulan sağlık hizmetleri yetersiz kalmıştır. Sağlık personeli ve
malzeme yetersizliği nedeniyle yaralıların büyük kısmına eksik tedavi uygulanmış ve etkin
yara bakımı yapılamamıştır. Gelibolu Yarımadası’nın toprağı, gazlı kangrene yol açan
bakterileri barındıran bir toprak olmamasına rağmen çok sıkı bandaj yapılması, çok sık bandaj
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değiştirilmemesi veya yaranın iyi temizlenmemesi, ödemin boşaltılmaması gibi durumlar
nedeniyle gazlı kangren sıklıkla görülmüştür (3,5,6). Yara içindeki büyük taş, deri, kumaş
parçaları forsepslerle ayıklanarak yarayı çevreleyen ölü doku iyot ile temizlenmiş ve saf
hidrojen peroksit ile yıkanmıştır. Savaşın başlangıcında iyot sıkıntısı baş gösterdiği için yara
debridmanı ve bakım uygulamalarında tentürdiyot kullanımı konusunda dikkatli olunmuştur.
Yara bakımında doku parçalarını, tüyleri ve yaraya kaynamış kumaş kalıntılarını temizlemek
için yumuşatıcı olarak borik asit, merhem veya vazelin kullanılmıştır. Ayrıca hastanelerde
morfin miktarı yetersiz olduğu için çok fazla acı çeken ve özellikle akciğerlere doğru
kanaması olan yaralılarda morfin kullanılmıştır (4). Ameliyathanelerde borik asit, limon tuzu
ve ılık sudan oluşan bir karışım, antiseptik olarak kullanılmıştır. Anestezi için kloroform sık
kullanılmış ancak enfekte olmuş yaralarda eter uygulanmıştır (5,6).
CEPHEDE HEMŞİRELİK UYGULAMALARI
Çanakkale Muharebeleri sırasında sağlık hizmetlerinde hastanelerin açılması ve fiziki alt
yapının hazırlanması yanında buralarda hizmet sunacak personelin temini ve yetiştirilmesi
diğer önemli problemler arasında olmuştur. Kısa sürede İstanbul’a binlerce yaralının gelmesi
ve onlarca hastanenin açılması bu durumu önemli kılmıştır. Bu konuda da Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti faal olmuş, hastanelerde istihdam edilmek üzere 284 hemşire görevlendirmiştir.
Hemşirelerin büyük bir kısmı İstanbul’un kültürlü, bilinçli, hatta çoğu eğitimli ve köklü
ailelerden gelmiştir (7). Kendi semtlerinde açılan hastanelerde gönüllü çalışarak şefkat ellerini
kahraman askerlerimizden esirgememişlerdir. Sadece kadınlar yaralılara şefkat ile hizmet
etmemiş, birçok erkek de hasta bakım hizmetine katılmıştır. Çalışmalar kısa sürede netice
vermiş, binlerce yaralı tedavileri sonrası tekrar cepheye gönderilmiştir. Çanakkale cephesinde
hastabakıcı hanımlar savaşa katılarak hem kadının sosyolojik olarak ev dışında var oluşunu
sağlamışlar hem de yaralılara yaptıkları yara bakımı ve debridmanı, çevre sanitasyonu, kan ve
kan ürünlerini uygulama, bağışıklama, psikolojik bakım gibi uygulamalar ile hemşirelik
mesleğinin temellerini atmışlardır (7,8).
SONUÇ
Çanakkale deniz ve kara savaşları yaklaşık on bir ay sürmüştür. Türk kuvvetlerinde asker
sayısı bakımından bir sıkıntı yaşanmamıştır. Sağlık hizmetinin sunumu için gerekli hazırlıklar
yapılarak, hastaneler ve yatak sayıları artırılmış ve konuşlandırıldıkları yerlerde düzenlemeler
yapılmıştır. Cephanenin üretilip cepheye ulaştırılmasında, malzemelerin temininde, sağlık
faaliyetlerinin az sayıda personel ve malzeme ile yürütülmesinde pek çok zorluklar
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yaşanmıştır. Yaklaşık 218.000 zayiatın verildiği Çanakkale savaşlarında sunulan sağlık
hizmetleri çağdaş hemşirelik mesleğinin temelini oluşturmuştur.
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ÖZET
İnsan ırkının geliştirilmesini işaret eden öjeni 20. yüzyılın başlangıcında ABD, Büyük
Britanya ve Almanya gibi birçok ülkede popüler bir bilim hareketi olarak ortaya çıkmıştır.
Birinci Dünya Savaşı’nda mağlup olan Almanya İmparatorluğu’nun Doğu Avrupa’ya
yayılmaya karar vermesiyle birlikte “Üstün Alman Irkı Propagandası” kadınlarda dahil
toplumun her kesimini etkisi altına almıştır. Hitlerin çağrısı ile birçok deneyimsiz ve eğitimsiz
insan işsizlikten kurtulmak için hemşire olmak üzere başvuruda bulunmuştur. Ötenazi
programları 1939'da çocukların ötenazisi ile başlamış (Kinderacktion) ve 1941'den itibaren
yetişkin (Acktion T-4) programı da eklenmiştir. Hemşireler ya insanlık dışı işlenen suçlara
şahit olmuş ya da bu suçları bizzat işlemişlerdir. Yahudi ve Çingeneler’e yapılan soykırımla
birlikte, aynı zamanda kusurlu kabul edilen Almanların yok edilmesi için akıl hastanesindeki
engelli bireylerin öldürülmesi, ötenazi ve kısırlaştırma programları, toplama kampı revirleri,
sağlık kontrolleri için gettoları ziyaret edilmesi gibi çeşitli uygulamalarda bulunulmuştur.
Alman hemşire ve tarihçi olan Hilde Steppe, Üçüncü Reich dönemindeki hemşirelere yönelik
yaptığı araştırmada çok sayıda hemşire ile görüşme yapmıştır. Görüşmeler sonunda
hemşirelerin çoğunun “gereksiz” bireylerin yaşamlarını sonlandırmanın daha iyi olduğu ve
onlara karşı merhametli davranıldığı görüşünde oldukları saptanmıştır. Savaş sonrası
mahkemelerde yargılanan birçok hemşire verilen emri yerine getirdiklerini söyleyerek kendini
savunmuş ve ceza almadan hayatına devam etmiştir. Bu hemşireler arasında Irmgard Huber,
Pauline Kneissler ve Erika Ohr isimleri öne çıkmaktadır.
Hemşireler olarak, bu tarihi hataların tekrar yaşanmaması adına mesleğimizin ve
meslektaşlarımızın bu karanlık dönemini araştırmak konusunda ahlaki bir sorumluluğumuz
bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ötenazi; Nazi Almanya’sı; Hemşirelik
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ABSTRACT
Eugenics, referring to the development of human race, emerged as a popular field of science
in many countries as the USA, the Great Britain and Germany. Following its defeat in the
First World War, the German Empire decided to spread through the East Europe and along
with this decision, the “Superior German Race Propaganda” exercised influence over all parts
of the society, including women. With Hitler’s announcement, a lot of uneducated and
inexperienced people applied to become a nurse to get rid of unemployment.

Euthanasia programs started with euthanasia of children in 1939 (Kinderacktion) and from
1941 on, adult euthanasia program (Acktion T-4) was included. Nurses either witnessed these
inhumane crimes or they themselves executed such crimes. In addition to the genocide carried
out against Jews and Gypsies, nurses were also charged in euthanasia programs of disabled
German citizens, who were considered as malformed, in mental institutions and they
participated in various implementations such as visiting ghettos for their health checks,
participated in euthanasia and castrating programs and in the infirmaries of concentration
camps.
German nurse and historian, Hilde Steppe interviewed with several nurses in her study about
the nurses in the period of Third Reich. At the end of the interviews, it was found that most of
the nurses agreed that ending the lives of “unworthy” individuals was better and that they
were treated mercifully. Many of the nurses judged in the courts after the war defended
themselves stating that they carried out the orders that they were given and they continued
their lives without having been penalized. Among these nurses, Irmgard Huber, Pauline
Kneissler and Erika Ohr come to the fore.

In order not to experience and make these historical mistakes again, we, as nurses, have a
moral responsibility to research this dark period of our profession and colleagues.
Keywords: Euthanasia; Nazi Germany; Nursing
NAZI DÖNEMI ÖTENAZI PROGRAMLARI
Ötenazi kelimesi; Yunanca, eu; güzel, hoş ve thanatos; ölüm kelimelerinin yan yana
gelmesiyle oluşmakta olup kolay, hoş ölüm anlamına gelmektedir. Tıp bilimi açısından ise;
ölümün kaçınılmaz olduğu, iyileşme olanağı bulunmayan veya dayanılmaz acılar içinde olan
ve nitelikli bir yaşamı olmayan hastaların istemleri halinde tıbbi yollarla öldürülmesi (aktif
ötenazi) veya tıbbi yardımın kesilerek ölüme terk edilmesi (pasif ötenazi), şeklinde
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tanımlanmaktadır. Hukuk biliminde ise ötenaziyi hak ve hürriyetler açısından ele almış ve
ölüm hakkı olarak tanımlamıştır (1).
İnsan ırkının geliştirilmesini işaret eden öjeni kavramı 20. yüzyılın başlangıcında ABD,
Büyük Britanya ve Almanya gibi birçok ülkede popüler bir bilim hareketi olarak ortaya
çıkmıştır. Bazı öjeni politikaları sağlığın korunması, kalıtım ve üremeye yönelik eğitimler ile
halk sağlığını geliştirmeyi hedeflemiştir. Fakat genetik olarak “kusurlu” veya “sapkın” olarak
kabul edilen bireylerin toplum için tehdit oluşturduğunu savunan olumsuz öjeni politikaları da
mevcuttu. Bu olumsuz politikalar özellikle 1939-1945 Nazi dönemi ötenazi programlarında
istismar edilmiştir (2). Bu dönemde, Darwin’in evrim teorisi ve filozof Friedrich Nietzche’nin
görüşlerinden beslenen bir anlayışla bazı yaşamların yaşanmaya değmez olduklarını biyolojik
olarak kanıtlama eğilimi doğmuştur. Nietsche, 1889 yılında yazdığı “Moral für Arzte”
(Hekimler için Ahlak) adlı yazısında; “Hasta, toplum için parazittir. Belli bir durumda, artık
daha fazla yaşamak uygun değildir.” diyerek ötanazinin gerekliliğini savunmuştur. Bu
görüşlerden de beslenen ve böylece kendisine meşruiyet sağladığını düşünen Nazi
Almanya’sında 8.000’e yakın çocuk ve 70.000’den fazla yetişkin, ötanazi gerekçesi ile
öldürülmüştür (3). Milyonlarca insanın soykırıma uğradığı holokost’tan önce Alman
hükümeti engelli yetişkin ve çocuklar için ötenazi programları oluşturmuştur. Planlı ötenazi
Nazi döneminden daha eski bir tarihe sahip olup Avrupa ve Amerika literatüründe yer yer
destek bulmuştur. Fakat yaşamaya değer bulunmayan hayatları sonlandırma fikri I. Dünya
Savaşı sonrasında legal ve medikal literatürde ilk defa tartışılmaya başlanmıştır (2). Bu
dönemde şizofreni, depresyon ve diğer akıl hastalıkları olan insanlar, Serebral palsi ve Down
sendromu gibi rahatsızlıkları olan çocuklar ve savaşın sonuna doğru, ağır yaralanan askerler
de öldürülmüştür. Tüm bu uygulamalar Hitler tarafından merhamet ölümü olarak
adlandırılmış ve bu durum hemşireler tarafından da geniş kabul görmüştür. Nazi dönemi
ötenazi programlarında doktorların rolü bilinirken, hemşirelerin rolü büyük ölçüde göz ardı
edilmiştir. Birçok uzmana göre hemşireler Ulusal Sosyalist Öjeni Programına aktif katılım
göstermişlerdir. (4).
Birinci Dünya savaşında mağlup olan Almanya İmparatorluğunun Doğu Avrupa’ya
yayılmaya karar vermesiyle birlikte “Üstün Alman Irkı Propagandası” kadınlarda dahil
toplumun her kesimini etkisi altına almıştır. Hitlerin çağrısı ile birçok deneyimsiz ve eğitimsiz
insan işsizlikten kurtulmak için hemşire olmak üzere başvuruda bulunmuştur. Bu yeni
hemşirelerin çoğu ilkel düzeyde ilkokul eğitimi almış, düşük gelir gurubundan ve ötenazi
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programında sorumluluk almayı kabul etmiş insanlardır. O dönem savaşta görev almak için
yaklaşık 650 000 kadın Alman Kızılhaç’ına başvurmuştur. Kayıtlar başta ruh sağlığı klinikleri
olmak üzere Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Rusya’daki 296’dan fazla sağlık
kurumunun ve hemşirelerde dâhil olmak üzere çeşitli seviyelerde çok sayıda sağlık çalışanının
gizli ötenazi programına dâhil olduğunu göstermektedir (5).
Ötenazi programları 1939'da çocukların ötenazisi ile başlamış (Kinderacktion) ve 1941'den
itibaren yetişkin (Acktion T-4) programı da eklenmiştir (6). Heinrich Himmler tarafından
1935'te kurulan Lebensborn programı, Almanya'nın azalan Alman/İskandinav nüfusunu
arttırmaya ve saf bir Aryan ırkı oluşturmaya yöneliktir. Bu program kapsamında bilim
insanları çeşitli ışıklar kullanarak koyu renk saçları olan çocukların saç renklerini açmaya
çalışmış, askerler “yerli kadınlarla” evlenmeleri için (evli olanları bile) cesaretlendirilmiştir.
1939'dan sonra, binlerce Aryan görünümlü çocuk işgal altındaki topraklardan kaçırılmış ve bu
gençler “saf Almanlar” olarak telkin edilmek üzere Lebensborn kliniğine transfer edilmiştir.
Bu arada, başarılı bir şekilde “Almanlaştırılmış” çocuklar SS ailelerine verilmiştir. Tahmini
veriler yalnızca Polonya'dan 100.000 çocuğun çalındığını göstermektedir (2).
Hadamar Merkezi 1883 yılında serbest bırakılan mahkumlar için bir ıslah kurumu olarak
kurulmuştur. Bununla birlikte, 20. yüzyılın başlarında zihinsel engeli olan Almanların
sayısının artmasıyla, merkez 1906'da zihinsel bir sığınağa dönüştürülmüştür. 1939'da ise bir
gaz odası ve iki fırın kurularak tesis dev bir ötenazi merkezine dönüştürülmüştür. 1939'dan
1945'e kadar Alman teslimiyetine kadar, Hadamar Nazi T-4 Ötanazi Programı için bir yer
olarak kullanılmıştır. Öldürülenlerin çoğu fiziksel ve zihinsel engellidir, ancak merkez aynı
zamanda psikolojik olarak tedavi edilemez olduğu düşünülen askerler gibi diğer
“istenmeyenlerin” yok edildiği bir merkezdir. Her gün kuruma 100 kadar yeni kurbanın
geldiği, kurbanların muayene edilip özelliklerine göre üç farklı kategoriye ayrıldığı ve renkli
yapışkanlı bandajlarla işaretlendiği bildirilmiştir. Bu işaretlere göre insanlar öldürülmüş,
araştırmalar için kullanılmış ya da altın dişleri sökülmüştür (2).
Savaş uzadıkça, ölümler daha yaygın ve kabul edilebilir hale gelmiştir. Okullardaki çocuklara
“gereksiz” olarak adlandırılan hasta ve engelli bireyleri canlı tutabilmenin maliyetinin ne
olduğu hesaplatılmıştır. İnsanları öldürmek için çok farklı yöntemler kullanılmıştır. Morfin
tükendiğinde çocukları ve yetişkinleri öldürürken maliyeti düşürebilmek için başlangıçta
fenobarbiton, daha sonra ise aç bırakma yöntemi kullanılmıştır. Aç bırakma etkisiz bir yöntem
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olarak kabul edildiği için bloke pencereli otobüsler tasarlanmış ve yolcular karbon monoksit
ile öldürülmüştür. Ayrıca kitlesel öldürme yöntemi olarak hemşireler tarafından insanlara
zehirli yemek paketleri verilmiştir (2).
ÖTENAZİ PROGRAMINDA HEMŞİRELERİN ROLÜ
Hemşirelik mesleğinin gelişiminde savaşların önemli etkisi olmuştur. Hemşirelerden savaşta
dahil her koşulda insan onuruna saygı duyması ve hasta bakımı vermesi beklenmektedir.
Fakat II. Dünya Savaşı sırasında Nazi döneminde Alman hemşireler meslek onurunu yok
saymış, hayatı koruma ve zarar vermeme ilkesini göz ardı ederek insanlık için yüz kızartıcı
uygulamalarda bulunmuşlardır. Hemşireler ya insanlık dışı işlenen suçlara şahit olmuş ya da
bu suçları bizzat işlemişlerdir. Yahudi ve Çingeneler’e yapılan soykırımla birlikte, aynı
zamanda kusurlu kabul edilen Almanların yok edilmesi için akıl hastanesindeki engelli
bireylerin öldürülmesi, ötenazi ve kısırlaştırma programları, toplama kampı revirleri, sağlık
kontrolleri için gettoların ziyaret edilmesi bu uygulamalardan bazılarıdır. Hemşireler, saf
Alman ırkı yaratabilmek için, toplanan Alman çocukların çocuğu olmayan ailelere
verilmesinde ve üstün ırk için ideal kabul edilmeyen çocukların çeşitli deneylerde
kullanılmasında aktif görev almıştır (2,5).
Alman hemşire ve tarihçi Hilde Steppe, Üçüncü Reich dönemindeki hemşirelere yönelik
yaptığı araştırmada çok sayıda hemşire ile görüşme yapmıştır. Görüşmeler sonunda
hemşirelerin çoğunun “gereksiz” bireylerin yaşamlarını sonlandırmanın daha iyi olduğu ve
onlara karşı merhametli davranıldığı görüşünde oldukları saptanmıştır. Savaş sonrası
mahkemelerde yargılanan birçok hemşire verilen emri yerine getirdiklerini söyleyerek kendini
savunmuş ve ceza almadan hayatına devam etmiştir. Bu hemşireler arasında Irmgard Huber,
Pauline Kneissler ve Erika Ohr isimleri öne çıkmaktadır (2,5).
Irmgard Huber, 200.000 Alman’ın hayatını kaybettiği Nazi Almanya’sının en büyük ötanazi
tesislerinden birisi olan Hadamar akıl hastalıkları kliniğinde başhemşire olarak çalışmıştır.
Öldürülecek hastaların seçimi, ölüm belgelerinin düzenlenmesi, ölümcül ilaç dozlarının ve
türlerinin ayarlanması konusunda diğer hemşirelerin eğitimi gibi uygulamalarda bulunmuştur.
1946 yılında Yargılandığı mahkemede en az 120 kişinin ölümünden suçlu bulunmuş ve 25 yıl
hapis cezası verilmiştir. Fakat soğuk savaş dönemin siyasi baskısı altında karar verdiği
gerekçesi ile 1952 yılında serbest bırakılmıştır (2,5).
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Nazi yöneticileri, Polonya işgalinden sadece birkaç ay önce, Temmuz 1939‘da‚ Değersiz
Hayatların Tıbbi Yöntemlerle ve Acısız Bir Biçimde Sona Erdirilmesi isimli bir yasa tasarısı
hazırlamışlardır. Kneissler’in bu programdaki görevi ise engelliler evine dönüştürülen,
Grafeneck Kalesi’ne nakledilmek üzere seçilen hastaları diğer kurumlardan toplamak
olmuştur. Savaşta yaralanan, beyni hasar gören, kör ya da sakat kalan Alman askerlerini de
zehirli ilaç enjekte ederek öldürmüştür. Kneissler ölümcül yöntemleri meslektaşlarına
tanıtmak için birden fazla yere tayin edilmiştir. Yardımcı kıdemli hemşireliğe terfi eden
Kneissler, ölümcül dozlarda Vernal, Luminal gibi ilaçları uygulamaları için diğer kişilere
bizzat kendisi de emir vermiştir. Kendi koğuşunda günde en az 75 hasta öldürmüştür.
Kneissler ifadesinde ötanaziyi asla cinayet olarak görmediğini, hayatı boyunca kendini
mesleğine adadığını ve insanlara asla zalim davranmadığını söylemiştir.
Bazı uzmanlar hemşirelerin çaresizce emirlere boyun eğdiğini savunurken, bazıları ise
hemşirelerin inandıkları bir dava için savaştıklarını ve bu mücadelede gönüllü olduklarını
savunmaktadır. Pauline Kneissler ve çalışma arkadaşları yargılandıkları mahkemede ötenazi
programıyla ilgili “Führer savaş münasebetiyle yayımlanan bir ötanazi programı geliştirmişti.
Katılıp katılmamak bizim isteğimize bağlı idi. Aramızda bu programa itirazı olan çıkmadı ve
Blankengurg bize yemin ettirdi. Gizlilik ve itaat yemini ettik ve bu yemini ne şekilde olursa
olsun bozmanın cezasının ölüm olduğu bize söylendi” şeklinde ifade vermişlerdir (2,5).
Tüm dünyaya acı yaşatan bu vahşet süreci örneği üzerinden savaş zamanı hemşirelik nasıl
olmalıdır. Her şeye rağmen hemşireler mesleki değerlerini koruyabilir mi, kötülüğün parçası
olarak iyi kalınabilir mi gibi bazı konular tarihin izleri ile beraber tekrar tartışmaya
açılmalıdır. Ayrıca hemşireler olarak, bu tarihi hataların tekrar yaşanmaması adına
mesleğimizin ve meslektaşlarımızın bu karanlık dönemini araştırmak konusunda ahlaki bir
sorumluluğumuz bulunmaktadır.
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ÖZET
Osmanlı Devleti’nin uzun yıllar savaş içinde olması tüm ülke gibi Antalya’yı da olumsuz
etkilemiştir. Özellikle Milli mücadele yıllarında sağlık alanında şehir halkı savaştan zayıf,
fakir ve bitkin düşmüşken bir de salgın hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalmıştır.
Coğrafi özellikleri, sulak arazilerin çok oluşu, sıcak ve yağışlı bir iklimin hakim olması ve
tarıma dayalı bir toplum oluşu Antalya da sivrisinek ve sıtma hastalığının kolaylaştırıcı
nedenleridir. Antalya Laboratuvar Müdürlüğü tarafından 1920 yılında gönderilen raporda
Antalya halkının % 75’inin sıtmalı olduğu bildirilmiştir.
İşgal yıllarında hekim sayısı oldukça az, hemşire ise bulunmamakta ve tedavi için gerekli
ilaçların temini oldukça zordur. İtalya; sağlık durumunun böyle oluşunu halktan direniş
görmemek için bir fırsat olarak kullanmıştır. Ayrıca hastane, sağlık ocağı, dispanserler
açmışlar, halka kinin dağıtmışlar, pansuman ve ilkyardım malzemeleri getirmişlerdir.
İtalyanların sağlık kuruluşları için doktor, hemşire, yatak ve ilaç temini sağlamalarındaki asıl
amaç hastalıkların tedavisi ve salgınların önlenmesi değildir. Sıtma hastalığının ilerleyip
kendilerini etkilemesinden duyulan endişedir. İtalyanlar tedavi edici faaliyetlerde bulunurken
koruyucu önlemlere ilişkin hiç bir çalışma yürütmemişlerdir.
İtalyanların halka karşı bu politikaları karşısında acil çözüm üretmek isteyen Hilal-i Ahmer
Cemiyeti Antalya’ da 9 Şubat 1921 yılında şubesini faaliyete geçirmiştir. Sıtma ile mücadele
etmek için merkezler kurulması ve bataklıkların kurutulması için rapor hazırlanmıştır. Sıtma
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ile mücadelede duyarlılık o hale gelmiştir ki, ateşi yükselen elini cam parçası üzerine
kanatarak merkezlere gider hale gelmiştir.
İtalyan işgali’nin sona ermesi ve Cumhuriyet’in kurulmasına rağmen sıtma ile mücadele uzun
yıllar devam etmiştir. Sıtma ile tam mücadelenin sağlanabilmesi ancak cumhuriyetin 6.
yılında Sıtma Mücadele Teşkilatının kurulmasıyla sağlanabilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sıtma; Antalya; Milli Mücadele

ABSTRACT
Ottoman State has been in war for many years has negatively affected Antalya as well as the
whole country. Especially in the field of health during the years of national struggle, urban
people had to fight with epidemic diseases while the war was weak, poor and exhausted.

Geographical features, a hot and rainy climate dominates Antalya and a society based on
agriculture in the city. This situation is facilitator for mosquito repellent and malaria. In the
1921 statistics of the National Hospital, 2266 patients were registered as malaria patients from
6244 patients.

In the years of occupation, the number of doctors is very low, the nurse is not available and
reach the necessity of medicines for treatment is very difficult. This state of health for Italy,
has been used as an opportunity not to see resistance from the people. The fact that malaria is
widespread in the region has strengthened the hand of the Italians. They opened hospitals,
health clinics, handed out khinin, first aid materials and provided doctors, nurses, beds. The
main purpose of Italians efforts is not to worry about the prevention of diseases and
outbreaks. They worried about malaria affecting them. Italians are only involved in
therapeutic activities

The Hilal-i Ahmer Society, which wanted to provide an urgent solution to this policy against
Italian force, was go in to action in Antalya on 9 February 1921. In order to struggling
malaria, a report has been prepared which includes the establishment of struggling centers of
the city and drying swamp. Sensitivity to struggle with malaria has become so that the patient,
whose fever has risen, has gone to the laboratory by waving his hand over the piece of glass.
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Despite the end of the Italian occupation and the establishment of the Republic, the struggle
of malaria has continued for many years. Full struggling with malaria could only be achieved
by the establishment of the Malaria Control Organization in the 6th year of the republic.
Keywords: Malaria; Antalya; National Struggle
ANTALYA İLİ COĞRAFİ VE SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI
Antalya Milattan önce 150 yılında Bergama kralı II. Attalos tarafından kurulmuş olup
kurucusunun ismi nedeniyle Attelia olarak anılmıştır. Attalia, Atalia, Satalia, Catalia,
Sattalien, Adalia, Adalya, Antaliyye şeklinde dönüşerek Antalya adını almıştır (1). İlk defa
11. Yüzyıl sonlarında Türklerin eline geçmiş, 1207 yılında Türk egemenliğine girmiştir (2).
Antalya I. Gıyasettin Keyhüsrev döneminden beri Türk hakimiyeti altında olup Osmanlı
döneminde Teke sancağı olarak uzun yıllar Türk, Arap, Moralı, Ermeni ve Rumlar gibi çeşitli
etnik grupların birlikte yaşadığı bir şehir olmuştur (2). Teke sancağının merkez kazası olan
şehir; Bey dağlarının eteklerinde kurulmuş olup, Akdeniz kıyısında uzandığı Konya ili
salnamelerinde yer almaktadır. 20. Yüzyılın başlarında Akdeniz sahillerine uzanan Bey
dağları ile Aksu Çayı ve Çubuk Boğazı arasında kurulmuş bir yerleşim merkezi olarak
tanımlanmaktadır (3).
Şehrin kayalık yapısı ve sokaklarında doğal kaldırımlar bulunması nedeniyle düzenli bir
cadde inşasına önem verilmediği belirtilmektedir. Şehrin surlarının dış bölümünde yer alan
Yeni kapı, Değirmen önü, Şarampol mahallelerinde caddeler oldukça düz ve geniş olduğu,
mahalle aralarındaki sokaklarda ise çok sık su mecraları bulunmaktaydı (2,4). Bununla
birlikte; kent içme suyu açısından oldukça kötü durumdadır (4). Kentin ilk su kaynağı,
Antalya’nın doğusundaki Düden nehri arıklarıdır. Ancak bu arıkların üzeri açık ve şehrin en
büyük mezarlığına oldukça yakın geçmektedirler. Bu nedenle bu su, içme suyu olarak değil de
bahçe sulama ve temizlik amacıyla kullanılırdı. Halk yağmur suyunu depolama gibi
geleneksel yöntemlerden ya da İskele’deki kuyudan içme suyu temini sağlanmaktaydı (4,5).
Su kaynaklarının uygun değerlendirilememesi, Antalya’nın doğal iklim koşulu gereği yazları
hava sıcaklığının yüksek ve nemli olması nedeniyle halk uzun su kuyruklarına girmekteydi.
Dolayısıyla

halk,

evlerini

temizlemekte

ve

hijyen

gereksinimlerini

karşılamakta

zorlanmaktaydı (6). Bu durum halk sağlığı üzerinde ciddi tehlike oluşturmakta ve salgınlara
kenti açık hale getirmekteydi(7).
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MİLLİ MÜCADELE YILLARINDA ANTALYA HALKININ SAĞLIK DURUMU
Osmanlı Devleti’nin uzun yıllar savaş içinde olması tüm ülke gibi Antalya’yı da olumsuz
etkilemiştir. Özellikle Milli mücadele yıllarında sağlık alanında şehir halkı savaştan zayıf,
fakir ve bitkin düşmüşken bir de salgın hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalmıştır (7).
20. Yüzyılın ilk yıllarında Antalya da yaşam süresi ortalama 50 yıldır (8). Yaz aylarında
havadaki nem ve sıcaklıktaki aşırı artış dizanteriye neden olmaktadır. Dizanteriden başka
frengi, verem, tifo kentin mücadele ettiği diğer hastalıklardır (7,8,9). Aynı zamanda veba,
kentte aralıklarla büyük salgınlar oluşturmaktadır. Kentte veba salgınını kontrol altına almak
için Antalya Mutasaraffının veba serumları istediği ve Paris’ten temin edildiği belirtilmektedir
(9,10). Vebanın kentle ticaret ilişkisi olan İskenderiye’den taşındığı limandan kente fareler
aracılığıyla yayıldığı tespit edilmiş karantinalar uygulanarak veba önlenmeye çalışılmıştır.
Ancak veba salgınları kentte Cumhuriyetin ilk yıllarında dahi büyük kayıplara neden
olmuştur(10). Kentte büyük salgınlara neden olan ve halkın çoğunluğunun muzdarip olduğu
bir diğer bulaşıcı hastalık ise sıtmadır( 9).

SITMA SALGINI
Sıtma (malaria) toplum sağlığını önemli ölçüde etkileyen epidemiler oluşturabilen, tropik ve
subtropik bölgelerde yaygın olarak görülen, Plasmodium cinsi hücre içi parazitlerin neden
olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık; parazitle enfekte olmuş hasta insandan kan emen
Anofel cinsi dişi sivrisineğin sağlıklı bir insanı sokmasıyla bulaşır (10). Osmanlı Ordusu
Birinci Dünya Savaşı sırasında sıtmadan büyük zarar görmüştür. Dört sene içinde ordunun
sıtma vakaları tahmin edilemeyecek düzeylere ulaşmıştır. Ordu sağlık kuruluşlarının yaptığı
kan muayenelerinde Samsun bölgesinde % 70, Ordu’da % 50, Toros tünellerinde çalışan
işçilerde % 50 oranında sıtma tespit edilmiştir. Milli mücadele döneminde de bu oran % 40
civarında olduğu belirtilmektedir (11).
Coğrafi özellikleri, sulak arazilerin çok oluşu, sıcak ve yağışlı bir iklimin hakim olması ve
tarıma dayalı bir toplum oluşu Antalya’da sivrisinek ve sıtma hastalığının yayılımını
kolaylaştırmıştır. 16. Yüzyıldan bu yana Akdeniz’de yaygın görülen sıtma, kent için büyük
felaketlere neden olmaktadır(10,12). Resimli Ay dergisinde yayınlanan Antalya Sıhhiye
Müdürü olarak çalışmış Dr. Hasan Ferit sıtmanın yapmış olduğu etkiyi anlattığı makalesinde;
Antalya merkezde 1912 Ağustos ayında 95620 nüfus olduğunu ancak yedi sekiz aylık bir
dönem içerisinde 3768 nüfusun sıtmadan kaybedildiğini ifade etmiştir (13,14).

Antalya

Laboratuvar Müdürü Doktor Reşit Bey tarafından Sıhhiye Vekaleti’ne 1920 yılında
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gönderilen raporda Antalya halkının % 75’inin sıtmalı olduğu bildirilmiştir. Memleket
Hastanesi’nin 1921 yılı istatistiklerinde 6244 hastadan 2266’sı sıtmalı kaydedilmiştir (13).
Benzer şekilde; işgal yıllarında Ferruh Niyazi Ayoğlu “Antalya halkının milli mücadele
döneminde sıtma hastalığı ile uğraştığı, insanların sıtma hastalığından dolayı karınları şişmiş,
bacakları incelmiş, yürüyecek takadi kalmamış şekilde yaşamakta oldukları” tespitinde
bulunmuştur (6).
Kırsal bölgelerde ise durum daha kötüdür. Kalkan, Kınık, Kurnaz, Adaköy bölgesinde
muayene edilen 216 kişiden 151’i, Finike’nin Kumluca, Konakdibi, Hasköy, Çavdar,
Bağyaka, İskele, Kale mahallelerinde muayene edilen 798 kişiden 561’i sıtmalı olarak tespit
edilmiştir. Bu bölgede sıtmanın oranı %70’lere varmıştır. Çavdar ve Arıklar da ise Sıtma
Mezarlığı diye bilinen mezarlar vardır. Elmalı’da; muayene olan 400 kişiden 254’ünde sıtma
hastalığı teşhis edilmiştir (14,15).
Milli mücadele döneminde Antalya halkı bir taraftan sağlık açısından zor durumda olup
salgınlarla mücadele ederken; diğer bir taraftan da İtalyan güçlerinin işgaline uğramıştır.
İTALYAN İŞGALİ
Ondokuzuncu

yüzyılda;

büyük

Avrupa

devletlerinin

Osmanlı

üzerinde

etkilerini

arttırmışlardır. Zenginleşmeyi sömürgeleşmekle eşdeğer gören İtalya da bu akıma dahil
olmuştur. Trablusgarp, Balkan savaşları, Rodos ve Oniki adanın işgalleri İtalya’ya cesaret
vermiş ve İtalya gözünü Anadolu’ya dikmiştir. Güney Anadolu ve özellikle Antalya,
İtalyanların politikalarının hedefi haline gelmiştir. Çünkü işgal ettikleri Oniki adaya yakın
olmasının yanında; zengin taş kömürü ve linyit yatakları, tarıma müsait elverişli toprakları, su
kaynakları, ormanları ve hayvanlarının olmasıyla bu bölge İtalyanları cezp etmiştir (16).
İtalya hükümeti Antalya’ya konsolosluk açmış ve ticari faaliyetlerde bulunmaya başlamıştır.
Resmi olarak izin alınmamış olsa da bugün Kaleiçi Mermerli mahallesinde kalan “Yanık
hastane” denilen yerde ve Işıklar Caddesi’nde Öğretmen Evi yakınlarında, kadınlara ait
bölümü bulunan dispanser açmışlardır (17). Osmanlı devletinden bu bölgeye ilişkin imtiyazlar
almak ve bunun sonucunda bölgenin himaye altına alınması amaçlanmıştır (18,19). Antalya
ve çevresine arkeolojik ve ticari geziler yapılmış, öyle ki savaş gemileri limanları ziyaret eder
olmuştur. Bu durum halk üzerinde etki yaratma amacının güdüldüğünü göstermektedir (18).
Birinci dünya savaşı İtalyanların faaliyetlerinde yavaşlamaya neden olsa da savaş sonunda
tarafsız olan İtalyanlar, Fransız ve İngilizlere işgal edeceği bölgeleri kabul ettirmişlerdir.
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Böylece savaş öncesindeki faaliyetlerine daha açık şekilde devam etmişlerdir. İtalya bakanlar
kurulu Antalya da bir misyoner okulu açılmasına karar vermiştir. İşgalden önce şehre telsiztelgraf istasyonu açmışlar, ayrıca askerler karaya çıkarılarak İtalyan Hastanesi koruma altına
alınmıştır (8,12,13). 28 Mart 1919 günü halkın kendilerini davet ettiği iddiasına dayandırarak
İtalyanlar Antalya’yı işgal etmişlerdir. Ancak müslüman halk ve müftü Ahmet Hamdi Efendi
tarafından işgal protesto edilmiştir.

Protestolara rağmen Antalya ve çevresine etkisini

arttırmaya çalışan İtalyanların küstah tutum ve davranışlar sergilemişlerdir (19,20). Bu
durum; Mustafa Kemal’in dikkatini çekmiştir. XV. Kolordu Komutanlığı’na Antalya ve
çevresindeki İtalyan birliklerinin artışına ilişkin protesto telgrafları çekilmesini emretmiştir
(21). Aslında İtalyanlar kendilerine söz verilen Ege Bölgesi’nin Yunanlıların eline geçmesi
üzerine kendilerini saf dışı bırakılmış olarak görmüşler ve bunun üzerine Milli Mücadele
güçleri ile çok ters düşmemeye çalışmışlardır (22).
İtalyanlar işgal sırasında; Antalya posta binası, Kadın yarığı Köprüsü, İskele Yokuş yolu,
Aykırca Çayı köprülerini yaptırmışlardır (17). Antalya’ya yerleşmek için Türk dostu
olduklarını savunmuşlar ve halka ücretsiz sağlık hizmetleri sunarak sempati kazanmaya
çalışmışlardır.
İTALYANLARIN İŞGAL SIRASINDA SAĞLIK ALANINDAKİ FAALİYETLERİ
İşgal yıllarında hekim sayısı oldukça azdır, hemşire bulunmamakta ve tedavi için gerekli
ilaçların temini oldukça zordur. Antalya ve çevresinde işgal devleti olan ve uzun yıllardır
Antalya ile ilgili hayalleri olan İtalya için sağlık durumunun böyle oluşu halktan direniş
görmemek ve sempati kazanmak için bir fırsat olarak kullanılmıştır. Bölgede sıtmanın yaygın
olması İtalyanları güçlendirmiştir. İtalyan güçleri halka sıtma tedavisinde kullanılan kinin
ilacını dağıtmışlardır (13). Hastalıkların ve imkansızlığın kol gezdiği bu yıllarda yerli halka
iyi davranıp koruyucu gibi görünebilmek için İtalyanlar hastane, sağlık ocağı, dispanserler
açmışlar, pansuman ve ilkyardım malzemeleri getirmişlerdir. İtalyanların sağlık kuruluşları
için doktor, hemşire, yatak ve ilaç temini sağlaması halkın günden güne işgal kuvvetlerini
benimsemesini sağlamıştır (23). İtalyanların bu çabalarındaki asıl amaç; hastalıkların tedavisi
ve salgınların önlenmesinden ziyade, sıtma hastalığının ilerleyip kendilerini etkilemesinden
duyulan endişedir. Benzer şekilde sağlık hizmetleri sayesinde halk üzerinde etkileyici olan
İtalyan hükümeti işgali genişletme siyaseti olarak Kaş ilçesinin küçük köylerine dahi gezici
sağlık hizmetleri götürürken o bölgeyi tanıma Burdur, Isparta gibi bölgelerde de benzer
politikaları uygulama yoluna gitmiştir (16,18,19). Ancak; İtalyanlar tedavi edici faaliyetlerde
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bulunurken koruyucu önlemlere ilişkin hiç bir çalışma yürütmemişlerdir (18). İtalyanların
yerli halkı etkileme ve işgali genişletme siyasetleri Milli mücadele güçleri tarafından fark
edilerek engellenmeye çalışılmıştır.
İTALYA’NIN

İŞGAL

POLİTİKALARI

ÜZERİNE

MİLLİ

MÜCADELE

GÜÇLERİNİN FAALİYETLERİ
İtalyanların halka karşı göstermiş olduğu ilaç dağıtımı, tedavi ve kontrol için köylere gitme
gibi politikaları karşısında acil çözüm üretmek isteyen Hilal-i Ahmer Cemiyeti Antalya’da 9
Şubat 1921 yılında şubesini faaliyete geçirmiştir (9). Sıtma ile mücadele etmek için kentin
beş ayrı noktasında mücadele merkezleri kurulması, her bir merkeze bir doktor ve hademe
yerleştirilmesi planlanmıştır (8). Antalya Laboratuvar Müdürü Dr. Galip Neşet Bey Sıhhiye
Vekaleti’ne gönderdiği raporunda salgın hastalıklarla mücadele için bu merkezlere mikroskop
ve boyama araçları, beşer adet yatak ve ilaç temini istemiştir (16). Ayrıca; bataklıkların
kurutulması için kaynak olarak Antalya limanına yaklaşan gemilerden ek vergi alınmasını
içeren bir rapor hazırlanmıştır. Sıtma ile mücadelede duyarlılık o hale gelmiştir ki, ateşi
yükselen elini cam parçası üzerine kanatarak laboratuvar müdürlüğüne gider duruma gelmiştir
(12,13,16). İşgal yıllarında salgın hastalık oranının yüksek olması nedeniyle Cemiyet
Antalya’da hastane açma girişiminde bulunmuştur. 13 Aralık 1921 yılında açılan hastanede
cemiyet tarafından görevlendirilen Dr. Burhanettin Onat ve Münir Soykam çalışmışlardır (9).
SONUÇ
İtalyan işgalinin sona ermesi ve Cumhuriyet’in kurulmasına rağmen halk ve mübadele ile yeni
yerleşenlerin sıtma ile mücadelesi uzun yıllar devam etmiştir. Sıtma ile tam mücadelenin
sağlanabilmesi ancak Cumhuriyetin 6. yılında Sıtma Mücadele Teşkilatının kurulmasıyla
sağlanabilmiştir (9,11).
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ÖZET
Yeni Çağ, İstanbul’un Fethi (1453) ya da Amerika’nın Keşfi (1492) ile başlar ve Fransız
Devrimi (1789)’ne kadar devam eder. Rönesans adı verilen Yeniden Doğuş süreci, Bilimin
Altın Çağı (17.yy) ve Aydınlanma Çağı’nı (18.yy) kapsayan bu dönem ekonomik, sosyal,
politik ve entelektüel alanda önemli gelişmelere tanık olmuştur. Orta Çağ’ın sonlarına doğru
özgür olmayan, belli sınırlar içine sıkıştırılmış tümcü dünya görüşü çözülmeye başlayınca,
yeni özgür hava içinde Antik Çağ’ın sorunları ele alınmaya başlanmıştır. Skolastik
düşüncenin hüküm sürdüğü dönemde toplumsal gücü elinde tutan Ruhban sınıfı bu etkisini
kaybetmiş, serfler ve şövalyelerin oluşturduğu orta sınıf ise yeni düşünce yapısıyla birlikte
toplumsal yaşamdaki gücünü arttırmıştır. Orta sınıfın uyanan girişim ruhu ekonomide yeni
gelişmelere yol açmıştır; bunlar kilisenin maddî gücünü sarsmış, sosyal yapıdaki kaymalar
feodalizmin dayanaklarını ortadan kaldırmıştır. Kutsal ve tartışılmaz kabul edilen
düşüncelerin yerini deney ve gözleme dayalı bilgiler almıştır. Bilim, sanat ve edebiyat
alanlarında ortaya çıkan yeni düşünceler kısa zamanda yayılmaya başlamıştır.
Tüm bu gelişmeler sağlık alanına da yansımıştır. Mikroskobun icadı ile bakterilerin, çizgili
kasların, spermlerin, kan hücrelerinin incelenerek tanımlanması, insan vücudundaki kan
dolaşımının tam olarak tanımlanması, kan transfüzyonu ve damar içi enjeksiyon yapılmaya
başlanması, çiçek aşısının bulunması bu dönemde sağlık alanındaki önemli gelişmelerdendir.
290

Bu yüzyılda sağlık alanında böylesine hızlı ve büyük gelişmeler yaşanırken kralın
dokunmasının şifa sayılması gibi hurafe ve şarlatanlıklar da devam etmiştir.
Avrupa’da bu dönemde hemşirelik 16. yüzyılda başlayan ve 19. yüzyıl sonlarına kadar süren
karanlık devrini yaşamıştır. Orta Çağ’da büyük hakimiyet gösteren Katolik kilisesine karşı
Protestanlığın doğuşu Katolik kilisesi ile sıkı bağları olan hasta bakımını ve hastaneciliği
olumsuz etkilemiştir. Din devriminin ortaya çıkışıyla hastaneler kapatılıp hasta bakımı
yasaklanmıştır. Bu sırada Avrupa’da 400 yıl yaşayan büyücülük politik nedenlerle
yaygınlaşmaya başlamıştır. Yöneticiler feodal düzen nedeniyle yoksullaşan köylülerin
başlattığı isyanının liderleri olarak hemşireleri görmüşlerdir. Bu nedenle gerek kilise gerekse
eyalet yöneticileri büyücüleri hemşirelere karşı ekonomik yönden desteklemişlerdir.
Büyücülük ile suçlanan hemşireler ise katı yaptırımlara maruz kalmış, mahkemelerde işkence
edilerek ifadeleri alınmış ve öldürülmeleri yasal sayılmıştır. Hemşirelerin işkence edilerek
öldürülmesi ve Protestan kilisesinin düşünce özgürlüğünü savunmakla birlikte kadın
özgürlüğüne önem

vermemiş

olması

erkeklerin

sağlık sisteminde egemenliklerini

sürdürmesine neden olmuştur. Ancak sanitasyon ve bireysel hijyen çok kötü durumda
olduğundan hasta bakımı gereksinimi artmaya başlayınca toplumsal zorlamalarla ücret
karşılığında çalışan kadın ve erkek hemşireler yeniden görev almaya başlamışlardır. Bu
dönemde hemşirelik mesleği tüm saygınlığını yitirmiş ve işinin ehli olmayan, gelişigüzel
yerlerden toplanan, ahlaki açıdan düşük düzeyde olan kişiler yapacak iş bulamayınca
hemşirelik yapmaya başlamıştır. Bu karanlık dönem 1840 yılında Elizabeth Fry’ın Hayırsever
Hemşireler Örgütü’nü yeniden kurmasına ve bu başıbozukluğun önüne geçmek adına ilk
adımı atmasına kadar sürmüştür.
Sonuç olarak; Yeni Çağ her ne kadar önemli bilimsel gelişmelerin kapısını aralamış olsa da
hemşirelik tarihi, kadın hak ve özgürlükleri açısından zincirleri kıramayarak, etkileri
günümüze kadar devam eden düşüncelerin kaynağını oluşturmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Karanlık Dönem, Yeni Çağ.

ABSTRACT
The New Age begins with the Conquest of Istanbul(1453) or the American Discovery(1492)
and continues until the French Revolution(1789). There were important developments in the
economic, social, political and intellectual arena in this period, including The Renaissance
process, called Rebirth, the Golden Age of Science(17th century) and the Age of
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Enlightenment(18th century). As the whole worldview, which isn’t free and pushed into
certain boundaries towards the end of the Middle Ages, has begun to be solved, the problems
of the Antiquity have begun to be dealt with in the new free atmosphere. The class of the
Ruhban, which held social power in the period of scholastic thought, lost this effect and the
middle class formed by the serfs and knights increased the power of social life together with
the new thought structure. The entrepreneurial spirit of the middle class has led to new
developments in the economy; they have unsettled the economic power of the church and
have removed the foundations of feudalism in the social structure. Experimentation and
observation supplented of sacred and indisputable beliefs. New thoughts coming to exist in
the fields of science, art and literature have begun to spread in a short time.

All these developments reflected in the field of health. Identification of bacterial, striated
muscles, sperm and blood cells by microscope invention, precise definition of blood
circulation in human body, initiation of blood transfusion and intravenous injection, and
finding of flower vaccine are important developments in health in this period. While such fast
and great developments have been experienced in the field of health in this century, the
superstition and charlatans continued to be treated as healing of the king.

In Europe, nursing lived the dark period that began in the 16th century and lasted until the end
of the 19th century. The birth of Protestantism against the Catholic Church, which had great
dominance in the Middle Ages, has adversely affected patient care and hospital care, which
are closely tied to the Catholic Church. With the emergence of the religious revolution,
hospitals were closed and patient care was forbidden. Meanwhile, the witchcraft that lived in
Europe for 400 years began to become widespread for political reasons. The administrators
regarded nurses as responsible for the rebellion initiated by the peasants impoverished by the
feudal order. For this reason, both the church and the provincial administrators have supported
witches against to nurses in economically. Nurses accused of witchcraft were subjected to
impose strict sanctions. In addition to this, courts were tortured and expressions were taken
and their slaughter was considered legal. The fact that the nurses were killed with turtured and
that the Protestant church did not give importance to women's freedom caused men to
maintain their sovereignty in the health system. However, since sanitation and personal
hygiene are in a very bad condition, as the need for patient care begins to increase. Because of
social welfare, women and men nurses working have begun to work again. In this period, the
nursing profession has lost all its prestige. Nurses were chosen randomly who are not
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competent, depraved, not find another job. This dark period lasted until 1840 when Elizabeth
Fry reestablished the Organization of the Philanthropic Nurses and took the first step in front
of this disorder.

As a result; Although the New Age has left the door of important scientific developments, it
has created the source of the thoughts continuing up to the day-to-day, by not connecting the
chains in terms of nursing history, women's rights and freedoms.
Key words: Nursing, Darkness Period, New Age.
YENİ ÇAĞ
Orta Çağ’ın sonları, bilim ve sanat alanında yeni buluşların yaşandığı, kıtalar arası keşiflerin
yapıldığı, feodalizmin ve skolastik düşünce anlayışının çökmeye başladığı bir dönemdir.
Özellikle bu dönemde görülen düşünce ve felsefi alanda değişimlerle Orta Çağ’ın kapısı
kapatılmaya ve Yeni Çağ adı verilen bir dönemin kapıları aralanmaya başlanmıştır. Yeni Çağ,
İstanbul’un Fethi (1453) ya da Amerika’nın Keşfi (1492) ile başlar ve Fransız Devrimi
(1789)’ne kadar devam eder (1). Yeni Çağ bilim ve felsefesinin veya kısaca Yeni Çağ
düşüncesinin önemi bir yönüyle Antik Çağ ve Orta Çağ’ın izlerini taşırken bir yönüyle de
günümüz düşünce tarzını belirlemesidir (2). Rönesans adı verilen Yeniden Doğuş süreci,
Bilimin Altın Çağı (17.yy) ve Aydınlanma Çağı’nı (18.yy) kapsayan bu dönem ekonomik,
sosyal, politik ve entelektüel alanda önemli gelişmelere tanık olmuştur (1).
Yeni Çağ’ın zeminini hazırlayan Rönesans dönemi bir geçiş sürecini yansıtmaktadır.
Avrupa’nın sosyoekonomik, kültürel ve toplumsal açıdan önemli olaylarına sahne olmuş iki
çağ arasında bir geçiş dönemidir. Fransızca bir kelime olan Rönesans ‘Yeniden Doğuş’
anlamına gelmektedir. Dönem adına yakışır bir şekilde Avrupa’nın pek çok alanda yeniden
doğuşunu sağlamıştır. Rönesans, Orta Çağ’ın bütününe hakim olan düşünce yapısı, yaşam
biçimi ve düzeninin çözülüp Yeni Çağ’ı oluşturacak ilkeler ve düşüncelerin belirmeye
başladığı dönemdir (3). Bu dönemdeki gelişmeler Yeni Çağ’ın doğuşu için uygun ortamı
yaratmıştır. Rönesans’ın yanında getirmiş olduğu yeni ve özgür düşünce yapısıyla dönemin
insanları dünyanın ve insanın araştırılması gerektiğini savunmaya; bilime, sanata ve edebiyata
ilgi duymaya başlamıştır.
Bilim Altın Çağı olarak adlandırılan 17. Yüzyıl önemli bilimsel gelişmelere tanık olmuştur.
Bu dönemin en önemli özelliği Rönesans’ın getirdiği kazançları derleyip toparlayarak eskiden
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kopup yeniyi bulmaya çalışan bir dönem olmasıdır (3). Yeniyi bulmaya çalışırken değişen
düşünce yapısı ise matematikçi ve filozof Descartes, Leibn-iitz ve Pascal; fizikçi ve astronot
Newton, Galileo, Kepler ve Gilbert; kimyacı Robert Böyle ve Van Hemont; gözlem ve deney
alanında Francis Bacon gibi önemli bilim adamlarının yetişmesini sağlamıştır. Dönemin bilim
adamları bilim dünyasına büyük yeniliklerde ve katkılarda bulunmuşlardır (4). Bu yenilikler
ve katkılar ise toplumun büyük kısmının skolastik düşünceden sıyrılmasına ve akılcı düşünce
yapısına verdiği önemin giderek artmasına öncülük etmiştir.
18. yüzyılda ortaya çıkan her konuda aklı öncü olarak kabul eden düşünce sistemine
"Aydınlanma", bu düşünce sistemi ile gelen yeni döneme ise "Aydınlanma Çağı" adı verilir
(5). Aydınlanma düşüncesi Avrupa’da İngiliz Devrimiyle başlayıp Fransız Devrimiyle en üst
noktaya ulaşan düşünce hareketidir. Avrupa insanının bireysel ve toplumsal yaşamını yeni bir
anlayışla oluşturma çabası olarak nitelendirilen bu dönem, batı uygarlığının tarihsel
gelişiminin ve değişiminin düşünsel ve kültürel bir sonucu olarak karşımıza çıkar. İngiltere’de
başlayan toplumsal değişim (kapitalizmin doğuşu) daha sonra Fransa’da özgürlük hareketi
olarak devam etmiş, Almanya’da ise felsefi temellerini oluşturarak tüm dünyayı etkileyecek
modernleşme/batılılaşma hareketine dönüşmüştür (6).
Yeni Çağ’ın kapsamış olduğu tüm bu dönemlerde ortaya çıkan değişimler yaşanılan
toplumun, sosyoekonomik, kültürel ve toplumsal yapısında görülen önemli gelişmelerin
kaynağını oluşturmuştur.
YENİ ÇAĞ’DA SOSYOEKONOMİK, KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL GELİŞMELER
Orta Çağ’ın sonlarına doğru kilisenin yüzlerce yıl süren tartışmasız, sınırsız gücü ve
toplumsal yaşam üzerindeki egemenliği çeşitli nedenlerle sarsılmaya başlamıştır. Din
adamlarının toplumdaki diğer insanlara göre çok daha rahat ve zenginlik içinde bir yaşam
sürmeleri, yapılan bağışları kişisel çıkarları doğrultusunda kullanmaları, para karşılığında
günah çıkarmaları, yeniliklere kapalı ve bağnaz oluşları insanların kiliseye olan güveninin ve
saygısının yıkılmasına yol açmıştır. Skolastik düşüncenin hüküm sürdüğü bu dönemde
toplumsal gücü elinde tutan Ruhban sınıfı etkisini giderek kaybetmeye başlamış, serfler ve
şövalyelerin oluşturduğu orta sınıf ise yeni düşünce yapısıyla birlikte toplumsal yaşamdaki
gücünü arttırmıştır. Orta sınıfın uyanan girişim ruhu ekonomide yeni gelişmelere yol açmıştır;
bunlar kilisenin maddî gücünü sarsmış, sosyal yapıdaki kaymalar feodalizmin dayanaklarını
ortadan kaldırmıştır (3).
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Orta Çağ’ın sonlarına doğru özgür olmayan, belli sınırlar içine sıkıştırılmış tümcü dünya
görüşü çözülmeye başlayınca, yeni özgür hava içinde Antik Çağ’ın sorunları ele alınmaya
başlanmıştır (3). İnsanlar skolastik düşüncenin yarattığı ortamın etkisinden sıyrılarak
araştırmalar yapmış, kendini ve dünyayı yeniden keşfetmeye başlamıştır. Coğrafi Keşifler ile
birlikte daha geniş bir dünyaya açılan ve zenginleşen Avrupa’da artan nüfus sonucunda
kurulan büyük şehirlerde insanların kendi düşüncelerini özgürce ifade edebildiği tartışma
ortamlarının olduğu, deney ve gözlem için gerekli tüm cihazların yer aldığı yeni okullar
açılmıştır (7,8). Daha önce el yazması kitapların çok sayıda basılması mümkün olmadığından
okuma yalnızca büyük kütüphanelerde sağlanabilirken, matbaanın icadı ve kâğıdın
kullanılmaya başlamasıyla ucuz kitap temin etme ve okuma imkânı doğmuş, evlerde bile
küçük kitaplıklar oluşmuştur. Antik Çağ’ın bilim ve düşünce eserlerine duyulan ilgi artmıştır
(9). İnsanlar geçmişlerini ve atalarının ortaya koyduğu eserleri araştırmaya ve bunlardan yola
çıkarak yeni bilim ve düşünce eserleri üretmeye başlamışlardır.
Artan maddi güç ile birlikte toplumun sadece soylu kesimi değil geçim kaygısı ortadan kalkan
tüm halk bilim, sanat ve edebiyattan zevk almaya; sanatçıları ve bilim adamlarını
desteklemeye başlamıştır. Böylelikle bilim, sanat ya da edebiyata daha önce ilgi duysa dahi
kilise baskısından bunu açıklamaya ve yeni eserler üretmeye korkan aydınlar, kendilerini
yetiştirmek, yeni eserler ve düşünceler ortaya koyma fırsatını bulmuşlardır. Bilim, sanat ve
edebiyat alanlarında ortaya çıkan yeni eserler ve düşünceler kısa zamanda yayılmaya
başlamıştır (5,10). 1800'lerde Avrupalıların büyük bir kısmı; cennet ve yeryüzü, doğanın
yapısı ve nasıl yararlanılabileceği, hayatlarını nasıl kazanacakları, birbirleriyle ve otoriteyle
ilişkileri gibi konularda 16. yüzyıldaki atalarına göre farklı düşünmeye başlamıştır (8).
Dönemin yeni düşünce yapısının ve modern bilim anlayışının en büyük başarısı; Kopernik,
Kepler, Galileou, Descartes, Newton, Bacon gibi önemli aydınlar yetişmesine ve bu
aydınların ortaya koyduğu, etkisi günümüzde dahi süren eserler, düşünceler ve icatların ortaya
çıkarılmasına fırsat yaratmasıdır. Tüm bu bilimsel, teknolojik ve sanatsal gelişmelerin
sonucunda Avrupa her yönden dünyanın gelişmiş ve güçlü bölgelerinden biri haline gelmiştir
(4).
YENİ ÇAĞ’DA SAĞLIK ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER
Yeniden doğuş ile başlayan süreç içerisinde yaşanan gelişmeler tüm alanlara olduğu gibi
sağlık alanına da yansımıştır. Rönesans başlangıcında geçmiş dönemdeki Galenus ve
Hippokrates gibi bilim adamlarının bazı tıbbi teorilerinin ve İslam medeniyetinden alınan
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bilgilerin irdelenmeden devam ettirilmesi sağlık alanında deney, pratik uygulama ve teorik
öğretimin üstün olmaya başladığı bu dönemde tıbbi açıdan büyük yenilikler ortaya konmasını
engellemiştir (9). Ancak 17. yüzyılın ikinci yarısında tıp, giderek doğa bilimlerine ve deneysel
araştırmalara yaklaşmaya başlamıştır (10). Serbest düşünceli aydınlar, Galenus’un
anatomisini reddetmiş, Hippokrates’in ve İslam hekimlerinin hasta muayenesine verdikleri
önemi esas alıp tabiatı tenkit süzgecinden geçirerek incelemişlerdir (9). Dönemin yetiştirdiği
Harvey, Leewenhoek, Malpighi gibi bilim adamları sağlık alanına önemli çalışmalar ve büyük
yenilikler kazandırmışlardır. Mikroskobun icadı ile bakterilerin, çizgili kasların, spermlerin,
kan hücrelerinin incelenerek tanımlanması, insan vücudundaki kan dolaşımının tam olarak
tanımlanması, kan transfüzyonu ve damar içi enjeksiyon yapılmaya başlanması, çiçek aşısının
bulunması bu dönemde sağlık alanındaki önemli gelişmelerdendir. Bu gelişmelerin yanı sıra
İtalya, Fransa ve Almanya’da serbest bilim akademileri kurulmuş, ilk tıbbi mecmualar bu
çağda çıkarılmıştır (4).
Yeni Çağ Avrupa’sı tüm bu bilimsel gelişmelerle eş zamanlı olarak savaşların olduğu, büyücü
avının doruğa çıktığı, hoşgörüsüzlük ve çelişkilerin hâkim olduğu, dini ve tıbbi tartışmaların
yapıldığı, kupa çekme ve sülük yapıştırma gibi tedavi metotlarıyla binlerce kişinin kaybına
sebep olunan bir dönem olma özelliğini de devam ettirmiştir (9). Bu yüzyılda sağlık alanında
böylesine hızlı ve büyük gelişmeler yaşanırken kralın dokunmasının şifa sayılması, insanların
büyü ile sağlıklı insanların hasta edilebileceği, yıldızların insan sağlığı üzerinde etkili olduğu,
akıl hastalarının içine şeytan girdiği gibi hurafe ve şarlatanlıklar da devam etmiştir (4,9).
YENİ ÇAĞ’DA HASTA BAKIMI VE HEMŞİRELİK-KARANLIK DÖNEM
Orta Çağ’da hemşirelik gücü devletlerin de üstünde olan Katolik kilisesinin bünyesinde ve
koruması altındaydı. Hemşirelik hizmeti kiliseye bağlı olarak çalışan kişiler tarafından
yürütülmekteydi (11). Bu bağlılık kilisenin gücü ile birlikte giderek güçlenen hemşireliğin
Altın Çağ’ını yaşamasını sağlamıştır. Orta Çağ’ın sonunda kilise ve din adamlarına olan
güvenin sarsılması, hemşireliğin toplum içerisindeki konumunu etkilemiştir. Avrupa’da bu
dönemde hemşirelik 16. yüzyılda başlayan ve 19. yüzyıl sonlarına kadar süren karanlık
devrini yaşamıştır (12,13). Orta Çağ’da büyük hakimiyet gösteren Katolik kilisesine karşı
Protestanlığın doğuşu Katolik kilisesi ile sıkı bağları olan hasta bakımını ve hastaneciliği
olumsuz etkilemiştir. Din devriminin ortaya çıkışıyla hastaneler kapatılıp hasta bakımı
yasaklanmıştır (12). Bu sırada Avrupa’da 400 yıl yaşayan büyücülük politik nedenlerle
yaygınlaşmaya başlamıştır. Yöneticiler feodal düzen nedeniyle yoksullaşan köylülerin
296

başlattığı isyanının liderleri olarak hemşireleri görmüşlerdir. Bu nedenle gerek kilise gerekse
eyalet yöneticileri büyücüleri hemşirelere karşı ekonomik yönden desteklemişlerdir.
Hemşirelerin yaptığı hasta bakımı ve şifacılığa dayalı işler ise büyü olarak nitelendirilmiştir.
Büyücülük ile suçlanan hemşireler dinsel gerekçelere dayanarak katı yaptırımlara maruz
kalmış, mahkemelerde işkence edilerek ifadeleri alınmış ve öldürülmeleri yasal sayılmıştır
(14,15,16). Avrupa’da özellikle 16.ve 17. yüzyılda cadı avları yapılmış ve cadıların yanı sıra
büyücülük yaptığı öne sürülen kişiler de yargılanıp yakılmıştır. 1430-1780 tarihleri arasında
Avrupa’da bu suçlamalarla 50 bin kişi katledilmiştir (17).
Dönemin hemşirelerinin büyücülükle suçlanmasının ve ortadan kaldırılmaya çalışılmasının
politik nedenlerinin yanı sıra cinsiyetçi yaklaşıma dayanan nedenleri de bulunmaktadır.
Katolik kilisesine karşı gücünü giderek arttıran Protestan kilisesi kadının yerinin evi, işlevinin
de günlük işler olduğunu savunan bir düşünce yapısına sahiptir (12). Bu dönemde kilisenin
düşünce yapısının da yarattığı etkiyle kadınların şifacılık yeteneği reddedilmemekle birlikte
bu konuda eğitim almalarına izin verilmemiş ve bu yeteneğin şeytandan geldiğine
inanılmıştır. Kilise eğer bir kadın eğitim almadan sağaltım cüretinde bulunursa o bir cadıdır
ve ölmesi gerekir düşüncesiyle hareket etmiştir (18). İyileştirme rolü üstlenmiş olan tüm
kadınlara yönelik engelleyici tutumlar dönem boyunca devam ettirilmiştir.
Hemşirelerin işkence edilerek öldürülmesi ve Protestan kilisesinin düşünce özgürlüğünü
savunmakla birlikte kadın özgürlüğüne önem vermemiş olması erkeklerin sağlık sisteminde
egemenliklerini sürdürmesine neden olmuştur (12,14,15). Ancak sanitasyon ve bireysel hijyen
çok kötü durumda olduğundan hasta bakımı gereksinimi artmaya başlayınca kadın hemşireler
oldukça düşük ücretler karşılığında yeniden görev yapmaya başlamışlardır. Bu dönemde
hemşirelik mesleği tüm saygınlığını yitirmiş ve işinin ehli olmayan, gelişigüzel yerlerden
toplanan, ahlaki açıdan düşük düzeyde olan kişiler yapacak iş bulamayınca hemşirelik
yapmaya başlamıştır (12,13). Toplum içerisindeki saygınlığını yitirmiş ve mesleki açıdan
hiçbir yetkinliği bulunmayan bu kişilerin sadece toplumsal zorlamalar nedeniyle açılan
hastanelerde hasta bakımını üstlenmesi hemşireliğin son derece gerilemesine neden olmuştur.
Bu karanlık dönem 1840 yılında Elizabeth Fry’ın Hayırsever Hemşireler Örgütü’nü yeniden
kurmasına ve bu başıbozukluğun önüne geçmek adına ilk adımı atmasına kadar sürmüştür
(13).
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SONUÇ
Toplumda yüzyıllardır kadının şifacı, bakım veren kişi olma özelliği kabul görmesine rağmen
bu özelliklerini bir meslek olarak sürdürmesi engellenmeye çalışılmış ve bu konudaki
başarıları görmezden gelinmiştir. Bu durum değişen düşünce yapısına ve giderek etkisini
yitiren kilise baskısına rağmen Yeni Çağ’da da değişmemiş hatta daha da vahim bir duruma
gelmiştir. Yeni Çağ her ne kadar önemli bilimsel gelişmelerin kapısını aralamış olsa da
hemşirelik tarihi, kadın hak ve özgürlükleri açısından zincirleri kıramayarak, etkileri
günümüze kadar devam eden düşüncelerin kaynağını oluşturmuştur.
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SS-44 DÜNYADA VE TÜRKİYEDE İLK YARDIM TARİHÇESİ

THE HISTORY OF FIRST AID IN THE WORLD AND TURKEY
Esma ÖZŞAKER, Fatma DEMİR KORKMAZ, Tuğçe YEŞİLYAPRAK
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
ÖZET
İlk yardımın tarihsel gelişimine bakıldığında insanlığın tarihi kadar eski olduğu
görülmektedir. İlkel toplumlarda soğukta donmak üzere olan insanların mağaralara alınması,
yara kenarlarının geniş yapraklarla örtülmesi, kanamanın durdurulması için yara üzerine sıcak
yağ dökülmesi ilk yardımla ilgili bilinen uygulamalardır. Modern anlamda ilk yardım
uygulamaları 17.yy’da yaşanan Fransa-Almanya savaşları ile başlamıştır. Aynı yüzyılda ilk
kurtarma toplulukları oluşturulmuştur. 1800’lü yıllara gelindiğinde ilk yardım için hasta
taşıma sistemleri oluşturulmuş ve cemiyetler kurulmaya başlanmıştır. İlk kurulan ve diğer
cemiyetlerin kurulmasına önderlik eden cemiyet ise “Uluslararası Kızılhaç Komitesi”dir.
19.yy’da ilk yardım ile ilgili tüzükler oluşturulmuştur. Aynı yy.’da ilk yardım hakkında
kitaplar yazılmaya başlamış, konferanslar düzenlenmiş, kurslar oluşturulmuş ve zaman
içerisinde ilk yardım günümüzdeki halini almıştır.
Türkiye’de

ise

ilk

yardım

hakkındaki

bilgilere

Osmanlı

döneminden

itibaren

ulaşılabilmektedir. Dünyadaki gelişmeler devam ederken Osmanlı Devletinde de ilk yardım
için birlikler kurulmuştur. Bu birlikler 19.yy’da cemiyetlere ve zamanla derneklere
dönüştürülmüştür. Ülkemizde ilk yardım ve ilk yardım eğiticiliği kursları Kızılay tarafından
yürütülmekle birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı eğitim ve sertifika programları
düzenlemektedir. Yirminci yüzyıla gelindiğinde dernekler tarafından ilk yardım kursları
düzenlenmeye, kitaplar yazılmaya başlanmıştır. Ayrıca aynı yüzyılda ilk yardım ile ilgili
kongreler düzenlenmiş, sertifikalı eğitim programları başlatılmıştır. Aynı yüzyılın ikinci
yarısında ise ilk yardım ilköğretim ve ortaöğretimde ders olarak okutulmaya başlanmış, ön
lisans ve lisans programları açılmıştır. Ülkemizde ilk yardım ile ilgili yönetmelik ise 22
Mayıs 2002 tarihinde 24762 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Böylece konu ile ilgili
yönetmelik oluşturularak kurs ve eğitimlerde standardizasyon sağlanmıştır. Yönetmelikle
ilgili son güncelleme ise 29 Temmuz 2015 yılında yapılmıştır. Ülkemizdeki bu gelişmeler ile
ilk yardım uygulaması optimal düzeyde yardımın sağlandığı bir uygulama halini almıştır.
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Anahtar kelimeler; İlk Yardım, Hemşirelik, Tarihsel Gelişim

ABSTRACT
When we look at the historical development of first aid it is seen as old as the history of
mankind. Primitive societies of people who have taken to the caves to freeze in the cold,
covered with large leaves of the wound edges, hot oil spilled on the wound to stop the
bleeding are known applications related to the first aid. In the modern sense, first aid practices
began with the French-German wars of the 17th century. In the same century, the first rescue
communities were established. When the 1800s, patients' transport systems were created for
first aid and societies started to be established. The first established and leading the
establishment of other societies is the "International Committee of the Red Cross".
Regulations on first aid were established in the 19th century. In the same century, first aid
conventions were organized and certified training programs started.

The information on first aid can be achieved in Turkey since the Ottoman period. As
developments in the world continued, associations were established for first aid in the
Ottoman Empire. These associations were turned into associations in 19th century and in
time. The first aid and first aid training courses in our country are carried out by the Red
Crescent and they organize training and certification programs approved by the Ministry of
Health. When 20th century, first aid courses were organized by associations and books were
started to be written. In the same century, first aid conventions were organized and certified
training programs started. The second half of the 20th century, first aid began to be taught in
primary and secondary education courses, undergraduate and graduate programs were opened.
Regulation on first aid in our country was published in the official gazette numbered 24762 on
May 22, 2002. Thus, standardization has been achieved in courses and trainings by creating
regulations related to the subject. The last update on the regulation was made on July 29,
2015. With these developments in our country, first aid application has become an application
that provides the optimal level of assistance.
Key Words; First Aid, Nursing, Historical Development
DÜNYADA İLK YARDIM
İlk yardım, “herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlileri
tarafından tıbbi yardım sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye
gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve
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gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır” olarak tanımlanmaktadır (Yavuz ve ark. 2012;
Kızılay, 2015). İlk yardımda amaç; hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek,
yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak ve iyileşmeyi kolaylaştırmaktır (Thygerson
2013; Kızılay 2015).
Dünyada ilk yardım uygulamaları Eski Taş Devrine kadar dayanmakla birlikte ilk yardım ile
ilgili ilk yazılı belgeler 11.yy’da oluşturulmaya başlanmıştır. Eski Taş Devrinde Ebers
papirüslerinde yer alan 48 ayrı yaralanma sonucu uygulanan ve üç başlık altında toplanan (ilk
yardım, acil yardım ve tedavi) girişimler; ilk yardım ile ilgili ilk yazılı belgeleri
oluşturmaktadır (Dramalı ve ark. 2003; Akyolcu 2007; Genç 2009). Beş bin yıl önce Mısır,
Yunan ve Roma Uygarlığında savaşlar sırasında St. John şövalyelerinin Arap ve Yunan
Hekimlerden aldıkları ilk yardım bilgileri ile yaralılara verdikleri yardım da yazılı olarak
ulaşılan ilk yardım uygulamalarındandır (Genç 2009; Güraraslan 2012; Yavuz ve ark. 2012;
Kaba ve ark. 2013; Denizbaşı 2014; Bulduk 2017). Orta çağda ise donmak üzere olan
insanların mağaralara alınmasına ve kanamanın durdurulması için yara üzerine sıcak yağ
dökülmesine yönelik uygulamalara rastlanmaktadır (Akyolcu 2007; Kaba ve ark. 2013).
Dr. Esmarch (Friedrich von Esmarch,1823-1908), Fransa-Almanya savaşlarında ilk yardım
uygulamasının nasıl olacağını belirtmiş ve modern anlamda ilk yardım uygulamasının ilk
adımlarını atmıştır (Bizat 2010; Güraraslan 2012; Yavuz ve ark. 2012; Bulduk 2017). Dr.
Esmarch, konu ile ilgili bilgilerini “Harp Meydanında İlk Yardım” ve “Yaralılara İlk Yardım”
adlı eserlerinde toplamıştır (Bizat 2010; Güraraslan 2012). İlk kurtarma topluluğu 1767
yılında Amsterdam’da kurulmuştur. 1795 yılında ise Prusya Seferinde yaralılara yardım
edilebilmesi ve hastanelere sevki için “flying ambulance (uçan ambulans)” adında ilk kapalı
hasta taşıma sistemi oluşturulmuştur. Bu sistem Napolyon’un baş cerrahı Baron Dominique
tarafından geliştirilmiştir. İlk yardım uygulamalarında sık kullanılan üçgen sargı ise 1831
yılında Dr. Mayor tarafından kullanılmıştır (Ponzer ve ark. 2004; Akyolcu 2007; Genç 2009;
Bizat 2010; Güraraslan 2012; Kaba ve ark. 2013; Bulduk 2017).
1860 yılında Cenevre’de “Uluslararası Kızılhaç Komitesi” oluşturulmakla birlikte (Bulduk
2017) 1870 yılında da “Britanya Kızılhaç Cemiyeti” kurulmuştur. Bu cemiyetin kurulmasında
Solferini Savaşı (1859) sırasında yaralılardan etkilenen Cenevreli iş adamı Henry Dunant’ın
etkisi bulunmaktadır. Henry Dunant, yaralılara önyargısız ve tarafsız yardımın sağlanabilmesi
için eğitimli ve gönüllü gruplarının oluşturulması fikrini öne sürmüştür. Bu fikir önderliğinde
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savaşlarda yaralılar ve hastalara yardım için bu cemiyet kurulmuştur. Aynı yıllarda Dr.
Moffitt tarafından konu ile ilgili tüzük oluşturulmuş, bu tüzük ile haçlıların ilk yardım
anılarını yüceltmek için İngiltere’de “St. John İlk Yardım Teşkilatı” kurulmuş ve dört kıtada
ilk yardım kursları verilmeye başlanmıştır (Genç 2009; Bizat 2011; Güraraslan 2012). 1878
Shepherd, Woolwich Londra ve Albay Francis Duncan, hasta taşıma ve bandajlama
eğitimlerini alarak sivillere ilk yardım öğretmiştir. Tarihte ilk yardım terimi “first aid” olarak
ilk kez 1881 yılında Kraliçe Victoria tarafından kurulan “St. Joes Yardım Örgütü tarafından
düzenlenen “Savaşta Yaralılara Yardım Tüzüğünde” yer almıştır (Pearn 1999; IFRC 2011;
Kızılay 2015).
•

1882 yılına gelindiğinde Dr. Esmarch tarafından beşe yakın konferans düzenlenmiş,

konferansta sunulan bildiriler Kraliçe’nin kızı prenses Kristiyan tarafından Almancadan
İngilizceye çevrilmiş ve bu çeviriler “Kazazedelere İlk Yardım” kitabında toplanmıştır
(Genç 2009; Bizat 2010). İskoçya’da ilk yardım amacıyla 1882 yılında “St. Andrew İlk
Yardım Teşkilatı” kurulmuş ve teşkilatın tüzüğü Sir George Beatson tarafından 1891 yılında
oluşturulmuştur (Genç 2009; Bizat 2010). Yine aynı yıl (1891) Batı Avusturalya’da “St. John
ambulans Derneği” kurulmuştur. Dernek ilk yardım eğitim sınıfını 3 Mart 1892 yılında açmış;
ilk kursa 20 polis, 10 demir yolu işçisi ve iki toplum üyesi katılmıştır. On yıl boyunca çeşitli
ilk yardım kursları düzenlenmiştir. Birinci dünya savaşının çıkması ile 7126 öğrenci aynı
dernekten ilk yardım kursu almıştır. 1912 yılında ise Sir J. Contile tarafından “İlk Yardım
İlkeleri ve Yönetmeliği” oluşturulmuş ve uzun yıllar kullanılmıştır (Güraraslan 2012). Henry
Dunant önderliğinde kurulan Kızıl Haç Cemiyeti de birinci dünya savaşının etkisiyle 1983
yılında Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Birliği’ne dönüştürülmüştür. Aynı dernek 1919 yılında
ise Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) halini almıştır.
Federasyonun ilk hedefi dört yıl süren savaş boyunca büyük zarar gören ülkelerde insanların
sağlığını iyileştirmekti. Günümüzde de aktif olan Federasyonun kurucu üye devletleri
İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleridir. Şuan Federasyona 190
ülke üyedir (IFRC 2011). Ayrıca ilk yardım eğitiminin standardizasyonu ve doğru yardımın
sağlanabilmesi için hem bireyler hem de sağlık çalışanlarını kapsayan rehberler Avrupa
Resüsitasyon Konseyi (ERC) ve Amerika Kalp Derneği (AHA) tarafından hazırlanmaktadır.
Avrupa Resüsitasyon Derneğine ait rehber 25 yılı aşkın zamandır yayınlanmakta ve beş yılda
bir güncellenmektedir. Derneğe ait rehberin son güncellemesi 2015 yılında yapılmıştır.
Amerika Kalp Derneğine ait rehber ise 2017 yılında güncellenmiştir.
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Dünyada ilk yardım ile ilgili sorunlara dikkati çekmek amacıyla Uluslararası Kızılhaç ve
Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından 2003 yılından beri Eylül ayının ikinci cumartesi
günü “Dünya İlkyardım Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır ve Türkiye de dahil olmak
üzere 188 ülkede aynı anda kutlanmaktadır (IFRC 2011). Federasyonun 2018 yılı teması “İlk
Yardım ve Yol Güvenliği” olarak belirlenmiştir.
TÜRKİYE’DE İLK YARDIM
Dünyada ilk yardım ile ilgili gelişmeler farklı teşkilatlarda yürütülürken Osmanlı toplumunda
ilk yardım uygulamaları Sıhhiye Birlikleri tarafından yürütülmüştür. Ülkemizde konu ile ilgili
asıl gelişmeler Osmanlı Devleti’nin Cenevre sözleşmesini kabul etmesi ile başlamıştır (Yavuz
ve ark. 2012; Kaba ve ark. 2013). Cenevre’de yapılan (1861) toplantıda uluslararası alanda
yardım sağlayabilecek sivil toplum örgütlerinin kurulması kararı alınmıştır. Osmanlı Devleti
bu sözleşmeyi 1865 yılında imzalamıştır (Yavuz ve ark. 2012; Kaba ve ark. 2013). Ülkemizde
de Cenevre’de alınan karar doğrultusunda “İlk/Acil Yardım” terimi kullanılmaktadır. Bu
sözleşme sonrasında 1867 yılında Ömer Paşa, Abdullah Bey ve Doktor Kırımlı Aziz Bey
önderliğinde “Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenat (Yaralıları ve Askeri
Esirleri Kurtarma ve Yardım Derneği)” kurulmuştur. Dernek, padişah Abdülhamit zamanında
“Hilal-i Ahmer Cemiyeti” adını almış ve başkanlığına ise Dr. Hacı Arif Bey getirilmiştir
(Akyolcu 2007; Güraraslan 2012; Yavuz ve ark. 2012; Kaba ve ark. 2013). Cemiyetin
Kızılhaç üyeliğine kabulü Besim Ömer’in 1907’de Londra’da katıldığı Kızılhaç toplantısı ile
gerçekleşmiştir (Yavuz ve ark. 2012; Kaba ve ark. 2013). 1876-1974 yılları arasında hizmet
veren bu cemiyet, yaralı ve hastalara yardım, taşınabilir hastanelerin kurulması, hemşire ve
gönüllü hasta bakıcıların eğitimde önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda cemiyet; yaşanan
kolera salgınında, doğal afetlerde uluslararası yardımlarda görev almış, korunmaya ihtiyaç
duyan insanlara da sayısız hizmet vermiştir (Kaba ve ark. 2013; Bulduk 2017).
Uzun yıllar hizmet veren Hilal-i Ahmer Cemiyeti,

7 Nisan 1911’de ilk kongresini

düzenlemiştir. Cemiyetin adı 28 Nisan 1935 yılında Atatürk tarafından “Kızılay” olarak
değiştirilmiştir. 1947 yılında “Türkiye Kızılay Derneği”ne dönüşen bu cemiyet, uluslararası
yardım derneklerinin üyesi olmuştur. Türkiye Kızılay Derneği, 1958 yılında “İlkyardım”
adında bir kitap yayınlamıştır. 1960 yılında Kızılay Derneği temel ilk yardım kurslarına
başlamıştır (Güraraslan 2012; Yavuz ve ark. 2012; Kaba ve ark. 2013). Yine aynı dernek, St.
Jones Yardım Organizasyonu’nun ilkyardım kitabını Türkçeye çevirmiştir. 1962’de Sakatların
Rehabilitasyonu Derneği ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliği ile Ankara’da ilk ve
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acil yardım kursları düzenlemiştir. Bu kurslar, 1970’den sonra Türkiye Trafik Kazaları
Yardım Vakfı tarafından sertifikalı eğitimler olarak verilmeye başlanmıştır (Güraraslan 2012;
Kaba ve ark. 2013). 1999 depreminden sonra ise Türk Kızılay Derneği ilk yardım
eğitimlerinin kalitesinin arttırılması ve herkes tarafından ulaşılabilirliğinin sağlanabilmesi için
2000 yılında “İlk Yardım Eğitimlerinin Standardizasyonu Projesi” başlatmıştır. Böylece
Dernek, eğitimlerin program ve materyallerinin Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri
Federasyonu “İlk Yardım Eğitim Referans Merkezi” tarafından belirlenen standartlara uygun
olarak düzenlenmesini sağlamıştır. Ayrıca dernek tarafından temel ilk yardım eğitimlerinin
yanında “İlk Yardım Eğitimi Eğitici Kursları” da verilmeye başlanmıştır (Yavuz ve ark.2012).
Ülkemizde ilk yardım ile ilgili yönetmelik ise 22 Mayıs 2002 tarihinde 24.762 sayılı resmi
gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelik ile birlikte ilk yardım eğitimlerinin verilebileceği
merkezlerin özellikleri, merkezlerin çalışma usulleri,

eğitmenlerin özellikleri, eğitimin

içeriği/süresi, ilkyardımcı /ilk yardım eğitmeni yetki belgelerinin özellikleri belirlenmiştir (İlk
Yardım yönetmeliği 2012). Yönetmelik 29 Temmuz 2015 yılında güncellenmiş ve 29.429
sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Güncelleme ile eğitim verebilecek merkezlere
yüksekokullar dahil edilmiş, merkezlerin çalışma esasları ve eğitim konuları düzenlenmiştir.
Düzenlenen yönetmelik ile birlikte ilkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıl belirlenmiş
ve geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması
gerektiği belirtilmiştir. İlkyardım eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıl olarak
belirlenmiş ve geçerlilik süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde
en az 15 eğitim (belgeli/yetki belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya
eğitim tekrarına gerek kalmadan belgeleri yenileyebilecekleri; eğitim vermeyen yetki belgesi
sahiplerinin ise belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme
eğitimi alması zorunluğu, güncelleme eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılacağı
bildirilmiştir. (İlk Yardım yönetmeliği 2015).
Türkiye’de ilkyardım konusunda ilk kitap 1972 yılında Prof. Dr. Derviş Manizade tarafından
“İlk Tıbbi Yardım” adında yazılmıştır (Akyolcu 2007; Güraraslan 2012; Kaba ve ark.
2013).Ülkemizde Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası, 1987 yılında ilk yardım konusunda
ülkemizin eksiklik yaşadığını ortaya koymuştur. Aynı yıl Şura tarafından ilk yardımın orta ve
yükseköğretim seviyesinde ders olarak okutulması kararı alınmıştır. İlköğretim dördüncü
sınıfta “Trafik ve İlkyardım” olarak verilmeye başlanan bu ders 2012 yılından itibaren eğitim
sisteminin değişmesi ile orta öğretim birinci sınıfta okutulmaya başlanmıştır. Yine Bakanlık
tarafından 1992 yılında yapılan I. Ulusal Sağlık Kongresinde konu ile ilgili ana planlamaların
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hazırlanması ve düzenlenmelerin yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu gelişmelerin
ardından 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde “İlk ve Acil Yardım” adı altında Acil Tıp
Uzmanlık Anabilim Dalı kurulmuş ve ön lisans eğitimlerine başlanmıştır (Ege 1999; Kaba ve
ark. 2013). 1998 yılında ise dört yıl eğitim veren meslek yüksekokullarda “İlkyardım ve Acil
Yardım Teknisyenliği” bölümü açılarak lisans eğitimleri başlamıştır (Ege 1999; Akyolcu
2007).
Sonuç olarak ilk yardımın tarihsel gelişimine bakıldığında; zaman içerisinde ilk yardım için
farklı kuruluşlar oluşturulmuş,

kurs ve sertifika programları ile desteklenmiş ve

ilköğretimden lisans düzeyine kadar farklı düzeylerde ders olarak okutulmaya başlanmıştır.
Böylece, ilk yardım uygulaması, ilk çağlardan günümüze kadar olan gelişmeler ile yaralı ve
hastalara

optimal

düzeyde

yardımın

sağlandığı

bir

uygulama

halini

almıştır.
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ÖZET
20. yüzyılın son yarısından itibaren, antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antiparaziter
ajanları ve aşılar sayesinde geçmişte salgınlara ve toplu ölümlere neden olan bulaşıcı
hastalıklar kontrol altına alınmıştır. Diğer yandan, tarihin en ünlü figürleri arasında yerini alan
insanların, bugün rahatlıkla tedavi edilebilen veya bağışıklıkla önlenebilen enfeksiyon
hastalıklarından nasıl öldüğünü anlamak zor olsa gerek. Bu derlemede, tarihte önemli oranda
insan kayıplarına yol açan çiçek, veba, sarı humma, kolera salgınlarından ve bu salgınlarda
hayatını kaybeden ünlü müzisyen ve ressamlardan bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimler: Epidemi, salgın, enfeksiyon, bulaşıcı hastalık, ressam, müzisyen, ünlü

ABSTRACT
Since the last half of the 20th century, antibacterial, antiviral, antifungal and antiparasitic
agents and vaccines have been used to control contagious diseases that have caused epidemics
and mass deaths in the past. On the other hand, it must be difficult to understand how people
who had been among the most famous figures of history die from infectious diseases that
could be easily cured or immunologically prevented today. In this review, we have mentioned
about smallpox, plague, yellow fever, cholera outbreaks leading to significant human loss in
history and famous musicians and painters who lost their lives in these epidemics.
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Key words: Epidemic, infection, infectious disease, painter, musician, famous.
GİRİŞ
Veba, kızıl, çiçek, kolera, sarıhumma gibi salgın hastalıklar ve onlara eşlik eden kıtlık ve
kuraklıklar, günümüze kadar bıraktıkları eserlerle ölümsüzleşen en önemli figürlerde dahil
tarih boyunca milyonlarca kişinin ölümüne neden oldu. Bu çalışmamızda, tarih boyunca
salgınlara yol açan enfeksiyonlar ve bu enfeksiyonlara yenik düşen sanatçılarından bazı
örnekler sunulmuştur.
ÇİÇEK
Çiçek (Smallpox), zarflı DNA virüsü olan orthopoxvirus ailesinden variola virüsünün neden
son derece bulaşıcı olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Virüs, insandan insana enfekte vücut
sıvılarıyla, damlacık yolu ile ve kontamine materyallerle bulaşır. Çiçek Hastalığında, variola
virüsü üst solunum yolu mukozasına girer ve buradaki lenfoid dokularda üreyip geçici viremi
oluşturup vücudun bütün retiküloendotel sisteminin hastalanmasına neden olur. Hastalık,
dalak, karaciğer, kemik iliği lenf düğümlerinde virüsün ikinci kez üremesi ile daha şiddetli
ikinci bir viremi, buna takiben deri lezyonlarının oluşması ile seyir gösterir. Hastalık yaklaşık
%15-40 ile ölümle sonlanan variola majör veya daha hafif seyreden %1 ölümle sonlanabilen
variola minör olmak üzere iki klinik formda görülür. Viremi esnasında ateş, baş ağrısı ve sırt
ağrısı gibi 2-4 günlük prodromal belirtilerine ek olarak, önce yüzden başlayan sonrasında
omuzlara, göğüs ve tüm vücuda yayılan virüs içerikli makül, papül, vezikül veya püstül
özelliğinde vesikülopüstüler deri döküntüleri ortaya çıkar (1,2).
1969 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından başlatılan başarılı aşı kampanyası ile
1977 yılında rapor edilen son olgudan sonra, 1980 yılında çiçek hastalığının eradike olduğu
kabul edilmiş ve çiçek aşısı (Vaksinya aşısı) uygulamasına son verilmiştir. Günümüzde
biyolojik silah olarak tekrar gündeme gelen çiçek hastalığı tarih boyunca çok sayıda
epidemilere ve insan kayıplarına neden olmuştur (1,2).
Çevresel koşullara oldukça dayanıklı olan ve aylarca canlılığını koruyabilen variola virüsü (1)
Milattan Önce (M.Ö) 430 yılında, Yunanistan'ın Atina kentinde 30.000'den fazla insanı
öldürerek, şehrin nüfusunu en az %20 oranında azaltmıştır. Yaklaşık 25 milyon insanın
yaşadığı, günümüzde Meksika olarak bilenen “Hernando Cortes'in 1519'da geldiği” bölgede
iki yıl içinde yaklaşık 5 ile 8 milyon arasında insanın öldüğü çiçek hastalığı epidemisi
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meydana geldi. Fransa, İngiltere ve Hollanda'dan göçmenlerin taşıdığı hastalık 1633'de
Massachusetts'e ulaştı ve Yerli Amerikan nüfusuna hızla yayıldı. Bu salgında yaklaşık 20
milyon insanın öldüğünü öldüğü tahmin edilmektedir. Boston'da bir çiçek hastalığı salgını
1901'de 1.500 kişiyi etkiledi (3,4).
11 yaşında çiçek hastalığına yakalanarak geçici körlük yaşayan Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)’ın henüz kesinlik kazanmamakla çiçek hastalığından öldüğü ileri sürülmektedir
(5). Mozart, 18. yüzyılda Avrupa’da yaşamış olup, klasik müzik tarihinin en dikkat çekici
bestecilerinden biridir. 27 Ocak 1756 günü Avusturya’nın Salzburg şehrinde dünyaya
gelmiştir. 3 yaşında piyano çalmaya başlar; 5 yaşındaki Mozart, müzikseverleri şaşkınlığa
düşürecek, kendisi için gurur kaynağı olacak klavsen için iki kısa parçayı besteleyerek müzik
tarihindeki yerini alır. 626 eserini, 36 yıllık kısa ömrüne sığdırabilmiştir (6). Mozart, Evrensel
değerleri savunmuş ve bunları müziğine yansıtmıştır. Kadını, sıradan insanı ve acıyı işlemiş,
soylularla zaman zaman alay etmiş, dünyaya (bütün kötü yaşam çizgisine rağmen) iyimser
bakmıştır. Hüznünü notaların derinliklerine gömmüştür. “Requiem in D minor “Piano
Concerto No. 21–Andante (1778)”, “Le nozze di Figaro, K. 492 (Figaro’nun Düğünü-1786)”;
“Requiem (Ölüm Duası-1791)” eserlerinin sadece bir kaçıdır (6–8).
VEBA (KARA ÖLÜM)
Veba, Enterobacteriaceae ailesinden Yersinia pestis‘in neden olduğu lenfatik tutulumun
görüldüğü bubon, sepsis veya pnömoni klinik formları ile görülen akut ağır seyirli bir
enfeksiyon hastalığıdır. Veba basili enfekte hayvanların kanında bulunur. Pireler taşıyıcı
hayvanı ısırdıklarında basilleri alır ve burada basiller çoğalır. Pireler yeni bir hayvanı veya
insanı soktuklarında basillerini ısırdığı deri yüzeyine veya kana bırakırlar. Kanda üreyen
binlerce basil yüzeysel lenfatiklerle bölgesel lenf bezlerine giderler ve fagositik hücreler
içerisinde çoğalırlar ve hücreler parçalanır, lenf dokusunda hemorajik nekroz alanları oluşur.
Basiller lenf bezlerinden kana geçerek bakteriyemi, diğer organlara yayılarak pnömoni gibi
enfeksiyonların gelişmesine neden olabilir. Yaygın damar içi pıhtılaşma gelişebilir, kanamalar
oluşur. Sepsis gelişirse hızlı ölüme gidiş olabilir (9).
Günümüzde, kısa süreli de olsa bağışıklama sağlanabilen veya hastalık durumunda tetrasiklin
veya sülfonamid gibi antibiyotiklerle sağaltımı gerçekleştirilebilen uluslararası bildirimi
zorunlu olan bu hastalık tarih boyunca binlerce insanın ölümüne neden olmuştur (9). Hiçbir
enfeksiyon insanlığa vebadan daha zararlı olmamıştır. Bildirilen ilk büyük veba pandemisi,
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MS 541’de Ortadoğu, Asya ve Akdeniz havzasında başlayarak yayılmış ve 60 yılda
sonlanmıştır. Yaklaşık 50 milyon insan ölmüştür ve pek çok şehrin tamamı ile etkilenmiştir.
Kara ölüm olarak adlandırılan ikinci pandemi 14. Yüzyılda orta Asya’da başlamış, Avrupa,
Ortadoğu, Hindistan ve Çin’i içine almıştır. İtalya'nın Floransa kenti, ilk altı ayda 90 bin
insanının üçte birini kaybetmiştir. Sadece Avrupa’da tüm nüfusun dörtte biri olan 25 milyon
insan ölmüştür. 1860 yılında üçüncü bir pandemi Burma’da başlamış, Çin’e yayılmış ve
Hong Kong’tan gemilerle Kuzey Amerika’yı da kapsayacak şekilde diğer kıtalara geçmiştir
ve 10 milyondan fazla insanın ölümüne neden olmuştur. 20. yüzyıldaki en büyük veba salgını
1910-1911 arasında Mançurya'da meydana geldi. Yaklaşık 60.000 kişi öldü (3,10).
Ressam olan Ambrogio Lorenzetti (1290-1348), 1348’de gerçekleşen veba salgını sırasından
ölenlerden yalnızca biriydi (11).

Ambrogio Lorenzetti, XII.yy’nin sonunda Fransa’da

görkemli mimari yapıtlarla başlayan ve XIV.yy’da tüm Avrupa’ya yayılan “özgürlük ve aklı
gösterme” şeklinde tabir edildiği bir sanat üslubu olan, gotik sanat dönemi sanatçılarından
biridir (12). Ambrogio Lorenzetti, Siena Belediye sarayının Dokuzlar salonu için, "Şehirde ve
köyde iyi ve kötü yönetimin etkileri" adlı ünlü freskleri [Palazzo Pubblico freksleri, 13381339,Siena, İtalya)]

14. yy. da İtalya'daki yaşamı anlatmakta ve mevcut düzene karşı

çıkmaktadır. Ressamın diğer eserleri arasında “Madonna ve Çocuk (1319-Brera Müzesi,
Milano)”, “Tapmakta sunuş (1342, Uffizi Galerisi, Floransa)” ve “Meryem’e Müjde (1344,
Pninakotek, Siena, İtalya)” yer alır (13,14).

SARIHUMMA (YELLOW FEVER)
Sarıhumma enfekte Aedes aegypti türü sivrisinekler tarafından iletilen akut bir viral hemorajik
hastalıktır. Enfekte kişilerde özgül olmayan bulgular ve abortif enfeksiyondan fatal hemorajik
ateşe kadar değişen geniş bir çerçevede belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Hastalığın adını
almasında, enfekte olguların %15-25’inde izlenen hepatorenal bulgular ve sarılık rol
oynamıştır. Başlıca belirtileri ateş, baş ağrısı, sarılık, kas ağrısı, mide bulantısı, kusma ve
yorgunluktur. Hastaların küçük bir kısmında ciddi semptomlar (kanamalar, şok, çoklu organ
yetmezliği) gelişir ve bunların yaklaşık yarısı 7 - 10 gün içinde ölür (15–17).
Aşılanma ile bağışıklık sağlanabilen sarıhumma günümüzde Afrika'nın ve Orta ve Güney
Amerika'nın tropikal bölgelerinde endemiktir, ancak tarihsel olarak Avrupa ve Kuzey
Amerika’da da büyük salgınlara neden olduğu bilinmektedir (16,17). Sarıhumma salgını ilk
defa 1700'lerde İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere'de patlak vermiştir. 1793'te Philadelphia
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şehrinin 45.000 kişilik nüfusunun 10'unu; On dokuzuncu yüzyılda İspanya'da 300.000 kişinin
ölümüne neden olduğu inanılmaktadır. 1802'de Haiti Devrimi esnasında Fransız askerleri
sarıhumma saldırısına maruz kaldılar; ordunun yarısı bu hastalıktan dolayı telef
olmuştur(16,18,19).
Sarıhumma salgınlarına yeni düşen bir diğer isimde, genellikle “Chopin ile ismi anılan”
besteci ve piyanist Louis Moreau Gottschalk (1829- 1869)’dır (20). Gottschalk, Beş yaşında
piyano dersleri ile müzik eğitimine başlar ve yedi yaşında bir kilise ayininde hocasının yerine
org çalabilmiştir. 2 Nisan 1845 yılında Stamaty, öğrencisi Gottschalk’a ilk defa “ Salle
Pleyel” de Chopin’in mi minör piyano konçertosunu çaldırır. Chopin onu çok beğenir, sanatçı
odasına gidip elini sıkar ve bir gün, piyanistlerin en büyüğünün olacağını söyler.
Gottschalk’ın amacı, güzel ve özel bir ton elde etmektir: ince, kırılgan ve yumuşak çalışı
müzikseverleri büyülemiştir. 1848 yılında “ Polka de Salon”; “Le bananier”, “ Louisiana”
eserleri ve 1859 yılındaki “La Nuit des Tropiques / A Night in the Tropics” senfonisi ile
popüler olur. (19,21).

KOLERA
Vibrio cholerae’nin etken olduğu kolera hastalığı belirtisiz bir durumdan çok ağır diyare,
kusma, ileri derecede sıvı kayıpları ve ölüme kadar değişen klinik tablolar gösterir. En hızlı
öldürebilen bir hastalıktır. Bulaşma fekal oral yolla olmaktadır. Bakteri ince basağa yerleşir
ve ince barsak epiteline tutunur. Salgıladığı toksinlerle hücre içerisinde siklik adenozin
monofosfat (cAMP) birikmesine neden olur ve bunun sonucunda hücrelerden bağırsak
lümenine bol miktarda elektrolit ve sıvı atılımı gerçekleşir. Hastalarda pirinç suyu
görünümünde yaklaşık günde 30 kerelere varan sıvı dışkılama görülür ve buna kusma eşlik
eder. Sıvı ve elektrolit kayıplarının miktarına göre hipotansiyon, hipovolemi, metabolik
asidoz, hipokalemi ve dehidratasyona varan klinik tablolar görülebilir. Erken dönemde tedavi
edilemez ise hastalar ölür.
Güvenli kanalizasyon sisteminin olmadığı yerleşimlerde içme sularının enfekte bireylerin
dışkısı ile kirlenmesi sonucu hızla yayılım gösteren kolera (22,23) 19.yüzyıl boyunca belirli
aralıklarla dünyada büyük salgınlara yol açmıştır. Kolera'nın 1817'deki ilk pandemisi Orta
Doğu'dan Avrupa'ya yayıldığından beri, kolera, klasik salgın hastalıklardan en çok
korkulanlar arasındadır (24). 1831–1832 sadece 31.000 ölüme neden olmuştur (25). İlk altı
pandemisi 1817 ve 1923 yılları arasında gerçekleşti, büyük kayıplar meydana gelmiştir.
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Yedinci kolera pandemisi ilk altıdan farklı olup, daha fazla kıtayı ve ülkeyi etkisi altına
almıştır. 1991 yılında bu pandeminin uzantısı Latin Amerika’da meydana gelmiş olup, bu
pandemilerde ölen insan sayısı diğer kolera pandemilerinden az olmasına rağmen, son
yüzyılın en büyük insan kaybına neden olan pandemi özelliğini taşımaktadır. Pandemiler
halen devam etmektedir (23). 2015 yılı süresince 1,304 ölüm dahil olmak üzere 42 ülkeden
172,454 vaka bildirildi. Yemen’de Ekim 2016’da başlayan salgında 27 Haziran 2017’ye kadar
toplam 224,989 kolera vakası şüphesi ve 1,416 ölüm gelişti (Vaka fatalite hızı %
0.6).Vakaların %46’sının 15 yaştan küçük çocuklar, %33’ünün ise 60 yaş üzeri kişilerden
oluştuğu bildirilmiştir(15,26).
Danimarka Resim Sanatının “Altın Çağı” olarak bilinen 19. Yüzyıl sanat döneminin temelini
atan ve resim sanatının babası olarak anılan Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783– 1853)
22 Temmuz 1953’deki büyük kolera salgınında hayatını kaybetmiştir. 1818-1829 öğretim
üyeliği de Christoffer Wilhelm Eckersberg, mitolojik konularını işledi, tarihsel tablolar,
portreler ve manzara resimleri üzerinde çalıştı. Mola Yeri (1812); Forum Roma (1820);
Mendel Levin Nathanson’un Kızkardeşleri;

Sahilde (Sahilde); Yatan Nü (1825); Sabah

Bakımı (1837); Anna Maria Magnani (1822); Yelkenli; Yelkenliler yağlı boya esrelerinden
bazılarıdır (27,28).
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ÖZET
Geçmiş yüzyıllarda büyük kayıplara yol açan afetlerin başında gelen salgınlar, tarih boyunca
doğal afetlerin yanında insan ölümlerinin bir diğer önemli nedeni olmuş, ticari münasebetler,
savaşlar ve göçler, salgınların yayılmasında etkili olmuştur. Dünyanın pek çok yerinde
yaşanan salgınlar, Osmanlı Devletinde de görülmüş, 19. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’ya
göçlerin başlamasıyla bulaşıcı hastalıklar artmış ve bu durumdan tüm halk etkilenmiştir. İlk
defa 1768’de Hindistan’da ortaya çıkan ve ticaret yolları vasıtasıyla tüm dünyaya yayılan
kolera, 19. Yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren küresel bir tehdit halini almıştır. Osmanlı
topraklarında 1822 senesinde ilk kez görülen kolera büyük çaplı kayıplara sebep olmuştur.
Kolera salgınları 19. yüzyılın son çeyreğinde İzmir için yüzyılın son ve büyük salgını olarak
kendini göstermiş, 1831-1918 yılları arasında da aralıklarla salgınlar yaşanmıştır. Yaşanan
kolera salgınları nedeniyle Osmanlı Devleti İzmir’de ciddi önlemler almak zorunda kalmış,
resmi kurumlar ve sivil kuruluşlar seferber olmuşlardır. Bu derlemede önemli bir ticaret ve
liman kenti olan İzmir’de Osmanlı Döneminde yaşanan kolera salgınları ve alınan tedbirler
ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kolera; Salgın; İzmir

ABSTRACT
Epidemics, which caused major losses in the past centuries, have been an important cause of
human deaths in addition to natural disasters throughout the history; and trade relations, wars
and migrations were influential in the spread of them. Epidemic diseases, which were seen in
many parts of the world, were also seen in the Ottoman State; and in the second half of the
19th Century, infectious diseases increased when migration movements started towards
Anatolia; and the whole population was influenced by this situation.
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Cholera, which appeared in India in 1768 for the first time, and which spread all over the
world through trade routes, became a global threat as of the first quarter of the 19th Century.
Seen for the first time in 1822 in the Ottoman territories, cholera caused massive losses.
Cholera epidemics showed themselves as the latest and biggest epidemic of the century for
Izmir in the last quarter of the 19th Century, and there were epidemics between 1831-1918
with intervals. Due to the epidemics of cholera, the Ottoman State had to take serious
precautions in Izmir, and official institutions and NGOs were mobilized. In this compilation,
the cholera epidemics and the precautions taken in the Ottoman period in Izmir, which is an
important trade and port city, were examined.
Keywords: Cholera; Epidemic; Izmir
Geçmiş yüzyıllarda dünyanın pek çok yerinde, kentlerde, köylerde büyük kayıplara yol açan
afetlerin başında salgınlar gelmekteydi. Tarih boyunca doğal afetlerin yanında insan
ölümlerinin bir diğer önemli kaynağı da salgın hastalıklar olmuş, kısa bir sürede hızla
yayılarak binlerce insanın ölümüne yol açan salgınlar, imparatorlukları çökertmiş, orduları
kırmış, toplumun psikolojisinde derin tahribat yapmıştır. Ticari münasebetler, savaşlar ve
göçler, farkında olmadan salgınları dünyanın her tarafına yaymış ve ölüm oranlarının büyük
rakamlara ulaşmasına neden olarak toplumların zihinlerinde korkunç dönemler olarak yer
etmişlerdir (1,2,3,4).
On dokuzuncu yüzyıl savaşlar ve salgın hastalıklarla geçmiş, salgın hastalıklar Doğu-Batı
yönünde bir köprü konumunda olan Osmanlı coğrafyasında her dönem önemli bir tahribat
yapmış, tüm dünya devletlerini etkisi altına alan bu felaketlerden Osmanlı Devleti de nasibini
almış, bu salgınlarla yapılan mücadelenin dışında kalmamış, kalamamıştır (1,2,3,5).
Osmanlı Devleti, başta Balkan Savaşları olmak üzere gerek I. Dünya Savaşı gerek Kurtuluş
Savaşı süresince bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalmıştır. On dokuzuncu
yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Anadolu’ya yönelik göçlerin başlamasıyla birlikte bulaşıcı
ve salgın hastalıklarda yoğun bir artış olmuş, hastalıklar sadece askerleri değil, sivil halkı da
etkileyerek ciddi oranda kayıplar verdirmiş, Türk ve Müslüman nüfusla birlikte azınlıklar da
etkilenmiştir (4,6).
İlk defa 1768 yılında Hindistan’da ortaya çıkan kolera, ticaret yolları vasıtasıyla tüm dünyaya
yayılmış, 19. Yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren küresel bir tehdit halini almıştır. Osmanlı
topraklarında ilk defa 1822 senesinde görülen kolera ticaret yollarının kesişme noktasında
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bulunan Osmanlı topraklarından eksik olmamış, büyük çaplı kayıplara sebep olmuştur. Yeterli
sayıda yetişmiş hekimin bulunmaması, hastalığın halk, yerel idareci ve doktorlar tarafından
yeterince tanınmaması, koleranın özellikle taşradaki etkisini arttırırken, Osmanlı Devleti’nin o
yıllarda malî darboğazda bulunması da hastalığın etkisini arttırmıştır. Bunların yanında
Anadolu’da şartların ağır olması, temizliğe önem verilmemesi, olumsuz beslenme şartları,
yetersiz sağlık hizmetleri ve toplumsal inanışlar salgınlara yakalanmada ve hastalıkların
salgına dönüşmesinde etkili olmuş, Türklerin önlem almadan kaderciliğe teslim oluşları, ne
yazık ki ölümle sonuçlanmıştır (1,2,4,6).
Osmanlıda son yıllarda etkili olan salgın hastalıklar, Anadolu’nun birçok yöresinde farklı
zamanlarda ortaya çıkmış, salgınlar en çok İstanbul ve İzmir’de etkili olmuştur (2,6).
Önemli bir ticaret ve liman kenti olan İzmir’de salgınlar kent halkının peşini bir türlü
bırakmamıştır. Hava sıcaklığının artması, mikropların barınmasını kolaylaştırdığından,
bulaşıcı hastalıklar, genellikle yaz aylarında sıkça görülmüştür (4).
Kolera salgınları 19. yüzyılın son çeyreğinde İzmir için yüzyılın son ve büyük salgını olarak
kendini göstermiş, 1831’deki salgın, kentte büyük yıkımlar yapan kolera salgınlarının
başlangıcı olmuştur. 1848'de İzmir, ikinci bir salgın ile karşı karşıya kalmış, önce İstanbul'da
başlayıp İzmir'i etkisi altına alan salgında 1903 kişi hayatını kaybetmiştir. Aralıklarla yaşanan
kolera salgınları 1854, 1865, 1871, 1872, 1890, 1893, 1894, 1895, 1896, 1910, 1912, 1913,
1916 ve 1918’de İzmir’de etkili olmuştur. 1853-1856 Osmanlı Rus savaşında yaralanan
İngiliz askerlerinin tedavi ve bakımlarının İstanbul yanında İzmir’de yapılması da kolera
salgınlarının görülmesinin nedenleri arasındadır (2).
Osmanlı Devleti 1890’lı yıllardaki kolera salgınları nedeniyle İzmir’de de ciddi önlemler
almak zorunda kalmış, salgınlar karşısında, resmi kurumlar ve sivil kuruluşlar seferber
olmuşlardır. Yerel basın hastalıklar hakkında halkı bilgilendirirken, belediyeler altyapı ve
şehrin temizliği konusunda çalışmalar yapmışlardır. Sıhhiyeye, konu üzerinde ciddiyetle
durması emredilmiş, vilayet sağlık müfettişliğince dönemin gazetelerinde gıda hijyeni, çevre
temizliği, cenazelerin defni vb. konularda alınması gereken tedbirler yayınlanmış ve bunlara
uymayanların cezalandırılacağı belirtilmiştir. Bu çalışmalar sürerken Mekke, Cidde ve
Halep’teki kolera salgınları, buralardan gelen hacıların hastalığı İzmir’e taşıyacağı endişesi
yaratmış, belediye yeni tedbirler almış, şehrin sokaklarını temizlemek ve çöp toplamakla
318

görevli olan ekip genişletilmiş, İkiçeşmelik’te bulunan umumi helâların Asmalı Mescit
lağımına aktarılmasına ve Ok Kalesi bölgesindeki pisliğin yeni bir lağım inşaatıyla ana lağıma
katılması sağlanmıştır (2).
İzmir için yüzyılın en son ve en yıkıcı felaketi olan, 1893 yılındaki kolera salgını ciddi bir
paniğe neden olmuş, bu durum şehrin sınır komşularını tedirgin etmiş ve çevre illerde
tahaffuzhaneler kurulmuş, buralarda kontrol olunmadan geçişin mümkün olmayacağı
bildirilmiştir. Aynı zamanda İzmir’de hastalık ortadan kalkana kadar Beylerbeyi
Hastanesinden altı askeri doktor İzmir’e gönderilmiş, hastalığın tamamen ortadan kalkması
için, giysilerin dezenfeksiyonu amacıyla Avrupa’da geliştirilen bir alet olan etüv satın
alınarak, İzmir’de kurulan Klazomen (Urla) Tahaffuzhânesi’ne teslim edilmiştir (2,3).
1893’ün ekim ayından itibaren İzmir’de hastalığa yakalanan olmamış, salgın sona ermesine
rağmen, hastalığın etkileri ve karantina önlemleri bir süre daha devam etmiştir (2).
Bağırsak iltihabına bağlı olarak, şiddetli ishal ile seyreden kolera, İzmir’de tarih boyunca
geniş bir insan kitlesinin ölümüne neden olmuştur. İşgal yıllarında da İzmir’deki sağlık
kuruluşları, belediye ve sağlık görevlileri hem hastalıktan kaynaklanan ölümleri azaltmak hem
de salgınların diğer kişilere bulaşmasını engellemek için seferber olmuşlardır. Savaş ortamı
nedeniyle, sağlık çalışmaları daha çok salgınlarla mücadele şeklinde olmuş, aşı ve serum ile
çeşitli temizlik tedbirleri önem kazanmış ancak tüm bu çabaların bir kısmı halkın kuralları
dikkate almaması nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Salgına karşı en büyük önlemse karantina
uygulaması olmuş, hastalık görülen evler karantinaya alınmış, evlere kireç vurularak, evlerin
kapılarına sarı renkli bildirge kâğıtlar yapıştırılmış, bu süre zarfında evlere giriş çıkış
yasaklanmış, hastaların yiyecekleri pencereden verilmiştir (4).
1916’da ortaya çıkan salgın nedeniyle kentte 200.000 kişiye aşı yapılmış, İzmir Sıhhiye
Müdüriyeti, doktorları koleraya karşı uyarmış, şüpheli görülen vakaların hemen müdürlüğe
bildirmesi gerektiğini belirtmiştir. İzmir’de Sıhhiye Müdüriyeti’nin yaklaşımları, kent sağlığı
ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve gelişimini kolaylaştırıcı ve sağlıklı bir çevre
oluşturulmasına önemli katkılar sağlayacak yönde olmuş, İzmir’in çeşitli yerlerinde
muayenehaneler açılarak, buralara doktorlar atanmış, gazetelerde halkı bilgilendirici yazılar
yayımlanmıştır (4).
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Özetle, salgın hastalıklar insanlık tarihi boyunca hep var olmuştur, olmaya da devam
edecektir. Geçmişten günümüze salgınlara neden olan hastalıklar değişmekte, insanoğlu yeni
salgınlarla karşı karşıya kalmaktadır (2). Bu nedenle bulaşıcı hastalıklarla mücadele
kapsamında ciddi yıkımlara neden olabilecek benzer salgınların önlenmesinde geniş kapsamlı
ve herkesçe ulaşılabilir koruyucu sağlık hizmetleri önem arz etmekte olup, her basamakta
sağlık hizmeti sunumunda sağlık ekibinin önemli ve etkin bir üyesi olan hemşirelere büyük
sorumluluklar düşmektedir.
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ÖZET
Su geçmişten günümüze sağlığın korunması ve tedavisi amacı ile çeşitli şekillerde
kullanılmaktadır. Banyo, içme kürleri, inhalasyon uygulamaları, şifalı çamurlarının kullanımı
ve hidroterapi uygulamaları suyun kullanım şekillerindendir. Tarihsel süreçte hidroterapinin
fiziksel

hastalıkların

tedavisi

ve

belirtilerinin

yatıştırılmasında

kullanımı

oldukça

yaygındır.Öte yandan psikiyatri hastalarının tedavisinde de hidroterapi yöntemlerinin
uygulandığına dair bilgiler mevcuttur. Ancak,19. yüzyıl ortalarına kadar psikiyatri
hastalarında hidroterapi kullanımı uygulanış şekli nedeniyle bir tedavi yöntemi olarak kabul
edilmemektedir. Çünkü psikiyatri hastalarında hidroterapi uygulamaları hastanın bilincini
kaybedene kadar su altında kalması, ajite hastanın başına aniden su dökülmesi gibi
yöntemlerle uygulanmış, bu nedenle de tedaviden çok cezalandırma amaçlı kullanılmıştır. 20.
yüzyıldaise antipsikotik ilaçların keşfi ile suyun iyileştirici etkisinden yararlanmaazalmıştır.
Tarihsel süreçte dünyanın birçok yerinde aktif bir şekilde uygulanan hidroterapi ülkemizde
Selçuklular, Osmanlılar ve Türklerde sadece fizyolojik hastalıkların tedavisinde uygulanmış,
psikiyatri hastaları içinse ancak su sesinin rahatlatıcı etkisinden yararlanılmıştır.
Sonuç olarak, psikiyatri hastalarına uygulanan hidroterapi yöntemleri yaklaşık dört yüzyıllık
süreçte kullanım amacı gereği bir cezalandırma şeklinden bir tedavi yöntemine dönüşmüş ve
bu bağlamda önemli bir yer edinmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hidraterapi; Ruhsal hastalık; Tarihsel süreç
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ABSTRACT
Water is used in various ways for the protection and treatment of health from past to present.
Bathing, drinking cures, inhalation applications, the use of healing mud and hydrotherapy
applications are among the ways of using water. In the historical process, the use of
hydrotherapy in the treatment of physical diseases and the alleviation of symptoms is quite
common. On the other hand, there is information about the application of hydrotherapy
methods in the treatment of psychiatric patients. However, the use of hydrotherapy in
psychiatric patients until the middle of the 19th century is not considered a treatment method
because of the way of its application. Because, in psychiatric patients, hydrotherapy
applications were applied under water until the patient was unconscious, sudden water was
poured into the agitated patient and therefore it was used for punishment rather than
treatment. By the discovery of antipsychotic drugs in the twentieth century, the benefit from
the healing effect of water decreased.

Although it has been applied actively in many parts of the world in historical process,
hydrotherapy has been applied only in the treatment of physiological diseases in the Seljuks,
Ottomans and Turks and only the relaxing effect of water sound has been used for psychiatric
patients.

As a result, the methods of hydrotherapy applied to psychiatric patients have turned into a
treatment method from a form of punishment for nearly four centuries and have gained an
important place in this context.
Keywords:Hydrotherapy, Mental health, Historical process
SUYUN SAĞALTIM AMAÇLI KULLANIMI
Su geçmişten günümüze hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın korunması ve tedavisi amacı ile
çeşitli şekillerde kullanılmaktadır (1,2,3). Banyo, içme kürleri, püskürtme, inhalasyon
uygulamaları, şifalı çamurlarınkullanımıve hidroterapi uygulamaları suyun tedavi amaçlı
kullanım şekillerindendir (1). Geçmişte yapılan çalışmalar suyun tedavi amaçlı etkiye sahip
olduğunu kanıtlamıştır. Kullanıldığı nedene bağlı olarak uyarıcı/tonik, sedatif, vasoregülatifantiflojistik, analjezik, antipiretik, hemostatik, çözücü, boşaltımı kolaylaştırıcı
antispazmodik veya detoks etkileri sayesinde suyun neredeyse tek başına terapötik etkide
bulunduğu görülmektedir (2).
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HİDROTERAPİ TANIMI VE TARİHÇESİ
Yunanca “su” anlamına gelen hydro sözcüğü ile “tedavi” anlamında kullanılan therapie
sözcüklerinden türetilmiş olan hidroterapi, sağlığı korumak ve hastalıkların tedavisinde suyun
kullanılmasıdır (4). Suyun sağaltım ve tedaviye yardım amacıyla kullanımı Antik Yunan'da
başlamış; Mısır, Asur, Pers gibi Doğu-Batı ekseninde birçok medeniyette görülmüştür. Antik
Yunan beden ve ruh arasındaki uyumu eski haline getirmek için banyoyu ilk
kullananlardandır. Pisagor, soğuk duş uygulamaları ile Mısır'da tanışmış ve daha sonrasında
bunu Antik Yunan'a da tanıtmıştır. Antik Yunan'da ise özelikle termal sular ruhsal
hastalıkların tedavisinde popüler bir uygulama olmuştur. Yine Roma imparatorluğunda termal
banyolar hem şifa hem de sosyal amaçlı popüler hale gelmiştir. Her ne kadar psikiyatrik
bozuklukların karanlık çağı olarak bilinen ortaçağda suyun sağaltım amaçlı kullanımına olan
ilgi azalsa da 18. ve 19. yüzyıllarda yine eski popülerliğini kazanmıştır (3).
Tarihin en eski hastanelerinden biri olarak bilinen Bergama Asklepions'ta suyun önemli bir
tedavi ve bakım aracı olduğu bilinmekte ve Asklepions'taki tapınakta yer alan kuyu ve
çeşmelerin varlığı suyun sağaltım amaçlı kullanıldığını kanıtlar niteliktedir (5). Anadolu'da da
suyun sağaltım amaçlı kullanımını Evliya Çelebi seyehatnamesinde belirtmiştir (1).
Gültekin (2016) tarafından 19. yüzyıla ait hidroterapi hakkında arşiv belgelerinin incelendiği
çalışmada modern hidroterapi uygulamalarının Avrupa'da gelişmesinden çok kısa süre sonra
Osmanlı'da da uygulanmaya başlandığına yönelik belgelere ulaşılmıştır. Dönemin Ermeni
asıllı tabiplerinden olan Shashian (Şaşyan) Pavlaki Efendi (1806-1887), o dönemde tıbbi
tedavilerin etkili olmadığı sinir hastalıkları, kronik romatizma, sıtma nöbetleri gibi
hastalıkların tedavisi için özel bir hidroterapi merkezi açmıştır. Ancak o dönemde uygulanan
hidroterapinin yönteminden bahsedilmediği gibi yöntemin ne düzeyde yaygınlaştığı ile ilgili
bilgilere de ulaşılamamıştır (4).
HİDROTERAPİNİN ETKİ MEKANİZMASI
Fiziksel ve ruhsal hastalıkların sağaltımında kullanılan hidroterapinin etkisi bedene uygulanan
suyun sıcaklığı, basınç ve uygulama süresine göre değişmektedir. Suyun bedenle temasında
deride bulunan soğuk ve sıcak gibi dokunsal duyuların algılanmasını sağlayan terminal
sinirler uyarılmaktadır. Terminal sinirlerden algılanan herhangi bir duyu vazodilatör ve
vazokonstrüktör sisteme etki ederek termoregülasyon bölgesini, sempatik, kardiyak ve
solunum merkezlerini etkilemektedir. Bu sayede su uygulanan hidroterapi yöntemine bağlı
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değişmekle birlikte sistemler fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma ve bunların
sağaltımında kullanılmaktadır (6).
HİDROTERAPİNİN KULLANILDIĞI ALANLAR
Tarihsel süreçte hidroterapinin fiziksel hastalıkların tedavisi ve belirtilerinin yatıştırılmasında
kullanımı oldukça yaygındır. Öte yandan psikiyatri hastalarının tedavisinde de hidroterapi
yöntemlerinin uygulandığına dair bilgiler mevcuttur. Suyun diğer birçok materyalden çok
daha kolay ulaşılabilir olması nedeni ile evrensel olarak kullanımı kimi zaman tedavi edici
olmuş kimi zaman ise tedavi edici olmamıştır. Özelikle 20. yüzyılda Amerika'da neredeyse
bütün hastanelerde hidroterapi amacıyla kullanılan ekipmanlar dizayn edilmiştir. Bu
ekipmanlar birçok bilimsel yöntem doğrultusunda suyun harici olarak bedene uygulanmasında
kullanılmıştır. Uzun yıllar itinalı çalışmaların ardından hidroterapi neredeyse tüm
hastanelerde minör farklılıklarla uygulanır olmuştur (7).
HİDROTERAPİNİN PSİKİYATRİDE KULLANIMI
Psikiyatri hastanelerinin kuruluş amaçlarından ilki hastaların toplumdan soyutlanarak
hastalıklarının bu kuruluşlar içinde tedavi edilmesidir. Burada hastadan öte hastalığı tedavi
etmek amaçlanmış ve hastalıkları tedavi etmek için ise hidroterapi, uyarıcı elektrik, cerrahi
yöntemler, yüksek doz ilaç tedavisi gibi yöntemler tercih edilmiştir. O dönemde kullanılan bu
yöntemlerden hidroterapinin uzun süren seanslarının uygulanabilmesi için hastaların uzun
süre hastanede yatması gerekmektedir. Hastanın uzun süre hastanede yatmasını gerektirmesi
nedeni ile hidroterapi, bazı hastalar tarafından sürgün sebebi olarak nitelendirilmiştir (8).
İlerleyen dönemde ise psikiyatrik tanıdan bağımsız olarak neredeyse tüm hastalar için
hidroterapi uygulamaları yararlılığı olan standart tedavi yöntemi olmuştur (3).
Psikiyatri alanında hidroterapi uygulanmasından ilk kez Jean Baptiste van Helmont’un (15791644) Ortvs Medicinae (1643) adlı kitabında bahsetmiştir. Van Helmont, ruh hastasının
aniden soğuk suya sokulup, bilincini kaybedene kadar soğuk su altında tutulmasını, tedavinin
ancak bu şekilde gerçekleşebileceğini belirtmiştir. Böylece hasta bu yöntemle ölümle
yüzleşebilecek ve hastalığını yok edebilecektir. Ancak yaşamsal riskleri nedeniyle bu yöntem
zamanla terk edilmiştir. Yine 19. yüzyılın başlarında Philippe Pinel (1745-1826) kurallara
uymayan hastaların başına aniden su dökülmesi sonrası hastanın kurallara uyması, dönemin
psikiyatri hastalarına uygulanan hidroterapi anlayışına örnek olarak verilebilir 19. yüzyılda
duşun cezalandırma amaçlı uygulanmasına, ajite hastayı sakinleştirme ve depresif hastaları da
canlandırma amaçlı kullanımlar eklenmiştir (9).
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20. yüzyılın ilk yarısında, henüz nöroleptik ilaçlar keşfedilmeden önce hidroterapi, hemşirelik
eğitiminin önemli bir bileşeni olarak görülmüştür. Hemşireler hidroterapi uygulamasının
primer uygulayıcısı sayılmışlardır. Özellikle hemşirelik eğitimleri sırasında ıslak çarşafa
sarma yöntemi ve aralıksız küvet banyoları gibi hidroterapi tekniklerini de öğrenmeleri
gerekmiştir (3).
20. yüzyılın ikinci yarısında ise suyun iyileştirici etkisinden yararlanma, antipsikotik ilaçların
keşfi ile azalmıştır. Yüzyıllar öncesinde olduğu gibi günümüzde de soğuk banyo
uygulamasının depresyon tanısı almış hastalarda uyarılmayı sağlayarak, tedavi edici nitelikte
olduğu ileri sürülmektedir (9).
HİDROTERAPİ YÖNTEMLERİ
Hidroterapi uygulanış yöntemleri açısından çeşitlenmektedir. Sarma (Packs), duş, iğne
spreyleri (needle spray), İskoç duşu (Scotch Douches), oturma banyosu (sitz baths), sürekli
banyolar (continious baths) sık kullanılan hidroterapi türlerindendir. Her bir uygulama
şeklinin tedavi edici etki bakımından farklı hastalarda üstünlüğü vardır (7). Hidroterapinin en
düşük olumlu etkisi ise hasta için eğlenceli bir etkinlik olabilirken çok nadir olarak hastalar bu
yöntemden memnun olmayabilir ya da fayda görmeyebilirler (7).
Islak Çarşaf veya Battaniyeye Sarma Yöntemi: Bu yöntemle hastanın önce 4-38 santigrad
(40-100 Fahrenheit derece) derece aralığındaki ıslak çarşafa daha sonra ise kuru bir çarşafa
boydan boya sarılarak 15 dk ile 2 saat arasında hareketsiz kalması istenir. Hasta bu çarşafların
içinde hareketsiz kalsa da pozisyonunu değiştirebilecek kadar da esnek olmaktadır (7). Bu
yöntem ile ajite ya da saldırgan hastanın sakinleşmesi amaçlanmaktadır (9). Hastanın
durumuna göre bu uygulamaya son verildikten sonra uzun süreli hareketsiz kalmasına bağlı
hastanın muhtemel olarak bedenine bulaşabilecek kan, idrar, dışkı vesekresyon gibi vücut
atıklarından arınabilmesi için ılık duş alması sağlanır (7). Avantajlarının yanında yöntemin
uzun süreli uygulanmasının hastanın kendi idrar ve gaitası ile kontamine olmasına bağlıdoku
bütünlüğünün bozulması riski nedeniyle dikkatli uygulanması gereken bir yöntemdir. Bunun
yanında ıslak çarşafın belli bir sıcaklıkta kalabilmesi için hemşirenin sürekli olarak hastanın
yanında kalması gerektiği için pratik bir yöntem değildir (9).
Duş (Douche): Hastanın kafasının aniden suya sokulması, kafasına su boşaltılması ya da tüm
bedene su püskürtülmesi şeklinde olabilmektedir. Bu yöntem geniş derece ve sürelerde farklı
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kombinasyonlarda uygulanabilmektedir. Bu yöntemin etki mekanizması dolaşım ve sinir
sistemine etkisidir. Burada yalnızca suyun derecesi değil, suyun bedene çok sayıda ince ve
hızlı/ani vuruşları ile yüzeyel kan damarları canlanmakta ve periferal sinirler uyarılmaktadır.
Bu yöntem kan dolaşımını hızlandırması yolu ile hastanın kendini zinde hissetmesini
sağlamaktadır (7). Özellikle depresif hastaları canlandırmak, uykuyu açmak ve uyuşukluğu
gidermek amacı ile soğuk duş yöntemi, hastayı sakinleştirmek ve uykuya dalmasını sağlamak
için ise ılık duş yöntemi sık kullanılmaktadır (9).
İskoç Duşu (ScotchDouches): Bu uygulama farklı sıcaklık ve basınçtaki suyun iğne
spreyleri, duş ya da ikisinin birlikte spinal sinirlere uygulanması ve bu sinirleri uyarması
yöntemine dayanmaktadır (7).
Oturma Banyoları: Doktorun öngördüğü süre boyunca hastanın pelvisini kaplayacak şekilde
vücut sıcaklığından az miktar yüksek sıcak suya oturtulması yöntemine dayanmaktadır.
Burada amaç, hastanın gevşemesi (rahatlaması), pelvis ve organların iritasyon ve gerilimini
azaltmak aynı zamanda inflamasyonu tedavi etmek amacıyla kullanılmaktadır.
Sürekli/aralıksız Banyolar (Continious Baths/Prolonged Bath): Sedatifve nötralize
etkisinden faydalanmak için sıcak ya da soğuk su ile doldurulmuş ve içine bir hamak gerilmiş
küvete hastanın uzun süreli yatırılması yöntemidir (3,9). Ajitasyonu azaltmak, aşırı uyarılmış
ve hiperaktik davranışları kontrol altına almak için doktor tarafından order edilen yöntem
hemşire tarafından uygulanır (3). Uygulamanın adı ise küvetteki suyun sıcaklığını
koruyabilmesi için sürekli devirdaim etmesine dayanmaktadır. Özellikle ajite hastalarda sıcak
suyun sinir sistemi üzerindeki gevşetici etkisinden yararlanılarak süresi 30 dk ile 24 saat
arasından değişen sıcak banyolar önerilmektedir. Depresif hastalarda, özelikle soğuk suyun
uyarıcı etkisinden yararlanmak için, 16-22 santigard derece arasındaki sıcaklıkta hastanın
canlılık kazanıncaya kadar bekletilmesi yöntemi kullanılmaktadır. Avantajları yanında
hastanın uzun saatler su içinde kalması durumunda muhtemel olarak hastanın vücut atıklarının
da küvette bulunması gibi nedenlerle yöntem doku bütünlüğünde bozulma riskine de neden
olmaktadır. Yöntem su sıcaklığının belli sıcaklıkta korunması ve hastanın sürekli olarak
gözlemlenmesini gerektirdiği için hemşire için yorucu olabilmektedir (9).
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TÜRKİYE'DE HİDROTERAPİ UYGULAMALARI
Geçmişten günümüze birçok coğrafyada, hidroterapi hem fiziksel hastalıkların hem de ruhsal
hastalıkların sağaltımında çok çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Ülkemizde ise Selçuklular,
Osmanlılar ve Türklerde hidroterapi yöntemi sadece fizyolojik hastalıkların tedavisinde
uygulanmış, psikiyatri hastaları içinse ancak su sesinin rahatlatıcı etkisinden yararlanılmıştır.
Özellikle Edirne'dekiDarüşşifa'nın ortak alanında yer alan havuza sürekli akan suların
çıkardığı seslerin, hastalarda sakinleştiri etkisi olduğu yönünde görüşler dışında bilimsel
çalışmalarda hidroterapinin sağaltıcı etkisi kanıtlanmamıştır. Ulusal literatürde ruhsal
sorunları olan bireylere hidroterapi yöntemlerinin uygulandığı ve sonuçlarının gözlendiği
çalışmalara rastlanmamıştır (9).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Uygulanış şekli nedeni ile bir tedavi yönteminden çok cezalandırma yöntemi olarak kullanılan
hidroterapinin, tarihçesine bakıldığına döngüsel bir yapıda olduğu görülmektedir. Özellikle
orta çağda yitirdiği popülerliği endüstiri çağında kazanan hidroterapi uygulamaları, etkili
olmadığı gerekçesi ile son yüzyılda da popülerliğini kaybetmiştir. Daha az sayıda hemşirenin
bakım vermesine gerek duyulan yeni farmakolojik yöntemlerin kullanılmaya başlanması,
hidroterapi uygulamalarının terk edilmesinin nedeni olmuştur.
Sonuç olarak, psikiyatri hastalarına uygulanan hidroterapi yöntemleri yaklaşık dört yüzyıllık
süreçte kullanım amacı gereği bir cezalandırma şeklinden bir tedavi yöntemine dönüşmüş ve
bu bağlamda önemli bir yer edinmiştir.
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ÖZET
İnsanoğlu müziği çok eski çağlardan bu yana eğlence, dinlenme, rehabilitasyon, sağlık gibi
pek çok alanda kullanmıştır. Tarihin en eski devirlerinden beri de müzik, hastalıkları tedavi
etmek ve acıları dindirmek amacıyla kullanılmıştır.
20. yy’da müzik ile tedavi, I. ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra, halk müzisyenlerinin,
Amerika’daki hastanelere giderek savaş nedeniyle acı çeken askerlere müzik çalmaları ile
başlamıştır. Daha sonra, bu alanda pek çok öncü çalışmayla müzik, hastalıkların tedavisinde
kullanılmıştır.
Tarih içinde Türkler’in müziği tedavide kullanmaları çok eskilere dayanmaktadır. Uygur
Türklerine ait, müziğin hastalıkların tedavisinde kullandıklarına yönelik kalıntılar
bulunmaktadır. Yine Orta Asya’da kopuz veya saz gibi çalgılar insanlar tarafından sağlığa
olumsuz etki ettiği düşünülen kötü ruhlardan arınma amaçlı kullanılmıştır. Büyük İslam
bilginlerinden Ebu Bekir Razi (834- 932), Farabi (870- 950) ve İbni Sina (980- 1037)
eserlerinde müziğin iyileştirici gücüne vurgu yapmışlardır. Selçuklu ve Osmanlı Döneminde
müziğin bir iyileştirme yöntemi olarak uygulandığına yönelik bilgiler mevcuttur. O dönemde
müzikle

tedavi

amacıyla

kurulan

şifahaneler

dikkat

çekmektedir.

Evliya

Çelebi

Seyahatnamesinde, 1448- 1488 yılları arasında Edirne’de, II Bayezıd tarafından yaptırılan
Darüşifada hastaların tedavisinde müziğin kullanıldığını belirtmiştir.
Günümüzde ise müzik bireyin ruhsal, bedensel sorunlarını azaltmak, motivasyonunu arttırmak
ve stres yaratan etkenlerle baş etmesini kolaylaştırmak amacı ile kullanılmaktadır. Yapılan
çalışmalarda, farklı hastalık gruplarıyla müziğin çalışıldığı ve müziğin pek çok semptomun
yatışmasında ve kişinin iyilik halinin artmasında etkili olduğu saptanmıştır.
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Sonuç olarak, müziğin geçmişten günümüze kadar hastalıkların tedavisinde farklı şekillerde
kullanıldığı görülmektedir. Müziğin koruyucu, tedavi ve rehabilitasyon basamaklarında hasta
bakımına dahil edilmesi ve gelecek çalışmalarda kanıta dayalı olarak farklı sorun alanlarında
etkisinin araştırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tarihsel Süreç, Müzik, Ruhsal Bozukluk

ABSTRACT
Human being has used music, in many ways such as entertainment, rest, rehabilitation and
health since the ancient times. Since the earliest periods of history, music has been used to
treat diseases and to relieve suffering.

In the 20th century, after the World War I. and II, music therapy began with the folk
musicians to play music for soldiers who suffered from war in America's hospitals. Later with
many pioneering work in this area, music has been used in the treatment of diseases.

In history, the use of music by the Turks in the treatment is based on very old times. There are
remnants of Uyghur Turks that they used music in the treatment of diseases. It was also used
in Central Asia for the purpose of purifying from bad spirits thought to have adversely
affected health by people who played with copper or saz. Among the great Islamic scholars,
Ebu Bekir Razi (834-932), Farabi (870-950) and Ibni Sina (980- 1037) emphasized the
healing power of music in his works. During the Seljuk and Ottoman periods, there is
information about the application of music as a method of healing. At that time, the healing
houses established for the purpose of therapy with music take attention. Evliya Çelebi, in his
travel book, stated that music was used in the treatment of patients in Darüşifa, which was
made by Bayezid II in Edirne between 1448 and 1488.

Today, music is used with the aim of reducing the mental and physical problems of the
individual, increasing the motivation and making it easier to cope with stressful factors.
Studies have shown that music is studied with different disease groups and it is effective in
relieving many symptoms and increasing the well-being of a person.

As a result, it appears that music has been used in diverse forms in the treatment of illnesses
from past to present. It is recommended to include it in patient care in the stages of music
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therapy, treatment and rehabilitation and to investigate the effect on different problem areas
based on the blood in future studies.

It is recommended that music be included in patient care during preventive, treatment and
rehabilitation stages and to investigate the effect of music in different problem areas in future
evidence-based studies.
Keywords: Historical Process, Music, Mental Disorder
TARİHTE MÜZİĞİN KULLANIMI
İnsanoğlu müziği çok eski çağlardan bu yana eğlence, dinlenme, rehabilitasyon, sağlık gibi
pek çok alanda kullanmıştır. Tarihin en eski devirlerinden beri de müzik, hastalıklarıtedavi
etmek ve acıları dindirmek amacıyla kullanılmıştır (Koç ve ark., 2016).
Kökenini Yunanca’dan alan müzik kelimesi ‘musica’ kelimesinden gelmektedir. Etimolojik
olarak ise musica, muse-şifa dağıtan peri veya melek anlamına gelmektedir. Eski Yunan’da
insanlar müziğin tüm erdemlerin kaynağı olduğuna, ruhun arındırılması ve eğitilmesinde
önemli bir rolü olduğuna inanmışlardır (Koç ve ark., 2016). Müziğin ahlak üzerindeki
etkilerinden, bireyler üzerinde oluşturduğu olumlu olumsuz duygulardan söz etmişlerdir
(İsababayeva, 2013). Bunun yanında müziğin kişinin ruhuna iyi geldiğini, ruhunu
kötülüklerden koruduğunu düşünmüşlerdir. Yunan filozoflarından Platon müziğin kişiye
hoşgörü verdiğini, Celsus ve Areteus (Birkan, 2014) ruhu yatıştırdığı ve ruhsal hastalıkları
iyileştirdiğini söylemişlerdir (Demirgen ve Esin, 2016).
Çinliler müziğin yer ve gök arasındaki dengeyi sağlaması gerektiğini inanmışlardır. Müziğin
amacının insanlara iyi duygular vermek olduğunu savunmuşlardır. Çin filozofu Konfuçyus
müziğin kişiyi sakinleştirdiğini belirtmiştir. Hipokrates’in ise hastalarını tedavi etmek için
ilahilerle tapınağa gittiği belirtilmiştir (Başaran Tanrıöver, 2010).
Müzik ile tedaviyi klinik ortamla ilk buluşturan kişi Fransız Philippe Pinel’dir. Fransa’da ilk
kez Pinel (1792) iki büyük kilise hastanesindeki 50 ruh hastasını güneşe çıkarmış ve onları
zincirlerinden kurtarmıştır. Sonrasında moral tedavide de müziğin kullanımını desteklemiştir.
20. yy’da müzik ile tedavi, I. ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra, halk müzisyenlerinin,
Amerika’daki hastanelere giderek savaş nedeniyle acı çeken askerlere müzik çalmaları ile
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başlamıştır. Daha sonra, bu alanda pek çok öncü çalışmayla müzik, hastalıkların tedavisinde
kullanılmıştır (Gençel, 2006).
Tarih içinde Türkler’in müziği tedavide kullanmaları çok eskilere dayanmaktadır. Orta
Asya’da Anadolu öncesi dönemde müzisyenler tarafından çeşitli hastalıklar için müzik ile
tedavi çalışmaları yapılmıştır. Müziği ruh hastalıklarının tedavisinde ilk kez uygulayan
uluslardan biride Türkler’dir. Bir Selçuklu Türk’ü tarafından yapılan hastanede İbni Sina,
ruhsal hastalıklar üzerinde müzik tedavi uygulamaları yapmıştır. İbniSina eserlerinde müziğin
iyileştirici gücüne vurgu yapmıştır.
Büyük İslam bilginleri ve hekimlerinden Ebu Bekir Razi (834- 932), Farabi (870- 950) ve İbni
Sina (980-1037) özellikle musikinin psişik hastalıklar üzerindeki etkisinin bilimsel temellerini
atanlardandır (Birkan, 2014).
Orta Asya Türkleri incelendiğinde, müziğin hastalıkların tedavisinde kullanıldığına yönelik
kalıntılar bulunmaktadır. Orta Asya döneminde kullanılan saz, kopuz gibi çalgılar iyi ruhları
çağıran, kötü ruhları ise uzaklaştırmak için kullanılmıştır. Yine o dönemde Şaman davulları
hastaların tedavisinde ve dini törenlerde kullanılmıştır. Çalınan davullar sayesinde kötü ruhlar
kontrol altına alınır ve perilerle, şeytanlarla iletişim haline geçilerek hastalara şifa dağıtılırdı
(Gençel, 2006).
Selçuklu ve Osmanlı Döneminde müziğin bir iyileştirme yöntemi olarak uygulandığına
yönelik bilgiler mevcuttur. O dönemde müzikle tedavi amacıyla kurulan şifahaneler dikkat
çekmektedir. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, 1448- 1488 yılları arasında Edirne’de,
II.Bayezıd tarafından yaptırılan Darüşifa’da hastaların tedavisinde müziğin kullanıldığını
belirtmiştir (Gençel, 2006; Somakcı, 2003).
MÜZİĞİN ETKİ MEKANİZMASI
Günümüz teknolojik gelişmeleri müziğin insan sağlığı üzerindeki etkilerini görülebilir hale
getirmiştir. Özellikle manyetik rezonans (MR) görüntüleme çalışmaları ve Pozitron Emisyon
Tomografisi (PET) görüntüleri müziğin beyin ve merkezi sinir sistemi üzerinden insanı nasıl
etkilediği konusunda bize daha net bilgiler sunmaktadır. Müziğin hipotalamik pituatuar
adrenal akstaki etkileri doğrultusunda dehidroepiandrosteron, epinefrin, interleukin-6 ve
kortizol gibi stres hormon konsantrasyonlarında azalmayı sağlayarak kişiyi rahatlattığı
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düşünülmektedir (Koç ve ark., 2016). Bunun dışında, kan basıncı ve kalp hızını düzenlemede
ve dil, işitsel algı, dikkat, bellek ve yürütücü bellek gibi bilişsel süreçlerin işlevlerini
sürdürmede olumlu etki etmektedir (Sonke, 2011; Bengtsson ve ark., 2009).
Müzik deneyimi ortak dinlenilen bir müzik konseri olsa bile her birey için özeldir. Bir müzik
terapisti ya da müzik eğitimcisi olmadan da birey isteyerek ya da istemeden kendisi ile müzik
arasında fiziksel, psikolojik ve spritüel bir ilişki kurabilmektedir. Ancak bireyinmüzikten
faydalanma derecesi çeşitli etkenlere bağlı olarak değişebilmektedir. Kişinin ruhsal ve fiziksel
sağlık durumu, sosyo-kültürel yapısı, o anki bilişsel ve duygusal süreçleri gibi kişisel
özellikleri, yine müziğin türü, ritmi, çalınan makam, kişinin bulunduğu ortam gibi dışsal
faktörlerbu durumu etkileyebilmektedir.Ayrıca müzik enstrümanının kişinin kendisi
tarafından çalınıp çalınmadığı, grupla ya da bireysel çalındığı, ritimli ya da ritimsiz olarak
çalınması da bireyin müzikten ne şekilde ve ne düzeyde faydalanabileceğini belirleyen diğer
değişkenlerdendir (Bonde, 2011).
Günümüzde ise müzik bireylerin ruhsal, bedensel sorunlarını azaltmak, motivasyonlarını
arttırmak ve stres yaratan durumlarla baş etmesini kolaylaştırmak amacı ile kullanılmaktadır.
Özellikle son yıllarda kanser, kalp hastalıkları, diyabet gibi kronik hastalıkların tedavisinde
destekleyici bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalarda müziğin ağrı ve
anksiyete üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu belirtilmektedir (Karamızrak, 2014; Yıldırım
ve

Gürkan,

2007).

Bu

alanda

yetişmiş

terapistler

tarafından

pek

çok

alandauygulanandestekleyici bir yöntem olarak gelişmiştir.
MÜZİĞİN ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ ÇALIŞMALAR
Yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar incelendiğinde, müziğin kişininfiziksel ve ruhsal
yaşamını olumsuz etkileyen birçok alanda kişinin iyi-oluşuna olumlu katkıda bulunduğu
sonuçlarına ulaşılmıştır. Yıldırım ve Gürkan (2007) tarafından müziğin kemoterapi yan
etkilerine ve kaygı düzeyine etkisinin incelendiği araştırmada deney grubuna üç seans
boyunca müzik dinletilmiş ve müziğin hastaların durumluk kaygı düzeyleriniazalttığı
sonucuna ulaşılmıştır (Yıldırım ve Gürkan, 2007).
Sezer (2010) lise öğrencilerinde üç seans boyunca, sırası ile ney ve klasik Türk ve batı müziği
dinleterek müziğin öfke ve öfke kontrolü üzerine etkisini incelediği çalışmada, öğrencilerin
öfkelerini daha iyi kontrol edebildiklerini saptamıştır (Sezer, 2010).
333

Pelletier (2004) strese bağlı olarak uyarılmaya müziğin etkisinin incelendiği 22 deneysel
çalışmanın yer aldığı bir meta-analiz çalışması yapmıştır. Yapılan çalışma sonuçlarına göre
hem müziğin hem de müziğin kolaylaştırdığı gevşemenin strese bağlı uyarılmayı azaltmada
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır (Pelletier, 2004).
Staricoff ve Clift (2011) tarafından İngiltere'de 2004-2011 yılları arasındaki hastane
ortamında müziğin fizyolojik ve psikolojik sağlık sonuçlarına etkisinin değerlendirildiği 103
çalışmalardan ulaşılan sonuçlar raporlanmıştır. Rapora göre müziğin gebelik ve doğumda,
yenidoğan yoğun bakımda, çocuklarda, kardiyovasküler hastalıklarda, cerrahi ağrıların
yönetiminde, solunum sistemi hastalıklarında ve onkolojik hastalıklarda kullanıldığı
görüşmüştür. Raporda müziğin, anne ve çocuk ilişkisini güçlendirdiği ve hastanede yatış
süresini azalttığı, bebekte kilo alımı, beslenmeye uyum ve ağlamaya olumlu etki ettiği
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca raporda, müziğin, anksiyete düzeyini ve vital bulguları stabilize
ederek kardiyovasküler sistemi olumlu etkilediği; pre-op, post-op ve cerrahi işlem sırasında
anksiyete ve stresi azaltmada etkili olduğu, kullanılan anestezik, sedatif ve analjeziklerin
miktarını azalttığı; onkolojik hastalarda tedavinin yan etkilerini kontrol etmede etkili olduğu
sonuçlarına varılmıştır (Staricoff ve Clift, 2011).
Ruhsal sorunları olan bireylerle yapılan çalışmalar da müziğin bireyin kişisel duygularını
açıklamasında etkili olduğu, duygulanım ve duygu durumunda olumlu değişimler sağladığı,
problem çözme becerisine olumlu etki ettiği, aile ve akran ilişkilerini geliştirdiği yönünde
sonuçlara ulaşılmıştır (Wolf ve Wolf 2011). Yine Edwards'ın (2006) ruhsal hastalıkların
tedavisi ve yönetiminde müzik terapinin etkisininincelendiği araştırmaları derlediği
çalışmada, girişim sonrası ruhsal hastalık tanısı alan bireylerin semptomlarını daha iyi
yönettikleri, deneyimleri ile ilişkili duygularını daha iyi açıklayabildikleri sonucuna
varılmıştır (Edwards, 2006 ).
Gold ve arkadaşlarının (2009) müziğin uygulama süresi ve yanıt alım ilişkisine bakıldığı
sistematik derleme ve metaanaliz çalışmasında, müzik terapinin standart bakıma eklendiği
çalışmalarda girişimin, hastanın genel hastalık belirtileri, negatif belirtiler, depresyon,
anksiyete, işlevsellik üzerinde etkisinin güçlü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı çalışmada
uzun ve sık müzik terapi uygulamalarının olumlu sonuçları daha fazla etkilediği ortaya
koyulmuştur (Gold ve ark., 2009).
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SONUÇ
Yapılan ulusal ve uluslar arası çalışmalar gözden geçirilmiş ve müziğin bireyin hem fiziksel
hem de ruhsal sağlığının koruması ve hastalıklar da dahil bir çok sorun ile baş etmesinde etkili
bir yöntem olduğu görülmektedir. Uluslararası alanda tamamlayıcı ve alternatif terapilere
ilginin her geçen gün arttığı yapılan çalışmalarda da görülmektedir. Düşük sağlık riski ve
maliyet etkililiği sayesinde müzik, olumlu sağlık sonuçlarını geliştirmede potansiyel bir
uygulama olurken aynı zamanda ilaç uygulamalarının alternatif olarak kullanılarak invazif
tedaviler sırasında ortaya çıkabilecek riskleri de en aza indirebilmektedir.
Müziğin sağlığa olan etkisinin değerlendirildiği ulusal çalışmaların ise sınırlı olduğu bu
nedenle farklı araştırma gruplarında kanıt değeri yüksek çalışmaların yapılması ve küresel
düzeyde sonuçların karşılaştırılması önerilmektedir.
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ÖZET
Enfeksiyon hastalıkları, tüm doğa olayları ve savaşların toplamından daha fazla ölüme neden
olarak insanlık tarihi ve biyolojisini derinden etkilemiştir. Mikroorganizmalar karşısında
insanlar hem kültürel hem genetik olarak adapte olmak zorunda kalmış, bu durum enfeksiyon
hastalıkları üzerine etki etmiştir. Örneğin; Batı Afrika’da yerleşik tarım ve bahçecilik
kültürüne geçilmesi, orman harabiyetinin artmasıyla birlikte Anopheles gambiae cinsi
sivrisineğin yaşam alanı çoğalmış ve bölgede malarya insidansında artma görülmüştür.
Beslenme alışkanlıkları, çocuk bakımı modelleri, dini uygulamalar, göç modelleri, tarım
teknikleri ve geleneksel tıp uygulamaları gibi faktörler enfeksiyon hastalıklarının yayılmasını
etkilemektedir. Örneğin; Yeni Gine’nin Fore kabilesinde, nörodejeneratif bir hastalık olan
Kuru’nun yaygın görülmesi. Kurunun oluşmasında etken olan Slow virüsün, Fore kabilesinde
yaygın görülen yamyamlık kültürü ile ilişkili olduğu belirtilmiştir (1).
Afrika’da, AIDS’in cinsiyet ve yaşa bağlı dağılımının Batı ülkelerinden farklı olmasının
çeşitlerin nedenleri vardır. Bunların başında virüsün yayılmasını arttıran kültürel faktörler yer
almaktadır (2). Kadın sünnetinde oluşan anormal vajinal anatomi ve yaraların HIV virüsünün
geçişini kolaylaştırdığı ve AIDS hastalığının taşınma olasılığını arttırdığı öne sürülmektedir
(3,4).
Dünya sağlık örgütü, Gine’de bildirilen EBOLA virüsü vakalarının yaklaşık %60 ının defin
işlemlerindeki geleneksel uygulamalardan kaynaklanabileceğini bildirmiştir. Batı Afrika da
ölülerin bedeninin yıkanması gibi uygulamaların EBOLA virüsünün yayılmasına yardımcı
olduğu belirtilmiştir (5).
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Milletlerin hastalıklara yönelik inanışlarının belirlenmesi, enfeksiyon hastalıklarının kontrol
altına alınmasında önemli rol oynamaktadır (1).
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Uygulamalar; Enfeksiyon Hastalıkları; Kültür.

ABSTRACT
Infectious diseases have profoundly affected human history and biology by causing more
deaths than the sum of all natural phenomena and wars. In the face of microorganisms, people
have had to be culturally and genetically adept, which has influenced infectious diseases. For
example; The crossing of agriculture and horticultural cultivation in West Africa, with the
increase of forest destruction, increased the habitat of Anopheles gambiae genus mosquito and
increased the incidence of malaria in the region.

Factors such as eating habits, child care models, religious practices, migration models,
agricultural techniques and traditional medical practices influence the spread of infectious
diseases. For example; In New Guinea's Fore Cay, the spread of Kuru, a neurodegenerative
diseases. Slow virus, which is the causative factor in the formation of the Kurus, is associated
with cannibalism, which is common in Fore clan (1).

In Africa there are a variety of reasons why gender and age-related distribution of AIDS is
different from Western countries. At the head of these are cultural factors that increase the
spread of the virüs (2). It is suggested that abnormal vaginal anatomy and wounds in female
circumcision facilitate the passage of HIV virus and increase the likelihood of AIDS disease
relocation (3,4).

The World Health Organization has reported that about 60% of the EBOLA virus cases
reported in Guinea may be due to traditional practices in the burial process. In West Africa,
practices such as washing of the corpse have helped spread the EBOLA virüs (5).
Determination of national beliefs about diseases plays an important role in the control of
infectious diseases (1).
Key Words: Conventional Applications; Infectious Diseases; Culture.
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GELENEKSEL UYGULAMALARIN ENFEKSİYON HASTALIKLARI GELİŞİMİNE
ETKİSİ
Kültür, sağlık ve hastalığın dinamik bir etkenidir. Ayrıca sağlık ve hastalık kavramları
kültürlere göre değişen göreceli bir kavramlardır. Yıllardır belli kültürel özelliklerini
sürdürebilmek için çaba gösteren insanlar, bunu sağlık davranışlarına da yansıtmışlardır.
Sağlık sorunlarının çözümünü kültürel yaşamlarında aramışlardır. Tedavilerde kültürlere göre
düzenlenmiştir. Kültür ve sağlık birbiriyle büyük ölçüde uyum içindedir. Her kültür kendine
özgü bir sağlık anlayışına sahiptir. Toplumlarda acıya, hastalığa, sakatlığa ve ölüme karşı ayrı
ayrı geleneksel insan davranışlarının olduğu görülmektedir (1).
Dünyadaki örneklere bakıldığında; soğuk algınlığı için Ukrayna’da havlu içinde sıcak patates
uygulandığı, Litvanya’da brendi içirildiği, Slovakya’da ise limon ve ballı çay içirildiği
görülmektedir. Yüksek ateşin düşürülmesi için İngiltere’de nane ya da papatya çayının
içilmesi, Avusturya’da vücut etrafına ıslak havlu sarılması, Haiti’de alkol, Hint yağı ve
soğancığın karıştırılıp ısıtılarak vücudun ovulması rastlanılan diğer uygulamalardandır.
Rusya’da Blefarit (arpacık) için gözün üzerine üç kez tükürülmesi. Romanya’da siğil üzerine
tavuk derisi ve hardal lapası uygulaması gibi birçok geleneksel uygulama bildirilmektedir (2).
Afrika’da ateş, baş ağrısı ve romatizma gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde sıcak ve soğuk
duş uygulanmaktadır (3).Buryatyalılar, enfeksiyon hastalıklarının zararlı doğaüstü güçlerin
aktivitesi olduğuna inanırlar ve bunun için özellikle ardıç, yabani kekik gibi iğne yapraklı
bitkiler ve sudan oluşan arınma ayinleri düzenlenir (4).
Anadolu’da halk çoğunlukla gelenek ve göreneklerine çok bağlı olup atasından, babasından
gördüklerini sürdürme eğilimi göstermektedir. Hastalık ve sağlığın Tanrı vergisi olduğuna
genellikle inanmakta ve bu nedenle sağlığına kavuşmak için Tanrı’nın yarattığı doğal
kaynaklardan yararlanmayı tercih etmektedir (5).
Anadolu’da belirli hastalıklarla uğraşan kişiler bulunmaktadır. Bu kişiler Ocaklı olarak
bilinmektedir. Bir ocaklı, tedavi etme kudretini ailesinden kan yoluyla almakta ve babadan
oğula, nesilden nesile devam etmektedir. Bu yetkiyi elde etmek için bir öğrenim ve eğitime
gereksinimleri olmamaktadır. Anadolu’da her hastalığın bir ocağı bulunmaktadır (Sarılık
Ocağı, Sıtma Ocağı gibi). Bugün sayıları azalmış olmakla birlikte ocaklılar bazı hastalıkların
tedavisinde mekanik tedavi metotları kullanmaktadır. Özellikle sarılık hastalığında ocaklılar
tarafından vücudun belirli yerleri jilet veya ustura ile kesilerek birkaç damla kan akıtılmakta
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ve bu işleme “sarılık kesme” denilmektedir. Yine aynı hastalıkta sarılıklı kişinin üst dişlerinin
kök kısmı ile üst dudağın birleştiği kısım küçük bir bıçakla ocaklı tarafından kesilmektedir.
Başka bir uygulama ise Herpes’e (uçuk) ateşte kızdırılmış tahta kaşık bastırılmaktadır (5).
Yapılan bir çalışmada Doğu Anadolu’da arpacığın üzerine köpek dışkısı, şeker, sarımsak ve
nişan yüzüğü sürüldüğü, siğil için dua okunduğu (6), Tekirdağ’da yenidoğanda pamukçuk
oluştuğu zaman; tavuğun su içtiği yalaktan alınan suyun sürüldüğü, ateşlendiğinde ise bebeğin
soyularak üzerinden atlanıp üzerinde oklava kırıldığı belirtilmiştir (1). Yozgat yöresinde;
tonsillit için şeker ve tuzla ıslatılan parmağın iltihaplı yere bastırılarak kanatıldığı, bağırsak
kurdunda kişiye benzin içirildiği, tüberkülozda hastaya yağ ve bal yedirildiği, pnömonide ise
şekerli su içirilip hastanın sıcak tutulduğu, sarılıkta kayısı kurusu yedirilip, hoşafı ve kendi
idrarının içirildiği, sıtmada hastanın koluna okunmuş ip bağlandığı, siğil için komşudan tuz
çalınarak mezarlığa gidildiği ve tuzun ele sürüldüğü belirtilmiştir (7).
Yörüklerin sıkça kullandıkları tedavi yöntemlerinden birisi yakı vurmadır. Soğuk algınlığı,
karın ağrısı ve ishal ile seyreden halsizlik durumunda kullanılan yakı, tedavi amaçlı
hazırlanan bir karışım olup ayvadene, yavşan, oğlan otu, soğan, kekik, hayıt yaprağı, ardıç
tohumu, tehnel yaprağı ve tohumu dövülerek bunlardan birisi veya birkaçı ile arpa unu
yoğrulup hafifçe pişirilerek elde edilir. Hazırlanan yakının üzerine püse sürülüp deve yünü
içerisine konur ve karına sarılmak suretiyle hasta tedavi edilmeye çalışılır. Aynı zamanda
defne ağacının tohumunun kaynatılıp tonsillit için içirildiği ve yağının boğaza sürüldüğü,
şalba, ayvadene ve yavşan otunun karıştırılıp kaynatıldıktan sonra elde edilen koyulaşmış
sıvının soğuk algınlığı ve tüberkülozda ilgili bölgeye uygulandığı, scabies (uyuz) de ise deride
tahriş nedeniyle çatlaklar oluşturduğu için tedavi amacıyla derinin uyuzlu bölgeleri temizlendikten sonra sarı püse ve zeytinyağı ile yağlandığı belirtilmektedir. Aydın Yörüklerinde;
pnömoni tedavisi için Gül-Fatma otunun çiçeğinin kaynayan su içerisine atıldığı ve su iyice
koyulaştıktan sonra elde edilen sıvının, hem hastanın vücuduna hem de bir çarşaf üzerine
iyice sürülerek hastanın örtü altında bir gece bekletildiği, Çukurova Yörüklerinde ise;
pnömoni için hastanın terletilip, kaynatılmış gök çivit suyunun hastaya içirildiği, tüberküloz
için kara kaplumbağasının sırtının çivi ile delinip sızan kanın hastaya içirildiği bildirilmiştir
(8).
Geleneksel sağlık ve hastalık uygulamalarının bazıları akılcı, bazıları ise oldukça mantıksız,
insan sağlığına zarar verebilen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen uygulamalardır.
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Teknolojinin hızla gelişmesine rağmen inançlarda değişme çok yavaştır. Çünkü bunlar
nesilden nesile geçen güçlü inançlardır. Toplumlarda kültürlerden gelen sağlığa zararlı
alışkanlıkları değiştirmek oldukça güçtür (1).
Enfeksiyon hastalıkları, insanlık tarihi ve biyolojisini derinden etkilemiştir. Veba, çiçek
hastalığı gibi büyük epidemiler yapmış hastalıklarda dahil olmak üzere enfeksiyon
hastalıklarının, bulaşıcı olmayan hastalıklar, tüm doğa olayları ve savaşların toplamından
daha fazla ölüme neden olduğu iddia edilmektedir. Mikroorganizmalar karşısında insanlar
hem kültürel hem genetik olarak adapte olmak zorunda kalmıştır. Kültürel değişimlerde
enfeksiyon hastalıkları üzerine etki etmiştir. Örneğin; Batı Afrika’da yerleşik tarım ve
bahçecilik kültürüne geçilmesi, orman harabiyetinin artmasıyla birlikte Anopheles gambiae
cinsi (Malaryanın primer etkeni) sivrisineğin yaşam alanı çoğalmış ve bölgede malarya
insidansında artma görülmüştür. Günümüzde ise kültürel değişimin AIDS insidansındaki
artışın altında yatan temel nedenlerden biri olduğu belirtilmektedir (9).
Beslenme alışkanlıkları, çocuk bakımı modelleri, dini uygulamalar, göç modelleri, tarım
teknikleri ve geleneksel tıp uygulamaları gibi bazı davranışsal faktörler enfeksiyon
hastalıklarının yayılmasını etkilemektedir. Örneğin; Yeni Gine’nin Fore kabilesinde,
nörodejeneratif bir hastalık olan Kurunun yaygın görülmesi. Kurunun oluşmasında etken olan
Slow virüsün, Fore kabilesinde yaygın görülen yamyamlık kültürü ile ilişkili olduğu
belirtilmiştir (9).
Ekinokokkosis (Kist Hidatik) evcil çiftlik hayvanlarından köpeklere ve insanlara bulaşan
parazitik bir enfeksiyondur. Kenya’da Turkana bölgesinde yüksek oranda bu enfeksiyona
rastlanmaktadır. Bunun nedeni araştırıldığında; kadınların eğittiği yardımcı köpekler olduğu
görülmüştür. Dışkılayan çocukların altını yalayarak temizlemesi için eğitilen köpekler, parazit
yumurtalarını çevreye yaymaktadır. Köpek dışkısının çok değerli olduğu bu bölgede enfekte
köpek dışkısının; geleneksel medikal ve kozmetik madde yapımında ( örneğin pansuman
malzemesi olarak),kötü ruhların kovulmasında, kadınların boyunlarına taktığı kat kat
kolyelerin yıpratıcı etkisinden korunmaları için kullanıldığı belirtilmiştir (9).
Schistosomiasis, bulaşında suyun büyük rol oynadığı parazitik bir enfeksiyondur. Mısır’da
yapılan bir çalışmada, bu enfeksiyonun Müslümanlarda Hristiyanlardan daha sık rastlandığı,
bunun nedeninin ise dini ibadetlerden önce yapılan temizliğin olduğu belirtilmiştir (9).
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Afrika’da, AIDS’in cinsiyet ve yaşa bağlı dağılımının Batı ülkelerinden farklı olmasının
çeşitlerin nedenleri vardır. Bunların başında virüsün yayılmasını arttıran kültürel faktörler yer
almaktadır. Bu uygulamalardan kadın sünneti, kırsal kesimde halen çok yaygın oranda
görülmesine rağmen kentsel alanlarda sıklığı azalmıştır. Birçok çeşidi bulunan kadın
sünnetinde ( klitorisin kesilmesi, labia minörlerin dikilmesi, vajinal duvarın çıkarılması gibi )
amacın; kadındaki cinsel hazzın azaltılarak rastgele cinsel ilişkilerin önlenmesi ve doğan
çocukların ebeveynlerinin belli olması olduğu tahmin edilmektedir. Kadın sünnetinde oluşan
anormal vajinal anatomi ve yaraların HIV virüsünün geçişini kolaylaştırdığı ve AIDS
hastalığının taşınma olasılığını arttırdığı öne sürülmektedir (10).
Yine Afrika’da vücudun kötü ruhlardan koruması ve kötü kanın vücuttan atılması için yapılan
kesilerin, kişilerin sosyal statülerini belli etmek için vücutlarının çeşitli bölgelerine
yaptırdıkları dövmelerin, dini törenlerde kişinin olgunluğu ya da kabulü için kanın
değiştirilmesi ya da içilmesi gibi ritüellerin HIV virüsünün yayılmasında etkili olduğu
belirtilmiştir (11).
Dünya sağlık örgütü, Gine’de bildirilen EBOLA virüsü vakalarının yaklaşık %60 ının defin
işlemlerindeki geleneksel uygulamalardan kaynaklanabileceğini bildirmiştir. Batı Afrika da
ölümden sonraki hayata inanılmasından dolayı ölülerin bedeninin yıkanması ve atalarının
ruhlarıyla yaşam arasında bağ kurduklarına inandıkları için ölünün akrabalarının ölünün
yüzüne dokunup daha sonra ellerini genel kullanılan bir kâsede yıkaması gibi uygulamaların
EBOLA virüsünün yayılmasına yardımcı olduğu belirtilmiştir (12).
Milletlerin hastalıklara yönelik inanışlarının belirlenmesi, enfeksiyon hastalıklarının kontrol
altına alınmasında önemli rol oynamaktadır (9)
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ÖZET
Çok eski yıllardan beri var olan, bulaştırıcılığı oldukça yüksek tüberküloz hastalığı birçok
toplumu derinden sarsmış ve ölümlere neden olmuştur. Tüberküloz, toplu ölümlere neden
olması ve bireyin hayatında çok büyük değişikliklere neden olması itibariyle farklı alanların
ilgisini çekmeyi de başarmıştır. Edebiyatta ve sinemada tüberkülozun konu edilmesi ile
oldukça geniş kitlelerde hastalık hakkında farkındalık oluşması sağlanmıştır.
Dünyada ve Türkiye’de tarih boyunca insanları derinden etkileyen bir hastalık olan tüberküloz
edebiyat ve sanat camiasından da birçok ünlü ismin ölümüne neden olmuştur. Moliere, Anton
Çehov, Friedrich Schiller, Charlotte Bronte, Müfide Kadri ve Franz Kafka bu isimlerden
sadece bazılarıdır. Bu kişilerden biri olan Kafka çok genç yaşta hayata veda etmiş ve ardında
birçok eser bırakmıştır. Bu eserler incelendiğinde tüberküloza ilişkin izler bulmanın çok da
zor olmadığı görülmektedir. Kafka ayrıca tüberküloza ilişkin neredeyse tüm belirtileri
gösteren bir hasta olmuştur. Bu nedenle Franz Kafka’nın eserlerinde tüberküloz hakkında
geçen ifadelerin irdelenmesiyle oluşan bu çalışmanın tüberküloza ilişkin farkındalık
oluşturacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Edebiyat; Kafka; Tüberküloz

ABSTRACT
Tuberculosis disease that has existed since many years ago, higly contaminating shook many
communities deeply and caused deaths. Tuberculosis has also achieved to attract attention to
different areas as it causes mass mortality and causes great changes in an individual's life.
With the subject of tuberculosis in literature and cinema, has been provided awareness about
the disease in fairly large quantities.

Tuberculosis, a disease that affects people deeply in the world and Turkey throughout history
has caused the death of many famous names from literatüre and art community. Moliere,
Anton Chekhov, Friedrich Schiller, Charlotte Bronte, Müfide Kadri and Franz Kafka are just
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some of these names. Kafka, one of these people, died at a very young age and left behind
many works. When these works are examined, it is not so difficult to find traces of
tuberculosis. Kafka has also been a patient with almost all signs of tuberculosis. For this
reason, it is thought that this study, which is formed by examining the expressions about
tuberculosis in Franz Kafka's works, will raise awareness about tuberculosis.
Key words: Literature; Kafka; Tuberculosis
GİRİŞ
TÜBERKÜLOZ TARİHÇESİ
Tüberküloz, insanlık tarihi kadar eski bir hastalıktır. Bundan 5000 yıl öncesine ait
mumyalarda tüberküloza rastlandığı bilinmektedir. Tüberküloz tarihine ilişkin literatür
incelendiğinde tüberküloz hakındaki ilk verilerin MÖ 3000 yıl önce Nil nehri kenarındaki Dra
Abu-El Naga isimli kasabada yaşamış olan ve kanlı balgam çıkararak ölen genç bir kızdan
öğrenildiği görülmektedir (1).
Tarih boyunca Dünyada ve Türkiye’de tüberküloz insanlarda bıraktığı etki nedeniyle çeşitli
isimlerle anılmıştır. ‘Tüketim hastalığı’ anlamında ‘Consumption’, hastaları soldurarak yok
ettiğine inanıldığı için ‘Beyaz ölüm’ ‘Beyaz veba’, toplu ölümlere neden olduğu için ‘Ölümün
Kaptanı’, hırıltılı nefes alma ve balgamla karakterize olduğu için ‘Phytisis’, insanları ruhsal
ve fiziki olarak çok derinden etkilediği için ‘ince hastalık’ bu isimlerden bazılarıdır (1-4).
Sağlık çalışanları ve hastalar açısından bakıldığında tüberkülozun tarih boyunca yine çok
farklı şekilde ifade edildiği görülmektedir. Bunlardan belki de en çarpıcı olanı Aretaus
Cappadocian isimli hekimin 1800’lü yıllardaki ifadesidir. Aretaus tüberkülozu; “Sesleri kısık,
boyunları hafif bükük ve sert; parmakları silindirik fakat eklemleri şiş, bedenleri iyice erimiş
olduğu için kemikleri belirginleşmiş; tırnakları eğri, yassılaşmış ve kırılgan; burunları keskin
ve silindirik, yanakları belirgin derecede pembeleşmiş, gözleri iyice çukura çekilmiş fakat
parlaklığını kaybetmemiş; yüzü kadavra gülüşü haline gelmiş, kol ve bacak kasları erimiş;
kadınların sadece meme başları kalmış; kaburgalarının başladığı ve sonlandığı yerler
eklemleri net bir şekilde seçiliyor; skapulalar kuş kanadı halini almış” ifadeleriyle
açıklamaktadır. Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere tüberküloz hastalarında genel görünümün
oldukça değiştiği, hastaların çok fazla zayıfladığı adeta çöktüğü belirtilmektedir (1,2,5).
Osmanlı Döneminden konuya ilişkin verilecek örneklerin başında ise Sultan Abdülmecid
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gelmektedir. Padişahın giderek zayıfladığını gören Türk hekimleri yaptıkları değerlendirmede
bu durumu “Sultanın akciğeri teverrüm ile (verem mikrobunu) kaparak) tüberkül peydah
etmiş ve üst taraf bütün bütün bitmiş” şeklinde ifade etmişlerdir. Bu örneklerde görüldüğü
gibi tüberkülozun insanları ve toplumu sosyal, kültürel ve psikolojik yönden olumsuz
etkilediği tarihsel süreçte açıkça belirtiliştir. Bu nedenle tüberküloz sağlık bilimlerinin yanı
sıra sosyal bilimler ve siyasal bilimler gibi birçok alanda ele alınan neredeyse her dönem
güncelliğini koruyan bir konu olarak görülmüştür (1,6,7).
TÜBERKÜLOZ VE EDEBİYAT
Edebiyat dünyasında gerek kanser gibi kronik hastalıkların gerekse AIDS, SARS, veba,
kolera, tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıkların yıllardır ele alındığı görülmektedir. Bulaşıcı
hastalıkların ekranlara ve kitaplara yansımasının nedeni bu hastalıkların kısa süre içinde
binlerce hatta milyonlarca kişinin ölümüne neden olması ve bireyleri/aileleri derinden
etkilemesidir. Edebiyatta sık işlenen bulaşıcı hastalıklardan biri de yıllar geçse de eskimeyen
bir hastalık olan tüberkülozdur (8-10).
Tüberküloz gibi hastalıkların edebiyatın vazgeçilmezi olduğu söylenmektedir. Yazarlar
eserlerinde tüberkülozu bir metafor olarak kullanmakta ve eriten, kan kusturan, acı çektiren
bir hastalık olmasından yararlanarak okuyucuda acıma ve empati hisleri oluşturmak
istenmektedir. Eserin asıl konusu tüberküloz olmamasına rağmen tüberküloz hastalığı olan
karakterlerin eserde yer bulması da bu düşünceleri destekler niteliktedir. Örneğin
Dostoyevski’nin ‘Suç ve Ceza’ romanında asıl konu tüberküloz olmamasına rağmen
tüberkülozu olan bir karaktere romanda yer verilmektedir (1,9-11).
Tüberküloz edebiyatta sıklıkla ölümle ve ayrılıkla paralel olarak kullanılmaktadır.
Turgenyev’in romanı Arefe’deki karakterlerden biri olan İnsarov romanda vatan hasretine
dayanamayarak ince hastalık denilen verem yani tüberkülozdan ölmektedir. Yine Thomas
Mann’ın Büyülü Dağ romanında yer alan karakterler içerisinde tüberkülozdan ölmekte olan
bir hastaya yer verilmektedir. Bu örnekler dışında yazarların tüberküloza bakış açısının da
eserlerindeki karakterlere uygun şekilde olduğu görülmektedir. Dünyaca tanınan Amerikalı
deneme ve roman yazarı Susan Sontag, tüberküloz hakkında “tüberküloz (ince giysiler, cılız
vücutlar, soğuk, ısınmayan odalar, kötü sağlık koşulları ve yetersiz beslenmeden
kaynaklanan) bir yoksulluk ve mahrumiyet hastalığı” ifadesini kullanmaktadır (10,12-13).
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Tüberkülozun edebiyat dünyası içinde geniş bir yere sahip olması sadece eserlerde ele
alınmasından kaynaklı değildir. Aynı zamanda tüberküloza yakalanan/tüberkülozdan
kaybedilen birçok yazar ve şairin bulunmasının da etkisi vardır. Voltaire, Jean-Jacques
Rousseau, Guy de Maupassant, Maxim Gorki, Albert Camus, Anton Chekhov ve Franz Kafka
bu şair ve yazarlardan sadece bazılarıdır. İsmi geçen şair/yazarlar da eserlerinde asıl olarak
tüberkülozu ele almamalarına rağmen kullandıkları bazı söylemler kendi hastalıkları olan
tüberküloza gönderme yapar niteliktedir. Özellikle gerek fiziksel gerek psikososyal anlamda
tüberkülozun bireyde oluşturduğu etkileri açık bir şekilde görülebilecek Franz Kafka bu
şair/yazarlar içerisinde önemli bir yere sahiptir (9,10,14).
TÜBERKÜLOZ VE KAFKA
Franz Kafka Dünya edebiyatının çok değerli yazarlarından birisidir. 3 Temmuz 1883’te Prag,
Çek Cumhuriyetinde doğmuş ve 3 Haziran 1924’te Klosterneuburg, Avusturya’da hayata
gözlerini yummuştur. Kafka yaşamı boyunca birçok eser kaleme almış, ancak eserlerinin
çoğunun yayınlanmasını dahası yakın arkadaşı olan Max Brod’dan bu eserleri yakmasını
istemiştir. Ancak arkadaşı bu kıymetli eserlerin yakılmasına razı gelmemiş ve Kafka’nın
ölümünden sonra eserleri yayınlanmıştır (15-18).
Bir Yahudi olan Kafka’nın iki erkek kardeşi küçük yaşta nedeni bilinmeyen bir şekilde
hayatlarını kaybetmiş, üç kız kardeşi ise Nazi Almanyasının soykırımında hayatlarını
kaybetmiştir. Kafka’nın babası ile olan ilişkileri Kafka’nın oldukça zor dönemler geçirmesine
neden olmuştur. Kafka eserlerininde çoğunlukla sahte aile ilişkilerini ve karmaşık bürokratik
işleyişleri ele almıştır. Eserleri incelendiğinde ‘Kayıp’ isimli eseri dışındakilerin karamsar bir
tutumla kaleme alındığı görülmektedir (18).
Kafka 1917 yılında henüz 34 yaşında iken o zamanlar ‘ince hastalık’ olarak bilinen
tüberküloza yakalandığını öğrenmiştir. Kafka 1919 yılında geçirdiği gribal bir enfeksiyon
nedeniyle tekrar sağlık kurumuna yatmıştır. Özel hayatında yaşadığı zorluklar, çocukluğunda
babası ile olumsuz ilişkileri olan Kafka’yı bir çıkmaza sürüklemiş ve eserlerinde sıklıkla
bunun üzerinde durmuş, adeta bu nedenlerden tüberküloza yakalandığını düşünmüştür.
Ömrünün son 6 haftasını ise sanatoryumda geçirmiş ve sağlığı giderek bozulmuştur. 3
Haziran 1924’te daha 41 yaşındayken hayata veda etmiştir (14,15,18).
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Yıllarca tüberküloz ile yaşayan Kafka eserlerinde ve söylemlerinde tüberküloz hastalığının
farklı yönlerine göndermede bulunmuştur. Bu söylemler incelendiğinde her bir söylemin çok
derin anlamlar içerdiği görülmektedir. Kafka ifadelerinde içinde bulunduğu yalnızlığı, genel
görünümünün değiştiğini, yaşadığı acıları, hissettiği/deneyimlediği ağrıları çok net ve çarpıcı
bir şekilde ortaya koymuştur (Şekil 1) (17,19-21).
SONUÇ
Tüberküloz ortaya çıktığı günden bu yana birçok bilim ve sanat dalının kapsama alanına
girmiştir. Bu alanlardan biri olan edebiyatta birçok esere konu olmuş, ayrıca değerli birçok
sanatçının da ölümüne neden olmuştur. Bu yazarlardan biri olan Franz Kafka, eserlerinde
birebir olarak tüberkülozu işlememiş olmasına rağmen tüberkülozu yaşayan biri olarak
söylemleriyle hastaların hisleri ve düşüncelerine tercüman olmuştur. Kafka’nın ifadelerinden
yola çıkarak tüberkülozun bireyleri her yönden nasıl etkilediği daha anlaşılır olmakta ve daha
somut bir yapıya dönüşmektedir. Bu nedenle edebiyat dünyasında geniş kitlelere hitap etmiş
bir yazar olan Kafka’nın eserlerinin bu yönüyle ele alınmasının literatürde tüberküloza ilişkin
farklı bir bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir (9,10,14,21).
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“Güç bela
uyuyordum..
Yüreğimde ağır
acılar vardı..”

“Çevremdeki durgun
boşluğa bakmaktansa, kendi
içimdeki ikili konuşmayı
sürdürebilirim. Benim için
iyi olmanın yolu budur
ancak”

Acıları dayanılmaz duruma
geldiğinde doktoruna,
kendisine verdiği sözü
anımsatarak “Çektirme,
öldür beni, öldürmezsen
katil sayılırsın.” demiştir.
“Ruh ve yürek, yükü
taşıyamaz olunca hiç değilse
eşit bölünmesi için ağırlığın
yarısını ciğer üstlenir”

“Yine de bir odada
yalnız olmak yaşam
için ön şart..”

“Yaşam… Baştan
kaybedilmiş bir
savaş…”

Şekil 1: Kafka’nın Söylemlerinden Örnekler (19-21)

“Sana elimi, kirli, seğiren,
pençeye benzeyen,
huzursuz, değişken, bir
soğuk bir sıcak elimi sana
uzatmaya cesaret edemem.”

“Karşı durulmaz bir istek
onu yeni tanışlar aramaya
zorluyor, ama her yeni
tanışma da yorgunluğunu
büyütüyordu.”
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ÖZET
Eldivenler günümüzde sağlık personelinin ellerinin kontaminasyonunun, kan ve vücut sıvıları
yoluyla

bulaşan

patojenlerin

sağlık

personeline

bulaşmasının

ve

ellerdeki

mikroorganizmaların hastalara geçişinin önlenmesi için sağlık kurumlarında yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu derlemede geçmişten günümüze kadar eldivenin gelişimi irdelenmiştir.
Bir koyunun körbağırsağından yapılan ve sadece parmakları kaplayan ilk eldiven, 1758’de
Alman Jinekolog Johann Julius Walbaum tarafından kullanılmıştır. Kauçuk eldivenler, ilk
defa 1840’ların başında diseksiyon yapmak için patologlar ve anatomistler tarafından
kullanılmaya başlanmıştır. Polonyalı bir cerrah olan Johann Mikulicz-Radecki, kauçuk cerrahi
eldivenleri kullanımıyla ünlenen ilk cerrahlardan biridir. Lastik tıbbi eldivenler 1900’lerin
başında icat edilmiş olsa da, bunların kullanımları yaygın değildi.
Bu uygulamalar büyük ölçüde Amerikan cerrahisinin önde gelen isimlerinden Doktor William
Stewart Halsted’in (1850-1905) inovasyonundan sonra değişti. Halsted ameliyat sırasında
eldiven kullanımını uygulamaya sokmuştur. Kaynatılarak steril edilen lastik eldivenlerin
ameliyatlarda kullanımıyla ilgili ilk yayın ise 1897 yılında, Werner Zoege von Manteuffel
adında bir cerrah tarafından Estonya’da yapılmıştır. 1955 yılında Ansell firması ilk disposable
eldiveni geliştirilmiştir, 1964 yılında da Avustralya'da aynı firma tarafından üretilmiştir.
Günümüzde birçok çeşidi bulunan eldivenlerin kullanımındaki artış, 1987’de CDC (Centres
for Disease Control and Prevention)’ nin ilk evrensel önlemler rehberini yayınlaması ve AIDS
ve hepatit virüsünün bulaşmasının yaşamı tehdit eden durumlar olduğunun anlaşılmasıyla
başlamıştır.
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Sonuç olarak hastane enfeksiyonlarının önlenmesi için uygulanması gereken evrensel
önlemlerden biri olan eldiven kullanımı günümüzde de önemini korumaktadır. Eldivenin
geçmişten günümüze geçirdiği değişim ve gelişimin bilinmesi eldiven kullanımının
enfeksiyon kontrolündeki etkinliğini artıracaktır.

ABSTRACT
Gloves are today widely used in healthcare institutions to prevent contamination of the hands
of healthcare personnel, infection of blood and body fluids by pathogens, and prevention of
disease transmission of microorganisms in the hands to the patients. In this compilation, the
development of the gloves are expalined.

The first glove made from the cecum of sheep and covering only the fingers were used by
German gynecologist Johann Julius Walbaum in 1758. Rubber gloves were first used by
pathologists and anatomists to conduct dissections in the early of 1840’s. Johann MikuliczRadecki, a Polish surgeon, is the one of the first surgeons to be known for using rubber
surgical gloves. At the beginning of the 1900’s, though rubber medical gloves had already
been invented, their use was not commonplace.

These practices changed in large part after the innovation of a doctor considered by many to
be the father of American surgery, William Stewart Halsted (1850-1905). Halsted put on the
use of gloves during surgery. The first publication about the use of boiled and sterilized
rubber gloves in surgery was made in Estonia in 1897 by a surgeon named Werner Zoege von
Manteuffel. Ansell Rubber Company had developed the first disposable glove, in 1955. In
1964, the first disposable latex gloves were manufactured in Australia by Ansell too.

The increase in the use of gloves which have many types today, begins with the publication of
the first universal precautions guideline by Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
in 1987 and the use of gloves has begun with understanding that infecting with AIDS and
Hepatitis virus are life threatening conditions.

As a result, the use of gloves, one of the universal precautions that must be applied to prevent
hospital infections, keeps its importance at the present time. Knowing the alteration and
development of gloves from past to present will increase the effectiveness of glove use in
infection control.
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GİRİŞ
Eldivenler, günümüzde kan ve vücut sıvıları yoluyla bulaşan patojenlerin bulaşması, sağlık
çalışanlarının ellerinin kontaminasyonu ve ellerindeki mikroorganizmaların hastalara
geçişinin önlenmesi için sağlık kurumlarında yaygın olarak kullanılmaktadır (1,2). Hastane
ortamında gelişen enfeksiyonların kaynağı hastalar, ziyaretçiler, sağlık ekibi, tetkik ve tedavi
amacıyla kullanılan araç-gereçler ile hastane ortamının kendisi olabilir. Bu bağlamda
eldivenler, cilt ile potansiyel mikroorganizma içeren herhangi bir madde ya da vücut sıvısı
arasında bariyer oluşturarak enfeksiyonlara karşı sağlık çalışanlarını ve dolayısıyla hastaları
korur (3). Bu derlemede geçmişten günümüze kadar eldivenin gelişimi irdelenmiştir.
Modern tıp, son iki yüzyılda çoğu insanın hayal bile edemeyeceği şekilde gelişmiştir.
Ameliyat sonrası hastaların 1900’lü yıllarda sadece sepsise bağlı mortalite oranı %50 idi.
Hollanda’da 102 hastanede yürütülen bir çalışmada, 1991-2005 yılları arasında 3.7 milyon
cerrahi prosedür gözden geçirilmiş ve genel mortalite oranının %1,85 olduğu saptanmıştır.
Araştırmacılar mortalite oranındaki bu azalmanın, steril cerrahi eldivenlerin kullanımı da
dahil olmak üzere, büyük ölçüde aseptik uygulamalardan kaynaklandığını bildirmiştir (4).
Tarihsel süreç içinde hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrolünde tüm hastane
personeli için en önemli bariyer önlemlerden biri olan eldiven kullanımı önemli bir gelişme
idi. Bir koyunun körbağırsağından yapılan ve sadece parmakları kaplayan ilk eldiven, 1758’de
Alman Jinekolog Johann Julius Walbaum tarafından kullanılmıştır. Sıcak su ve temiz
havluların kullanılarak doğumların evde yaptırıldığı o günlerde amaç; doktorun vajinal
muayene sırasında kendisini enfeksiyonlardan korumak istemesiydi (5,6). Eldivenler sırasıyla
pamuk, ipek, deriden yapılmış ve son olarak da 19. yüzyılda kauçuktan eldivenler
kullanılmıştır. (7)
Kauçuk eldivenler, ilk defa 1840’ların başında diseksiyon yapmak için patoloji ve anatomi
uzmanları tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Ancak kalın, iri ve sert olan bu eldivenler,
işlemler sırasında el becerisini kısıtlamıştır. Polonyalı cerrah Johann Mikulicz-Radecki,
kauçuk cerrahi eldivenleri kullanımıyla ünlenen ilk cerrahtır. Dünyadaki ilk aseptik ameliyat
salonunu Breslau’da düzenlemiştir. El dezenfeksiyonu, pamuk ve lastik eldiven, maske, bone,
genel ve lokal anesteziyi benimseyip uygulamıştır (5).
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Kauçuk tıbbi eldivenler, 1900’lerin başında icat edilmiş olsa da kullanımları yaygın değildi.
Cerrahlar ameliyatları çıplak elleriyle yapmaktaydı. Çoğu cerrah ameliyathanede sokakta
giydiği kıyafetleri ve ayakkabıları giymekteydi. Genellikle cerrahlar, ameliyat sırasında kasap
önlüğüne benzer bir önlük takar, maske takılmaz ve cerrahi aletler sterilize edilmemekteydi.
Pamuklu kumaştan yapılan bezler, ambalajlı gazlı bez olarak kullanılmaktaydı. Büyük ve çok
katmanlı olan amfitiyatrolar, ameliyat salonu olarak kullanılırdı. Ameliyatlar tıp öğrencisinin
yanı sıra diğer seyircilere de açık olarak yapılmaktaydı (5).
Cerrahların ellerini hiç yıkamaması ya da bir hastadan diğerine geçerken eldivenlerini
değiştirmeyerek çapraz kontaminasyona neden olması nedeniyle, ameliyat olan hastaların
neredeyse yarısı sepsisten ölmüştür. O yıllarda sepsis nedeniyle ölenlerin sayısı savaşta
ölenlerin sayısından daha fazlaydı.
Bu uygulamalar büyük ölçüde Amerikan cerrahisinin öncüsü olarak görülen Doktor William
Stewart Halsted’in (1850-1905) inovasyonundan sonra değişti. Halsted aseptik cerrahinin de
öncüsü olmuştur. Önerdiği uygulama ve yöntemlerin birçoğu günümüzde de kullanılmaktadır.
Bunlardan en önemlisi, ameliyat sırasında eldiven kullanımıdır. İlk cerrahi eldiveni icat
etmediyse de, o güne kadar icat edilenlerden daha iyi bir cerrahi eldivenin üretilmesine
katkıda bulunmuştur (5,6).
Charles Goodyear, 1844 yılında vulkanizasyon sürecini geliştirdikten sonra, kauçuk daha çok
tercih edilen bir malzeme haline gelmiştir (7). Joseph Lister tarafından 1867 yılında
ameliyatlarda karbolik asidin antiseptik olarak cerrahi aletlere ve hastanın yarasına
uygulanması, ameliyat sonrası ölüm oranlarını çok azaltmıştır. Aseptik tekniğin yaygın olarak
kullanılmaya başlanmasıyla; cerrahlar ve sağlık çalışanları için yeni bir tehlikeler ortaya
çıkmıştır. Bu tehlikeler o dönemde kullanılan antiseptik ajanlara (karbolik, pikrik asit, iodine
vb) karşı ciltte aşırı duyarlılık gelişimi ve alerjik reaksiyonlardır (6).
İlginç bir şekilde; geçmişte cerrah ve ameliyathane çalışanları arasında cerrahi eldivenlerin
kullanımı ve yaygınlaşmasında ana etmen; hastayı enfeksiyondan korumaktan ziyade
çalışanların ellerini antiseptik solüsyonların olumsuz etkilerinden korumak istemesiydi (7).
John Hopkins Hastanesi baş cerrahı William Halsted, lastik eldivenlerin kullanımının
öncülerinden biridir. Halsted’in ameliyathane başhemşiresi ve daha sonra eşi olacak olan
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Caroline Hampton’un ellerinde ve kollarında, ameliyatlar sırasında elini tekrarlayan şekilde
antiseptik solüsyona (civa klorür ve fenol) batırması nedeniyle kontakt dermatit gelişmiştir.
Hemşiresini bu sorundan korumak isteyen Halsted, Goodyear Lastik Firması’ndan bir çift
lastik eldiven üretmesini istemiştir.

Hampton üretilen eldivenleri çok sevmiş ve çok

geçmeden, Halstead’in tüm cerrahi personeli ameliyatlar sırasında bu eldivenlerden
kullanmaya başlamıştır. Vulkanizasyon yöntemiyle üretilen lastiklerden ilerleyen zamanlarda
daha ince, daha dayanıklı ve daha gergin olan eldivenler üretilmiştir.
Başlangıçta eldivenler kaynatılarak steril edilip, suyla ovulan ellerin üzerine ıslak olarak
giyilmiştir. Bu yöntemle steril edilen lastik eldivenlerin ameliyatlarda kullanımıyla ilgili ilk
yayın 1897 yılında, Werner Zoege von Manteuffel adında bir cerrah tarafından Estonya’da
yapılmıştır. Bu yayında “Kaynatılmış eldiven giymek, haşlanmış ellerle çalışmaktır” şeklinde
açıklamada bulunmuştur (7,8,9). Kuru ısı otoklavı ve kuru ısıyla sterilizasyon yöntemi Robert
Koch tarafından 1881 yılında geliştirilmiştir. Kuru ısıyla sterilizasyon sonrası eldivenlerin
giyilmesini kolaylaştırmak amacıyla talk pudrası ve liyopodyum sporları (kibrit otu bitkisi)
kayganlaştırıcı olarak kullanılmıştır. 1940’ların başlarında liyopodyum sporlarının zararlarını
(hem hasta, hem de onları giyen hemşire veya doktor) ortaya koyan yayınlar artmış ve yeni
çözüm önerileri aranmaya başlanmıştır (7,9). Bunu takiben, 40 yılı aşkın bir süre talk pudrası
kullanılmış, ancak o da sağlık sorunlarına yol açmıştır. Talk pudrasının, cerrahi operasyonlar
sırasında vücuda eldivenlerle girdiğinde granülom oluşumlarına neden olduğu ortaya
çıkmıştır. Bugün hala kayganlaştırıcı olarak kullanılan mısır nişastası tozu ise; ilk olarak
1947'de denenmiştir. Ancak bir süre sonra eldivenlerde mısır nişastası kullanımı sonrasında
da gelişen yara granülomları ile ilgili yayınlar rapor edilmeye başlamıştır (7).
1955 yılında Ansell Lastik Firması ilk disposable eldiveni geliştirmiştir. Firma gamma ışınını
kullanarak eldivenleri steril etmiştir. İlk disposbl lateks eldivenler ise; 1964 yılında yine
Ansell Firması tarafından Avustralya'da üretilmiştir (9)
London Lastik Firması 1982 yılında, eldivenin yüzeyine bir hidrojel polimer filmini bağlayan
bir işlemle “yağlanan” ve nişasta içermeyen lateks eldiven geliştirmiştir. Hidrojel polimerin,
pek çok çalışmada reaktif olmayacağı gösterilmiştir. Eldivenin içindeki hidrojel kaplama,
eldivenin nemli ellerle giyilmesini kolaylaştırırken ve pudra içermemektedir. Pudrasız
eldivenlerin standart olarak kullanımı, hastalarda postoperatif granülom oluşumu riskini
tamamen ortadan kaldırmıştır (7).
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Eldiven kullanımının bugünkü yaygınlığının artışı, 1987’de Center for Disease Control and
Prevention (CDC)’nin ilk evrensel önlemler rehberini yayınlaması ve AIDS ve hepatit
virüsünün bulaşmasının yaşamı tehdit eden bir tehlike olduğunun anlaşılmasıyla başlamıştır
(9,12,13). Bu dönemde latex eldiven kullanımı sadece ameliyathane personeli arasında değil,
diğer sağlık çalışanları, temizlik, mutfak personeli ve hatta polisler arasında da
yaygınlaşmıştır (7). Artan kullanımla birlikte lateks proteinlere ve eldivenlerdeki kimyasal
katkı maddelerine karşı el ve el sırtında görülen kontakt dermatit, rinit, konjunktivit; astım
gibi alerjik reaksiyon, latex duyarlılığı ve ciltte tahriş görülme sıklığı da artmıştır. Bu
problemlerin çözümüne yönelik, bazı firmalar tarafından düşük alerjenli, nişasta içermeyen
eldivenler üretilmiştir. Yaygın kullanımlarının, rapor edilen alerji vakalarını azalttığı
görülmüştür.

Örneğin; lateks duyarlı kişilerde lateks içermeyen eldivenlerin kullanımı

(7,12,13).
Hastane eldivenleri ile ilgili sorunların farkındalığı arttıkça, hem sağlık çalışanları hem de
hastalarda eldiven kaynaklı gelişen sağlık problemleri; kaliteli pudrasız eldivenlerin yaygın
kullanımıyla ortadan kaldırılmalıdır.
Sağlık çalışanlarının hasta tedavisi sırasında eldiven kullanması, başta Amerika olmak üzere
Avustralya ve pek çok Avrupa ülkesinde yasal bir zorunluluktur. Eldivenler 1980’li yılların
başında belli seçim kriterleri olmaksızın kullanılırken; son yıllarda koruyucu bariyer
oluşturabilmek ve spesifik uygulamalar için belirli eldivenlerin seçilmesi gerektiği kabul
edilmektedir. Seçilecek eldivenin tipi, giyileceği süreye, yapılacak işleme, eldivenin
karşılaşacağı streslere ve temas edilecek kimyasal ajanların türüne göre değişmektedir (2).
Günümüzde sağlık alanında kullanılan eldivenler doğal kauçuk lateks, nitril, neoprene,
tactylon, viniyl gibi birçok farklı malzemeden üretilirken, kullanım alanlarına göre de
muayene eldiveni, cerrahi eldiveni, otopsi eldiveni, kemoterapi eldiveni gibi çeşitleri
bulunmaktadır.
SONUÇ
Sonuç olarak hastane enfeksiyonlarının önlenmesi için, uygulanması gereken evrensel
önlemlerden biri olan eldiven kullanımı geçmişte ve günümüzde olduğu gibi, gelecekte de
önemini koruyacaktır (12). Eldivenin geçmişten günümüze geçirdiği değişim ve gelişimin
bilinmesi eldiven kullanımının enfeksiyon kontrolündeki etkinliğini artıracaktır.
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SS-55 HEMŞİRELİK’TEN DOĞAN SAĞLIK MESLEKLERİ

BASED NURSING HEALTH PROFESSIONS
Uzm. Hem. Fatma ÇETİNKAYA (İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi,
Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D. Doktora Öğrencisi.
Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı,
Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
Sağlık alanına yönelik meslek grupları Antik çağdan itibaren incelendiğinde yeni ve yakın
çağa kadar olan dönemde başlıca Hemşire, Ebe ve Hekim’lerin yer aldığı görülmektedir.
Diğer sağlık mesleklerinin tarihsel süreçleri incelendiğinde özellikle Fizyoterapistlik ve
Diyetisyenliğin Hemşirelik mesleğinden menşey alan profesyonel sağlık alanlarından olduğu
görülmektedir.
Diyetisyenlik mesleğinin oluşmasında tarihsel süreçteki ilk yapılanmalar, yönelik hastalara
ilk diyet planları doktorlar tarafından belirlenmesi ve hastaların bu diyete uyumlarının
sağlanması hemşireler aracılığı ile gerçekleştirilmesi ile başlamıştır. Nitekim günümüzde de
diyetisyen kadrolarının olmadığı kurumlarda hala Hemşirelik Profesyonelleri bu rollerini aktif
olarak devam ettirmektedirler. Tarihsel süreç içerisinde hekim ve hemşirelerin hastanın tedavi
sürecinde işlerinin yoğunluğu, diyetin doktor ve hemşire dışında başka bir sağlık personeli
tarafından kontrole alınması zorunluluğunu doğurduğundan, konu ilk kez 1870’li yıllarda
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) gündeme getirilmiş, Amerikan Tıp Derneği 1877
yılında kendisine bağlı bir Diyetetik Komitesi oluşturarak komitenin başına o sıralar tarifeleri
daima besinlerin sağlıkla ilişkilerini göz önüne alarak hazırlatmasıyla ünlü yemek öğretmeni
Sarah Tyson Rorer’i getirmişlerdir (Merdol TK, 2016).
Askerlikle ilgili diyetisyenler, 1898'de, özel eğitimli hemşireler ile ABD hükümetinin
"diyetçiler" olarak işe aldığı ve yaralı hastaların diyet yönetiminden sorumlu olduğu İspanyol
Amerikan Savaşı sırasında başlamıştır (F. Lynch, 1989). Bu süre zarfında Ordu hastanelerinde
hasta beslenmesi için merkezi olmayan tepsi servisi uygulaması ile koğuş mutfaklarının
işletilmesinden hemşirelerin sorumluluğu ile devam etmiştir (F. Lynch, 1989).
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Fizyoterapinin mesleki tarihçesi ise oldukça eskilere dayanmasına rağmen, modern anlamdaki
tarihçe 19. yüzyılda İngiltere ve Amerika’da başlamıştır. Bu yüzyılın başında gelişen
polimyelit epidemisi ve 1. Dünya Savaşı, modern fizyoterapi mesleğinin başlamasını sağlayan
önemli nedenler olmuştur.
Florence Nightingale (1820–1910) liderliğinde profesyonelleşen hemşirelik ekibi savaş
sırasında yaralanan ve yaşam boyu stres altındaki kişilere fiziksel rehabilitasyonun temel
yöntemlerini oluşturacak uygulamalara başlamışlardır. Fizyoterapinin ana formları masaj ve
hidroterapi hizmeti ilk olarak hemşireler tarafından verilmeye başlandı.
Yeminli Fizyoterapi Derneği 1894 yılında dört hemşire Lucy Marianne Robinson, Rosalind
Paget, Elizabeth Anne Manley ve Margaret Dora Palmerin tarafından İngiltere’de kurulmuş
ve Fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitimi, Portland, Oregon ve Walter Reed Hastanesindeki
Reed Kolejindeki eğitim programları devam ederek gelişim göstermiştir. 1914-1917
döneminde eğitimin yeniden yapılanma gelişimi ile şimdi fizik tedavi ve rehabilitasyon
alanında Fizyoterapist mesleğinin temelleri atılmıştır.
Sağlık disiplinin pek çok alanına ışık olan ve yapılanmasında öncü olan hemşirelik mesleği bu
vizyonunu sağlık ekibindeki anahtar rolü ile günümüzde de devam ettirmektedir.
Anahtar kelimeler: Hemşirelik; meslekler arası ilişkiler; beslenme bilimi; fizyoterapi.

BASED NURSING HEALTH PROFESSIONS
As in all medical and other healthcare professions, the real and rapid development of nursing
has emerged in recent and recent times. Britain and the United States have made the most
significant impact on this development. In particular, Florence Nightingale has been an
unforgettable contributor to the development of contemporary nursing.

With the development of specializations, nursing has also begun to develop. Until the middle
of the 19th century, nursing nuns or some uneducated caregivers were in Europe. The first
nurse school was opened by the German cleric, Theodor Fliedner. F.Nightingale was also in
this school. In 1860, Thomas opened a school for nurses in the hospital. In 1873, the first
nursing school was opened by Elizabeth Blackwell (1821-1910), the first female physician in
the United States. Nursing was divided into various specialties in the 20th century (Akdur R,
2013).
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There were female physicians called Sala-Zu in the Hittites. According to some sources, these
were not physicians but Sal Su-Gi, a nurse. Just like in Egypt, the Hittites have a close
relationship with medicine witchcraft and shamanism, and these three have been intertwined
(Eren N. 1996).

In scientific applications in antiquity as to whether a meaning, however, he has begun to
understand the work done in the late 19th century and patients of equity and patients
determined by a doctor first diet plans is being carried through nurses to ensure their
compliance with the diet. It was first brought to the United States in the 1870's by the doctors
and nurses that the intensity of their work during the treatment of the patient necessitated the
control of the diet by other health personnel besides the doctors and nurses and the American
Medical Association created its own Dietetic Committee in 1877 they have always brought
the famous food teacher Sarah Tyson Rorer with the preparation of food, taking into
consideration the health-related relationships of the foods (Merdol TK, 2016).

Dietetics in the military began in 1898 during the Spanish American War when specially
trained nurses were hired by the U.S. government as "dietists" and placed in charge of the
dietary management of wounded patients (F. Lynch, 1989).

During the "Manchester Era" hospital food service matured and became more efficient and
innovative. During this time Army hospitals had decentralized tray service for patient feeding
and nurses were responsible for operating the ward kitchens (F. Lynch, 1989).

Although based on the professional history of Physiotherapy quite old by the date in the
modern sense it began in the 19th century in England and America. The polymyelitis
epidemic and World War I that developed at the beginning of this century were important
reasons for the start of the modern physiotherapy profession.

As the treatment of injuries and illnesses continued and developed for decades, various forms
of physiotherapy emerged, including massage therapy, prescribed exercise and electric current
methods.
Under the leadership of Florence Nightingale (1820-1910) nurses began to be trained. It must
surely have been the professional progeny of her nursing team (most of whom suffered lifelong post-traumatic stress syndrome) who were pushed to develop rudimentary methods of
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physical rehabilitation. The main forms of physiotherapy, massage and hydrotherapy services,
were first introduced by nurses.

Four nurses Lucy Marianne Robinson, Rosalind Paget, Elizabeth Anne Manley and Margaret
Dora Palmerin in Great Britain formed the Chartered Society of Physiotherapy in 1894.

Physical therapy education saw the continued development of education programs from the
initial programs at Reed College in Portland, Oregon, and Walter Reed Hospital. The
graduates of these reconstruction aide programs were graduate nurses and physical education
persons who were called to duty to begin to manage the devastating effects of the first World
War. The development of those reconstruction aides during the period 1914 to 1917 laid the
basis for the profession we now know as physical therapy.

The first step of the execution of the positioning and rotation nursing program. Daily skin is
important in the prevention and elimination of inspection ekstrensekt factors.

In our age, and teamwork is important in nursing continues to evolve from every angle.
Key Words: Nursing, interprofessional relations; dietetics; physiotherapy.
Hemşirelik insan gereksinimlerinden doğmuş ve başlangıcı, insanın varoluşuna kadar uzanan
bir meslektir. Oldukça zengin bir geçmişe sahip olan hemşirelik mesleğinin köklerini binlerce
yıl öncesine götürmek mümkündür.
Sağlık alanına yönelik meslek grupları Antik çağdan itibaren incelendiğinde yeni ve yakın
çağa kadar olan dönemde başlıca Hemşire, Ebe ve Hekim’lerin yer aldığı görülmektedir.
Diğer sağlık mesleklerinin tarihsel süreçleri incelendiğinde özellikle Fizyoterapistlik ve
Diyetisyenliğin Hemşirelik mesleğinden menşey alan profesyonel sağlık alanlarından olduğu
görülmektedir.
Diyetisyenlik mesleğinin oluşmasında tarihsel süreçteki ilk yapılanmalar, yönelik hastalara
ilk diyet planları doktorlar tarafından belirlenmesi ve hastaların bu diyete uyumlarının
sağlanması hemşireler aracılığı ile gerçekleştirilmesi ile başlamıştır. Nitekim günümüzde de
diyetisyen kadrolarının olmadığı kurumlarda hala Hemşirelik Profesyonelleri bu rollerini aktif
olarak devam ettirmektedirler. Tarihsel süreç içerisinde hekim ve hemşirelerin hastanın tedavi
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sürecinde işlerinin yoğunluğu, diyetin doktor ve hemşire dışında başka bir sağlık personeli
tarafından kontrole alınması zorunluluğunu doğurduğundan, konu ilk kez 1870’li yıllarda
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) gündeme getirilmiş, Amerikan Tıp Derneği 1877
yılında kendisine bağlı bir Diyetetik Komitesi oluşturarak komitenin başına o sıralar tarifeleri
daima besinlerin sağlıkla ilişkilerini göz önüne alarak hazırlatmasıyla ünlü yemek öğretmeni
Sarah Tyson Rorer’i getirmişlerdir (Merdol TK, 2016).
Başlangıçta diyetisyen olma niyeti olmayan bazı hemşireler daha sonra diyetetikte çalışmaya
devam etmişlerdir. Diyetisyen olan hemşireler, hemşirelik içgüdülerinden farklı bir yaklaşım
getirerek hastalarla temasa geçmekten zevk aldıklarını belirtmişlerdir. Hemşirelik hiyerarşisi
ile daha iyi bir uyum sağlayarak hemşirelik uygulamalarını daha iyi anlayabildiklerini ve her
zaman hemşirelik rozetini takmaya devam ettiklerini belirtmişlerdir (Crooks D, 1993).
Fizyoterapinin mesleki tarihçesi ise oldukça eskilere dayanmasına rağmen, modern anlamdaki
tarihçe 19. yüzyılda İngiltere ve Amerika’da başlamıştır. Bu yüzyılın başında gelişen
polimyelit epidemisi ve 1. Dünya Savaşı, modern fizyoterapi mesleğinin başlamasını sağlayan
önemli nedenler olmuştur.
M.Ö. 460’lı yıllarda, önce Hipokrat, daha sonra Galen, masaj, manuel terapi teknikleri ve
hidroterapiyi hastaların tedavisi için ilk uygulayan kişiler olarak tarihe geçmişlerdir. 18.
yüzyılda ortopedi biliminin gelişmesinden sonra, eklemlerin sistematik egzersizlerinde
kullanılmak üzere Avrupa’da başta İsveç, Norveç, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde sağlığı
artırmak amacıyla tıbbi masaj ve bazı jimnastik hareketleri kullanılmaya başlanmıştır
(Bakewell, 1997).
Fizyoterapi-rehabilitasyondaki en önemli ilerleme, 19. yüzyıl ile başlamıştır. 19. yüzyılın
başında, Amerika Birleşik Devletlerinde başlayan Poliomyelit epidemisi sonucu Amerika’lı
ortopedistlerin, fiziksel yetersizliği olan poliomyelitli çocukları tedavi etmeye başlamaları,
fizyoterapistlik mesleğinin gelişiminde büyük bir çığır açmıştır. Bu dönemde ortopedistler,
ameliyat ettikleri veya konservatif olarak tedavi ettikleri bu çocukların fiziksel eğitimleri ve
egzersizleri için hemşireleri ve öğrencileri görevlendirmeye başlamışlardır (Can F, 2016).
Florence Nightingale (1820–1910) liderliğinde profesyonelleşen hemşirelik ekibi savaş
sırasında yaralanan ve yaşam boyu stres altındaki kişilere fiziksel rehabilitasyonun temel
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yöntemlerini oluşturacak uygulamalara başlamışlardır. Fizyoterapinin ana formları masaj ve
hidroterapi hizmeti ilk olarak hemşireler tarafından verilmeye başlandı.
Nightingale çok sayıda ölmekte olan ve yaralanan İngiliz askerleri tarafından "Bayan Lamba”
olarak tanınmış, sonradan da fizyoterapinin gerçek annesi olarak kabul edilmiştir. Travma
sonrası yaşam boyu stres sendromu geçiren insanların olması profesyonel olarak fiziksel
rehabilitasyonun temel yöntemlerini geliştirme başlamıştır.
İngiliz hemşireler, 19. yüzyılın ikinci yarısında, özellikle hiç iyileşemez görünen yaralı İngiliz
askerlerinin kas-iskelet rehabilitasyonu için popülerlik kazanan iyileştirici masaj ve
egzersizleri buldu. Birçok hemşire masaj terapisi talepleri arttığı için, masöz olmak için özel
eğitimler aldı (Pettman E, 2007).
Jimnastik tedavisi ile ilgili eğitim almış bir grup hemşire bulunmaktaydı (Chartered Society of
Physiotherapy, 2008). Yeminli Fizyoterapi Derneği 1894 yılında dört hemşire Lucy Marianne
Robinson, Rosalind Paget, Elizabeth Anne Manley ve Margaret Dora Palmerin tarafından
İngiltere’de kurulmuş ve Fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitimi, Portland, Oregon ve Walter
Reed Hastanesindeki Reed Kolejindeki eğitim programları devam ederek gelişim göstermiştir
(Sharma K.N, 2012).
1914-1917 döneminde eğitimin yeniden yapılanma gelişimi ile şimdi fizik tedavi ve
rehabilitasyon alanında Fizyoterapist mesleğinin temelleri atılmıştır. Fizyoterapi eğitimi için
ilk belgelenmiş profesyonel kurum Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi, Fizik Tedavi Okulu
Fizyoterapide Giriş Seviyesi programını başlatmıştır (Sharma K.N, 2012).
Çağdaş fizyoterapist uygulamaları davranış psikolojisi, tıp ve hemşirelik literatüründen
yararlanarak bilgilendirilmiş rıza fikrini ortaya koymaya başlamışlardır (Copnell G, 2018).
Sağlık disiplinin pek çok alanına ışık olan ve yapılanmasında öncü olan hemşirelik mesleği
vizyonunu sağlık ekibindeki anahtar rolü ile günümüzde de devam ettirmektedir.
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SS-56 HASTA EĞİTİMİNE TARİHSEL PERSPEKTİFTEN BAKIŞ

PATIENT EDUCATION IN HISTORICAL PERSPECTIVE
Arş. Gör. Sinem GEÇİT1 , Prof. Dr. Türkan ÖZBAYIR2
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Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,
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ÖZET
Hasta ve sağlık eğitimi, yüzyıllardan beri bakım sürecinin önemli bir bileşeni olmuştur.
Eğitim; bireyin gereksinimlerini karşılayacak, sorunlara çözüm üretecek bilgi, beceri, tutum
ve davranışların kazanılması sürecidir. Hasta eğitimi ise; ‘Sağlık çalışanları ile hastalar
arasındaki ilişki sırasındaki öğretme ve öğrenme sürecidir’. Amerikan Aile Hekimleri
Eğiticileri Topluluğu (Society of Teachers of Family Medicine) hasta eğitimini ‘Sağlığı
iyileştirmek amacıyla hasta davranışlarını etkileyerek bilgi, beceri ve tavırlarını değiştirmek’
şeklinde tanımlamaktadır. Hasta eğitiminin amacı hastaların sağlıkla ilgili davranışlarını
düzeltmek, özel hastalıklarla başa çıkmak, sağlık ve sağlık bakımıyla ilgili karar alma
yeteneklerini arttırmaya yardım etmektir.
Hasta eğitimi terimi 1950’lerde kullanılmaya başlanmıştır ve 21. yüzyılın başlangıcı ile son
30 yıl içerisinde hasta eğitiminde ilerlemeler meydana gelmiştir. 1960'lı yıllara kadar hekim,
hastaların tanı, tedavi ve iyileşmesinden sorumluydu. Hasta pasif olarak görülüyordu ve tanı
ve tedavi kararlarına aktif olarak katılmaları ya da soru sormaları beklenmiyordu. 1980'lerde
hasta eğitimi, hasta hakları ve hasta savunuculuğu örgütlerinin gelişmesi ile gelişti. Bazı
ülkeler, hastaların sağlık durumları ve tedavi seçeneklerine ilişkin yasal haklara ilişkin yasal
düzenlemeler yapmıştır. 1990'larda hastalar artık hastalıkları ile ilgili kararlarından sorumlu
tutulmaya başlanmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) Avrupa Bölge Ofisi ‘Herkese Sağlık
Hedefleri’ne ulaşmada sağlık eğitiminin önemine dikkat çekmektedir ve sağlık eğitimcileri
arasında hemşirelerin de önemli görevlerinin olduğu vurgulanmış, hemşirenin sağlık eğitimi
işlevlerinde hasta ve ailesinin eğitimi sürecine yer verilmiştir.
Sonuç olarak, sağlık hizmetlerindeki değişim ve reformlar hemşirelerin temel rolleri arasında
eğitimci ve hasta eğitimi rolünün öne çıkmasına neden olmuştur. Hemşirelerin bu rolü
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öğretme-öğrenme süreci doğrultusunda yerine getirmeleri önemli sorumluluklarından biridir.
Anahtar Kelimeler: Hasta eğitimi, eğitim, hemşire

ABSTRACT
Patient and health education has been an important component of the care process since
centuries. Education; the acquisition of knowledge, skills, attitudes and behaviors that will
meet the needs of the individual and produce solutions to the problems. Patient education is;
'The teaching and learning process in relation to the relationship between health professionals
and patients'. The Society of Teachers of Family Medicine defines patient education as
'changing knowledge, skills and attitudes by influencing patient behavior in order to improve
health'. The purpose of patient education is to help improve the health-related behaviors of
patients, to cope with specific diseases, and to improve their ability to make decisions about
health and health care.

Patient education has begun to be used in the 1950s and progress has been made in patient
education within the first 30 years of the 21st century. Until the 1960's, the physician was
responsible for the diagnosis, treatment and recovery of the patients. The patient was seen as
passive and was not expected to actively participate in diagnosis or treatment decisions or ask
questions. In the 1980s, patient education, patient rights and patient advocacy improved with
the development of organizations. Some countries have made legal regulations on the legal
status of patients' health and treatment options. In the 1990s, patients began to be held
accountable for their illness decisions.

The World Health Organization (WHO) European Region Office draws attention to the
importance of health education in reaching 'Everyone's Health Objectives' and that health
educators are also important duties of nurses, and the nurses' education process of patients and
their families is included in health education functions.

As a result, changes in health care services and reforms have led to an emphasis on educator
and patient education roles among the primary roles of nurses. It is one of the important
responsibilities of nurses to fulfill this role in the direction of teaching-learning process.
Key Words: Patient education, education, nurse
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HASTA EĞİTİMİ
Hasta ve sağlık eğitimi, yüzyıllardan beri bakım sürecinin önemli bir bileşeni olmuştur.
Eğitim; bireyin gereksinimlerini karşılayacak, sorunlara çözüm üretecek bilgi, beceri, tutum
ve davranışların kazanılması sürecidir. Hasta eğitimi ise; ‘Sağlık çalışanları ile hastalar
arasındaki ilişki sırasındaki öğretme ve öğrenme sürecidir’ (1, 2). Amerikan Aile Hekimleri
Eğiticileri Topluluğu (Society of Teachers of Family Medicine) hasta eğitimini ‘Sağlığı
iyileştirmek amacıyla hasta davranışlarını etkileyerek bilgi, beceri ve tavırlarını değiştirmek’
şeklinde tanımlamaktadır (1). Bir başka deyişle hasta eğitimi; hasta ve ailesinin akut/kronik
sağlık sorunlarıyla başa çıkması için yardım etmeyi amaçlayan eğitim olarak açıklanabilir (2).
Hasta eğitiminin amacı hastaların sağlıkla ilgili davranışlarını düzeltmek, özel hastalıklarla
başa çıkmak, sağlık ve sağlık bakımıyla ilgili karar alma yeteneklerini arttırmaya yardım
etmektir. Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan Sağlık Bakım Kurumları Akreditasyonu
Birleşik Komisyonu (The Joint Commission on Accreditation of Healthcare OrganizationJCAHO, 2006) hasta eğitiminin amacını; “Hastanın kendi bakım kararlarına uygun şekilde
katılımı ve sağlık davranışlarını yükseltmesi, işine en kısa zamanda geri dönmesi ve
rahatlığını koruması için sağlık sonuçlarını düzeltmek” olarak tanımlamıştır. Hasta eğitimi;
bireylerin yaşam kalitesinin arttırılmasına, hastaneye geliş için ayrılan zamanın, hastane
tedavileri için harcanan maliyetin ve hastane enfeksiyonlarının azalmasına yardımcı
olmaktadır. Hasta öğrenmesinin, sağlığı geliştirici davranışlar kazandırmak, hastalıkların
önlenmesini sağlamak ve hastalıklarla baş etmek olmak üzere üç ana amacı vardır (1).
Hasta eğitiminin sekiz kuralı Barlett tarafından açıklanmıştır. Barlett bu kuralların yapılacak
hasta eğitimi ve araştırmalarına ışık tutacağını ve rehber olacağını bildirmiştir.
1. Hasta eğitim programı, hedeflenen hasta davranışlarını tam olarak belirlemeli ve engelleyen
nedenleri tanımlamalıdır.
2. Kullanılan yöntem eğitimin kalitesini etkilemelidir.
3. Eğitimin etkinliğini arttırmak için kombine yöntemler kullanılmalıdır.
4. Hasta eğitiminde etkin iletişim becerileri gereklidir.
5. Hasta eğitiminde davranış değişikliği yapmak için sadece bilgi yeterli değildir.
6. Hasta eğitimi hastanın bilmesi gerekene değil, yapması gerekene yönelik olarak
düzenlenmelidir.
7. Hasta eğitimcileri hastalarda geçici davranış değişikliklerinden çok kalıcı davranış değişikliği
başarısına önem vermelidir.
8. Hasta eğitimi programları olağan tıbbi bakım kaynaklarıyla koordineli olmalıdır (1).
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HASTA EĞİTİMİ’NİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Hasta eğitimi terimi 1950’lerde kullanılmaya başlanmıştır (1) ve 21. yüzyılın başlangıcı ile
son 30 yıl içerisinde ilerlemeler meydana gelmiştir (3). Hasta eğitimi 1950’lerin sonlarına
kadar sadece tanı ve tedavi sürecinde terminolojinin açıklanmasında kullanılmaktaydı.
Michael Balint, ‘Doktor, Hastası ve Hastalığı’ (The Doctor, His Patient and the Illness)
kitabında hasta-hekim iletişiminin önemini vurgulamış ilk kişilerdendir. Hastanın şikayetinin
hem fiziksel hem de duygusal olarak değerlendirilmesi gerektiği savunulmuştur (4).
Hastalar 1960'lı yıllara kadar tanı ve tedavi sürecinde pasif olarak görülmekteydi ve tanı ve
tedavi kararlarına aktif olarak katılmaları ya da soru sormaları beklenmiyordu, düşünce, inanç
ve değerleri önemsenmiyordu (4, 5). Hasta eğitimi 1960’lardan sonra ameliyat öncesi hasta
hazırlığının bir parçası olmuş, bireysel/primer hasta hazırlığı, empati ve fizyolojik hazırlık
önemli hemşirelik uygulamaları haline gelmiştir (6). Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde
1960-1970 yılları arasında ki dönemde birinci basamak sağlık hizmetlerinde hasta eğitiminin
vurgulanması ve hastanelerde hasta eğitim birimlerinin kurulması ile hasta eğitiminin erken
dönemlerde geliştiği görülmektedir (5). Yine 1960’ların sonlarında ve 1970’lerin başlarında
hasta hakları savunucuları ve örgütleri kurulmuş, bilgi alma hakkı, bilgilendirilmiş rıza
alınması, hasta gizliliğinin korunması ve aldığı bakım ile ilgili şikayette bulunma hakkı ile
ilgili yasal düzenlemeler sağlanmıştır (4).
Hasta eğitimi, hasta hakları ve hasta savunuculuğu örgütlerinin gücü 1980'lerde artarak devam
etmiştir (5, 7). Hastalığın önlenmesinde, yaşam koşullarının iyileştirilmesinde ve toplum
sağlığı hizmetlerinde hastalıkların önlenmesinde hasta eğitimi 1980’lerin başlarında önemli
bir araç olarak görülmüştür (4). Bu dönemde ayrıca slayt sunumları ve video gibi yeni bilgi
teknolojileri geliştirilmiş ve eğitim programlarında kullanılmıştır (5, 7). Tüm bu gelişmeler
hasta merkezli iletişim ve hasta eğitimine verilen önemin artmasını sağlamış, hasta eğitimi
hasta bakım sürecinin ayrılmaz bir parçası haline gelmeye başlamıştır (4).
Hastalar 1990'larda artık hastalıkları ile ilgili kararlarından sorumlu tutulmaya (5, 8), hasta
eğitim programlarına dahil edilmeye başlanmış (5) ve yaygın görülen kronik hastalıkların her
biri için onaylanmış hasta eğitim programları oluşturulmuştur (3). Hasta eğitimi 1990’larda
daha çok birinci basamak sağlık hizmetlerinde kullanılmaktaydı. Medyanın desteği bu yıllarda
artmış, sağlık problemleri ve hastalıklar ile ilgili eğitim programları yayınlanmış ve böylelikle
bireylerin farkındalığı artmıştır. Hasta eğitimi araştırmaları ulusal ve uluslararası platformları,
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dergiler ve konferanslar ile özel bir disiplin haline gelmiştir (4). Hastaların tedavi süreci,
bakıma ve hasta eğitimine aktif olarak katılımı 1990’ların sonlarında artmıştır (9).
Sağlık hizmetlerinde iletişim ve öğretimde eğitimciler ve araştırmacılar için bir platform
oluşturulması hasta eğitiminin gelişiminde önemli bir adım olmuştur. Hasta eğitimi adına
platform oluşturulması adına ilk adım Temmuz 1996’da Oxford’da (İngiltere) Uluslararası
Tıp Eğitimi konulu konferansta ele alınmıştır. Amsterdam, Şikago, Oxford ve Barselona’daki
ek konferans toplantıları Avrupa Sağlık İletişimi Birliği’nin (European Association for
Communication in Health Care-EACH) kuruluşuna neden olmuştur (5). Hasta Eğitimi ve
Danışmanlığı, Avrupa Sağlık İletişimi Birliği’nin resmi dergisi haline gelmiştir.
İnternetin yaygınlaşması ile 21. yüzyılın ilk on yılında bireylerin internet erişimi
kolaylaşmıştır. Hastanelerde özellikle kronik hastalığı olan hastalar için özel hemşireler,
diyetisyenler, fizyoterapistler ve psikologlar aracılığı ile hasta eğitimi verilmektedir (4).
HASTA EĞİTİMİ VE HEMŞİRELİK
Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) Avrupa Bölge Ofisi ‘Herkese Sağlık
Hedefleri’ne ulaşmada sağlık eğitiminin önemine dikkat çekmektedir ve sağlık eğitimcileri
arasında hemşirelerin de önemli görevlerinin olduğu vurgulanmış, hemşirenin sağlık eğitimi
işlevlerinde hasta ve ailesinin eğitimi sürecine yer verilmiştir. Hemşirenin sağlık ve hasta
eğitimi sorumluluğu hem ulusal hem de uluslararası çalışma raporları, ilgili yasa ve
yönetmeliklerde de belirtilmiştir. Tüm bunlar profesyonel hemşirenin eğitici rolünün öne
çıkmasına yol açmıştır (2, 10). Bu rolü doğrultusunda hemşirelerin sağlık eğitimiyle ilgili
etkinlikleri üç grup içinde ele alınmaktadır:
-Sağlığın Geliştirilmesi, Sürdürülmesi ve Hastalıklardan Koruma: Hemşireler
sağlığın geliştirilmesi, sürdürülmesi ve korunması sürecinde birey, aile ve toplumun sağlık
düzeyini geliştirmeyi, sürdürmeyi ve potansiyel tehlikelerden korumayı amaçlar. Bireyin
eğitim ile sağlık ile ilişkili temel bilgileri kazanmasını, riskleri öğrenmesini, sağlığı olumsuz
etkileyecek ortam ve davranışlardan uzak durmasını ve sağlıklı yaşam davranışlarını
benimsemesi hedeflenir (2).
-Sağlığı Yeniden Kazanma: Sağlığın yeniden kazanılmasında hasta bireyin
komplikasyonlardan ve hastalık sürecini etkileyecek diğer sorunlardan korunması amaçlanır.
Hastalık sürecinde yapılacak olan hasta eğitimi; tanı ve tedavi planının uygulanması,
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güvenliğin sürdürülmesi ve taburculuk sonrası etkin bakımın devam ettirilmesi için gereklidir
(2).
-Rehabilitasyon: Rehabilitasyon sürecinde hastalığa bağlı defektlerin, yetersizliklerin
ve sınırlılıkların oluşturduğu ya da oluşturabileceği etkilerin en aza indirilmesi ve bireyin
fonksiyonlarının en üst düzeyde sürdürülmesi amaçlanır (2).
Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, eğitim etkinliklerinin karmaşık bir yapıya sahip olması,
disiplin ve kuruluşlar arası işbirliğinin önemini, yasal destek ve düzenlemelerinin gerekliliğini
ortaya koymaktadır. Bu gereklilik, gelişmiş ülkelerde bireyin sağlık/hastalığa yönelik eğitim
alma hakkını gündeme getirerek, hastane gibi sağlık hizmeti veren kuruluşların sağlık bakımı
kapsamında

eğitim

hizmetlerinin

sorumluluğunu

üstlenmelerini,

ilgili

standartların

geliştirilmesini zorunlu kılmıştır (2).
Sağlık Bakım Kurumları Akreditasyonu Birleşik Komisyonu (JCAHO, 2006) tarafından
geliştirilen ve ülkemiz sağlık kuruluşları tarafından da benimsenen, sağlık kuruluşlarınca
hasta ve aile yönetimine yönelik standartlar:


Sağlık kuruluşları, hasta ve ailesine, iyileşmeye ve fonksiyonları geliştirmeye yönelik gerekli
bilgi ve beceriyi kazandırır.



Sağlık kuruluşları, hasta ve ailesinin eğitim sürecinin her aşamasına katılmasını destekler.



Sağlık kuruluşları, eğitim programını öğrenme gereksinimi, yeterliliği ve istekleri dikkate
alarak öğretme-öğrenme süreci doğrultusunda düzenler.



Sağlık kuruluşları, hasta ve ailesini ilaçların, yardımcı araç-gereçlerin etkin ve güvenli şekilde
kullanılması hakkında eğitir.



Sağlık kuruluşları, hasta ve ailesine hastalığa uygun beslenmesi, diyeti, ilaç-besin etkileşimi
hakkında danışmanlık yapar.



Sağlık kuruluşları, hasta ve ailesine taburcu olmadan önce bakımın sürekliliğini sağlamak için
ilgili kuruluşlar hakkında gerekli bilgiyi, yazılı kaynakları vb. temin eder (11).
Hasta eğitimi öğrenme kuramlarındaki ilerlemeler zaman içerisinde yavaş yavaş ilerlemiştir.
Hasta eğitiminde yaygın olarak geleneksel ve çağdaş yaklaşım söz konusudur. Geleneksel
yaklaşıma göre; hasta eğitiminde hemşire, eğitimi hasta ve ailesinden bağımsız bir şekilde
planlamakta, uygulamakta ve değerlendirmektedir. Hasta ve ailesi pasif konumdadır. Bu,
eğitimde olduğu kadar hasta eğitiminde de istenen bir durum değildir. Ancak, özellikle hasta
ve ailenin düşünsel süreçlerinin etkilendiği sağlık sorunlarında bu tür yaklaşımların çözüm
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ürettiği de bir gerçektir. Çağdaş yaklaşımda ise, hemşire, hasta ve ailesi ile işbirliği içindedir,
hasta ve ailesi eğitim sürecine etkin biçimde katılarak hastalıkla optimum düzeyde yaşamasını
öğrenmektedir (2).
Hasta eğitimi temel ilkeler doğrultusunda, her hastaya özel ve bireysel olmalıdır (1). Hasta
eğitiminde hemşireler her zaman sorunu ve hastaların ihtiyaçlarını belirlemelidirler. Hasta
eğitimi bireyde tutum ve davranış değişikliği oluşturmalıdır. Hasta eğitimi hasta için en
önemli olan ya da değişmesi en kolay olan davranışı geliştirerek başlamalıdır (12).
Bireysel eğitim ve öğrenme gereksinimlerini karşılamak ve etkili hasta eğitimi verebilmek
için eğitim planı yapılırken hemşirelik sürecinin veri toplama, tanılama, planlama, uygulama
ve değerlendirme basamaklarını içeren hasta eğitim süreci kullanılmalıdır (12).
HASTA EĞİTİMİNDE BİREYİN ÖĞRENMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER


Öğrenme motivasyonu (fikirler, fiziksel gereksinimler, öğrenme isteği, öğrenmeye hazır
bulunuşluk, kişiyi geçici olarak meşgul eden, konsantre olmasını engelleyen durumlar...)



Öğrenim yaşantısı başarıları



Sosyokültürel faktörler (para, aile, iş ilişkileri, iş güvencesi...)



Fiziki çevre ile ilgili nedenler (gürültü, ısı, ışık...)



Psikolojik faktörler (stres, anksiyete, depresyon...)



Fiziksel faktörler (ağrı, halsizlik, solunum sıkıntısı...)



Öğrenme engelleri (kişilik özellikleri, başaramama korkusu...)



Duruma göre nedenler (kötü kişilerarası ilişkiler, eğitim veren kişi ile birey arasında olumsuz,
kötü iletişim olması...) (1).
Sonuç olarak, sağlık hizmetlerindeki değişim ve reformlar hemşirelerin temel rolleri arasında
eğitimci ve hasta eğitimi rolünün öne çıkmasına neden olmuştur. Hemşirelerin bu rolü
öğretme-öğrenme süreci doğrultusunda yerine getirmeleri önemli sorumluluklarından biridir.
Yapılan literatür incelemesi sonucunda; önemli sorumluluklarımız arasında yer alan hasta
eğitiminin tarihsel gelişimine dair yeterli kayıtların olmadığı görülmüştür. Hasta eğitimi
süreci hem tarihsel gelişimin kayıt altına alınması hem de hasta güvenliği açısından önemli bir
yere sahiptir. Bu bağlamda, hasta bakım sürecinin ayrılmaz bir parçası haline gelen hasta
eğitimi süreci ile ilgili kayıtların arttırılması önerilmektedir.
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THE JOURNEY FROM THE PAST TO THE FUTURE IN MEDICINE
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ÖZET
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ilacı; fizyolojik durumları ya da patolojik olayları alanın yararı
için değiştirmek, incelemek amacıyla kullanılan veya kullanılması öngörülen bir madde ya da
ürün olarak tanımlar. İlaçların M.Ö. XV. yüzyıla dayanan bir geçmişi vardır. İlaçlar hakkında
ilk yazılı bilgilere Ebers papirüslerinde M.Ö. 1550 yılında rastlanmaktadır (800 reçetelik ve
tanımlanan 700 ilaç ile). Bitkilerle tedavi baskın yaklaşım olduğu için 19. yüzyıla kadarki
dönem botanik çağı olarak adlandırılmıştır. 1800’lü yıllarda hastalıklar anlaşılmaya ve
semptom odaklı bir yaklaşım izlenmeye başlamıştır. 1800’lü yılların sonlarına doğru
homeopati ilaç endüstrisinin temeli haline gelmiştir. Yüzyıllar boyunca denenen ve gözlenen
ilaçlar, M.Ö. 2000’lerden itibaren kaydedilmiş ve bu birikim kuşaktan kuşağa
zenginleştirilmiştir. M.S.130-200 yılında yaşamış olan Galenus Claudius eserlerinde 500-600
dolayında bitkinin tedavi amacıyla kullanıldığına dair bilgi vermiştir. İslam dünyasında İbni
Sina, Ebubekir Razi, Al Biruni gibi hekimler de bilimsel ilaç uygulama çalışmaları
yapmışlardır. Mezopotamya tıbbında 3 temel tedavi prensibi benimsenmişti: Tanrının öfkesini
yatıştırma; vücuda giren kötü ruhu büyüsel işlemlerle kovma, korkutup kaçırma; hastalığa
uygun ilaçlar kullanma.
Anahtar kelimeler: İlaç, İlaç Tarihçesi, Hemşire

ABSTRACT
World Health Organization (WHO) pills; physiological states or pathological events as a
substance or product that is used or intended to be used for the purpose of modifying,
examining, or for the benefit of the field. Drugs of BC XV. There is a history based on
centuries. The first written information about drugs is found in Ebers papyrus in BC It is
encountered in 1550 (with 800 prescriptions and 700 defined drugs). It is called the botanical
era of the 19th century since the treatment with plants was the predominant approach. Over
the years 1800, diseases have begun to be understood and a symptom-focused approach has
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begun. Towards the end of the 1800's, homeopathy became the basis of the pharmaceutical
industry. Drugs tested and observed for centuries, BC It has been recorded since 2000 and this
accumulation has been enriched from the beginning. A.D. Galenus Claudius, who lived in the
130-200 years, told us that about 500-600 plants were used for therapeutic purposes.
Physicians like Ibni Sina, Abu Bakr Razi and Al Biruni in the Islamic world have also done
scientific drug application studies. In Mesopotamian medicine, three basic treatment
principles have been adopted: sedation of God's anger; to expose the evil spirit that enters the
body through magical processes, to scare away; using drugs appropriate to the disease.
Keywords: Drug, Drug history, Nurse
GİRİŞ
İnsanların sağlıklarını korumak ya da bozulan sağlıklarına yeniden kavuşmak için ilaç
kullanmalarının tarihi, neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak ilaçlar, insanların
sağlıklarına yeniden kavuşmasına yardım ederken, bir taraftan da bilinen veya muhtemel yan
etkileri

nedeniyle

insanların

sağlıklarında

bir

takım

olumsuz

sonuçlara

neden

olabilmektedirler. İngiltere’de hemşirelik ve ebelik meslek örgütü (Nursing and Midwifery
Council-NMC), ağustos 2008 yılında yeniden düzenleyerek yayımladığı “Standarts for
Medicine Management” başlıklı rehberde, ilaç uygulamasının, verilen isteme sıkı sıkıya bağlı
kalınarak yapılan teknik bir iş olmadığı, uygulayıcının kendi bilgi ve deneyimini kullanarak
profesyonel bir karar verme süreci olduğu belirtilmiştir. Tıbbi tedavinin vazgeçilmez parçası
olan ilaç uygulamaları, tüm dünyada hemşirelerin en temel ve en yaygın işlevleri arasında yer
alır (1, 5, 10) .
İlaç; canlı hücre üzerinde meydana getirdiği etki ile bir hastalığın teşhis ve tedavisini veya bu
hastalıktan korunmayı mümkün kılan kimyasal preparatlara ilaç denir. Tıpta kullanılan ve
biyolojik etkinliği olan saf kimyasal madde veya ona eşdeğer bitkisel veya hayvansal
kaynaklı, standart miktarda aktif madde içeren bir karışımdır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
ilacı; fizyolojik durumları ya da patolojik olayları alanın yararı için değiştirmek, incelemek
amacıyla kullanılan veya kullanılması öngörülen bir madde ya da ürün olarak tanımlar ( 16, 18, 9)
.
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ESKİ ÇAĞDA İLAÇLARIN GELİŞİMİ
1.Mezapotamya Dönemi
M.Ö 5000 yıllarına kadar uzanan Mezapotamya uygarlıklarının yumuşak kil tabletler üzerine
ucu sivrileştirilmiş kamışlarla işaretlenen arkeolojik bulguları ilaç uygulamalarına ışık
tutmuştur. Mezapotamya tıbbından üç tedavi prensibi benimsenmişti (1,11) .
 Tanrının öfkesini yatıştırma
 Vücuda giren kötü ruhu büyüsel işlevlerle kovma
 Hastalığı uygun ilaçlar kullanma
Bir başka deyişle, tedavide dua, büyü, muska gibi majik araçlar yanında ampirik temele
dayanan bitki, hayvan ve maden kaynaklı ilaçlardan faydalanılırdı. Tıp bilimlerinin günümüz
de sembolü olan yılan Mezapotamya Şifa Tanrısı Ningişzida’nın sembolüdür (1,11) .
Yüzyıllar boyunca denenen ve gözlenen ilaçlar, M.Ö. 2000’lerden itibaren kaydedilmiş ve bu
birikim kuşaktan kuşağa zenginleştirilmiştir. İngiliz arkeolog R. C. Thomson, Mezopotamya
kodeksinde, hardal, hurma, kenevir, raziyane, siyah banotu, zeytin gibi 250 bitkisel; bal,
balmumu, fil yağı, domuz, kaplumbağa, yılan gibi 180 hayvansal; alçı, bakır, kaya tuzu, kireç,
kükürt, potasyum nitrat, tuz gibi 120 mineral ilaç (drog) bulunduğu tespit etmiştir(1).
2.Eski Mısır Dönemi
Eski Mısır’daki mezar odasında bulunan eşyalar arasında ilaç ve parfüm şişeleri dikkat
çekmektedir. Bu döneme ait en önemli kaynaklar mumyalar ve papirüslerdir. Bilindiği gibi
mumyalama ileri bilgi birikimi gerektirmektedir İlaçlar hakkında ilk yazılı bilgilere Mısır'da
bulunan Ebers Papirüslerinde M.Ö. 1550 yılında rastlanmaktadır. İçerdiği yaklaşık 700 reçete
ile eski çağ tıp bilimine ışık tutan Ebers Papirüsü, Teb kentinde bir mumyanın kucağında
bulunmuştur ve bugün Leipzig Müzesi'nde korunmaktadır. Dolaşım sistemi, kan damarlarının
tüm vücudu sardığı, kalbin kanı dağıtan bir merkez olduğu gibi bilgileri içermesi, o dönemde
tıbbın ulaştığı seviye hakkında şaşırtıcı ipuçları vermektedir(4, 12, 20) .
3.Eski Hitit Dönemi
Hititlilerin dünya görüşünde din ve büyü çok önemli yere sahipti. Hastalıkların tabiatüstü
güçlerle meydana geldiğine inanılıyordu. Tanrıların ihmal edilmesi veya onlara karşı işlenen
suç ve günahlar, ölülerin rahatsız edilmesi, mağara, düden ve yer çatlaklarında bulunan
kötülük yapıcı varlıklar, bedensel kirlilik, kara büyü, yemin ve antlaşma şartlarını çiğneme..
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hastalıklara sebep olmaktaydı. Hastalıklardan korunmanın ilk şartı, tanrılara gereken özeni
göstermek ve onlara kurbanlar sunmaktı. Dualar ve majik ritüeller aracılığıyla tanrılardan
sağlık ve uzun ömür dilenirdi(1,11).
4.Eski Çin Dönemi
Eski Çinliler cilt üzerinde belirlenmiş noktalara çakmaktaşı, kemik, bambu ve sonraları farklı
boylarda altın ve gümüş iğneler batırarak, parmakla basarak (akupres) veya daha uzun süreli
etki için bu noktaları pelinotu ile yakarak (moxa), Yin-Yang dengesini düzeltmeyi amaçlayan
bir teşhis ve tedavi metodudur.200 civarında nabız atışı belirlemişler. Hastalıkların teşhisi için
nabız kontörlü kullanılır (1,11) .
5.Grek Dönemi
Eski Yunanistan'ın en ünlü hekimi Hipokrat "Salgın Hastalıklar", "Hava, Su, Toprak",
"Baştaki Yaralara Dair", "Doktorun Görevleri" adlı eserlerinde 400'e yakın ilaç hakkında bilgi
vermiştir (1,13) .
ORTA ÇAĞDA İLAÇLARIN GELİŞİMİ
1.Avrupa Dönemi
Pontus kralı Mithridates (M.Ö. 132-163) mahkûmlar üzerinde yaptığı deneylere dayanarak 54
drogdan oluşan ilaç formülünü vermiştir. Bu uzun süre, kodekslerde "Mithridates Antidotes"
ismi ile yer almıştır. İlk defa ve deneysel olarak aynı zehirin gittikçe artan dozuna karşı
insanların bağışıklık kazanabileceğini gösteren bir araştırıcıdır(1).
Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Hristiyanlığın yayılmaya başlamasıyla, 6-14.yüzyılları
kapsayan ortaçağın başlangıcında Avrupa’da bilim ve kültürde önemli gelişmeler
görülmektedir. Bu dönemde manastırda yaşayan rahiplerin, dinsel görevlerini yerine
getirirken, hastalarla da ilgilenmeye başladıkları görülmektedir. Çeşitli manastırların yanında
hastanelerin de açılmaya ve manastır bahçelerinde tıbbi bitkilerin yetiştirilmeye başladığını
bilinmektedir. Bunların sonucu manastır tababeti oluşmuştur (11) .
Rönesans dönemi Avrupa’da 14.yüzyılda başlamıştır. Tanımlayıcı bilim anlayışından deneye,
gözleme ve matematiksel verilere yeni anlayışa geçilmiştir. Rönesans devri bilginlerinden
Paracelsus “Bütün maddeler zehirdir, zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Zehirle ilacı
birbirinden ayıran onun dozudur” demiştir (2,11) .
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M.S.130-200 yılında yaşamış olan Galenus Claudius (beşyüze yakın eserinden ancak seksen
tanesi bilinmektedir) eserlerinde 500-600 dolayında bitkinin tedavi amacıyla kullanıldığına
dair bilgi vermiştir (13) .
2.Bizans Dönemi
Hastalıklara tanrıların yol açtığı düşünüldüğünden tedavi onlara yakarmayla, karmaşık
ayinlerle, büyülü güçleri bir araya getiren bir yöntemle ve basit bir yiyecek veya ilaçla
yapılmıştır. Şifanın ilacın gücünden geldiğine inanıldığı için ilacı verenin hekim olmasına
gerek görülmemiştir. Bizans tarihinin ilgi çekici şahsiyetlerinden biri olan Michael Psellos
(M.S.1018-1078), çeşitli alanlardaki eserlerinden başka, hekim olmadığı halde, hastalık
rehberi mahiyetinde Didaskalia Pantodape adlı bir eser yazmıştır(1).
3.İslam Dönemi
Ortaçağ bilim dünyasının merkezinde yer alan İslam tıp eserleri ve kurumları, Haçlı seferleri,
Sicilya ve İspanya (Endülüs) yoluyla Avrupa’da tanınmış; İslam eserleri XI. yüzyıldan
itibaren tercüme edilmeye başlanmıştır. İslam dünyasında İbni Sina, Ebubekir Razi, Al Biruni
gibi hekimler de bilimsel ilaç ugulama çalışmaları yapmışlardır. Türk Bilgini İbn-i Sina
(Arapça'da Abu Ali al-Hüseyin İbn Abdallah İbn Sina, Batı'da Avicenna olarak anılmakta
olup M.S. 980-1037 yılları arasında yaşamıştır) yazdığı "Kitap al Kanun Fit Tıbb" isimli ünlü
kitabının ikinci ve dördüncü cildinde ilaçlara ve zehirlerin antidotlarına da yer vermiştir (1,11,
19)

.

TÜRKİYE İLAÇ ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ
Dünyadaki ilaç endüstrisine paralel aşamalar geçiren ve bugün uluslararası bir düzeye ulaşmış
olan Türkiye ilaç endüstrisinin gelişimi üç döneme ayrılabilir. Bunlar:
1. Cumhuriyet'ten önceki ilaç dönemi,
2. Cumhuriyet'ten II. Dünya Savaşı sonuna kadar olan laboratuvar dönemi ve
3. II.Dünya Savaşı'ndan sonraki fabrika dönemidir.
Cumhuriyet öncesi dönemde; müstahzar ilaç yapımı eczanede başlamıştır. 1915'de ülkemizde
müstahzar adedi 30'u bulmuş, ancak bazı kodeks ampulleri, kuvvet ilaçları ve damlalar gibi
sınırlı çeşitlerden ibaret kalmıştır. İhtiyaç duyulan diğer ilaçlar ithal edilmiş, bunlar da kalite
ve fiyat kontrolü yapılmadan ve ruhsata tabi tutulmadan satışa çıkarılmıştır. Cumhuriyet'in
ilanından sonra, 1928'de çıkarılan 1262 sayılı kanunla, ilaç ithal ve üretiminde devlet kontrolü
kurulmuş, yerli müstahzarlara da ithal edilen ilaçlarla rekabet imkanı sağlanınca ilaç
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endüstrisi, gelişmeye başlamıştır. 2. Dünya Savaşı sırasında da, ilaç endüstrisinde
imkânsızlıklar devam etmiş bununla birlikte, yerli ilaç üretimi, az gelişmiş ülkelere oranla çok
iyi sayılabilecek bir düzeye ulaşmış, sıkıntılı savaş yıllarında ülke sağlığına büyük
hizmetlerde bulunulmuştur. 2. Dünya savaşını izleyen yıllarda, ilaç üreten laboratuvarlar
faaliyetlerini geliştirmek imkânı bulmuşlar ve modern Türkiye ilaç endüstrisinin öncüleri
olmuşlardır. 1952-1957 yılları arasındaki hızlı sanayileşme döneminde yurt ihtiyacının yüzde
60'ını karşılayacak duruma gelmiştir (10,11) .
MODERN ÇAĞDA İLAÇLARIN GELİŞİMİ
Son yıllarda genomik (bir organizmadaki tüm genlerin incelenmesi) ve proteomik (protein
profillerinin sistematik analizi) gibi yeni gelişen bilimlerle, ilaç geliştirilmesinde büyük
aşamalar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Öncelikle sağlam ve hastalıklı hücre proteomları ve
genomları karşılaştırılır ve buna dayalı olarak hedef protein veya genlerin belirlenmesi işlemi
saptanır. Daha sonra ise, bu hedefe yönelik ilaç molekülü bulunur. Son dönemde geliştirilen
ilaçlar, hastalığı yenmek için insan vücudundaki proteinler ve vücut tarafından üretilen diğer
maddeler kullanılarak üretilen ilaçlardır. Bu tür ilaçlar, biyoteknolojik ilaç olarak
tanımlanırlar. Biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi daha etkili ve daha az yan etkili ilaçların
bulunmasına

olanak

sağlamaktadır.

Ayrıca,

bazı

hastalıklarda

yeterli

miktarlarda

bulunamayan insan proteinlerinin büyük miktarlarda üretimi sağlanabilmektedir. Yapılan ilaç
araştırmalarında, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar konusunda büyük gelişmeler
sağlanmıştır. Kanserli hücreleri öldürmek için geliştirilen bütün ilaçlar, normal bölünmeyi
sürdüren sağlıklı hücreleri de etkiler. Bu alanda yapılan araştırmalar, kanser hücrelerine karşı
bir antikor geliştirme çabaları üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Bu antikorlar kanser hücrelerini
etkilerken, normal dokulara çok az zarar verirler (6,5) .
TARTIŞMA ve SONUÇ
İnsanlar sağlıklarını korumak ya da bozulan sağlıklarına yeniden kavuşmak amacıyla ilaç
kullanırlarken, kullandıkları ilaçların bir takım yan etkilerinin olduğunu da bilirler. Bugün yan
etkisi veya en azından muhtemel yan etkisi olmayan ilaç olmadığından, insanlara ya da
onların sağlıklarına zarar vermeyen herhangi bir ilaç da yok demektir. Dolayısıyla insanların
bozulan sağlıklarına yeniden kavuşmak amacıyla kullandıkları ilaçlar, kimi zaman onların
sağlıklarının daha da bozulmasına ve hatta zaman zaman ölümlerine neden olabilmektedir
(6,10)

.
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Hemşirelerin, hastanın ve ailesinin zarar görmesini önlemek ve yasalar karşısında kendisini
korumak için malpraktis risklerini artıran durumları bilmesi ve gerekli önlemleri alması
önemlidir. Malpraktis, tıpta hatalı uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Tıpta hatalı
uygulamalar, sağlık çalışanının kasıt veya ihmali ile bakım ve tedavi yapmaması, bilgi ve
beceri eksikliği, hatalı tedavi uygulaması veya hastaya zarar meydana getiren fiil veya
durumlar olarak kabul edilmektedir. TCK’nın 187. maddesinde kişilerin hayatını ve sağlığını
tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma fiilleri suç olarak düzenlenmiştir (6,10) .
İlaçlar, ağrıları, acıları ya da başka rahatsızlık verici durumları gidermek, zihnin ve bedenin
normal dışı durumlarını düzeltmek veya denetim altında tutmak amacıyla kullanılırlar.
Antibiyotikler, aşılar, ayrımlanmış insan plazması ve steroit türü hormonlar, doğal
kaynaklardan elde edilen önemli ilaçlardandır. Önceleri doğal kaynaklardan elde edilen
vitaminler, günümüzde laboratuvar koşullarında üretilmektedir. Örneğin C vitamini, kuşburnu
gibi çeşitli bitkilerden elde edilirken, artık askorbik asit olarak bireşimlenmektedir.
Günümüzde genetik mühendisliğinin gelişmesi, doğal kaynaklarda çok az miktarlarda
bulunan ve yapay yollarla bireşimlenmesi ekonomik açıdan sorun yaratan interferon ve insan
büyüme hormonu gibi maddelerin elde edilebileceği yeni kaynakların bulunmasını sağlamıştır
(5)

.

Sonuç olarak tarih boyunca insanlar ister doğal yolla isterse bilimsel denemeler ile yeni ilaçlar
keşfetmiştir. Bitki, hayvan ve mineral maddelerin kullanılmasının yanında modifiyeli formlar
ve laboratuvarda üretilen kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Geçmişten günümüze kadar
birçok aşamadan geçen ilaç uygulamaları güncelliğini ve dinamikliğini sürdürmektedir.
Hemşireler, ilaç ve ilaç uygulamalarının geçmişi hakkından bilgi sahibi olmalı, güncel
bilgileri takip etmeli ve becerilerini geliştirici yönde profesyonel karar verebilmelidirler.
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ÖZET
Giriş: Günümüzde “insan gelişimi” konusunda yapılan araştırmalar, yeni değerler sistemi ile
gerçekleştirilir. Bu değerler sistemine “yaşam boyu gelişim yaklaşımı” adı verilir. İnsan
gelişimini açıklayan bilimsel disiplin alanları için yaşam boyu gelişim yaklaşımı pek çok
açıdan önemlidir. Yaşam boyu gelişim yaklaşımı, bireyin doğumundan ölümüne kadar
gelişimini incele-yen, bu gelişim sürecinde insan davranışını açıklamaya yönelik geliştirilmiş
kuramsal bir yönelimdir. İnsan gelişimini ve yaşlanmayı, biyolojik, bilişsel ve sosyo-duygusal
gibi çoklu faktörlerle ele alır. Yaşam boyu gelişim yaklaşımı, bireylerin yaşamları süresince
meydana gelen değişimleri inceleyerek bu değişimleri tanımlamaya, açıklamaya ve
değişimlerin nedenlerini sorgulamaya yönelik bir yaklaşımdır.
Amaç: Bu çalışmada yasam boyu gelişim yaklaşımını daha iyi anlamak için geçirmiş olduğu
tarihsel süreç hakkındaki bilgiler ayrıntılar ve örnekleri ile paylaşılacaktır.
Bulgular: Yaşam boyu gelişim yaklaşımında öncelikle çocukluk dönemi ele alınmıştır. İlk
olarak bebek biyografileri yazılmıştır. Daha sonra gazetelerde bir çocuğun ilk gelişim
yıllarına ilişkin yazılar yayımlanmaya başlamıştır. Örneğin; Almanya’da Dietrich Tiedmann
1787 yılında kendi oğlunun 1-2 yaşları arasındaki duyu, motor, dil ve bilişsel gelişim
özelliklerini yayımlamıştır. 19. Yüzyılın sonlarına doğru ise Batı dünyasında ortaya çıkan
birkaç eğilim, gelişim alanında bilimsel çalışmaların ortaya atılmasını sağlamıştır. “Gelişimde
kalıtımın mı, yoksa deneyimin mi” etkili olduğunu araştırmak, “çocukların eğitim yaşamına
başlamaları”, “çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanmasında öğretmenlerin ve annebabaların daha duyarlı olmaları” vs. anılan eğilimlerden bazılarıdır. Bilimsel anlamda
yenidoğan, çocukluk ve ergenlikle ilgili çalışmalar, 19. yüzyıla dayanmakla birlikte 1940’a
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kadar uzanır. 1940’tan sonra ise yetişkinlik ve yaşlılık konusunda çalışmaların başladığı
görülür.1970’li yıllara gelindiğinde ise yaşam boyu gelişim yaklaşımına dayalı olarak yapılan
çalışmalarda önemli düzeyde artışlar görülmüştür.
Sonuç: Günümüzde tarihsel açıdan bakıldığında yaşam boyu gelişim yaklaşımının önemi
gittikçe artmıştır. Tarihsel açıdan baktığımızda bu önemin ortaya çıkmasına neden olan üç
önemli faktör bulunmaktadır. Bu faktörler; boylamsal çalışmaların yaygınlaşması, yaşlı
nüfusun genel nüfus içerisindeki oranında artış olması ve pediatrinin ve gerontolojinin özel
bir bilim dalı olarak yaygınlaşması olarak sayılabilir.
Anahtar Kelimeler: Yaşam Boyu Gelişim, Tarih, Süreç

HISTORICAL ORIGINS OF LIFE-SPAN DEVELOPMENT
Nurdan AKÇAY DİDİŞEN*, Esin KESKİN**, Emel BULDUR**
*Ege University, Nursing Faculty Pediatric Nursing Department (PhD)
** Ege University, Nursing Faculty Pediatric Nursing Department (MSc )

Introduction: Today, researches on "human development" are carried out with new value
system. These values are called "life-span development approaches" to the system. The lifespan development approach to scientific discipline that explains human development is
important in many respects. Life-span developmental approach is a theoretical orientation
towards explaining human behavior in this developmental process, examining its development
from birth to death. It deals with human development and aging with multiple factors such as
biological, cognitive and socio-emotional.

The life-span development approach is an

approach to identify, explain and investigate the causes of changes by examining changes that
have taken place during the lives of individuals.

Aim: In this work, the information about the historical process will be shared with details and
examples to better understand the life-span development approach.

Results: In the life-span developmental approach, childhood is considered first. First, baby
biographies were written. Later the articles about the first years of development of a child
began to be published in the newspapers. For example; In Germany, Dietrich Tiedmann
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published his son's sensory, motor, language and cognitive developmental characteristics
between the ages of 1-2 years of his son. Towards the end of the 19th century a number of
trends emerging in the western world have provided scientific work in the field of
development. To investigate the effects of "inheritance in development" or experience",
"children begin their education life", "teachers and parents need to be more responsive in
meeting

the

child's

developmental

needs"

are

some

of

the

cited

trends.

Scientific research on newborn, childhood and adolescence dates back to the 19th century and
even goes back to 1940. After 1940, studies on adult and old age were started. In the 1970s,
considerable increases were seen in the studies based on life-span development approach.

Conclusions: Today, from a historical point of view, the importance of life-span development
approach is increasing. Historically, there are three important factors that lead to the
emergence of this importance. These factors are; the widespread of longitudinal studies, the
increase in the proportion of the elderly population in the general population, and the spread
of pediatry and gerontology as a special science.
Keywords: Life-Span, Development, History, Process.
YAŞAM BOYU GELİŞİMİN TARİHSEL KÖKENLERİ
GİRİŞ
Yaşam boyu gelişim; insan gelişimini çocukluk ve ergenlik dönemi ile sınırlamadığı,
yaşlanmayı kazanç ve kayıp noktasında değerlendirdiği, değişim potansiyelini önemsediği ve
gelişimi birden fazla bilimsel disiplin alanıyla birlikte çalışmayı gerekli kıldığı için çok
önemlidir. Tüm yaşam süreci içinde gelişim, psikolojik yapılar ve bu yapıların işlevleri
üzerinde uyum sağlayıcı bir durumun öğeleri olan kazanım, sürdürme, dönüşüm ve yıpranma
aracılığı ile gerçekleşir.

Bu yaklaşım, bireyin doğumla başlayıp ölümle sona eren

yaşamındaki gelişimlerini inceler (1,2,3).
Tüm bunların yanı sıra, yaşam boyu gelişim yaklaşımına dayalı olarak gerçekleştirilen
çalışmaların bulguları, ebeveynlik rolü, bireysel çalışmalar, halkla ilişkiler, eğitim programları
oluşturma, iş ortamları, toplumsal politikaların belirlenmesi ve tıbbi tanı, bakım ve tedavi gibi
pek çok alanda da kullanılmaktadır. Gelişim ve davranış üzerindeki çalışmalarda etkili olan
bir yönelimdir (1,2,3).
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BÜYÜME VE GELİŞME İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
Büyüme ve gelişme, döllenmeden sonra anne karnında başlayarak erişkinliğe kadar devam
eden bir süreçtir. Normal büyüme ve gelişmenin bilinmesi, normal durumlardan sapmaların
tanımlanması yoluyla hastalıkların belirlenmesi ve önlenmesi açısından önemlidir (4,5,6,7).
Büyüme: Vücut ağırlığı, boy uzunluğu gibi hacim ve kitle ile ilgili değişiklikleri içerir. Bu
gelişmede organizmada hücre sayısı ve büyüklüğünde artma vardır. Boyun uzaması, kilo
artışı, baş ve göğüs çevresinin genişlemesi büyüme göstergeleri arasında sayılır (4,5,6,7).
Olgunlaşma: Olgunlaşma kendiliğinden meydana gelen bir süreçtir. Kişinin doğuştan
getirdiği potansiyelin zaman içinde ortaya çıkmasını ifade eder. İnsan organizmasında
biyolojik sistemin kendi içinden gelen etkenler nedeniyle meydana gelen gelişmedir. Gelişme
biyolojik olgunlaşmadan büyük ölçüde etkilenir. İnsanoğlunda yürüme ve konuşma yetileri
doğuştan bir yeti olarak vardır. Bunlar belli bir sürede öğrenmenin katkısı olmaksızın
belirirler (4,5,6,7).
Hazır Bulunuşluk: Bireyin herhangi bir organın gerektirdiği işi yapabilecek olgunluk
düzeyine gelmesinin yanı sıra, o iş için gerekli ön bilgi, beceri ve tutuma da sahip olmasıdır.
Yeni bir öğrenme durumunda bireyin önceden sahip olduğu özelliklerin tümünü içerir.
Bireyin yaşı, gelişimi, olgunluk düzeyi, tutumu, motivasyonu ve sağlık durumu yeni öğrenme
ortamında etkisi olan öğelerdir (4,5,6,7).
Öğrenme: En önemli kavramlarından biridir. Tekrar ya da yaşantı sonucu, davranışta
gözlenen kalıcı değişiklikleri kapsar. Gelişim için öğrenmeye önemli derecede gereksinim
vardır. İnsanlar başkalarının yardımı ile bilgi ve beceri kazanırlar. Kazanılan bilgi ve beceriler
bireyin çevresi ile ilgili kurduğu etkileşim sonucu meydana gelir. Bu etkileşim sonucunda
meydana gelen kalıcı izlerin her biri bireyin yaşantılarını oluşturur. Öğrenme ile oluşan
davranış değişikliği oldukça kalıcıdır ve süreklilik gösterir (4,5,6,7).
Kritik dönem: Gelişim sırasında önemli zaman dilimleri bulunmaktadır. Bu dönemlerde
insan, çevreye daha duyarlıdır, öğrenmeye daha açıktır ve belirli deneyimler meydana geldiği
takdirde gelişim normal seyrinde devam eder. Gelişimin diğer noktalarında aynı uyarımın
etkisinin ya çok az olduğu ya da hiç olmadığı görülür (4,5,6,7).
Gelişme: Büyüyen bir organizmanın dokularının yapısında, biyokimyasal bileşiminde oluşan
değişiklikler sonucu olgunlaşması ve biyolojik fonksiyonlarının farklılaşması olarak
tanımlanmaktadır. Dişlerin çıkması ve değişmesi, kemiklerin olgunlaşması, sinir ve kas
kontrolünün sağlanması gelişimin göstergelerindendir (4,5,6,7).
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YAŞAM BOYU GELİŞİM ÖZELLİKLERİ VE GELİŞİM DÖNEMLERİ
Yaşam boyu gelişim yaklaşımı, öncelikle, bireyde görülen değişiklikleri tanımlar. Bu noktada
bu yaklaşım, “Değişen nedir? Ne, ne zaman değişir? Değişim tek boyutlu mudur, yoksa çok
boyutlu mudur? Değişim sürekli midir, yoksa süreksiz midir?“ gibi sorulara yanıt arar (2,3).
İkinci olarak bu yaklaşım, bireyde görülen değişiklikleri açıklar. Bu bağlamda, değişimin
neden gerçekleştiği üzerinde durur. Çevre ve birey etkileşimine odaklanır. Değişiklikleri
açıklarken, normatif yaş, tarih ve yaşam olayları gibi faktörleri kullanır (2,3).
Üçüncü olarak, bu yaklaşım, davranışın en uygun şekle sokulması üzerinde durur. Davranışın
en uygun şekle sokulması, davranışın nasıl değiştirileceği anlamına gelir (2,3).
Dördüncü olarak, yaşın değişiminden ziyade davranışın değişimini vurgular. Bu çerçevede
davranış, belli bir yaş odağında ele alınmaz. Yaşı sadece tanımlayıcı bir değişken olarak
değerlendirir (2,3).
Son olarak bu yaklaşım, birey dışındaki değişikliğin bireyin içinde nasıl yapılandığı ile
ilgilenir. Bir başka ifadeyle, bireyde oluşan davranış değişikliğinin yanı sıra, bireyin bu
değişiminin nasıl gerçekleştiği ve diğerlerinden nasıl farklılaştığı ile de ilgilenir (2,3).
GELİŞİM DÖNEMLERİ
İnsan gelişimini anlamanın pek çok yolu vardır. Bu yollardan birisi de, insan gelişimini yaşam
boyu gelişim dönemleri çerçevesinde ele almaktır. Biyolojik, bilişsel, sosyo-duygusal
süreçlerin karşılıklı etkileşimleri ile insanın yaşam dönemleri ortaya çıkar (8,9,10,11).
Gelişim dönemi ile bir kişinin yaşamında belirli özelliklerle tanımlanan bir zaman dilimi
işaret edilir. En yaygın kullanılan gelişim sınıflaması Santrock yaşam boyu gelişim
sınıflamasıdır. Santrock, yaşam boyu gelişimi sekiz dönemde ele almıştır (8,9,10,11).
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1. Doğum Öncesi Dönem
Döllenmeden doğuma kadar süren bir zaman dilimini kapsar. Organizmanın tek hücreden
oluştuğu önemli bir dönemdir. Tek bir hücreden beyni ve davranışsal yetileri olan tam bir
organizmaya doğru hızlı bir büyümeyi içerir ve yaklaşık 9 aylık bir dönemdir (9,10,12).
2.

Yenidoğan Dönemi
Bu dönem, doğumla birlikte başlar; yaklaşık iki yaşına kadar sürer. Yenidoğan dönemi
yetişkinlere aşırı bağımlılığın olduğu bir evredir. Bu dönemde yenidoğan, fizikselpsikomotor, psikolojik ve toplumsal açıdan gelişimini hızla sürdürür (9,10,12).

3. İlk Çocukluk Dönemi
Yenidoğan döneminin bitiminden başlar; 5-6 yaş dolaylarında sona erer. Çocuk, pek çok
alanda kendine yeter bir duruma gelir. Kendilerine bakmayı bu dönemde öğrenirler. Okula
hazırlık anlamında da (yönergeleri takip etme, harfleri öğrenme) pek çok beceri bu dönemde
geliştirir.

Akranlarıyla oyunda oldukça çok vakit geçirir. İlköğretim 1. Sınıf erken

çocukluğun sonuna işaret eder (9,10,12).
4. Orta ve Geç Çocukluk Dönemi
6-12 yaşlarını kapsar. Bu dönem, ilkokul yıllarını içerir. Okuma, yazma ve aritmetik gibi
beceriler geliştirilir. Çocuk, kültüre ve dünyaya ilişkin algılarını genişletir. Başarı, önemli bir
kavram olmaktadır. Çocuğun kendini kontrolü artmaktadır (9,10,12).
5. Ergenlik Dönemi
10-12 yaşları ile 18-22 yaşları arasında gerçekleşen bir dönemdir. Fiziksel, cinsel, bilişsel,
sosyal ve ahlakî alanlarda gelişim gerçekleşir (9,10,12).
6. Genç Yetişkinlik
10’lu yaşların sonlarında ya da 20’li yaşların başlarında başlayan ve 30’lu yaşların sonlarında
biten bir dönemdir. Kişisel ve ekonomik açıdan bağımsızlaşmanın, kariyer gelişiminin, eş
seçiminin ve aile kurmanın gerçekleştiği dönemdir (9,10,12).
7. Orta Yetişkinlik
35-45 yaşları arasında gerçekleşen bir dönemdir. Sosyal ve kişisel katılımın gerçekleştiği,
sorumlulukların alındığı, gelecek nesillerin yetişmesine katkıda bulunulduğu ve bireyin
kariyerinden doyum aldığı bir dönemdir (9,10,12).
8. Geç/İleri Yetişkinlik
60’lı ve 70’li yıllarda başlar ve ölüme kadar devam eder. Güç ve sağlık kaybına alışma
dönemidir. Yaşamını gözden geçirme, emekli olma ve yeni sosyal rollerine uyum sağlama söz
konusudur (9,10,12).
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TARİHSEL KÖKENLERİ
Yaşam boyu gelişim yaklaşımı gelişim psikolojisinin tarihsel süreci ile birlikte olmuştur.
Gelişim psikolojisinde ilk olarak bebek biyografileri yazılmıştır.
Gazetelerde çocuğun ilk gelişim yıllarına ilişkin yazılar yayımlanmaya başlamış olmakla
birlikte, Dietrich Tiedmann Almanya’da 1787 yılında kendi oğlunun 1-2 yaşları arasındaki
motor, duyu, dil ve bilişsel gelişim özelliklerini yayımlamıştır (3,13,14).Gelişimsel doğasına
vurgu yapan kişilerden biri de, evrim kuramını ortaya atan Charles Darwin olmuştur. Darwin,
1877’de oğlu Doddy’nin ilk 12 aylık yaşamındaki duyusal, bilişsel ve davranışsal alanlardaki
gelişimlerini yayımlamıştır (3,15).
19. yüzyılın sonlarına doğru, Batı dünyasında ortaya çıkan birkaç eğilim, gelişim alanında
bilimsel çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamıştır. “Gelişimde kalıtımın mı, yoksa deneyimin
mi etkili olduğunu araştırmak”, “çocukların eğitim yaşamına başlamaları”, “çocuğun
gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanmasında öğretmenlerin ve anne-babaların daha duyarlı
olmaları” vb. anılan eğilimlerden bazılarıdır. Bilimsel anlamda yenidoğan, çocukluk ve
ergenlikle ilgili çalışmalar, 19. yüzyıla dayanmakla birlikte 1940’a kadar uzanır. 1940’tan
sonra, yetişkinlik ve yaşlılık konusunda çalışmaların yapıldığı görülür. Örneğin; Hall,
“Ergenlik (Adolescence)” kitabını 1904 yılında yayımlamıştır. “Yaşlılık: Yaşamın Son Yarısı
” adlı kitabını ise, 1922 yılında yayımlamıştır (3,16).
Yaşam boyu gelişim konusuyla ilgilenmenin tarihi ise, iki dönemde ele alınabilir:
1. 1850-1920 yılları arasındaki dönem: Yukarıda da görüldüğü gibi, bu yıllarda çocukluk ve
ergenlik dönemlerine ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Yetişkinlik ve yaşlılık konusunda hemen
hemen hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bu dönemlerde, insan gelişiminde çevrenin etkisi ile
fazla ilgilenilmemiştir (2,3).
Gelişim, büyük oranda kalıtımla açıklanmıştır.
2. 1920-1960 yılları arasındaki dönem: Psikologlar bu dönemde, gelişimde sosyal çevrenin ve
kalıtımın etkisini araştırmaya koyuldular. Davranışçılar, kişiliği “boş levha” ya benzeterek
açıkladılar. Diğer psikologlar ise, kişiliği, biyolojik organizmanın sosyal çevre ile etkileşimi
sonucunda ortaya çıkan davranışlar bütünü olarak ele aldılar. Bu iki gruptan farklı olarak
üçüncü bir grup, gelişimi yaşam boyu gelişim bağlamında ele alarak çalışmalar yaptı.1960 ve
1970’li yıllara gelindiğinde, yaşam boyu gelişim yaklaşımına dayalı olarak yapılan
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çalışmalarda önemli düzeyde artışlar görüldü. Bu artışa bağlı olarak da, West Virginia
Üniversitesi’nde bir dizi konferanslar yapıldı. “Normatif Olmayan Yaşam Olayları”, “Yaşam
Boyu Gelişim ve Davranış” gibi konular, yapılan konferansların ana temasını oluşturdu (2,3).
Günümüze yaklaştıkça, tarihsel açıdan yaşam boyu gelişim yaklaşımının önemi gittikçe
artmıştır. Bu önemin ortaya çıkmasına neden olan üç önemli faktör bulunmaktadır. Geçmiş
yıllara oranla yaşlı nüfusun genel nüfus içerisindeki oranı artmıştır. İkinci olarak, gerontoloji,
özel bir bilim alanı olarak yaygınlaşmıştır. Üçüncü olarak da, boylamsal çalışmalarda artış
gözlenmiştir. Bu veriler yaşam boyu gelişim yaklaşımının geçmişten günümüze önemini
artırarak geldiğini göstermektedir (2,3).
İnsan gelişimini açıklayan bilimsel disiplin alanları için yaşam boyu gelişim pek çok açıdan
önemlidir. İnsan gelişimini ve yaşlanmayı, biyolojik, bilişsel ve sosyo-duygusal gibi çoklu
faktörlerle

ele

alır.

Yaklaşımda

temel

varsayım,

gelişimin

yetişkinlik

sürecinde

tamamlanmadığı, bütün yaşam sürecinde devam ettiğidir (2,3).
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ÖZET
Yara bakımı insanlık tarihi boyunca, sağlık hizmetlerinde önemli bir yere sahip olmuştur.
Yara bakımı konusunda tarihsel süreç boyunca birçok farklı girişimler uygulanmıştır. Yara
bakımı konusunda en eski kayıtlar Mezopotamya’da ele alınmıştır. Antik çağlarda yara
bakımında sıklıkla kullanılan ürünler; bal, süt, değişik bitkilerden üretilen yağlar, bira ve
şaraptır. Ayrıca bandaj uygulaması eski bir yöntem olup eski çağlarda bile ayrıntıları ile
bilinmektedir. Mezopotamya, Antik Yunan ve Antik Mısır’da ortak vurgulanan bir diğer
durum ise yaranın yıkanması ve kapatılmasıdır. Orta çağlara gelindiğinde, yara tedavisi için
ampütasyon kullanılmaya başlanılmıştır. 19. yüzyılda asepsi ve antisepsi kavramlarının ortaya
çıkışı ve antibiyotiklerin geliştirilmesi ile yara bakımında önemli ilerlemeler sağlanmıştır.
Çağımızda ise yara bakım alanında teknolojinin sağlık alanında kullanılması ve bilimsel
ilerlemeler ile birçok gelişme yaşanmıştır. Günümüzde yara bakımında 5000’den fazla ürün
kullanılmasına rağmen maliyet etkin yara bakım ürünü arayışları ise halen devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yara Bakımı, Tarihçe, Hemşirelik

ABSTRACT
Wound care has played an important role in health care throughout human history. Many
different interventions have been implemented in the historical process of wound care. The
oldest records of wound care have been addressed in Mesopotamia. In ancient times, products
used frequently in wound care; honey, milk, oils produced from different plants, beer, and
wine. Bandage use is also an old method and it is known even in ancient times. In the Middle
Ages, amputation was started to be used for wound treatment. The development of antibiotics
and the emergence of the concepts of asepsis and antisepsis in the nineteenth century has led
to significant advances in wound care. Today, there have been many developments in the field
wound care with the use of technology in the field of health and with scientific advances.
Although more than 5000 products are used in wound care, cost-effective wound care
products are still in progress.
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Yara bakımı kavramı insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Yara ile ilgili kayıtların
geçmişi antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Sağlık alanındaki ilk yazılı kayıtlar Milattan
Önce (M.Ö.) 2500 yılında Mezopotamya’da kile işlenmiş yazıtlarıdır. Bu yazıtlarda yaranın
yıkanması, flaster ile sarılması ve bandaj uygulaması olmak üzere üç temel noktaya vurgu
yapılmaktadır. Flasterler yara alanının korunması ve eksudanın emilmesi için uygulandığı
bildirilmektedir. İlk dönemlerde kullanılan flasterler, günümüzde kullanılanlardan farklı bir
şekilde olup; çamur, kil, bitkilerin gövde ve köklerinden oluşmaktadır. Ayrıca flasterlere
çeşitli yağlar sürüldüğü de bildirilmektedir. Bakterilerin yağlı ortamda üremesinin
yavaşlaması nedeniyle, bu işlem yara bakımında koruyucu özellik göstermektedir.
Mezopotamya’da kullanılan bir diğer yara bakım ürünü ise biradır. Sümerlerin biranın 19
farklı türevini üretebildiği bilinmektedir. Belgelerde yara bakımında biranın süt ile
karıştırılarak yara üzerine uygulandığı belirtilmektedir (1, 2, 3).
M.Ö. 1400 yılında Antik Mısır’da yazılan papirüsler, Antik Mısır’daki yara bakımı
konusunda bilgiler içermektedir. Bu belgelerde Antik Mısır’da yaranın açık kalması
durumunda yaranın içerisine zararlı varlıkların girdiği düşünüldüğü belirtilmekte, ayrıca aynı
papirüslerden elde edilen bilgilerde; yara alanının bal, yağ ve pamuk tiftiği ile temizlenmesi
ve bakımına değinilmektedir. Bunun yanısıra Antik Mısır’da yara alanının yıkanması ve
temizliğinin önemli bir yere sahip olduğu belirtilmektedir. Mısırlıların yarayı yeşil boya ile
boyadığı çünkü yeşil rengin yaşamı temsil ettiğine inanıldığı ve bunun gelenek haline
getirildiği bildirilmektedir. Aynı zamanda yeşil boyanın içerisinde bakır bulunması nedeni ile
yara alanında antibakteriyel özellik taşımasının önemli olduğu da bildirilmektedir (2,3).
Antik yunanda medikal hizmetlerin ve yara bakımının Antik Mısır’dan daha ileri düzeyde
olduğu bildirilmektedir. Özellikle Büyük İskender sonrası dönemde yara bakımında büyük
gelişmeler gözlemlenmiştir. Heredot M.Ö. 450 yılında Mısır’ı ziyaret etmiş ve bölgede yeni
uygulanan sağlık hizmetlerinin, Antik Yunan’da yaklaşık 500 yıldır uygulandığını
bildirmiştir. Antik Yunan’da yaralar akut (taze) ve iyileşme ihtimali daha düşük görülen
kronik olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. Antik Yunan’da yaranın temizliği oldukça önemli bir
yere sahipti. Hipokrat (M.Ö. 460-370) yara alanını su, bal ve şarap ile yıkıyor ve sonrasında
düzenli aralıklarla şarap ile yıkamaya devam ediyordu. Hipokrat notlarında “inatçı bir ülser
için, tatlı şarap ve bolca sabır yeterli olacaktır” diye bildirmiştir. M.Ö. 500 yıllarında, bandaj
uygulamasının detaylı bir şekilde bilindiği gözlemlenmektedir. Bu dönemde cerrahlar sıkı
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bandajın kangrene neden olabileceğini bildirdiği gözlemlenmektedir. M.Ö. 280 yılında ilk
enjektör Yunan bir berber tarafından yaralardan iltihabı emen sıvı bir kum enjekte etmek
amacı ile geliştirilmiştir. Antik Roma’da ise, yaranın 4 erken belirteci tanımlanmıştır, bunlar;
kızarıklık (rubor), şişlik (tumor), sıcaklık (calor) ve ağrı (dolor)dur. Böylelikle yaralar daha
erken dönemde tanımlanabilmiş ve müdahale edilebilmiştir (1, 3, 4).
Orta çağın başlangıcında Roma ve Bizans imparatorluğunda Galen ve Hipokrat’ın geliştirdiği
tıbbi uygulamalar yaygın bir şekilde kullanılmakta idi. Bizans imparatorluğunun Araplar ile
etkileşimi sonucu Arap toplumlarda da hastanelerin yaygınlaştığı bildirilmektedir. Orta çağda
yaranın biraz çürümesine izin verildiği görülmektedir. Yaranın çürümesi iki tablo ile
sonuçlanabilirdi; Stafilokok enfeksiyonu veya kangren. Yaranın stafilokok enfeksiyonu ile
sonuçlanması, vücut savunma direnci oluşturacağı için sağ kalımı arttıran bir durum iken,
kangren ise sıklıkla ölümle sonuçlanırdı. Aynı zamanda Napoleon’un da doktoru olan
Dominique Jean Larrey (1766–1842), kurtarılması mümkün olmayan herhangi bir organ için
erken dönemde ampütasyonun önemini vurgulamıştır (2, 3, 4).
19. yüzyıla gelindiğinde antisepsi kavramı ve antiseptik solüsyonların geliştirilmesi ile birlikte
yara iyileşmesinde büyük aşama kayıt edilmiştir. Antibiyotiklerin gelişimi ise enfekte
yaraların tedavisine olanak sağlamış ve yara alanı enfeksiyonları nedeni ile ölümleri
azaltmıştır (4).
Yara iyileşmesinde modern dönem ve yeni yara bakım girişimleri 20. yüzyıl ile başlamıştır.
Bu dönemde teknolojinin gelişimi ve yara alanında kullanımı ile birçok yara bakım ürünü
gelişmiştir (3, 4).
Günümüzde 5000’den fazla yara bakım ürünü bulunmaktadır. Bunların büyük bir kısmı
absorbe edici özelliktedir. Ayrıca büyüme faktörü içeren ve asit ya da bal bazlı yara bakım
ürünleri de kullanılmaktadır. Negatif basınç terapisi ve hiperbarik oksijen tedavisi günümüzde
kullanılan diğer alternatif yöntemlerdir. Bütün bunlara karşın halen yara bakımında maliyet
etkin ulaşılabilir ve kullanımı kolay materyal arayışlarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir
(3, 4).
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SS-61 CİNSİYETİN HEMŞİRELİKTEKİ YERİ

GENDER NURSING PLACE
1. Gülbeyaz ÇALINIK

2. Şebnem ÇINAR YÜCEL

Ege Üniversitesi Hemşirelik Esasları A.D.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Esasları A.D.

Hemşirelik mesleği geçmişten bu yana bir kadın mesleği olarak görülmektedir. Günümüzde
de bu kanı devam etmektedir. Her ne kadar hemşirelik kanunu değişmiş olsa da etkisi
değişmemiştir. Hemşirelik kanunun değişmesi ile mesleğe erkekler de dahil olmaya
başlamıştır. Günden güne de sayıları artmaktadır. Bununla beraber, toplum, kız kardeş
anlamına gelen hemşire sözcüğünün erkek bireyler için kullanılmaması gerektiğini
düşünmektedir. Buna karşılık Türk Dil Kurumu’ na göre, hemşire, mesleğinin eğitimini almış
kişidir. Dolayısıyla erkek bireyler için de kullanılmasında sakınca görülmemiştir. Bu anlamda,
toplumun bu duruma alışması zaman alacaktır. Meslekte erkek hemşire sayısı arttıkça hemşire
kavramı meslek olarak ifade edilmeye başlanacaktır.

GENDER NURSING PLACE
1. Gülbeyaz ÇALINIK

2. Şebnem ÇINAR YÜCEL

Ege University

Ege University

Nursing Principles Master Science

Nursing Principles Master Science

Nursing has been seen as a female profession since the past. This idea continues today. The
nursing law has changed but the effect has not changed. After the change of the nursing law,
men began to be included in profession. The number of male nurses is increasing day by day.
The social structure does not fit the use of the nurse’s word for men because the nurse’s word
is used in the sense of sister. But according to the Turkish Language Association, the nurse is
the person who has received the education of profession. Therefore, there is no inconvenience
to use for male individuals. In this sense, society will take time to adapt to this situation. As
the number of male nurses increases in the profession, the nurse concept will start to express
profession.
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CİNSİYETİN HEMŞİRELİKTEKİ YERİ
İnsanlar kadın ya da erkek olarak doğarlar. Sosyal yapı, fiziksel güç, yaşam içi sorumluluklar
ve roller, kadın ve erkeği farklı konumlandırır. Buna bağlı olarak kadın ve erkek, cinsiyet
rollerini yaşamın ileriki süreçlerinde öğrenir.
Bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürü, toplumsal cinsiyete dair beklentileri ortaya koyar.
Kadın ya da erkek nasıl davranır, nasıl düşünür, toplumdaki görevi nedir sorularının cevabı,
toplumun kültüründedir.
İlk çağda kadın ve erkek arasında cinsiyet ayrımı olmamıştır. Her iki cins birlikte savaşa
katılmış, ata binmiş, silah kuşanmış ve avlanmıştır. İnsanoğlunun yerleşik düzene geçmesi ve
özel mülkiyet kavramının ortaya çıkması ile kadın ve erkek arasında rol ayrımı başlamıştır.
Kadın, ‘annelik’ rolü ile giderek ev içi rollere çekilmiş, çocuk doğurup büyütmüştür. Bu arada
erkek, doğa ile savaşmaya devam etmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak erkekte fiziksel
üstünlük gelişmiştir.
Yeniçağda yaşanan en önemli olaylar Endüstri Devrimi ve Kadın Hakları Hareketi’ dir. Kadın
ilk kez Endüstri Devrimi ile birlikte ekonomik gelir karşılığı bir başkası için çalışmaya
başlamıştır. Cumhuriyetin ilanı ile kadın, güçlenme sürecini yaşamıştır. Atatürk Türk
kadınının bilim, ahlak, toplumsal konular ve ekonomik yaşamda, erkeğin yanında, eşit
koşullarda yer almasını istemiştir. Medeni kanunun kabulü, seçme ve seçilme hakkının
verilmesi gibi girişimlerle kadın sosyal haklarını kazanmaya başlamıştır.
Hasta ve düşkünlere yardım ile başlayan hemşirelikte ise, tarihin ilk dönemlerinde erkekler
başrolde olmasına rağmen kadınlar ve erkekler iş birliği halinde mesleğin uygulayıcısı
olmuşlardır. Tek tanrılı dinler döneminde ilk örgütlü hasta bakım hizmetini, Dekon adı verilen
erkekler, Dekones adı verilen kadınlarla birlikte gerçekleştirmişlerdir. Orta çağda ise, St.John
ve şövalyeleri hemşirelik bakımı ile uğraşmışlardır. Her dönemin önemli sosyal ve politik
olaylarından etkilenen hemşirelik, Florence Nightingale’ e kadar erkeklerin çoğunlukta
olduğu bir sağlık disiplinidir. Bu dönemden sonra kadınlar hemşirelikte baskın cinsiyet haline
gelmiştir.
Modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale, hemşireliği bağımsız bir meslek olarak
görmüştür. Hemşireliğin örgün eğitim sonrası yapılması gerekliliğine inanmıştır. Bununla
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birlikte hasta bakımında önemli rolü olduğuna inandığı hemşireliği her yerde savunan bir lider
olmuştur.
Türkiye’ de ise ‘’hemşire’’ sözcüğü ilk olarak 1900 lü yıllarda kullanılmaya başlanmıştır.
Türkçe’ ye de kız kardeş olarak çevrilmiştir. Böylece işin içeriği gibi ismi de dişi kavram
olarak yerini almıştır. Ülkemizde hemşirelik mesleğinin ortaya çıkışı hayli eskidir. 1845
yılında, İstanbul’daki Tıp okulunun bir köşesinde, iki yıllık kurslarla ‘’küçük cerrahlar” adı
verilen bir grup sağlık personeli yetiştirilmeye başlanmıştır. Küçük cerrahlar, ‘’sağlık
memuru” unvanı verilen, erkek hemşirelerin öncüleridir. Avrupa’da hemşireliğin gelişimini
dikkatle izleyen Dr. Besim Ömer Paşa, 1907’de Londra’daki Kızılhaç Konferansı’na Türk
delege olarak katılmış ve orada Florance Nightingale ile tanışmıştır. Konferansta
Nightingale’e ve hemşireliğe verilen önemden etkilenen Besim Ömer Paşa, Japonya’da hasta
bakıcı yetiştirilmesinde uygulanan yöntemi, İstanbul’da uygulamaya karar vermiştir. Besim
Ömer Paşa tarafından, 1911 yılında gönüllü hasta bakıcılık kursu açılmış ve İstanbul’un
tanınmış ailelerinin kızları bu kursa alınmıştır. Süresi altı ay olan bu kurstan sonra Müslüman
Türk kadınları ilk kez Balkan Savaşı’nda (1912) yaralı askerlerin bakımına katılmışlardır.
Ülkemizde 1954 yılında çıkarılan hemşirelik kanunu, erkek hemşire yetiştirilmesine olanak
tanımıyordu (Resmi Gazete. Sayı;8647, 02.03.1954 tarih ve 6283 no’ lu Hemşirelik Kanunu).
Bu yasa 50 yıldan fazla yürürlükte kalmıştır. Ancak daha sonra, günümüz şartlarına cevap
veremediği ve hemşireliğin meslekleşmesine ket vuran ‘’bir kadın mesleği’’ olduğuna ilişkin
madde barındırdığı için, 2007 yılında değiştirilmiştir (Resmi Gazete. Sayı;26510. 02.05.2007
tarih ve 5634 no’lu Hemşirelik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun). Bu kanunla
birlikte hemşirelikte cinsiyet kavramı ortadan kalkmıştır. Erkekler de mesleğin bir üyesi olma
hakkını elde etmişlerdir. Türkiye’de hemşirelikte üniversite düzeyindeki eğitim, 1955’de Ege
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nun açılmasıyla başlamıştır. Bu okul, ayrıca Avrupa’da
da üniversite düzeyinde açılan ilk hemşirelik yüksekokulu olma özelliğini taşımaktadır.
Hemşirelik mesleğinde yasal olarak cinsiyet kavramı kalkmış olsa da toplum olarak henüz bu
durum söz konusu değildir. Ülkemizde kadınları sadece bir eş ve anne olarak gören, onların
asli görevinin ev işi yapmak ve çocuk bakmak olduğunu düşünen ve kadını çalışma yaşamının
dışında tutan geleneksel ataerkil bakış hala çok güçlüdür. Erkek ve kadın cinsi toplumdaki
bireyler tarafından sürekli karşılaştırılmaktadır. Erkeğin bakım verici rolüne uygun olmadığı
düşünülmektedir. Hemşirelik mesleği bir kadın mesleği olarak algılanmaya devam etmektedir.
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Ayrıca yakın tarihe kadar Hemşirelik Kanunu, ‘’bir kadın mesleği’’ olduğuna ilişkin madde
barındırdığı için hemşirelik mesleğinin, kadın cinsiyeti ile özdeşleştirilmesine katkıda
bulunmuştur. Bunun bir sonucu olarak; “hemşire” unvanının şimdiye kadar sadece kadın
cinsiyetinin icra ettiği meslek grubu için kullanılmış olması ve anlam itibari ile de “kız
kardeş” manasına gelmesi nedeniyle bu mesleğin erkek mensupları için de aynı unvanın
kullanılacak olması düşüncesi toplum tarafından normal karşılanmamaktadır. Ancak Türk Dil
Kurumu, hemşire sözünün mesleki eğitim almış, hekimle iş birliği yaparak hastaya bakım
veren sağlık çalışanı anlamında olduğunu ve “erkek hemşire” sözünün kullanılmasında bir
sakınca bulunmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla söz konusu unvanın toplum ve mesleğin
üyeleri tarafından kabullenilmesi için zamana ihtiyaç duyulacaktır. Unvanın, sahada görev
yapan erkek hemşireler tarafından kullanılmasıyla ilerleyen süreçte dişil bir anlam taşımanın
dışına çıkacak ve cinsiyet ayrımı olmayan bir mesleği temsil eden kavram olacaktır.
Dünyada ve Türkiye’ de hemşirelik mesleğine bakış açısı her geçen gün değişmekte ve
gelişmektedir. Erkek hemşirelerin sayısının artması toplumsal beklentilerin değiştiğini
yansıtmaktadır. Bu artışın nedeni olarak hemşireliğin daha iyi bir statü kazanma, cinsiyette
denge sağlama, erkeklerin bu mesleğe olan endişelerini azaltma, kariyer imkanları, iş
güvenliği ve maaş gibi pek çok durum söz konusudur. Diğer yandan, profesyonel bir meslek
olarak hemşireliğin erkekler tarafından tercih edilmesi, hemşirelik mesleğinin toplumsal
statüsüne değer katacaktır. Böylece hemşirelik mesleğinde; cinsiyetin değil, bakım kalitesinin
ön plana çıkarılması birinci öncelik olacaktır. Hemşirelikte kadın cinsinin ve diğer meslek
gruplarının da, hemşirelikte erkek cinsine olumlu bakış açısı mevcuttur.
Sonuç olarak; bakım yüzyıllar boyu kadını simgelemiştir. Temeli bakım olan hemşirelik
mesleği de kadın mesleği olarak günümüze kadar gelmiştir. Oysa hemşirelik; bireyin, ailenin
ve toplumun sağlığını korumaya, geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde iyileştirme,
rehabilite etme ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir meslek olup, cinsiyet kavramı
barındırmaksızın, her iki cinsin de uygulayabileceği bir meslektir.
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SS-62 TARİHSEL SÜREÇTE EBELERİN SORUMLULUKLARI
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ÖZET
İçinde yaşanılan toplumların ihtiyaçlarından doğan ebelik, doğum yapan bir kadına ancak
yine bir kadının yardım edebileceği inancıyla kadına özgü bir meslek olarak gelişmiştir.
Yazılı tarih öncesi dönemlerden itibaren ebelerin; doğum için temiz ve sakin bir ortam
sağlaması, doğum sürecini gözlemesi, bebeğin doğurtulması ve göbek kordonunun kesilmesi,
bebeğin emzirilmesi gibi sorumlulukları bulunduğu bilinmektedir.
Mısır medeniyetinin toplumsal yapısı ebeliği eşsiz, sosyal ve bir kadın mesleği olarak
şekillendirmiş ve ileri ve bilimsel bilgi ile desteklenen sanatsal ve özerk bir meslek olarak
kabul edilmiştir. Yunan uygarlığında (M.Ö. 500 - M.S. 400) ebelik, saygı duyulan, sosyal,
özerk ve ücretli bir meslek halini almıştır. Rönesans ile birlikte ebeliğin dinsel etkinin
ötesinde profesyonel bir kimliğinin olması fikri önem kazanmış, ebelikle ilgili eserlerin
artmasıyla ebelik okulları açılmaya (Fransa 1673, Almanya 1701 ve Londra 'da 1725)
başlamıştır. Osmanlı'da ise, ebelik kadına özgü bir iş olarak kabul edilmiş ve usta çırak
yöntemiyle ebe yetiştirilmiştir.
Tarih boyunca tanrılara ve kadına özgü bir meslek olarak görülmüş olan ebelik, doğuma
yardım etme, anne ve bebeğin sağlığından sorumlu olma şeklinde şekillenmiştir. Bununla
birlikte yetersiz kişilerin ebelik yapması önlenmeye çalışılmış, Avrupa ile eş zamanlı olarak
Osmanlı’da da ebeliğe ilişkin sorumluluklar belirlenmiş ve ilgili yasal düzenlemeler
yapılmıştır. Bu derlemede tarihsel süreç içinde Osmanlılarda ebelerin hatalı uygulamaları ve
diplomasız görev yapmaları nedeniyle cezalandırıldığına ilişkin ulaşılabilen Osmanlı Arşiv
belgelerine yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ebelik ; Ebelik Rolleri; Ebelik Malpraktis

ABSTRACT
The midwifery born from the needs of the communities which lives has evolved into a
woman-specific profession with the belief that a woman can only help a woman who gives
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birth. From written prehistoric times the midwiferies is known that there are responsibilities
such as providing a clean and quiet environment for the birth, observing the birth process,
delivering the baby and cutting the umbilical cord, and breastfeeding the baby.

The social structure of the Egyptian civilization has been recognized as an artistic and
autonomous profession that has shaped ebony as a unique, social and women's profession and
supported by advanced and scientific knowledge. In Greek civilization (500 BC - 400 AD),
midwifery became a respected, social, autonomous and paid profession. With the
Renaissance, the idea of having a professional identity beyond the religious influence of the
ebb is gaining in importance, and with the increase in works related to midwifery, midwifery
schools have opened (France 1673, Germany 1701 and London 1725). On the other hand, in
the Ottoman Empire, midwifery was accepted as a work unique to a woman and a midwife
was trained by a master apprentice method.

Throughout history, midwifery, which has been seen as a profession peculiar to gods and
women, has been shaped as helping birth, being responsible for mother and baby health.
However, efforts have been made to prevent of inadequate persons and in the same time with
Europe, responsibilities related to marriage have been determined in the Ottoman Empire and
related legal regulations have been made. This compilation contains the Ottoman Archival
documents that can be reached regarding the erroneous applications of the midwifes in the
Ottoman Empire in the historical process and the punishment for their missions without
diplomas.
Keywords: Midwifery; Midwifery Roles; Midwifery Malpractice
GİRİŞ
İçinde yaşanılan toplumların ihtiyaçlarından doğan ebelik, doğum yapan bir kadına ancak
yine bir kadının yardım edebileceği inancıyla kadına özgü bir meslek olarak gelişmiştir. Yazılı
tarih öncesi dönemlerde çoğunlukla yaşlı kadınların doğuma eşlik eden kişiler olduğu,
onların

doğum

deneyimlerinin

ebelik

becerilerinin

gelişmesine

esas

oluşturduğu

bilinmektedir. Bu dönemde ebelerin; doğum için temiz ve sakin bir ortam sağlaması, doğum
sürecini gözlemesi, bebeğin doğurtulması ve göbek kordonunun kesilmesi, bebeğin
emzirilmesi gibi sorumlulukları bulunduğu bilinmektedir.
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Yazılı tarih ile birlikte, örneğin Sümerler zamanında (M.Ö. 40000– 2000) doğumları dişilik
sembolü olan Analık ve Merhamet Tanrıçalarının yaptırdığına inanılmakla birlikte, doğuma
yardım eden kadınların işlerine ilişkin sorumlulukları bulunmaktaydı (1, 2, 3).
M.S. I. Yüzyılda ebelik, doğurganlık çağında olan kadınlar tarafından yapılan, saygı gören bir
sosyal uygulama idi ve ebelerin rolleri normal gebelikleri ve doğumları yönetme ile ilgili
olmakla birlikte; vajina muayenesi ve makat doğumları yapmada, fetüsün cinsiyetini tespit
etmede de yetenekliydiler. Bu yüzyıllarda ebeler, doğum esnasında doğum taburesini
kullanmaya başlamışlar ve bu uygulama binlerce yıl etkinliğini sürdürmüştür (1, 4).
Mısır medeniyetinin toplumsal yapısı ebeliği eşsiz, sosyal ve bir kadın mesleği olarak
şekillendirmiştir (2) ve ileri ve bilimsel bilgi ile desteklenen sanatsal ve özerk bir meslek
olarak kabul edilmiştir. Ebeler doğum tarihini tespit edebiliyor, farklı tarzdaki doğum
sandalyelerini tanımlayabiliyor ve doğum sürecini hızlandırabiliyorlardı (1).
Yunan uygarlığında (M.Ö. 500 - M.S. 400 arası) ebelik, bir sanat ve bilimsel meslek olarak
şekillendirmiş, saygı duyulan, sosyal, özerk ve ücretli bir meslek halini almıştır (2). Bizans
(400-600)’da resmi ve sosyal örgütlerin ve sağlık bakım hizmetlerinin gelişimi ile ebelik
resmi bir meslek olarak düzenlenmiştir. İlk doğum hastanesinin bu dönemde geliştiği, hatta bu
hastanelerin kadınlar için olup kadınlar tarafından yönetildiği ileri sürülmektedir.
Doğu’da (4-10. yy) da kadınların ebelikteki rolü güçlenmiş, ancak herhangi bir eğitim veya
resmi statü kazanmadan sürdürülmüştür. Avrupa’da Karanlık Çağ (5.-11. yy) boyunca ebelik
mesleği dinden etkilenmiş ve sadece papazların onaylaması şartı ile kadınlar ebelik
yapabilmişlerdir. Bu nedenle rahibeler ebeliği dini bir yükümlülük olarak yerine getirmişler
ve “kadın hekimler” olarak da bilinmişlerdir. Cinsiyet eşitsizliği nedeniyle ebeler herhangi
örgün eğitim programlarına katılamamışlardır. Ebelerin rolleri, doğum esnasında ağrının
değerlendirilmesi ve yönetimi, anneler ile yenidoğanlar için hijyenik ve konforlu ortamların
sağlanmasına odaklanmıştır (1). Ebelerin rolleri doğumu yönetmekle sınırlı kalmıştır (4).
Hatta 11. ve 16. yy’da Birleşik Krallık, Avrupa, Kuzey Amerika’nın bazı kısımları ve İskoçya
genelinde pek çok kadın şifacı ve ebe, kâfir veya cadı olduğu gerekçesiyle yakılmış, asılmış
ve işkence görmüştür (1, 4).
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Rönesans ile birlikte ebeliğin dinsel etkinin ötesinde profesyonel bir kimliğinin olması fikri
önem kazanmış, ebelikle ilgili eserlerin artmasıyla ebelik okulları açılmaya (Fransa 1673,
Almanya 1701 ve Londra 'da 1725) başlamıştır. On yedinci ve on sekizinci yüz yıl boyunca,
tıpta ve ebelikte yaşanan buluşlar ile erkek ebeler örgün eğitim sistemine dâhil edilmiştir
(1750). Yirminci yüzyılın başlarında (1902) Ebelik Tescil Yasa Tasarısı önerilmiş olsa da
Ebelik Kanunu kabul edilmemiştir.
Osmanlı'da ise, ebelik kadına özgü bir iş olarak kabul edilmiş ve usta çırak yöntemiyle ebe
yetiştirilmiştir. Çoğunlukla anneden kızına ya da yakın bir akrabasından diğer genç kadına
aktarılan bir iş olarak sürekliliğini korumuştur (4, 5 ,6 7, 8). Ebelerin doğum yaptırma ve
yenidoğan bakımı verme dışında da görevleri bulunmaktaydı. Örneğin saray ebesi kızlık
muayenesi, çocuk düşürme; Halk ebesinin de aşı yapma görevi vardı. Ebelerin çocuk
düşürmesi yasak olmakla birlikte, saray ebelerinin cariyelerin şehzadelerden olma çocukların
düşürülmesine ilişkin belgeler bulunmaktadır.
Ebelerin hatalı uygulamaları ve diplomasız görev yapmaları nedeniyle cezalandırıldığına
ilişkin Osmanlı Arşiv belgelerine rastlanmaktadır. Bunlardan en eskisi 11 Mart 1827 tarihli
belgedir. Söz konusu belge de “çocuk düşürtmek amacıyla bir kadına ilaç veren kanlı ebe
namıyla ünlü Ahpa kızı Polise isimli Yahudi ebelerin Selanik’e sürgün edildiği, Rum ve
Ermeni Patrikhanesine uyarı amaçlı bir buyruk gönderildiği, bu buyrukta; yasadışı uygulama
yapanların cesaretlendirilmemesi ve hekimbaşılığa bildirilmesi gerektiği” yazmaktadır (8,9).
Yurt dışında eğitim almış Rum ve Ermeni vatandaşlardan başka, diplomasız yabancı ebelerde
Osmanlı topraklarında ebelik yapmakta ve anne ve bebek kayıplarına neden olunmaktaydı. Bu
durumla mücadele amacıyla ebelik eğitiminin yapılması, mevcut ebelerinde bir sınavdan
geçirerek ebelik sertifikası almasına olanak sağlanması için yapılan ısrarlı girişimler, özellikle
Hekimbaşı Abdülhak Molla'nın çabaları sonunda 1843 yılında ebelik kurslarına ilişkin
teklifleri kabul edilmiş ve ilk ebelik eğitimine başlanmıştır (10). Ebelerin sorumlulukları
hakkında çıkartılan kararlar gereği, mesleğini kötüye kullanan ya da hatalı uygulama yapan
ebeler cezalandırılmıştır. Örneğin 15 Şubat 1860 tarihli bir belgede “Kemeredremit’te
tulumbacı kızı ebe namıyla tanınan ebenin doğum yapan Emine Hanımın üçüz bebeklerinin
göbeklerini kesmeyerek ölmelerine neden olduğu, bu nedenle yargılanması gerektiği”
açıklanmaktadır (11). Benzer bir şekilde 21 Eylül 1861 tarihli belgede de “Midilli
Yarımadasında diplomasız olarak çalışan ebelerin, yasaya aykırı olmaları nedeniyle
meslekten men edilmeleri” gerektiği yazmaktadır (Belge 3) (12).
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1880 yılında Dr. Besim Ömer Paşa ebelik eğitimini güncelleştirerek, ders programlarını ve
kursa kayıt koşullarını yeniden düzenlemiştir. Türkçe bilen ve 30 yaşını geçmemiş olan
kızların başvurabileceği kursa katılanlara hasta bakıcılığı diploması verilmiştir (13). Mezun
ebeler devlet memuru olarak atanmıştır (7, 8). 30 Ekim 1888 de Ebelik Kanunu hazırlıklarına
başlanmıştır.
Ebelik Kanununa (1888) aykırı eylemde bulunanlar ya sürgüne gönderilmiş ya da meslekten
men edilmiştir. Örneğin; 20 Şubat 1892 tarihli belgede ise “Adapazarı’nda ebelik yapan
Eftimya hanımın ölüme sebebiyet vermesi nedeniyle sürgün edilerek cezalandırılmasının
doğru olmayacağı, gittiği yerde de hatalı uygulamalar yapabileceği, bu nedenle meslekten
men edilmesinin uygun olacağı” bildirilmektedir (14).
Bir diğeri ise diplomasız çalışan ebelerin cezalandırılması ile ilgilidir. Örneğin; 5 Ağustos
1905 tarihli belgede “Solbinti Meysun, kerimesi Sultane, Tisyorabinti Yako ve Rasul Binyi
Eyak isimli kadınların diplomasız olarak ebelik yaptıkları Askeri Nezaretine bildirilmektedir
(15). 4 Kasım 1915 tarihli belgede ise “Musul’da Mercane isimli kadının diplomasız çalıştığı
bilinen ebe hanımın müdahalesi nedeniyle öldüğü, ebenin davranışlarının medelini ödemesi
için jandarma ve polis tarafından arandığı” yazmaktadır (16).
Bu olumsuzlukları önlemek adına 20. yy 'ın başında Haydarpaşa'ya taşınan Tıbbiyelilerden
boş kalan Kadırga'daki okul binasında Dr. Besim Ömer Paşa'nın çabalarıyla Ebe Okulu ve
Kadın Hastalıkları Kliniği açılmış ve okula 30 yaşını aşmamış, ilkokul mezunu kızlar kabul
edilmeye başlanmıştır. Dr Besim Ömer Paşa’nın Ebe Hanımlara Öğütlerim isimli eserinde;
ebelerde olması gereken özellikler, özellikle lohusalık hummasını önlemeye yönelik tedbirler,
ebeler tarafından yapılması yasak olan uygulamalar, ebelerin hangi durularda hekim çağırması
gerektiği ve bebek bakımının temel ilkeleri üzerinde durulmuştur (17).
Tarih boyunca tanrılara ve kadına özgü bir meslek olarak görülmüş olan ebelik, doğuma
yardım etme, anne ve bebeğin sağlığından sorumlu olma şeklinde şekillenmiştir. Yüzyıllar
içinde gelişimini tamamlamış olan ebelik, resmi ebelik eğitimlerin başlamasıyla statü ve değer
kazanmıştır. Bununla birlikte yetersiz kişilerin ebelik yapması önlenmeye çalışılmış, Avrupa
ile eş zamanlı olarak Osmanlı’da da ebeliğe ilişkin sorumluluklar belirlenmiş ve ilgili yasal
düzenlemeler yapılmıştır. Ebelik Kanunu kapsamında da yeterli bilgi be beceriye sahip
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olamayan ebeler derhal işten el çektirilmiş, diplomalı olmasına rağmen hatalı uygulama yapan
ebeler de çoğunlukla sürgüne gönderilmiştir.
KAYNAKLAR
1. Alpay, S.E. (2014). Geçmişten günümüze ebelik : Tarihi Bir İnceleme. Lokman Hekim
Journal, 4(2). Sayfa: 13-20.
2.

Köker, A.,H. (1997). Doğum ve ebelik tarihi. Kayseri. 1. Baskı, Erciyes Üniversitesi
Matbaası.

3. Çiçek, Ö., E. (2009). Ebelik son sınıf öğrencilerinin ebelerin görev tanımları ve yeterlilik
alanlarına göre kendilerini değerlendirmeleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).TC
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
4. Aktaş, S. (2014). Dünyada ve Türiye'de ebelik tarihi. e- Sağlık Ebelik Dergisi, Cilt:1, Sayı:1,
Sayfa: 31-36.
5. Yörük, S. (2016). Dünya’da ebelik eğitimi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Dergisi, 6 (1)., Sayfa: 46-50.
6. Karaaliler, Ş. (1986). Ebelik mesleği ve sorumlulukları. İstanbul Belleği, Taha Toros Arşivi,
TT502327. Gazete Küpürü.
7. Tekcan, M., Özcan, M., Berkiten Ergin, A., Ersoy, N. (2013). Sağlık hizmetlerinde Türk
kadını. Kadın kitabı. Kocaeli. Umutepe Yayınları.
8. Aydın, R., Şenses, M. (2006). 19. Yüzyılda Osmanlı 'da ebelik. Hemşirelik Forumu, MayısHaziran . Sayfa:1-5.
9.

BOA_C_SH_00009_00437_002

10. Yıldırım, N. (1998). Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de kadın öğretim elemanları. Sağlık Alanında
Türk Kadını. İstanbul: Form Reklam Hizmetleri.
11. BOA_ A_MKT_UM_00396_00066_001_001
12. BOA_ A_MKT_MHM_00222_00010_001_001
13. Sayıner, F., D. (2017). Türkiye ebelik tarihi; doğum, ebelik ve Türkiye nüfus politikaları
tarihçesi, Türkiye Anne Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü. Sayfa: 9-11.
14. .BOA_ DH_MKT_01924_00067_001_001
15. BOA_ ZB_00347_00123_001_001
16. BOA_ DH_EUM_2_Sb_00013_00037_001
17. Akalın, B., Ö. (1906.) Ebe hanımlara öğütler, Ebeler Derneği, 2009, İstanbul

405

SS-63 HEMŞİRELİK TARİHİNDE İZ BIRAKAN ERKEK HEMŞİRELER

NURSING MEN NURSING HISTORY
Perihan ÇETİN* İsmet EŞER**
*İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
** Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
ÖZET
Tarihte hemşirelik hasta, yaralı ve düşkünlere yardım ile başlamış ve tarihin ilk dönemlerinde
hemşireler erkekler olmuştur. Florence Nightingale (1820-1910) hemşirelerin önemli bir
figürü olmuş, hemşirelik kadın mesleği olarak algılanmaya başlanmış ve alana girmek isteyen
erkek hemşireler dirençle karşılanmıştır. Bu dönemlerde erkeklerin hemşire olmaları yasalarla
da engellenmiştir. Bu tepki ve engellemelere rağmen hemşirelik mesleğinin cinsiyete ait
olmadığını gösteren ve lider erkek hemşireler bulunmaktadır. Bu lider hemşirelerin
günümüzde de toplum ve meslek içinde kabul görmesinde etkilerinin olduğu bilinmektedir.
Mesleğin ilk erkek hemşirelerinden St Camillus de Lellis (1550-1614), Roma’daki bir
hastanede özellikle ölmek üzere olan ve alkolizmle mücadele eden hastalara bakım vermiştir.
St. Camillus alkolikler için bir hastane kurdurmuş, profesyonel bakım standartlarında ısrar
etmiş ve enfeksiyon hastalığı olanları izole etmiştir. Ayrıca hayatın son anlarının önemli
olduğunu vurgulamıştır. Edward Lyon, ABD Ordusu Kolordusu'nda yedek subay olarak görev
yapan (1955) ilk erkek hemşiredir. Lyon’un, itirazı sonucunda 1947 yılında askeri hemşire
birliklerine erkeklerin alınabilmesi için yasa değiştirilmiştir. Bir Afrikalı-Amerikalı hemşire
olan Joe Hogan’ın hemşirelik lisans eğitimi için Kadınlar Üniversitesi’ne yaptığı başvurusu
erkek olmasından dolayı reddedilmiştir.

Bu nedenle mahkemeye başvurmuş, 1982'de

Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversiteye erkek hemşire öğrenciler de alınmıştır.
Ülkemizde ise resmi kayıtlara geçen ilk lisans mezunu erkek hemşire Doç. Dr. Murat Bektaş
olarak bilinmektedir. Sonuç olarak erkeklerin hemşirelik mesleğine girmesi hemşireliği
sadece kadın cinsiyetine ait bir meslek olmaktan çıkarmış, toplumdaki statüsünün
yükselmesine katkı sağlamıştır. Ülkemizde ise; “Hemşirelik Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” ile 2007 yılında hemşirelikte cinsiyet ayırımı ortadan kalkmıştır.
Ancak ülkemizde erkek hemşirelerin mesleğe geç girmeleri ve bu konuda araştırma
yapılmamış olması iz bırakan Türk erkek hemşire sayısını etkilemiş olabilir.
Anahtar kelimeler: erkek hemşireler; iz bırakan erkek hemşireler; hemşirelik tarihi.
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ABSTRACT
Nursing in history has started with the help of wounded and fallen, and nurses became men in
the first period of history. Florence Nightingale (1820-1910) became an important figure of
nurses, nursing became perceived as a female profession and male nurses who wanted to enter
the field were met with resistance. In these periods, men were prevented from being a nurse
by law. Despite these reactions and preventions, there are male nurses who show that nursing
profession is not gender-specific. It is known that these leading nurses have an impact on their
acceptance in society and profession. One of the first male nurses of the profession, St
Camillus de Lellis (1550-1614), gave care to patients in a hospital in Rome who were
particularly dying and who were fighting alcoholism. St. Camillus established a hospital for
alcoholics, insisted on professional care standards and isolated infectious diseases. He also
emphasized the importance of the last moments of life. Edward Lyon was the first male nurse
(1955) to serve as a reserve officer in the US Army Corps. As a result of the objection of
Lyon, in 1947, the law was amended so that men could be recruited to military nurses. One of
the African-American nurses, Joe Hogan, was denied that he had an application with the
Women's University for nursing undergraduate studies. One of the African-American nurses,
Joe Hogan, was denied that he had an application with the Women's University for nursing
undergraduate studies. Therefore, in 1982 in the United States, male nurse students were
admitted to the court. In our country, the first registered graduate nurse to the official
registration of the nurse Assoc. Dr. It is known as Murat Bektaş. As a result, men's entry into
the nursing profession has ceased nursing as a profession belonging to the female gender and
contributed to the increase in the status of the society. In our country; With the te Law
Amending the Nursing Law yıl, gender discrimination in nursing has been eliminated in 2007.
However, male nurses in our country late into the profession and the lack of research on this
subject may have affected the number of Turkish male nurses who left their mark.
Key words: Male nurses in history; male nurses leaving traces; male nurses.
GİRİŞ
Tarihte hemşirelik hasta, yaralı ve düşkünlere yardım ile başlamıştır ve tarihin ilk
dönemlerinde hemşireler erkeklerden oluşmuştur. Kadınlar ise bu dönemlerde ya erkeklerin
gerisinde kalmışlar ya da erkekler ile işbirliği yaparak bu mesleği uygulamışlar (1,2).
Ortaçağda hemşirelikte yaşanan karanlık dönemin ardından St. John Şövalyeleri hemşirelik
bakımı ile uğraşmışlardır. Tek tanrılı dinler döneminde ilk örgütlü hasta bakımını Dekon adı
verilen erkekler, Dekones adı verilen kadınlarla birlikte gerçekleştirmişlerdir (3,4,1) Tarihsel
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süreç içinde, hemşirelik her dönemin önemli politik ve sosyal olaylarından etkilenmiştir.
Amerikan İç Savaşı’nda (1861) kadın hemşireler erkek hemşirelerin yanında yaralılara bakım
vermişler, savaşın bitiminden sonra ise kadınlar sağlık ve tıp alanıyla daha fazla
ilgilenmişlerdir. 1941’de Amerika ordusunda kadınlardan oluşan Hemşire Birliklerinin
kurulması ile birlikte hemşirelik mesleği tamamen kadınların hâkimiyetine geçmiştir.
Avrupada ise Florence Nightingale (1820-1910) hemşirelerin en önemli figürü haline gelmiş
ve hemşirelik kadın mesleği olarak algılanmaya başlanmıştır (5,2). Nightingale’den sonra
hemşirelik toplumsal algı içerisinde kadınların hâkim olduğu bir meslek haline gelmiştir.
Bunun sonucunda alana girmek isteyen erkek hemşireler hem toplum tarafından hem de
hemşireler başta olmak üzere sağlık profesyonelleri tarafından dirençle karşılanmıştır (5,6,2).
Karşılaşılan tepkiler arasında hemşirelik mesleğinin erkeksi olmadığı ve kadınlara özel bir
meslek olduğu gelmektedir. Ayrıca bu dönemlerde erkeklerin hemşire olmalarına engel olan
kanun ve yasalarda bulunmaktadır. Tüm bu tepki ve engellemelere rağmen hemşirelik
mesleğinin bir cinsiyete ait olmadığını gösteren ve bu alanda lider olan erkek hemşireler
bulunmaktadır. Bu lider hemşirelerin günümüzde de toplum ve meslek içinde kabul
görmesinde etkilerinin olduğu bilinmektedir (7,5). Bu hemşirelerden,
St Camillus de Lellis (1550-1614): Mesleğin ilk erkek hemşirelerindendir. Orduda subay
olarak görev yapmış ve askeri bir müdahale sırasında bacağından yara almış, Roma’da bir
hastanede uzun süre tedavi görmüştür. 24 yaşındayken kumar bağımlısı olmuş ve tüm mal
varlığını kaybetmiştir. Daha sonra tevbe ederek kefaret ödemesi için Roma’da tedavi gördüğü
hastaneye giderek özellikle ölmek üzere olan ve alkolizmle mücadele eden hastalara bakım
vermiştir. St. Camillus alkolikler için bir hastane kurdurmuş ve ilk ambulans hizmetini de
geliştirmiştir. Profesyonel bakım standartlarında ısrar etmiş, enfeksiyon hastalığı olanları izole
etmiştir. Ayrıca hayatın son anlarının önemli olduğunu vurgulamıştır. (8,9).
Juan Ciudad: Tanrı'nın Aziz John'u olarak bilinen Juan Ciudad, Portekiz'de doğmuş ve
İspanya'nın en önemli din adamalarından biridir. Hemşirelikte aziz ve önemli bir figür
olmuştur. İspanyol ordusunda asker olarak görev yaptıktan sonra Ciudad, kendini dine adamış
ve muhtaçlara yardım etmiştir. Tanrı'nın Aziz John Hastane Emri'nin kurucusu olmuş ve bir
süre için kendi başına çalışmıştır. Ciudad 1550 yılında ölümünden kısa bir süre önce bir
hemşire olarak davranan Tanrı'nın Aziz John Hastane Kardeşleri olarak bilinen bir sağlık
tesisi kurmuştur (19).
James Derham, Kölelik yıllarında 1757 Philadelphia, Pennsylvania'da doğmuştur. New
Orleans'ta yaşayan Dr. Robert Dove adında bir doktor tarafından sahiplenmiştir. Resmi olarak
hiç eğitim almamasına rağmen doktorlara yardım etme konusundaki deneyimi ona bir hemşire
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olarak çalışma bilgi ve becerini kazandırmıştır. Hemşire olarak çalışarak 1783'te özgürlüğünü
satın almak için yeterli para biriktirmiştir. Dr. Dove, tıpta eğitimine devam etmek için
Derham'a destek vermiştir. Özgürlüğünü kazandıktan sonra, Derham tıbbi uygulamalarına
1783'te başlamıştır. ABD'de ilk Afrikalı-Amerikalı doktor olarak kabul edilmiştir. Üç
dilde konuşma yeteneği sayesinde, çeşitli ırklara ve farklı müşterilere hizmet etmiştir. Bugün
New Orleans'ta kendisine adanmış bir okul bulunmaktadır (9,11,12).
Theodor Fliedner (1800-1864), Alman Protestan bakanı ve hayırseverdir. 1821 yılında
Kaiserwert ilçesinde kilise papazı olan Theodor Fliedner ve eşi tarafından bir sağlık kurumu
açılmış ve kurum çok iyi bir isim yapmıştır. Papaz Fliedner, para sağlamak için İngiltere’ye
gittiğinde, hapishanelerde sağlık açısından büyük yenilikler yapan Elizabeth Fry ile tanışmış;
onunla birlikte hastaneleri, okulları, yetimhaneleri gezmiş ve yaptıkları hakkında fikir
edinmiştir. İngiltere’den dönüşünde 1826'da Almanya'nın ilk hapishane topluluğunu
kurmuştur. Cezasını tamamlayan kadınların barınacakları kurumlar açarak onların topluma
yeniden kazandırılmasını sağlamıştır.(18,20,21). Kaiserswerth'de, Florence Nightingale'in
çalıştığı yoksul hastalar için öncü deaconess evi ve hastanesini kurmuştur. Bu kurumda hasta
bakımının teorik ve pratik öğretimi doktorlar tarafından verilmiştir. Burada hasta bakımının
yanı sıra eczacılık öğretimine de önem verilmiştir. Büyük bir ün kazanan bu kurumda
Florence Nightingale’de kısa bir süre hemşirelik öğrenimi görmüştür. Avrupa’nın birçok
yerlerinden bu kurumu gezmeye ve görmeye gelenler olmuştur. Bunların arasında Elizabeth
Fry de vardır. Fliedner'in en ünlü öğrencisi Florence Nightingale 1851'de Kaiserswerth'deki
hemşirelik sınavını geçmiş ve modern hemşirelikte en önemli öncülerden biri olmuştur.
Fliedner, Avrupa'daki okulları ve yetimhaneleri kurmuş ve 1849'dan 1851'e kadar Avrupa,
Amerika ve Asya'daki deacones evlerinin organizasyonunu teşvik etmiştir (18,20).
Friar Juan de Mena, Amerika Birleşik Devletleri’de ilk erkek hemşire olarak kabul
edilmektedir. Friar de Mena, Meksika'daki Santo Domingo'nda hastalara bakım veren önemli
bir Meksikalı hemşire olarak tanınmaktadır.
Walt Whitman; şair ve yazardır. Aynı zamanda Amerikan İç Savaşı sırasında gönüllü bir
hemşire olarak çalışmıştır. Whitman, Washington'daki kalabalık hastane koğuşlarında, Silahlı
Kuvvetler Meydanı, Yargı Meydanı ve Patent Ofisi gibi yaralı askerler için mektuplar yazmış
ve şiirleri yüksek sesle okumuştur. Whitman'ın bir hemşire olarak deneyimi şiirinde önemli
bir etkiye sahip olmuştur. Whitman en iyi eserlerini Amerikan İç Savaşı sırasında gönüllü
hemşirelik yaparken Amerikan Askerlerinin sıkıntılarından etkilenerek yazmıştır.
Edward Lyon: 6 Ekim 1955'te Edward Lyon, ABD Ordusu Kolordusu'nda yedek subay
olarak görev yapan ilk erkek hemşiredir. Bir anestezi hemşiresi olan Lyon, ABD ordusunun
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erkek hemşirelere karşı olan itirazını konu alan bir eylemde yer almıştır. Bu itiraz 1947
Ağustosunda yürürlüğe giren Ordu-Donanma Hemşireleri Yasası'nda yapılan değişiklikle
değiştirilmiştir. Bu değişiklik, çeşitli askeri hemşire birliklerinde erkeklerin çoğalmasına yol
açmıştır. Lyon'un zamanından bu yana, erkek hemşirelere askeri hemşirelik hizmetlerinde
daha yüksek mevkilere sahip olma fırsatı verilmiştir (9,10,11,12).
Joe Hogan: 1970'lerin sonunda, bir Afrikalı-Amerikalı hemşire olan Joe Hogan, bir toplum
hastanesinde denetçi olarak çalışırken, hemşirelik alanında lisans diploması almaya karar
vermiştir. Mississippi Kadınlar Üniversitesi (MUW)’ne başvurmuştur. Okul Joe Hogan’ın
başvurusunu sadece erkek olmasından dolayı reddetmiştir. Hogan, okul kurallarını
değiştirmek için okula dilekçe vermiş ve ABD Bölge Mahkemesi'ne bir dava açmıştır. Eşitlik
haklarının ihlal edildiğini belirtmiştir. Dava ile ilgili ABD Yüksek Mahkemesi 1982'de bir
karar vermiş ve Bay Hogan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasaları değiştiren bir davayı
kazanmıştır. Bu karardan sonra Üniversiteye erkek öğrenciler de alınmış ve ülke çapında
devlet tarafından finanse edilen hemşirelik okullarında cinsiyet ayrımcılığına son verilmiştir
(9,11).
Luther Christman: Luther Christman kariyeri boyunca ayrımcılık yaşamıştır. Yalnızca
cinsiyeti nedeniyle iki farklı hemşirelik programına kabul edilmemiştir. Daha sonra,
Pennsylvania Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu'nda okuma izni almasına rağmen, erkek
olduğu için maternal rotasyonunu alması reddedilmiştir. Christman 1974'te Ulusal Erkek
Hemşireler Derneği'nin kurulmasına yardımcı olmuştur. 1981'de Hemşirelikte Erkekler için
Amerikan Meclis üyesi ve ABD hemşirelik okulunda dekanlık yapan ilk erkek hemşire
olmuştur. 65 yıllık hemşirelik kariyeri boyunca Luther Christman, profesyonel hemşirelik
uygulamalarını geliştirmek ve hemşirelik mesleğinin eğitim düzeyini yükseltmek için
çalışmıştır (9,13,14).
Russell Tranbarger, Ordu Hemşire Kolordusu'nda bir askeri cerrahi hemşiresi olarak görev
yaparak bulunduğu pozisyonu başarıyla temsil eden bir başka erkek hemşiredir. Tranbarger
hemşirelik mesleğinde erkek hemşirelerin sayılarının çok az olduğunu fark ederek, rollerini
savunmanın en iyi yolunun liderlik pozisyonunu üstlenmek olduğunu belirtmiştir. Diğer erkek
hemşirelere danışmanlık yapmış ve onlara destek vermiştir. Tranbarger çeşitli yönetici
pozisyonlarını da üstlenmiştir. Aynı zamanda Hemşirelikte Erkeklere dair bir kitap yazmıştır
(9,11).
Ülkemizde ise erkek hemşirelere ilişkin ilk haberleri Milliyet gazetesi 18.06.1999 tarihli
yazısında “Türkiye'nin ilk erkek hemşiresi” ve yine aynı tarihte Hürriyet gazetesinde “İlk
erkek melek” başlıklı yazılarda görebiliyoruz. Bu yazılar Milliyet Gazetesinde;
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ilk erkek hemşiresi Murat Bektaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu'nu
bitirerek sağlık ordusuna katıldı. Ancak, yasalar sadece kadınlara hemşirelik hakkı tanıdığı
için, Bektaş sağlık memuru olarak görev yapabilecek. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
dersliğinde, aralarında okula kayıt yaptıran ilk erkek olan Murat Bektaş'ın da bulunduğu 45
hemşireye diplomaları törenle verildi (24).
18.06.1999 tarihli Hürriyet gazetesinin haberinde ise “İlk erkek melek: Dokuz Eylül
Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu'nu bitiren 51 hemşire arasında yer alan Murat Bektaş,
‘Türkiye’nin ilk erkek hemşiresi' olma unvanını kazandı. Coşkulu alkışlar arasında
diplomasını alan Murat hemşire, ‘‘Üniversite giriş sınavında kodlama hatasıyla yazdığım bu
okulda okumaktan ve hemşirelik mesleğinin neferi olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum’’
dedi (22).
Bu haberlerden Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulundan mezun olan Murat
Bektaş ülkemizde ilk lisans mezunu erkek hemşire olarak kayıtlara geçmiştir. Murat Bektaş
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ABD. Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliği alanında 2002 yılında yüksek lisans, 2009 yılında doktora
programlarından mezun olarak 2010 yılında yardımcı doçent ve 2013 yılından beri de doçent
olarak akademik çalışmalarını devam ettirmektedir (23). Doç Dr. Murat Bektaş Türkiye’de
henüz erkek hemşirelerin mesleğe kabulüne dair yasa çıkmadan önce hemşire olmuş ve
akademik çalışmalarına başlamıştır. Akademik alanda da erkek hemşirelere liderlik
misyonunu üstlenmiştir.
Ülkemizde 1954 yılında çıkarılan Hemşirelik Kanunu erkek hemşire yetiştirilmesine olanak
tanımayan bir yasal düzenlemeydi (15). Altmış dört yıl yürürlükte kalan bu yasa, günümüzün
gereksinimlerine yanıt vermediğinden ve hemşireliğin melekleşmesini olumsuz etkileyen “bir
kadın mesleği” olduğuna ilişkin “Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun” ile 2007 yılında değiştirilmiştir (16). Bu yasal düzenlemeler ile hemşirelikte cinsiyet
ayırımı ortadan kalkmıştır.
Sonuç olarak adını saydığımız bu hemşireler hemşirelik tarihinde erkeklerin mesleğe
girmesine öncülük etmiş erkek hemşire liderlerden bir kaçıdır. Erkeklerin hemşirelik
mesleğine girmesi hemşirelik mesleğini sadece kadın cinsiyetine ait bir meslek olmaktan
çıkarmış, toplumdaki statüsünün yükselmesine katkı sağlamıştır. Günümüzde erkekler, yasal
olarak hemşirelik mesleğinin bir üyesi olabilmekte ve sayıları da her geçen yıl daha çok
artmaktadır (1,17). Dünyada ve ülkemizde hemşirelik mesleğinin cinsiyete özgü bir meslek
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kalıbından kurtulmasında etkili olan ve hemşirelik tarihinde kendinden söz edilen bu liderleri
tanımak hemşirelik mesleğini tanımak adına önemli olduğu düşünülmektedir.
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ÖZET
Başta kız çocukları olmak üzere yoksul çocukların eğitimine ulaşmaları için geliştirdiği
projeler ve cüzzamla verdiği savaş ile tanınan Türkan Saylan, 13 Aralık 1935’ te İstanbul’da
dünyaya gelmiştir.

1944-1946 yılları arasında Kandilli İlkokulu’nda eğitim hayatına

başlamış, 1946-1953 yılları arasında Kandilli Kız Lisesi’nde öğrenimine devam etmiştir. 1963
yılında ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1974’de İngiltere’de ve
1976’da Fransa’da kısa süreli çeşitli çalışmalara katılmış, Lepra (Cüzzam) çalışmalarına
başlamış, Cüzzamla Savaş Derneği’ni kurmuştur. 1977 yılında ise Profesör unvanını alarak
mesleki hayatını sürdürmüş, Hindistan’da 1986 yılında “Uluslararası Gandhi Ödülü” nü
almıştır. Uluslararası Lepra Birliği’nin kurucu üyesi, Avrupa Dermato Veneroloji
Akademisi’nin ve Uluslararası Lepra Derneği’nin üyesi olmuştur. Ayrıca Lepra hastalığı
üzerine, çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev alarak öncülük etmiş, 2006 yılına kadar ise
Dünya Sağlık Örgütü’nün danışmanlığını yapmıştır. 1989 yılında kurulan Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) kurucularından olan Saylan, 18 Mayıs 2009’a kadar da
dernek Genel Başkanlık görevini üstlenmiştir.
Saylan’ın yapmış olduğu tıbbi çalışmaları üzerine 390’ı Türkçe ve 50’si yabancı dergilerde
yayımlanmış olan toplam 440 adet yayını bulunmaktadır. Sosyal, siyasal ve tıbbi içerikli
olmak üzere 204 adet gazete makalesi mevcuttur. Ayrıca Türkçe tıbbi dergiler ve kongre
kitaplarında yer alan 186 adet yayımlanmış derleme ve olgu bildirileri çalışmaları mevcuttur.
Bu çalışmada, 18 Mayıs 2009 yılında kaybettiğimiz Prof. Dr. Türkan Saylan’ın yaşamı,
mesleki idealleri ve yapmış olduğu çalışmaları ele alınarak tıbba katkıları vurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkan Saylan; Ayşe Hemşire; Lepra.
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ABSTRACT
Türkan Saylan, known for her projects, which she developed for reaching the education of the
poor children, especially the girls, and the war he gave with the leper, came to the world on
December 13, 1935 in Istanbul. Between 1944-1946, she started her education life in Kandilli
Primary School and continued her education at Kandilli Girls' High School between 19461953. She graduated from Istanbul University Medical Faculty in 1963. She joined various
short-term studies in England in 1974 and in France in 1976. She started to work about the
Lepra and established of War Association with Lepra. In 1977 she continued her professional
life by taking Professor title and received the "International Gandhi Award" in India in 1986.
She was a founding member of the International Lepra Union, a member of the European
Dermato Venerology Academy and the International Lepra Association. She has also led the
way by taking office in various institutions and organizations on Lepra disease and has been
the consultant of World Health Organization until 2006. Saylan, who was one of the founders
of the Contemporary Life Support Association (ÇYDD), founded in 1989, has assumed the
role of president until 18 May 2009.

Saylan has a total of 440 publications on medical studies conducted in 390 Turkish and 50
foreign journals. There are 204 newspaper articles, including social, political and medical
content. There are also 186 published compilation and case report studies in Turkish medical
journals and congress books. In this study, we lost in May 18, 2009, Prof. Dr. Türkan Saylan's
life, professional ideals and studies that she has done will be discussed and the contributions
of medicine will be emphasized.
Key words: Türkan Saylan; Ayşe Nurse; Leprosy.
GİRİŞ
Başta genç kızların, kadınların ve yoksul çocukların eğitimine ulaşmaları için geliştirdiği
projeler ve cüzzamla verdiği savaş ile tanınan tıp bilimcisi- dermatolog ve aktivist olan
Türkan Saylan, 13 Aralık 1935’ te İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Düşünce ve ahlakının
büyük ölçüde Atatürk düşünceleri ile şekillendiğini ifade etmiş, kendisini Atatürk’ün kızı ve
halkını iyileştirmeye adamış bir vatandaş olarak tanımlamıştır (“Bizim Nobel Ödülümüzü
Alan Prof. Dr. Türkan Saylan,” 2009)(“Obituary – Professor Dr. Turkan Saylan 1935-2009,”
2009; ; Saylan, 2009; “Prof. Dr. Türkan Saylan (1935-2009),” 2015; “Professor Dr Turkan
Saylan | International Leprosy Association - History of Leprosy,” n.d.). Cumhuriyet
döneminin ilk müteahhitlerinden olan Fasih Galip Bey ile evlenmesinin ardından Müslüman
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olarak Leyla ismini alan İsviçreli Lili Mina Raiman çiftinin beş çocuğunun en büyüğüdür
(“Türkân Saylan - Biyografya,” n.d.).
1944-1946 yılları arasında Kandilli İlkokulu’nda eğitim hayatına başlamış, ardından 19461953 yılları arasında Kandilli Kız Lisesi’nde öğrenimine devam etmiştir (“Türkân Saylan Biyografya,” n.d.). 1957 yılında evlenmiş ve iki oğlu olmuştur. Oğullarından biri grafik
tasarımcısı diğeri ise doktor olan oğullarından iki torunu olmuştur (Arsu, 2009; “Professor Dr
Turkan Saylan | International Leprosy Association - History of Leprosy,” n.d.; “Türkân
Saylan - Biyografya,” n.d.). 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun
olarak mesleki hayatına 1964-1968 yılları arasında çalışmış olduğu Sosyal Sigortalar
Nişantaşı Hastanesi’nde başlamış, Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında uzmanlığını almıştır
(“Bizim Nobel Ödülümüzü Alan Prof. Dr. Türkan Saylan,” 2009; “Professor Dr Turkan
Saylan | International Leprosy Association - History of Leprosy,” n.d.; “Türkân Saylan Biyografya,” n.d.; Solberg, 2009; “Prof. Dr. Türkan Saylan (1935-2009),” 2015). 1968 yılında
ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı’nda Başasistan olarak görevini
sürdürmüştür. 1971 yılında Britanya Kültür Komitesi’nin bursu ile İngiltere’de eğitim
görmüş, 1972’de Doçent unvanını almıştır (“Obituary – Professor Dr. Turkan Saylan 19352009,” 2009; “Prof. Dr. Türkan Saylan (1935-2009),” 2015; “Professor Dr Turkan Saylan |
International Leprosy Association - History of Leprosy,” n.d.; “Türkân Saylan - Biyografya,”
n.d.).
1974’de İngiltere’de ve 1976’da Fransa’da kısa süreli çeşitli çalışmalara katılmış, Lepra
(Cüzzam) çalışmalarına başlamış, Cüzzamla Savaş Derneği’ni kurmuştur. 1977 yılında ise
Profesör unvanını alarak mesleki hayatını sürdürmüştür (Arsu, 2009; ; Solberg, 2009; “Bizim
Nobel Ödülümüzü Alan Prof. Dr. Türkan Saylan,” 2009; “Obituary – Professor Dr. Turkan
Saylan 1935-2009,” 2009; “Prof. Dr. Türkan Saylan (1935-2009),” 2015; “Professor Dr
Turkan Saylan | International Leprosy Association - History of Leprosy,” n.d.; “Türkân
Saylan - Biyografya,” n.d.; “Turkan Saylan - The Scotsman,” n.d.).
Saylan, 1980’lerde halk arasında "cüzzam" olarak bilinen lepra üzerine çalışacak bir yardımcı
aramış ve meslektaşı Müeyyet Perk, yeni mezun hemşire Ayşe Yüksel'i aramıştır. Ayşe
Hemşire bu yıllarda akademisyenlik sınavlarına hazırlanmasından dolayı bu teklife cevabı
"Hayır" olmuştur. Gelen ısrarlı aramalar sonrası Ayşe Yüksel Müeyyet Hanımın yanına
giderek, "Müeyyet Hocam siz söyleyemiyorsunuz herhalde, ben gidip söyleyeyim" diyerek
Türkan Saylan'ın İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki odasına kadar gitmiştir. Odanın
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yazmalı perdeleri, yerdeki Anadolu kilimi, masasındaki maden işçisi heykeli, telefon ile
konuşması, hemşire, hekim ve hastalarıyla olan iletişimi Yüksel'i şaşırtır: "O güne kadar bir
profesör hekimde görmediğim şeylerdi. 'Hayır' demeye gittiğim odasında 'Evet' dedim. Hiçbir
zaman da pişman olmadım." Saylan'ın Ayşe Yüksel ile olan bu tanışma anı, 30 yıllık sıkı bir
yol arkadaşlığına dönüşmekle kalmayıp, lepra hastalığı ve bu hastalıktan muzdarip olan
kişilerin toplumda yaşadığı sosyal dışlanmaya karşı da zorlu bir mücadeleye dönüşmüştür
(“Türkan Saylan’ın ölüm yıldönümü: Korkusuz bir eğitim ve halk sağlığı savaşçısı - BBC
News Türkçe,” n.d.).
Tıp fakültesi öğrencisiyken evlenen Türkan Saylan, ilk çocuğuna hamileyken ders için
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ni ziyarete gider. Gördüklerinden çok
etkilendiğini düşünürken bahçe duvarının dış tarafındaki lepra servisindeki hastalar dikkatini
çeker (“Türkan Saylan’ın ölüm yıldönümü: Korkusuz bir eğitim ve halk sağlığı savaşçısı BBC News,” n.d.).
Ayşe Yüksel'in Saylan'dan dinlediği anıları şöyle:
"Türkan Hoca ve arkadaşlarına hastalara dokunmamaları ve uzaktan bakmaları söylenmiş.
Türkan Hoca çok şaşırmış - 'Bir hekim olarak neden dokunmayalım' diye! O gün karar
vermiş, ilerde bir gün bu konu ile uğraşacağına. Mezun olmuş, çocuklarını büyütmüş, cildiye
uzmanı olmuş. Artık zamanı geldi diyerek İngiltere'ye lepra konusunu öğrenmeye gitmiş. Bir
yıl sonra Türkiye'ye dönerek Sağlık Bakanlığı'na müracaat edip, lepra konusunda sorumluluk
almak istediğini söylemiş." Saylan’ın bir makalesinin başlığı ‘Dokunmak ve Duymak’ tır. Ona
göre hekimliğin temel etik ilkesi: “Her hastanın farklı bir insan olduğunun bilincinde olmak”.
Konu her ne olursa olsun, “Sorunlara el sürmek, hissetmek, anlamak”tan söz eder.
“Dinlemek!” der: “Karşısındakine değer vermek, onu keşfetmeye çalışmak, keşfederken onun
kendi kendini keşfetmesini sağlamak ve yolu açmak olduğunu vurgulamaktadır (“Türkan
Saylan: Bir İstisna | Birikim Dergisi,” n.d.)
Sağlık Bakanlığı-Emmaus işbirliği ile 1983-1995 yılları arasında Yüksel ve Saylan'ın da
aralarında olduğu ekip ile, lepranın olduğu bütün iller (başta Van ili olmak üzere), ilçeler
köyler araştırılmış, hasta ve yakınlarına ulaşılmıştır. Lepralı hasta ve yakınlarına tıbbi ve
cerrahi tedavileri yapılmış, fiziksel ve sosyal rehabilitasyonları sağlanmıştır. Saylan ve Ayşe
hemşirenin bu çabalarının sonucu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye'yi lepranın azaldığı
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ülkeler arasında ilan etmiştir. (“Türkan Saylan’ın ölüm yıldönümü: Korkusuz bir eğitim ve
halk sağlığı savaşçısı - BBC News,” n.d.)
Saylan, Hindistan’da 1986 yılında “Uluslararası Gandhi Ödülü” nü almıştır. 1982–1987 yılları
arasında ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı'nı,
1981–2002 yılları arasında 21 yıl gönüllü olarak İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Lepra
Hastanesi’nde başhekimlik görevini yürütmüştür (Solberg, 2009; “Obituary – Professor Dr.
Turkan Saylan 1935-2009,” 2009; “Prof. Dr. Türkan Saylan (1935-2009),” 2015; “Professor
Dr Turkan Saylan | International Leprosy Association - History of Leprosy,” n.d.; “Türkân
Saylan - Biyografya,” n.d.). Ayrıca Avrupa Dermatoloji-Venereoloji Akademisi ve
Uluslararası Lepra Derneği üyeliği yapmış, Dermatopatoloji Laboratuvarının, Behçet
Hastalığı ve Cinsel İlişkiyle Bulaşan Hastalıklar Polikliniklerinin kurulmasında yer almıştır
(“Türkân Saylan - Biyografya,” n.d.). Saylan, 2006 yılına kadar ise Lepra hastalığı üzerine
Dünya Sağlık Örgütü’nün danışmanlığını ve Uluslararası Lepra Birliği üyeliği ve müdür
yardımcılığını yapmıştır (Arsu, 2009; Solberg, 2009; “Türkân Saylan - Biyografya,” n.d.).
1989 yılında devrimci ve laik rejimin hukukunu korumak ve geliştirmek, genç kızları ve
kadınları eğitmek için bir grup Atatürkçü aydın tarafından kurulan ÇYDD ülke çapında 95
şubesi ile 20.000'in üzerinde gönüllü tarafından yönetilmektedir; projeleri arasında okullar
inşa etmek, kitap ve müzik enstrümanları gibi kaynakları bağışlamak ve tüm eğitim
seviyelerinde erkek ve kız öğrencilere burs vermek bulunmaktadır. Derneğin kurucularından
olan Saylan, 18 Mayıs 2009’a kadar da dernek Genel Başkanlık görevini üstlenmiştir (“Bizim
Nobel Ödülümüzü Alan Prof. Dr. Türkan Saylan,” 2009; “Obituary – Professor Dr. Turkan
Saylan 1935-2009,” 2009; “Professor Dr Turkan Saylan | International Leprosy Association History of Leprosy,” n.d.; “Türkân Saylan - Biyografya,” n.d.; “Turkan Saylan - The
Scotsman,” n.d.; Solberg, 2009).
31 Mart 2000 tarihinde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Sosyal Hizmetler
Danışma Kurulu üyeliğine ve 2 Şubat 2001’de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer
tarafından YÖK üyeliğine seçilmiş, bu görevini Şubat 2007’ye kadar sürdürmüştür. Aralık
2002’de emekli olmuş, 2003-2004 yılları arasında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu
ve İstanbul İl İnsan Hakları Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Ayrıca 14 Nisan 2007’de
Ankara- Tandoğan’da ve 29 Nisan 2007’de İstanbul Çağlayan’da düzenlenmiş olan
“Cumhuriyet Buluşmaları”nın da organizatörü olarak görev almıştır (“Bizim Nobel
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Ödülümüzü Alan Prof. Dr. Türkan Saylan,” 2009; “Obituary – Professor Dr. Turkan Saylan
1935-2009,” 2009; “Prof. Dr. Türkan Saylan (1935-2009),” 2015; “Türkân Saylan Biyografya,” n.d.)
Saylan tıbbi çalışmalar ile yetinmemiş sosyal projeler üzerinde de büyük emekler vermiştir.
Kurucu üyelerinden olduğu ÇYDD ‘Kardelen’ projesiyle ülkemizde yaklaşık 36.000 kız
çocuğunu okutabilmek için verdiği mücadele ile tanınmaktadır. Hayatını bir zamanların
korkulu rüyası olan cüzzamı kökünden kazımaya ve okutulmayan kız ya da erkek
çocuklarının laik, çağdaş eğitimine adamıştır. ÇYDD projeleri ile, küçük yaşta evlenmeye
zorlanan başta kız çocukları olmak üzere en az 58.000 çocuğun derneğin verdiği burslarla
eğitimlerini sağlamıştır. Ayrıca ÇYDD dışında Kandilli Kız Lisesi Kültür ve Eğitim
Vakfı’nın kurucu başkanlığını yapmıştır (Arsu, 2009; “Bizim Nobel Ödülümüzü Alan Prof.
Dr. Türkan Saylan,” 2009; “Türkân Saylan - Biyografya,” n.d.).
1990 yılında “Ülkemizde Yılın Kadını” ödülü; 1991'de Lions tarafından Melvin Jones Ödülü;
1997 yılında Rotaryenler tarafından Kuvayi Milliye ve Türk Lions Vakfı tarafından Fahrettin
Gökay ödülü verilmiştir. Ayrıca, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından
“Atatürk'ün İlkeleri ve Reformları Ödülü” ne layık görülmüş, 2000 yılında Rıfat Ilgaz Kültür
Merkezi'nin “Onursal Ödülü” ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca 2001 yılında İtalya'da “Foyer des
Artistes” Enstitüsü tarafından tıp dermatolojisi alanındaki çalışmaları için altın madalya ile
ödüllendirilmiş, “Atatürk Cemiyeti Derneği” ödülüne; 2002 yılında Art Society'nin onur
ödülüne; 2004 yılında “Yılın En Yürekli Kadını” ödülü ile aynı yıl içinde İzmir Karşıyaka
Belediyesi tarafından “İnsan Hakları” ödülüne ve 2006 yılında da Çağdaş Eğitim Kooperatifi
tarafından “ÇEK” ödülüne layık görülmüştür (“Bizim Nobel Ödülümüzü Alan Prof. Dr.
Türkan Saylan,” 2009; “Obituary – Professor Dr. Turkan Saylan 1935-2009,” 2009).
Saylan’ın yapmış olduğu tıbbi çalışmaları üzerine 390’ı Türkçe ve 50’si yabancı dergilerde
yayımlanmış olan toplam 440 adet yayını bulunmaktadır. Sosyal, siyasal ve tıbbi içerikli
olmak üzere 204 adet gazete makalesi mevcuttur. Ayrıca Türkçe tıbbi dergiler ve kongre
kitaplarında yer alan 186 adet yayımlanmış derleme ve olgu bildirileri çalışmaları mevcuttur.
“At Kız”, “Cumhuriyet Bireyi Olmak I ve II”, “Güneş Umuttan Şimdi Doğar”, “Geçmişten
Geleceğe…Çağdaş İnsan Söyleşileri”, “Deri ve Zührevi Hastalıklar (Ders Kitabı)”, ve
“Yapıcılığın Gücü” olmak üzere toplam 6 adet de kitabı bulunmaktadır (“Bizim Nobel
Ödülümüzü Alan Prof. Dr. Türkan Saylan,” 2009; “Obituary – Professor Dr. Turkan Saylan
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1935-2009,” 2009; “Prof. Dr. Türkan Saylan (1935-2009),” 2015; “Türkân Saylan Biyografya,” n.d.).
SONUÇ
30.000'den fazla burs, sayısız yayın, vb. Saylan'ın hayatını bir kelimeyle özetleyeceksek hiç
şüphesiz “mücadele” olurdu. Son dövüşü hayatının son on yılını kapsayan kansere karşıydı.
Doktorlarının tavsiyelerine rağmen, etkinlikler, konserler ve basın toplantıları yoluyla herkes
için eğitim ihtiyacının farkındalığını artırma çabalarına devam etti. Tüm bu çabaları devam
ederken 18 Mayıs 2009 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Saylan, çağdaş hayatın sembolü
olarak, hayat boyu mücadelesinde gerçek bir kazanan olduğunu herkese gösterdi. (“The
Memory of Turkan SAYLAN,” n.d.).
Ülkemizin geri kalanı gibi, ülkemiz için verdiği mücadele, emek ve değere minnettarız. O,
çok sevdiği ülkenin çocuklarının, gençlik, kadın ve yoldaşlarının düşünceleri, ilkeleri ve
değerleriyle yaşayacaktır.
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ÖZET
Semahat Arsel, Vehbi Koç ve Sadberk Koç’un en büyük çocuğudur. 1950’li yıllarda
karaciğeri ile ilgili yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle başta Türkiye olmak üzere Almanya,
İsviçre, İngiltere, Amerika, Rusya, İsveç, Japonya gibi birçok farklı ülkede uzun süre tedavi
görmüştür. Sağlık çalışanlarına yönelik yaptığı gözlemler sonucunda iyi eğitimli bir
hemşirenin hasta bakımını ne derece etkilediğine bizzat şahit olmuş ve hemşirelik mesleğinin
hak ettiği konumda olmadığını fark etmiştir. Babası Vehbi Koç’un desteğiyle 1974 yılında
Vehbi Koç Vakfı bünyesinde “Hemşirelik Fonu” kurulmasına öncülük etmiş ve yardımların
bu fon üzerinden dağıtılmasını sağlamıştır. Fon tarafından, ülkemizdeki birçok hemşirelik
okuluna eğitim materyali ve kitap desteği sağlanmıştır. Öğrencilere ve eğitimci hemşirelere
burs verilmiş ve birçok bilimsel aktiviteye destek sağlanmıştır.
Zaman içerisinde hemşirelerden ve eğitimcilerden gelen eğitim taleplerini karşılamak üzere
1992 yılında, Amerikan Hastanesi bünyesinde Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma
Merkezi (SANERC) kurulmuştur. SANERC, 2004 yılında Koç Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu’na bağlanmış olup aynı yıl “Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi”
yayınlanmaya başlanmıştır. SANERC, 2010 amacı sağlık bakımında mükemmelliği sağlamak
olan Amerikan Hemşireler Yetki Belgelendirme Merkezi (The American Nurses
Credentialing Center – ANCC) tarafından akredite edilmiş ve 2015 yılında bu akreditasyon
belgesi yenilenmiştir. Bu sene SANERC’in 25. Kuruluş yılı olup, kurulduğu günden bugüne
yaklaşık 10.000’in üzerinde hemşireye eğitim verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Hemşirelik, eğitim, Semahat Arsel.
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ABSTRACT
Semahat Arsel is the eldest child of Vehbi Koç and Sadberk Koç. Due to the health problem
with her liver in 1950s, she received treatment for a long time in various different countries as
Turkey, in particular, Germany, Switzerland, England, the USA, Russia, Sweden and Japan.
As a result of the observations she made about the medical staff, she, herself, witnessed how
much a well-educated nurse can affect the health care of a patient and she realized that
nursing profession was not in the position that it deserved. With the support of her father,
Vehbi KOÇ, she pioneered the establishment of “Nursing Fund” within the Vehbi KOÇ
Foundation in 1974 and distributed the donations through this fund. Several nursing schools
in Turkey were provided with educational materials and textbooks by the fund. Students and
trainer nurses were given scholarships and several scientific activities were also supported.
During the course of time, in order to meet the education demand from the nurses and
instructors, Semahat Arsel Nursing Education and Research Center (SANERC) was founded
in 1992 under the American Hospital. SANERC joined the Koc University Nursing School in
2004 and in the same year the “Journal of Education and Research in nursing” was started to
be published. SANERC was accredited by the American Nurses Credentialing Center –
ANCC and its accreditation certificate was renewed in 2015. This year is the 25th foundation
anniversary of SANERC and since its foundation, about more than 10.000 nurses have been
educated.

Key words: Nursing, education, Semahat Arsel.
SEMAHAT ARSEL’IN HAYATI
Doğum adı ile Semahat Sevim Arsel, 1928 yılında Ankara'da Vehbi Koç ve Sadberk
Koç'un en büyük çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Semahat Sevim Arsel, İstanbul Amerikan
Kız Koleji ve Almanya Goethe İnstitu’de öğrenim görmüştür. İngilizce ve Almanca
bilmektedir. 1956 yılında Dr. Nusret Arsel ile evlenen Semahat Arsel’in çocuğu yoktur (1,2).
Karaciğeri ile ilgili yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bir sürü ameliyat geçiren Arsel tedavi
gördüğü sırada özveri ve fedakarlık isteyen hemşirelik mesleğinin eksikliklerini ve meslek
adına yapılması gerekenleri en yakından gözlemlemiştir (3). Semahat Arsel hemşirelik
mesleği ile gerçek anlamda ilgilenmeye 1974’te annesi Sadberk Hanım’ı kanserden
kaybettikten sonra başlamıştır. Bu tarihten sonra bu mesleğin gelişimini desteklemeye karar
vermiştir. Bir röportajında hemşirelik konusunda Amerika Cornell Üniversitesi'nde hemşirelik
yüksek lisansını yapan Fahrunissa Seden’den etkilendiğini söylemiştir. Seden’in kendisine
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Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu'nun kurulması sürecinde birlikte çalışmayı
teklif etmesiyle birlikte gönüllü çalışmaları hız kazanmıştır. O yıllarda hemşirelik okullarında
eğitim kitaplarının ve eğitim materyallerinin yetersizliği, eğitmenlerin hemşirelik dışında
başka meslek üyelerinden olması gibi çeşitli yetersizlikler söz konusu olmuştur. Babası Vehbi
Koç’un da desteği ile 1974’te Hemşirelik Fonu’nun kurulmasına öncülük etmiş ve yardımları
bu fon üzerinden planlamaya başlamıştır. Bu fonun etkin olarak kullanılabilmesini için
Semahat Arsel’in başkanlığında, Türk Hemşireler Derneği temsilcileri, Hemşirelik
Yüksekokullarının Müdürleri ve Sağlık Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir “Hemşirelik
Komitesi” kurulmuştur. Komitenin ilk isteği eğitim kitaplarının temin edilmesi olmuştur. İkisi
Amerika’dan getirilip tercüme ettirilmek üzere 16 ders kitabı bastırılarak, okullara dağıtımı
sağlanmıştır.

Komite

tarafından,

ülkemizdeki

birçok

hemşirelik

okuluna

eğitim

materyallerinin desteği sağlanmıştır. Öğrencilere ve eğitimci hemşirelere burs verilmiş, birçok
bilimsel aktivite desleklenmiştir. Ayrıca mesleki çalıştayların düzenlenmesi, verilmesi ve ilk
yoğun bakım hemşireliği kurslarının verilmesi sağlanmıştır (3,4).
SEMAHAT ARSEL’İN ÖNCÜLÜK ETTİĞİ KURULUŞLAR
Semahat Arsel, 1964 - 1972 yılları arasında Koç Holding yönetim kurulu üyeliği, Vehbi Koç
Vakfı yönetim kurulu üyeliği ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kurucu üyeliğini
üstlenmiştir (2). Ayrıca Florance Nightingale Vakfı İkinci Başkanı ve Koç Üniversitesi Sağlık
Yüksek Okulu kuruculuğunu yapmıştır (3). Sahada çalışan hemşirelerin özel alanlarda bilgi
ve becerilerini geliştirebilmeleri, zaman içerisinde hem eğitimcilerden hem de hemşirelerden
gelen eğitim taleplerini karşılamak üzere 1992 yılında, Amerikan Hastanesi bünyesinde
Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin (SANERC) kurulmasına öncülük
etmiştir (3,5). Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje Destekleme Programı 2003 yılında
oluşturularak hemşire araştırmacılara fon verilmeye başlanmıştır. Hemşirelik Fonu Proje
Destekleme Programı ile 2017 yılına kadar 50 projeye destek verilmiştir (5).
SANERC, 2004 yılında Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’na bağlanmış ve büyüyen
eğitimci kadrosu ile birlikte eğitim faaliyetlerinde artmalar oluştur. SANERC’in sürekli yayın
organı olan “Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi” yayınlanmaya aynı yıl içerisinde
başlamıştır. SANERC, 2010 yılında Amerikan Hemşireler Birliği’nin bir alt kuruluşu olan ve
amacı eğitim merkezlerinin akreditasyonu yolu ile hemşirelikte ve sağlık bakımında
mükemmelliği sağlamak olan Amerikan Hemşireler Yetki Belgelendirme Merkezi (The
American Nurses Credentialing Center – ANCC) tarafından akredite edilmiş ve 2015 yılında
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bu akreditasyon belgesi yenilenmiştir. SANERC Türkiye’nin ve yakın bölgesinin mezuniyet
sonrası hemşirelikte sürekli eğitim programları veren ve uluslararası ANCC akreditasyonu
olan tek merkezi olmuştur. 2018’de 25. kuruluş yılını kutlayan SANERC’de şimdiye kadar
10.000’in üzerinde hemşire eğitim almıştır (5).
Semahat Arsel, Türk hemşireliğinin profesyonel gelişimi için çok çaba sarf etmiş, maddi ve
manevi olarak pek çok katkıda bulunmuştur. Hemşirelik yasasının güncellenmesinden
hemşirelik mesleğinin desteklenmesi için ulusal ve uluslararası pek çok toplantıya gönüllü
olarak katılmıştır (3,4). Semahat Arsel’e 16 Mayıs 2012’de hemşirelik mesleğine
katkılarından dolayı İstanbul Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' unvanı verilmiştir. Bu
törende Semahat Arsel’in Türk hemşireliği için dünya literatüründe eşine rastlanmayan
gönüllü öncüsü, koruyucusu ve destekçisi olduğunu vurgulanmıştır (3).
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ÖZET
Hemşireler ve diğer hizmet sağlayıcıları, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için halka sunulan
aşılar hakkında bilgilendirmekle görevlidir. Hemşireler de dahil olmak üzere sağlık hizmeti
sağlayıcıları, bulaşıcı hastalıkların insani bedeli ile ilgili tarih derslerini bilmelidir. Sağlık
hizmeti sağlayıcıları, halk için aşılama bilgisinin temel kaynağıdır ve halkın bulaşıcı
hastalıklara karşı bağışıklama konusunda bilinçli kararlar almasında yardımcı olma
anahtarıdır. Avrupa göçünün zirvede olduğu 19. yüzyılın son yıllarında, binlerce Polonyalı,
İrlandalı, İtalyan ve Rus, New York ve Chicago'nun gecekondularına toplanmış, Amerika'da
iş ve yeni bir yaşam arayışına girmişlerdir. New York'a ve Chicago'ya gelen göçmenler, su
veya kanalizasyon için sıhhi tesisat olmaksızın küçük dairelerde zor koşullarda yaşamak
zorunda kalmışlardır. 20. yüzyılın başında bu iki kentin tarihsel verileri bir araya getirilerek,
hemşirelerin New York'un Aşağı Doğu Yakası'nda ve Chicago'nun gecekondu semtlerindeki
çalışmaları, bu topluluklar arasında bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığı, mağdurların
yaşadığı ıstıraplar ve aşılamadan önceki dönemde aileler ve hemşireler üzerinde yapılan
baskılar vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Salgın, Hemşire, Tarih

ABSTRACT
Working on the front lines of health promotion and health care, nurses and other providers are
charged with informing the public about offered vaccines. Health care providers, including
nurses, should know the lessons of history related to the human toll of infectious diseases.
They are the main source of vaccination information for the public and are key to helping the
public make informed decisions regarding immunization against infectious diseases. In the
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last decades of the 19th century, when European immigration was at its peak, thousands of
Poles, Irish, Italians, and Russians crowded into the tenements of New York City and
Chicago, seeking work and a new life in America (Lusk ve ark. 2016). In New Yorkand
Ghicago, newly arrived European immigrants lived in the tenement slums of the Lower East
Side, crowding into tiny flats without plumbing for water or sewage. At the beginning of the
20th century, the historical data of these two cities were brought together to examine the work
of nurses on the Lower East Side of New York and Chicago's slum districts, the incidence of
infectious diseases among these communities, the suffering of the victims and the families
and nurses the pressures emphasized.
Key words: Epidemic, Nurse, History
GİRİŞ
Yüzyıllar boyunca, dünyanın bir çok bölgesinde yaşayan insanlar çiçek hastalığının
zayıflatılmış şeklini kasıtlı bir şekilde enjeksiyon yapılmasıyla bağışıklığın sağlandığını
bilmektedir. İngiliz doktor Edward Jenner, 18. yüzyılın sonlarında hastalığın kendisiyle
tehlikeli bir şekilde maruz kalınmadan çiçek hastalığını gerçekten nasıl önlenebileceğini
keşfetmiştir ve aşılamaya karşı iki yüz yıldan fazla süredir devam eden tartışmayı başlatmıştır
(1). Hayat kurtarabilir, ama insanlara da zarar verebilir mi? Devletler, insanlara yabancı bir
madde enjekte etmek zorunda mı kalmalı? Aşının güvensizliği 19. ve 20. yüzyılın başlarında
kayda değer bir halk direncine yol açmış ve aşılama seviyesini geriletmiştir. Polis ekipleri ve
doktorlar aşılama için daha fakir mahallelere gönderilmişler ve eğer gerekli görülürse,
insanlara zorla aşılama yapılmıştır. Geçen yüzyıldaki çiçek hastalığı salgınları, aşının var
olmasına rağmen, bulaşıcı hastalıklarla ilgili daha yeni olayları anlamak için örnek teşkil
etmektedir (2).
Şiddetli bir çiçek hastalığı salgınında, 1901 ile 1903 yılları arasında Boston'da 270 ölüm olan
1,596 vakada ölüm oranı % 17 iken, yaşayanların çoğu şüphesiz yaralanmıştı. Salgınları
önlemek için sağlık görevlileri Boston halkı için çiçek aşılamasını zorunlu kıldı. Aşılanmayı
reddetmek 5 dolar para cezası ya da hapiste 15 gün anlamına geliyordu. Polis ekipleri ve
aşılama doktorları daha fakir mahallelere gönderildiler ve eğer gerekliyse, aşılama yapılırken
insanlar zorla tutuldu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, birçok Bostonlu sivil özgürlüklerin
ihlalini protesto etti, ancak yasa onaylandı (3).
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Bu iki kentin 20. yüzyılın başındaki tarihsel verileri bir araya getirilerek hemşirelerin New
York'un Aşağı Doğu Yakası'nda ve Chicago'nun gecekondu semtlerindeki çalışmaları, bu
topluluklar arasında bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığı, mağdurların yaşadığı ıstıraplar ve
aşılamadan önceki dönemde aileler ve hemşirelere yapılan baskılar vurgulanmaktadır. New
York ve Chicago, Baltimore, Boston veya Philadelphia ile karşılaştırılabilir, bu şehirler 19.
yüzyılın sonlarına doğru ilerleyen dönemdeki kadınlar tarafından şehirli yoksullar arasında
hemşire ziyaretleri çalışmalarını kurduğu için temsilci şehirler olarak seçilmiştir (4).
1890'LAR NEW YORK VE CHİCAGO: GECEKONDU’ DA YAŞAM
Avrupa göçünün zirvede olduğu 19. yüzyılın son yıllarında, binlerce Polonyalı, İrlandalı,
İtalyan ve Rus, New York ve Chicago'nun gecekondularına toplanmış, Amerika'da iş ve yeni
bir yaşam arayışına girmişlerdir. New York'a ve Chicago'ya gelen göçmenler, su veya
kanalizasyon için sıhhi tesisat olmaksızın küçük dairelerde zor koşullarda yaşamak zorunda
kalmışlardır. Tarihçi Markel’in (2000) yazdığına göre, “Amerikalı meslektaşları, Avrupalı
meslektaşları gibi, yolsuzluk, yardım, tehlike ve hastalık yayıyorlardı…..kir, gürültü, aşırı
kalabalık ve kötü kokular günlük yaşamın hemen hemen her alanına yayılmıştı” (4,5).
New York'a yeni gelen Avrupalı göçmenler, Aşağı Doğu Yakasının mahallelerinde su veya
kanalizasyon için sıhhi tesisat olmaksızın küçük dairelerde sıkışarak yaşadılar. Chicago'da,
göçmenlerin barınağı aynıydı. Binlerce küçük ev veya kır evinde her odada bütün aile
bireyleri birlikte yaşadılar. Evler, avlu ve açık alansız inşa edildi ve tipik olarak su veya sıhhi
sistemlere bağlı değildi (New York'ta olduğu gibi). Floransa Kenti'nin 1894 tarihli Büyük
Şehirlerin Gecekonduları için yazdığı bir rapora göre, “düşük tavanlı, ışıklandırılmamış,
havalandırılmamış odalar, sokak seviyesinin altında, kışın nemli ve soğuk, yazları sıcak ve
kapalı; yakın (özel) çukur ve kanalizasyon bağlantıları nedeniyle her zaman bozuktu. Çoğu
yatak odasında dışa açılan cam yoktu, % 3'ünde banyo vardı, % 75'i ise insan atıkları için
kazılmış özel çukurlardı (6).
GECEKONDULARDA BULAŞICI HASTALIKLAR
İleri dönem girişimlerinde, hastalıkların insanlar üzerine etkisini anlamak adına Henry Street
Hemşireler Yerleşkesi (HSS) ve Misafir Hemşire Derneği (VNA) kurulmuş ve
desteklenmiştir. HSS 1893'te kurulmuş, Chicago'nun VNA'sı ise 1889'da faaliyete başlamış,
aynı yıl da Jane Addams'ın Hull Evi kurulmuştur. Bu aşılama öncesi çağda, bulaşıcı
hastalıklar binlerce çocuğun ve bazen de tüm ailenin ölmesine neden olmuştur. Tifo ateşi,
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gecekondu bölgelerinde içme ve yeme hazırlığı için temiz su bulunmaması ve aynı zamanda
sakinlerin işlenmemiş kanalizasyona sürekli maruz kalması nedeniyle artmıştır. Chicago’daki
Misafir Hemşire Derneği (VNA)’nın misyonu “Hastalık döneminde kaliteli katılımı güvence
altına alamayan hemşirelere ziyarette bulunmak ve hastalığın uygun bakımını ve temizliğini
öğretmektir” (4). 1892'de VNA hemşiresinin yöneticisi görevinin büyüklüğünü şöyle anlattı:
“Hiç kimse Hull House' daki hemşirelerle aynı ortamda bulunmadıkça onların uğraşmak
zorunda kaldığı terbiyesiz sözleri ve cehaleti anlayamaz”. New York’taki HSS’nin kurucusu
ve Henry Street Misafir Hemşire Servisi’nin kurucusu Lillian Wald, Doğu Yakası’nın sorunu
hakkında şunları yazmıştır: “Bebek hemşireleri yaz aylarında artan bağırsak şikayetine neden
olan bebek ölümlerini bildirmişlerdir. Karantinaya alınmayan kızamıklı çocuklar vardı. Tifolu
yetişkinler vardı.. Hastalığı meydana getiren şartlar arasında tüberkülozdan ölen genç bir kız
vardı” (4,7).
Henry Street'i ziyaret eden hemşirelerin temel işlevi, akut vakalar, tifo, boğmaca, çocuk felci,
grip, difteri, kızamık, kabakulak ve tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklar için hemşirelik bakımı
sağlamaktır (7). Aynı şey Chicago'da da geçerliydi. Chicago’nun VNA' sından alınan kayıtlar,
bu enfeksiyonların kapsamını ve insan maliyetini görselleştirmek için bir fırsat sunuyordu.
1897 de bulaşıcı hastalıkların ilk yılı, VNA’ nın Yıllık Faaliyet Raporlarında yer alan türe
göre bozulduğu anlaşılmış, Chicago’daki VNA hemşireleri 165 tifo ateşli, 141 difterili, 141
kızamıklı ve 93 boğmacalı hasta olmak üzere yüzlerce hastaya bakım vermişlerdir. Bu
dönemde bulaşıcı hastalıkların korkutucu normalliğini gösteren menenjit çocuk bulaşıcı
hastalıkları arasında (1897'de 23 vaka ile) yer almaktadır (4)
1894 baharı Chicago ürkütücü çiçek hastalıklarından birini gördü. “Zararlı ev”, kapasitesinin
ötesine geçti ve İngilizce konuşan göçmenlerin çoğu kalabalık gecekondularda yaşadığı için,
insanlar evlerinde karantinaya alınmaya çalışılıyordu (4). Salgın devam ederken, Chicago
VNA hemşireleri belirli amaç için kurulmuş geçici bir izolasyon hastanesine sahipti ve çiçek
hastalığı olan 265 hasta tedavi edildi. Bu genç kadınların cesaretinin bir kanıtı olarak, 26
hemşire görev için gönüllü oldu ve bunların 4 tanesi çiçek hastalığıyla boğuştu. Her ne kadar
hepsi yaşamış olsalar da, bir vaka “Miss Henthornd” durumu ciddi olarak adlandırıldı (8).
BULAŞICI HASTALIĞI OLAN HASTALARDA HEMŞİRELİK BAKIMI
Antibiyotiğin ilk kullanılmaya başlandığı yıllarda, bulaşıcı hastalıklardan herhangi biri için
tedavi: esas olarak hemşirelik bakımı, hemşire veya ailesi tarafından kendisine verilen
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talimatlar ve öğretimden oluşmuştur. Bazı vakaların bakımında hemşirelere enfeksiyonun
diğer hastalara yayılma tehlikesi nedeniyle bakımı reddetme talimatı verilmiştir. Bulaşıcı
vakaları kabul etme ikilemi gerçekleşmiştir. Hemşireler devriye dolaşırken hastalıklara maruz
kaldıkları için hastalıkları aileden aileye kolayca yayabilme ihtimali oluşmuştur. Sonuç
olarak, sadece bulaşıcı vakalar için tek bir hemşire bakımının gündeme gelmesi söz konusu
olmuştur. Bununla birlikte, sadece bir bulaşıcı hasta bakım hemşiresine sahip olmak
hayırsever bağışçıların artmasından dolayı olanaksız hale gelmiştir. Buna karşın hemşireler,
gün sonunda bulaşıcı vakaları ziyaret etmeyi ve kendilerini ve başkalarını korumak için
kapsamlı önlemler almayı planlamıştır.
1902 yılında VNA, bulaşıcı vakalarla çalışan hemşireler için yıkanabilir şapkalar ve önlükler
sağlandı. Hemşirelerin kontrolü altında, tifo ateşi olan hastalar süngerle silindi ve sıcaklığını
azaltmak için alkolle masaj yapıldı. Hastaların ağızları temizlendi, sıvı bir diyet önerildi ve
kıyafetlerin, yatakların ve odaların düzenli bir dezenfeksiyonu başlatıldı. Bir 1895 vakasında,
sadece 3 hafta önce doğum yapmış olan bir İrlandalı kadın tifo ateşiyle çok hastaydı. VNA
hemşiresi, banyo yaptırdı ve masaj yaptı (muhtemelen alkolle) ve saçını kesti. Hemşire
kadının ağzını yıkadı ve evin dezenfeksiyonuna “katıldı” ve hastanın kız kardeşine bakım için
daha fazla talimat verdi (4).
Difteri, korkunç ve ölümcül bir hastalıktı (9). Tıbbi yönergelere göre, enfekte olmuş boğaz
“bol miktarda sıcak fizyolojik çözelti” ile mukus, irin ve nekrotik materyali” ortadan kaldırma
umuduyla uygulanmaktaydı. (4,7). 20. yüzyılın başlarında difteri için bir tedavi
geliştirilmiştir. Antitoksin olarak bilinen antikorlar, difteri bacillus toksinine karşı pasif
bağışıklık sağlamak için verildi (4). Halk, bu önleyici tedbirden yararlandı (10).
Bu dönemde aşılamadan önce, izolasyon ve karantina, hastalığın yayılmasını önleyen başlıca
araçlardı. Chicago'nun Sağlık Komiseri, VNA Başkanı Hemşire Harriet Fulmer'a 1899’da
yazdığına göre, “Bulaşmada izolasyonun değeri, difteri kürü ve çiçek hastalığında
aşılamadaki antitoksinin değeri, sabun ve suyun cömert kullanımının değeri ve kişinin genel
alışkanlığı” enfeksiyonların yayılmasını önlemek için önemlidir. New York'ta, HSS
hemşireleri Sağlık Bakanlığı'ndan (DOH) hemşirelerle yakın bir şekilde çalışmıştır.
Geçmiş zaman, “hemşirelerin bilgeliği, bilgisi, hataları ve vizyonu ve sağlık bakım
uygulamaları” hakkında bilgi vermiştir. Hemşirelerin aşıyı ebeveynlerle ya da politika
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yapıcılar ile tartışıp, bu hastalıkların neden olduğu tahribat bilgisi ve hemşirelerin halk
sağlığını geliştirmedeki rolü için hayati önem taşımaktadır (4).

KAYNAKLAR
1. Baxby, D. (1994). Vaccination. Jenner’s legacy. Berkeley, UK: Jenner Educational Trust.
2. Dayan, G. H., Quinlisk, M. P., Parker, A. A., Barskey, A. E., Harris, M. L., Hill Schwartz, J.
M., & Seward, J. F. (2008). Recent resurgence of mumps in the United States. New England
Journal of Medicine, 358, 1580-1589.
3. Albert, M. R., Ostheimer, K. G., & Breman, J. G. (2001). The last smallpox epidemic in
Boston and the vaccination controversy, 1901-1903. New England Journal of Medicine,
344(5), 375-379.
4. Lusk B., Keeling A.W., Lewenson B.S. (2016). Using nursing history to inform decisionmaking: Infectious diseases at the turn of the 20th century. Nurs Outlook 64 (2016) 170-178.
5. Markel, H. (2000). For the welfare of children: The origins of the relationship between US
public health workers and pediatricians. American Journal of Public Health, 90(6), 893-899.
6. Abbott, E. (1936). The tenements of Chicago, 1908-1935. Chicago, IL: University of Chicago
Press.
7. Keeling, A. (2007). Nursing and the privilege of prescription. Columbia, OH: Ohio State
University Press.
8. Burgess, W. K. (1990). This beautiful charity: Evolution of the Visiting Nurse Association of
Chicago, 1889-1920 (Doctoral dissertation). WI: University of Wisconsin-Milwaukee.
9. Weeks-Shaw, C. (1914). Text-book of nursing (3rd ed.) New York, NY: Appleton.
10. Memorial Institute for Infectious Diseases (1915). Chicago, IL. Retrieved from
http://hdl.handle.net/2027/chi.086557629 Erişim Tarihi: 12.09.2018.

431

SS-72 SAĞLIK ETİĞİ

HEALTH ETHICS
Arş. Gör. Ahmet EROL1 , Prof. Dr. Ayten ZAYBAK1
1

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Bornova/İZMİR

ÖZET
Tıp ve sağlık uygulamalarının geçmişi çok eski yıllara dayanmaktadır. Zaman içerisinde
sağlık uygulamalarını düzenlemeye yönelik çeşitli kanunlar konulmuştur. M.Ö. 1750 yılında
Hammurabi Kanunları, daha sonraki dönemlerde hekim andı metinleri oluşturulmuştur.
Ortaçağda sağlık uygulamalarında dini baskılar ön plana çıkmış, daha sonraları Rönesans
akımı tıp etiğini de etkilemiş, bilimsellik giderek artarken teoloji ve felsefeye bağımlılık
azalmıştır.
Dr. Thomas Percival, 1803 yılında yazdığı Tıp Etiği konulu nizamnamede, Tıp Etiği
kelimesini ilk defa literatürde kullanmıştır. 1900 yılında da Paris’te tıp etiği konusunda ilk
uluslararası kongre düzenlenmiştir. Tıp etiği ile ilgili asıl gelişmeler ise 1945 sonrasında
ortaya çıkmıştır. II. Dünya Savaşın sırasında Almanya'da Nazi hekimlerinin tıbbi araştırma
amacıyla insanlar üzerinde kıyım ve işkence uygulamaları, insanlık üzerinde çok derin ve
kötü izler bırakmıştır. Daha sonra Nuremberg mahkemesinde etik dışı davrandıkları için 20
Nazi doktoru yargılanmış ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için tıbbi kural ve
bildirgeler yayınlanmıştır. Nuremberg Kodları ve Dünya Tıp Birliğinin bildirgeleri gibi
örnekler, potansiyel bir tehlikeye karşı hastaları korumaya çalışmıştır. 1964 yılında Dünya Tıp
Birliği, Helsinki Bildirgesi'nde insanlar üzerindeki Biyomedikal araştırmaları etik yönden
düzenlemiştir. Sonraki yıllarda ise biyoetik kavramı tanımlanmış ve 1970’li yıllardan sonra
tıp etiği ile birlikte kullanılmaya başlamıştır.
Hemşirelikte etiğin gelişimi ise hemşireliğin ilk etik kodları olarak kabul edilen Florence
Nightingale Andı ile başlamış ve hemşireliğin yeni mesleki değerlerini ortaya koymuştur.
Hemşirelik, kendine özgü değerleri, ilkeleri olan bir meslek olarak kabul edilmeye
başlanmıştır. Daha sonraki yıllarda da Amerikan Hemşireler Birliği ve Uluslararası
Hemşirelik Konseyi var olan kodları gözden geçirerek çağa uygun, yeni hemşirelik kodlarını
ve değerlerini belirlemiştir.
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Anahtar Kelimeler: Etik; Etik Tarihi; Hemşirelik Etiği.

ABSTRACT
The history of medical and healthcare practices is very ancient. Over time, various laws have
been introduced to regulate health practices. In 1750 BC, the Hammurabi Laws were
established, and in the following periods, the doctor's oath texts were created. In medieval
times, religious pressures came to the forefront in health practices, later Renaissance
influenced medicine ethics, scientificness gradually increased, and the dependence on
theology and philosophy decreased.

Dr. Thomas Percival first used the medical ethics in the literature in his work on medical
ethics written in 1803. In 1900, the first international congress on medical ethics was held in
Paris. The main developments related to medical ethics emerged after 1945. During World
War II, the practice of Nazi physicians in Germany for massacres and torture on people for
medical research left very deep and bad marks on humanity. 20 Nazi doctors were later tried
for dealing with unethical conduct at the Nuremberg court and medical rules and notices were
published to prevent similar incidents from happening again. Examples such as the
Nuremberg Codes and the declarations of the World Medical Association have tried to protect
patients against a potential danger. In 1964, the World Medical Association, the Declaration
of Helsinki, organized ethical biomedical research on humans. In the following years, the
concept of bioethics was defined and started to be used together with medical ethics after the
1970s.

The development of ethics in nursing started with Florence Nightingale, the first ethical codes
of nursing, and revealed the new professional values of the nursing. Nursing has begun to be
accepted as a profession that has its own values and principles. In the following years, the
American Nurses Association and the International Nursing Council oversaw existing codes
and determined new nursing codes and values appropriate to the age.
Key words: Ethics; History of Ethics; Nursing Ethics.
SAĞLIK ETİĞİ
Etik, bireyin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümü olarak tanımlanabilir. Diğer bir
ifadeyle “teorik ahlak” veya “ahlak kuramı” da denilebilir (1). Etik, insanlar arasındaki
ilişkilerin temelinde yer alan değerleri, ahlaki bakımdan iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış
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olanın niteliğini ve temellerini araştıran felsefe dalıdır. Etik, insan eylemlerine yönelik
değerler felsefesi olarak meydana gelmiştir. Yunanca ethos (töre, gelenek, alışkanlık)
sözcüğünden türetilmiştir. Etik, ahlaki tutumların ardında yatan yargıları ele alarak, insanın
bütün davranış ve eylemlerinin temelini araştırmaktadır. Çoğu zaman birbirlerinin yerlerine
de kullanılan etik ile ahlak arasında yakın bir ilişki bulunmakla birlikte etik, ahlak ve toplum
tarafından belirlenen ahlaki ilkelerin niteliğini sorgulayan felsefedir (2). Etik tarih boyunca,
hayatın ve bilimin birçok alanında etkisini göstermiştir. Bu alanlardan biri de sağlığa yönelik
yapılan uygulamalardır.
Tıp ve sağlık uygulamalarının geçmişi çok eski yıllara dayanmaktadır. Zaman içerisinde
sağlık

uygulamalarına

yönelik

çeşitli

kanunlar

konulmuştur.

Hekimlerin

mesleki

uygulamalarında uyması gereken sosyal ve hukuki kuralları içeren ilk düzenlemeler Mısır’da
Hamurabi yasalarında yer almıştır. MÖ 1750 yılında Hammurabi Kanunlarında mesleğin nasıl
yapılacağı, hekimin çalışmaları, alacağı ücret, hekimin hatalı uygulamalarında kendisine
verilecek cezalar, hasta ve hekimler için koruyucu bir takım maddelere yer verilmiştir. Daha
sonraki dönemlerde hekim-hasta ilişkisinin düzenlenmesi amacıyla hekim andı metinleri
oluşturulmuştur. Bilinen ilk yazılı metin imhotep andıdır. Daha sonra Hipokrat andında (M.Ö.
4.-5. yüzyıl) insan yaşamına saygı, tıbbı öğretene saygı, ayrım yapmama, sır saklama,
mesleğe saygı ve dayanışma ilkeleri hekimlik uygulamasını şekillendirmiştir (3-5).
Oluşturulan Hipokrat Andı diğer bilim dallarına da yol göstermiş, burada yer alan ifadeler tıp
uygulamalarının yanı sıra Tıp Etiği ve Tıbbi Deontoloji için de dönüm noktası olmuştur (6).
Ortaçağda sağlık uygulamaları incelendiğinde dini baskıların ön planda olduğu görülmektedir.
Fakat Rönesans akımlarının ortaya çıkması tıp etiğini de etkilemiş, bilimsellik ve teknik
gelişme giderek artarken teoloji ve felsefeye bağımlılık azalmıştır (4,7).
Tarihte Tıp etiğinin gelişmesinde Dr. Thomas Percivalin önemli bir rolü vardır. Percival, 1803
yılında yazdığı Tıp Etiği konulu nizamnamede, Tıp Etiği kelimesini ilk defa literatürde
kullanarak hekimlerin hastalarına karşı ve hastaların hekimlerine karşı görevleri, hekimlerin
birbirlerine ve tıbba karşı görevleri ve tıbbın topluma karşı ve toplumun tıbba karşı
görevlerinden bahsetmiştir. 1900 yılında da Paris’te tıp etiği konusunda ilk uluslararası
kongre düzenlenmiştir (8,9).
Tıbbi etikle ilgili uluslararası metinlerden birisi de Dünya Hekimler Birliği Bildirgeleridir.
1926 yılında Uluslararası Hekimler Meslek Birliği olarak kurulan ve 1945 yılında Londra’da
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27 ülkenin katılımıyla yeniden organize olan Dünya Hekimler Birliği, tıbbın sorunlarının ele
alındığı bir forum düzenlemiş ve hekimlere yol gösterici yaklaşımları içeren bildirgeler
yayınlamıştır (10).
Tıp etiği ile ilgili asıl gelişmeler ise 1945 sonrasında ortaya çıkmıştır. II. Dünya Savaşı'nın
bitmesiyle birlikte önemli bir dönüm noktasına gelinmiştir. Savaş döneminde Almanya'da
Nazi hekimlerinin tıbbi araştırma amacıyla yüksekten düşme, donma, sıtma, hardal gazı,
kemik, sinir ve kas, kemik transplantasyonu, deniz suyu, epidemik sarılık, kısırlaştırma, tifüs,
zehir, yangın bombası, Yahudi iskeleti koleksiyonu gibi araştırma ve deneyler, insanlar
üzerinde kıyım ve işkence uygulamaları, insanlık üzerinde çok derin ve kötü izler bırakmıştır.
Daha sonra Nuremberg mahkemesinde etik dışı davranışlarından dolayı 20 Nazi doktoru
yargılanmıştır. Nuremberg mahkemelerinde alınan yargılama kararlarının sonucu olarak
Nuremberg kodu oluşturulmuştur. Nuremberg kodları, insan denekleri ile ilgili resmi etik
standartlar oluşturulduğu ilk uluslararası girişimdir. Alınan karar ile beraber Birleşmiş
Milletler Örgütü "soykırım" suçunu tanımlamış ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için
tıbbi kural ve bildirgeler yayınlanmıştır (10).
Nuremberg Kodları ve Dünya Tıp Birliğinin bildirgeleri gibi örnekler, potansiyel bir tehlikeye
karşı hastaları korumaya çalışmıştır. Nuremberg Kodlarına göre, araştırmaya katılacak
kişilerin öncelikle gönüllü olması, bilgilendirilmiş onamlarının alınması, araştırmaların
bilimsel açıdan yeterli ve uzman kişiler tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Deneyler
toplumun yararına yapılmalı, salt bilimsel kuşkuculuk için gerçekleştirilmemeli, önceki
çalışmalarla (hayvan araştırmaları) doğrulanmalıdır. Deneklerdeki gereksiz tüm fiziksel ve
mental yaralanma ve zedelenmelerin önlenmesi de Nuremberg Kodunda yer almıştır (10).
Dünya Tıp Birliği 1964 tarihinde, Helsinki Bildirgesi'nde insanlar üzerindeki Biyomedikal
araştırmaları etik yönden düzenlemiştir (4). Sonraki yıllarda ise biyoetik kavramı tanımlanmış
ve 1970’li yıllardan sonra tıp etiği ile birlikte kullanılmaya başlamıştır. Biyoetiğin konusu
hayattır; sadece tıp etiğinin ana konusu olan insan hayatı değil, doğada var olan tüm
organizmaların hayatıdır. Biyoetik, doğada var olan tüm canlı türlerini kapsayan değer
sorunlarını ele alan bir disiplindir. Biyoetik terimi ilk olarak, 1971 yılında, Van Rensselear
Potter tarafından kaleme alınan “Bioethics: Bridge to the Future” adlı kitabın başlığında yer
almıştır. Biyoetiğin gündeme gelmesi, özellikle moleküler biyologları ikileme sürükleyen
modern gen teknolojileri aracılığı ile başlamıştır (2,8).
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Biyoetik, tıbbi uygulamaların yanı sıra insanın doğayla ve çevreyle olan etkileşmelerdeki
değer sorunlarını da konu alan disiplinler arası bir akademik alandır. Diğer bir deyişle tıbbi
araştırmalarda dürüstlük, koruyucu hekimlik, sağlık politikaları, sağlık ekonomisi gibi genel
ve toplumsal yanı ağır basan konular çerçevesinde ortaya çıkan etik sorunlara yönelen bir alan
olarak da tanımlanabilir (8).
Etik alanında yaşanan gelişmeler neticesinde çeşitli alanlarda mesleki kodlar oluşturulmaya
başlanmıştır. Etik kod, meslek üyelerinin genel olarak kabul ettiği, mesleğin uygulamalarına,
eğitim programlarına ve yasalarına yön veren kurallar olarak tanımlanabilir. Hemşirelikte etik
kodlar tıp gibi yüzyıllar boyunca, sosyal ve dini değerlere dayandırılmıştır. Uzun bir süre
hemşirelik, kendini dünya zevklerinden mahrum etmek isteyen kişilerin mesleği olarak
bilinmiştir. Bu nedenle hasta ve düşkünlere, dindar ve fedakâr kimseler bakmışlardır. Katı
kurallar konulmuş ve hemşirelerin bu kurallara uyması istenmiştir. Fakat zaman içinde
meydana gelen gelişmeler ile birlikte 19. yüzyılda Hemşirelik alanında da etik kodlar
tartışılmaya başlanmıştır (11). Hemşirelikte etiğin gelişimi, hemşireliğin ilk etik kodları
olarak kabul edilen Florence Nightingale Andı ile başlamıştır. “Mesleğimin standartlarını
yükseltmek için tüm gücümü kullanacağım. Şahit olduğum sırları saklayacağım. Yararlı
olmak için bilgimi zorlayacağım. Tehlikeli olandan kaçınacağım. Zararlı olan ilacı
vermeyeceğim” gibi sözler hemşireliğin yeni mesleki değerlerini ortaya koymuş ve
hemşirelik, kendine özgü değerleri, ilkeleri olan bir meslek olarak kabul edilmeye
başlanmıştır.
Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) 1950 yılında, uluslararası Hemşirelik Konseyi (ICN)
1953 Yılında hemşirelik kodlarını belirlemişler ve farklı bir bakış açısı getirerek hemşireliğin
bir meslek olduğunu göstermişlerdir. Günümüzde yaşanan yeni gelişmeler, mesleğe yönelik
etik değerlerin tekrar belirlenmesini gerektirmiştir. Daha sonraki yıllarda da ANA ve ICN var
olan kodları gözden geçirerek çağa uygun, yeni hemşirelik kodlarını ve değerlerini
belirlemiştir (12).
Tıp alanında etiğin gelişimi, tarih boyunca yaşanmış dramatik olayların sonucunda değişmiş
ve gelişmiştir. Etik ile ilgili Tıp alanında yaşanan gelişmelerle beraber hemşirelik alanında da
gelişmeler yaşanmış ve nihayetinde ise sağlık alanında sadece insanları değil, tüm canlıları
koruyacak kanunların ve kuralların oluşması ile günümüzdeki son halini almıştır.
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SS-73 HEMŞİRELİK TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI KURULMASI SERÜVENİ

THE ADVENTURE OF ESTABLISHMENT OF THE HISTORY OF NURSING AND
ETHICS DEPARTMENT
Şerife YILMAZ GÖREN
Öğr.Gör.Dr., Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
Gamze ÖZBEK GÜVEN
Doktora Öğrencisi, SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD
ÖZET
Çalışma alanı insan ve insan sağlığı olan hemşirelik mesleği her geçen gün hızla gelişen bilim
ve teknolojiye paralel olarak yeni değer sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Karşı karşıya
kalınan

etik

sorunlarda

meslek

mensuplarından

etik

değerlere

sahip

olması,

karşılaşılan/karşılaşma ihtimali yüksek olan etik sorunların farkında olması ve gerekli çözüm
önerileri üretebilmesi beklenmektedir. Son zamanlarda özellikle medyaya yansıyan haberler
sağlık çalışanlarının etik değerlere sahip olmasının ve bu konuda farkındalıklarının
sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Hemşireler diğer sağlık çalışanlarına göre hasta bakımı ile doğrudan ilgilenen, hastalarla daha
yakın ilişkide bulunan, birlikte daha uzun zaman geçiren meslek grubunu oluşturmaktadır. Bu
nedenle hemşireler daha sık etik sorunlarla karşılaşmaktadır. Hemşirelerden uygulamaları
sırasında ahlaki ve yasal kurallara uyması, eleştirel düşünme, sorun çözme ve etkili karar
verme becerilerini kullanabilmesi, etik duyarlılıklarının yüksek olması beklenmektedir. Bu
beklentinin karşılanması için gerekli eğitimler ve çalışmalar fakültelerin etik anabilim dalları
tarafından yürütülmektedir/yürütülmelidir. Sağlık camiasında sayıca daha fazla olan
hemşirelerin eğitiminde mesleki açıdan önemli bir boyutu oluşturan etik eğitiminin
yürütüldüğü bir anabilim dalının bulunmaması önemli bir eksikliktir. Buradan hareketle
11.10.2017 tarihinde Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm
Başkanlığına resmi olarak “Hemşirelik Tarihi ve Etik Anabilim Dalı” açılması hususunda
gerekçesi ile başvuruda bulunulmuştur. Bu bildiride bu süreç, süreçte yaşanan sıkıntılar ve
çözüm önerileri tartışılacaktır.
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Dalı

ABSTRACT
The nursing profession, the field of study of which is human and human health, is faced with
new value problems in parallel with rapidly developing science and technology with each
passing day. In the ethical problems encountered, it is expected that members of the
profession have ethical values, are aware of the ethical problems that are encountered/likely to
be encountered and produce the necessary solution proposals. Recent reports, especially from
the media, show how important it is for healthcare professionals to have ethical values and to
have awareness in this respect.

Nurses constitute the professional group that is directly involved in the patient care, has a
closer relationship with patients and spends more time together, compared to other healthcare
professionals. For this reason, nurses are faced with ethical problems more frequently. It is
expected that nurses comply with ethical and legal rules, use their critical thinking, problemsolving and effective decision-making skills, and have a high ethical sensitivity during their
practices. The training and studies necessary to meet this expectation are/should be carried out
by the ethics departments of faculties. It is an important deficiency that there is no department
where the ethics education, which constitutes an important dimension of the profession, is
carried out for nurses who are high in number in the health community. From this point of
view, an official reasoned application was made to Düzce University Faculty of Health
Sciences Head of Nursing Department on 11.10.2017 for the opening of "the History of
Nursing and Ethics Department." In this paper, this process, the problems experienced in the
process and the solution proposals will be discussed.

Keywords: History of Nursing, Nursing Ethics, The History of Nursing and Ethics
Department
GİRİŞ
Hemşirelik insan gereksinimlerinden doğmuş, başlangıcı insanın varoluşuna kadar uzanan bir
meslektir. Çalışma alanı insan ve insan sağlığı olan mesleğin değer sorunlarıyla karşı karşıya
kalması kaçınılmazdır. Her geçen gün hızla gelişen bilim ve teknolojiye paralel olarak
hemşirelik mesleğinde yeni değer sorunlarıyla ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, meslek
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mensuplarından etik değerlere sahip olması, karşılaşılan/karşılaşma ihtimali yüksek olan etik
sorunları farkında olması ve gerekli çözüm önerileri üretebilmesi beklenmektedir. Son
zamanlarda özellikle medyaya yansıyan haberler sağlık çalışanlarının etik değerlere sahip
olmasının ve bu konuda farkındalıklarının sağlanmasının ne kadar gerekli olduğunu
göstermektedir. Profesyonel bir meslek üyesi olan hemşirelerin özellikle mezuniyet öncesi
eğitimlerinde etik eğitiminin hak ettiği değerde verilmesi önem arz etmektedir.
Hemşirelik temel insan değerleri üzerine inşa edilmiş bir meslektir. Bu nedenle hemşirelik
eğitiminin tüm aşamalarında ve uygulamalarında etik bilincin aşılanması ve etik duyarlılık
geliştirilmesi gerekmektedir. Bu alanda akademik çalışmalar gerçekleştirecek, bu çalışmaları
yapacak uzmanlar yetiştirecek ve bu alanda lisans eğitimini üstlenecek bir anabilim dalına
gereksinim bulunmaktadır (1). Buradan hareketle 11.10.2017 tarihinde Düzce Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanlığına resmi olarak “Hemşirelik Tarihi ve
Etik Anabilim Dalı” açılması hususunda gerekçesi ile başvuruda bulunulmuştur. Bu bildiride
bu süreç, süreçte yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri tartışılacaktır.
HEMŞİRELİK TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALININ AÇILMASININ ÖNEMİ VE
GEREKÇESİ
Sağlık lisansiyerlerinin eğitiminde toplum gereksinimleri doğrultusunda, bilimsel bilgi ve
güncel teknolojiyi kullanan, donanımlı, insan haklarına ve etik değerlere önem veren, eleştirel
düşünebilen, etkili iletişim becerisine sahip, hasta güvenliğini ön planda tutan ve
uygulamalarında toplum yararını göz önünde bulunduran hümanist çalışanlar yetiştirmesi
istenmektedir. Sağlık çalışanlarından uygulamaları sırasında ahlaki ve yasal kurallara uyması
beklenmektedir. Bu beklentinin karşılanması için gerekli eğitimler ve çalışmalar fakültelerin
etik anabilim dalları tarafından yürütülmektedir/yürütülmelidir. Türkiye’de lisans eğitimleri
incelendiğinde; tıp fakülteleri (Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı), veterinerlik fakülteleri
(Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı) ve eczacılık (Eczacılık Tarihi ve
Etik Anabilim Dalı) fakültelerimde etik anabilim dallarının bulunduğu görülmektedir. Bu
anabilim dallarında lisans eğitimlerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam
edilmektedir. Ülkemizde tıp, veterinerlik ve eczacılık fakültelerinde etik kürsüsü sayılarının
arttığı görülmektedir (2). Aynı zamanda fakültede etik bölümünün olması bir prestij
göstergesi olarak algılanmaktadır. Bu gelişmelere ek olarak üniversitelerde biyoetik
merkezleri kurulmakta ve eğitim, araştırma, danışmanlık ve tanıtım faaliyetleri bu
merkezlerde yürütülmektedir. Ayrıca son yıllarda biyoetik ve adli tıp ve etik yüksek lisans
440

programlarının açılmış olması alandaki ihtiyacın giderilmesine yönelik önemli bir adım olarak
değerlendirilmektedir (3).
Günümüzde hemşirelere, özellikle de uzmanlaşmış hemşirelere olan ihtiyacın arttığı
bilinmektedir. Çünkü hemşireler diğer sağlık çalışanlarına göre hasta bakımı ile doğrudan
ilgilenen, hastalarla daha yakın ilişkide bulunan, birlikte daha uzun zaman geçiren meslek
grubunu oluşturmaktadır. Bu nedenle de daha sık etik sorunlarla karşılaşmaktadır.
Hemşirelerden uygulamalarında eleştirel düşünme, sorun çözme ve etkili karar verme
becerilerini kullanabilmesi, etik duyarlılıklarının yüksek olması beklenmektedir. Sağlık
camiasında sayıca daha fazla olan hemşirelerin eğitiminde mesleki açıdan önemli bir boyutu
oluşturan etik eğitiminin yürütüldüğü bir anabilim dalının bulunmaması önemli bir eksikliktir.
Etik, hemşirelik eğitiminde olmazsa olmaz konu başlıklardan biridir. Hemşirelik Ulusal
Çekirdek Eğitim Programı’nda (HUÇEP) da etik, meslek derslerine ilişkin konu listesinde yer
almaktadır. HUÇEP’te hemşirelik lisans eğitim programının amacı “Birey, aile, grup ve
toplumun sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişim ve değişimlere duyarlı olabilecek, bunları
verdiği hizmete yansıtabilecek, sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakımı
gereksinimlerini

saptayabilecek,

bu

gereksinimleri

mesleki

standartlar

düzeyinde

karşılayabilmek için gerekli olan hemşirelik bakımını planlayabilecek, uygulayabilecek ve
değerlendirebilecek, aynı zamanda sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve
işlevlerini yerine getirebilecek; hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol
alabilecek, tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkeleri göz önünde bulundurabilecek ve
yaşam boyu öğrenmeyi benimseyecek nitelikte profesyonel hemşire yetiştirmek” olarak
tanımlanmaktadır (4).
Etik ve biyoetik giderek önem kazanan kavramlardır. Çeşitli alanlarda etik konusunda
gelişmeler yaşanırken hemşirelik etiği ile ilgili çalışmaların da hız kazanmış olduğu
görülmektedir. Yurt dışında alana özgü hemşirelik etiği doktora programları açılmaya
başlamıştır. Ayrıca, son yıllarda ülkemizde de hemşirelikte etik ve hemşirelik tarihi ile ilgili
alana özel kongreler düzenlenmektedir. 18-21 Haziran 2014 tarihlerinde İzmir’de 1.Ulusal ve
Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi,

1-4 Haziran 2016 tarihlerinde yine

İzmir’de 2. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi ve 4-6 Ekim 2012 tarihlerinde Kuşadası’nda
gerçekleştirilen 13.Uluslararası Hemşirelikte Etik Kongresi bu alanda son yıllarda düzenlenen
kongrelere örnek olarak verilebilir. Bu kongrelerde ve çeşitli platformlarda sıklıkla dile
getirilen bir konu ise; hemşirelikte etik ve tarih araştırmalarının da yürütüldüğü bir anabilim
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dalı ihtiyacı olduğudur. Bu ihtiyaç hem hemşire meslektaşlar tarafından hem de etik ve
biyoetik camiası tarafından farklı platformlarda dile getirilmektedir. 23 Mart 2013 tarihinde
Türkiye Biyoetik Derneği başkanlığında düzenlenen Anabilim Dalı Başkanları Toplantısı’nda
da bu gereksinimin gündeme taşındığı ve tıp etiğinden ayrı olarak hemşirelik etiği
bölümlerinin kurulması gerektiği; bu amaçla bu bölümü kurmak isteyen üniversitelere destek
verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (5). Gelişen dünyaya ayak uydurmak ve alanda eksikliği
her geçen gün daha fazla hissedilen hemşirelik tarihi ve etik konusunda donanımlı hemşireler
yetiştirmek için hemşirelik tarihi ve etik anabilim dalına gereksinim duyulmaktadır.
Kurulması talep edilen hemşirelik tarihi ve etik anabilim dalının amacı; hemşirelik
öğrencilerinin, hemşireliğin tarihsel gelişimini kavramasını, mesleğin toplumsal ve statü
özelliklerini, hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmelikleri, etik kavramları, hasta hakları
konularında bilgi edinmelerini, her geçen gün teknolojik gelişmelere paralel ortaya çıkan
değer sorunlarının farkında olmalarını ve etik karar verebilme becerisi kazanmalarını
sağlamaktır. Ayrıca, hemşirelik tarihi araştırmaları açısından yaşanan eksikliklerin
giderilmesi, öğrencilerin mesleğin geçmişi hakkında bilinçlendirilmesi ve meslek yaşamında
karşılaşılan etik sorunların farkında ve gerekli çözüm önerileri üretebilen hemşireler
yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Hemşirelik Tarihi ve Etik Anabilim Dalı çalışma konuları arasında hemşirelik etiği, klinik
etik, araştırma etiği, etik eğitimi, sağlık etiği, hasta hakları, hemşirelik tarihi ve tıp tarihi
bulunmaktadır. “Hemşirelik Tarihi ve Etik Anabilim Dalı” açılması için resmi olarak
girişimde bulunulan Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde
halihazırda yürütülen, lisans eğitiminde Hemşirelikte Deontoloji (SYO), Hemşirelikte Etik
(SBF), Hemşirelik Tarihi, Hemşirelik Tarih Araştırmaları için Osmanlıca, Hemşirelikte Etik
Vaka Analizi, lisansüstü eğitimde ise Hemşirelik ve Etik (Y.L) ve Biyoetik (Doktora) dersleri
bulunmaktadır. Anabilim dalının kurulmasının, derslerin içerik ve niteliğinin zenginleşmesine
katkıda bulunacağı düşünülmektedir (6).
ANABİLİM DALI KURULMASI SÜRECİ
Yükseköğretim kurumlarında anabilim veya anasanat dallarının kurulmasına, birleştirilmesine
veya kaldırılmasına doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere göre Yükseköğretim
Yürütme Kurulu tarafından karar verilmektedir (7). Süreç, anabilim dalı kurulması hakkında
kararın sırasıyla Bölüm Kurulu, Fakülte Kurulu ve Senato’ya gönderilmesi, akabinde kararın
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Yükseköğretim Kurulu’nun görüşüne sunulması şeklinde işlemektedir. Yönetmeliğin bu
maddesine istinaden 11.10.2017 tarihinde Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik bölümüne anabilim dalı açılmasına ilişkin gerekçeyi içeren bir dilekçe ile
başvurulmuştur. Önerilen anabilim dalının profesyonelleşme, kaliteli bakım sağlama, mesleki
değerler ve hemşirelik felsefesi çalışmaları, meslekte uzmanlaşma ve mesleki açıdan yaşanan
birçok sorunun giderilmesi adına önemli katkılar sağlayacağı konusunda hem fikir
olunmasına rağmen ilk başvuru olumsuz neticelenmiştir. Bu, öncelikle mesleki açıdan
yeniliklere açık olmamak, geniş vizyonla bakamamak ve uzmanlaşmada yaşanan sıkıntıların
bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Anabilim dalı ihtiyacının aşikar olmasına rağmen
hemşirelik camiasında bu konuda bazı çekincelerin olduğu; hemşirelik dışındaki
profesyonellerin bu konuda hemşirelikteki ihtiyacı daha kolay fark edebildikleri ve destek
olduklarını da üzülerek söylemek gerekir.
SONUÇ YERİNE
Hemşirelikte hem tarih hem etik alanında akademik çalışmalar gerçekleştirecek, bu
çalışmaları yapacak uzmanlar yetiştirecek ve bu alanda lisans eğitimini üstlenecek bir
anabilim dalına gereksinim bulunduğu aşikârdır. Bu nedenle Hemşirelik Tarihi ve Etik
Anabilim Dalı’nın ivedilikle kurulması, lisansüstü eğitim programlarının açılması ve
akademik kadro açığının ilk etapta Tıp Tarihi ve Etik mezunu hemşirelerle giderilmesi
gerekmektedir. Tıp Tarihi ve Etik alanından mezun hemşire sayısının bu açığı gidermek için
yeterli olduğu düşünülmektedir.
Türkiye’de Hemşirelik Tarihi ve Etik Anabilim Dalı kurulması adına resmi ilk girişim
olduğunu düşündüğümüz bu süreçte fikir aşamasından başlamak üzere beni cesaretlendiren
ülkemizde “Biyoetik” alanının kurucularından, rahmetle andığım Prof. Dr. Yaman ÖRS, Prof.
Dr. Serap ŞAHİNOĞLU ve Türkiye Biyoetik Derneği Başkanı Prof. Dr. N. Yasemin
YALIM’ın önemli destek ve katkıları olmuştur. Ayrıca anabilim dalı açılması fikrimi ve resmi
sürece başladığımı paylaştığım andan itibaren fikir ve önerileri ile her konuda destek
sağlayan, resmi prosedür ile ilgili araştırmalar için yoğun mesai harcayan, süreci benimle
birlikte yakinen takip eden meslektaşım Gamze ÖZBEK GÜVEN ve görev yaptığım
üniversitede resmi süreci başlatmam konusunda destek olan, hemşirelik adına bu girişimin
öneminin farkında olan ve her konuda desteğini hissettiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR’ın da katkılarından bahsetmek gerekir.
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ÖZET
Hemşirelik insan gereksinimlerinden doğmuş ve başlangıcı, insanın varoluşuna kadar uzanan
bir meslektir. Zengin bir tarihe sahip olan geçmişi insanlık tarihi kadar eski olan hemşirelik
mesleğinin

köklerini

binlerce

yıl

öncesine

götürmek

mümkündür.

Hemşirelerin

geçmişlerinden ders alarak geleceğe sağlam adımlarla yol alabilmeleri için “Hemşirelik
Tarihi” dersleri önem arz etmektedir. Hemşirelik lisans programlarında farklı düzeylerde
meslek tarihi eğitimi verilmektedir. Ancak içerik ve yöntem bakımından bu derslerin
hemşirelik tarihini tam olarak içerdiği ve hak ettiği öneme ulaştığını söylemek mümkün
değildir.
Bu çalışmada Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP)’nda geçen konu
başlıklarından biri olan hemşireliğin tarihsel süreci konusunun müfredatlarda ne kadar yer
aldığı değerlendirilecektir.
Anahtar kelimeler: Tarih, Hemşirelik, Hemşirelik Tarihi

ABSTRACT

Nursing is a profession that has emerged from human needs, and its beginning goes back to
the human existence. It is possible to take the roots of the nursing profession, which is as old
as the history of mankind and has a rich history, to thousands of years ago. "The History of
Nursing" courses are important for nurses to learn from their history and to take the right steps
in the future. Vocational history education is provided at different levels in nursing
undergraduate programs. However, in terms of content and methodology, it is not possible to
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say that these courses fully cover the history of nursing and reach the significance that they
deserve.
In this study, it will be evaluated to what extent the historical process of nursing, which is one
of the topics covered in the Nursing National Core Training Program (NNCTP), takes place in
the curricula.
Keywords: History, Nursing, History of Nursing
GİRİŞ
Meslek sahibi olmak yalnızca meslek bilgisine sahip olmak değil, meslek kültürüne de sahip
olmaktır. Tarih eğitimi meslek kültürünün temelini oluşturmakta;

geçmişte meydana gelen

olayları algılayışımızı ve bu olaylara yaklaşımımızı belirleyerek; bugünü anlama ve
yorumlayabilme becerisi ile neyin doğru neyin yanlış olduğuna ilişkin ahlaki farkındalık
duygusunu geliştirip, insani ve ahlaki değer yargılarının oluşmasını sağlamaktadır (1,2).
Duygu, düşünce ve davranışlar geçmiş birikim ve deneyimlerin ürünüdür. Geleceğe yönelik
beklenti ve hedefler geçmişten etkilenerek şekillenmektedir (1). Meslekler de bireylerde
olduğu gibi geçmişin ışığı altında geleceğe yol çizerler. Meslek tarihi eğitimi ile mesleğin
geçmiş bağlamından yola çıkarak bugünün anlaşılması ve ilerlemesine katkı sağlanabilir (3).
Hemşirelik insan gereksinimlerinden doğan, başlangıcı insanın var oluşuna kadar uzanan ve
sürekli bir değişim ve gelişim içinde olan bir meslektir. İlk insana kadar uzanabilen bir
geçmişe sahip olan hemşirelik mesleğinin kültürünü korumak, meslek bilincini geliştirmek,
gelecek nesillere aktarmak, meslek üyelerinin geçmişlerini yorumlayıp geleceğe sağlam
adımlarla yol alabilmeleri için hemşirelikte tarih eğitimi önemli ve gereklidir.
Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) kapsamında hemşireliğin tarihsel
süreci konusunun müfredatlarda yer alması önerilmektedir (4). Ülkemizde Hemşirelik
Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri (SBF), Sağlık Yüksekokulları (SYO) ve Sağlık
Bilimleri Yüksekokulları (SBYO) bünyesinde hemşirelik lisans eğitimi yürütülmektedir (5).
Hemşirelik eğitimi veren bu kurumlarda müfredat özellikleri de farklılık göstermekte; farklı
düzeyde ve içerikte meslek tarihi eğitimi verilmektedir. Eğitimlerin içerik ve yöntemlerinin
hemşirelik tarihini ne kadar kapsadığının ortaya çıkarılması, hemşirelik tarihi eğitiminin hak
ettiği öneme ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir.
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YÖNTEM
ARAŞTIRMANIN AMACI VE TÜRÜ
Çalışmamız hemşirelik lisans programlarının müfredatlarında hemşirelik tarihi konusuna ne
kadar ve nasıl yer verildiğinin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı tipte yapılmıştır.
EVREN VE ÖRNEKLEM
Araştırmanın evrenini Türkiye’de hemşirelik lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumları
oluşturmaktadır. Örneklem seçimine gidilmemiş, evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın evrenini belirlemek için Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) elektronik veri
tabanından faydalanılmıştır (6,7).
VERİ TOPLAMA ARACI
Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan veri toplama formuyla hemşirelik lisans eğitimi
veren okulların internet sitelerinden eğitim planları incelenerek elde edilmiştir.
VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Araştırmada elde edilen veriler SPSS 22.0 programına girilmiş, verilerin değerlendirilmesinde
frekans ve yüzde hesaplamaları gibi istatistiksel teknikler kullanılmıştır.
ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI
Veriler yükseköğretim kurumlarının internet sitelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak
toplanmıştır. Bazı kurumların web sayfalarında ders içeriklerini paylaşmamış ya da mevcut
bilgilerini güncellememiş olması araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır.

BULGULAR
Araştırmanın amacı doğrultusunda Türkiye’de hemşirelik lisans eğitimi veren okulların
müfredatları incelenmiş, sonuçlar tablo halinde bu bölümde sunulmuştur.
Araştırma kapsamına % 72,2’si devlet, % 27,8’i vakıf olmak üzere hemşirelik eğitimi veren
toplam 126 okul alınmıştır. Bu okulların % 54,8’ini Sağlık Bilimleri Fakültesi, % 33,3’ünü
Sağlık Yüksekokulu, % 6,3’ünü Hemşirelik Fakültesi ve % 5,6’sını Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu oluşturmaktadır (Tablo 1).
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Tablo 1. Hemşirelik eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının dağılımı
Vakıf

Devlet

Toplam

Fakülte /Yüksekokul

n

%

n

%

N

%

Sağlık Bilimleri Fakültesi

46

36,5

23

18,3

69

54,8

Sağlık Yüksekokulu

37

29,4

5

4,0

42

33,3

Hemşirelik Fakültesi

7

5,6

1

0,7

8

6,3

Bilimleri 1

0,7

6

4,8

7

5,6

72,2

35

27,8

126

100

Sağlık
Yüksekokulu
Toplam

91

Araştırma kapsamına alınan okulların web siteleri incelendiğinde; okulların % 76,9’unun ders
içeriğine ulaşılırken, % 15,9’unun ise ders planlarına ulaşılmış, ancak ders içeriklerine
ulaşılamamıştır. Okulların sadece % 7,9’unun ders içeriklerine ve ders planına ulaşılamamıştır
(Tablo 2).
Tablo 2: Lisans programlarının web sitelerinden ders içeriklerine ulaşılma durumu
Ders içeriğine ulaşma durumu

n

%

Ulaşılan

96

76,2

Sadece ders planına ulaşılan

20

15,9

Ulaşılamayan

10

7,9

Toplam

126

100,0

Lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının müfredatları incelendiğinde; % 84’ünde
hemşirelik tarihinin anlatıldığı, % 8’inde anlatılmadığı belirlenmiştir. Okulların % 8’inin
müfredatına ulaşılamazken sadece % 8,5’inde dersin adının “Hemşirelik Tarihi” olduğu;
hemşirelik tarihi ile ilgili konuların ders adında tarih geçmemekle birlikte içeriklerinde
sıkılıkla tarih konuları barındıran “Deontoloji ve/veya Etik” derslerinin içeriğinde % 29,2
oranında anlatıldığı görülmüştür. Derslerin % 85,5’inin zorunlu ders olduğu, en fazla 3. sınıfta
(% 44,9) ve iki kredilik ders (% 87,0) olarak verildiği belirlenmiştir (Tablo 3).
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Tablo 3: Lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının müfredatlarında hemşirelik tarihi
konusuna ilişkin bilgiler
Müfredatta Hemşirelik Tarihi

Dersi /Konusu Olma

n

%

Hemşirelik Tarihi Adı Geçen Derslerde Yer Verilen

69

54,8

Hemşirelik Tarihi Adı Geçen Dersler Dışında Diğer

37

29,2

Müfredatında Olmayan

10

8,0

Veri Elde Edilemeyen

10

8,0

Toplam

126

100

Dersin Tam Adı

n

%

Hemşirelik Tarihi

6

8,5

-Hemşirelik Tarihi / Meslek Tarihi ve Deontoloji

39

56,6

-Hemşirelik Tarihi, Deontoloji ve Yasaları

8

11,5

-Hemşirelik Tarihi ve Etik/Meslek Etiği

8

11,5

-Hemşirelik Tarihi Deontoloji ve Etik

3

4,4

Toplam

58

84,0

-Hemşirelik Tarihi ve Felsefesi

1

1,5

-Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi

1

1,5

-Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi ve Tarihi

1

1,5

-Hemşirelik Tarihi Kavram ve İlkeleri

1

1,5

-Sağlık Felsefesi ve Tarihi

1

1,5

Toplam

5

7,5

Toplam

69

100

Zorunlu/Seçmeli Durumu

n

%

Zorunlu

59

85,5

Seçmeli

10

14,5

Toplam

69

100,0

15

21,7

Durumu

Derslerde Yer Verilen

Deontoloji ve/veya Etik içeren dersler

Diğer

Sınıf Bilgisi
1

449

2

22

31,9

3

31

44,9

4

1

1,5

Toplam

69

100,0

Kredi bilgisi

n

%

1

1

1,4

2

60

87,0

3

8

11,6

Toplam

69

100,0

Hemşirelik tarihi ile ilgili konulara yer verilen diğer dersler incelendiğinde, % 38,5’i
Hemşireliğe Giriş ve ilişkili dersler, % 26,6’sı Deontoloji ve Etik ile ilişkili dersler, % 13,3’ü
Hemşirelik Esasları dersi ve % 21,6’sı da Temel Kavramlar, Hemşirelik Süreci gibi diğer
dersler olduğu görülmektedir (Tablo 4).
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Tablo 4: Hemşirelik tarihi ile ilgili konulara yer verilen diğer dersler

Diğer

Deontoloji/Etik

Hemşireliğe Giriş

Ders adı

n*

%

Hemşireliğe Giriş

19

31,7

Hemşireliğe Giriş Deontoloji

1

1,7

Hemşireliğe Giriş ve Yasal Yönleri

1

1,7

Hemşireliğe Giriş ve Temel Kavramlar

1

1,7

Hemşireliğe Giriş Deontoloji ve Etik

1

1,7

Toplam

23

38,5

Deontoloji

2

3,3

Deontoloji/Hemşirelik Deontolojisi ve Etik

4

6,7

Meslek Etiği

1

1,7

Hemşirelikte Etik Değerler

2

3,3

Hemşirelikte Etik/ Hemşirelik ve Etik/ Hemşirelikte Etik

7

11,6

Toplam

16

26,6

Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar

5

8,3

Hemşirelikte Temel Kavramlar

1

1,7

Hemşirelik ve Sağlık

2

3,3

Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik

2

3,3

Hemşirelik Süreci

2

3,3

Mesleki Temeller

1

1,7

Toplam

13

21,6

Hemşirelik Esasları

8

13,3

60

100

Toplam
* Bir okulda aynı anda iki farklı ders bulunabilmektedir.

Hemşirelik müfredatları ve ders içerikleri incelendiğinde; hemşirelik tarihi ile ilgili derslerin
ve konuların her okulda farklılık gösterdiği ve belirli bir standart olmadığı görülmüştür. Genel
olarak ders içeriklerine bakıldığında, hemşirelik tarihine yönelik aşağıda belirtilen konuların
içeriklerde yer aldığı belirlenmiştir.
 Dünyada ve Türkiye’de hasta bakımı/ hemşireliğin tarihsel gelişimi
 Hemşireliğin tarihsel gelişimi, dünü, bugünü ve yarını
 Hasta bakımı ve hemşireliğin gelişimini etkileyen faktörler
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 Tarihsel süreç içinde sağlıkla ilgili inanç ve uygulamalar
 Hemşireliğin gelişim sürecine katkıda bulunan sosyal olay ve hareketler
 Hemşirelik eğitiminin tarihsel gelişimi ve bugünkü durumu
 Ulusal ve Uluslararası Hemşirelik Örgütleri Hemşire Liderler
 Türkiye’de ve Dünya’da modern hemşireliğin kuruluşu
 Florence Nightingale ve hemşireliğe etkisi
 Eski uygarlıklarda hasta bakım uygulamaları (Sümer, Mısır, Hitit, Yunan, Çin, Hint)
 Eski Türklerde hasta bakımı ve ünlü Türk hekimleri
 İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ ve Yakınçağda Hasta Bakımı
 Dinlerin sağlık uygulamalarına etkisi
 Hemşirelikte güncel yaklaşımlar ve sorunlar
TARTIŞMA
Çalışmamızda 69 Sağlık Bilimleri Fakültesi, 42 Sağlık Yüksekokulu, 8 Hemşirelik Fakültesi
ve 7 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu olmak üzere hemşirelik lisans eğitimi veren toplam 126
okulun müfredatı incelenmiştir. Daha önce yapılan çalışmalarla kıyaslandığında her geçen
gün açılan hemşirelik bölümü sayılarının arttığı; bu artışla birlikte sağlık yüksekokulu
sayılarının azaldığı, sağlık bilimleri/hemşirelik fakültelerinin sayılarının arttığı görülmektedir
(8,9,10). Bu durum İspir ve arkadaşlarının (2017)’da belirttiği gibi hemşirelik eğitimi veren
kurumların mesleğin bilimsel gelişimi ve profesyonelleşmesi açısından önemli bir aşama
olarak değerlendirilmiştir.
Mesleğin bilimsel gelişimi hızla ilerlerken meslek kültürünün korunması ve gelecek kuşaklara
aktarılması için önemli ve gerekli bir eğitim olan hemşirelik tarihi dersinin müfredatlarda ne
kadar ve nasıl yer aldığının araştırılması araştırmamızın amacını oluşturmuştur. Çalışma
kapsamında müfredatları araştırılan okulların % 92,8’inin ders içerik veya ders planlarına
ulaşılmış olması çalışmanın amacı bakımından anlamlı ve değerli bulunmuştur.
Hemşirelik tarihini anlamak, hemşirelik alanındaki güncel konuları anlamamıza ve mesleğin
gelecekteki eğilimlerini öngörmemize yardımcı olmaktadır (11). Her ne kadar tartışmalar
devam ediyor olsa da hemşirelik tarihi eğitiminin hemşirelik teorisine ve gelişmesine katkısı
olduğu yadsınamazdır (12,13).
Hemşirelik tarihi ile ilgili dünya örneklerini incelediğimizde; dersin İsviçre ve Norveç gibi
ülkelerde önemli bir konu olarak kabul edilip, müfredatın bir parçası olduğu; İsrail’de
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müfredata dahil olmadığı görülmektedir (12,14). İngiltere’de hemşirelik tarihi konusu
müfredatların tamamında yer almamakta; Almanya’da derslerin içerisine yerleştirilmiş şekilde
anlatılmaktadır. Hollanda ve İspanya gibi ülkelerde zorunlu ders iken, İrlanda gibi ülkelerde
seçmeli ders olarak verilmektedir. Çalışmamızda incelenen müfredatlarda derslerin
içeriklerinin, isimlerinin, dersin verildiği sınıfın, ders kredilerinin farklı olması, bazı okullarda
seçmeli bazılarında zorunlu ders olarak verilmesi hemşirelik tarihi eğitiminin ülkemizde aynı
standartta verilmediğini göstermiştir.
Mesleğin geçmişi ile geleceği arasında bir köprü kurarak meslek üyelerini aynı paydaşta
bütünleştiren meslek tarihi derslerinin geleceğin hemşireleri olan öğrencilere, özellikle
eğitimlerinin ilk yılında başlanarak ilerleyen dönemleri kapsayacak şekilde öğretilmesi
önemlidir (11). Çalışmamızda hemşirelik tarihine yönelik eğitimin yaygın olarak 3. sınıfta yer
aldığı görülmektedir. Öğrencilerin mesleği tanıması ve meslek kültürü bilinciyle öğrenimine
devam etmesi açısından eğitimin 1. sınıfta verilmesinin daha etkin olacağı değerlendirilmiştir.
Eğitimciler hemşirelik tarihinin yeni nesil hemşirelere öğretilmesi ve müfredatlara dahil
edilmesi gerektiğini; hemşirelik tarihinin ayrı bir ders olarak verilmesi ve dersin öğrenciler
için ilgi çekici hale getirilmesinin önemini vurgulamaktadırlar (11). Çalışmamızda hemşirelik
tarihi konusuna çok farklı dersler içerisinde yer verildiği görülmüştür. Okulların sadece %
8,5’inde (n:6) “Hemşirelik Tarihi” isimli bir ders olduğu; hemşirelik tarihi ile ilgili konuların
Deontoloji, Etik, Hemşireliğe Giriş, Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Süreci ve Kavramsal
Çerçeve gibi derslerinin içeriğinde anlatıldığı belirlenmiştir. Hemşirelik eğitiminde hemşirelik
tarihi konularının kapsam ve içerik olarak tek başına bir dönem boyunca anlatılabilecek kadar
geniş ve kapsamlı olduğu halde başka dersin konuları ile beraber verilerek sınırlandırılması
üzücü olarak değerlendirilmiştir. Aynı şekilde içerik ve kapsam olarak uygun olmayan
deontoloji/etik gibi derslerin içeriğinde tarih konularının anlatılmasının bu derslerin
içeriklerini daralttığı düşünülmüştür. Farklı amaç ve içeriklerde olan bu derslerin aynı çatı
altında değil farklı dersler olarak verilmesinin her iki dersin amacına daha uygun olacağı
değerlendirilmiştir.
Okulların ders içerikleri incelenirken, bazı okullarda birden fazla dersin kapsamında tarih
konularının anlatıldığı, tekrarlandığı belirlenmiştir. “Hemşirelik Tarihi” dersinin içeriğinin
başka dersler kapsamında bölünerek anlatılmasının dersin önemi ve gerekliliği açısından
uygun olmadığı değerlendirilmiştir.
HUÇEP (2014) kapsamında meslek derslerine ilişkin konu listesinde hemşireliğin tarihsel
süreci ve meslekleşme süreci dersine, kuramsal içerik ve uygulama başlıkları altında yer
verilmiştir. Alman Hemşire Derneği (The German Nurse Association) de konunun
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müfredatlarda olması gerektiğini belirtmektedir (14). Ancak bazı okullarda ders içeriklerinde
hemşirelik tarihi ile ilgili herhangi bir konunun yer almadığı, bazı okulların öğrenme
çıktılarında “hemşirelik tarihinin gelişimini kavrar” vb. ifadeler kullanılmışken, bu derslerin
içeriklerinde hemşirelik tarihine yönelik herhangi bir konuya yer verilmemiş olması dikkat
çekici olmuştur.
Müfredatları incelenen okullarda “Hemşirelik Tarihi” ile ilgili derslerin bu alanda uzmanlığı
olmayan öğretim elamanları tarafından anlatıldığı görülmüştür. Ülkemizde Tıp Tarihi ve Etik
uzmanı doktora mezunu hemşireler bulunmaktadır. Birçoğu halen üniversitelerin ilgili
anabilim dallarında ya da hemşirelik bölümlerinde görev yapmaktadır. Hemşirelik tarihi
konularının alanında uzman eğitimciler tarafından anlatılması hem öğrenciler hem de
eğitimciler açısından daha etkin olacağı değerlendirilmiştir.
Türkiye ve Dünya’da hemşirelik eğitiminde hemşirelik tarihi eğitimi değerlendirildiğinde;
hemşirelik tarihinin hemşirelik müfredatının önemli fakat göz ardı edilen bir konu olduğu
görülmektedir (15). Müfredatların daha çok klinik becerilere odaklandığı, yetkinlik temelli
olduğu; hemşirelik tarihine yönelik genel bir ilgi eksikliği olduğu ve alanın bir hobi olarak
görüldüğü; bu nedenle hemşirelik tarihinin benimsenmesinin engellendiği düşünülmektedir
(14). Hemşireliğin tarihsel bilgi birikiminin toplanması, korunması, yayılması ve hemşirelik
tarihinde bilimsel araştırma ve mesleki ilgiyi teşvik etmek için kurulmuş olan Midwest
Hemşirelik Tarihi Araştırma Merkezi ve Virginia Üniversitesi Hemşirelik Tarihi Araştırma
Merkezi gibi kuruluşların ülkemizde de hemşirelik fakülteleri bünyesinde açılmasının
desteklenmesi önemli olarak değerlendirilmiştir (11, 16).

SONUÇ
Sonuç olarak, hemşirelikte lisans düzeyinde eğitim veren okulların müfredatlarının
birbirinden farklı olduğu, okullar arasında bir standart olmadığı, çoğunluğunda hemşirelik
tarihi konusuna farklı dersler kapsamında yer verildiği belirlenmiştir.

Hemşirelik tarihi

eğitiminde lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi veren okullarda asgari düzeyde bir standart
sağlanması, dersin içeriğinin tıp tarihi uzmanı hemşirelerin katılımıyla desteklenen çalıştayla
belirlenmesi, eğitime özellikle birinci sınıfta başlanması ve zorunlu ders olarak verilmesi
önemli ve gereklidir. Ayrıca hemşirelik tarihi alanında eğitim verecek ve hemşirelik tarihi
araştırmalarını yürütecek bu alanda açığı kapatacak Hemşirelik Tarihi ve Etik Anabilim
Dalı’nın ivedilikle kurulması ve bu alanda çalışacak nitelikli elemanlar yetiştirilmesi,
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hemşirelik tarihi adına zengin bir geçmişe sahip ülkemizin birikimini ortaya çıkaracak
hemşirelik tarihi merkezlerinin kurulması önem arz etmektedir.
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SS-75 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK TARİHİ EĞİTİMİNE
İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ HAKKINDA BİR FENOMENOLOJİK PİLOT ÇALIŞMA

A PHENOMENOLOGICAL PILOT STUDY ON THE OPINIONS OF NURSING
STUDENTS RELATED TO NURSING HISTORY EDUCATION
Esra AKIN KORHAN1, Nermin ERSOY2, Merve KIRŞAN3, Duygu YILDIRIM3,
Yasemin TOKEM4
1

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim
Dalı

2
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3
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı

ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın amacı, ülkemizde hemşirelik okullarında hemşirelik tarihi dersinin
ulusal standardizasyonunu sağlamaya yardımcı olabilecek ulusal bir çalışmanın ön çalışmasını
yapabilmektir. Bu bağlamda da araştırmada hemşirelik bölümü birinci sınıf öğrencilerinin
hemşirelik tarihi eğitimine ilişkin görüşleri incelenmiştir.
Gereç ve Yöntem: Araştırma evrenini, bir üniversitenin hemşirelik bölümü birinci sınıfında
öğrenim gören öğrenciler, örneklemi ise araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilerden
amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan benzeşik (homojen) örnekleme yöntemi kullanılarak
belirlenmiş 7 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın gerçekleştirilmesi için gerekli izinler
alınmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilere araştırmanın amacı ve süreç hakkında
açıklama yapılmıştır. Öğrencilere, görüşmenin ses kayıt cihazına alınacağı, görüşmeye ara
verilmesi, ses kayıt cihazının durdurulması, görüşmenin sonlandırılması gibi istekleri olursa
bunların dikkate alınacağı, isimlerinin ve elde edilen verilerin gizliliğinin sağlanacağı
açıklanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerden yazılı onam alınmıştır. Araştırma verilerinin
toplanmasında “Öğrenci Tanıtım Formu” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu”
kullanılmıştır. Görüşmeler sessiz, müdahalelerin olmadığı bir görüşme odasında yapılmıştır.
Her bir görüşme ortalama 45 dakika sürmüştür. Görüşmelerin ses kayıtları araştırmacılar
tarafından çözümlenmek üzere belgelendirilmiş, elde edilen verilere onları açıklayabilecek
kavramlara ve ilişkilere ulaşmak amacıyla araştırmacı tarafından içerik analizi yapılmıştır.
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Bulgular: Araştırma kapsamına alınan 7 hemşirelik birinci sınıf öğrencisinden 4’ü kız, 3’ü
erkektir ve yaş ortalaması 19.42’dir. Öğrencilerin hepsi Anadolu Lisesi mezunudur.
Öğrenciler hemşirelik tarihine ilişkin yalnızca ders döneminde bilgi almıştır. Araştırma
verilerinin içerik analizi sonucunda mevcut Hemşirelik Tarihi Dersinin “İçerik, EğitimÖğretim Yöntemi, Süresi ve Mesleki Kimlik Geliştirmeye Katkısı” olmak üzere 4 tema
belirlenmiştir. Bu temalarla bağlantılı olarak da 9 tane alt tema belirlenmiştir.
Sonuç: Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda hemşirelik öğrencileri; Hemşirelik Tarihi
Dersinin içeriğinin, kullanılan eğitim-öğretim yönteminin, mesleki kimliği kazandırmaya
etkisinin yeterli olmadığını bildirmişlerdir. Bu çalışma sonuçlarının hemşirelik eğitiminde
hemşirelik

tarihi

eğitiminin

ulusal

boyutta

bir

çalışma

sonuçlarına

dayanarak

şekillendirilmesinin gereğini gösterdiği inancındayız.

SUMMARY
Aim: The aim of this research is to be able to carry out a pilot study of a national study which
can help to ensure national standardization of nursing history course in nursing schools in our
country. In this context, the opinions of the first year students of the nursing department about
the education of nursing history were examined in the research.
Material and Method: The research population consisted of students who were studying in
the first year of the nursing department of a university. The sample of the study consisted of 7
students who were determined using the homogeneous sampling method from the students
who agreed to participate in the research. Permission has been obtained for the realization of
the study. Explanation was made about the purpose and process of researching to students
who agreed to participate in the study. It is explained to the students that the taken to the voice
recorder of interview and if there is a request such as interruption of the interview, stop of the
voice recorder, termination of the interview, these will be taken into consideration and the
confidentiality of the names and the obtained data will be provided. Written consent was
obtained from the students who participated in the study. “Student Description Form” and
“Semi-structured Interview Form” were used to collect research data. The interviews were
held in a slient, non-interventional interview room. Each interview lasted 45 minutes on
average. The voice recordings of the interviews were documented to be resolved by the
researchers and the content analyzed by the researcher in order to reach the concepts and
associations that could explain them.
Results: Among the 7 first year nursing students included in the scope of the research, 4 are
female, 3 are male and 19.42 age average. All of the students are Anatolian High School
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graduates. Students have only received during the course period information about the nursing
history. As a result of the content analysis of the research data, 4 themes were defined as
“Content, Education-Teaching Method, Duration and Contrubition Professional Identity
Development” of current nursing history course. Nine sub-themes have been identified in
connection with these themes.
Conclusion: As a result of the interviews nursing students; that the content of the course of
nursing history and the teaching-learning method used are not sufficient to provide
professional identity. We believe that the results of this study demonstrate the necessity of
shaping the history of nursing education in nursing education based on the results of a
national study.
GİRİŞ
Hemşirelik tarihi de hemşirelik disipline yönelik tarihte meydana gelen gelişmelerin yansıdığı
bir süreçtir. Hemşirelik tarihinde meydana gelen önemli gelişmeler, hemşirelik eğitimi ve
hemşirelik uygulamalarında birçok önemli etkiye sahiptir. Geçen 150 yıl süresince bir “sanat”
ve “bilim” olarak ele alınan hemşireliğin eğitiminde tarih gibi sanat alanları öğrencilerin,
hemşirelik geçmişinin bilincine varmalarını sağlamaktadır. Yanı sıra hemşirelik öğrencileri
tarih aracılığı ile yaşanılan deneyimlerin zaman içerisinde paylaşıldığını, mücadelelerin
başarıya ulaşabileceğini fark edebilmektedir. Aynı zamanda hemşirelik öğrencilerinin
hemşirelik tarihine yönelik görüşleri güçlü bir mesleki kimlik için fırsatların ortaya çıkmasını
sağlar (McAllister ve ark. 2010). Bu bağlamda hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin
hemşirelik tarihi eğitimine ilişkin görüşlerini incelemek oldukça önemlidir. Tüm bunlardan
yola çıkılarak araştırma, hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin hemşirelik tarihi eğitimine
ilişkin görüşlerini incelemek amacı ile planlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Araştırma, hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin hemşirelik tarihi eğitimine ilişkin görüşlerini
incelemek amacı ile nitel araştırma desenlerinden “Odak Grubu Araştırmaları Deseni”
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri kaynağı olarak hemşirelik bölümü birinci sınıfta
öğrenim gören öğrencileri arasından belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak da görüşme
tekniklerinden “Odak Grup Görüşmesi” kullanılmıştır. Odak grup görüşmesine katılan
öğrenci hemşirelerden oluşan çalışma grubunun belirlenmesinde, nitel örneklem araştırma
yöntemlerinden “Amaçlı Örnekleme Yöntemleri’nden olan “Benzeşik (Homojen) Örnekleme
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Yöntemi” kullanılmıştır. Odak grubu oluşturan öğrenci sayısı 7’dir. Yarı yapılandırılmış
nitelikte her biri ortalama 45-60 dakikalık olmak üzere, toplam iki oturum yapılmıştır.

BULGULAR
Araştırma kapsamına alınan 7 hemşirelik birinci sınıf öğrencisinden 4’ü kız, 3’ü erkektir ve
yaş ortalaması 19.42’dir. Öğrencilerin hepsi Anadolu Lisesi mezunudur. Öğrenciler
hemşirelik tarihine ilişkin yalnızca ders döneminde bilgi almıştır. Araştırma verilerinin içerik
analizi sonucunda mevcut hemşirelik tarihi dersinin “İçerik, Eğitim-Öğretim Yöntemi, Süresi
ve Mesleki Kimlik Geliştirmeye Katkısı” olmak üzere 4 tema belirlenmiştir. Bu temalarla
bağlantılı olarak da 9 tane alt tema belirlenmiştir.
SONUÇ
Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda hemşirelik öğrencileri; hemşirelik tarihi dersinin
içeriğinin, kullanılan eğitim-öğretim yönteminin, mesleki kimliği kazandırmaya etkisinin
yeterli olmadığını bildirmişlerdir. Bu çalışma sonuçlarının hemşirelik eğitiminde hemşirelik
tarihi eğitiminin ulusal boyutta bir çalışma sonuçlarına dayanarak şekillendirilmesinin
gereğini gösterdiği inancındayız.
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SS-76 “MAHŞERİN DÖRDÜNCÜ ATLISI” KİTABININ TIP TARİHİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
“EVALUATION OF THE BOOK “THE FOURTH HORSEMAN” IN TERMS OF THE
HISTORY OF MEDICINE
Gamze ÖZBEK GÜVEN
Doktora Öğrencisi, SBÜ Gülhane Tıp Tarihi ve Etik AD.
Şerife YILMAZ GÖREN
Öğretim Görevlisi Doktor, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
ÖZET
İnsanlar, çöken ekonomiler ve çevre kirliliği üzerine yazdığı kitaplarla tanınan Andrew
Nikiforuk, “Mahşerin Dördüncü Atlısı” adını verdiği kitabında, dünya tarihine bulaşıcı
hastalıklar aracılığı ile farklı bir pencereden bakmaktadır. İnsanlık tarihinin salgın hastalıklar
tarihiyle, kader birliği içinde nasıl ilerlediğinin altını çizmektedir.
Bu çalışmada, bulaşıcı hastalıklarla ilgili ileri sürdüğü savlarıyla bizleri mikroorganizmalar,
antibiyotikler ve bulaşıcı hastalıklar üzerine yeniden düşünmeye ve hatta kendi bilgilerimizi
bir kez daha gözden geçirmeye zorlayan bu kitap tıp tarihi açısından değerlendirilecektir. Tıp
tarihinde bulaşıcı hastalıklarının, yaşam şekillerinin değişmesinden kitlesel ölümlere kadar
olan geniş bir perspektifle ele alınan sonuçları günümüzün ve geleceğin önlemlerine ışık
tutacaktır. Kitapta ileri sürülen geleceğin vebasının hastanelerden çıkacağı öngörüsü mikro
canlılarla mücadelede sağlık profesyonelinin yapması gerekenler ve dikkat edecekleri
hususlar açısından önemli olacaktır. Bulaşıcı hastalıklarla dolu tarihimizden ders almadığımız
takdirde Dördüncü Atlı dilediği zaman hayatımıza girebilecektir.
Anahtar kelimeler: Bulaşıcı Hastalıklar Tarihi, Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele

ABSTRACT
Andrew Nikiforuk, known for his books about humans, collapsed economies, and
environmental pollution, addresses the world history from a different perspective through
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epidemics in his book named "The Fourth Horseman". He underlines how human history has
progressed through the history of epidemics, sharing a common fate.

In the study, this book, which forces us to rethink about microorganisms, antibiotics, and
epidemics and even to review our knowledge once more with its claims about the epidemics,
will be evaluated from the perspective of the history of medicine. In the history of medicine,
the consequences of epidemics addressed from a wide perspective, ranging from changing
lifestyles to mass deaths, will shed light on today's and tomorrow's precautions. The
anticipation in the book that the plague of the future will emerge from hospitals will be
important for health professionals in fighting microorganisms in terms of what they should do
and the matters they should pay attention to. If we do not take our lessons from our history
full of epidemics, the Fourth Horseman will be able to walk into our lives anytime he wishes.

Keywords: History of Epidemics, Fight Against Epidemics
GİRİŞ
Andrew Nikiforuk tarafından kaleme alınan “Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklar Tarihi-Mahşerin
Dördüncü Atlısı” kitabı Selahattin Erkanlı tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olup İletişim
Yayıncılık tarafından okuyucuyla buluşturulmuştur. Ailesi ile beraber Kanada’da yaşayan
yazar insanlar, çöken ekonomiler ve çevre kirliliği üzerine yazdığı kitaplarla tanınmaktadır.
Yazarın AIDS hakkında da önemli çalışmaları bulunmaktadır. Mahşerin Dördüncü Atlısı
kitabında ise; veba, çiçek, frengi, tüberküloz, grip, tifüs gibi salgın hastalıkların tarihsel
gelişimini ve günümüz salgın hastalıklarını (AIDS, Ebola virüsü gibi), bakteri direncini,
gereksiz antibiyotik kullanımının ortaya çıkardığı olumsuz sonuçları irdelemektedir.
Mahşerin Dört Atlısı, Hıristiyanlığın eski dini metinlerinden Vahiy'de adları geçen, kıyamet
gününde ortaya çıkacaklarına inanılan dört atlıdır (Nuroğlu, 2014). Her atlının kendine özgü
büyük bir misyonu vardır. Birinci atlı beyaz bir atın üzerinde oturur; başında Tanrı’nın
dünyasını, yaşamı ve umudu temsil eden bir taç vardır. İkinci atlı; kan kırmızı bir ata biner ve
büyük bir kılıç taşır. Bu atlı, iktidarı ve savaşları temsil eder. Üçüncü atlı; siyah bir atın
üzerindedir. Refah ve kıtlığı ölçmek için bir terazi taşır. Dördüncü atlı ise; soluk, kansız bir
ata biner. Hem veba hem ölümdür (Nuroğlu, 2014). Bu dört atlı devrimlerle, kıtlıkla, sürekli
değişen ölümcül salgın türleriyle dünya tarihini birlikte yazarlar.
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Kitabın konusu olan dördüncü atlıdır. Bu atlı çok kısa sürelerde milyonlarca insanı öldüren
salgın hastalıklara yol açmıştır. Kitabına bu atlının adını veren Andrew Nikiforuk salgın
hastalıklar aracılığı ile dünya tarihine farklı bir pencereden bakmaktadır. İnsanlık tarihinin
salgın hastalık tarihiyle beraber nasıl ve ne şekilde ilerlediğini ortaya koymaya çalışmaktadır.
Kitapta avcılıkla başlayan üretim ilişkileri, kölelik, insanların yaşam tarzları, ülkelerin
oluşumu, inanç sistemleri ve hastalık arasındaki ilişkiler kısacası insanlığın geçirdiği tarihsel
süreç salgın hastalıklar bağlamında anlatılmaktadır.
Kitap 12 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde anlatılanlar aşağıda özetle sunulmaktadır.
Kitabın “Yaratıklar, Mikroplar ve Üst organizma” başlıklı bölümünde mikroplar hakkında
yazılmış en popüler kitaplar, insanların mikroorganizmalar ile savaş yapmaları için rehber
niteliğinde olmalarından dolayı eleştirilmektedir. Bu kitaplardan biri olan “Mikrop
Avcıları’nda Louis Pasteur ve Robert Koch gibi bilim adamları insanlığı mikroplardan
kurtarmak için çalışan kahramanlar olarak nitelendirilir. Çünkü bu bilim adamlarının çabaları
sonucu mikropların yeryüzünü ele geçirmesi, kadınları ve çocukları öldürmeleri
engellenmiştir. Artık insanlığın antibiyotik adı verilen bir silahı vardır. Ve bu silah mikroplara
karşı kullanılmalıdır. Bunun nedeni ise Pasteur’ün 1880’lerde mikropları birer “tehdit” olarak
açıklamasıdır. Acaba Pasteur’ün mikropları ” tehdit” olarak açıklamasında kast ettiği bilim
adamlarının mikroplarla savaşması mıydı? Yoksa bu mikroorganizmaların ekolojik
dengelerinin bozulduğunda yapabilecekleri miydi?” (Nikiforuk, 2000). Kitabın her sayfasında
insanların yaptıklarıyla mikropları kışkırtmasından bahseden yazar Pasteur’ün tehlike derken
aslında ne demek istediğine cevap vermektedir.
Yazar ilk bölümde mikro canlıların ne olduğunu, nasıl yaşadıklarını ve üremelerini
anlatmaktadır. Gezegenin en eski, en parlak, en kalabalık yaşam biçimi olarak tanımladığı
bakteriler, gruplar halinde tek bir üst organizma olarak dayanışma halinde çalışmaktadırlar.
Üstorganizma

ile

insanlar

uzun

süre

sorunsuz

yaşamışlardır.

Ancak

insanların

üstorganizmanın yaşam kurallarını çiğnediklerinde nasıl ölüm makinesine dönüştüklerinden
bahsetmektedir.
Ekolojik yaşamın dengesini bozan insan ilişkilerinin sonucu salgın hastalıkların ortaya
çıktığını belirten yazar bu durumu ilk fark edenlerden birinin Hipokrat olduğuna vurgu yapar.
Çünkü Hipokrat, bir hekimin “doğayı tanıması, insanın yiyecek ve içeceklerle, yaşadığı
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ortamla ilişkisini, bunların birbiri üzerindeki etkilerini bilmeye çalışması gerektiği” sonucuna
varmıştır. Yazara göre, Hipokratik düşüncenin en bilge yorumunu Rudolf Virchow yapmıştır.
“Mikroplar üzerine uzun incelemeler sonrası hastalığın en iyi ve en kısa tanımını yapmıştır.
Hastalık değişen koşullardaki yaşamdır. Yaşam koşullarına müdahale edildiğinde insanlar ile
mikroplar arasındaki ilişkinin önceden kestirilemeyen çoğunlukla ölümcül bir sona doğru
değişeceğini öne sürmüştür. Ona göre, tıbbın işi, mikropları avlamak değil; hastalıkları
besleyen, çevresel ve toplumsal etkileri ortaya çıkarmaktır.” (Nikiforuk, 2000).
“Sıtma Büyük Ayıklayıcı” bölümünde ise yazar; sıtmanın tarih boyunca ve günümüzde nasıl
bir ayıklayıcı olduğunu göstermeye çalışmaktadır. “Dünyadaki en küçük hayvan olan
“plasmodium” parazitinin etki alanı bugün bile korkutucudur. Her yıl 600 milyon insanın
vücudunu işgal etmektedir. Grip ve vebanın aksine sıtma genel olarak ani ölümlerden
kaçınmıştır. O doğası gereği bir ayıklayıcıdır. Parazit elverişli koşulları bulduğunda insanı
komaya sokup öldürebilir. Ancak çoğunlukla bünyeyi zayıflatır, kansızlığa yol açar,
bağışıklık sistemini çökertir. Sıtmanın doğrudan öldürdüğü her kişiye karşılık, dört ya da beş
kişi onun dolaylı oyunlarına yenik düşer.” (Nikiforuk, 2000).
“Cüzzam Ölümsüz Leke” bölümde cüzzamın ne zaman ortaya çıktığı, nasıl bir hastalık
olduğu, neden bu hastalık için ölümsüz leke ifadesini kullanıldığı ve tedavisi anlatılmaktadır.
“Kara ölüm. Bir Çevre Felaketi” başlığıyla yazar, mideleri “yersinia” ile dolu pirelerin neden
olduğu vebanın Moğol bozkırlarından 1330’larda Asya ve Avrupa’ya yayılımını
anlatmaktadır. Veba salgınının ani oluşu, coğrafi yayılımı ve yol açtığı ölümler açısından
nükleer bir savaşla rahatlıkla kıyaslanabilecek kadar korkunç olduğundan söz etmektedir.
Aynı zamanda vebanın inanç sistemlerini sorgulattırdığını anlatmaktadır. Çünkü Avrupa
birbiri ardı sıra gelen hastalık dalgalarıyla çalkalandıkça inananlar Tanrı’nın çıldırdığını ve
din adamlarının tek bir pireyi bile iyileştirmede aciz kaldığını düşünmeye başlamışlardır.
“Çiçek Hastalığının Fethi: Biyolojik Emperyalizm” bölümünde yazar, maymunlarda ve
ineklerde görülen döküntülü kovpoks hastalığı ile ilişkisi olan virüsün insanların hayvanları
evcilleştirmeye başlamasıyla insan virüsüne nasıl dönüştüğünü anlatmaktadır. Hastalığın
Avrupa’da ilk kez 10.yy’dan önce nezle gibi küçük rahatsızlıklarla kendini gösterdiği, 16. ve
17. yy’larda esrarengiz bir şekilde öldürücü hale geldiğinden söz etmektedir. 17.yy.
sonlarında Avrupa’daki çocuk ölümlerinin neredeyse yarısından fazlasından sorumlu iken
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19.yy sonlarında tedavi edilebilir olduğundan, bu süreçte tıpkı veba gibi geleneksel inançları
ve manevi yaşamı derinden sarstığından bahsetmektedir.
“Frengi: Cinsel Münasebetler” bölümde yazar, frengi hastalığının ve tedavisinin tarihsel
seyrini anlatmaktadır. Frenginin nasıl yayıldığından bahseden yazar, hastalığı dönemin
AIDS’i olarak tanımlamaktadır. “Hastalık yüzyıllar boyunca uygar dünyanın politikalarına,
savaşlarına, edebiyatına ve cinsel yaşamına karışmıştır. Avrupalıların yatak odalarına
pezervatifi, takma saçı, antibiyotiği ve büyük korkuyu sokmuştur. Çiçek eski Dünya’nın yeni
Dünya’ya tehlikeli bir hediyesi olduğu gibi, frengi de Amerika’nın Avrupa’ya biyolojik
sürprizi olmuştur.” (Nikifork, 2000). Yazara göre, frengi Avrupa’nın bağışıklık sistemini
hazırlıksız yakalayan tek Yeni Dünya mikrobu olarak müthiş bir intikam almıştır.
“İrlanda Kıtlığı Küflü Bir Masal” bölümünde İrlanda’nın tek besin kaynağının mantarla yok
olması sonucu yaşanılan kıtlık ve arkasından gelen bulaşıcı hastalıklar anlatılmaktadır.
“Patates kökünün Peru’dan İrlanda’ya ne zaman ve nasıl geldiği ya da ilk kez kim tarafından
yetiştirildiği bilinmemektedir. Ancak 1580’lerin hemen sonrasında İrlanda tencerelerini sanki
kendiliğinden doldurmuş; İrlanda mutfağına egemen olmuştur. “Phytophthora İnfestans” adlı
mantar İrlanda’nın tek besin kaynağını yok ederek milyonlarca İrlandalı’yı öldürmüştür.
Büyük Kıtlık sonrasında İrlandalılar nüfuslarını belirli bir seviyede tutarak yaşamışlardır.
Hayatta

kalanların

çoğu

patates,

mantar,

tifüs,

İngiliz

emperyalizmi

hakkında

unutamayacakları acı dersler almışlardır. Bugün bile İrlanda’nın nüfusu 1845’teki nüfusunun
yalnızca yarısıdır.” (Nikiforuk, 2000).
“Veremli Devrimler” bölümünde vereme neden olan mikobakterilerin nasıl bir canlı türü
olduklarından, hayvandan insana nasıl geçtiğinden, insanların kendi tüberküloz türlerini nasıl
geliştirdiklerinden ve salgına nasıl yol açtıklarından bahsedilmektedir. Yazar veremi çıktığı
dönemle ilişkilendirerek popüler bir ölüm biçimi olarak tanımlamaktadır. Çünkü sanatçılar,
şairler, ressamlar da hastalığa yakalandıkları için eserlerine veremi yansıtmışlardır.
“1800’lerde Avrupalıların % 70’i vereme yakalanmıştır. Yalnızca yedide biri hastalıktan
ölmüştür. Sanayi devrimiyle erken kapitalizmin beklenmedik yan ürünü olan verem,
makinelerin işinden ettiği insanların bağışıklık sistemlerine saldırmıştır.” (Nikiforuk, 2000).
Yazar veremi “kapitalist toplumun insafsız emek sömürüsün ilk kefareti” olarak
tanımlamaktadır.
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“Virüs Dalgaları” bölümünde yazar, tarihteki grip salgınlarını anlatmaktadır. Yazara göre,
grip diğer bulaşıcı hastalıklara göre tercih edilen bir hastalık olmuştur. Çünkü “ne yüzün
şeklini bozuyor, ne cinsel organları çürütüyor, ne de bacakları sakat bırakıyordu. Genellikle
insanların iç mekanlara doluştukları kış aylarında görülüyor, ağrılar ve sızılardan pek ileri
gitmiyordu. Akciğer sorunları olan çocukları ve yaşlıları öldürse de veba ve kolera gibi
mezarlıklara ölüler yığmıyordu. Özellikle yoksulları tercih eden hastalıkların aksine grip
ayrımcılık yapmıyor ve kısa süreli oluyordu. Ancak her on ya da dört yılda bir genetik
değişiklik yapabilme yeteneği onu yenilmez kılıyordu. Bilim adamları çok uğraşmalarına
rağmen 1918 salgınına yol açan türün hangisi olduğunu hiçbir zaman bulamadılar.”
“AIDS: Sarsılan Savunmalar”: AIDS üzerine birçok çalışması olan yazar, bu bölümde
AIDS’in yirmi beş farklı hastalık ya da bunların kombinasyonundan oluşan bir sendrom
olduğundan bahsetmektedir. AIDS’e neden olan HIV virüsü, türleri ve nasıl ortaya çıktığı
hakkında bilgi vermektedir.
“Bakteri Rönesansı: Ölümsüz Mikroplar”: Kitabın bu bölümü enfeksiyon kontrolü açısından
oldukça değerli tarihsel örnekler içermektedir. “Üstorganizma zaman içinde kendini
geliştirmekte ve insanlığın ona karşı kullandığı silahlar artık yetersiz kalmaktadır. Bilim yeni
antibiyotik üretiminde oldukça sınırlıyken, üstorganizmanın bu antibiyotikleri kısa sürede
tanıyıp direnç geliştirmesi, tıbbı antibiyotik konusunda sıkıntılı bir duruma getirmiştir.
Geleceğe miras olarak bırakılacak antibiyotikler kalmamıştır.” (Nikiforuk, 2000).
“Ebola’nın Çırakları: Yeni Kuşak Virüsler”: “Yeni kuşak virüsler” ifadesini ilk kez 1989’da
Rockefeller Üniversitesi’nden virüs bilim adamı Stephen Morse’un bir toplumda birden bire
ortaya çıkan ve çok eski virüsleri tanımlamak için kullandığından bahsetmektedir. Ona göre,
bugün manşetleri dolduran virüslerin çoğu eski kabusların kahramanlarıdır. Son zamanlarda
kışkırtılan bu virüsler isimlerini ilk kez ortaya çıktıkları şehirlerden almaktadırlar. Yazara
göre virüs uzmanlarını kaygılandıran yalnızca bunların korkunçluğu değil ziyaretlerini
giderek sıklaştırmalarıdır.
DEĞERLENDİRME
Nikiforuk’un kitabı salgın hastalıklar tarihi açısından oldukça önemlidir. Diğer tarih
yazımlarına göre roman türünde yazılmış olması okuyucuyu sürüklemektedir. Sadece alanla
ilgili olanları değil, herkesin ilgisini çekebilecek anlatımıyla yazar, kitabında insanlık tarihinin
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şekillenmesinde savaşlar kadar etkili olmuş bir diğer faktöründe salgın hastalıklar olduğunu
başarılı bir şekilde göstermektedir. Yaşam şekillerinin değişmesine bağlı olarak ortaya çıkan
salgın hastalıkların bireysel ve toplumsal tüm olumsuz sonuçlarına dikkat çekilen kitapta bu
hastalıkların yok olmadığı, her an hayatımıza girebileceği kanıtlarıyla öngörülmektedir.
Özellikle her gün yatan hasta sayısı artan hastanelerin mikro canlılar için besi yerleri haline
gelmesi, gelişigüzel kullanım nedeniyle antibiyotiklerin kendini geliştiren bu canlılar için
etkisiz olmaya başlamaları ve yeni antibiyotik üretimi olmaması geleceğin salgınlarının
habercisi olarak değerlendirilmektedir. Kitap bu ve benzeri konularda ileri sürdüğü savlarıyla
bizleri mikroorganizmalar, antibiyotikler ve salgın hastalıklar üzerine yeniden düşünmeye ve
hatta kendi bilgilerimizi bir kez daha gözden geçirmeye zorlamaktadır.
Geçmişten ders alarak geleceğe güvenle ilerlemek mümkündür. Sağlık profesyonelinin
geçmişin bilgisi ve geleceğin öngörüsüyle eleştirisel düşünerek eylem tercihinde bulunması
gerekmektedir. Bu yetkinliğin kazandırılmasında mesleki tarih eğitimi önem arz etmektedir.
Çalışmamızda, incelenen kitap mesleki tarih eğitiminde salgın hastalıklarla ilgili insanlık
tarihi boyunca neler yaşandığı, bu hastalıkların ne gibi sonuçları olduğu, bunlarla mücadelede
neler yapıldığı ve konuyla ilgili olarak geleceğe yönelik öngörüsü ve savlarıyla eğitimciler
için önemli bir kaynak olabileceği değerlendirilmektedir.
Kitap aynı zamanda enfeksiyon kontrolü içinde değerli bilgiler sunmaktadır. Üstorganizma ile
savaşmak yerine onlarla barışı öneren yazar, enfeksiyon kontrolünde antibiyotik, dezenfektan
vb. kimyasalların kullanımı yerine su ve sabunun önemine dikkat çekmektedir. Basit
önlemlerle bu üstorganizmayla barışcıl yaşamak varken onların yaşam kurallarını ihlal
etmemeyi tarihte yaşanılan acı deneyimlere dayanarak önermektedir.
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SS-77 ASKERÎ HEMŞİRELİK OKULUNUN KURULUŞU
Gülhan SEYHUN1
ÖZET
Bu çalışmada, 2016 yılına kadar değişik şartlarla varlığını sürdüren askeri hemşirelik
eğitiminde ilk açılmış okul olan, Askeri Hemşire Okulu’nun açılışında kabul edilen ilkelerin
ortaya konulması amaçlanmıştır.
Bu kapsamda Askeri Hemşirelik Okulu’nun açılış sürecinde 1938’de kabul edilen 3433 sayılı
“Askeri Hastabakıcı Hemşireler Hakkında Kanun” tasarısının Meclis görüşmeleri ele alınarak,
öğrenci kabulü ve özlük hakları ile eğitim-öğretim durumu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu
görüşmeler sonucunda, öğrenim süresi üç yıl olan bu okula ortaokul mezunlarının kabul
edilmesi, öğrencilerin askeri tıbbiyeliler gibi iaşe edilmeleri, mezunlarının savaş durumuna
yönelik olarak altı yıl mecburi hizmetlerinin oluşu ve 20 yıl çalıştıktan sonra emekli
olabilecekleri kanunlaştırılmıştır.
1939’da açılan bu okul, Cebeci Asker Hastanesi bünyesinde 35 öğrenci ile eğitim hayatına
başlamıştır. Askeri hemşirelik, Askeri Hastane İdare Talimatnamesi’nde yer almış ve tam
anlamıyla bir sağlık personeli sınıfına dâhil edilerek hastabakıcılıktan ayrılmıştır. Askeri
Hemşirelik Okulu’nun açılışıyla hemşirelik, ordu içinde bir meslek olarak kabul edilmiş,
askeri sağlık kurumlarında ve mevzuatta yerini almış, Türk kadınına askeri sağlık
hizmetlerine ve toplum hayatına resmi olarak katılma şansı verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Askeri Hemşirelik; Hemşirelik Mevzuatı; Hemşirelik Eğitimi;
Hemşirelik Tarihi.
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THE ESTABLISHMENT OF MILITARY NURSING SCHOOL

ABSTRACT
In this study, the aim is to put forward the principles accepted at the opening of the Military
Nursing School, which was the first school opened in military nursing education and
continued its existence under different conditions until 2016.

In this context, student acceptance and personal rights as well as the state of education and
training were attempted to be determined by examining the discussions in the Assembly for
the draft of “Military Caregiver Nurses Law,” which was accepted in 1938 with the law
number 3433 during the opening process of Military Nursing School. As a result of these
discussions, it has been enacted that this school with an education period of three years will
accept secondary school graduates, students will be admitted as military medical students,
graduates will have a compulsory six years of service in case of a war and can retire after 20
years of employment.

This school opened in 1939 and started giving education with 35 students within Cebeci
Military Hospital. Military nursing took place within the Military Hospital Administrative
Instructions and was completely included in the medical staff category, being fully separated
from nursing. With the opening of the Military Nursing School, nursing has been accepted as
a profession in the army and took its place in military health institutions and legislation,
giving a chance to the Turkish woman to officially participate in military health services and
community life.
Keywords: Military Nursing; Nursing Legislation; Education of Nursing; History of Nursing.
GİRİŞ
Savaşlar insanlık tarihinde acıların, üzüntülerin, açlık ve yıkımın yaşandığı istenmeyen
durumlardır. Ancak hemşirelik tarihi açısından bakıldığında hemşireliğin doğuşu, bu
savaşlarda olmuştur. 1854 Kırım Savaşı’nda Florance Nightingale’in uygulamaları ile Türkiye
topraklarına giren modern hemşirelik hizmetleri, savaşta hasta ve yararlıların tedavi ve bakımı
için 1877’de kurulan Kızılay (Hilal-i Ahmer Cemiyeti) bünyesinde ve Besim Ömer Paşa’nın
girişimleriyle devam etmiştir (Özaydın, 2002, s 689-690).
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Diğer yandan askeri sağlık hizmetlerinde hasta bakım hizmetlerine yönelik olarak 30 Aralık
1898’de açılan Gülhane’de, ilk defa askeri hastabakıcı yetiştirilmesi için sıhhiye erlerine
hastabakıcılık dersleri verilmeye başlanmış ve Almanya’dan üç hemşire getirilmiştir (Ataç,
1996, s. 41-61.) (Kurt, 1997, s. 94-97). Askeri sağlık hizmetleri içinde yer alan hasta bakım
hizmetleri, 1910 yılında yayımlanan “Teşkilat-ı Sıhhiye-i Askeriye Nizamnamesi” ile sıhhiye
askeri, askeri hastabakıcı, sivil hastabakıcı ve bunun dışında, gönüllü hastabakıcı
cemiyetlerinin ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin hastabakıcıları olarak askeri mevzuata
girmiştir(Sarkis, 1936, s. 166-174).
1911’de Kızılay Genel Merkez İdare Heyeti’ne seçilen Besim Ömer Paşa’nın girişimleri ile
İstanbul’da devlet adamlarının, komutan eşleri ve kızlarının üyesi olduğu “Kızılay Hanımlar
Merkezi” “Gönüllü Hemşire Yardımcıları Kursu” açılmış burada yetişen hanımlar
Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda harp hastanelerinde
çalışmışlardır. (Başer, 1996, s. 8-9). Gerek Balkan Savaşı’nda gerekse Birinci Dünya
Savaşı’nda Tıp Fakültesi ve Gülhane Hastanesi’nde açılan pratik kurslarda yetişen Türk
kızları askeri hastanelerde hasta bakmaya başlamışlardır (Demirhan, 1982, s. 155). Ayrıca
yabancılar da askeri hastanelerde hemşirelik yapmıştır.
Harp zamanında gönüllü hastabakıcılık kurslarında yetişen hanımların hastane kadrolarına
atanması güç olmuş, önceleri terzi, ütücü, oda bakıcısı, hasta ve hastane eşyasının
temizlenmesi işlerine başlamışlar; daha sonra şefkat duyguları ile hastaların yemeğini
yedirme, ilacını ve suyunu içirme, altlarını temizlemede sıhhiye erlerine yardımcı olma,
ilerleyen dönemde derece alma, sargı hazırlama, ameliyathanede çalışma gibi pratik olarak
kendini geliştirmeye başlamışlardır. Önceleri güngörmüş yaşlı kişilerden olan bu kadınların
yerini, onların hastaneleri emniyetli yerler olarak görmeleriyle parasız olarak yetiştirilen dul
ve genç kadınlar almaya başlamıştır. Bunlar da hekimleri dikkatle dinleyerek derece alma,
idrar toplama, gerektiğinde enjeksiyon yapma ve özellikle ameliyathane işlerini öğrenerek
maaşlı olarak atanma fırsatı bulmuşlardır. Aslında asker hastanelerinde olan bu durum diğer
memleket hastanelerinde de aynıdır (Özbay, 1981, s. 44). 1925’te açılan Kızılay Hemşire
Okulu sınırlı sayıda mezun verdiğinden bu okul mezunları da sadece Kızılay kurumlarında
hizmet vermiş,(BCA, 030.18.1.2, 82.23.9) savaşlarda Kızılay hemşireleri ve gönüllü
hemşirelerle yürütülen ordunun hasta bakım hizmetleri oldukça yetersiz kalmıştır.
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1938’e gelindiğinde Avrupa adım adım İkinci Dünya Savaşı’na sürüklenmektedir. Türkiye
bu savaşa fiili olarak girmese de seferberlik ilan edilmeden orduyu savaşa hazırlamıştır. Bu
dönemde devletin başında bulunanlar yıllarca savaşın içinde kalarak savaşın gerçek yüzünü
görmüşler insan kayıplarının savaş yaralanmalarından çok salgın hastalıklar, açlık ve
bakımsızlık yüzünden olduğunu tecrübe etmişlerdir. Askeri hastanelerde ve savaşta hasta ve
yaralılara hizmet edecek olan Askeri Hemşirelik Okulu’nun açılışı da bu döneme rastlamıştır.
YÖNTEM
Bu çalışmada öncelikle veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda birincil kaynak
olarak Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)
Tutanakları, Ulus Gazetesi ile ikincil kaynak olarak kitap ve makaleler incelenmiştir.
Araştırmada toplanan veriler birbirleriyle ilişkilendirilerek ilişkisel tarama yöntemi
benimsenmiş, nitel araştırma yönteminde kullanılan; niçin, nasıl ve ne şekilde sorularına yanıt
aranmış ve çalışma içinde değerlendirilerek yorumlanmıştır.

BULGULAR
Askeri Hemşire Okulu Hakkında Kanun Kabul Edilmesi
MMV Sağlık Dairesi tarafından, askeri hastanelerdeki hasta bakım işlerinin yaşlı ve yetersiz
kişilerce yürütülmesinin artık geliştirilmesi gerektiğine dair bir rapor hazırlanmış, (Özbay,
1981, s. 45) gereken hasta bakım personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak yeni bir
hemşire okulu açılması ve hemşireliğin orduda bir meslek halinde tesis edilmesi için hem
“askeri hastaneler için yetiştirilecek hasta bakıcı hemşireler hakkında kanun layihası” (BCA,
030.18.1.2, 82.23.9) hem de “MMV memurlarına askeri hastabakıcı hemşirelerin ilave
edilmesi hakkında kanun layihası” (BCA, 030.18.1.2, 82.23.11) (TBMM ZC, 1938, s. 57-61)
verilmiştir.
10 Haziran 1938 günü mecliste bu kanun maddeleri görüşülmüştür. Milli Müdafaa Encümeni
Erzurum Mebusu Şükrü Koçak, hastabakıcı hemşire okuluna kabul edilecek öğrencilerin ders
programı dikkate alınarak (anatomi, fizyoloji, bakteriyoloji, hastalıklarla ilgili dersler) en
azından ortaokul mezunu olması gerektiğini savunmuştur. Bunun üzerine söz alan Bütçe
Encümeni Trabzon Mebusu Raif Karadeniz, ortaokul mezunu öğrenci bulunmayıp, okula
öğrenci bulunmazsa yapılan masrafların boşa gideceğini, bu hususta (Milli Müdafaa Vekâleti)
MMV’nin formülünün orta okul mezunu bulunursa alınacak bulunamaz ise ilkokul mezunu,
hatta sınavla öğrenci alınması şeklinde olduğunu ifade etmiştir. Manisa Mebusu Kazım Nami
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Duru ise; Kızılay tarafından İstanbul’da açılan okula önceleri biraz okuma yazma bilen
kızların alındığını, fakat istenilen şekilde vazife göremedikleri anlaşılınca ortaokul
mezunlarının alınmaya başlandığını; Kızılay hastabakıcı okuluna ortaokul mezunu alınırken
askeri hastabakıcı hemşire okuluna tahsili ne olursa olsun öğrenci alınmasının uygun
olmadığını; mezun olanların Maarif Vekâletince özel kayda tabi tutularak askeri memur
olarak hizmet görmeleri gerektiğini savunmuştur.
Tartışma konusu olan diğer bir husus ise hemşirelerin mecburi hizmetlerini yapmaları için
alınan önlemlerle ilgilidir. Milli Müdafaa Erzurum Vekili Şükrü Koçak, Milli Müdafaa
encümeninin mecburi hizmetini yapmadan ayrılacak hemşirelerin elinden diplomalarının
alınmasının şart olduğunu ifade etmiştir. Bu kuralı koymaktaki maksadı da şu şekilde
açıklamıştır: “Ordu hemşiresi olarak ordu kanunları çerçevesine giren bu personel mezun
olduktan sonra kimi Van’a kimi Bitlis’e gidecek. Bunlardan bazıları Van’a gitmek
istemeyecek. Bu durum karşısında MMV şu kuralı koyacak. “Mecburi hizmet zamanında
evlenilmeyecek”. Van’a gitmek istemeyen buradan kurtulmak için evlenecek yani suç işlemiş
olacak ve sonuçta herhangi bir sebeple mecburi hizmeti yapmayanların diploması alınacak.”
Bu ifadeler üzerine Raif Karadeniz, mecburi hizmetini yapmayanlardan ordu ve memlekette,
özel hayatta bu kadar çok hastabakıcı hemşire ihtiyacı varken evvela masraflarının
ödettirilmesinin, ardından da diplomalarının alınmasının doğru olmadığını belirtirken,
Diyarbakır Mebusu Kazım Sevüktekin “ordu inzibatı vardır” şeklinde cevap vermiştir. Raif
Karadeniz de böyle sivil şahıslar tarafından bir hukuka dayanarak görevini yerine getirecek
hizmetlerde, ordu inzibatının alakası olmadığını; ordu inzibatının rütbeli, silah taşıyan
kimseler üzerinde etkisi olacağını, mecburi hizmetini yapamayan hastabakıcı hemşireden
önce masrafları sonra da elindeki ruhsatnameyi alıp “bundan sonra ne sen ne de cemiyet
elindeki ruhsatnameden istifade edemez” demeye kimsenin hakkı olmadığını savunmuştur.
Ruhsatnamenin ancak özel bir durumda cezaya bağlı olarak alınabileceğini; bir mühendisin ve
doktorun da yatılı okuduğunu, hizmetten ayrılınca sadece masraflarının alındığını ve kimsenin
onları sanatlarını serbest bir şekilde icra etmelerinden men edemeyeceğini, dolayısıyla, bütün
vatandaşlar için kabul edilen bu hukuktan kadınlar ve hemşirelerin faydalanamamasının
adaletsizlik olduğunu, Tababet ve Şuabatı sanatları kanununda bu hemşireler hakkında
iffetsizlik veya herhangi bir suç işlerlerse zaten ellerinden ruhsatnamelerinin alınması
hakkında kayıt olduğunu belirtir. Tartışmaların devamında Milli Müdafaa Erzurum Mebusu
Şükrü Koçak, Raif Karadeniz’in hastabakıcı hemşirelerin asker olmadıkları hakkındaki ifadesi
üzerine 1632 numaralı askeri ceza kanununa göre ordu mensuplarının hepsinin askeri şahıslar
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olduğunu ve askeri ceza kanunu hükümlerine tabi olduklarını hatırlatır. Yine bir tümenin, bir
kolordunun bir tarafa sevk edilmeleri durumunda arkasından seyyar hastanenin de
gönderileceği, dolayısıyla hemşirenin de gönderileceğini, ancak hemşirenin gitmek
istemeyebileceğini, hâlbuki memleket müdafaası için her memur edilen şahsın gösterilen yere
gitmesinin askeri kanun ve nizamların gereği olduğunu belirterek açıklamıştır (TBMM ZC,
1938, s. 57-61).
Bu tartışmalar sonucu 3433 sayılı “Askeri Hastabakıcı Hemşireler Hakkında Kanun” 10
Haziran 1938 tarihinde kabul edilmiştir. Bu kanuna göre; üç sınıflı açılacak olan okula en az
ortaokul mezunu ve 22 yaşından büyük olmayanlar MMV tarafından belirlenecek kabul
şartlarına göre alınacaktır. Parasız okuyacak olan bu öğrenciler askeri tıbbiyeliler gibi iaşe
edilip, giydirilecek ve her ay beş lira harçlık verilecektir. Askeri hemşireler mezun olduktan
sonra altı yıl mecburi hizmete tabi olacak, 20 yıl hizmet edenler ise 1683 sayılı askeri
memurlar hakkında emeklilik kanununa göre emeklilik hakkına sahip olacaklardır. Sağlık
nedenleri haricinde okuldan ayrılan veya mecburi hizmetini yapmayanlar tazminat
ödeyeceklerdir (3433 sayılı Askeri, 1938, s. 788-789).
ASKERİ HEMŞİRE OKULU’NUN AÇILIŞI
1939’da 35 öğrenci ile açılan okulun açılış işleriyle ilgili olarak Tbp. Alb. Edip Opan
görevlendirilmiş, ancak, okulun hastane içinde açılması sıkışıklığa neden olmuş, yeni bir bina
yapılması düşünülmüşse de mümkün olmamıştır. Ankara Cebeci Hastanesi’nin ikinci katında
açılan üç yıllık okulun programı, Kızılay Hastabakıcı Hemşireler Mektebi ile yabancı
milletlerin yönetmelikleri incelenerek oluşturulmuş, ayrıca zehirli gazlar hakkında seminerler
verilmiştir. Öğretmen olarak Kızılay Hemşire Okulu mezunu olan Makbule Ülgen, Pakize
Mengü, Fahriye Akagündüz görevlendirilmişlerdir. Pratik hastabakıcılığı dahiliye ve hariciye
kliniklerinde, laboratuvar pratiklerini biyokimya, hijyen ve radyoloji laboratuvarlarında, ikinci
sınıftan itibaren de 23 günlük sürelerle sekiz ayrı klinikte belli hastaların sorumlulukları
verilerek uygulamışlardır (Özbay, 1981, s. 45-48).
Önceden hastabakıcı-hemşire olarak adlandırılan hemşirelik (1219 sayılı “Tababet, 1928, s.
85-94). (okulun adı Askeri Hastabakıcı Hemşireler Okulu olmasına rağmen) 1938 tarihli
Asker Hastaneleri İdare Talimatı’nda sadece hemşire olarak belirtilmiş, hastabakıcı ile
görevleri ayrıştırılmıştır. Askeri hastanelerde hemşireler disiplin ve idare açısında doğrudan
baştabibe, hasta bakımı konusunda da servis şefine bağlanmıştır. Diğer yandan başhemşire de
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baştabipliğe bağlanmış, hasta bakımı hizmetlerinde hemşire ve hastabakıcıların amiri
olmuştur (Askeri Hastaneler, 1938, s. 37).
Okula öğrenci alımında verilen ilanlarda, üç yıllık eğitimden sonra mezun olanların memur
olup emekli olabilecekleri, altı yıllık çalışma süresinden sonra istedikleri yerde
çalışabilecekleri, kendilerine beş lira harçlık verileceği, giyim ve yeme ihtiyaçlarının okul
tarafından karşılanacağı, mezun olunca da 20 lira maaşla işe başlayacakları ve bu süre
zarfında da iaşe, barınma ve giyimlerinin orduya ait olduğu duyurulmuştur. Aranan özelliklere
bakıldığında; 16-22 yaş aralığında, Türkiye Cumhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından,
sağlıklı olması ve raporla tespit edilmesi şartı vardır. Diğer yandan kendisi, ana babasının
iffetli olması ve bunu polisçe ispat etmesi, en az ortaokul mezunu olması, evli veya nişanlı
bulunmaması şartları aranmış evvelce evlenip kocası ölmüş, boşanmış olanların da kabul
edileceği bildirilmiştir. Ancak, okula başlayıp kendi isteğiyle veya disiplinsizlik nedeniyle
okuldan çıkarıldığında, altı senelik hizmeti yapmadığı veya tamamlamadığı durumda, okul
masraflarının tamamını ödeyeceğini gösterir noter tasdikli taahhütname de istenmiştir. Tüm
bu şartları taşıyanların okula sınavsız alınacağı, kabul edilenlerin Ankara’ya kadar gidiş dönüş
yol ücretlerinin de kendilerine ait olacağı bildirilmiştir (Ordu ve Hasta Bakıcı, Ulus, 1941, s.
5)
50 kişilik kontenjanı olmasına rağmen ilk yıl 15-25 yaşlarında 35 öğrenci kabul edilmiş,
1942’de 32 mezun vermiştir. Mezun olanlardan dereceye giren ilk üç kişiye istedikleri yeri
seçme şansı verilmiş, geri kalanlar Ankara, Bursa, Erzurum ve Gelibolu hastanelerine
dağıtılmışlardır. Gelibolu Askeri Hastanesi’ne 7 hemşire atanmıştır. Mezun olanlar, okula
alınırken belirtildiği gibi 20 lira maaş ile değil, 15 lira ile maaş ile çalışmaya başlamışlar,
1949 yılına kadar eksik maaş verilmiştir (Özbay, 1981, s. 45-48).
1939’da eğitime başlayan Askeri Hemşirelik Okulu, 1947’de kapatılmış ve öğrencileri Kızılay
Özel Hemşirelik okuluna devredilmiştir. 1972 yılına kadar ordu adına Kızılay Hemşirelik
Okulu’nda kısıtlı sayılarla hemşire yetiştirilmiş, 1972-1973 eğitim öğretim yılında Gülhane
bünyesinde açılan Sağlık Meslek Lisesi’nde yeniden eğitime başlanmıştır (Ökdem,
Abbasoğlu, Doğan, 2000, s. 10). 1972’den 2016 yılına kadar geçen süreçte lisans ve
lisansüstü eğitime geçilmiş ancak 15 Temmuz 2016’dan sonra askeri statüsünü kaybetmiştir.
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TARTIŞMA ve SONUÇ
Askeri Hastabakıcı Hemşire Okulu’nun eğitim ilkelerinin, öğrenci ve mezun olanların özlük
haklarının belirlenmesi nedeniyle, kabul edilen 3433 sayılı Askeri Hastabakıcı Hemşireler
Hakkında Kanun’un hangi gerekçelere dayandırıldığı ve meclisteki tartışmalar önemlidir. Bu
eğitim ilkeleri çalışmayı teşkil eden o döneme ve hatta sonraki yıllara ışık tutmuştur.
Meclis görüşmeleri incelendiğinde, ilk olarak açılacak olan bu okula ortaokul mezunu öğrenci
bulunamayıp yapılan masrafların boşa gideceği kaygısının yaşandığı görülmüştür. Bu
kaygıdan yola çıkarak o yıllarda kız çocukları ve kadınlarda okuma yazma oranının çok düşük
olduğu, ortaokul mezunu kız öğrencinin yeterli olmadığı veya hemşireliği tercih etmeyeceği,
en hayati görevlerde bile Türk kadınının çalışma hayatında zor yer bulabileceği
anlaşılmaktadır.
Bu tartışmalardaki diğer bir endişe de hemşirelerin savaş zamanlarında işi bırakmaları
hususudur. Söz konusu endişe sonucu Türk kadınına güven duyulmayarak kadını ve
hemşireyi, mühendis ve doktor gibi erkeğin sahip olduğu haklardan mahrum etmeye varan
teklifler yapılabilmiştir. Parasız okuyan mühendis ve doktorlar, mezun olduktan sonra
kendilerine yapılan masrafları ödeyerek mecburi hizmetini bitirmeden ayrılabilirken, aynı
hakkın hemşirelere verilmemesi gündeme gelmiş ve bu konuda fikir ayrılıkları görülmüştür.
Erkek egemen bir toplum olan orduda, hele de doktor ve mühendise göre yeni tanımlanan
statüsü düşük olan bir kadın mesleğinin özlük hakları belirlenirken, bu yönde görüşlerin
olması cinsiyet ayrımcılığının bir göstergesidir. Bu tutumun dayandığı temel nokta ise
toplumun gelişmişlik düzeyi ve devletin ekonomik imkânlarıdır. Hâlbuki hemşirelerin savaş
zamanında işi bırakması endişesinin gerektiğinde savaş kanunlarıyla giderilmesi mümkündür.
Kaldı ki tarih, Türk kadınının erkeğiyle memleket müdafaasında yan yana olduğunu ispat
etmiştir.
Tartışmaya konu olan diğer husus ise uzun yıllar devam eden askeri hemşirelerin asker mi
sivil mi oldukları, arada kalışlarının bu dönemden kaynaklandığı ve çözülemeden öylece
bırakıldığıdır. Çünkü o dönemde İç Hizmet Kanunu’nda askerin tanımı yapılmış ve orada
hemşire yer almamıştır. Ki bu durum uzun yıllar hem hemşire hem de yöneticisi açısından
belirsizliklere yol açmıştır. Bu belirsizlikler hemşirenin arada kalmasına, hem hemşire hem de
idareci açısından nasıl anlaşılmak isteniyorsa, güçlü olan hangi tarafsa, bazen asker, bazen
sivil olarak görülmesine yol açmıştır.
476

Askeri Hemşirelik Okulu’nun açılışıyla o dönemlerde, hastabakıcı olarak da isimlendirilen
hemşirelik, ordu içinde bir meslek olarak kabul edilmiş, askeri sağlık kurumlarında ve
mevzuatta yerini almış, Türk kadınına askeri sağlık hizmetlerine ve toplum hayatına resmi
olarak katılma şansı verilmiştir. Askeri hemşire, Askeri Hastane İdare Talimatnamesi’nde yer
almış ve tam anlamıyla bir sağlık personeli sınıfına dâhil edilerek hastabakıcılıktan
ayrılmıştır.
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ÖZET
Birinci Dünya savaşından sonra Osmanlı İmparatorluğu yıkılıp yerine Mustafa Kemal’in
önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Siyasi, ekonomik ve sosyal
problemlerin yanı sıra 30 Ocak 1923’de Yunanistan ve Türkiye arasında imzalanan nüfus
değişimini öngören mübadele anlaşması da yeni kurulan devlet için ayrı bir sorun
oluşturmuştur. Anlaşma 1.200.000 Ortodoks Yunanın Yunanistan’a ve 500.000 Müslüman
Türk’ün Türkiye’ye göçünü öngörmektedir. Bu denli büyük göç hareketlerinin önemli
sorunlarından biri göçmenlerin karşılaşabileceği sağlık problemleridir. Türk ve Yunan nüfus
mübadelesi sırasında da önemli sağlık problemleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlisi
Veba salgınının ortaya çıkmasıdır. Veba tarih boyunca hep en çok korkulan salgın hastalık
olmuştur. Denizler ve limanlar da Veba’nın yayılmasında birinci derecede etken olmakla
ünlenmişlerdir. Limana önce gemiler yanaşmakta; sonra da gemilerdeki virüs taşıyan fareler
geminin bağlandığı ipler aracılığı ile limana geçmekteydiler. O dönemde ticaret genellikle
gemilerle yapıldığı için gemiler pek çok liman arasında yolculuk yapmakta ve virüs taşıyan
farelerin limanlara taşınmasında büyük rol oynamaktaydı. Türk-Yunan nüfus mübadelesinde
de göçmenleri taşımak için gemiler kullanılmıştır. Veba salgınından haberdar olan Türk
yetkililer Yunanistan’a göçmen almaya giden gemilerin dezenfekte edilmesini ve farelerden
arındırılmasını zorunlu tutmuşlardır. Uygulamayı reddeden ve dezenfekte edilmeyen
gemilerin Yunanistan’dan Türkiye’ye göçmen getirmesi yasaklanmıştır. Bu olay tarihe “fare
itlafı” olarak geçmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fare itlafı; Mübadele; Salgın hastalık

479

ABSTRACT
After the First World War I the Ottoman Empire collapsed and Turkish Republic was founded
under the leadership of Mustafa Kemal. As well as political, economic and social problems
the exchange agreement, envisaging the population exchange signed between Greece and
Turkey on 30 January 1923, has also been a concern for the newly established state. The
agreement was foreseen that 1.200.000 Greek Orthodox will immigrate to Greece and
500.000 Muslims will immigrate to Turkey. One of the major problems of such large
migration movements is the health problems that migrants may encounter. Significant health
problems also emerged during the Turkish and Greek population exchange. The most
important of these was the emergence of the Plague epidemic. Plague has always been the
most feared of epidemic disease throughout history. Seas and harbors are well known for
being the first-ever factor in the spread of Plague. The ships were approaching the port first;
then the rats who carried the virus were passing through the ropes that the ship had bound.
Since the trade was usually carried out by the ships at that time, the ships were traveling
between the many ports and played a major role in the transport of virus-carrying rats to ports.
Also in the Turkish-Greek population exchange, ships were used to carry migrants. The
Turkish authorities, aware of the plague epidemic, have obliged to disinfect ships that are
going to Greece to get immigrants and to remove them from the rats. It was forbidden to bring
immigrants from Greece to Turkey for the ships that refused this obligation and were not
disinfected. This event is known as “rats waste” in the history.
Keywords: Waste of Rats; Barter; Epidemic disease
TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNDEN BİR OLAY; FARE İTLAFI
Osmanlı Devleti, Balkan Savaşı (1912) sonrasında Rumeli’deki topraklarının tamamına
yakınını kaybetmiştir. Bu kayıp, yüzbinlerce Müslüman Türkü, Osmanlı yönetimi
altındayken, bir anda başka bir devletin azınlık statüsündeki vatandaşları konumuna
düşürmüştür (1). Yunanlar bu bölgede kalan Müslüman Türkleri potansiyel tehlike olarak
görmüş ve Selanik çevresindeki şehirler ile birlikte adalardaki Müslümanlara karşı yoğun
baskı ve bazen de katliamlar yapmıştır. Bu durum yaklaşık on sene boyunca bu şekilde devam
etmiştir. Osmanlı Devleti içinde yaşayan Rumlar da, 19. Yüzyıldan itibaren başlayan
bağımsızlık

hareketlerinden

etkilenerek,

Osmanlı

Devletine

karşı

ayaklanmalar

başlatmışlardır. Bununla birlikte Yunanistan 1830’lardan itibaren sürekli olarak Osmanlı
aleyhine genişlemeye başlamış ve bu genişleme, Yunan ordusunun 1919’da Anadolu’yu işgali
ile doruk noktasına ulaşmıştır (2).
480

Bu durum 26 ağustos 1922’deki büyük taarruza kadar devam etmiştir. 26 ağustos 1922’de
başlayan büyük taarruz Başkumandan Mustafa Kemal Paşanın 1 Eylül’de Dumlupınar’da
Türk ordusuna “Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emri ile devam etmiş ve 18 Eylül
1922’de Yunan ordularının vatan toprağından tamamen def edilmesi ile son bulmuştur. Türk
ordusu bu savaşta Yunan ordusuna karşı çok önemli bir zafer kazanmıştır. Bu zaferle
Anadolu’nun bir Türk vatanı olduğu ispatlanmış ve yeni Türk Devleti’nin temelleri atılmıştır
(3). Sahada kazanılmış olan bu zaferi masada da pekiştirmek için 24 Temmuz 1923 tarihinde
İsviçre’nin Lozan kentinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ile itilaf devletleri arasında Lozan
Barış antlaşması imzalanmıştır (4).
Yaklaşık 8 ay süren Lozan görüşmeleri sırasında pek çok önemli konu görüşülmüştür. Bu
konulardan biri de Türk-Yunan ‘nüfus mübadelesi’ olmuştur. Türkiye ve Yunanistan
arasındaki öncelikli sorunlardan birisi olan bu konu 30 Ocak 1923 yılında, Türkiye ve
Yunanistan arasında imzalanan ‘Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme
ve Protokol’ ile çözüme kavuşturulmuştur. Sözleşmenin 1. Maddesi uyarınca, Türkiye’de
bulunan Ortodoks Rumlarla, Yunanistan’da bulunan Müslüman Türkler, 1 Mayıs 1923
tarihinden itibaren zorunlu göçe tabi tutulacaklar ve göç edenler Türk ve Yunan makamlarının
izni olmadıkça geldikleri ülkelere yerleşmek amacıyla geri dönemeyeceklerdir. Bu sözleşme
uyarınca, yaklaşık olarak 350.000 Müslüman Türk ve 1.200.000 Hıristiyan Rum zorunlu göçe
tabi tutulmuştur (5, 6, 7).
Türk ve Yunan makamlarının karşılıklı isteği doğrultusunda ve Konferansa katılan diğer
ülkelerin de desteğiyle çok kısa bir zamanda imzalanan sözleşmenin uygulanması, ne yazık
ki, o kadar kolay olmamıştır. Hem Türkiye’ye hem de Yunanistan’a göç etmek zorunda kalan
göçmenler, hem yolda hem de gittikleri ülkelerde pek çok zorluklarla karşılaşmış, trajik
olayların ortaya çıkması engellenememiştir (8, 9).
O dönemde başta Sıtma, Malarya, Trahom, Kızamık, Çiçek olmak üzere bulaşıcı hastalıklar
her yerde sık biçimde görülmektedir. Bir yandan kötü yaşama ve beslenme koşulları, bir
yandan yoksulluk ve gelişmişlik düzeyinin düşüklüğü, aşı ve ilaçların yeterince gelişmemiş
oluşu, çevre temizliğine gereken özenin gösterilememesi ve türlü olanaksızlıklar, bilgisizlik
ve bilinçsizlik yüzünden çok basit bir salgına karşı bile yeterli savaş verilememektedir. Toplu
göçler, salgın hastalıklar için en uygun ortamı oluşturmaktadırlar. Bu dönemde göçmenlerde
en çok korkulan salgın Veba ve Koleradır. Bu iki tehlikeli salgının yayılması durumunda
bunun önünü alma olanağı neredeyse bulunmamaktadır (10).
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Vebanın yayılmasında en büyük rolü tarih boyunca hep gemiler ve gemilerden hiç eksik
olmayan fareler oynamıştır. Fareler ahşap olmaları nedeniyle gemileri çok seven bir canlı
türüdür. Gemilerle birlikte limandan limana dolaşmakta, kendi bedenine aldığı virüsü kolayca
taşımaktadırlar. Özellikle Akdeniz kıyısındaki kentler, tamamı ahşaptan yapılan gemilerin
taşıdığı mikroplarla sık sık istilaya uğramışlardır. Bu nedenle o dönemlerde içinde vebalı
bulunduğundan kuşkulanılan gemiler pek çok limanda uygulanan güvenlik önlemleri
nedeniyle, kıyılara yaklaştırılmamışlardır. Öyle ki Veba taşıdığı belirlenen gemiler limanlara
alınmamakta ve açık denizlerde sürüklenip durmaktadırlar ve bu tür gemilere korsanlar bile
saldırmamaktadırlar (11).
Mübadele süreci sürerken yalnız Türkiye’de değil, Yunanistan’da da olası bir Veba
salgınından korkulmaktadır. Resmi belgelere de yansımış olan söylentilere göre:
Yunanistan’da başta Veba olmak üzere bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu yönündedir.
Türkiye’den Yunanistan’a giden, göçmen yüklemek için günlerce Yunanistan limanlarında
bekleyen gemilerin Yunanistan’dan Veba virüsü kapması ve Türkiye’ye taşıması büyük bir
korkuya neden olmaktadır. Böyle bir şey olması durumunda, önü alınamaz felaketlerin kapıya
dayanması; kitle kırımları yaşanması ihtimali bulunmaktadır (12).
Bu nedenle, fareleri taşıyıcı etken olarak devreden çıkarmak gerekmektedir. Bunun yolu da,
özellikle Yunanistan’a gidip gelen gemilerle Türkiye’ye fare aktarılmasının önüne
geçilmesidir. Fareler olduğu sürece, gemiye binen göçmenler büyük bir risk altında
bulunmaktadırlar. Bunun yanı sıra Veba bulaşmış taşıyıcı kişiler,
kentlerine

yerleşmekte

ve

beraberlerinde

bu

virüsü

gittikleri

Türkiye’nin farklı
yere

taşıma

riski

bulundurmaktadırlar (12).
Farelerin taşıyıcı etmen olarak devreden çıkarılması için gemileri farelerden temizlemek
gerekmektedir. Bunun için icat edilmiş olan gemileri iskelelerdeki dubalara bağlayan iplere
asılmış ters huni şeklindeki metal kaplar, farelerin gemilere binmesinin önüne
geçememektedir. Önemli olan gemileri farelerin yaşayamayacakları ya da barınamayacakları
ortamlar haline getirmektir. Gemiler temizlenip ilaçlanıp fareler öldürüldüğünde ve gemiler
virüs taşıyıcı aktör olan farelerden arındırıldığında bu riskin önüne geçilmiş olunacaktır. Son
derece tehlikeli olan bu virüsün hızla yayılmasının önüne ancak farelerin “itlafı /
öldürülmesi” ile geçilebilinmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın öngörüsü doğrultusunda, Mübadele
Bakanlığı, göçmen taşıyan gemiler için “fare itlafı” uygulamasını zorunlu kılmıştır. Bu
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nedenle, gemilerin bağlı olduğu Seyr-i Sefain Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne 12 Mart 1924
günü bir yazı gönderilmiştir. Gemilerin gidiş gelişini düzenleyip planlamada tek yetkili
İstanbul Liman İdaresi olmuştur. Uygulamayı izlemek ve uygunluk belgesini düzenlemek bu
yönetimin gözetiminde yapılmıştır. Gemiler Türkiye’den yola çıkmadan önce karantinalara
uğramışlar, buralarda başta depoları olmak üzere, bütün diğer bölümleriyle birlikte
ilaçlanmışlardır. Bu arınma işlemini yapan ve böylece fare itlafını gerçekleştiren gemi,
karantinadan arınma işini yaptığını gösteren bir belge almaktadır. Fare temizliği yapmış olsa
da, belgesi olmayan gemi yeniden fare temizliğine tabi tutulmuştur. Belgesi olmayan
gemilerin Türkiye’den ayrılmasına izin verilmemiş ancak belgeyi aldıktan sonra Türkiye’den
ayrılıp Yunanistan’a doğru yola çıkabilmişlerdir. Yunanistan’a varan gemiler göçmenleri
alabilmek için ilgili birime belgelerini göstermek zorunda bırakılmışlardır (12).
Denizde yolculuk, birkaç gün sürmektedir. Umutsuzluğun ve psikolojik çöküntünün yanı sıra
onca geçen zaman içinde ister istemez kendini gösteren sefalet, açlık, pislik, bitler, pireler ve
fareler; salgın hastalıklar için önemli riskler yaratmaktadır. Ancak fare itlafı uygulaması, tarih
boyunca insanlığın büyük düşmanı olan Veba için önemli bir uygulama olarak tarihte yerini
almıştır. Fareler itlaf edilmiş ancak, veba gibi bir tehlikenin Türkiye’ye gelmesinin önüne de
geçilmiştir (12).
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ÖZET
Hemşirelik mesleğinin bugünkü konumuna gelmesini sağlayan, hastanelerde temel sağlık
reformları yapan, ilk hemşirelik okulunun açılmasını sağlayarak hemşirelik mesleğine yasal
bir zemin hazırlayan ve bütün bunlara katı Viktorya döneminin şartları altında ulaşmaya
çabalayan, kuşkusuz değeri ölçülemeyecek kadar önemli bir önder olan Florence Nightingale
kadar olmasa da yarı Jamaika yarı İskoç kökenli kendi deyimiyle “hibrit”, hem kadın hem de
farklı renk olmanın zorlukları ile mücadele eden ve kendini bu koşullar altında beyaz
İngilizlere kabul ettirmeye çalışan Mary Seacole, Kırım Savaşı’nda gösterdiği üstün çabaları
nedeniyle birçok madalya kazanmıştır. Seacole Kırım Savaşı’ndan önce İngiliz cerrahlardan
tıp öğrenmiş, Panama’da kolera ve sarıhumma hastalıklarına karşı çalışırken “sarı doktor”
takma ismi ile anılır olmuştur. Ancak bu bilgi ve tecrübe birikimine rağmen Kırım Savaşı’na
gitmek için başvurusunun kabul edilmediği ve bu nedenle kendi imkanları ile gitmeyi tercih
ederek maddi sıkıntıya düştüğü söylenmektedir. Yaklaşık 150 yıl öncesinin şartları altında
henüz modern hemşirelik mesleği yeni filizleniyorken karşılaştığı bütün zorluklara rağmen bir
açıdan bütüncül bakımın temellerini atmıştır. Bu çalışmada Seacole’un hemşirelik alanındaki
çabalarının Nightingale kadar popüler olmamasının nedeni tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mary Seacole; Hemşirelik; Hemşirelik Tarihi

ABSTRACT
Although not as much as Florence Nightingale, undoubtedly a very important leader of a great
value who helped the nursing profession reach its current position, performed the basic health
reforms in hospitals, established the legal ground for the nursing profession by ensuring the
opening of the first nursing school, and strived to achieve all of this under the conditions of
the strict Victorian era, Mary Seacole, a semi-Jamaican and semi-Scottish "hybrid" with her
own words, who struggled with the difficulties of being a woman and having a different skin
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color, and tried to make herself be accepted among the white British under these
circumstances, won many medals due to her outstanding efforts in the Crimean War. Seacole
learned medicine from the British surgeons before the Crimean War and was called by the
nickname "yellow doctor", while she was working against cholera and yellow fever diseases
in Panama. However, despite this knowledge and experience, it is said that her application to
join the Crimean War was not accepted and that she had financial difficulties by choosing to
go with her own means for this reason. Despite all the difficulties she faced under the
conditions of about 150 years ago when the modern nursing profession had just begun to
develop, she laid the foundations for the holistic care in one respect. In this study, the reason
why Seacole's efforts in the field of nursing are not as popular as Nightingale’s efforts will be
discussed.
Keywords: History; Nursing; History of Nursing
GİRİŞ
Hemşirelik mesleğinin bugünkü konumuna gelmesini sağlayan, hastanelerde temel sağlık
reformları yapan, ilk hemşirelik okulunun açılmasını sağlayarak hemşirelik mesleğine yasal
bir zemin hazırlayan ve bütün bunlara katı Viktorya döneminin şartları altında ulaşmak için
çabalayan, kuşkusuz değeri ölçülemeyecek kadar önemli bir önder olan Florence Nightingale
kadar olmasa da yarı Jamaika yarı İskoç kökenli kendi deyimiyle “hibrit” , hem kadın hem de
farklı renk olmanın zorlukları ile mücadele eden ve kendini bu koşullar altında beyaz
İngilizlere kabul ettirmeye çalışan Mary Seacole, Kırım Savaşı’nda gösterdiği üstün çabaları
nedeniyle birçok madalya kazanmıştır. Seacole, Kırım Savaşı’ndan önce İngiliz cerrah
hekimlerden tıp öğrenmiş, Panama’da kolera ve sarıhumma hastalıklarına karşı çalışmış ve
burada “sarı doktor” takma ismi ile anılır olmuştur. Ancak bu bilgi ve tecrübe birikimine
rağmen Kırım Savaşı’na gitmek için başvurusunun kabul edilmediği ve bu nedenle kendi
imkanları ile gitmeyi tercih ederek maddi sıkıntıya düştüğü söylenmektedir (1,2). Seacole
savaş meydanında bu kadar ünlü olması ve birçok madalya kazanmasına rağmen neden
Nightingle’in gölgesinde kalmıştır? Çalışmamızda bu sorunun cevabını bulabilmek için
Seacole’ ün hayatı ve çalışmaları irdelenecektir.
MARY SEACOLE’UN HAYATI, ÇALIŞMALARI VE NİGHTİNGALE’İN
GÖLGESİNDE KALMA NEDENLERİ
Mary Seacole, 1805 yılında Jamaikalı bir anne ve İskoç bir babanın kızı olarak dünyaya
gelmiştir. Seacole çocukluk ve ergenlik yıllarında annesinden bitkisel ilaç yapımı ve hasta
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bakımını, Jamaikalı doktorları gözlemleyerek de pansuman ve basit cerrahi müdahaleleri
öğrenmiştir. Bu nedenle Seacole kendini hem hemşire, ebe, masöz ve bitki bilimci hem de
doktor olarak tanımlamaktadır. Seacole’ ün eşinin vefatından sonra eşinin ticaret işleriyle
uğraşmaya başlamış ve birçok yer gezmiştir. Gittiği yerlerde hem ticaret yapan hem de hasta
bakımını sürdüren Seacole, Panama’da kolera ve sarıhummaya karşı savaşmış; hatta burada
koleranın etkilerini ve kullandığı bitkisel ilaçların faydasını görebilmek için koleradan ölmüş
bir çocuğa kendi deyimiyle ilk ve son defa otopsi bile yapmıştır. Panama’da “sarı doktor”
lakabı ile ünlenen Seacole, dönemin tıp doktorları tarafından insandan insana bulaşıcılığı
olmadığı kabul edilen koleranın bulaşıcı bir hastalık olabileceğini düşünerek gerekli önlemleri
almıştır. Seacole, Kırım Savaşı patlak verdiğinde tecrübelerinin yaralı askerlere yararı
olabileceğini düşünerek Londra’ya ve savaş ofisine başvurmuştur. Ancak elinde daha önce
tropik hastalıklarla ilgili tecrübesi olduğunu gösteren bir belge olmasına rağmen hemşire
olarak savaşta bakım verme isteği reddedilmiştir. Amacından vazgeçmeyen Seacole,
Nightingale’in ekibi ile Londra’da,

kendisiyle de İstanbul’da görüşmüştür. Görüşmeler

neticesinde birlikte çalışamayacağını anlamıştır. Jamaikalı kökleri nedeniyle reddedildiğini
düşünen Seacole, İstanbul’da o dönem hastane olarak kullanılan Selimiye Kışlası’nda kısa bir
süre çamaşırcı kadın olarak hizmet vermiştir. Akabinde hemşire olarak hastanede
çalışamayacağını anlayınca Kırım’a giderek orada bir otel açmaya, hasta ve yaralılara yardım
etmeye karar vermiştir. Bütün bu planlarını kendi bütçesinden karşılamaya çalışan Seacole,
Kırım’ da ki hasta bakımı ve transferi ile ilişkili görevinin otel ve restoran işlerinden daha
öncelikli olduğunu belirtmiştir. Otel inşası sürerken 6 hafta kadar Balıklıova rıhtımında
hastaneye sevk edilmek için bekleyen askerlerin muayeneleri ile ilgilenmiş, pansumanlarını
yapmış, ilaç reçete etmiş ve beslenmelerini sağlamak için ikramlarda bulunmuştur. Burada
askerler Seacole’ü “anne” diye çağırmaya başlamışlardır. Otel inşası tamamlandıktan sonra
hem otel ve restoran işlerinde çalışmış hem de ordu hekimi tarafından bakılamayan ya da
hastaneye sevk gerektirecek kadar ciddi hastalığı bulunmayan asker ve personele hekimlik ve
hemşirelik hizmeti vermiştir. Bu süreçte sıklıkla diyare, dizanteri, kolera, akciğer enfeksiyonu
gibi hastalıklarla karşılaştığını; bu hastalıkların tedavisi için kendi bitkisel ilaçlarını
kullandığını ve iyi beslenme, temiz çevre gibi koruyucu önlemler almaya çalıştığını
belirtmiştir. Seacole, Kırım Savaşı’na, savaşta askerlerin ölümüne, yaralanmasına yakinen
şahit olmuş, savaş alanında özveriyle askerlerin bakımını üstlenmiş, yaralarını sarmıştır.
Cephede ve cepheye en yakın bölgelerde gösterdiği özverili çalışmaları İngiliz Başkomutanı
tarafından takdirle karşılanmıştır. Seacole, Kırım’da sadece savaş ve askerlerin sorunları ile
baş etmeye çalışmamış; aynı zamanda burada bir otel kurmanın zorluğu, yiyecek temini ve
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saklanması, güvenilir çalışanlar bulma, hırsızlık ve maddi sıkıntılar gibi birçok zorlukla da
baş etmeye çalışmıştır. Ateşkes ilan edildikten sonra Kırım’dan en son ayrılan insanlardan
biridir. Şehit olan asker dostlarının mezarları ile de ilgilenmiş; Kırım’daki mallarını yok
pahasına satarak ülkesine borç içinde dönmüştür. Ülkesine döndüğünde savaşta ki
kahramanlıkları nedeniyle madalya ile ödüllendirilmiş olan Seocole 1881 yılında geçirdiği iç
kanama nedeniyle hayata gözlerini yummuştur (1,2).
Yukarıda görüldüğü gibi hasta bakımı ve tedavisinde hiç de azımsanmayacak tecrübeleri
bulunan Seacole’ ün yaşadığı yüzyılda savaşlarda yeni teknolojiler kullanılmaya başlanmıştır.
Bu dönemde hastaneler ve hasta bakımının temel bileşenleri yavaş yavaş değişmektedir.
Özellikle bu değişimin başlangıcının Nightingale’in katı hemşirelik kurallarının temellerini
attığı Kırım Savaşı olduğunu söylemek mümkündür. Savaş, askerler ve tüm personel için
zorlu şartları ile o zamana kadar insanların kafalarında oluşmuş bakım anlayışı ve kadının
toplumdaki yeri algısını değiştirmiştir. Hasta bakımı ve gezici halk sağlığı hekimliği cephe
koşullarına uyarlanmış, bu savaştan sonra hastane şartları değişmiş, modern hemşireliğin ve
askeri hemşireliğin temelleri atılmış, hastanelerin yapıları ve işleyişleri ile ilişkili köklü
değişiklikler yapılmış ve akabinde 1860 yılında Londra’da St.Thomas Hastanesi’nde ilk
hemşirelik okulu açılmıştır. Tüm bu gelişmeler eğitimli, oldukça dindar, istatistik bilgisine
sahip, ekonomik olarak güçlü ve birçok üst düzey bağlantısı bulunan ve bu özelliklerini
hemşirelerin disiplinli bir şekilde yetişmesini sağlamak için kullanan Nightingale’ in çabaları
ile gerçekleşmiştir (3, 4,5).
Nihtingale, Mary Seacole, Rus Merhametli Kız Kardeşler ve daha birçoğu o dönemde hasta
bakımının değişmesinde ön ayak olmuş kişilerdir. Burada sorulması gereken önemli bir soru
“Nightingale’in yıldızının parlamasının temel nedeni ne olabilirdi?” sorusudur. Nihtingale’e
bu başarının altın tepsi içinde sunulmadığını kabul etmek gerekir. O, katı Viktorya döneminin
kadın hayatına olan bağnaz tutumu ve kendi ailesinin tüm karşı koymaları ile baş etmiştir.
Ayrıca, baş etmek zorunda kaldığı yalnızca ailesi ya da toplumsal algı değil; bizzat hasta
bakımı ile ilgilenen kimi hekimlerin sabit fikirleridir. Tüm bu olumsuz şartlara rağmen
Nightingale disiplinli bir şekilde çalışmış, yaptığı bütün yenilikleri kayıt altına almış, güçlü ve
soylu kadınların desteğini de alarak hemşireliğin hasta bakımındaki öneminin toplum
tarafından görünür hale gelmesini sağlamıştır. Seacole ve diğerleri ise hemşirelik alanındaki
tecrübelerini hemşirelik mesleğinin gelişimine sistemli bir şekilde aktaramamışlardır
(3,4,5,6,7).
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İkinci olarak; Seacole’ün başarısının gölgede kalmasının bir nedeni Kırım Savaşı’nda hemşire
olarak çalışma konusunda üst mercilere başvuru için geç kalmış olmasıdır. Her ne kadar kendi
anılarında önceki tecrübeleri ile ilgili referanslarını belgelendirdiğini söylese de başvuru için
gerekli evrakları tam olarak temin edip etmediği tartışmalıdır. Bununla birlikte başvuru yapsa
bile Seacole’ün hastane deneyiminin olmaması, hemşire olarak çalışmak için muhtemelen
yaşlı bulunacak olması, Nightingale ve ekibinin çok daha önce savaş alanlarında çalışmaya
başlaması gibi nedenlerle başvurusu reddedilecektir. Seacole ise reddedilme nedenlerinden
birinin cilt rengi olduğunu anılarında bahsetmektedir. Seacole’ün Nightingale ekibi tarafından
reddedilme nedeni eğitim seviyesi ve önceden elde ettiği ve bağımsız olarak kendi kararlarını
vererek elde ettiği tecrübeleri nedeniyle yeni hemşirelik kurallarına koşulsuz olarak uyum
sağlayamayacağı düşüncesi de olasıdır (1, 4,6,7).
Üçüncü ve en önemli neden ise; Mary Seacole’ün Kırım Savaşı’na katılma nedenini yaralı
askerlere bakım verme ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele etme olarak belirtmiş olmasına
rağmen aynı zamanda kendisinin savaş bölgelerine malzeme temini yapan bir tüccar olması
(1,2) Nightingale başta olmak üzere birçok insanın Seacole’ün savaşta göstereceği yararlar
konusunda tereddüt etmelerine neden olmuştur.
Son olarak; Seacole’ün anılarını zamanın edebi kurallarına uygun olarak kaleme almaması
kitabının edebi camiada kabul görmesine engel olmuştur. Seacole, kitabını kaleme alırken
halk diline yakın bir dil kullanmıştır. Nightingale ise sosyokültürel düzeyi yüksek bir aileden
gelmekte, eğitimli ve istatistik bilgisine sahiptir ve bu özelliklerini her alanda kullanmayı
başarmıştır (8).
SONUÇ
Yaklaşık olarak 150 yıl öncesinin şartları düşünüldüğünde; henüz hemşirelik mesleği yeni
filizleniyorken Seacole, bir açıdan bütüncül bakımın, halk sağlığı ve askeri hemşireliğin,
ayrıca hemşirelerin bağımsız düşünebilmesinin temellerini atmıştır. 2004 yılında Seacole “en
önemli 100 Siyah İngiliz” arasında gösterilerek Kırım Savaşı’ndaki kahramanlığı İngiliz
toplumu tarafından tekrar anılmıştır (9). Geçmişe dönülebilse ve kaçırılan fırsatlar yeniden
yakalanabilseydi; Nightingale’in disiplinli ve sistematik çalışması ile Seacole’ün erkek
egemen tıp geleneğinin dışına çıkan bağımsız hareket edebilme ve acil durum şartlarına uyum
sağlama yeteneği, hasta bakımı ve tedavisindeki eşsiz tecrübeleri hemşirelik çatısı altında
birleştirilebilseydi muhtemelen hemşirelik günümüzden çok daha farklı ve değerli bir
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konumda olabilirdi. Sonuç olarak hem Nightingale hem de Seacole farklı yollarla da olsa
kendi şahıslarına münhasır girişkenliklerini kullanarak kendi dönemleri ve öncesi oldukça
acınır durumda bulunan hemşirelik mesleğine yadsınamayacak katkılarda bulunmuşlardır ve
mesleğin bugünkü çağdaş noktasına ulaşmasını sağlamışlardır.
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ÖZET
Clara Louise Maass, 28 Haziran 1876’da New Jersey’de doğmuştur. Florence Nightingale’nin
Kırım Savaşı sırasında askerlere verdiği bakım ve yardımlardan etkilenen Maass, 1893’te
Newark Alman Hastanesi’ne başvurmuş ve 19 yaşında bu okuldan hemşire olarak mezun
olmuştur. İspanya-Amerikan Savaşı’nın başladığı yıl ordu hemşiresi olarak çalışmak için
gönüllü olmasına rağmen, genç ve kadın olmasına önyargı ile bakıldığı için işe kabul
edilmemiştir. Savaş sırasında bulaşıcı hastalıkların artması ve ordunun hemşire ihtiyacının
artması ile birlikte, Maass, 1898 Ekim ayında Amerikan ordusunda sözleşmeli hemşire olarak
çalışmaya başlamıştır. Sırasıyla; Jacksonville, Florida, Savannah, Georgia, Santiago ve
Küba’da hemşirelik yapmıştır. Maass, evlilik hazırlıklarını yaptığı sırada, Dr. William
Gorgas’ın hemşireleri yeniden orduya çağırması üzerine 14 Ekim 1900'de Küba Las Animas
Hastanesi'nde çalışmaya başlamıştır. Küba'da endemik olan sarı humma hastalığını araştırmak
için Dr. Walter Reed tarafından komisyon kurulmuş ve insanlar üzerinde deneyler yapılmıştır.
Yapılan deneylerde bilgilendirilmiş onam formu imzalatılmış, gönüllülere deneylere katılımın
ölümlere neden olabileceği açıklanmış ve gönüllülerin hasta olması halinde 100 dolar
ödenmiştir. Maass, aynı hastanede Mart 1901'de sivrisinek tarafından ısırılmaya gönüllü
olmuş ve iyileştikten sonra Ağustos 1901'de tekrar gönüllü olarak sivrisinek tarafından
ısırılmasına izin vermiş ve 10 gün sonra hayatını kaybetmiştir. Maass'ın ve iki İspanyol
göçmenin ölümü üzerine birçok gazetenin; "Kız Annesi için Öldü" ve "Maass Sarı Humma
Hastalığına Yakalandı Çünkü 100 Dolar Gerekliydi" gibi başlıklar atması kamuoyunun
tepkisini çekmiş ve Küba’da sarı humma deneyleri durdurulmuştur. Bu derleme; Küba’da
gönüllü olduğu bir deney sonucu hayatını kaybeden Hemşire Clara Louise Maass’ın hayatını
incelemek amacıyla yazılmıştır.
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Anahtar Kelimeler: Bulaşıcı hastalık, insan deneyleri, hemşirelik tarihi, Clara Louise Maass

ABSTRACT
Maass was born in July 26, 1876 in New Jersey. Maass, who were influenced by the care
given and help by Florence Nightingale for soldiers in the Crimean War, applied to Newark
German Hospital in 1893 and graduated as a nurse when she was 19. Altough she was
volunteered to be a military nurse in the year which the Spanish-American War started, she
wasnt’t accepted due to biases as she was a young and woman. With the growing need to
nurses due to arising contagious diseases, Maass, started to work as a nurse in the military
contractually in the year 1898. She was a nurse in Jacksonville, Florida, Savannah, Georgia,
Santiago and Cuba. While Maass was doing wedding preparations, after Dr. William Gorgas
had called nurses for duty to the army, she started to work in Cuba Las Animas Hospital in
October 14, 1900. A commission was built and human experiments were done by Dr. Walter
Reed to investigate the yellow fewer which was endemic in Cuba in those times. Informed
consent forms had signed, it’s been said to these volunteers that these experiments may cause
deaths in the experiments and 100 dolars were given to one who got sick during the
experiment. Maass volunteered to be bitten by a mosquito in March 1901 in the same hospital
and after she recovered, she volunteered again in August 1901, but shr lost her life 10 days
later. Several newspapers gave headlines like ‘Maass Got Yellow Fever Because 100 Dolars
Were Needed’ and ‘The Girl Died for Her Mother’ after Maass and two Spanish immigrants’
deaths and this situation drew reaction from public opinion. This rewiev is written to examine
the life of Clara Louise Maass, the nurse who lost her life as a result of an experiment she
were a volunteer to participate.
Key Words: Contagious disease, human experiments, history of nursing, Clara Louise Maass
GİRİŞ
Hemşirelik ve savaş arasındaki karşılıklı ilişki, kadınların sosyal statüsünü ve hemşireliğin
mesleki gelişimini geliştirmenin yanı sıra ulusal sağlık ortamını da değiştirmiştir(1).
Geçmişten günümüze, savaş sırasında fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden olumsuz etkilenen
kadınlar; yaralı askerlerin bakım ve tedavisinin yanı sıra bulaşıcı hastalıklarla mücadelede
etkin rol almıştır(2). İspanya-Amerikan savaşının 25 Nisan 1898’de başlamasıyla birlikte,
bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan ölüm nedeni, savaş ölümlerinin yedi katı olmuştur. Tifo
ve dizanteri gibi bulaşıcı hastalıklar ön planda gözükmesine rağmen sarı humma hastalığı en
korkulan bulaşıcı hastalıklardan olmuştur(1). Amerikan ordusu, sarı humma ile mücadele
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etmek ve hastalığın etiyolojisini tanımlamak için Dr. Walter Reed yönetiminde insanlar
üzerinde bir dizi deney gerçekleştirmiştir(3). Bu derleme; Küba’da gönüllü olduğu bir deney
sonucu hayatını kaybeden Hemşire Clara Louise Maass’ın hayatını incelemek amacıyla
yazılmıştır.

CLARA LOUISE MAASS
Clara Louise Maass (Fotoğraf 1), Avrupa’dan Amerika’ya daha iyi fırsatlar ve dini özgürlük
için göç eden Alman anne ve Hollandalı bir babanın, dokuz çocuğundan en büyüğü olarak 28
Haziran 1876’da New Jersey’de doğmuştur(4). Florence Nightingale’nin Kırım Savaşı
sırasında askerlere verdiği bakım ve yardımlardan etkilenen Maass, 1893’te Newark Alman
Hastanesi’ne başvurmuş ve 19 yaşında bu okuldan hemşire olarak mezun olmuştur(3). Maass,
1893 ve 1899 yılları arasında mezun olduğu okulda çalışmaya başlamış ve bu hastanede, tifo
hastalarının bakımında deneyim kazanmıştır(5).

Fotoğraf 1. Clara Louise Maass(6).
İspanya-Amerikan Savaşı’nın başladığı yıl ordu hemşiresi olarak çalışmak için gönüllü
olmasına rağmen, genç ve kadın olmasına önyargı ile bakıldığı için işe kabul edilmemiştir(3).
Savaşın başlamasıyla, Amerikan ordusu 1898’de ülkedeki 48 eyalette 150 askeri kamp
kurmuş, fakat kampların sayısının artması ve hijyen kurallarına uyulmaması büyük sağlık
sorunlarına yol açmıştır. Kamplarda; tifo, ishal, sıtma ve sarı humma gibi hastalıkların oranı
yükselmeye başlamıştır(5). Bulaşıcı hastalıkların artması ve ordunun hemşire ihtiyacının
artması ile birlikte, Maass, 1898 Ekim ayında Amerikan ordusunda sözleşmeli hemşire olarak
çalışmaya başlamıştır. Sırasıyla; Jacksonville, Florida, Savannah, Georgia, Santiago ve
Küba’da hemşirelik yapmıştır(3).
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Maass, 1899 Şubat ayında sözleşmesi bittiği için ordudan ayrılmasına rağmen tekrar gönüllü
olmuş ve 1898 Kasım'da Filipinler'e gitmiş ancak 7 ay sonra dang humması hastalığına
yakalandığı için ordudan ayrılmıştır. Maass, dang humması hastalığını yenikten sonra evlilik
hazırlıklarını yaptığı sırada, Dr. William Gorgas’ın hemşireleri orduya çağırması üzerine 14
Ekim 1900'de Küba Las Animas Hastanesi'nde (Fotoğraf 2) çalışmaya başlamıştır(1,3).

Fotoğraf 2. Küba, Las Animas Hastanesi'nde Sarı Humma hastalarının toplandığı
alan(3).
Küba'da endemik olan sarı humma hastalığını araştırmak için Dr. Walter Reed tarafından
komisyon kurulmuş ve insanlar üzerinde deneyler yapılmıştır. Yapılan deneylerde
bilgilendirilmiş onam formu imzalatılmış, gönüllülere deneylere katılımın ölümlere neden
olabileceği açıklanmış ve gönüllülerin hasta olması halinde 100 dolar ödenmiştir(3). Maass ve
diğer gönüllüler, sarı hummalı Aedes aegypti sivrisineği tarafından ısırılmış ve küçük
semptomlar yaşamıştır. Deneyin kanıtlanması için sivrisineğe maruziyetin daha fazla olması
gerektiği için gönüllüler deneye tekrar katılmıştır(1). 22 Şubat ve 24 Ağustos 1901 yılları
arasında, 23 gönüllü Las Animas Hastanesi'nde enfekte olmuş sineklerle 42 kez aşılanmıştır.
28 aşıdan sadece bir tanesi hafif sarı humma vakası olarak semptomlar göstermeye başlamış
ancak sonraki 14 deneyden yedi tanesi pozitif çıkmış ve iki İspanyol göçmen ve Maass, sarı
humma hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmiştir(1). Maass, aynı hastanede Mart 1901'de
sivrisinek tarafından ısırılmaya gönüllü olmuş ve iyileştikten sonra Ağustos 1901'de tekrar
gönüllü olarak sivrisinek tarafından ısırılmasına izin vermiştir(3). Maass, deneye katılmayı
kabul ettikten sonra annesine bir mektup yazmıştır:
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“Yakında size 100$ göndereceğim.
Bu para borçlarınızı ödemeye yetecek ve Sophia'yı (kız kardeşini) Küba'ya gelmesini
sağlayacak.
Ona ayda 50$ kazanabilecek hemşirelik pozisyonunda bir iş sağlayabilirim. O benim
yerimi alabilir. Yakında evleneceğim.”(7).
Maass, şiddetli böbrek yetmezliği ve siyah renkte kusma gibi hastalığın semptomlarını
gösterince, durumun ciddiyetini anlamış ve annesine yeniden mektup yazmıştır:
“Güle güle anne, endişelenme.
Tanrı sarı hummalı hastanede, tıpkı evde olduğum gibi benimle ilgilenecek.
Size neredeyse kazandığım her şeyi yollayacağım, kendinize ve iki çocuğunuza iyi
davranın. Biliyorsun, ben ailenin insanıyım, ama benim için dua et” (3).
SONUÇ
24 Ağustos 1901 tarihinde Maass, yapılan deneyler sonucunda hayatını kaybetmiştir. Maass'ın
ve iki İspanyol göçmenin ölümü üzerine birçok gazetenin; "Kız Annesi için Öldü" ve "Maass
Sarı Humma Hastalığına Yakalandı Çünkü 100 Dolar Gerekliydi" gibi başlıklar atması
kamuoyunun tepkisini çekmiş ve Küba’da sarı humma deneyleri durdurulmuştur(7).
Küba hükümeti, Maass’ın ölümünün 50. yılında bir posta pulu çıkarırken, doğumunun 100.
yılında is Amerika Birleşik Devletleri bir pul (Fotoğraf 3) çıkarmıştır. Maass, çeşitli makale
ve kitapta; vatansever, kahraman, şehit, mağdur vb. isimlerle anlatılmıştır. Bununla birlikte,
New Jersey'de halen hizmet veren ve Maass’ın mezun olduğu Newark Alman Hastanesi'nin
adı Clara Maass Tıp Merkezi olarak değiştirilmiştir(3,5).
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Fotoğraf 3. Maass'ın onuruna 13. Amerika Birleşik Devletleri posta pulu, "O hayatını
verdi."(6).
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ÖZET
Günümüzde gemilerin hastane olarak kullanımının antik çağlara dayandığı düşünülmektedir.
Bu düşüncenin temelini Atinalı Deniz Kuvvetleri'nde Therapia adıyla ve Roma
Donanması'nda Aesculapius adıyla söz edilen gemiler oluşturmaktadır. Buna karşın kayda
geçen en eski hastane gemisi, 1608 yılında kullanılan İngiliz Kraliyet Donanmasına ait olan
Goodwill (İyi Niyet) isimli hastalanan mürettebatı karaya sevk etmek amacıyla kullanılan
gemidir. Erken dönem hastane gemileri, yaralıların taşınmasından ziyade hastaların bakımı ve
karantina amacıyla kullanılmıştır. Amerikan İç Savaşı’nın olduğu 1860'lı yıllarda hizmet
veren USS Red Rover (Kızıl Gezgin) isimli geminin mürettebatında önceki hastane gemilerin
tıbbi ekiplerinden farklı olarak ilk kez kadın hemşireler görevlendirilmiştir. Savaşlarla birlikte
gemilerin yaralı/hasta nakil görevi askeri bir göreve dönüşmüştür. Birinci Dünya Savaşı’nda
Uluslararası Cenevre Sözleşmesi ile hastane vapurların tedavi ve sevk amacının dışında
cephane ve asker taşıması yasaklanmış ve hastane gemilerin ayırt edilebilmesi için beyaz
zemin üstüne kırmızı ay/haç sembolü ile boyanması istenmiştir.
Ülkemizde Çanakkale Savaşı sırasında hazırlatılan hastane gemilerden; Gülnihal (Cambridge)
hastane gemisi, Edremit Vapuru, Şirket-i Hayriye’ nin bağışladığı altı küçük vapur ve Alman
Kızılhaç’ının yardımıyla düzenlenen Reşit Paşa Vapuru cepheden 150.868 kadar askeri
İstanbul’a başarıyla nakletmiştir. Tüm bu görevlerden yola çıkarak tarih boyunca hastane
gemilerin insani yardım ulaştırmadaki başarısı uluslararası yardım kuruluşlarına, gelişmemiş
ülkelerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması konusunda, rol model oluşturmuştur.
Anahtar kelime: hastane; gemi; vapur; deniz; savaşlar

ABSTRACT
The use of ships as a hospital roots in ancient ages. Therapia in the Athenian Naval Forces
and Aesculapius in the Roman Navy records are basis of this thought. However, the oldest
hospital ship record was the Goodwill of the British Royal Navy in 1608. This ship has been
used to bring back the sick crew to the hospital on land. Early hospital ships were used to care
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patients and quarantine the sick rather than carrying wounded. These ships’ medicinal crew
were men until female nurses first served in the USS Red Rover during the American Civil
War in the 1860s. Along with the wars, the wounded / patient transport duty of the ships has
become a military mission. In the World War I, the International Geneva Convention forbid
ammunition and troop transport with hospital ships and requested the ships were painted with
a red moon / cross symbol on the white ground to distinguish the vessels.

In our country, Gulnihal (Cambridge) ship, Edremit steamboat, six small ferry donated by
Company Hayriye and the Reshit Pasha steamboat financially aid by the German Red Cross
were transported 150.868 soldiers to Istanbul successfully during the Canakkale War. By all
these duties in history, the success of hospital ships in delivering humanitarian aid has become
a role model for the International aid agencies that carry the health needs of poor countries .
Key Words: hospital; ship; steamboat; wars; maritime; naval.
GİRİŞ
Günümüzde gemilerin hastane olarak kullanımının antik çağlara dayandığı düşünülmektedir.
Atinalı Deniz Kuvvetleri'nde Therapia ve Roma Donanması'nda Aesculapius adında gemilerin
bulunması bu düşüncenin temelini oluşturmaktadır. Buna karşın kayda geçen en eski hastane
gemisi, 1608 yılında hizmet vermiş İngiliz Kraliyet Donanmasına ait olan Goodwill (İyi
Niyet) isimli gemidir(1). Geminin amacı diğer gemilerde hastalanan mürettebatı karada
bulunan hastanelere sevk etmektir. Mürettebatta, yelken ekibine ek olarak bir cerrah ve dört
cerrahi asistan görevlendirilmiştir. Gemilerin kabinleri hasta bakımına uygun olacak şekilde
düzenlenmiş, hastaların semptomlarına göre dörde bölünmüş, bulaşıcı enfeksiyon görülen
hastalar kanvas perdelerde karantinaya alınmıştır. Her ne kadar hastane ortamına uygun bir
düzen oluşturulmak istense de malzeme ve yiyecek eksikliği yaşanmıştır. Dönemin gemi
şartlarında yemek kalitesi korunamamış, zehirlenme riski ve ağız sağlığı konusunda sıkıntılar
yaşanmıştır. Daha sonraki dönemlerde İngilizler, geminin yapısal şartlarını iyileştirmek adına
düzenlemeler yapmış ve mürettebatın tıbbi personel sayısını artırmıştır. Bu dönemde
hemşirelik görevini bakım eğitimi almış erkekler üstlenmiştir. Gemilerde bulunan kadınlar
temizlik ve ölülerin yakılmasında görevlendirilmiştir.
Kadın hemşireler ilk kez 1860'lı yıllarda Amerikan İç Savaşı sırasında her iki tarafın yaralı
askerlerine yardım eden USS Red Rover (Kızıl Gezgin)' da görev yapmıştır(2). Bu gemide
dördü kadın hemşire olan otuz kişilik bir sağlık ekibi oluşturulmuştur. Red Rover’ın içerisinde
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cerrahi odaları inşa edilmiştir. Geminin sanitasyon koşullarını yükseltebilmek adına
mürettebat ve hastalar için ayrı mutfaklar oluşturulmuş, güverteden gelen duman ve külleri
önlemek için perdeler kullanılmıştır(3).
Savaşlar sırasında yaralı askerlerin karadaki hastanelere taşınması görevi dışında gemiler
karantina amacıyla da kullanılmıştır(4). Örneğin savaşlardan ve işgallerden İngiltere’ye dönen
gemiler bulaşıcı hastalıklardan halkı korumak için denizde demirlenerek hizmet vermişlerdir.
19. yüzyılın ilk yarısında Kraliyet Donanması tarafından hastane gemiler kurumsallaştırılmış,
hizmet ve sanitasyon standartlarının yükselmesine katkı sağlamıştır.
Yolcu ve yük gemilerinin hastane gemilere dönüştürülmesi gemilere askeri roller eklemiştir.
Birinci Dünya Savaşı’nda hastane vapurların tedavi ve sevk amacının dışında cephane ve
asker taşımasını önlemek amacıyla Uluslararası Cenevre Sözleşmesi’ nde, deniz savaşları
kuralları başlığı altında gemi hastane kullanımına yönelik bazı şartlar belirlemiştir(5). Bu
şartlara göre (1907); gemiler kullanıma geçtiğinde düşman devletlere haber verilecek, hastane
gemilerin ayırt edilebilmesi için beyaz zemin üstüne kırmızı ay/haç sembolü ile boyanacaktır.
Yaralı sevkinde görev alanlar ise tarafsızlık ibaresi olarak aynı işarette kolluk takacaklardır.
Ülkemiz de savaşlarda deniz kuvvetlerini kullanmış, bu nedenle hastane gemilere ihtiyaç
duymuştur. Çanakkale Savaşı sırasında ülkemizde Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti 350
yataklı Gülnihal (Cambridge) hastane vapurunu hazırlatmıştır. Geminin sağlık ekibi; iki
hekim, bir eczacı, on beş hastabakıcı ve aşıcılardan oluşmaktadır. Arkasından Edremit Vapuru
hazırlatılmış, Şirket-i Hayriye’ nin bağışladığı altı küçük vapur ve Alman Kızılhaç’ının
yardımıyla da Reşit Paşa Vapuru eklenmiş, sözleşmeye uygun olarak boyanmıştır. Hastane
vapurlara saldırının yasak olduğu belirtilse de defalarca tahrik edilmiş ve ateş altında
kalmıştır. Tüm saldırılara rağmen 1914-1915 yılları arasında cepheden 150.868 kadar asker
İstanbul’a oradan da diğer Anadolu hastanelerine başarıyla nakledilmiştir(5).
SONUÇ
Yolcu ve yük gemilerinin ihtiyaç sebebiyle hastaneye dönüştürülmesinin ardından hastane
olması amaçlanarak inşa edilen ilk gemi Birinci Dünya Savaşı’nda 1921'de Amerikan
Donanması' nda görevlendirilen Amerikan Rölyefi’ dir(6). İkinci Dünya Savaşı’nda da
çoğunlukla Amerikalılar ve İngilizler tarafından hastane gemiler kullanılmaya devam etmiştir.
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Tarih boyunca gemiler ihtiyaca yönelik düzenlemeler geliştirerek sağlık yardımı ulaştırmak
ve bakım hizmeti vermek konusunda önemli roller üstlenmiştir. Günümüzde de hastane
gemiler ülkelerin askeri kuvvetleri ve uluslararası insani yardım kuruluşları tarafından
kullanılmaya devam etmektedir(7).
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ÖZET
Doğal afetler, kazalar, savaşlar nedeniyle yaralanan ve acil sağlık sorunlarıyla karşılaşan hasta
ve yaralılar için çeşitli tıbbi müdahaleler yapılmıştır. Hasta ve yaralıların en kısa zamanda
etkin bir acil tıbbi müdahaleye ulaşabilmesi, tarih boyunca önemli bir sağlık hizmeti olarak
kabul edilmiştir. Deniz savaşlarının kaçınılmaz bir parçası olan gemiler; savaşta çok sayıda
zayiat ve kayıp verilmesi üzerine açık istasyon haline getirilip hasta ve yaralıları alarak tedavi
edilmesinde ve kıyılara taşınmasında yoğun olarak kullanılmıştır. Gemiler, antik çağlardan
beri mobil hastaneler olarak kullanılmış ve savaş ile konuşlandırılmıştır. Hastane gemilerin
tarihi Eski Yunan ve Roma‘ya kadar uzanabilir. Bu devletlerin filolarında hastane gemileri
bulundurduğu düşünülmektedir. Eski Yunanlılar, Atina filosundaki hastane gemisi
Therapeia'yı milattan önce 400'lü yıllara kadar dahil etmişlerdir. Birleşik Devletler Donanma
Gemilerinden (United States Navy Ships), “USNS Mercy” ve “USNS Comfort” en iyi
Amerikan hastaneleri ile eşit düzeyde tasarlanmış, donatılmış ve sağlık personelleri ile
görevlendirilmiştir. USS Intrepid (1804) ilk Amerikan hastaneye dönüştürülen gemidir.
Hastane gemilerin başlıca görevi, savaşta yer alan donanma, deniz, hava kuvvetleri ve askeri
personeline akut tıbbi ve cerrahi tedavi sağlamaktır. İkincil misyon, Amerikan hükümetinin
gerekli gördüğü hallerde insani yardım sağlamaktır. Her iki gemi tipi de dünya çapında uzun
süreli ve kendi kendini idame ettiren tıbbi operasyonlar yürütmek için büyük mesafeler kat
edebilmektedirler. Sonuç olarak bir hastane gemisinde hemşirelik hizmeti sunmak,
hemşirelerin dünyanın dört bir yanındaki hastalarına umut aşılamasını kapsar. Birçok olumlu
ve olumsuz deneyimler ortaya koyar. Hemşireler hastane gemisinde hizmet etme olanağı
sağlandığı ve kendilerine katkılarından dolayı kıvanç duyduklarını belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: hastaneler; gemiler; hemşirelik; tarih.

ABSTRACT
Various medical interventions have been carried out for patients and wounded who are
injured due to natural disasters, accidents, wars and have immediate health problems. It has
been accepted as an important health service throughout the history that patients and wounded
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can reach effective emergency medical intervention as soon as possible. The ships, which are
an inevitable part of the maritime wars; Ships have been used as mobile hospitals and
deployed with battle groups since antiquity. The ancient Greeks included the hospital ship
Therapeia in the Athenian fleet as early as 400 BC. United States Navy Ship (USNS), USNS
Mercy, and USNS Comfort are equally designed, equipped and commissioned with healthcare
personnel with the best US hospitals. USS Intrepid (1804) is the first American hospital to be
converted. This hospital ship; It was used to support the filo when fighting pirates in Florida
and the West Indies. The Mercy and Comfort’s mission is twofold. Their primary mission is
to provide acute medical and surgical treatment to Navy, Marine, Air Force, and Army
personnel who are involved in combat. The secondary mission is to provide humanitarian aid
globally as deemed necessary by the government of the United States. In conclusion, overall,
service on a hospital ship highlights the special kinship that exists between nurses across the
globe and the hope that nurses instill in their patients. Each account of service onboard a
hospital ship revealed many positive and negative experiences. Nurses expressed pride in
his/her contribution and gratefulness for the opportunity to serve on a hospital ship.
Keywords: hospitals; ships; nursing; history.
GİRİŞ
Doğal afetler, kazalar, savaşlar nedeniyle yaralanan ve acil sağlık sorunlarıyla karşılaşan hasta
ve yaralılar için çeşitli tıbbi müdahaleler yapılmıştır. Hasta ve yaralıların en kısa zamanda
etkin bir acil tıbbi müdahaleye ulaşabilmesi, tarih boyunca önemli bir sağlık hizmeti olarak
kabul edilmiştir (1). Deniz savaşlarının kaçınılmaz bir parçası olan gemiler; savaşta çok
sayıda zayiat ve kayıp verilmesi üzerine açık istasyon haline getirilip hasta ve yaralıları alarak
tedavi edilmesinde ve kıyılara taşınmasında yoğun olarak kullanılmıştır (2, 3).
Uluslararası deniz hukukunda tek bir gemi tanımı yapılmaması nedeniyle, her devlet kendi iç
hukukunda gemi tanımını kendi yapma yoluna gitmiştir (4). Bu bağlamda hastane gemiler,
savaş, doğal afet vb. durumlarda sağlık hizmetleri verebilecek donanımlara sahip özellikle
savaş bölgelerine yakın sularda hasta ve yaralı taşımak ve bunları tedavi etmek amacıyla
düzenlenmiş yüzer hastanelerdir (5).
Gemiler, antik çağlardan beri mobil hastaneler olarak kullanılmış ve savaş ile
konuşlandırılmıştır. Hastane gemilerin tarihi Eski Yunan ve Roma‘ya kadar uzanabilir. Bu
devletlerin filolarında hastane gemileri bulundurduğu düşünülmektedir. Eski Yunanlılar,
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Atina filosundaki hastane gemisi Therapeia'yı MÖ 400'lü yıllara kadar dahil etmişlerdir (3, 6)
Mc Greal’ in ifadesine göre; altıncı yüzyıl İspanyol Armada filosunun 15 hastane gemisi
bulunmaktadır (7). Dünyanın sayılı donanma güçlerinden biri olan İngiltere‘ye ait kaydedilen
ilk hastanesi gemisi ise 1689 tarihli “Goodwill” dir (8).
Modern devletler arasında denizlerden yararlanmaya yönelik 17. yüzyılın başlarından 18.
yüzyılın sonlarına kadar geçerli olan hukuksal prensip, denizlerin serbestliği olarak kabul
edilmekteydi. 20. yüzyıla gelindiğinde teknolojik değişim, güvenlik, doğal kaynakları elde
etme ve denizlerin korunması gibi konular uluslararası antlaşmaların doğmasına neden
olmuştur (9). Hastane gemiler; Lahey Sözleşmesi ile uluslararası güvenceye alınmıştır (3).
Lahey Sözleşmesi'nin onuncu bölümünün dört maddesi savaş gemileri ile ilgili konuları
düzenlemektedir: Buna göre gemiler sağlık görevine uygun olarak milliyet ayrımı
yapmaksızın tüm yaralıların temel tedavisini yaparak bunları kıyılardaki hastanelere
ulaştıracaktır. Hastane gemiler askeri amaçlı kullanılmayacak asker ve askeri malzeme
taşımayacak, silahlandırılmayacak, askeri çatışmaya girmeyecektir. Muharipler veya tarafsız
devletler bu gemilerin Lahey Sözleşmesine uygun davranıp davranmadığını kontrol etmek
için gemilerde denetleme yapabilecektir. Bu incelemeler sonucunda sözleşmeye aykırı bir
duruma

rastlanırsa

gemilere,

savaş

gemisi

muamelesi

yapılarak

geminin

değiştirilebilecek, gemi alıkonulabilecek veya gemiye ateş açılabilecektir (3, 10).

yönü
Öte

yandan; Birinci Dünya Savaşında Alman hastane gemisi Ophelia'nın İngiliz gemisi Meteor
tarafından yakalanarak esir edilmesi devletler arasında ayrı bir krize dönüştüğü
unutulmamaktadır (3). Hastane gemiler diplomatik sorunlara yol açabilecek kadar kritik önem
taşımaktadırlar. Bu derlemede hastane gemilerin üstlendiği önemli roller, Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) hastane gemilerinin işlevleri ve gemilerde görevli hemşirelerin deneyimleri
üzerinde durulacaktır.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HASTANE GEMİLERİ
Hemşireler ABD donanma hastanelerinde sivil savaş döneminden günümüze kadar hizmet
vermişlerdir (11). ABD donanması hastane gemilerinde bulunan askeri ve sivil hemşireler
afetler ve savaşlar sonrasında muazzam insani destek sağlamışlardır (12). Amerika’da Deniz
Kuvvetleri Hemşire Kolordu Komutanlığı 13 Mayıs 1908'de kurulmuştur. Donanma
hemşirelerinin tarihi denizciliğin tarihinden çok daha kısadır ve sadece son 110 yıldır varlığını
sürdürmektedir. Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ve bugüne kadar devam eden donanma
hemşireleri, ABD deniz kuvvetleri gemilerinde de görev yapmışlardır. Donanma hemşireleri
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ilk olarak 1975 yılında savaş gemilerine tahsis edilmiştir. Yasa gereği bu görev sadece erkek
hemşirelere açık olup; kadın hemşireler sadece hastane gemilerine ve diğer savaşçı olmayan
yardımcı gemilere tahsis edilmiştir. 1993 yılında ilgili yasanın yürürlükten kaldırılması, savaş
gemilerine kadınların atanması için bir fırsat yaratmıştır. Kadın Kolordu Hemşireler ilk olarak
1994 yılında savaş gemilerine atanmıştır (11).
Hastane gemiler 250, 500 veya 1000 yataklı tıbbi tedavi tesislerine aktifleştirilebilir.
Görevlendirilen hekim ve hemşire sayısı, belirlenen görev için etkinleştirilen hasta
yataklarının sayısına bağlıdır. Hekim ve hemşireler, görevlendirilen eğitim tatbikatına veya
askeri misyona bağlı olarak, bazen Donanma Rezerv Birimlerinden gelmektedir. Operasyonel
eğitim; temel ilk yardım; gelişmiş travma bakımı ve yoğun bakımdan oluşmaktadır. Doktorlar
ve hemşireler yerel yanık ve travma merkezleri ile sözleşmeler yoluyla gelişmiş beceriler
edinirler. Hastane gemilerde bireyselleştirilmiş zorunlu eğitim için üç aylık (MERCEX)
(COMFEX) ön hazırlık verilir. Hemşireler yangınla mücadele, düşman ateşinin çarptığı
gemilerdeki hasar kontrolü, kimyasal, biyolojik ve radyolojik savaşlara karşı savunma
mekanizmalarını öğrenirler. Travma Hemşireliği Temel Kursu, Deniz Tıp Merkezlerinde
sunulmaktadır ve tüm hemşireler için gereklidir. Yoğun Bakım Derneği, hastane gemilerine
tahsis edilen hekim ve hemşire personele sunulan Yoğun Bakım Kursu'nu geliştirmiştir. Bu
iki günlük kurs, kritik hastalara bakım verildiğinde, uygulanacak beceriler, karar verme için
rehberlik sunmaktadır. Son olarak, hastane gemilerinde bir CD-ROM travma eğitimi
kütüphanesi mevcuttur ve bu kütüphaneye geminin her alanındaki bilgisayarlardan erişilebilir
(13).
Birleşik Devletler Donanma Gemileri (USNS), “USNS Mercy” ve “USNS Comfort” en iyi
ABD hastaneleri ile eşit düzeyde tasarlanmış, donatılmış ve sağlık personelleri ile
görevlendirilmiştir (12). “USS Intrepid” (1804) ilk ABD hastaneye dönüştürülen gemidir. Bu
hastane gemi; Florida ve Batı Hint adalarındaki korsanlarla mücadele ederken filoyu
desteklemek için kullanılmıştır. 1980'lerin ortalarında, USNS Mercy (T-AH 19) ve USNS
Comfort (T-AH 20) isimli gemiler 90.000 tonluk ham petrol tankerinden 1000 yataklı bir
hastane gemisine dönüştürülmüştür (13, 14, 15). Şekil 1. USNS Mercy (T-AH 19) Şekil 2.
Şekil 2. USNS Comfort.
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HASTANE GEMİLERİN İŞLEVLERİ
Mercy ve Comfort’un görevi iki amaca hizmet etmektedir (13, 16, 17). Hastane gemilerin
başlıca görevi, savaşta yer alan donanma, deniz, dava kuvvetleri ve askeri personeline akut
tıbbi ve cerrahi tedavi sağlamaktır. İkincil misyon, ABD hükümetinin gerekli gördüğü
hallerde insani yardım sağlamaktır (13). Her iki gemi tipi de dünya çapında uzun süreli ve
kendi kendini idame ettiren tıbbi operasyonlar yürütmek için büyük mesafeler alabilmektedir
(18). Çöl Kalkanı Operasyonuna 1990 yılında, Mercy ve Comfort; dahil olarak ABD ve
koalisyon güçlerine tıbbi ve cerrahi destek sağlamak için harekete geçirilmiştir (19). 1991
yılında, Çöl Fırtınası Operasyonu sırasında; Mercy ve Comfort'un misyonu, çatışmaya karışan
Amerikalılar ve müttefikler için tıbbi ve cerrahi destek sağlamaktır. Hastane gemiler, Basra
Körfezi ve Umman Körfezi'nde yüzüyordu ve sağlık personelleri 1400'den fazla hastayı toplu
olarak tedavi etmiş, yaklaşık 700 ameliyat gerçekleştirilmiştir. Bağdat'tan serbest bırakılan iki
İtalyan esir ve 21 Amerikalı tedavi edilmiştir. 1994 yılında, Deniz Operasyon Sinyalinde
Haitili göçmenler için göçmen işleme ve tıp merkezi olarak hizmet etmek üzere “Comfort”
aktif

hale

getirilmiştir.

Burada

misyonu

tamamladıktan

sonra

gemi

Demokrasi

Operasyon'una atanmış ve 250 yataklı bir hastane olarak görevlendirilmiştir. Gemideki sağlık
personeli, Küba'daki Guantanamo Körfezi'ndeki 35.000 Küba ve Haitili mülteciye tedavi ve
bakım sağlamıştır. (13, 14, 15). 11 Eylül 2001'deki terörist saldırılarının ardından Comfort
hastane gemisi, Asil Kartal Operasyonu için aktive edildi. Comfort hastane gemisi; Dünya
Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine olan saldırı sonrası 24 saat içinde New York Limanı'na
konuşlandırıldı (20). Bu korkunç olayın yıkımından birkaç kişi hayatta kaldığı için, görev,
Asil Kartal Operasyonunda çalışan acil yardım personeline lojistik destek ve hizmet sağlamak
üzere değiştirildi. Hastane gemisi, birçok kurtarma işçisine konaklama, sıcak duş ve yemek
şeklinde “rahatlık” sağlamak için kapılarını açtı (13, 20, 21).
2004 yılından 2010 yılına ABD hastane gemileri birçok doğal afet sonrası destek amaçlı
kullanılmıştır. 2004 yılında Hint Okyanusunda meydana gelen 9.3 büyüklüğündeki
deprem ve Endonezya kıyılarında tsunami; 5 Ocak 2005'te, Mercy hastane gemisi, San
Diego'dan ayrılmış ve Endonezya'nın deprem ve tsunami bölgesine gitmiştir. Öncelikle bir
kıyıdan uzakta sevk merkezi olarak hizmet veren hastane operasyonları 7 Şubat 2005'te
başlayıp, 14 Mart'ta sona ermiştir. 137 yaralıya cerrahi tedavi uygulanmıştır (18). 2005
yılında Sumatra’da 8.6 büyüklüğündeki deprem; Mercy, deprem bölgesine insani ve afet
yardımı için harekete geçti. Hint Okyanusu boyunca toplam geçiş süresi 5 gün sürdü. 72
hastaya cerrahi tedavi uygulanmıştır (18). 2010 yılında Haiti’de 7.0 büyüklüğündeki deprem;
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Bataan ve Comfort Hastane gemileri depremin meydan geldiği yere ulaşmışlardır. Bataan'da,
kazazede alma ve tedavi süreci 18 Ocak'ta başlayıp ve 12 Şubat 2010'da sona ermiştir, 47
hastaya cerrahi tedavi uygulanmıştır. Comfort, kazazedenin alma ve tedavi süreci 19 Ocak'ta
başladı ve 10 Mart 2010'da sona ermiştir (18).
HASTANE GEMİLERDEN HEMŞİRE DENEYİMLERİ
USNS Comfort adlı hastane gemide yardım kuruluşları aracılığıyla beş ay boyunca gönüllü
olan hemşire Lenberg;

“Kolombiya'da evde bir yangında yanan 12 yaşındaki David'in

ellerinde, yüzlerinde, kollarında, bacaklarında ve sırtlarında büyük yanıklar vardı; Ayrıca bir
yandan enfeksiyonu ve diğer yandan parmaklarında kontraktürler (deformiteye neden olan
kas, tendon ya da skar dokusunun kısalması) vardı. Ameliyat için çocuğu operasyon sırasına
almak çok zordu. Uzun uğraşlarım sonunda ameliyat için ertesi sabah ilk hasta David
olmuştu. Gözyaşlarımı tutamadım, çünkü bu küçük çocuğun gerekli ameliyatlarını
yapabildiğimize çok sevinmiştim. Hayatım boyunca o anda hissettiğim kadar çok yoğun bir
şükran hissettiğimi bilmiyorum. David’in babası, David’in meleği olduğumu söyledi çünkü
ona ihtiyacı olan ameliyatı almak için çok uğraşmıştım. Bu kadar kısa süreli tanıdığım biri
için böyle yoğun bir sevgi hissetmek inanılmaz bir deneyimdi (22).
USNS Comfort'da hemşirelerin işe alındığı yere göre birincil ve ikincil sorumlulukları vardı.
USNS Comfort cerrahi hemşiresi (temel olarak cerrahi hastalar için ameliyat öncesi alan),
ameliyathanede ve ameliyat sonrası koğuşlarda çalışmak üzere atanmış hemşirelerdir. Bir
cerrahi hemşiresi şunları aktarmaktadır: Operasyon öncesi alana atandım. İntravenöz
kateterleri yerleştirdik ve ameliyattan önce tamamlandıklarından emin olmak için son
kontrollerimizi yaptık. Bu alanda çalışmayla ilgili en sevdiğim şey, ameliyatlarını görmeden
önce hastaları görmemdi. Yarık damakları olan iki küçük çocuk vardı. Anneleri küçük
bebekleri için ameliyatları hakkında endişeliydi. Anneler ve bebekler ameliyattan çıktığında,
küçük çocukların kocaman bir gülümsemesi vardı ve annelerinin ağzı kulaklarındaydı (22).
Gönüllü hemşirelerden biri şunları aktarmaktadır; Bu şimdiye kadar sahip olduğum en
muhteşem deneyimlerden biriydi. Gözlerimi diğer ülkelerde var olan yoksulluğa ve hemşireler
olarak insanların hayatlarını nasıl eğitecek ve değiştirebileceğimize açtık. Bir hemşire olarak
gönüllü olmak, sadece iletişim kurduğum kişilerin hayatlarını değiştirmedi, aynı zamanda
hayatımı daha da iyileştirdi. Uzun saatler çalıştım ve gıda zehirlenmesi yaşadım. Yine de,
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buna rağmen hayatımın en değerli hemşirelik deneyimini yaşadım. Kendinizi kaybettiğinizde,
kendinizi mümkün olabileceğinden farklı şekillerde bulabiliyorsunuz (22).
Sonuç olarak, hastane gemiler yaralı tedavisi naklinde Birinci Dünya Savaşıyla birlikte yoğun
olarak kullanılmıştır. ABD özellikle donanım açısından oldukça gelişmiş hastane gemiler
teçhiz etmiştir. Bu gemiler savaşta yer alan donanma, deniz, hava kuvvetleri ve askeri
personele akut tıbbi ve cerrahi tedavi sağlamanın yanı sıra, ABD hükümetinin gerekli gördüğü
olağanüstü hallerde insani yardım sağlamıştır. Hemşireler, dünyanın dört bir yanındaki
hastalara/yaralılara umut aşılamışlardır. Hemşireler hastane gemisinde hizmet etme fırsatı
yakaladığı için gurur duymaktadır.
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SS-83 HİLAL-İ AHMER MADALYASI İLE ÖDÜLLENDİRİLEN YABANCI
HEMŞİRELERDEN BAZILARI
AWARDED WITH HİLAL-İ AHMER MEDAL SOME OF THE FOREIGN NURSES
Yasemin KOÇER TULGAR1, Gülten ÇEVİK NASIRLIER1, Nermin ERSOY2
1

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik Doktora Öğrencisi

2

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı

ÖZET
19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğunun art arda girmiş olduğu
savaşlar, ardından başlayan göçler ciddi bakım ve tedavi ihtiyacı yaratmıştır. Kadınların
yabancı erkeklere bakım vermesi yönündeki taassup, açılan hastanelerde gönüllü olarak
çalışan hanımların çoğunun gayrimüslim olmasına neden olmaktaydı. Osmanlı tebaasında
bulunan gayrimüslim hanımlardan başka, Almanya, Avusturya, Avustralya,

Macaristan,

İtalya ve Fransa gibi ülkelerden gelen hemşireler Türk hasta ve yaralılara fedakârca bakım
vermişlerdir. Gerek savaş meydanlarında gerek açılan hastanelerde hasta ve yaralılara büyük
bir özveriyle bakım veren yabancı hemşireler, bu başarılarından dolayı altın, gümüş ve tunç
Hilal-i Ahmer Madalyaları ile taltif edilmişlerdir.
Bu bildiride Hilal-i Ahmer Madalyası almış olan yabancı uyruklu hemşirelerin bazılarından
söz edilecektir.

SUMMARY:
The wars that followed the Ottoman Empire in the beginning of the 19th century and the
beginning of the 20th century, followed by the migrations that started, created a need for
serious care and treatment. The tendency for women to care for foreign men led to the nonMuslim majority of the ladies working voluntarily in the opened hospitals. Nurses from
countries like Germany, Austria, Australia, Hungary, Italy and France gave sacrificial care to
Turkish patients and wounded, besides non Muslim women in Ottoman subjects. The foreign
nurses who gave great care to patients and wounded in the battlefields in the battlefields were
treated with gold, silver and bronze medals of Hilal-i Ahmer according to Ottoman and Hilal-i
Ahmer achievements.
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In this presentation, some of the foreign nurses who have received the Medal of Hilal-i Ahmer
will be mentioned. 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğunun ardı
ardına girmiş olduğu Kırım Savaşı, Balkan Savaşı, 1. Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı ve
salgınlar ile göçler Osmanlı İmparatorluğunda tıbbi bakım ve tedavi ihtiyacını artırmıştır.
Oysa yaralı askerlere, salgın ve göç sırasındaki hastalara bakacak gönüllü kadın ve eğitimli
hemşire sayısı çok yetersizdi. Kadınların yabancı erkeklere bakım vermesi yönündeki taassup,
cephede ve hastanelerde gönüllü olarak çalışan hanımların çoğunun gayrimüslim olmasına
neden olmuştur. Osmanlı tebaasında bulunan gayrimüslim hanımlardan başka, Almanya,
Amerika, Avusturya, Avustralya, Macaristan, İtalya ve Fransa gibi ülkelerden gelen gönüllü
kadınlar ve hemşireler yaralı Türk askerlerine ve hastalara fedakârca bakım vermişlerdir.
Gerek savaş meydanlarında gerekse şehirlerde açılan hastanelerde hasta ve yaralılara büyük
bir özveriyle bakım veren yabancı hemşireler, bu başarılarından dolayı altın, gümüş ve tunç
Hilal-i Ahmer ve Kırım Madalyaları ile taltif edilmişlerdir (1,2).
Ulus ayrımı gözetmeksizin savaşlarda yaralı ve hasta askerlerin tedavi ve bakımını sağlamak
amacıyla 1863 toplanan Uluslararası Kızılhaç Konferansında alınan kararlar, Osmanlı
tarafından ancak 1877 yılında gerçekleştirilebilmiş ve Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti
kurulmuştur (1-3). Cumhuriyetin ilanı ile Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti olarak değiştirilse
de 22 Eylül 1947 tarihinde Cemiyet Türkiye Kızılay Derneği adını alır . Osmanlı Hilal-i
Ahmer Cemiyeti’nin ilk madalyası 15 Ekim 1912 tarih ve 270 sayılı Nizamname ile
çıkarılmış olsa da Kızılay’ın kuruluşundan önce de Sultan 2. Abdulhamid’in çıkardığı ve
hanımlara özel Şefkat Nişanı, yaralı askerlerin tedavisinde görev alan, özellikle yüksek
mevkideki görevlilerin eşlerine verilmiştir. Madalyanın üzerinde “Düşkünlere yardım edenler,
beğeni ve ödül ile anılır” (Halka, düştükçe edenler imdad/ mihdat ve tahsin ile yad olunur)
ifadesi yer almaktadır (4).
Altın, gümüş ve tunç Hilal-i Ahmer Madalyası olarak isimlendirilen madalyaların hak
edilebilmesi için cephede ya da hastanelerde hasta bakımında görev alınmış olmalı, genellikle
çalıştıkları hastanenin Başhekimi tarafından önerilmiş olmalı, yabancı hekim ya da
hemşirelerin kendi sefaretleri veya Hariciye Nezareti aracılığıyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne
bildirilmiş olmalıdır. Cemiyet tarafından uygun görülürse Cemiyet kararı, Sadarete bildirilir.
İrade çıktıktan sonra da madalya, beratı ile birlikte taltif edilecek kişiye verilirdi. Savaşlarda
ve salgınlarda Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde sağlık hizmeti sunan (hemşirelik
eğitimine sahip ya da değil); yabancı uyruklu gayrimüslim gönüllülere verilen Kırım ya da
Hilal-i Ahmer Madalyası alan kişilerden bazıları bu sunumda size aktarılacaktır (1,4).
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FLORENCE NİGHTİNGALE (1820-1910 )
İngiliz asıllı Florence, İtalya’nın Floransa şehrinde doğduğu
için ona bu kentin ismi verilmiştir. Varlıklı ve asil bir aileye
sahip olan Florence’in ailesi kızlarının matematiğe ilgi
duymasından rahatsız olsa da Florence matematik eğitimi
almış, hemşirelikle istatistiği bütünleştirmiştir. 19. yüzyılın
ortalarında hemşirelik mesleği kadınlar için uygun olmayan bir
meslek olarak görüldüğü için Florence’in yurt dışında
çalışmaktan başka çaresi yoktur. 1850 yılında Mısır’ın
İskenderiye şehrinde Katoliklerin yönettiği St. Vincent de Paul
Enstitüsü’nde hemşirelik eğitimi almaya başlamıştır. Ayrıca Almanya’nın Düsseldorf şehriyle
Paris’te de eğitimini sürdürmüştür. 1853’te Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında
başlayan savaşa İngiltere’de katılınca,

yakın arkadaşı olan İngiliz Savaş Bakanı Sidney

Herbert, Florence’in yönetici hemşire olarak savaşa katılmasını rica eder. Resmi unvanı ise,
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki İngiliz Hastahaneleri’nin Kadın Hemşireler Kuruluşu
Yöneticisi şeklindedir (Resim 1-2).
Nightingale, İstanbul Üsküdar’daki Askeri Hastane’de 38 hemşireden oluşan bir ekip
oluşturmuştur. İstanbul’a vardığında koşullar son derece berbat ve ilkeldir. Hijyenik olmayan
hastane koşullarına ulaştırılan/getirilen yaralı askerler her an ölümle
burun burunadırlar. Öyle ki, hastanelerde savaş alanlarından daha
fazla ölüm olayları yaşanmaktadır. Kolera ve tifüs salgını da çok can
kaybına neden olmaktadır.
Şubat 1855’e gelindiğinde
ölüm oranlarının dramatik
şekilde

azaldığı

görülmüştür.

Florence’in

İstanbul’daki

mücadelesi

devam ederken görevine bağlılığıyla ilgili raporlar
İngiltere’ye ulaşmıştır. O artık her akşam yaralı
hastalarını elinde lambasıyla dolaşan “Lambalı
Kadın” olarak tanınmaktadır (Resim 3). Ancak
kariyeri

için

yıllarca

Üsküdar’daki askeri
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verdiği

mücadele

hastanedeki zorlu

ve

yaşam

koşulları yüzünden fiziksel ve ruhsal sağlığı hızla bozulmuştur. Ağustos 1856’da Londra’ya
döndüğünde kendisi de hastalanmıştır.
1883 yılında Kraliçe Victoria’nın verdiği Kraliyet Kızılhaç ödülüyle onurlandırılırken, 1907
yılında Merit Nişanı’nı alan ilk kadın unvanını da kazanmıştır. Nightingale’i savaştaki üstün
hizmetinden dolayı Osmanlı Padişahı Abdülmecit, Kırım Madalyası ile ödüllendirmiş,
ekibindeki diğer çalışanlara da biner mecidiye altını vermiştir. Öldürücü hastalığına rağmen
200 kitap, rapor ve broşür yayınlamıştır. Bunların büyük kısmı, sağlık önlemleri, askeri sağlık
ve hastane organizasyonu üzerinedir. 1860 yılında yayınlanan “Hemşirelik Notları” adlı kitabı
geniş ilgi görmüştür. 13 Ağustos 1910’da 90 yaşındayken ölmüştür. 1915 yılında Londra’da
dikilen Kırım Anıtı ile Kırım Savaşı’na ve askerlerin sağlığına yaptığı katkılar için
onurlandırılmıştır(5-8).

MARY SEACOLE (1805-1881 )
Mary Seacole, İngiliz ordusunda teğmen olan, İskoç asıllı James
Grant ve özgür bir Jamaikalı kadının kızı olarak dünyaya gelmiştir
(Resim 4). Annesi, Karayip /Afrika geleneksel-bitkisel tedavileri
uygulayan bir halk hekimi ya da daha doğrusu “şifacı”dır.
Seacole, ilk hemşirelik yetilerini annesinden kazanmıştır. Ona
birkaç yıl bakan yaşlı bir kadın da onun iyi bir eğitim almasında
rol oynamıştır. 10 Kasım 1836'da, Kingston'da Edwin Horatio
Hamilton Seacole ile evlendikten sonra “Grant” soyadı “Seacole”
olarak değişmiştir. 32.000 kadar Jamaikalıyı öldüren, 1850'deki kolera salgınında, hastaları
tedavi etmiştir. Seacole, salgının New Orleans/ Louisiana'dan gelen bir buharlı gemiyle
başladığını ileri sürerek, bulaşma teorisini ortaya atmıştır. Seacole, hastalığın ilk kurbanını
tedavi etmesi ile ün salmış ve enfeksiyonun yayılmasıyla birlikte hastaları artmıştır.
Zenginleri

ücretli

tedavi

etmiş,

fakirlerden

ücret

almamıştır. O tedavide, afyon sakızı, hardal losyonları,
laksatif calomel (mercim klorür), kurşun şeker (kurşun-II
asetat), tarçın gibi malzemeleri kullanarak ve kaynamış su
içirerek rehidratasyonu sağlamıştır. Salgın,

nüfusun

tamamına yayılmıştır. Kendisinin baktığı yetim bir kız
çocuğuna otopsi yapmış ve bu da ona “kesinlikle yararlı”
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yeni bilgiler kazandırmıştır. Epideminin sonuna doğru, Seacole da hastalığa yakalanmış ama
hayatta kalmayı başarmıştır.
Kırım Savaşı, Ekim 1853'ten 1 Nisan 1856'ya kadar sürmüş, binlerce asker sadece savaş
nedeniyle değil, salgın hastalıklardan da ölmüştür. Yaralılar için tek tıbbi çare olan hastaneler,
yetersiz personel, sağlıksız ortam ve aşırı kalabalık nedeniyle başarısızdır. Yaralıların
hayatlarını kurtarmak için Florence Nightingale ve seçilen hemşireler 21 Ekim'de Osmanlı
İmparatorluğu’na doğru yola çıkmıştır. Çok çaba göstermesine rağmen Seacole bu grubun
üyesi olamamış, ancak kendi kaynaklarını kullanarak 27 Ocak 1855 tarihinde İstanbul’a
gelmiş ve Selimiye Kışlası’nda Nightingale'i ziyaret ederek yardım etme talebinde
bulunmuştur.
Yardım isteği geri çevrilince Kırım’a geçmiş ve hasta/yaralı askerler için yiyecek ve rahat
pansiyon sağlayan “İngiliz Otel” i açmıştır. İngiliz Ordusu tarafından "Anne Seacole" olarak
anılmıştır (Resim 5). The Times'ın özel muhabiri William Howard Russell, 14 Eylül 1855'te
yazdığı bir yazıda, Seacol’ un “her türlü insanı olağanüstü başarı ile tedavi eden, sıcak ve
başarılı biri” olduğunu yazmıştır. Seacole, İngiliz Kırım Madalyası, Fransız Onur Ödülü,
Mecidiye Madalyası ile Türk Onur Madalyası sahibidir. 14 Mayıs 1881’de Londra’da
ölmüştür (8-12).

AGNES KARLL (1868- )
Agnes KARLL, Almanya’da 1868 yılında doğmuştur. İlk
olarak öğretmen olmak istemiş ve bu alanda eğitim görmüş,
ancak 1887 yılında ilgi alanı değişerek hemşire olmaya karar
vermiştir. Daha sonra Hanover’da Clementinenhaus’a girerek
hemşirelik eğitimi almıştır. Bir kaç hastanede görev aldıktan
sonra Berlin’de 10 yıl özel hemşire olarak çalışmıştır. 1903
yılında Almanya’da “Profesyonel Hemşireler Derneği”ni
kurmuş ve tüm zamanını dernek çalışmalarına adamıştır.
Daha sonra dernek başkanlığına gelmiştir (Resim 6).
1909-1912 yılları arasında “Uluslararası Hemşireler Konseyi ICN” başkanlığını yürütmüştür. Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul’a gelen Karll, savaş
zamanının ruhunu yaşamıştır. Osmanlı Arşiv Belgelerine göre Tekfurdağı (Tekirdağ) Osmanlı
Hastanesinde çalışmış olan Karll, 18 Ekim 1917 tarihinde Tunç Hilal-i Ahmer Madalyası ile
ödüllendirilmiştir.
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Agnes

KARLL,

1912

yılında

Leipzig,

Almanya’da Kadın Koleji’ni kurmuş ve orada
okutulmak üzere iki yıllık “Temel Hemşirelik
Kursu

Müfredatını”

hazırlamıştır.

Tüm

yaşamını, Almanya’da hemşirelerin çalışma ve
yaşam

koşullarının

geliştirilmesi

için

harcamıştır. 12 Şubat 1927 yılında ölmüştür.
(Resim 7) (13-18)
ANNA GROSSER RİLKE (1853-1938)
Avusturya - Macaristan İmparatorluğu’nun, bugün Çek
Cumhuriyeti’nde yer alan Melnik kentinde doğmuş, beş
yaşında piyano dersi almaya başlamış, bir yıl sonra da ilk
resitalini gerçekleştirmiştir (Resim 8). 15 yaşında Leipzig
Konservatuarı’na girerek dönemin büyük otoriteleriyle
çalışmış, mezuniyetinden sonra hem konser hem de özel
ders vererek geçimini sağlamaya başlamıştır. Ünü kısa
sürede yayılmış, konser salonlarının yanı sıra saraylarda da
müzik yapmaya başlamıştır. 1879’da Liszt’in Weimar’da
verdiği özel derslere katılmaya başlamış ve büyük müzisyenle yakın dost olmuştur. Evlenerek
Roma’ya yerleşmiş olsa da eşinin zamansız ölümüyle bu kentte uzun kalamamıştır. İsviçre’de
dersler ve konserler verdiği dönemde tanıştığı gazeteci Julius Grosser ile ikinci evliliğini
yaparak Berlin’e yerleşmiştir. 1888’de eşine teklif edilen yeni bir iş dolayısıyla İstanbul’a
taşınan Anna Grosser (Resim 9), sarayda ve hanedan mensuplarının konaklarında konserler;
Sultanın oğlu ve Latife hanıma piyano dersleri vermiştir. Eşinin ölümüyle onun kurduğu
haber ajansının yönetimini üstlenmiş, I. Dünya Savaşı sırasında da İstanbul’da açılan St.
Joseph Alman Hastanesinde yaralı askerlere yardım ettiği için 1916 yılında Hilal-i Ahmer
Tunç Madalyası ile yüceltilmiştir. (19-21)

INGEBORG WEBER (1894-1923)
1894 yılında doğan Ingeborg Weber, 1914 Yılında
Prusya generali olan babası Erich Weber ile İstanbul’a
gelmiştir. Hemşire olan Ingeborg Weber (Resim 10),
Alman Elçiliği Hastanesinde çalışmaya başlar. 1916
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yılında St. Joseph Hastanesindeki çalışmalarından dolayı Hilal-i Ahmet Tunç madalyasına
layık görülür. 1916 yılında Karl Dönitz ile evlenir. 1962 yılında vefat eder. (21-22)

RONYA ABRAHAM (DATNOVSKI) (1891-1969)
5 Mayıs 1891’de Letonya’nın Libau şehrinde dünyaya gelen
Ronya (Resim 11), Yahudi asıllı bir ailenin ikinci çocuğudur. 1909
yılında annesinin ölümü üzerine kardeşiyle İstanbul’da yaşayan
büyük ablaları Bertha ve kocası İsrael Auerbach’ın yanına
taşınırlar. Ronya, 19 Mayıs 1912’de İstanbul’da Moritz Abraham
ile evlenir. Ekim 1912’de Birinci Balkan Savaşı başlar. Savaş
nedeniyle İstanbul’a birçok yaralı asker taşınmaktadır. Savaşın
ardından başlayan kolera salgını ile mücadele için İstanbul’daki
birçok hükümet binası hastanelere dönüştürülür. Bu sırada İstanbul’un kibar ve önde gelen
Müslim ve gayrimüslim ailelerinin hanımları bu sağlık hizmetlerinde gönüllü olarak görev
almaya başlarlar (Resim 12).
Henüz altı aylık evli olan Ronya, 1 Kasım 1912’de Alman Hastanesi’ndeki üç haftalık
hemşirelik kursunu bitirerek sertifikasını alır ve Hilal-i
Ahmer’in gönüllü hemşireleri arasına katılır. Kendisi bir
Rus vatandaşı, eşi de bir Bulgar Yahudi’si olduğu halde
savaşta Osmanlı İmparatorluğu için hizmet
vermeye başlarlar. Kendisi gibi birçok gayrı
Müslim gönüllü hemşire Hilal-i Ahmer’in
emrinde

çalışmaktadır.

Ronya,

Hilal-i

Ahmer’in Haliç kıyısındaki Halıcıoğlu’ndaki
Hastane’de çalışmaya

başlar. 28 Ekim

1914’te Balkan Savaşı’nın bitmesinden bir
yıl sonra da Osmanlı Devleti, Almanya ve
Avusturya-Macaristan ile beraber Rusya,
Fransa ve İngiltere’ye karşı savaşmaya
başlar.
Ronya bu savaşta da Türklerin yanında gönüllü hemşire olarak 1916 başlarına kadar çalışır.
Bu kez Hamidiye Hastahanesi’nde görevlendirilmiştir. Buradaki hizmetlerinden dolayı 1915
yılında Hamidiye Hastanesi başhekimi tarafından kendisine bir teşekkür mektubu verilir. 13
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Ağustos 1916 tarihinde de Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından Sultan Mehmed Reşad’ın
tuğrasını taşıyan bir berat ve tunç madalya ile taltif edilir (Resim 13).
1922 yılından sonra Türkiye’den ayrılarak Almanya’ya yerleşen Ronya, II. Dünya Savaşı’nın
başlamasından sonra İspanya’ya iltica etmek zorunda kalır. 1943 yılında eşini kaybeden
Ronya tüm Yahudi mültecilerle İspanya’yı da terk etmek zorunda kalır. Önce Filistin’e, 1946
Paris’e dönen Ronya, 1969 yılında vefat eder (23-24) (Resim 14).

KAYNAKLAR:
1.

Özaydın

Zuhal.

Hilal-i

Ahmer

Cemiyeti

Salnamesi.

Doktora

Tezi.

http://kizilaytarih.org/makale-tez/tz002.pdf.(16.09.2018)
2. Yıldırım N. Savaşlardan Modern Hastanelere Türkiye’de Hemşirelik Tarihi. Vehbi Koç
Vakfı, 1-342, 2014, İstanbul.
3. Erdemir L. Çanakkale Muharebe Meydanlarından İstanbul Hastanelerine: Sağlık
Hizmetleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2010: 1; 15,
Sayfa: 91-113.
4. Ender C. Kızılay Madalya ve Nişanları. İstanbul, 2011, sf:12-28
5. Dossey. Florence Nightingale. Her Crimean Fewer And Chronic Illness. 1998, J. Holist.
http://doi.org/10.1177/089801019801600207 (08.09.2018)
6.https://sadibey.com/2013/07/21/dunyayi-degistiren-iki-kadin-beyazperdede-vebeyazcamda-defalarca-kez-canlandirilmisti/#.W4xUtCQzY2w (17.08.2018)
7. https://www.britannica.com/event/Crimean-War#ref1231202 (31.08.2018)
8.http://broughttolife.sciencemuseum.org.uk/broughttolife/people/maryseacole (02.09.2018)
9.https://www.britannica.com/biography/Mary-Seacole (17/08/2018)
10.https://www.britannica.com/event/Crimean-War#ref1231202 (31/08/2018)
11.https://sadibey.com/2013/07/21/dunyayi-degistiren-iki-kadin-beyazperdede-vebeyazcamda-defalarca-kez-canlandirilmisti/#.W4xUtCQzY2w (17.08.2018)
516

12.http://spartacus-educational.com/REseacole.htm(31/08/2018)
13.https://www.dbfk.de/de/ueber-uns/150ster-Geburtstag-Agnes-Karll.php (31.08.2018)
14.http://www.wikizero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly9kZS53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2
kvQWduZXNfS2FybGw (31.08.2018)
15.https://www.rechtsdepesche.de/fuenf-fakten-agnes-karll/ (01.09.2018)
16.Başbakanlık Osmanlı Arşivi. DUİT. Dosya:73, Gömlek:51 ,19.10.1917
17.https://archive.org/stream/historyofinterna00brid#page/6/search/soltin (04.09.2018)
18. "A History of the International Council of Nurses 1899-1964: the first 65 years", by Daisy
Bridges - published 1967
19.https://www.iskultur.com.tr/yazarlar/anna-grosser-rilke 10.08.2018
20. Rilke Anna Grosser.İstanbul’da Bir Hoş Sada. Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 3.
Basım, 315 sf. , 2017
21. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. DUIT,Dosya: 73, 25.08.1916
22. https://www.revolvy.com/page/Karl-Dönitz (16.09.2018)
23.https://www.facebook.com/turktiptarihikurumu/posts/ronya-abrahamdatnovski%C4%B1n-hilal-i-ahmerdeki-g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BChem%C5%9Fireli%C4%9Fi5-may%C4%B1s-1891de-le/1038603869560112/ (16.09.2018)
24. http://www.danielabraham.net/tree/datnowsky/ronya/ (16.09.2018)
Resimler:
1- Florence Nightingale
2- Florence Nightingale
3- Florence Nightingale
4- Mary Seacole
5- Mary Seacole
6- Agnes Karll
7- Agnes Karll
8- Anna Grosser Rilke
9- Anna Grosser Rilke
10- İnneborg Weber
11- Hilal-i Ahmer Hemşire Üniforması ile Ronya
12- Ronya ve Hilali-i Ahmer Ekibi
13- Mehmet Reşat’ın Tuğrasını taşıyan Beratı
14- Hamidiye Hastanesi Ekibi ile Ronya

517

SS-84 KIBRIS’TA HEMŞİRELİĞİN GELENEKSELLİKTEN PROFESYONELLİĞE
GEÇİŞ SÜRECİ

THE TRANSITION FROM THE TRADITION TO THE PROFESSIONALISM OF
NURSING IN CYPRUS
Uzm. Hem. Hazel ŞAHİN TARIM
Girne Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

ÖZET
Hemşirelik tarihi tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da benzer süreçlerden geçmiştir.
Kıbrıs’ın Osmanlı ve İngiliz yönetimde olduğu dönemlerden günümüze kadar uzanan süreçte
hemşirelik mesleğinin geleneksel öğreti ve uğraşılardan, profesyonelliğe kavuşması oldukça
zor olmuştur. Kıbrıs’ın Osmanlı yönetiminde olduğu dönemde, devlete bağlı sağlık kurumları
mevcut değil idi. Bu nedenle Larnaka’da sivil hastane olarak kabul edilen bir merkezde hasta
bakımı rahibeler tarafından yapılmaktaydı. Bu merkez dışında tedaviler geleneksel tıp
uygulamaları ile yürütülmekteydi. Kıbrıs’ın İngiliz dönemine geçtiği 1800’lü yıllarda ise
Lefkoşa’da genel bir hastane açılmıştır. Bu hastanede çalışacak hemşireler İngiltere’de ve
hastane içinde açılan kurslar ile eğitilmiştir. 1930-1945 yılları arasında İngiltere ve Beyrut
Amerikan Üniversitesine hemşirelik eğitimi için başarılı öğrenciler gönderilmiştir. Bunun
yanında Kıbrıs’ta ilk Hemşirelik Okulu 1945 yılında Lefkoşa Hastanesi’nde kurulmuştur.
1960’lı yıllardan itibaren ise, Türkiye’de bulunan Hemşirelik Yüksekokullarına öğrenciler
burslu olarak gönderilmiştir. 1971’de sadece Türk öğrencilerin kabul edildiği yeni bir
Hastabakıcı-Ebe Okulu açılması zorunluluğu yaratmıştır. 21.yüzyılla birlikte hemşirelik
mesleğe dair daha güçlü adımlar atılmış ve usta-çırak ilişkisinden çıkan hemşirelik
profesyonel kimliğine kavuşmuştur. 2007 yılında ise Sağlık Bakanlığı ile yapılan bir
protokolle özel bir üniversitede ilk defa 4 yıllık lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır.
Günümüzde ise adanın kuzeyindeki sekiz üniversitede, lisans ve lisansüstü düzeyde
hemşirelik eğitimi verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, hemşirelik, eğitim, tarih
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SUMMARY
The history of nursing has gone through similar processes in Cyprus as in the rest of the
world. It has been quite difficult for the profession of nursing to achieve professionalism from
the traditional doctrines and endeavors during the period when Cyprus was under Ottoman
and British rule. At the time when Cyprus was under Ottoman rule, there were no state health
institutions. For this reason, in a center considered as a civilian hospital in Larnaca, patient
care was performed by nuns. Apart from this center, treatments were carried out with
traditional medical practices. In the 1800s, when Cyprus was in the English period, a general
hospital was opened in Nicosia. The nurses working in this hospital are trained in the UK and
in the hospital. Between 1930-1945 successful students were sent to England and the
American University of Beirut for nursing education. In addition, the first nursing school in
Cyprus was established in 1945 in Nicosia Hospital. Since the 1960s, students of the School
of Nursing in Turkey were sent on a scholarship. In 1971, a new Hospital for NursingMidwives, where only Turkish students were accepted, was created. With the 21st century,
stronger steps were taken in the nursing profession and the nursing professional who had
emerged from master-apprentice relationship had the professional identity. In 2007, for the
first time in a private university with a protocol with the Ministry of Health 4-year
undergraduate education began to be given. Today, eight universities in the north of the island
provide nursing education at undergraduate and graduate levels.
Keywords: Cyprus, nursing, education, history
GİRİŞ
Kıbrıs’ta hemşireliğin varoluşu 18.yüzyıla dayanmaktadır. Oldukça uzun geçmişi olan
hemşirelik, temelini sevgi ve şefkatle hasta bakım ve sağaltım yaklaşımlarından almıştır.
Hemşirelik, kuramsal ve bilimsel bilgi temelli uygulama becerileri içeren bir sağlık
disiplinidir (Ulusoy ve Görgülü, 1997). Hemşirelik tarih boyunca hızlı ve çarpıcı değişimler
geçirmiştir. Bu değişim ile doktorlara bağımlı bir meslekten, bağımsız bir mesleğe; sadece
hastanelerde uygulanan bir meslekten, çeşitli ortamlarda uygulanan bir mesleğe ve hastalığa
odaklanmış bir meslekten, sağlığa odaklanmış bir mesleğe dönüşmüştür (Birol, 2009).
Hemşirelik mesleğindeki değişim hasta-hemşire ilişkisi açısından da önemli gelişmeler
göstermiştir.

Hastanın

sadece

fiziksel

bakımıyla

ilgilenen

bir

meslekten

hastayı

biyopsikososyal bir bütün olarak ele alan, iş merkezli çalışan bir meslekten hasta, sağlıklı
birey merkezli çalışan bir meslek olmuştur (Velioğlu, 1999).
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KIBRIS’TA SAĞLIK VE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİN GENEL TARİHİ
Kıbrıs’ın Osmanlı yönetiminde olduğu dönemde Lefkoşa yakınlarındaki askeri hastane
dışında, devlete bağlı sağlık kuruluşları mevcut değildi. Literatürde Osmanlı döneminin son
yıllarında Kıbrıs’ın sağlık hizmetinin doğrudan İstanbul’a bağlı olduğu ve oradan
görevlendirilen bir hekimin sağlık hizmetleri ile ilgilendiği bildirilmiştir (An, 2005). Bu
nedenle Larnaka’da Rahibeler Evi olarak bilinen ve sivil hastane olarak kabul edilen
merkezde ayaktan hasta kabulü ve bakımı bir hekim ve hemşire olarak anılan rahibeler
tarafından yapılmaktaydı. Burada sunulan sağlık hizmetleri 1920’li yıllara kadar devam
etmiştir. Bu merkez dışında Osmanlı döneminde, tedavilerinin ana eksenini dini inanışlar,
ampirik düşünceler ve geçmişten aktarılan bilgilere dayalı geleneksel tıp sağlamaktaydı.
Tedaviler bitkisel ilaçlarla yapılmaktaydı. Ayrıca söz konusu dönemde doğumları; ebeler veya
doğum hemşireleri yerine doğum tecrübesi olan yaşlı kadınlar, kas-eklem travmalarında ise
kırıkçı olarak bilinen kişiler, ruhsal hastalıkların tedavisinde ise büyücüler yetkin olmaktaydı
(Beratlı, 2018).
Adada hemşirelik eğitimi, Larnaka’da çalışan hekim Heidenstam tarafından başlatılmıştır.
1880 yılında, İngiliz başhekim Dr. Frederick Charles Heidenstam, gönüllü yerli halktan
oluşan üniformalı bir sağlık ekibi kurmuş ve halkı sağlık açısından eğitmeye başlamıştır.
Heidenstam’ın kısa süreli verdiği kurs sonrası yapılan teorik ve uygulamalı sınavlarını
geçerek, Yardımcı Sağlık Personeli olarak, Lârnaka Hastanesi’nde göreve başlamışlardır.
Lefkoşa’da 1800’lü yılların sonunda sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar ve eksiklikler
nedeniyle ayaktan ve yatılı tedavilerin yapılacağı Lefkoşa Genel Hastanesi açılır. Bu
hastanede çalışacak olan hemşirelerin İngiltere’de, hastabakıcılık görevi yapacakların ise
hastane içinde açılacak kurslar ile eğitilmesi planlanmıştır (Hook, 2009). Ancak sayının
yetersiz olması nedeniyle üst yönetimden eğitimli hemşire talep edilmiştir ve hastaların
bakımları gönderilen İngiliz hemşireler tarafından yapılmıştır. 1910’lu yıllarda hemşirelik
hizmetlerini sadece altı İngiliz hemşire verdiği için yaklaşık 20 yıl daha sağlık hizmetleri
ebeler ve hastabakıcılar tarafından verilmiştir (Lucaks, 2007; Dedeçay, 2003).
KIBRIS’TA HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN TARİHİ
Kıbrıs’ta hemşirelik eğitimi 1931 yılında Lefkoşa Genel Hastanesi bünyesindeki kurslarla
başlamıştır. Okul öncesi kurslarla hemşire/ebe yetiştirilen bu yıllarda mesleğe ilk katılan Türk
hemşire, Feri Hacı Ahmet’tir. Ancak kurslarla da hemşirelik hizmetlerinde çalışacak uygun
sayıda hemşireye ulaşılamadığı için 1935 yılında devlet Beyrut Amerikan Üniversitesi’ne
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hemşirelik eğitimi için başarılı öğrencileri burslu olarak göndermiştir. Mezun olduktan sonra
Lefkoşa’da hastanede mesleğe başlayan bu hemşireler ile hemşire ihtiyacının ülke insanları
tarafından karşılanmasına bir adım atılmıştır. Daha sonraki yıllarda ise devlet bursu ile
öğrencilerin yurtdışına gönderilmesi devam etmiştir (An, 2005; Dedeçay, 2003). Lefkoşa
Genel Hastanesi’nde ilk Kıbrıslı Türk başhemşire olarak görev yapan Türkan Aziz de
Hemşirelik eğitimini 1930’lu yıllarda Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde almıştır (Çeki, 2017).
Kıbrıs’taki ilk Hemşirelik Okulu, yurtdışında yetiştirilen Kıbrıslı hemşirelerin katılımı ile
1945 yılında Lefkoşa Hastanesi’nde kurulmuştur. Açıldıktan sonra üç yıl boyunca hem eğitim
veren ve hem de öğrenci olarak katılanların büyük çoğunluğu Rum oldukları için, kurslar
İngilizce ve Rumca olarak düzenlenmekteydi. Bu durum iyi Rumca bilmeyen Türk öğrenciler
için sorun yaratmaktaydı. Bu sorunu fark eden Türk hekimi Fikret Rasim’in girişimleri ile
Türk ebe ve hemşireler için, Türkçe kurslar da düzenlenmeye başlanmıştır. (Dedeçay, 2003)
Yapılan bir yasa ile 1950 yılında Hemşireler, hastabakıcılar ve ebelere, devlete kayıt olma
zorunluluğu getirilir. Bu yasaya göre, Lefkoşa Hastabakıcılık Okulu’ndan mezun olanlar,
İngiltere’deki herhangi bir devlet hastanesinde dokuz ay görev yaptığını kanıtlayabilirse,
Kıbrıs Hastabakıcılık ve Ebelik Konseyi tarafından, “Nurse-Midwifery” (Hemşire-Ebe)
ünvanına atanıyor ve devlet hastanelerinde hemen görev yapabiliyordu. Hemşireler ve Ebeler
Yasası kurslarla Ebe ve Hastabakıcı yetiştirmeye yönelik bu eğitim faaliyeti, lise üstü bir
yükseköğrenim kurumuna dönüştürülür. Bu okuldan mezunlar 12 ay boyunca herhangi bir
İngiliz hastanesinde stajyerlik yapıp, İngiliz hükümetinin düzenlediği final sınavını geçerlerse
Kayıtlı Yüksek Hemşire olarak tanımlanacaklardı (Boran ve Diğerleri; Dedeçay, 2003).
Dünya Sağlık Örgütü’nün 1955’te katıldığı bir eğitim programı ile Kıbrıs’ta hemşirelik
eğitiminin, yüksek uluslararası düzeye çıkarılması ve Hemşirelik okulunun Yüksek
Hemşirelik eğitimi vermesi sağlanır. Okul, 1963 yılı sonuna kadar faaliyetini sürdürür. Siyasi
ve askeri olaylar sonrası Türk öğrenciler Lefkoşa’nın Rum kesiminde kalan hastaneye
gidemedikleri için kuzeyde Lefkoşa Türk Hastanesi’nin üst katında kurulan okulda, eğitimi
yarım kalmış hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin Türk hekimlerin verdiği derslerle eğitimleri
tamamlanır ve okul kapatılır (Dedeçay, 2003).
1960’lı yıllardan itibaren ise, Türkiye’de bulunan Hemşirelik Yüksekokullarına öğrenciler
burslu olarak gönderilmiştir. Ancak 1971 yılına kadar, hemşireliğin zorlu koşulları devam
etmiştir ve Kıbrıs Türk tarafında bir hemşirelik okulunun olmayışı mesleğin gelişimini
engellemiştir. Aradan geçen sürede, doğan ihtiyaç nedeniyle 1971’de bu defa sadece Türk
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öğrencilerin kabul edildiği yeni bir Hastabakıcı-Ebe Okulu açılması zorunluluğu yaratmıştır.
1974 sonrasında, Hastabakıcı-Ebe Okulu önce Mağusa Hastanesi’ne daha sonra Lefkoşa
devlet hastanesine taşınmıştır ve süresi 3 yıla çıkarılmıştır. 1990 yılında, Lise mezunu olup da
bu okulu bitirenlere Yüksek Hemşire, ortaokuldan sonra burayı bitirmişlere Hemşire ünvanı
verileceği açıklanmıştır. Ancak bütün bu girişimler, mesleğin profesyonelliğe geçişi için
yeterli olmamıştır. 1994 yılında ise Sağlık Bakanlığı bünyesinde, lise sonrası 2 yıllık önlisans
eğitimi ile ‘Hemşirelik Meslek Yüksekokulu’ oluşturulmuştur ve bu yapı 2006 yılına kadar
sürdürülmüştür.
21.yüzyılla birlikte hemşirelik mesleğe dair daha güçlü adımlar atılmış ve usta-çırak
ilişkisinden çıkan hemşirelik profesyonel kimliğine kavuşmuştur. Sağlık kurumlarında mevcut
hemşirelerin en az lisans mezunu olması gerektiği savunulmuştur ve hizmet içi eğitimler
düzenlenerek modern hemşirelik bakımı verilmesi hedeflenmiştir. 2007 yılında ise Sağlık
Bakanlığı ile yapılan bir protokolle özel bir üniversitede ilk defa 4 yıllık lisans eğitimi
verilmeye başlanmıştır. Günümüzde ise adanın kuzeyindeki sekiz üniversitede lisans, dört
üniversitede ise lisansüstü düzeyde hemşirelik eğitimi verilmektedir.
SONUÇ:
19. yüzyılda yardımcı sağlık personeli yetiştirmeye yönelik kısa süreli kurslarla başlayan
Kıbrıs’taki hemşirelik eğitimi, uzun yıllar İngiltere, Türkiye, Beyrut gibi ülkelerde devam
etmiştir. Yıllar boyunca da kurslar ile yürütülen eğitim, 1940’lardan sonra ortaokul, sonra da
lise mezunu öğrenciler alarak, Yardımcı Hemşire yetiştirmiş ve önlisans mezunu kabul
edilmiştir.
2006 yılında ise Sağlık Bakanlığı önderliğinde Hemşirelik eğitiminin üniversitelerde lisans
düzeyinde olmasıyla birlikte Yüksek Hemşire mezun edilmeye başlanmıştır. Geçmiş yıllarda
hemşire ihtiyacını İngiltere ve Türkiye gibi ülkelerden karşılayan Kıbrıs, günümüzde
dünyanın dört bir tarafından hemşirelik öğrencileri kabul etmekte ve lisans, lisansüstü
düzeyde İngilizce ve Türkçe modern hemşirelik eğitimi vermektedir.
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ÖZET
Mesleklerin profesyonel meslek olarak görülmesi, çalışanlarının profesyonel olarak
tanımlanması o mesleği çekici kılmaktadır. Profesyonel olan meslek toplumda saygınlık
kazanır ve meslek üyeleri itibar görür. Dünyada yaşanan toplumsal değişmeler, teknolojik
ilerlemeler, artan nüfus ve gelişen topluma yanıt verme isteği profesyonelliği zorunlu kılmış
ve buda profesyonellik kavramının daha da önem kazanmasına neden olmuştur.
Sağlık bakım sistemi içinde büyük çoğunluğu oluşturan hemşireler içinde profesyonellik
kavramı çok önemlidir.Dünyadaki hemşirelik topluluklarında her zaman tartışılan konulardan
biridir. 1970 yılına kadar hemşirelik kadın işi olarak kabul edilmiş, hemşireliğin bilimsel
temellerinin yavaş gelişimi, hemşireler için eğitim gereksinimlerinde anlaşmazlık, hemşirelik
kurslarına giriş düzeyinde akademik eğitim ve teori ve kuram eksikliği gibi bazı faktörler
profesyonelleşme önündeki engeller olarak görülmüştür. Ayrıca hemşirelikte yoğun iş yükü,
görev tanımlarının dışında başka işleri yapma, araç gereç ve eleman eksikliği, düşük ücret,
uygun çalışma ortamlarının olmaması ve düzensiz çalışma saatleri de profesyonelleşmeyi
etkilemiştir. Ancak hemşirelerin profesyonellik yolunda, kaliteli sağlık bakımı sunma ve
organizasyonel değişiklikleri yönlendirmede önemli rolleri bulunmaktadır.Mesleğin mevzuat,
politika ve sağlık çıkarlarını olumlu yönde etkileyebilmesi için istikrarlı bir şekilde temsili
şarttır. Hemşirelerin mesleki derneklerin önemi hakkında eğitilmesi,hemşirelik mesleğinin
geleceği üzerinde çarpıcı bir etki yaratabilmesi açısındanönemli bir noktadır. Hemşirelik
dernekleri, hemşirelerin ihtiyaçlarını ve toplumun güvenini savunan sağlıklı bir mesleği
sürdürmek için gerekli olan enerjiyi, fikir akışını ve aktif çalışmayı oluşturmada çok önemli
roller barındırmaktadır. Hemşireliğin gelişebilmesi, mesleki özgürlük kazanabilmesi,
gelişmeleri takip edebilmesi, karşılaştıkları sorunlara çözüm bulabilmesi, mesleki vizyon ve
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misyonun oluşturulabilmesi için belli bir çatı altında toplanıp birlikte hareket etmeleri
gerekmektedir.Buda ancak mesleki derneklere katılımlarla gerçekleşmektedir. Bu yüzden
hemşirelikte profesyonellik için mesleki derneklere katılım kaçınılmazdır.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Hemşirelikte Profesyonellik, HemşrelikteMesleki Dernekler
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Profesyonellik her meslek için önemli bir kavramdır. Dünyada yaşanan toplumsal değişmeler,
teknolojik ilerlemeler, artan nüfus ve gelişen topluma yanıt verme isteği profesyonelliği
zorunlu kılmış (1,2) ve bu yüzyılda daha da bir önem kazanmasına neden olmuştur (3).
Genellikle inanılan ve önemli olduğu kabul edilen profesyonellik, ne olduğu tam olarak
bilinmeyen bir kavramdır. Bu kavram, farklı meslek grupları tarafından yıllardan beri
tanımlanmaktadır. (2).
Profesyonellik kavramının çeşitli kaynaklarda tanımları şu şekildedir.
“Profession” kavramından türeyen profesyonellik, dar anlamıyla bir uğraşın meslekleşmesini
ifade eden, aynı zamanda içinde toplumsallaşma ve ussallaşmayı barındıran bürokratikleşme,
endüstrileşme benzeri, birbirleriyle sürekli etkileşim içinde bulunan diğer dinamik süreçleri ve
çağcıl insanın eylemlerini biçimlendiren önemli bir olgudur (4).
Kavramın

Türkçe

anlamları

incelendiğinde

açıklamaların

oldukça

kısıtlı

kaldığı

görülmektedir. Büyük Türkçe sözlüğüne göre, profesyonellik; profesyonel olma durumudur
(5). Kavramın kelime kökünün İngilizce olmasından dolayı, profesyonelliğin yabancı
sözlükteki tanımları incelendiğinde, profession; isim olarak; 1. Uğraş, meslek, iş, sanat, 2.
Aynı meslekten olan kişiler topluluğu, meslektaşlar olarak tanımlandığı görülmektedir (6).
Sözlük tanımları incelendiğinde profesyonellik kavramının, meslek, meslekleşme gibi
kavramlarla eş anlamlı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır (2). Ayrıca görevlerin yerine
getirilmesi için üstün entellektüel eğitim alma, bu eğitim sonucunda bilgi ve tecrübe
kazanarak mükemmelliği yakalama ve bireysel ilkeler doğrultusunda deneyimlerini eyleme
dönüştürüp özgür etkinlikler yapmaya sahip olma, bir işi en düzgün ve özenli, en az hata ile
yerine getirme profesyonelliğin göstergelerinden bazılarıdır (1).
Bir mesleğin profesyonel meslek olarak görülmesi ve çalışanlarının da profesyonel olarak
tanımlanması o mesleği çekici kılmaktadır. Her şeyden önce toplumda saygınlık kazanır ve
meslek üyeleri itibar görür. Bu yüzden her meslek profesyonel bir statü kazanmak ister
(8).Sağlık sistemi içinde önemli bir yeri olan hemşirelerin profesyonelliği dünyadaki
hemşirelik topluluklarında her zaman tartışılan konulardan biri olmuştur. 1970 yılına kadar
hemşirelik kadın işi olarak kabul edilmiş, hemşireliğin bilimsel temellerinin yavaş gelişimi,
hemşireler için eğitim gereksinimlerinde anlaşmazlık, hemşirelik kurslarına giriş düzeyinde
akademik eğitim, teori ve kuram eksikliği gibi bazı faktörler profesyonelleşme önündeki
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engeller olmuştur (9). Ayrıca hemşirelikte yoğun iş yükü, görev tanımlarının dışında başka
işleri yapma, araç gereç ve eleman eksikliği, düşük ücret, uygun çalışma ortamlarının
olmaması ve düzensiz çalışma saatleri de profesyonelleşmeyi etkilemiştir (10).
Toplumda değer sistemlerinde hızlı değişimlerin olması, hemşirelerin hastalara bakım
sağlarken etik davranışlar sergilemesine ve etik sorunlarla karşılaşmalarına neden olmuştur.
Bu değişimlerde profesyonel hemşirelik gerektiren yeni hemşirelik ortamları yaratmıştır
(9).İnsanoğlunun, bir araya gelme, kendi aralarında konuşma ve kendilerini savunma eğilimi
mesleki derneklerin meydana gelmesine neden olmuştur (11). Mesleki dernekler mesleklerin
daha iyi yürütülebilmesi, meslek üyelerinin durumlarının düzeltilmesi, verilen hizmetin
geliştirilmesi, mesleğin sürdürülmesi sırasında kamunun zararının engellenmesi için
faaliyetlerde bulunan, kar amacı olmayan kuruluşlardır (12). Mesleklere ilişkin rolleri
tanımlaması, ahlaki kodların geliştirilmesi, politikaların belirlenmesi, mesleki hakların
kazanılması, yayın organların kurulması ve üyelerinin grup bilincinin farkına varması
açısından büyük bir öneme sahiptir (13).
Hemşirelik mesleğine ilişkin ilk hemşirelik derneği Türk Hasta Bakıcılar Cemiyeti adı ile
1933 yılında Prof. Dr. Besim Ömer Paşa’nın önerisiyle Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
(Türkiye Kızılay Derneği) diplomasına sahip hastabakıcılar tarafından İstanbul’da kurulmuş
olupilk başkanı diplomalı hasta bakıcı Safiye Hüseyin Elbi’dir. 1943 yılında İstanbul
Eminönü halkevinde ilk genel kurulunu yaparak yönetim kurulunu seçmiş ve başkanlığına
Esma Deniz geçmiştir. Aynı tarihte isim değiştirerek Türk Hemşireler Derneği adı altında
tekrar kurulmuştur ve ilk tüzüğü hazırlanmıştır(14,15) .
Hemşirelik dernekleri, hemşirelerin ihtiyaçlarını ve toplumun güvenini savunan sağlıklı bir
mesleği sürdürmek için gerekli olan enerjiyi, fikir akışını ve aktif çalışmayı oluştururlar (11).
Hemşireliğin gelişebilmesi, mesleki özgürlük kazanabilmesi, gelişmeleri takip edebilmesi,
karşılaştıkları sorunlara çözüm bulabilmesi, mesleki vizyon ve misyonun oluşturulabilmesi
için belli bir çatı altında toplanıp birlikte hareket etmeleri gerekmektedir (13). Ayrıca mesleki
dernekler eğitim, iletişim, sertifikasyon, kariyer fırsatları gibi pek çok avantaj sağlamaktadır
(16,17). Ancak hemşireler; mesleki derneklerin kendilerini yeterli tanıtmamaları, derneklerin
kendileri için emek harcamadıklarını düşünmeleri (10,18), siyasete ve ideolojik faaliyetlere
aracılık ettiği düşüncesi(19), dernekler için ödedikleri aidat giderleri, düzenlenen
organizasyonlara vakit ayıramayacak olma düşüncesi gibi nedenlerle derneklere üye olmak
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istememektedirler (20). Bu da hemşirelerin mesleğe bağlanmalarını, bir bütünlük
oluşturmalarını engellenmektedir (13).
Sonuç olarak mesleki dernekler hemşirelik mesleğinin statüsünün geliştirilmesinde, rollerinin
belirlenmesinde önemli roller üstlenmektedir. Ancak hemşirelikte profesyonelleşme sürecinde
mesleki derneklere katılım azdır. Buda hemşirelerin seslerini duyurmalarında yetersizliğe
neden olmaktadır. Bu nedenle hemşirelerin sosyal gereksinimlerinin karşılanması,
sorunlarının çözülmesi için mesleki dernek kavramı açık bir şekilde anlatılarak hemşirelerin
katılımı sağlanmalıdır. Ayrıca hemşireler mesleki derneklerin kendilerini yeterince
tanıtmadıklarını düşünmektedir (18). Bu yüzden mesleki örgütlerin kendilerini tanıtabilmeleri
için bilgi alışverişinde bulunabilecekleri platform, açık oturum, toplantı ve konferanslar sık
sık düzenlenmelidir.
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ÖZET
Bu makalenin amacı; yoğun bakım kavramının, yoğun bakım ünitelerinin tarihçesi ve yoğun
bakım ünitelerinin hizmetleri konularını ele almaktır. Yoğun bakım; invaziv girişimlerim
fazla olduğu, mortalite ve morbidite oranlarının yüksek olduğu, hemşirelik bakımının büyük
önem taşıdığı, multidisipliner bir bakım ve tedavi yaklaşımıdır. Yoğun bakım üniteleri;
yaşamı tehdit altında olan, organ disfonksiyonlarına sebep olan veya gelişme riski bulunan
hastalara 24 saat kesintisiz multidisipliner ve profesyonel bir ekip ile bakım verilen
merkezlerdir. Yoğun bakım kavramının temelleri 1852 yılında kırım savaşında Florence
Nightingale’ nin hayati tehlikesi olan hastaların bir araya toplanması ile atılmıştır. 1923
yılında Amerika’ da Johns Hopkins Hastanesi’ nde beyin cerrahisi hastaları için ameliyat
sonrası takip edilebileceği derleme üniteleri kurulmuştur. 1952’ de Danimarka’ nın Kopenhag
şehrinde başlayan çocuk felci salgını ile yoğun bakım tıbbının temelleri atılmıştır. Dr. Björn
Ibsen önderliğinde 1952/1953 yıllarında multidisipliner bir ekip ve ortamın olduğu ilk yoğun
bakım ünitesi kurulmuştur. Ülkemizde 1953 yılında Cemalettin Öner tarafından
premedikasyon, indüksiyon ve ameliyat sonrası izlem için derleme üniteleri kurulmuştur. İlk
yoğun bakım ünitesi ise 1959 yılında İstanbul’ da Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ nde kurulmuştur. Yoğun bakım uzmanlığı 1986 yılında Amerika Birleşik
Devletleri’ nde anestezi, pediatri ve genel cerrahinin bir yan dalı olarak kabul edilmiştir.
Ülkemizde ise 2012 yılında yoğun bakım uzmanlığı yan dal olarak kabul edilmiştir. Yoğun
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bakım ünitelerinde bakım kalitesinin artırılması için yoğun bakım ünitelerinin nitelik ve
standartlarının belirlenmesi ve güncellenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım; yoğun bakım üniteleri; yoğun bakım ünitelerinin tarihçesi

ABSTRACT
This study aims to address the history of the concept of intensive care and intensive care units,
and intensive care services. Intensive care is a multidisciplinary care and treatment approach
where invasive interventions are used frequently, where mortality and morbidity rates are
high, and where nursing care is of great importance. Intensive care units are the centers where
a multidisciplinary and professional team provides care for the patients who are experiencing
life-threatening conditions, conditions which may cause or pose a risk for organ dysfunctions.
The foundation of the concept of intensive care was laid during the Crimean War in 1852
when Florence Nightingale isolated the patients who were at a high risk of dying. In 1923, in
America, post anesthesia care units were established in Johns Hopkins Hospital for the
postoperative follow-up of neurosurgical patients. The foundation of intensive medical care
was laid after the epidemic of polio that started in Copenhagen, Denmark in 1952. The first
intensive care unit was established in 1952/1953 by Dr. Björn Ibsen with a multidisciplinary
team and environment. Post anesthesia care units were established in Turkey in 1953 by
Cemalettin Öner for premedication, induction and postoperative follow-up. The first intensive
care unit was established in Istanbul Haydarpaşa Sample Training and Research Hospital,
Istanbul in 1959. Intensive care specialty was accepted as a sub-branch of anesthesia,
pediatrics and general surgery in the United States in 1986. In Turkey, it was accepted as a
sub-branch in 2012. The qualifications and standards of intensive care should be determined
and updated in order to increase the quality of care provided in the intensive care units.
Keywords: Intensive care; intensive care units; intensive care units history
YOĞUN BAKIM VE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ
Yoğun bakım (YB), eğitilmiş sağlık personelleri tarafından yakın izlem, değerlendirme ve
tedavi gerektiren yaşamı tehdit eden koşullarla tanımlanır. YB invaziv girişimlerin fazla
olduğu, mortalite ve morbidite oranlarının yüksek olduğu, hemşirelik bakımının büyük önem
taşıdığı, multidisipliner bir bakım ve tedavi yaklaşımını içerir (1,2). YB; hekim, hemşire,
fizyoterapist, eczacı, mikrobiyolog, beslenme uzmanları ve etikçiler gibi bir çok profesyonelin
yer aldığı kapsamlı bir bakım sistemidir (3). YB’ nin amacı, subjektif ve objektif veriler
doğrultusunda altta yatan patofizyolojik mekanizmaların tedavisini ve hasta bakımını
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sağlamaktır (1,2). YB’ nin birincil amacı ise; altta yatan hastalığı tedavi ederken daha fazla
fizyolojik bozulmayı önlemektir (3). YB kavramı ve tıbbı hasta profili, hemşirelik becerileri
ve fiziksel birim pozisyonu açısından ayrı bir uzmanlık ihtiyacının doğmasına ve gelişmesine
neden olmuştur. YB tıbbı teknoloji, terapi ve izlemedeki gelişmeler ile beraber hasta sağ
kalım oranlarını artırmıştır. YB tıbbı en hızlı gelişen tıbbi alanlardan biridir ve dünyada sağlık
sistemlerinin giderek daha da önemli bir bölümünü temsil etmektedir (4). Fransa’ da
“Reanimasyon”, ABD’ de Intensive Care Unıt (ICU)” ve ülkemizde de Yoğun Bakım
Üniteleri (YBÜ) olarak adlandırılan üniteler; hayati tehlikesi olan hastaların invaziv ve
noninvaziv yöntemlerle yakından izlendiği, yaşam fonksiyonlarının desteklendiği, teknolojik
ürünlerin kullanılarak tedavi edildiği birimlerdir (5,6,7). YBÜ’ lerde yaşamı tehdit altında
olan, organ disfonksiyonları gelişen veya gelişme riski bulunan hastalara 24 saat kesintisiz
olarak multidisipliner ve profesyonel bir ekip ile bakım verilmektedir. YBÜ’ ler; özel olarak
donatılmış, çok sayıda yaşam kurtarıcı araç, gereçlerin bulunduğu ayrı ve bağımsız alanlardır
(7,2,3). YBÜ’ lerde solunuma yardımcı cihazlar, monitörler, diyaliz, defibrilatör gibi
teknolojik ürünler ve farmakolojik ajanlar kullanılmaktadır (7). YBÜ’ lerin başarısı, akut
organ disfonksiyonu olan hastaların uzman sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından uzun süren
bir tedavi ve bakımın sağlandığı özel ve ortak bir alanın kullanılmasına bağlıdır. YBÜ’ leri
diğer kliniklerden ayrı olarak tanımlanmasını sağlayan beş özellik vardır. Bunlar; fiziksel
alan, destek ve izlem teknolojisi, insan kaynakları, kritik bakım hizmetleri, araştırma, eğitim
ve kalite geliştirmedir (3).
GEÇMİŞTE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
YBÜ’ lerin doğuşunda fizyolojik olarak stabil olmayan hastaların sağlıklarına kavuşturma
çabalarının yanında sosyal, ekonomik ve bilimsel gelişmeler etkili olmuştur (8). Birçok
epidemiyolojik olaylar ve kişiler YB tıbbının ve YBÜ’ lerin gelişmesine katkı sağlamıştır.
Fakat bunun yanında birçok bilinmeyen olay ve kişilerinde bu gelişime katkı sağladığı
düşünülmektedir. Erken dönemde kurulan yoğun bakım üniteleri biraz gizemli ve korkutucu
bulunurmuş. Maske ve ayakkabı gibi koruyu ekipmanlar hasta yakınlarının tedirgin
olmalarına sebep olurmuş. Hastaların ventilasyonunu sağlamak için yoğun bir sedasyon
uygulanırmış. Ziyaret saatleri ise hastanın ani değişen fizyolojik durumu ve enfeksiyon
riskine bağımlı olmadan ayarlanırmış. Üniteler çoğunlukla açık ve hastalar faklı hekimler
tarafından yönetilmekteydi. Daha sonra bu hastaların özel olarak nitelendirilen hekim ve
hemşireler tarafından yönetildiği iyi bakım verileceği düşünülerek kapalı YBÜ’ ler
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kurulmuştur. Teknolojideki yenilikler ile tıbbı malzemelerin gelişmesi, daha iyi YBÜ’ lerin
kurulması ve invaziv izleme sistemlerinin gelişmesi sağlanmıştır (9).
DÜNYA’ DA YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN TARİHÇESİ
1852 yılında Kırım Savaşı sırasında Florence Nightingale ağır hastaların yataklarının hemşire
istasyonuna yakın yerleştirilmesini talep etmesi ile bu hastaların faklı bir bölgede
toplanmasını sağlamıştır. Bu şekilde daha iyi bir hemşirelik bakımının verilebileceği ve
gözlem ünitelerinin gerekliliği vurgulamıştır (9, 8). 1923 yılında Amerika’ da John Hopkins
Hastanesi’ nde Dr. Walter Dandy tarafından beyin cerrahisi hastaları için üç yataklı ameliyat
sonrası derleme odaları kurulmuştur (9,4). 1930 yılında Dr. Martin Kirschner Almanya’ da
Tübingen Üniversitesi’ nde cerrahi ünitesi yanında derleme odası tasarlanmıştır. İkinci Dünya
Savaşı’ nda ise resüsitasyon ve triyaj konularında önemli gelişmeler olmuş ve şok üniteleri
kurulmuştur (9, 4). Dünya’ da ilk yoğun bakım ünitelerinin kuruluşu 1952’ den sonra YB
tıbbının kullanılmaya başlamasına dayanmaktadır. Özellikle mekanik ventilasyondaki
gelişmeler ile YBÜ’ lerdeki gelişmeler paralellik göstermektedir. Anesteziyologlar mekanik
ventilasyona hakim oldukları için YB tıbbının ilerlemesine ve YBÜ’ lerin kurulmasına
öncülük etmişlerdir (7,10). 1952-1953 yıllarında Danimarka’ nın Kopenhag şehrinde çocuk
felci epidemisi sonucu 316 çocukta kas felci ve bulbar felci gelişmiştir. Solunum yetmezliği
gelişen bu hastalık ile beraber tıbbi cihazlara ihtiyaç duyulmuştur. Bulaşıcı hastalıklar için
Kopenhag’ daki Blegham Hastanesi’ nde sınırlı sayıda tank ve göğüs zırhı respiratörü
bulunmaktaydı. Bu duruma çare aramak için Blegham Hastanesi Baş Hekimi Prof. Lassen,
Dr. Bjorn Ibsen ile işbirliğine girmiştir.

Prof. Dr. Lassen solunum yetmezliğine pozitif

basınçlı ventilasyonun çözüm olacağına inanmıştır. Daha sonra çocuk felci olan ve sonucunda
solunum yolu yetmezliği ve bulbar felci gelişen 12 yaşındaki bir kız çocuğuna trakeostomi
açılmıştır. Lastik bir poşet kullanılarak elle pozitif basınçlı ventilasyon sağlanmıştır. Bu
şekilde çocuk felci ile başvuran hastaların tedavi edilmesi mümkün hale gelmiştir (11). Dr.
Bjorn bu gibi hastaların özel bir koğuşta ve multidisipliner bir ekip ile bakılması ve her
hastanın bir hemşiresi olması gerektiğine inanmaktaydı. Böylece 1953’ te YB tıbbının ve
YBÜ’ lerin doğmasına sebep olmuştur (10, 11). Kopenhag’daki çocuk felci salgınında
çocuklarda yetişkinlerden daha yüksek mortaliteye sahip olduğu için pediatrik yoğun bakım
ünitelerinin kurulmasına karar verilmiştir. Böylece pediatrik YBÜ ilk olarak 1950’ lerde
İsveç’ in Stockholm kentinde kurulmuştur (12). Bu salgından sonra YBÜ çalışmalarına Dr.
Henning Kristensen devam etmiştir. Astrup, Siggard-Andersen ve Severinghaus tarafından
pH, pCO2 ve pO2 elektrotlarının bulunuşu ile kan gazı analizi yapılarak ventilasyonun
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ayarlanması yapılmıştır (11). 1955 yılında da uzun süreli ventilasyon kullanılmıştır. Avrupa
ve Kuzey Amerika’ da birçok merkezde solunum YBÜ’ leri kurulmuştur. YB tıbbı
ilerlemesiyle yeni gelişmeler ve buluşlar meydana gelmiştir. 1940’ larda Willem Kolff ilk
başarılı hemodiyaliz makinesini icat etmişlerdir (7). 1958 yılında Dr. Max Harry ve Dr.
Hebert Shubin tarafında Los Angeles’ da kritik hastalarda ciddi komplikasyonları iyileştirmek
için dört yataklı şok koğuşunu kurmuşlardır. Aynı yıl Dr. Peter Safar Baltimore City
Hastanesi’ nde multidisipline bir YBÜ kurmuştur (9). 1956’ da Paul Zoll ilk defibilatörü
geliştirmiştir. Eksternal kardiyo pulmoner resusitasyonun doğuşu ise 1960’ lı yıllarda
olmuştur.

1960-1970

yıllarında

uzay araştırmalarından

öğrenilenler

yoğun

bakım

monitörizayonuna aktarılmıştır. Bütün bu gelişmelerin sonunda 1960’ lı yıllarda koroner
YBÜ’ ler kurulmuştur. Bu yoğun bakımda eğitimli hekim ve hemşireler çalıştırılarak
protokoller geliştirilmiştir (7). 1960’ lı yılların sonlarına doğru ise birçok ülkede birçok
hastanenin yoğun bakım üniteleri bulunur hale gelmiştir (9,4). Yoğun bakım ünitelerinde
tedavi edilen hasta sayısı 1953’ te bir, 1954’ te 13, 1956’ da 34 ve 1956’ da 94 ve 1957’ de
120 hastaya yükselmiştir. Hastaların ünitelerde ortalama kalış süreleri ise 1954 yılında 2,1
gün iken 1957 yılında 5,3 güne yükselmiştir (13). Londra’ da 1966 yılında St Thomas
Hastanesi’ nde Dr. Geoffrey Spencer tarafından Mead Ward adında YBÜ kurulmuştur. Bu
ünitede ilk defa tam zamanlı yoğun bakım hekimi olarak Prof. Ron Bradley çalışmıştır. İlk
mikroişlem kontrollü ventilatör 1971’ de geliştirilmiştir. Bu yeni ekipman ve ilaçların
geliştirilmesi ile birlikte YB tıbbının hızlı bir şekilde büyümesine sebep olmuştur (11). 1960’
lardan sonra birçok Avrupa, ABD ve Avustralya’ daki hastanelerde YBÜ’ ler bulunurken bazı
ülkeler için YBÜ’ ler yeni yeni kurulmaya başlanmıştır. Örneğin Çin’ de yoğun bakım ünitesi
1982 yılında kurulmuştur (4).
Amerika Birleşik Devletleri’ nde 1970’ te alanı yoğun bakım olan 28 hekim yoğun bakım
derneğini (Society of Critical Care Medicide-SCCM) kurulmuş. Dünyada Kritik ve Yoğun
Bakım Dernekleri Federasyonu ( The World Federation of Societies of Intensive and Critical
Care Medicine MFSICCM) 1977’ de kurulmuştur. Yoğun bakım Amerika Birleşik
Devletleri’nde 1986’ da anestezi, dahiliye, pediatri ve genel cerrahinin bir yan dalı olarak
kabul edilmiştir (8).
ÜLKEMİZDE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN TARİHÇESİ
Ülkemizde 1950 yıllarına kadar YB uygulamaları ile ilgili bilgiler yetersizdir. Bu yıllarda
büyük cerrahi girişim geçiren hastaların girişimden sonra anestezi ve reanimasyon desteği için
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ayrı alanlara ihtiyaç duyulmuştur. Bunun üzerine 1953 yılında Cemalettin Öner Vakıf Gureba
Hastanesi’ nde ameliyathanelerin hemen yanında indüksiyon ve hastaları yakından takip
edebilmek için derleme odası oluşturulmuştur. Anesteziyoloji 1955 yılında bir uzmanlık dalı
olarak kabul edilmiştir. İlk uzmanlık diplomaları, yurt dışında bulunan ve YB çalışmalarını
yakından takip eden Cemalettin Öner’ e ve Sadi Sun’ a verilmiştir (8). Ülkemizde ilk YBÜ’
lerin kurulma tarihi 1959 yılına dayanmaktadır (7). YBÜ’ lerin kurulmasında diğer ülkelerde
olduğu gibi genellikle anestezi hekimleri önemli rol oynamışlardır (14).

İlk anestezi

hekimlerinden olan Sadi Sun anestezinin yanı sıra yoğun bakımı ile de ilgilenmiştir. Sadi Sun
1959 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi’ ne atanmıştır.

Haydarpaşa Numune

Hastanesi’nin Başhekimi Op. Dr. Ali Rıza Tezel’ in de destekleri ile dört yataklı batı örnekli
ilk YBÜ kurulmuştur (7). 1960 yılında ise koroner yoğun bakım ünitesi açılmıştır. Daha sonra
1976 yılında özel hastanelerde YBÜ’ ler açılmaya başlamıştır. 1980 yılında ise Cemalettin
Öner tarafından dört yataklı çağdaş nitelikli yoğun bakım II. Cerrahi servisi içinde açılmıştır.
Türkiye’ de ilk YBÜ’ ler sırasıyla; Haydarpaşa Numune Hastanesi, Taksim Hastanesi,
İstanbul Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi,
Çukurova Üniversitesi ve daha sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakülteleri’ nde kurulmuştur.
Yıllar ilerledikçe YBÜ’ lerin sayısı artmış ve faklı bölgelerde üniteler kurulmuştur. 1970’ de
İstanbul Tıp Fakültesi’ nde ilk reanimasyon ünitesi, 1978’ de Ege Üniversitesi’ nde solunum
yoğun bakım ünitesi ve 1987’ de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilk dahili yoğun
bakım ünitesi kurulmuştur (8).
Türkiye’ de 1978’ de Türk Yoğun Bakım Derneği kurulmuştur. 2012 yılında da yoğun bakım
uzmanlığı kanunla bir yan dal olarak kabul edilmiştir (8).
GÜNÜMÜZDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
Yoğun bakım üniteleri yaklaşık olarak 64 yaşındadır. Mevcut YBÜ’ ler eskiye göre teknoloji
açısından çok farklıdır. Mekanik ventilatörler daha küçük, mobil ve daha kullanışlıdır.
Taşınabilir ultrasonlar gibi invaziv olmayan veya daha az invaziv olan izleme teknikleri
geliştirilmiştir. YBÜ’ ler hasta ve ailesine daha misafirperver yaklaşımındadır. Hatta
günümüzde YBÜ’ lerin yanında aile bekleme odaları bulunmaktadır. Ziyaretler eskiye göre
hasta durumuna uygun olarak daha esnektir. Hasta ve ailesi ile iletişim artık günlük pratiğin
bir parçası olmuş ve önem kazanmıştır. Enfeksiyon kontrolünün önemi artmış ve sürveyansa
çalışmaları önem kazanmıştır. Enfeksiyonların önlenmesinde el hijyeni odak nokta haline
gelmiştir. 1990’ lı yıllarda kanıt temelli tıbbın gelişmesi ile yoğun bakım tıbbının ve
535

ünitelerinin eksiklikleri gözden geçirilmiştir. İyi çalışmalar, randomize çalışmalar yoğun
bakım ünitelerinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Kan transfüzyonu kullanımı en aza
indirilmiş, böbrek yetmezliği olan hastalarda dopamin kullanımının yararlı olduğu, pulmoner
arter kateterinin rutin kullanımının hiçbir yarar sağlamadığı saptanmıştır (4). Ventilatörlerin
gelişmesi ile aşırı sedasyon ihtiyacı ortadan kalkmış ve düşük tital hacmin yararı saptanmıştır
(11). İnternet kullanımının yaygınlaşması ile çalışma verilerinin paylaşımı bütün dünyada
mümkün hale gelmiştir. Günümüzde YBÜ’ lerin tasarımı, ünitede çalışan personelin eğitimi
üzerinde de yoğunlaşılmaktadır (4). YB eğitimlerinde kanıt temelli uygulamaların ve
simülasyonun kullanımı vurgulamaktadır. Bunun yanı sıra hasta güvenliği hususları giderek
daha fazla önem kazanmaktadır (15). Birçok hastanede YB olanakları YBÜ’ lerin duvarları
dışına taşınmıştır. Bu şekilde hasta sağ kalım oranları artmaktadır. Günümüzde yatak başında
anında görüntüleme yapan ultrason cihazları, noninvazif değerlendirmeyi sağlayan modern
işleme sistemleri kullanılmaktadır. Bu gelişmeler ile hastalıkların patofizyolojisinin
anlaşılması sağlanmış ve YB hastalarının sağ kalımlarının ve bakım kalitelerinin artmasına
neden olmuştur (4). Bu gelişmelerin yanında bazı sorunlarda meydana gelmektedir. Yoğun
bakım hastaları bilinçsiz oldukları için yasal olarak yetersiz oldukları için etik sorunlar
meydana gelmektedir (11).
Ülkemizde yoğun bakım hizmetinin iyileştirilmesi,

yatak kapasitesinin ihtiyaçları

karşılayacak düzeye çıkarılması, çalışanların ve donanım niteliklerinin belirlenmesi açısından
sağlık bakanlığı tarafından genelge ile nitelikleri ve yoğun bakım ünitelerinin basamaklarına
göre asgari standartları belirtilmiştir (16). Ayrıca yoğun bakım ünitelerinin niteliklerini
standartlarını belirlemek için rehberler yayınlanmaktadır (17,18).
GELECEKTE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
Yoğun bakım tıbbı ve YBÜ’ ler dünya çapında tüm hastanelerde giderek artmaya ve
büyümeye devam etmektedir (4). YB tıbbını etkileyen önemli bir değişiklik yaşlanan
nüfustur. YB talebi tedavi edilebilir hastalıklarla beraber artmaktadır. Obezite ve artan
komorbiditelerle beraber yoğun bakım ihtiyacının artması beklenmektedir. Artan YB
ihtiyacına karşılık olarak YBÜ’ lerin ve yatak sayılarının artırılacağı düşünülmektedir (11,19).
Sosyal yardım desteklerinin gelecekteki genişlemesi ve daha da gelişmesi ile YB ihtiyacı olan
hastaların daha erken tanınmasına yardımcı olacağı ön görülmektedir.

YBÜ’ lerinde

elektronik hasta izleme sistemleri yaygın kullanımının artacağı düşünülmektedir. Elektronik
sistemleri hasta verilerine daha kolay ulaşmayı, verilerin denetimini ve bakım kalitesini
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iyileştirme yönünde olanaklar sağlayacaktır (11). Gelişmiş elektronik hasta sistemleri her
hasta için diğer veri sistemlerinden bilgi alabilmeli, entegre edebilmeli ve anlık görüntüler
verebilmelidir (19). Majör hastalık grupları daha alt sınıflara ayrılarak ve tedavinin daha
bireysel uyarlanması ve YBÜ’ lerin de alt dallara ayrılması olası görülmektedir. Antibiyotik
direnci ve bu mikroorganizmaların gelişiminin, iyi iletişimin, daha erken mobilizasyonun ve
rehabilitasyonun önemi daha da artacağı düşünülmektedir. Ekonomik durum göz önüne
alındığında pahalı ilaç, teknolojik ürünler ve müdahaleler yerine kalite geliştirmeye, basit
şeyleri daha iyi yapmaya vurgu yapılacağı düşünülmektedir (11). Gelecekte özellikle artan
sayıda hasta için eğitimli sağlık çalışanı sağlamak daha önemli hale gelmesi beklenmektedir
(4). Şüphesiz ki eğitimli sağlık çalışanları yoğun bakımda kaliteli bakımın anahtarıdır (19).
YBÜ’ deki hastaların gerçekten yaralanabileceği eğitimli hekim, hemşire ve diğer sağlık
çalışanlarına ihtiyacı vardır (4). Deneyimli ve bilgili çalışanlara, bilgi ve deneyimlerinden
gelecek nesillerin faydalanabilmeleri için yeni pozisyonlar sunulmalıdır. YBÜ’ lerdeki sağlık
çalışanı sayısına yönelik sıkıntılarda ise hastanelerde mevcut olan teknolojinin etkin
kullanımının çözüm olacağı düşünülmektedir (19).
SONUÇ
YBÜ’ ler artık bağımsız ve kendi kendine yeten üniteler değildir. Yarının YBÜ’ lerinin, hem
insanın hem de teknolojinin kaynaklarının fiziksel alanı dışında yer alan kaynaklardan
yaralanması muhtemeldir (19). Geçmişten ders alarak teknoloji, terapötik ve süreçteki yeni
gelişmeleri akıllıca benimsemeliyiz (4). Yoğun bakım ve ünitelerinden beklentiler kuşkulu
görülebilir. Ancak çözümler mevcuttur ve gelecek beklenenden daha parlak olabilir (19).
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ÖZET
Bu derlemenin amacı; yoğun bakım hemşireliğinin tarihçesi, yoğun bakım hemşireliğinin
günümüzdeki gelişimi ve yoğun bakım hemşireliğinin geleceğini konusunu ele almaktır.
Yoğun bakım hemşireliği kavramının başlangıcı, 1850’li yıllarda Kırım Savaşı’nda
oluşturulan bakım istasyonlarında Florence Nightingale’in İngiliz askerlerine verdiği bakıma
dayanmaktadır. Dünya’da yoğun bakım hemşireliği 1923 yılında ameliyat sonrası gözlem
odalarının oluşturulması ile gelişmeye başlamıştır. Türkiye’de ise, ameliyat sonrası bakım ile
oluşmaya başlayan bu kavram 1950’li yıllarda yüksek riskli hastalara kritik bakım sunulması
ile ilerleme göstermiştir. Yoğun bakım hemşiresi, yüksek riskli hastaların karmaşık
işlemlerini tamamlayabilen, kaliteli bakım hizmeti sağlayan, yeterli bilgi ve donanıma sahip,
gelişen teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen sağlık elamanıdır. Böylesine bir uzmanlık üst
düzeyde bilgi donanımı ve kritik ortamlarda klinik karar verme becerisine sahip olmayı
gerektirir. Bu bağlamda Dünya’da ve ülkemizde birçok ülkede yoğun bakım alanlarında bilgi
ve deneyimlerini geliştirmek üzere oluşturulmuş lisansüstü eğitim programları ve sertifika
programları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, mesleki gelişimi sağlamak, ortak bir dil
oluşturmak, nitelikli, uzman yoğun bakım hemşireliğinin gelişimini ulusal ve uluslararası
alanda temsil eden birçok dernek bulunmaktadır. Gelecekte, yoğun bakım hemşireleri, hasta
bakımında kullanılacak birçok yeni elektronik ve bilgisayar destekli sistemin hızla yoğun
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bakım ünitelerine entegre olduğu alanlarda çalışacaklardır.

Ayrıca, yakın bir gelecekte

tamamlayıcı sağlık hizmetlerinde, hastaların mobilizasyonu ve transferinde, triyajı sağlamada,
hasta eğitiminde, ilaç kullanımlarının hatırlatılmasında, kan ürünleri ve kemoterapi ilaçlarının
güvenli biçimde verilmesinde aktif olarak kullanılabilecek robot hemşirelerin varlığı
öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım Hemşireliği, Eğitim, Sertifika

ABSTRACT
The aim of this compilation is to discuss the history, current development and future of
intensive care unit nursing. The concept of intensive care unit nursing dates back to the care
that Florence Nightingale provided to English soldiers in the treatment units created during
the Crimean War. The development of intensive care nursing began worldwide after post
operation observation rooms were established in 1923. In Turkey, the concept of intensive
care which was developed after the establishment of post operation care, was enhanced when
critical care was offered to high-risk patients in the 1950’s. The intensive care unit nurse can
complete the complex tasks that are part of caring for high-risk patients. The intensive care
unit nurse can provide quality care and adapt to developing technologies. Training is
extremely important for nurses working in intensive care unit environments. This specialty
requires a high level of knowledge and skill; this is necessary in order to make clinical
decisions in critical environments. It is necessary for nurses to adapt to using advanced
technology and working with varied treatment strategies. Consequently, in many countries
and Turkey, there are undergraduate training and certificate programs that help students to
develop knowledge and experience with intensive care units. In addition, there are many
national and international associations that foster professional development and create a
common language in order to improve intensive care nursing. In the future, the intensive care
nurse will work in fields where there is new electronic and computer assisted systems which
will be used in patient care. In addition, robot nurses can be used in complementary health
services, in the mobilization and transfer of patients, in providing triage, in educating patients,
monitoring medications and providing blood products and chemotherapy medications safely.
Keywords: Intensive care nursing, training, certificate
GEÇMİŞTE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
Yoğun bakım ve yoğun bakım hemşireliğinin gelişmesinde tarihte birçok anahtar olay rol
oynamaktadır. Yoğun bakım hemşireliğinin tarihsel süreci şüphesiz ki yoğun bakım
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kavramını geliştiren önemli vakalarla paralellik göstermektedir. Yoğun bakım kavramının
gelişmesiyle, zaman içerisinde yakından gözlemlenmesi gereken kritik hastalar hemşirelik
beceri ve uzmanlığı ihtiyacını getirdi. Kırım Savaşı esnasında, 1850’li yıllarda Florence
Nightingale durumu ağır olan hastaların hemşirelik istasyonlarına yakın yataklarda
izlenmesini önermişti. Bu durum kritik hastaların izlenmesinde coğrafi alanın önemini
gösterdi. Dr. Harvey Cushing, 1923’te Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde bulunan Johns
Hopkins Hastanesi'nde, ameliyat olan nöroşirurji hastaları için 3 yataklı özel bir birim açtı.
Yoğun bakım ünitesinde özel eğitilmiş hemşireler çalıştırılarak, ameliyat sonrası izlem ve
yönetim sağlandı (1, 2). Dr. Martin Kirschner, 1930’da Almanya'nın Tübingen
Üniversitesi'nde cerrahi ünitede bir kombine postoperatif yoğun bakım koğuşu tasarladı ve
geliştirdi. Bu gelişmeleri takiben birçok hastanenin cerrahi ünitesinde ameliyat sonrası yoğun
bakım üniteleri oluşturuldu (1). İkinci Dünya Savaşı esnasında, 1940-1945 yılları arasında
yaralı askerleri kurtarmak için, yüksek riskli hasta grubunun bakıldığı postoperatif bakım
üniteleri oluşturuldu (1, 2). Öncelik olarak hayat kurtarma amacıyla kurulan bu ünitelerde
cerrah ve anestezi uzmanı tarafından oluşturan rutinleri uygulamak ve yüksek riskli hastalara
bakım vermek için hemşireler eğitildi. Bu ünitelerde o dönemde bakım olanağı 8 saate kadar
sağlanıyor olsa da ameliyat sürelerinin uzamasıyla birlikte yoğun bakım sürecine yönelik
ihtiyaç arttığı saptandı. Sadece bir ya da iki yatağa hemşirelik bakımı vermenin hastane
maliyetlerini artırması sebebiyle birey/aile tarafından ödenen özel bakım hemşireliği
kavramları gelişmiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra erken ölüm riski taşıyan, ağır hastalık
belirtileri taşıyan gözetim gerektiren hastalar terminal bakım için ‘gözetim odası’ olarak
adlandırılan yan yana odalara taşınmıştır. Bu durum, yaklaşık 40 kadar yatakta bulunan
koğuş hastalarında oluşabilecek yan etkileri en aza indirmiştir fakat hemşire istihdamının az
olması sebebiyle hasta gözlemi zorlaşmıştır (2).
Danimarka’da polio salgını geçiren hastaları ventile etmek için 1950’lerde solunum ünitelerin
kurulması ile günümüz yoğun bakımlarının temelleri atılmaya başladı. Dr. Max Harry Weil ve
Dr. Hebert Shubin, 1958’de ABD’de kritik hastalardaki komplikasyonların tanı ve tedavisi
için şok ünitesi açtı. Aynı yıl içerisinde, Dr. Peter Safar önderliğinde ABD’de multisipliner
yoğun bakım ünitesi açıldı, takip eden on yıl içerisinde ABD’deki diğer eyaletler, Avrupa ve
Avusturalya’da yoğun bakım üniteleri kurulmaya devam etti. 1960’lı yıllarda neredeyse tüm
hastanelerde ameliyathanelere bağlı yoğun bakım birimi bulunuyordu. Başlangıçtaki yoğun
bakım ünitelerinin çoğu Anestezi ve Reanimasyon veya Dahiliye hekimleri tarafından
yönetilirken, cerrahi birimlerin ilerlemesiyle beraber hastalar başvurdukları birimin ekibi
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tarafından tedavi edilmeye başladı. Bu ekip içerisinde yoğun bakım hekimi, hemşire, eczacı,
beslenme uzmanı, solunum terapisti ve fizyoterapist yer alıyordu. Yoğun bakım ünitesinde
bulunan hastanın benzer problemlere sahip olduğu ve hastaların özel nitelikli yoğun bakım
hekimleri ve hemşireleri tarafından yönetildiği kapalı ünitelerde tedavi görmesinin daha iyi
bakım sonuçlarıyla ilişkili olduğu saptandı (1). Yine bu dönemde koroner yoğun bakım
üniteleri kuruldu. Kardiyak monitörizasyon ve eksternal defibrilasyon uygulamaların yapıldığı
yoğun bakımlarda çalıştırılmak üzere özel hemşireler eğitildi ve uzman yoğun bakım
hemşireleri oluşturuldu. İlk koroner yoğun bakım hemşireliği kongresi 1968’de, ilk büyük
yoğun bakım hemşireliği topluluğu olan Amerikan Kardiyovasküler Hemşireler Birliği
1969’da kuruldu. En büyük organizasyonlardan biri olan bu dernek 1975 yılında yoğun bakım
hemşireliği sertifikasyon programı uyguladı (3).
Türkiye’de dört yataktan oluşan ilk yoğun bakım ünitesi 1959 yılında Cemalettin Öner
tarafından Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde kuruldu. Bu gelişmeyi takiben 1970’li
yıllardan itibaren İstanbul Tıp Fakültesi, Taksim Hastanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ege
Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi’nde
yoğun bakım üniteleri açıldı (4). Bu yıllarda ünitelerde çalışan hemşirelerin eğitimi ile bilgiye
ulaşılamamakla birlikte, çalıştıkları birimdeki hekimler tarafından eğitildikleri tahmin
edilmektedir. Ülkemizde ilk yoğun bakım hemşireliği kursu, Vehbi Koç Vakfı, Amerikan
Bristol Hastanesi ve Houston-Methodist Hastanesi iş birliği ile 1979 yılında gerçekleştirildi.
Özel bir kuruluş bünyesinde toplanan Semahat Aksel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma
Merkezi (SANERC) 1992 yılında kuruldu, 1990-2010 yılları arasında hemşirelerin eğitim
gereksinimlerini saptayıp kurs ve sertifikasyon programları gerçekleştirdi (3).
GÜNÜMÜZDE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
Yoğun bakım hemşireliği, yüksek riskli hastaların karmaşık işlemlerinin tamamlayabilen,
yüksek kaliteli bakım sunabilen, iyi gelişmiş bilgi donanımına sahip, kritik ortamlarda klinik
karar verme becerisine sahip olan, etik sorunların tanımlayabilen ve sorunları çözümleme
yeteneğine sahip olan hemşirelik uzmanlığıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), değişen ve gün
geçtikte artan hasta profilin ihtiyaçlarını karşılamak, ileri teknoloji ve yeni tedavi stratejilerine
uyum sağlamak için uzmanlık eğitiminin gerekli olduğunu önermiştir. Sıklıkla hayatı tehdit
eden belirtilerin bulunduğu ve kriz yaratan durumların yaşandığı, yardımcı ventilasyonun
uygulandığı yüksek riskli hastalara bakım verilen, hızlı resüsitasyon önlemlerinin sıklıkla
izlenmesini sağlayan karmaşık ekipmanların bulunduğu bir hastanede yoğun bakım ünitesinde
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çalışan hemşirelerinin, bilgi ve becerilerinin eğitimle kritik bakım alanına aktarılabileceği
ifade etmiştir (5).
Dünya’ da ve Türkiye’de hemşirelerin kritik bakım alanlarında bilgi ve deneyimleri
geliştirmek üzere oluşturulmuş bazı yüksek lisans ve eğitim programları bulunmaktadır.
Üniversite Adı

Eğitim

Süre

Kredi
Puanı

Dünya
Sydney Üniversitesi

Master of Intensive Care Nursing

3 dönem

60

Sydney Üniversitesi

Gruduate Diploma in Intensive Care

2 dönem

48

1 dönem

24

Nursing
Sydney Üniversitesi

Graduate Certificate in Intensive Care
Nursing

Griffith Üniversitesi

Master of Critical Care Nursing

3 dönem

120

Gävle Üniversitesi

Postgraduate Diploma in Specialist

2 dönem

60

Post Graduate /Specialist

40 hafta

60

Acıbadem Üniversitesi

Yüksek Lisans

4 dönem

21

Koç Üniversitesi

Yüksek Lisans

4 dönem

21

Nursing- Intensive Care
WHO EUROPE
Türkiye

Tablo 1. Dünya’da ve Türkiye’de yoğun bakım hemşireliği eğitim programları
(7,8,9,10,11,12,13).
Sertifika yetkinlik, bilgi ve becerileri değerlendirmek için kabul edilmiş bir eğitim türüdür.
Hastalara yönelik advers olayların önlenmesinde ve hasta güvenliğinin sürdürülmesinde
yoğun bakım ortamlarında çalışan hemşirelerin uzmanlık yetkinliğinin olması son derece
önemlidir.

Kendall-Gallagher ve Blegen (2009)’in yoğun bakımda hasta güvenliği ve

hemşirelerin sertifikasyon yetkinliği üzerine yaptığı çalışmalarında sertifikalı hemşirelerde
hasta güvenliği oranlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur (14). Avrupa Kritik Bakım
Hemşire Dernekleri Federasyonu, Avrupa’daki yoğun bakım hemşirelerinin ülkeler arası bilgi
düzeyleri ve deneyimin bilgi düzeyine etkisini incelemiştir. Bu araştırmada, ülkeler arası bilgi
düzeyleri arasında farklılar olsa da anlamlı düzeyde fark saptanmadığı, deneyim ile bilgi
düzeyi arasında pozitif bir ilişki olduğu belirtilmiştir (6). Dünya’nın birçok bölgesinde
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mesleki bilgilerini geliştirmek isteyen hemşireler için yoğun bakım hemşireliğine yönelik
üniversiteler tarafından verilen sertifikasyon programları bulunmaktır.
Türkiye’de

ilk

sertifikasyon

programı

1998

yılında

Sağlık

Bakanlığı

tarafından

düzenlenmiştir. 2002 yılında yayınlanan ‘Yoğun Bakım Ünitesinde Görev Yapan Sağlık
Personelinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Yönerge’ ile hemşirelerin hizmet içi
eğitim ve sertifikalandırılmasına yönelik ilke ve esaslar belirlenmiştir (15). ‘Yoğun Bakım
Ünitelerinin Yeniden Yapılandırılması için Esasların açıklandığı yönerge 2007 yılında
yayınlanmış ve yoğun bakım ünitelerinde istihdam edilecek hemşire sayıları standardize
edilmiştir. 2011 yılında yoğun bakım hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları ‘Hemşirelik
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Yönelik Yönetmelik’ ile tanımlanmıştır (3).
Ülkemizde müfredatı TC. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Birliği tarafından belirlenen
birçok kamu hastanesi ve üniversitede yoğun bakım hemşireliği sertifika programları
yürütülmektedir. Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Eğitim Standartları Yönetmeliği 2015
yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Sertifikasyon programlarına katılıp eğitimi
başarılı biçimde tamamlayan hemşireler, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ‘Yoğun Bakım
Hemşireliği Sertifikası’ sahibi olurlar (16).
Mesleki gelişimi sağlamak amacıyla tek bir çatı altında toplanmak, ortak çıkarlar
doğrultusunda hareket etmek amacıyla alanlarında uzman çalışma örgütleri faaliyet
göstermektedir. Dernekler, aynı meslekten bireylerin bir araya gelerek uzmanlık alanlarında
gelişim sağlanması, ortak bir örgüt yapısının geliştirmesi, geri bildirimlerden oluşturulan
isteklerin yetkili otoritelere bildirebilmesi hususlarında faaliyet gösterirler (17,18). Bu
bağlamda yoğun bakım hemşireliğinin gelişimi, nitelikli hemşirelerin alanlarında hizmet
vermesinin artması için ulusal ve uluslararası dernekler büyük bir role sahiptir.
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Yoğun Bakım Hemşireliği Alanındaki Dernekler

Kuruluş

Ülke

Yılı
Dünya
American Association Of Critical Care Nurses (AACN)

1969

Amerika
Birleşik
Devletleri

Europen Federation Of Critical Care Nursing Association

1999

Avrupa

2001

Sydney

1992

Türkiye

(Efccna)
World Federation of Critical Care Nursing
Türkiye
Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği

Tablo 2. Yoğun bakım hemşireliği alanındaki ulusal ve uluslararası dernekler (19,20,
21, 22).
GELECEKTE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
Bilgisayar destekli sistemler, son yıllarda sağlık bakım alanlarında yaygın olarak kullanılmaya
başlamıştır. Gelecekte hasta bakımını iyileştirmek amacıyla gelişmiş biçimde bu sistemler
yoğun bakım ünitelerine git gide entegre olacaktır. Bilgisayar destekli sistemleri, hasta bakım
aracı ve hasta bakımının belgelendirmesi amacıyla doğrudan kullanan yoğun bakım
hemşireleri bu gelişmelerden doğrudan etkilenecektir. Aynı zamanda teknolojideki gelişmeler
hasta bakımını arttıracak, hastanelerde hastaların yaşadığı deneyimi iyileştirecek ve
dolayısıyla hasta memnuniyet ve konforunu arttıracaktır (23).
Öte yandan, Dünya’da günden güne yaşlı nüfus oranları hızla artmaktadır. Yaşlı nüfusun
yükselme oranlarıyla birlikte, yoğun bakım hizmet ihtiyacı artacaktır. Dünya genelinde, 65
yaş ve üstü bireyler 2010 yılında tahmini olarak 574 milyon kişi iken, bu rakamın 2050
yılında bir buçuk milyara yükselmesi beklenmektedir (25). Bu durum sağlık bakım
sistemlerinin daha etkili bakım ve tedavi imkanları sunmasını gerektirecektir. Nüfus
yaşlandıkça ve sağlık hizmeti maliyetleri arttıkça arz-talep ilişkileri karşılanamaz düzeye
gelebilir (1, 24). Yoğun bakım ihtiyacı artmaya devam ederken, yoğun bakım ünitesi
yataklarının hastane yataklarına oranı artmaya devam edecektir. Gelecek için önemli bir
zorluk, özellikle artan sayıda hastaya hizmet vermek için yeterli düzeyde eğitilmiş personel
sağlamak olacaktır (1). Amerikan Hemşirelik Kolejleri Derneği, 2025 yılındaki hemşirelik

545

işgücü tahminlerini yayınladığı raporunda mevcut hemşire sayısının on yıl içerisinde
öngörülen talebi karşılayamayacağını açıklamıştır (26). Bu sebeple, mevcut işgücü ile yoğun
bakım hastalarına yüksek kalitede bakım sağlayan, yoğun bakımda çalışan personelin iş
yükünü azaltan teknoloji ile entegre edilmiş yoğun bakımlar oluşturulacaktır. Bu yoğun bakım
ünitelerinde, mevcut yoğun bakım karmaşıklığından uzak, sabit yatak başı güç ünitelerinin ve
kablosuz ağ ile çalışan bilgisayar sistemlerinin bulunması öngörülmektedir. Aynı zamanda,
hasta odalarını dezenfekte etmede kullanılacak devamlı dalgalı ultraviyole ışığı, yatak
başlarında pnömotik atık toplama sistemleri, sağlık personelinin hasta ile ilgili verilere
ulaşabileceği ‘akıllı’ dijital yüzeyler, farklı çalışma sistemlerine göre aydınlatma yönetimi,
hasta monitöründen alınan verilerin kablosuz olarak aktarıldığı akıllı yataklar, zaman
tasarrufu sağlayan sensörler ve elektronik cihazların birbiriyle entegre olmasıyla daha az
uyarıcı alarmın oluşması öngörülmektedir (23, 24).
Son yıllarda kullanılmaya başlayan, gelişmiş teknolojik ekipmanlar ile donatılmış elektronik
yoğun bakım üniteleri ya da teletıp yakın gelecekte daha yaygın bir kullanım alanına
ulaşacaktır. Teletıpı en sık kullanan sağlık personeli hemşirelerdir. Hemşireler, yoğun bakım
ünitesindeki vital bulgulardaki gelişmeleri izleme, aritmilerin saptanarak tıbbi tedavinin
sağlanması ve düşmelerin önlenmesi gibi hasta bakımıyla ilgili çeşitli görevlerde teletıpı
kullanarak hasta bakım sonuçlarını iyileştirebilirler (23).
Yoğun bakım ünitelerinde birçok durumda hastalar iletişim kuramadığından aile üyelerinin
karar verici ve destekleyici rolü önemli hale gelmiştir. Günümüzde, hasta ve aile merkezli
bakım kavramıyla aile üyeleri, hekim ve hemşire arasında etkin iletişim becerileri oluşsa da
gelecek yıllarda bu durumun önemi daha da artacaktır. Hastalar, yatak başlarında bulunan
tabletler aracılığıyla kişisel verilerini oluşturabilecek, fotoğraflarını kaydedebilecek, iyileşme
hedeflerini, hastanede kaldıkları süre içerisinde oluşan korkularını not edebilecektir. Bu
gelişmeler,

sağlık

personelinin

hastaya

kişiselleştirilmiş

bakım

sunmasına

olanak

sağlayacaktır (23).
Nüfusun yaşlanması, bakım gereksinimlerinin ve maliyetin artması, sağlık çalışanlarının olası
sıkıntısı sağlık endüstrisinde robotlaşma çağını getirecektir. Sağlık robotları endüstrisi
robotları sağlık hizmetlerine ve endişe verici bir hızda birleştirecek ve 2025 yılında, Kore ve
Japonya'nın liderliğindeki kişisel bakım robotları konusunda gelişim çalışmalarının patlaması
üzerine 50 milyar dolarlık bir değere ulaşacaktır. Yakın bir gelecekte tamamlayıcı sağlık
hizmetlerinde, hastaların mobilizasyonu ve transferinde, triyajı sağlamada, hasta eğitiminde,
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ilaç kullanımlarının hatırlatılmasında, kan ürünleri ve kemoterapi ilaçlarının güvenli biçimde
verilmesinde aktif olarak kullanılabilecek robot hemşirelerin varlığı öngörülmektedir (27).
Sonuç olarak; yakın gelecekte yoğun bakım yatak sayılarının ve hasta potansiyelinin
artmasıyla yoğun bakım hemşireliği uzmanlığına ihtiyaç fazlasıyla artacaktır. Öngörülen
talebe hizmet sunmak için, yeterli düzeyde eğitilmiş hemşire istihdamı sağlamak güç duruma
gelecektir. Bu süreçte, mevcut işgücü ile optimal hasta güvenliğini sağlama ve yüksek kaliteli
bakımın sunmada birçok teknolojik gelişme yoğun bakım ortamlarına entegre olacaktır.
Kulanım kolaylığı ve kullanıcı dostu olan teknolojik yoğun bakım ekipmanlarının
geliştirilmesi hemşirelerin eğitimini, zaman yönetimini, bilgi ve deneyimini güçlü biçimde
etkileyecektir.
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ÖZET
Sıcak ve soğuk uygulamalar geleneksel tedavi yöntemlerinden biri olmakla birlikte kullanımı
çok eskilere dayanmaktadır. Ateşin bulunmasıyla ilk insan, sıcak uygulamayı, vücutlarında
rahatlama sağladığı ve ağrılarını dindirdiği için kullanmaya başlamıştır. Hipokrat, Galen ve
Asklepiades gibi önemli hekimler sıcak banyoların göğüs, baş ve sırttaki ağrıda, balgam ve
idrar atılımında fayda sağladığını belirtmişlerdir. Antik çağda soğuğun da tedavi amacıyla
kullanıldığı bilinmektedir. Mısırlıların kafatası kırıklarını birleştirirken ve enfekte olmuş
yaraların tedavisinde soğuk kompresleri kullanmaları buna örnektir.
Günümüze kadar gelmeyi başaran bu uygulamaların çoğu halen kullanılmaktadır. Örneğin,
dünya genelinde sıcak ve soğuk uygulamalara örnek olarak, Ukrayna’da soğuk algınlığında,
havlu içine sıcak patates konulması, Polonya’da sıcak fincan kullanılması, İtalya’da öksürük
için göğüs üzerine sıcak tuğlanın konulması örnek verilebilir. Ülkemizde de birçok sıcak ve
soğuk uygulama yöntemleri bulunmaktadır. Çocuklarda geç yürüme, hemoroid gibi
durumlarda sitz banyoları; öksürük, soğuk algınlığı, plasentanın kolay çıkmasında kuru sıcak
uygulamalar (sıcak kum, kupa, gazete); ateş, böcek sokması gibi durumlarda soğuk uygulama
(buz paketi, buz torbası, soğuk kompres) tercih edilen yöntemler arasındadır.
Halkın geleneksel olarak uyguladığı bazı sıcak ve soğuk uygulamalar günümüzde hemşirelik
uygulaması olarak da kullanılmaktadır. Hemşirelik eğitiminde, sıcak ve soğuk kompresler,
termoforlar, banyolar, sıcak oturma banyoları (sitz), sıcak çarşaf uygulaması, ısı lambası,
daldırma banyoları gibi farklı yöntem ve materyallerle anlatılmaktadır. Ülkemizde çeşitli
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geleneksel uygulamaların yapıldığı ancak, bu uygulamaların yarar ve zararları konusunda
yeterli kanıtların olmadığı görülmektedir. Bu nedenle hemşire, geleneksel uygulamalardan
oluşabilecek zararlar konusunda danışmanlık rolüyle bireylere yardımcı olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel tıp; Soğuk uygulama; Sıcak uygulama; Hemşirelik

ABSTRACT
The use of hot and cold applications, which is one of the traditional treatment methods, is
based on very prolonged use. With the presence of fever, the first person started using hot
applications because they relieved their bodies and relieved their aches. Important physicians
such as Hippocrates, Galen and Asklepiades have stated that hot springs are beneficial in
sputum and urine excretion, in the chest, head and back pain. It is known that cold was used
for treatment in ancient times. Examples of this is the fact that Egyptians use cold compresses
in combining skull fractures and in the treatment of infected wounds. Most of these practice
methods that have succeeded in reaching the present from past are also used today.

Examples of hot and cold applications in the world include the placement of hot potatoes in
towels in cold weather in Ukraine, the use of hot cups in Poland, and the placement of hot
bricks on chest for coughing in Italy. There are many hot and cold application methods used
in our country. Sitz baths in children who walk late, hemorrhoids; dry hot application varieties
(hot sand, hot cup, brick, newspaper) cough, cold and easy removal of placenta at birth; cold
application (ice bag, ice pack, cold compress) in fever, in insect bites are some of the methods
one of the preferred methods. Some of the warm and cold practices that are traditionally
practiced by the public are also used as nursing practices today. In nursing education,
different methods and materials such as hot and cold compresses, thermophores, bathrooms,
hot living rooms (sitz), hot sheets application, heat lamps, immersion baths are explained. In
our country, there is a variety of traditional practices, but there is not enough evidence for the
benefits and damages of these practices. For this reason, the nurse should help individuals
with the role of counseling on the damages that may occur from traditional practices.

Keywords: Traditional medicine; Cold application; Hot application; Nursing
Hastalık tarihi insanlık tarihi kadar eskidir ve hiç şüphesiz insan on binlerce yıldır yakalandığı
hastalıklarla mücadele etme çabası içerisindedir. Bu mücadelenin ürünü ya da sonucu olarak
değerlendirebileceğimiz modern tıp, varlığını insanlığın binlerce yıllık bilgi birikimine
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borçludur (1). Geleneksel tıp bilgileri ve uygulamaları zamanla değişiklikler gösterse de hatta
bazıları işlevini yitirerek zaman içinde kaybolsa da tarihsel olarak bakıldığında, halka ait
tedavi yöntemlerinin, çeşitli biçimlerde ve yeniden üretilerek bir şekilde var olduğu ve
insanların da bu geleneksel sağlık bilgilerini uygulamaktan hiçbir zaman vazgeçmedikleri
görülmektedir (2).
20.YÜZYILA KADAR OLAN SICAK VE SOĞUK UYGULAMALAR
Tarih boyunca geleneksel tedavi anlayışında yaşanılmış, birçok kere denenmiş uygulamalar
ve bu uygulamalar çevresinde gelişmiş inançlar etkili olmuştur (3). Bu uygulamalardan biri
olan sıcak ve soğuk uygulamaların geçmişinin çok eskilere dayandığı bilinmektedir (4).
Binlerce yıl öncesinde insanlar sıcak-soğuk uygulamanın ve ışığın hastalıklar üzerine olan
olumlu etkilerini keşfetmişlerdir (5). Örneğin terapötik olarak su kullanımı neredeyse tıp
kadar eskidir. Riga Veda (Hint Mitolojisi) basit hidroterapi tedavilerini anlatırken, “ateşin
ışıltısından ve suyun iyileştirme gücünden’’ bahsetmektedir (6). Ateşin bulunmasıyla beraber
ilk insanlar, sıcak uygulamaların vücuda rahatlatma sağladığını ve ağrıları dindirme özelliği
olduğunu keşfetmişler ve eski devirlerden bu zamana kadar tabii sıcak su kaynaklarını
kullanmaya devam etmişlerdir (7-8). Benzer şekilde soğuk uygulamaları da ilk olarak ateşli
bedeni soğuk suya sokarak içgüdüsel olarak yapmaya başlamışlar ve zamanla denemeyanılma yoluyla buldukları yeni uygulamaların günümüze kadar ulaşmasını sağlamışlardır
(9).
Tedavi veya tedaviye yardımcı olmak amacıyla kullanımı Antik çağda başlayan su, Mısırlılar,
Süryaniler, Persler, Yunanlılar, Yahudiler, Hindular ve Çinliler de dâhil olmak üzere çok
sayıda farklı halk tarafından kullanılan en eski ve yaygın tedavilerden biridir (10).
Anadolu’da da halk arasında “şifalı sular” diye nitelendirilen yeraltı sıcak ve soğuk maden
sularının şifa amacıyla kullanılmaya başlanması milattan öncesine kadar uzanmaktadır (11).
Günümüz sıcak ve soğuk tedavilerini anımsatan su buharı, ateş, tütsü, masaj tedavileri kötü
ruhları kaçırtmak için kullanılmıştır. Örneğin Mezopotamya’da hastalar soğuk veya sıcak su
ve ilaçlı su ile yıkanarak tedavi edilmiştir (9).

SICAK UYGULAMALAR
Yüzyıllar boyunca çeşitli toplumların farklı yöntemlerle değerlendirdikleri kaplıca ve maden
suları, halk tarafından önemli bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır (11). Örneğin;
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Mısırlı kadınların daha güzel olmak için su buharını kullandıkları ve Kleopatra'nın efsanevi
güzelliğini korumak için Ölü Deniz'den gelen çamurla vücudunu kapladığı bildirilmektedir
(12). M.Ö 400’lü yıllarda ünlü tarihçi Heredot kaplıca tedavisini bilimsel bir bakış açısıyla ele
almıştır (5).
Hipokrat da suyun kimyasal ve organoleptik özellikleriyle birlikte sıcak ve soğuk banyoların
insan vücudu üzerindeki etkilerini anlattığı “De is, lokusta bir test” adlı çalışmasında termal
suların faydalarına büyük bir bölüm ayırmıştır (12). Ayrıca Hipokrat banyonun, vücuttaki
özellikle göğüs ve sırttaki ağrıyı yatıştırdığını; balgamı kestiğini, solunumu açtığını, eklemleri
ve cildi rahatlattığını, idrar söktürdüğünü, baş ağrısına iyi geldiğini ve burnu nemlendirdiğini
belirtmiştir (6). Hekim Asklepiades de (MÖ 124-40), hastalığın seyrine göre kültür-fizik ve
ilaç kürlerinden önce düzenli olarak mümkünse termal banyoyu mümkün değilse sıcak su
banyosu uygulanmasını tavsiye etmiştir (13). Roma İmparatorluğu’nun Roma Hamamlarını
yüzlerce kaplıca merkezi üzerine kurmaları Anadolu’ya en önemli katkısı olarak
görülmektedir. Bu hamamlarda yaralı askerlere bakılması sebebi ile bu hamamlar birer şifa
merkezleri olmuş, Calderium, Tepiderium ve Frigiderium denilen sıcak, ılık ve soğuk
bölümleri ile hizmet vermiştir (14). Yunanlılar döneminde halk Asklepion’larda şarap ile
vücuda masaj yapma, sıcak su ve çamur banyoları uygulamalarından faydalanmışlardır (9).
Ayrıca Yunanlılar özellikle cilt hastalıklarını iyileştirmek, kas ve eklem ağrılarını hafifletmek
için kükürtlü kaynaklardan yararlanmışlardır (12).
Hekim Soranus (MS 1.- 2. yüzyıl), bedeni ve zihni stresten arındırmak için sıcak su
banyosunun yapılmasını önermiştir. Soranus, ayrıca doğal sıcak suların adet düzensizliğini
tedavi edip, adet ağrılarını hafiflettiğini ya da tamamen durdurduğunu belirtmiştir. Özellikle
bu tip sular ile banyo yapmayı ya da hastalıklı bölgeyi suya daldırılıp çıkarmayı felç
tedavisine yönelik uygulamalarda önermiştir (15).
Erasistratos, vücudun bozulan hılt dengesini tekrar düzenleyebilmesi için termal su banyosu
ile buhar banyosu uygulamalarını tavsiye etmiştir. Galenos (129-200),termal sularla birlikte
hazırladığı kürlerini yaralanmalar ve bazı hastalıkların tedavisinin yanında aynı zamanda
eklem ve idrar yolu hastalıklarının tedavisi için de tavsiye etmiştir. Galenos sıcak çamur
tedavisinin, kalıcı ağrılar ve şişlikler üzerine uygulanmasıyla birlikte eklem, kemik ve kas
hastalıkları için de kullanılabileceğini uygun görmüştür. Galenos, özellikle çamur banyosunun
sıtma hastalığının tedavisinde, mide ve bağırsak rahatsızlıklarında kullanılmasını gerektiğini
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belirtmiştir.

Plinius,
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da hastalıklarda

tedavi
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kullanılabileceğini belirtmiştir (15).
8. yüzyılda, Batı Asya'da Müslümanlar Roma tarzı hamamlar inşa etmişlerdir. Haçlı Seferleri
ile birlikte dört yüzyıl sonra şövalyeler buralardaki sıcak banyoların avantajlarını
keşfetmişlerdir (5).
Avrupa’da 20.yüzyıla gelindiğinde sıcak su tedavisi psikiyatri hastaları üzerinde yapılmaya
başlanmıştır. Bir paranoid şizofreni hastasına uzun süreyle sıcak banyo uygulaması yapılmış
ve hasta “kontrol dışı” eylem(ler)ine son verinceye dek sıcak su dolu küvette (30 dakikadan
24 saate kadar) bekletilmiştir; uygulama sonunda vücudun toksinlerden arındığı; nabız,
solunum ve kan basıncının normal değerlere ulaştığı; bağırma, küfretme ve saldırma gibi
eylemlerin azalıp yok olduğu görülmüştür (16).
SOĞUK UYGULAMALAR
Antik çağ hekimleri soğuğun da tedavi amacıyla kullanımını eskiden beri bilmekteydiler (17).
Tarihçi Breasted, Mısır papirüslerinde M.Ö. 3000 yılında, kafatası kırıklarını birleştirirken ve
enfekte olmuş yaraları tedavi ederken soğuk kompreslerin kullanıldığını belirtilmiştir (18).
Tıbbın babası Hipokrat, hemorajileri kontrol etmek ve ağrılı eklemlerin şişmesini azaltmak
için soğuk uygulamanın terapötik olarak faydalarını fark etmiştir (18). Hipokrat, yumuşak
doku yaralanmalarında ağrının giderilmesinde, kar ve buzu kullanarak soğuk uygulama yapan
ilk hekim olmuştur (19). Galen de, soğuğun organlar üzerinde anestezi etkisi yaptığını
gözlemlemiştir (18).
Karagözoğlu’nun (2001) belirttiğine göre eski pratisyen hekimlerin hemoptiziyi, apseyi,
erizipeli, flebiti, derin inflamasyonları soğuk uygulama ile tedavi ettiklerini ve soğuğu aynı
zamanda analijezi amaçlı kullandıklarını belirtmiştir (4).
Razi, hastanın ateşinin yükselmesinin bir hastalık olmayıp, vücudun hastalıkla mücadelesi
sonucu oluşan bir semptom olduğunu söylemiş ve ateşli hastalıkların tedavisinde soğuk su
uygulamasından faydalanmıştır (9).
Napolyon’un ünlü cerrahı, Dominique-Jean Larrey, ampütasyonları kolaylaştırmak amacıyla
kar ve buz kullanmıştır. Soğuk uygulamaların tıbbi tedaviler arasına girmesi ise
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J.

Arnott’un çalışmalarıyla başlamıştır. 1845-1851 yılları arasında J. Arnott lokal soğuk
uygulamanın baş ağrısına ve nöraljilere faydalı olduğunu bildirmiştir. Arnott ,-18°C ile -24°C
derecede hazırladığı buz ve tuzlu solüsyonunu meme, servikal ve deri kanserlerine uygulamış
ve uygulama sonunda tümörün küçüldüğünü, akıntının ve ağrının azaldığını gözlemlemiştir
(20).
DÜNYA’DAN VE TÜRKİYE’DEN GELENEKSEL ÖRNEKLER
Bazı toplumlarda geleneksel hasta bakımında sıcak ve soğuk olmak üzere iki türlü, tedavi
yöntemi kullanılmaktadır. Sıcak olarak kabul edilen hastalıklara soğuk tedavi, soğuk olarak
kabul edilen hastalıklara da sıcak tedavi ve bakımı uygulanmaktadır. Nezle, grip, üşütme ve
soğuk algınlığı ile bedendeki bazı ağrılar soğuk hastalık olarak görülüp sıcak içecekler ve
sıcak uygulamalarla tedavi edilmektedir. Yanık, yüksek ateş gibi rahatsızlıklar ise sıcak olarak
görülüp tedavilerinde soğuk içecekler içirilip soğuk uygulamalar yapılmaktadır (21).
Dünya’da soğuk algınlığına yönelik yapılan geleneksel uygulamalar oldukça farklıdır.
Örneğin; Ukrayna’da havlu içine sıcak patates konulması, Polonya’da sıcak çay ve tavuk
çorbasının içilmesi, hardal yakısının kullanılması ve sıcak fincan uygulanması gibi
uygulamaların da yapıldığı saptanmıştır. Yüksek ateşi düşürmek için yapılan geleneksel
uygulamalar arasında Avusturya’da vücuda ıslak havlu sarılması, Haiti’de alkol, Hint yağı ve
soğancığın karıştırılıp ısıtılarak vücudun bu karışımla ovulması da yapılan uygulamalar
arasındadır (21,22). Çin’de öksürüğe karşı bitki çaylarının içilmesi, madeni parayla sırtın
ovulması, İtalya’da göğüs üzerine sıcak tuğlanın konulması, neft yağı ile şarabın sıcak suda
inhale edilmesi gibi geleneksel uygulamaların da yer aldığı belirtilmektedir (22).
Taylandlı kadınlarla yapılan bir çalışmada ise doğum yapan kadınların postpartum süreci
boyunca sıcak banyo yapmaları için teşvik edilirken aynı zamanda Tayland kültüründe doğum
sonu dönemde loğusa kadına soğuk su da verilmemektedir (23).
TÜRKLERDE YAPILAN GELENEKSEL SOĞUK VE SICAK UYGULAMALAR
Ülkemizdeki geleneksel sıcak ve soğuk uygulamalarına bakıldığında da farklı uygulamalar
yapıldığı görülmektedir (21). Çeşitli bitkilerin kaynatılıp buharının solutulması; damar
tıkanıklığı, sedef, gece idrar kaçırma, ruh hastalıklarında (kaynatılmış zaparna otu), baş
ağrısında (kaynatılmış saman buharı), kullanılması yapılan uygulamalar arasındadır (24).
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Çocuğu olmayan bayanların regl döneminin 4. ve 5. gününde ebegümeci, soğan kabuğu, keçi
kılı ve samanın kaynatılmasıyla oluşan bu karışımın buharına oturtulması sağlanmaktadır.
Mide ağrısı için, ayakların sıcak suyun içine sokulması ve kızdırılmış tuğlanın ağrıyan yerin
üzerine konulması da yapılan uygulamalar arasındadır (25).
Antakya’nın Karlısu Beldesi’nde, kadınların gebe kalmak için uyguladıkları geleneksel
yöntemler arasında; maydanozlu sıcak suya oturma, sıcak taşın üstüne oturma, kazanda
maydanoz ve nane buhuruna oturma, maydanoz ve nanenin havasını soluma, sütün buharını
soluma gibi geleneksel uygulamalar da bulunmaktadır (26). Karaman’da ise kadınların gebe
kalmaya yönelik yaptıkları uygulamalar arasında, kaplıcaya gidip yedi gün boyunca kaplıcada
kalmaları ve her gün üç kere suya girme koşulu ile 21 defa suya girilmesi sağlanmaktadır
(27).
Tokat’ta, doğum sonrası kanamanın önlenmesi için kadınların en sık yaptıkları uygulamalar
arasında lohusanın ayaklarını yükseltmek, lohusanın ayaklarının altına ısıtılmış kiremit
koymak ve lohusanın altına höllük ısıtıp konulması gibi uygulamalar bulunmaktadır (28).
Sıcak oturma banyolarının; karaçıkan hastalığında (zaparna otuyla), çocuklarda geç yürüme
ve felç durumunda (sakız, ardıç ve kekik), infertilite de (süt, yosun) gibi hastalıklarda
hazırlanan çeşitli bitki kürleriyle birlikte kullanıldığı görülmektedir (24).
Ülkemizde çocuklarda ağrı kontrolüne yönelik geleneksel uygulamalarda sıklıkla kuru sıcak
uygulamanın yapılaması ön plandadır (29). Örneğin; karın ağrısı çeken çocuklara kiremitle
karnı ısıtma, üst üste giydirme gibi geleneksel uygulamalar yapılırken aynı zamanda kulak
ağrısı çeken çocuklar için de kulağa sıcak bez konması yapılan diğer uygulamalar arasındadır
(30).
Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki yaşlılara, öksürüğe karşı sırtlarına ısıtılmış havlu ve gazete
konulmakta, yanıkta soğuk uygulama yapılmakta, arpacıkta ısıtılmış odun, hamur, çay buharı
konulmakta ve soğuk algınlığında da hastanın terletilmesi gerektiği belirtilmektedir (21,22).
Böbrek ağrısı/ böbrek taşı olanlar içmelere giderek sıcak suyun içine girmektedirler.
Burkulma-ezilme-incinme durumlarında beze sıcak hamur, üstüne de yağ sürülüp, burkulan
bölgeye sarılmaktadır. Burun kanamalarında ise baş soğuk suyla yıkanmaktadır. Göz
ağrısında sıcak çayla ıslatılan pamuk gözün üstüne yerleştirilmekte daha sonrasında gözler gül
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suyu ve soğuk su ile yıkanmaktadır. Güneş çarpmasında hastanın ılık suyla banyo yapması
sağlanmaktadır. Havalede ise hasta soğuk suyla yıkanmaktadır (25).
Geleneksel tedavilerden biri olan ve geçmişi eskilere dayanan sıcak hayvan derisi
uygulamasının Adana ve Tarsus yöresinde bugünde hala yüksekten düşenler veya darp
sonucunda bedeninde ezilme ve morluklar oluşanlarda sıkça uygulandığı görülmektedir.
Denizli’de, aşırı terleyen ve tifo olduğu düşünülen hastaların yeni kesilmiş keçi ya da dana
derisine sarılıp terletildiği belirtilmektedir. Mersin’de zayıf olan ya da verem olduğu
düşünülen hastalar, yeni kesilmiş bir hayvanın derisine sarılmaktadır (31).

Antalya’da,

Anamas yöresine çıkan Yörüklerin özellikle sırt ağrılarını tedavi etmek için yeni avladıkları
tavşanın derisini yüzdükten sonra sıcakken sırtlarına çektikleri bilinmektedir (32).
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle sıcak ve soğuk uygulama yöntemleri arttırılmış ve
modern tıbbın geleneklerine uygun hale getirilmiştir. Halkın geleneksel olarak uyguladığı bazı
sıcak ve soğuk uygulamalar günümüzde hemşirelik uygulaması olarak kullanılmaktadır.
Hemşirelik eğitiminde, sıcak ve soğuk kompresler, termoforlar, banyolar, sıcak oturma
banyoları (sitz), sıcak çarşaf uygulaması, ısı lambası, daldırma banyoları gibi farklı yöntem ve
materyallerle anlatılmaktadır. Ülkemizde çeşitli geleneksel uygulamaların yapıldığı ancak, bu
uygulamaların yarar ve zararları konusunda yeterli kanıtların olmadığı görülmektedir. Bu
nedenle hemşire, geleneksel uygulamalardan oluşabilecek zararlar konusunda danışmanlık
rolüyle bireylere yardımcı olmalıdır.
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ÖZET
Kaliteli bir hemşirelik bakımının verilebilmesi hemşirelik süreci ile mümkündür. Hemşirelik
sürecinin ilk basamağı veri toplama aşamasıdır. Bu aşamada hasta ile ilgili veriler çeşitli
yöntemler ile toplanmaktadır. Bu yöntemlerden biri de fiziksel muayenedir. Tarihsel süreçte
fiziksel muayenenin gerçek başlangıcı, 1760'da Auenbrugger tarafından perküsyonun keşfiyle
başlamıştır. 1816 yılında Laennec stetoskopu, Hermann von Helmholtz oftalmoskopu icat
etmiştir. Wunderlich'e göre, Anton de Haen tıbbın uygulanması ve öğretilmesinde
termometreyi tanıtmıştır. 1896'da Riva Rocci, kan basıncı ölçümü için bugün kullanılan
yöntemi yayınlamıştır. Martinet 1827’de tıbbi öykünün önemini vurgulayan kitabını
yayınlamış ve fiziksel muayenenin önemi ortaya çıkmıştır. Bir sonraki gerçek ilerleme 1954'te
Felix Deutsch ve William Murphy'nin The Clinical Interview'ın yayınlanmasıyla gelmiştir.
Rochester Üniversitesi'nde klinik yöntemler ile eğitim verilmeye başlanmıştır. Rochester kurs
ve metni, öykü alma ve hastaya yaklaşımda bir dönüm noktası olmuştur. Hemşireler açısından
fiziksel değerlendirme becerilerinin tarihsel gelişimine baktığımızda Florence Nightingale
döneminden beri hemşireliğin ayrılmaz bir parçası olduğu görülmektedir. Hemşireler, fiziksel
değerlendirme becerilerinin, veri toplama aracı olarak vazgeçilmez olduğunun farkında olup
doktorlar kadar kendilerini bu yöntemlerde geliştirmişlerdir. Hekimlerin dar görüşleri,
hemşirelik işlevini tam olarak tanımlamayı zorlaştırmıştır. Hekimler tıbbi araç kullanma
hakkını her zaman korumuş, hemşirelere teslim etmekte isteksizlik sergilemiştir. 1930'ların
başlarında, klinik termometre ve tansiyon aleti gibi basit ölçüm araçlarının kullanımı
hemşirelik becerilerinin kapsamı dışında bırakılmıştır. Florence Nightingale zamanında
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hemşire, genellikle gözlem teknikleri, muayene ve palpasyon becerilerini kullanarak hasta
hakkında veri toplamış, bu doğrultuda bakım vermiştir. 1900’li yıllara gelindiğinde
hemşirelerin sekizinci kraniyal sinirin işlevini değerlendirdiği, okullarda çocuk muayeneleri
yaptığı, 1930'larda halk sağlığı hemşirelerinin rutin hasta ve ev muayeneleri, 1950-60’lı
yıllarda şirketler için istihdam öncesi sağlık öyküleri ve fizik muayene yaptıkları
belirtilmektedir. 1970'lerde hemşirelerin sağlık öyküsü almaları, fiziksel ve psikolojik
değerlendirmeleri yapmaları profesyonel hemşire rolünün genişletilmesini sağlamış ve bu rol
yıllar içerisinde önemli ölçüde değişmiş ve her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fiziksel muayene; tarih; hemşirelik değerlendirmesi

ABSTRACT
Quality nursing care is possible with the nursing process. The first step in the nursing process
is the data collection. In this stage, patient related data are collected by various methods. One
of these methods is a physical examination. When we look at the historical process, the real
beginning of physical examination begins with the discovery of percussion by Auenbrugger in
1760. In 1816, the Laennec invented stethoscope, Hermann von Helmholtz ophthalmoscope.
According to Wunderlich, Anton de Haen introduced the thermometer in the practice and
teaching of medicine. In 1896, Riva Rocci published a method of measuring blood
pressurethat used today. Martinet published a book in 1827 that emphasized the importance of
medical history, and then the importance of physical examination emerged. After Martinet,
the next real progress in history came in 1954 with the publication of The Clinical Interview
by Felix Deutsch and William Murphy. Training at the University of Rochester began with
clinical methods designed and used by Morgan and Engel. Rochester's course and text became
a milestone in approaching the history taking and approaching the patient. When we look at
the historical development of physical assessment skills in terms of nursing, it turns out that
these skills have been an inseparable part of the nursing since the Florence Nightingale
period. The nurses were aware that physical assessment skills were indispensable and
developed themselves as much as doctors. The narrow views adopted by the medical
profession of nurses have made it difficult to fully define the function of nursing. Moreover,
physicians have always been reluctant to protect their right to use medicial device at all times
and to express their characteristic reluctance to deliver them to the nurses. In the early 1930s,
the

use

of

simple

measuring

instruments

such

as

clinical

thermometers

and

sphygmomanometer was excluded from the scope of nursing skills. During the Florence
Nightingale period, the nurse generally evaluated the patients, using the observation, skills of
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examination and palpation. In the 1900s, it was stated that nurses evaluated the function of the
eighth cranial nerve and performed child examinations in schools. It is stated in the 1930s that
public health nurses routinely perform patient and home examinations and, in the 1950s-60s,
performed pre-employment health histories and physical examinations for companies. In the
1970s, nurses taking health history, doing physical and psychological evaluations was
expanded the role of professional nurses and this role has changed significantly over the years
and become more important than ever.

Key Words: Physical Examination, History, Nursing Assessment
Kaliteli bir hemşirelik bakımının verilebilmesi ancak hemşirelik süreci ile mümkündür.
Hemşirelik sürecinin ilk basamağı hasta hakkında kapsamlı bir veri tabanı oluşturmayı da
amaçlayan veri toplama aşamasıdır. Bu aşamada hasta ile ilgili veriler çeşitli yöntemler ile
toplanmaktadır. Bu yöntemlerden biri de hastadaki normal değişiklik ve bulguları
tanımlayabilmesine yardımcı olan fiziksel muayenedir (West, 2006, Görgülü, 2014).
Tarihsel sürece baktığımızda fiziksel muayenenin gerçek başlangıcı, 1760'da Auenbrugger
tarafından perküsyonun keşfiyle başlamıştır. Ardından 1808'de Corvisart’ın çalışmaları ile
yaygınlaşmış ve 1816 yılında Laennec’ın stetoskopu keşfi ile sıçrayıcı bir gelişim başlamıştır.
Pierre Adolphe Piorry (1794-1879) ise pleksimetreyi keşfetmiştir. Piorry pleksimetreyi
vurmak için parmaklarını kullanmıştır. Ardından İngiliz ve Amerikalı ziyaretçiler sol elin
parmaklarını pleksimetre olarak kullanmaya başlamış ve Wintrich daha sonra perküsyon
çekicini tanıtmıştır. Bu çekiç daha sonra refleks çekici olarak kullanılmak üzere
benimsenmiştir. Piorry’nin ortaya koyduğu teknik, orta dereceli perküsyon (parmak ile deri
arasında bir şey var) olarak bilinmektedir (Walker, Dallas Hall, Hurst, 1990).
Leannec 1816'da stetoskobu (yunanca göğüs kafesini keşfetmek anlamına gelmektedir) icat
etmiştir. Sonraki 10 yıl içinde doktorların, stetoskop kullanmaları gerektiğini kabul edip aksi
takdirde itibarlarının düşeceğini kabul etmeleri ile stetoskopun kullanımı yaygınlaşmıştır.
Bundan sonra ise stetoskop tasarımındaki değişiklikler yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Sert
olmayan ilk stetoskop 1829’da Edinburgh’lu bir hekim olan Nicholas Comins tarafından
yapılmıştır. 1830'larda tamamen esnek olan monaural (tek kulakla işitmeye dayalı)
stetoskoplar, 1850’lerde ise binoral (iki kulakla işitmeye dayalı) stetoskoplar ortaya çıkmış,
1900'lerin başlarında diyafram eklenmiştir. Almanya'nın Breslau kentinde fizyoloji profesörü
olan John Purkinje ve 1847'de Viyanalı fizyolog Ernst Brucke gözdeki "güzel turuncu parıltı"
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yı tanımlamışlardır. Hermann von Helmholtz (1821-1894) oftalmoskopu icat etmiştir.
Sıcaklıkta bir değişime işaret eden termoskoplar, antik çağlardan beri var olmuştur. Ancak
ölçek bazındaki değişimi ölçen termometreler nispeten yeni bir gelişme olarak
tanımlanmaktadır. Floransa'da sıcaklık ölçümü için gerekli enstrümanların geliştirilmesinde
önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 1657'de kurulmuş olan Academia del Cimento'da,
termoskoplar atmosfer basıncına kapatılmış, bu uygulama ile belki de ilk kez "termometre"
kelimesi haklı çıkmıştır. Bu süreçte sıcaklık ölçümü için evrensel olarak kabul edilmiş bir
ölçek ve kullanılacak madde hakkında bir fikir birliğine varılamamıştır. Florentines alkol,
Isaac Newton ise keten tohumu yağı kullanmıştır. Bu noktada Boerhave'nin Fahrenheit'e,
cıvanın akışkanlık açısından uygun olacağını öne sürdüğü söylenir. Fahrenheit çeşitli
denemeler yaptıktan sonra 1710’da aksiller vücut sıcaklığını 96 derece olarak belirlemiştir.
Boerhaave'nin öğrencisi olan Anton de Haen, Wunderlich'e göre, tıbbın uygulanması ve
öğretilmesinde termometreyi tanıtmıştır. Celcius 1742'de santigrat ölçeği 100 dereceye
bölmüştür. Klinisyenler 1875'ten önce bir takım nörolojik refleksleri tanımlamışlardır:
pupiller ışık refleksi; Bell'in felçinde göz kırpma refleksinin yokluğu; kavrama refleksi;
tabanını okşayarak spastik bacağın fleksiyonu gibi. Bunlar genellikle doğada koruyucu olarak
değerlendirilmiştir. 1875 yılında Wilhem Erb, bir refleks çekici kullanarak derin tendon
refleksini ortaya çıkarmış ve ilk kez önemini bildirmiştir. İlk kan basıncı ölçümü 1733'te
Rahip Stephen Hales tarafından yapılmıştır. 1828’de Poiseuille, Hales'in cam tüpü için bir
cıva manometresi kullanmıştır. Potasyum karbonat antikoagülan olarak kullanılmış, Ludwig
1847'de bir şamandıra kaydedici ve kimograf ekleyerek kan basıncını içeren olası fizyolojik
deneyler

yapmıştır.

Arteriyel

basıncın

doğrudan

ölçülmesi,

klinik

olarak

uygun

görülmemekteydi. Vierordt 1855'te radiyal nabzı yok etmek için gerekli olan ağırlığı
belirleyerek kan basıncını ölçmeye çalışmıştır. Ritter von Basch, manometreye bağlı su dolu
lastik bir ampul kullanmış (1881) ve daha sonra bir aneroid barometre eklemiştir. Potain, kol
bandında hava kullanmış ve aneroid barometreyi takmıştır. 1896'da Riva Rocci, bugün, lastik
hava dolu bir mesane ve bir cıva manometresi kullanılan yöntemi yayınlamıştır (Walker,
Dallas Hall, Hurst, 1990).
Yunanlılar, klinik öykünün gerekliliğinin farkındaydı. Efes’in Rufus'u (ya da Ruphos),
yalnızca öykü ile ilgili ilk resmi belgenin ne olduğunu yazmıştır. Klinik öykü modern
görüntüsünü muhtemelen Fransız Okulundan Corvisart, Laennec, Louis ve Andral ile almıştır.
Boerhaave bunun en iyi örneklerini göstermiştir; öğrencileri ile vizit yapmış, hastaları
sorgulayıp incelemiş, idrar ve dışkıları incelemiş, hasta öldüğünde ise otopsi masasına
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gitmiştir. Louis Martinet (1795-1875) 1827 yılında “A Manual of Pathology containing the
symptoms, diagnosis and Morbid Characters of Diseases, together with an exposition of the
different Methods of Examination applicable to the affections of the Head, Chest, and
Abdomen” i yayınlamıştır. Martinet'in öyküsü; tüm hastalıklara uygulanabilen bir öykü ile
başlar, daha sonra beyin, göğüs ve karın gibi "üç büyük boşluk" için özel yöntemler
kullanırdı. Öykünün ardından ise fizik muayene gelmiştir. Stetoskop göğüste perküsyondan
önce kullanılmış, inspeksiyon, perküsyon, palpasyon ve oskültasyon, göğüs, baş ve karın için
sistematik olarak kullanılmıştır. Prostat büyümesini tespit etmek için rektal muayene yapılmış
olup deri, kas, sinir, mukoza ve sinovyal membranlar, lenfatikler ve damarlar özellikle dikkat
çekicidir (Walker, Dallas Hall, Hurst, 1990).
Stoeckle ve Billings, yirminci yüzyılın başından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde tıbbi
görüşmenin tarihini araştırmıştır. 1900'den 1940'lara kadar, Amerika Birleşik Devletleri'nde
ve başka yerlerde, öykü alma ile ilgili öğretici metinlere rastlanılmamıştır. Öğretim, yatak
başında rol model olarak görev yapan kıdemli hekimler tarafından yapılmıştır. Martinet'den
sonra, tarihte bir sonraki gerçek ilerleme 1954'te Felix Deutsch ve William Murphy'nin The
Clinical Interview 'ın yayınlanmasıyla gelmiştir (Walker, Dallas Hall, Hurst, 1990)
Tıp öğrencilerine, Rochester Üniversitesi'nde Morgan ve Engel tarafından tasarlanmış ve
kullanılmış klinik yöntemler ile eğitim verilmeye başlanmıştır. Rochester kurs ve metni, öykü
alma ve hastaya yaklaşımda bir dönüm noktasıdır. Kitap, bu kadar uzun bir ihmal
geleneğinden farklı bir şekilde öykü alma ve görüşme yapma ile ilgili klinik becerilerin ilk
metnidir. Engel (1977) tarafından ifade edilen biyopsikososyal kavram, öyküye standart bir
yaklaşım kazandırmıştır. Amerikan iç savaşı hekimlerin yetersiz olduğu alanları açık bir
şekilde ortaya koymuştur: pPerküsyon sadece küçük bir hekim grubu tarafından yapılmış,
termometreyi çok azı kullanmış, stetoskop ise nadiren kullanılmıştır (Walker, Dallas Hall,
Hurst, 1990)
Sağlığın sürdürülmesi ve yükseltilmesi için hemşirenin fiziksel değerlendirme becerilerini
kullanması, meslek için yeni ve genişletilmiş bir role işaret etmektedir.
Hemşirelik açısından fiziksel değerlendirme becerilerinin tarihsel gelişimine baktığımızda bu
becerilerin Florence Nightingale döneminden beri hemşireliğin ayrılmaz bir parçası olduğu
ortaya çıkmaktadır. Uzun yıllardır hemşirelik, fiziksel değerlendirme becerilerinin, veri
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toplama aracı olarak vazgeçilmez olduğunun farkındaydı. Hemşireler doktorlar kadar
kendilerini bu yöntemlerde geliştirdiler. Hemşirelerin tıp mesleği tarafından benimsenen dar
görüşleri, hemşirelik işlevini tam olarak tanımlamayı zorlaştırmıştır. Dahası, hekimler her
zaman tıbbi araç kullanma hakkını kıskanç bir şekilde korumuş, hemşirelere teslim etmek için
karakteristik bir isteksizlik sergilemiştir. 1930'ların başlarında, klinik termometre ve tansiyon
aleti gibi basit ölçüm araçları egzotik olarak kabul edilmiş ve kullanımları hemşirelik
becerilerinin kapsamı dışında bırakılmıştır. Florence Nightingale zamanında ise hemşire,
genellikle muayene ve palpasyon becerilerini kullanarak, kendi doğal duyularına güvenmek
zorundaydı. Bu beceriler, Nightingale'in öğretilerinin bir sonucu olarak geliştirilmiş ve bu
durum hastanın değerlendirmesinin önemine odaklanmıştır. Gözlem teknikleri aracılığıyla
hemşire, hastanın durumu hakkında veri toplamış ve bu veriler doğrultusunda hastanın
bakımını vermiştir. Hemşire sadece hastalık sürecini ve tedavi rejimini değil, aynı zamanda
hastanın çevreye verdiği fiziksel tepkileri de dikkate almış, yüz, vücut, renk, sıcaklık, kas
gücü, uzuvların kullanımı, vücut çıktısı, beslenme ve hidrasyon derecelerindeki değişiklikleri
gözlemlemenin önemini fark etmiştir Nightingale, nabız hızını ve kalitesini ölçmek için
palpasyon becerisini öğreterek, karar vermede doğruluğu sağlamak için “yeterlilik kazanma”
sorumluluğunu vurgulamıştır. Hemşirelik dergileri, hemşirenin günlük rolünde bağımsız
inspeksiyon, palpasyon ve oskültasyon kullanımını içeren hemşirelik uygulamaları örnekleri
ile doludur. 1901’de Amerikan Hemşirelik Dergisi, palpasyonun hemşire tarafından
gastrointestinal tedavide yöntem olarak kullanıldığını kaydetmiştir. 1901-1938 yılları
arasında, Amerikan Hemşirelik Dergisi, hemşirelerin hastalarda sekizinci kraniyal sinirin
işlevini test ettiğini ve okullarda çocuk muayeneleri yaptıklarını belirtmektedir. Amerikan
Halk Sağlığı Dergisi, 1930'larda halk sağlığı hemşireleri tarafından rutin hasta ve ev muayene
belgelerini yayınlamıştır. Vakaları bulma, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi rolü ve şehrin fakir
bölgelerinde değerlendirme becerilerinin rutin kullanımı Sınır Hemşireliği Servisi (Frontier
Nursing Service) ve Kızılhaç aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 1950’li ve 60’lı yıllara
gelindiğinde hemşireler, 1953'ten 1960'a kadar New York Telefon gibi büyük şirketler için
istihdam öncesi sağlık öyküsü almak ve fizik muayene yapmak üzere işe alınmıştır. 1970'lerin
başında, hemşireler birinci basamak sağlık hizmetlerinde etkin bir rol oynamışlardır. Sağlık
öyküsü almaları, fiziksel ve psikolojik değerlendirmeleri yapmaları profesyonel hemşire
rolünün genişletilmesini sağlamıştır Amerikan Hemşireler Birliği (American Nurses
Association) ve Amerikan Pediatri Akademisi'nin (The American Academy of Pediatrics)
ortak açıklamaları, derinlemesine hasta değerlendirmeleri ve yerinde teşhis kararlarının,
hemşirelerin üretkenliğini ve müşterilerin sağlık hizmetlerini geliştireceğini kabul etmiştir.
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1980’lere gelindiğinde akut bakım hemşireleri “primer bakım” yöntemini kullanmaya
başlamışlardır (Fitzsimons ve Gallagher, 1978, Weber ve Kelley, 2014).
Ülkemizde ise hemşirelerin fiziksel muayene yapmaları hemşirelik yasa ve yönetmeliğinde
yer almamakla birlikte, parça parça fiziksel muayeneye ilişkin kısımlar bulunmaktadır.
Hemşireler fiziksel muayeneye ilişkin bilgi ve becerilerini, hemşirelik eğitimlerinde ve klinik
hasta bakımlarında yerine getirmektedir. Ayrıca konu ile ilgili hemşire akademisyenler
tarafından yazılmış iki adet de kitap bulunmaktadır.
Hemşirenin sağlık değerlendirmesindeki rolü yıllar içerisinde önemli ölçüde değişmiştir.
Hemşirenin değerlendirme ve tanıdaki rolü, hemşirelik tarihinde bugüne kadar hiç olmadığı
kadar yaygındır. 21. yüzyılda, hemşirenin değerlendirme konusundaki rolü genişlemeye
devam etmekte ve her zamankinden daha önemli hale gelmektedir.
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ÖZET
Herhangi bir nedenle akciğerlerin solunum işlevini yapamadığı durumda solunum işlevinin
cihaz yardımı ile sürdürülmesine mekanik ventilasyon adı verilmektedir. Dünyada ventilasyon
tarihine bakıldığında mekanik ventilasyon uygulamaları tarihimizde ilk resüsitasyon ile
başlamıştır. Paracelsus,

insanda “yangın körüğünü” kullanarak ilk defa akciğer

ventilasyonunu ortaya koymuştur. 1541 yılına gelindiğinde ise Vesalius köpek ve domuzlarda
trakeostomi açarak “kamış boru” ve “yangın körüğü” kullanarak akciğer ventilasyonunu
incelemiştir. 1754 yılında ise yeni doğanda ilk defa havayolu kanülleri ile entübasyon
uygulanmıştır. 19.yy’a gelindiğinde ise negatif basınçlı mekanik ventilatörler ilk defa Alfred
Jones tarafından üretilmiştir. Negatif basınçlı ventilasyonun ardından 1907 yılında Heinrih
Drager tarafından pozitif basınçlı ventilasyon geliştirilmiştir. Birkaç yıl sonra 1952’de
otomatik yapay ventilatör geliştirilmiş ve 1953 yılına gelindiğinde ise pozitif basınçlı
ventilatörlerin fabrika üretimleri başlamıştır. Yıllar içerisinde pozitif basınçlı mekanik
ventilatörlerin gelişimi devam etmiş, 1967 yılında FiO2, inspiryum/ekspiryum oranı, pozitif
son ekspirasyon basıncı (PEEP) ayarlanabilen ve çeşitli alarmları olan mekanik ventilatörler
üretilmeye başlanmıştır. 1971 yılında ise ilk senkronize modlu (SIMV) ventilatörler üretilmiş,
1980’lerde ise mekanik ventilatörler günümüzdeki şeklini almıştır.

ABSTRACT
If the lungs can not perform the respiratory function for any reason, maintaining the
respiratory function with the help of the device is called mechanical ventilation. When we
look at the history of ventilation in the world, mechanical ventilation practices started with the
first resuscitation in our history. Paracelsus, the man "bellows the fire" using for the first time
revealed the lung ventilation. By the year 1541, Vesalius had tracheostomy from dogs and
pigs and examined lung ventilation using "cane pipe" and "fire fist". In 1754, the newborn
was firstly intubated with airway cannulas. By the 19th century, negative pressure mechanical
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ventilators were first introduced by Alfred Jones. Heinrich Drager developed positive pressure
ventilation in 1907 following negative pressure ventilation. A few years later, in 1952 an
automatic artificial ventilator was developed, and by 1953 factory production of positive
pressure ventilators had begun. Over the years, the development of positive pressure
mechanical ventilators continued and in 1967, mechanical ventilators with various alarms,
which can be adjusted to FiO2, inspiratory / expiratory ratio, positive end expiratory pressure
(PEEP). In 1971, the first synchronous mode (SIMV) ventilators were produced, and in the
1980s mechanical ventilators took their present form.
Anahtar Kelimeler: Mekanik Ventilatör, Tarih, Sağlık
Key Words: Mechanical Ventilator, History, Healty
MEKANİK VENTİLATÖRLERİN GELİŞİMİ
Herhangi bir nedenle akciğerlerin solunum işlevini yapamadığı durumda solunum işlevinin
cihaz yardımı ile sürdürülmesine mekanik ventilasyon adı verilmektedir (Dikensoy, 2006).
Dünyada ventilasyon tarihine bakıldığında mekanik ventilasyon uygulamaları tarihimizde ilk
resüsitasyon ile başlamış, bunu trakeostomi, entübasyon ve mekanik ventilatörlerin gelişim
izlemiştir. Yunan tarihinde yaşamış Galen, hayvan ve insan diseksiyonlarında solunum
sisteminin anatomisini tanımlamış,

M.Ö. 460 yılında Hipokrat havayı bilimsel olarak

değerlendirmiş ve M.Ö. 380 yılında Aristo hayvanların havasız odada öldüğünü
gözlemlemiştir (Güler ve Ark. 2010; Klazic 2012). Eski Ahit Krallar Kitabında ilk ağızdan
ağıza ventilasyon uygulamasının M.Ö. Elisha tarafından yapıldığı yer almaktadır (Klazic
2012; Arıboğan 2015). Paracelsus ise insanda “yangın körüğünü” kullanarak ilk defa akciğer
ventilasyonunu ortaya koymuştur. 1541 yılına gelindiğinde ise Vesalius köpek ve domuzlarda
trakeostomi açarak “kamış boru” ve “yangın körüğü” kullanarak akciğer ventilasyonunu
incelemiş ve kalbin çalışması için akciğer ventilasyonun gerekli olduğunu ortaya koymuştur.
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Resim 1: Paraceisus ve Vesalius

1628 yılında kan ve dolaşım sisteminin tanımlanması ve 1774’te oksijenin keşfi ile
ventilasyon farklı boyut almaya başlamıştır ancak ventilasyon uygulamaları konusunda hızlı
bir değişim olmamıştır. 1744 yılında ise Forthergill “ağızdan ağıza resüsitasyon uygulamasını
“Royal Society” de sunmuş ve 1754 yılında yeni doğanda ilk defa havayolu kanülleri ile
entübasyon uygulanmıştır (Slutsky 2015).

Resim 2 : Boğulanları Canlandırma Cemiyeti ve Kullanılan Kanüller

Hava

kanüllerinin

bulunması

ve

endotrakeal

entübasyonun

uygulanması

1767’de

Amsterdam’da ilk resüsitasyon cemiyetinin (Boğulanları Canlandırma Cemiyeti) kurulumunu
beraberinde getirmiştir (Arıboğan 2015) (Resim 2). 1830’lu yıllarda Fransa’da Leroy ve
öğrencileri akciğer hastalıklarını ve ölümlerini incelenmiştir (Klazic 2012). 1893’de ise Fell
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ve O’Dwyer yaptıkları ameliyatlarda laringeal kanül ve ayakla idare edilen kanülleri
kullanmışlardır. Bu gelişmeyi 1896 yılında Matas’ın kullandığı kompresörler eklenmiştir
(Güler ve ark. 2010).
19.yy’a gelindiğinde ise negatif basınçlı mekanik ventilatörler ilk defa Alfred Jones tarafından
ortaya çıkmıştır (Klazic 2012). (Resim 3). Bu ventilatörler ilk üretildiğinde büyük silindir
şeklinde, hastayı içine alabilen kazan şeklinde üretilmiş; astım, amfizem, seminal zayıflık ve
dispepsi tedavisinde kullanılmıştır (Slusky 2015). 1876 yılında kişilerin göğüs ve karın
bölgesini kaplayan “demir akciğer” adı verilen negatif basınçlı ventilatörler Woillez
tarafından üretilmiştir (Slusky 2015).

1904 yılına gelindiğinde ise negatif basınçlı

ventilatörlerin ikincil şekli üretilmiştir. Yeni diyazn negatif basınçlı ventilatörler sadece
torasik bölgeyi kaplayan kabinler haline dönüştürülmüştür. 1908 yılında respiratör projesi
için ilk patent alınmış, 1926 yılına gelindiğinde ise farklı solunum ritimleri ve derinliğinin
ayarlanabildiği ilk taşınabilir pnömotik çember üretilmiştir. 1931 yılında Emorson’un
geliştirdiği çelik akciğer 1948-49 yılları arasında Los Angeles’da yaşanan polio endemisinde
kullanılmıştır. Daha sonra hemşirelerin bakımını kolaylaştırmak için “demir akciğer odaları”
oluşturulmuştur (Dikensoy 2006). (Resim 4).

Resim 3 : Negatif Basınçlı Mekanik Ventilasyon ve Körük Sistemleri

Negatif basınçlı ventilasyonun ardından 1907 yılında Heinrih Drager tarafından pozitif
basınçlı ventilasyon geliştirilmiştir. Yeni üretilen ventilatörler cihazı gaz silindir içerisinde
basınçlı oksijen sağlayabilmekteydi ancak silindir bir kişi tarafından kontrol edilmek
zorundaydı. Birkaç yıl sonra 1952’de otomatik yapay ventilatör geliştirilmiş ve bu cihaz aynı
yıl Cophenac’da polimiyelit tedavisi gören 2722 hastada kullanılmıştır (Güler ve ark. 2010).
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Resim 4 : Polio Epidemisinde Kullanılan Demir Akciğer odaları

Pozitif basınçlı ventilatörler ise 1953 yılında fabrikalarda üretilmeye başlanmıştır. İlk
üretilen pozitif basınçlı ventilatörler sadece volüm kontrollü olarak üretilmiştir. Yıllar
içerisinde pozitif basınçlı mekanik ventilatörlerin gelişimi devam etmiş, 1967 yılında FiO2,
inspiryum/ekspiryum oranı, pozitif son ekspirasyon basıncı (PEEP) ayarlanabilen ve çeşitli
alarmları olan mekanik ventilatörler üretilmeye başlanmıştır. 1971 yılında ise ilk senkronize
modlu (SIMV) ventilatörler üretilmiş, 1980’lerde ise mekanik ventilatörler günümüzdeki
şeklini almıştır (Klazic 2012).
Ülkemizde son yirmi yıldır gelişen teknoloji ile tam veya kısmi ventilasyon desteği gereken,
kronik solunum yetmezliği olan hastalar evde de mekanik ventilatörleri kullanabilmektedir.
Mekanik ventilasyonun evde de kullanılması hastaların yaşam kalitesini arttıran bir uygulama
olması nedeniyle günümüzde yaygınlaşmaktadır (Karakurt 2003; Kaya ve ark. 2005). Ayrıca
evde mekanik ventilatörlerin kullanımı ve cihazların temin edilebilmesi için Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığının 25 Mart 2010 tarihinde yayımladığı 27532 sayılı resmi gazetede
“Sağlık Uygulama Tebliğ” kapsamında yer almaktadır.(Kaya 2015).

Resim 5. Ev tipi mekanik
ventilatör
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Sonuç olarak, mekanik ventilatör tarihi gelişimine bakıldığında zaman içinde hastaların
solunum fonksiyonlarının optimal düzeyde sağlanacak şekilde değiştirildiği, antik çağlardan
günümüze dek uzanan zaman içinde bazen yavaş bazen de hızlı ilerlemeler kat ettiği
görülmektedir.
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SS-93 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMALARI
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ÖZET
Cerrahi hemşireliği uygulamalarında geçmişten günümüze kadar büyük değişimler ve
gelişmeler yaşanmıştır. Son zamanlarda cerrahi hemşireliğindeki uygulamalar geleneksel
yöntemlerle değil kanıta dayalı olarak yapılmaktadır. Böylelikle çalışan, hasta ve çevre
güvenliği artmakta, daha iyi koşullarda bakım verilmesi sağlanmakta ve zamandan tasarruf
elde edilmektedir. Bu makale cerrahi hemşirelerinin cerrahi öncesi, sırası ve sonrası
uygulamalarda değişim ve gelişiminin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Günümüzde cerrahi öncesi, sırası ve sonrası uygulamalarda hastalar ve sağlık çalışanları
yönünden olumlu gelişmeler olmaktadır. Hemşirelerin de cerrahi öncesi, sırası ve sonrası
kaliteli bakım vermeleri için gelişmeleri ve kanıta dayalı uygulamaları takip etmesi
gerekmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalarla birlikte cerrahi öncesi ve sırası uygulamaların
değişmesi ve gelişmesi bakımın kalitesini daha da artıracağı, hastanede kalış süresinin
azalacağı ve buna bağlı olarak maliyetin azalacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu alanda
çalışmaların sürdürülmesi oldukça önemlidir.

ABSTRACT
Surgical nursing practices have undergone great changes over time, and recently they have
moved from practices based on tradition to more evidence-based practices. In this way,
security is increasing for workers, patients and the environment, care is being provided under
better conditions, and time is being saved. The purpose of this article was to examine the
changes and developments in the practices of surgical nurses before and during operations.
In conclusion, positive developments are taking place in practices before and during
operations with regard to patients and health workers. Nurses must keep up with
developments and evidence-based practices in order to give quality care before and during
operations. It is thought that with studies in this field, changes and developments in practices
before and during operations will further increase the quality of care, reduce the duration of
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stay in hospital, and in this way reduce costs. For this reason, it is important to continue
research in this area.
GİRİŞ
“Cerh” sözcüğü yara anlamına gelen arapça kökenli bir sözcüktür. “Cerrah” ise yara ile
uğraşan kişi anlamına gelmektedir. Buradan yola çıkarak cerrahi hemşireliği, yara bakımı
yapan kişi olarak tanımlanmaktadır (1,2,3). İlk çağlardan bu yana insanlar hastalık nedenlerini
araştırmışlar, ağrı ve ızdıraptan kurtulma, fizik görünümü düzeltme, fonksiyonları maksimum
düzeye çıkarma gibi durumlar için uğraş vermişlerdir. Cerrahi 19. yy’a kadar kaba ve tehlikeli
tedavi şekli olarak görülmüştür (1,2,3,4).
TARİHSEL SÜREÇTE CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ VE UYGULAMALAR
İlk insanlar kanamayı durdurma ile ilgili çalışmalar yapımışlardır. Ancak ilk cerrahi tedavi
kraniyal dekompresyondur (1,2,3,4). Bu dönemde cerrahi hemşireliği ile ilgili bilgiye
rastlanmamış olup kiliseye sığınmış kadınlar ve rahibeler bu dönemde hastalara bakım
vermiştir. Bu dönemde bandaj yapma, yağ, şarap ve kına çiceği ile pansuman yapma,
hastaların diyetine özen gösterme ve laksatif kullanımına ilişkin bilgilere ve uygulamalara yer
verilmiştir. IV. yy yaşayan Fabiola kötü kokulu, cerahatli yaraların yıkanması konusunda
uğraş vermiştir (1,5).
Mısır döneminde temizliğe verilen önem dikkati çekmektedir (14). Mezopotamya’da anatomi
ilerlemiştir. Buna bağlı olarak cerrahide gelişmiştir. Çin ve Japonya’da günümüzde de varolan
akapunktur tedavisi kullanılmıştır (1,5). Hindistan’da zina yapıp burun kesme cezası
verilenlere yapılan cerrahi girişimler plastik cerrahinin gelişmesini sağlamıştır (1,2,5).
Milattan Önce (M.Ö.) 800’lerde cerrahi hemşireliği ile ilgili ilk uygulama ve prensiplerden
söz edilmiştir. Bu dönemde Hindistanlı hekim Sustura hemşireleri asistan olarak çalıştırmıştır
(5,6).
Rönesans döneminde üniversiteler yaygınlaştırılmış ve cerrahi önem kazanmıştır (5). Modern
tıp döneminde Lister yara enfeksiyonlarının önlenmesi için, Pasteur’de mikrop teorisini göz
önünde bulundurarak bazı uygulamalar yapmıştır (1,2,5). 19. yy sonlarında sağlanan
gelişmelerle cerrahinin gelişmesindeki iki engel “ağrı” ve “enfeksiyon” ortadan kaldırılmıştır
(1,2,4).
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İkinci Dünya Savaşı’nda şok tedavisi ile ilgili gelişme ve beraberinde ameliyat öncesi ve
sonrası bakım ile yoğun bakım özelleştirilmiştir (5). Florance Nightingale’in 1859 yılında
yazdığı “Hemşirelik Üzerine Notlar” kitabında ameliyathanelerin yanında ayrılan küçük
odada hastaların ameliyat etkisi geçinceye kadar veya hasta uyanıncaya kadar yoğun bakımda
kaldığı belirtilmektedir (7,8). Florance Nightingale ve arkadaşları pansumanlarda aseptik
tekniklere uyarak ölüm oranının düşmesinde önemli rol oynamıştır (7,8).
Ameliyathane hemşireliği 1880 yılından itibaren genel bir çalışma alanı olarak ele alınmıştır.
XIX. yüzyılda ameliyathane hemşireliği uzmanlık alanı olarak kabul edilmiştir (1,9). Safiye
Hüseyin Hilal-ı Ahmer cemiyeti başkanı Besim Ömer Paşa’nın organize ettiği hasta bakıcı
kurslarına gitmiş ve Balkan Harbi’nde İngilizlere verilen Kızılhaç Hastanesi’nde çalışmıştır.
Burada ameliyatlara girmiş ve yara bakımında uzmanlaşmıştır (1,9).
Modern tıbbın gelişmesi ile birlikte hemşirelik alanında çeşitlilik başlamıştır. 20. yüzyılın
başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) büyük hastanelerin çoğunda dahiliye,
cerrahi ve doğum servisleri oluşturulmuştur. Bununla birlikte bu servislerde çalışacak
hemşirelerin yetiştirilmesi konusu gündeme gelmiştir (10,11,12). Bu dönem sonrasındaki
aşağıdaki gelişmeler olmuştur:


Hemşirelik dersleri içinde 1875 yılında cerrahi aletler, ameliyata hazırlık, bandajlama ve
hemostaz gibi konulara yer verilmiştir (9,13).



Cerrahi hemşiresi 1890’larda cerraha sünger uzatma ve sargı bezini sararken yardım etmekte
görevlendirilmiştir (9,13).



Öğrenci hemşirelere alet temizliği görevi 1891’de, 1896’da ise asistanlık verilmiştir.



Hemşirelere ameliyat hazırlığı 1900-1919 yılları arasında, ortamın hazırlığı ve hasta
bilgilerini alma gibi görevler verilmiştir (9,13).



Smith 1916’da ameliyathane hemşiresi olarak ilk kez maske ve kep giymiştir (9,13).



Tıbbi bilimsel gelişmelere bağlı olarak cerrahi hastasının bakımı 1940-1959 yılları arasında
hızla ilerlemiştir (9,13).



M.Crawford 1945’de scrub ve sirküle hemşire kavramını kullanmıştır (9,13).



Ameliyathane Hemşireler Birliği (Assocation of Operating Room=AORN) 1949’da
kurulmuştur (9,13).



Ameliyat öncesi hazırlıkta 1960 yılından sonra hasta eğitimi yapılmaya başlanmıştır (9,13).
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMALARI
Profesyonel olarak cerrahi hemşireliği; ameliyat öncesi ve sonrası bakım, hastanın güvenli bir
ortamda sağlığını kazanmasını sağlama, fiziksel, ruhsal, sosyo kültürel gereksinmleri temel
alarak bireyselleştirilmiş hemşirelik girişimlerini uygulama olarak tanımlanan bir hemşirelik
dalıdır (13,14). Cerrahi hemşireliği; hastanın ameliyatına karar verildiği andan başlayarak ev
ortamına geçene kadar verilen bakımı kapsamaktadır.
Cerrahi uygulamalarında;


Cerrahi asepsiye duyarlılık,



Kanıt temelli bilgilerin kullanılması,



Tanı ve tedavideki gelişim,



Anestezi alanındaki hızlı gelişmeler,



Laboratuvar hizmetlerinin gelişmesi,



Lazer kullanımı, nükleer tedavide ilerleme,



Ekip yaklaşımının önemsenmesi ve ön plana çıkması,
Nitelikli bakım yöntemlerinin uygulanması nedeni cerrahi hemşireliği uygulamalarında da
hızlı bir gelişme görmüştür. Günümüzde oldukça yoğun bir şekilde uygulamalarda değişimler
görülmeye devam etmektedir. Ameliyat öncesi, sırası ve sonrası bazı uygulamaların değişimi
aşağıda verilmiştir:
Amerikan Anestezistler Derneği’nin (American Society of Anesthesiologists-ASA) 1999
yılında yayınladığı rehberde elektif cerrahiden 6 saat önce hafif bir öğün (kızarmış ekmek ve
berrak sıvı), 2 saat öncesine kadar berrak sıvıların alınması önerilmektedir. Daha önceki
uygulamalarda ise gece yarısından sonra aç kalma önerilmekteydi. 2011 yılında güncellenen
ve günümüzde hala geçerliliğini koruyan rehberde ise obez, gastroözofajeyal reflü, diyabet ve
doğum aşamasında olmayan hamile kadınların elektif cerrahi öncesi iki saat öncesine kadar
berrak sıvıları, dört saat öncesine kadar yumuşak gıdaları, altı saat öncesine kadar ise katı
gıdaları alması önerilmektedir (Kanıt seviyesi 2, öneri derecesi D) (15).
Mekanik bağırsak temziliği ameliyat öncesi en önemli uygulamalardan birisiydi, bağırsak
boşatılmamışsa insizyon bölgesinde açılma ve yara enfeksiyonu olacağı düşünülürdü.
İngiltere Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (National Institute for health and care

576

excellence-NICE)’ın 2008’de yayınladığı rehberde gerekmedikçe spesifik ameliyatlar dışında
mekanik bağırsak temizliği önerilmemektedir (16).
Ameliyat bölgesindeki kılların temizliği tüm ameliyatlar için önerilmekteydi. Hastalık
Koruma ve Önleme Merkezi (The Centers for Disaese Control and Prevention-CDC), NICE
ve AORN önerilerine göre zorunlu olmadıkça temizlenmemesi gerektiği belirtilmektedir. Kıl
temizliği gerekli ise jilet yerine klipper veya tüy dökücü kremlerin kullanımı önerilmektedir
(16).
Ameliyat öncesi duş daha önce önerilmemekteydi. Ancak güncel rehberlerde ameliyattan bir
gece önce sabun veya cilt antiseptiği ile duş alma veya banyo yapılması önerilmektedir
(17,18).
Geçmişte cerrahi esnasında mikroorganizmalardan korunmak için bez maske kullanılırken
günümüzde tek kullanımlık maskeler kullanılmaktadır (Kanıt Düzeyi:1B) (19).
Eskiden ayakkabıların üzerine bileğin yukarısına kadar uzanan patikler giyilmekteydi. Bugün
ayakkabı kılıfı ve galoş kullanılmamaktadır (Kanıt Düzeyi:1B) (19).
Geçmişte cerrahi el yıkama fırçalanma tekniği ile 15 dakika sürmekteydi. Ancak bugün
fırçalanmanın gerekli olmadığı, günün ilk vakasında 4-6 dakika arasında, diğer vakalarda 3-5
dakika

arasında

yapılan

cerrahi

yıkanmanın

enfeksiyonları

önlediği

rehberlerde

belirtilmektedir (Kanıt Düzeyi:1B) (18).
Eskiden eldivenlerin bulunduğu paket içindeki küçük pudra paketi parmak uçlarıyla açılarak
eller pudralanırken şimdi ise tüm eldivenler kendinden pudralı olup, büyüklüğüne göre
numaralandırılmaktadır (20,21,22).
Büyük gömleğin bağlanması sırasında geçmişte sterilitesi bozulan arka kısımlarının
kapatılması için gömlek arkalığı giyilirken bugün kullandığımız box gömlekleri arkasından
bağlandıktan sonra önünde bulunan bağcıkları ile dönülerek arkası da steril hale
getirilmektedir (20,21,22).
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Sonuç olarak, cerrahi öncesi, sırası ve sonrası uygulamalarda hastalar ve sağlık çalışanları
yönünden olumlu gelişmeler olmaktadır. Hemşirelerin de cerrahi öncesi, sırası ve sonrası
kaliteli bakım vermeleri için gelişmeleri ve kanıta dayalı uygulamaları takip etmesi
gerekmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalarla birlikte cerrahi öncesi ve sırası uygulamaların
değişmesi ve gelişmesi bakımın kalitesini daha da artıracağı, hastanede kalış süresinin
azalacağı ve buna bağlı olarak maliyetin azalacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu alanda
çalışmaların sürdürülmesi önemlidir.
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SS-94 CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNİN TARİHSEL SÜREÇTE GELİŞİMİ

DEVELOPMENT OF SURGICAL NURSING EDUCATION THROUGH THE
HISTORY
Yelda CANDAN DÖNMEZ1, Hatice Eda YOLTAY1, Fatma DEMİR KORKMAZ1
1

Ege Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

ÖZET
Çalışmalar sonucunda cerrahinin tarihçesine yönelik yayınlar bulunmakla birlikte cerrahi
hemşireliği ile ilgili yayınların kısıtlı olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle cerrahi hemşireliği
eğitiminin tarihçesi cerrahinin gelişimi ile paralel olarak ele alınmıştır. Bu makale cerrahi
hemşireliği eğitiminin tarihsel süreçte gelişim ve değişimini incelemek amacıyla yapılmıştır.
M.Ö.4000- MS.1500 yılları arasında hemşireler ruhani liderle çalışıyordu. Bu dönemde
Hammurabi Kanunları geçerliydi. Ortaçağ (M.S.130-200) hemşireler için karanlık bir
devreydi. Ortaçağ İslam döneminde ise tıbbi eğitimin arttığı görülmektedir. Bu dönemde tıp
deney metoduna dayandırılmış, tıbbi yayınlar yapılmış, tıbbi derslerde Hipokrat, İbn-i Sina,
Razi ve Galinos’un eserleri okutulmuştur.
1500-1842 yılları arasında hemşirelik eğitiminde henüz bir gelişme görülmemektedir.
Charity’in 1633’de yaptığı hemşirelik düzenlemeleri hemşirelik eğitiminin temellerini
oluşturmaktadır. Amerikan Hastanesi’nde (1612) hemşireler bakıma katılmıştır. Hemşirelik
eğitimi ise 1775-1777 yılları arasında başlamıştır.
1843’den günümüze kadar hemşireler, cerrahların yanında çalışıyor ve bazı eğitimler alarak
zayıf steril teknikleri uyguluyordu. Amerika Birleşik Devletleri St Mary’s Hastaneleri’nde altı
aylık hemşirelik ile ilgili kurs verilmekteydi. Düzenlenen bu kursta Anna M.O’Nell’in cerrahi
hemşireliği ile ilgili sekiz hafta da verdiği eğitim cerrahi hemşireliği ile ilgili ilk spesifik
eğitim olmuştur. 1950 yılında ise hemşirelere septik oda eğitimi verilmiştir. 1949 yılında
kurulan Amerikan Ameliyathane Hemşireleri Birliği (The Association of periOperative
Registered Nurses-AORN), 1969 yılında ameliyathanede profesyonel hemşirenin tanımını
yapmıştır. 1984 yılında perioperatif hemşirelik üzerinde durulmaya başlanmıştır. 2000’li
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yıllarda ameliyathanede öğrencilerin eğitimi için yeni projeler ve çalışmaların başlatıldığı
görülmektedir.
Ülkemizde ilk defa 1920 yılında, Amiral Bristol Hastanesine bağlı hemşire okulu açılmıştır.
1957’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanarak meslek lisesi denkliği kazanmıştır.


1946 yılında Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı, bünyesindeki yataklı tedavi kurumlarının
ihtiyacını karşılamak üzere Sağlık Meslek Liseleri (SML),



1955 yılında ise Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu,



1985 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları,



1991 yılında Anadolu Üniversite’sinde SML'si mezunlarının devam edecekleri önlisans
programı,



1968 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans
Programı,



1972 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde doktora eğitimi başlamıştır.
Sonuç olarak, cerrahi hemşireliğine yönelik pek çok sertifika, eğitim ve kurs programları
yürütülmüştür. Cerrahi hemşireliği ile ilgili istenen noktaya ulaşmak için lisans, yüksek lisans,
doktora eğitimlerinin yanı sıra sertifika programlarının, eğitimlerin, kursların ve bilimsel
toplantıların düzenli olarak devam etmesi ve sayısının artması cerrahi hemşireliğinin daha iyi
bir konuma gelmesinde büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

ABSTRACT
It has been determined that although there are publications on the history of surgery, there are
few on the history of surgical nursing. For this reason, the history of surgical nursing training
is considered here together with the development of surgery. This study was conducted with
the aim of examining development and change through the history of surgical nursing
training.

Between 4000 BC and 1500 CE, nurses worked with spiritual leaders. In that period, the laws
of Hammurabi were applied. The Middle Ages were a dark time for nursing. However, in the
medieval Islamic period, medical education saw an increase. In this period, medicine was
based on the experimental method, medical writings were published, and the works of
Hippocrates, Ibn-i Sina, Razi and Galen were taught in medical classes.
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Between the years of 1500 and 1842, there was as yet no advance in nursing training. Nursing
rules drawn up by Charity in 1633 formed the basis of nursing education. In the American
Hospital (1612), nurses took part in care, and nursing training began in 1775-1777.

From 1843 until today, nurses have worked alongside surgeons, and after acquiring some
training have applied sterile techniques. In St Mary’s hospitals in the United States of
America, six-month courses were given on nursing. In this course, the training given over
eight weeks on surgical nursing by Anna M. O’Neill was the first specific training on surgical
nursing. In 1950, the first septic room training was given to nurses. AORN, founded in 1949,
defined the professional nurse in the operating theater. In 1984, perioperative nursing began to
be defined. In the 2000s, new projects and studies were started for student training in the
operating theater.

In 1920 for the first time in our country, a nursing school attached to the Amiral Bristol
Hospital was opened. In 1957, it was approved by the National Education Ministry and gained
equivalence as a vocational high school.


In 1946, the Health and Social Assistance Ministry opened the Health Vocational High
Schools to meet the need for in-patient institutions in its structure.



In 1955, Ege University College of Nursing was opened.



In 1985, the Health Services Vocational Colleges were opened.



In 1991, an associate degree program was started in Anadolu University for vocational high
school graduates to continue their education.



In 1968, a Master’s degree program and in 1972 a doctoral program in surgical nursing were
started at Hacettepe University.



In addition to this, an Operating Theater Nursing Certificate Program concerning surgical
nursing training was approved by the Ministry on 25 July 2011.

In conclusion, despite a certificate program, training and courses on surgical nursing has not
attained the desired point. For this reason, it is thought that not only the bachelor’s, masters
and doctorate education which is given should be taught, but also nation-wide certificate
programs, training and courses should be given and their numbers increased, and this will
make a large contribution to improving the position of surgical nursing.
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GİRİŞ
Berber dükkanlarından günümüz modern ameliyathanelerin gelişimine kadar geçen süreçte
anestezideki gelişmeler, enfeksiyonun önlenmesi, kanamanın kontrolü vb. konularda cerrahi
eğitimin derin izleri görülmektedir (1,2,3). Ameliyathanede çalışanların kendilerini
yenilemeleri ve bilgilerini güncel tutmaları için eğitimin önemi tartışılmaz bir gerçektir.
Bunun yanında yeni ameliyathane çalışanı yetiştirmek de oldukça zor ancak ameliyathanedeki
uygulamaların devamı için gereklidir. Bu eğitim, usta-çırak ilişkisine dayandırılmamalı birden
fazla

eğitmenle

mümkün

olduğunca

teknolojiden

yararlanılarak

sistematik

olarak

yürütülmelidir. Cerrahi branşlarda eğitim, teorik olarak elde edilen bilgilerin uygulaması ve
deneyim sahibi olan kişilerin çalışmasının izlenmesi ile gelişen bir süreçtir (4). Bu eğitim
sırasında ekip çalışma ruhunun önemi unutulmamalıdır. Ameliyatta uzman ve hemşireler bir
yandan hastanın sağlığına kavuşması için gerekli müdahaleyi yaparken bir yandan da asistan,
stajer doktor ve öğrenci hemşirelere eş güdümlü çalışma yöntemlerini ve cerrahi becerilerinin
artması için eğitim vermektedirler. Bu uygulamanın en önemli yönü kişinin teorik bilgisini
pratikte bizzat yaşayarak öğrenmesi ve tecrübe kazanmasıdır(4,5). Diğer bir yönü de kendi
görev ve sorumluluklarının yanı sıra ekip üyelerinin nasıl çalıştıklarını da gözlemleme imkanı
bulmasıdır. Ameliyathane hemşireleri birden fazla cerrahla farklı ameliyatlarda görev
alabilmektedir.

Her

cerrah

değişik

alet

ve

malzemeyi

tercih

edebilmektedir.

Ameliyathanelerde yaklaşık 2 bin adet özelleştirilmiş cerrahi alet olduğu bilinmektedir
(5,6,7). Ameliyathane hemşiresi sadece aletin kullanım amacını değil, mekanizmasını hastaya
olan etkilerini, aletin güvenli kullanımını ve hastanın ona vereceği cevabı iyi bilmelidir.
Bunlara ilaveten ameliyathane hemşiresinin, aletin olası arızalanması durumunda, hastaya
zarar gelmesini önlemesi gerekmektedir. Bu durum hemşireye etik bir sorumluluk
yüklemektedir. Bu nedenle her cerrahi dal için özel eğitim gereklidir.
TARİHSEL SÜREÇTE CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ
Milattan Önce (M.Ö.) 3000 yıllarında Mısır papirüslerinde litotomi, hadım etme, ampütasyon,
göz operasyonları ve yara bakımlarına ait bilgilere rastlanmaktadır. M.Ö. 1900’lerde Babiller,
Sümerlerden aldıkları tıbbi ve cerrahi bilgileri Hammurabi Kanunları ile daha iyiye
götürdüklerini görüyoruz (1,2,8,9). M.Ö. 800 yıllarında Hintlilerin özellikle ceza olarak burun
kesilmesi ile uygulanan plastik cerrahideki başarıları bilinmektedir. Homerosun İlyadası’nda,
Yunan savaşlarında oluşan ağır yaraları ve yaraların prognozu ile ilgili bilgilere
rastlanmaktadır. Yunan hekimi olan Ashelepiyos tıbbi ve cerrahide geliştirdiği tekniklerle
bilinmektedir (1,2,8,9). Hipokrat M.Ö. 460-357’lerde onun tekniklerini güncelleştirmiştir. Bu
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dönemde eklem kaymaları, kırıklar, yara iyileşmesi, hemoroid ve rektal fissür ameliyatlarına
özgün bilgiler bulunmaktadır. Dünyada ilk hastane Hristiyanlar tarafından Milattan Sonra
(M.S.) 369’da Kayseri’de “Kayseri Hastanesi” olarak kurulmuştur. M.Ö.4000- MS.1500
yılları arasında hemşireler ruhani liderle çalışmışlardır. Bu dönemde Hammurabi Kanunları
geçerli olmuştur (1,2,8,9).
Orta çağ (M.S.130-200) hemşireler için karanlık bir devreydi. Orta çağın başlarında gezgin
cerrahların fıtık-katarak gibi ameliyatları yapıp sonuçlarını görmeden hastaları bırakıp
gittiklerine özgü bilgilere rastlanmaktadır. Orta çağ İslam döneminde ise tıbbi eğitimin arttığı
görülmektedir (1,2,8,9).
Romalılar-Yunanlılardan aldıkları tıbbi ve cerrahi bilgileri kendilerine göre uyarlamışlar ve
hastane sistemini geliştirmişlerdir. Tıbbi ve cerrahi hastalıkları ayırmışlardır. Hastanelerin
oluşması ve modernleşmesi ile pek çok hasta; ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat
sonrası dönemi hastanede geçirmeye başlamıştır (1,2,3,8,9).
1500-1842 yılları arasında hemşirelik eğitiminde bir gelişme görülmemektedir. Charity’in
1633’de yaptığı hemşirelik düzenlemeleri hemşirelik eğitiminin temellerini oluşturmaktadır.
Amerikan Hastanesi’nde (1612) hemşireler bakıma katılmıştır. Hemşirelik eğitimi ise 17751777 yılları arasında başlamıştır (3,10,11).
Amerika Birleşik Devletleri’nde on dokuzuncu ve yirminci yüzyılın başlarında, büyük
hastanelerin çoğunda yetişkin hastalar tıbbi, cerrahi ve obstetrik koğuşlara ayrıldı. Ulusal
Hemşirelik Eğitimi Birliği (National League for Nursing Education=NLNE) müfredat
rehberinde; tıbbi hemşirelik, cerrahi hemşirelik ve hastalık önleme (kişisel hijyen vb) gibi
konular ele alınmıştır (3,10,11).
Tıbbi ve cerrahi hemşireliğinin 1930’larda, tek, disiplinler arası bir derste öğretilmesi
önerilmiştir. Bu dönemde tıbbi ve cerrahi derslerinin ayrılması yapay bir ayrım olarak
görülmüştür. NLNE 1937’de çıkardığı rehberde, tıbbi ve cerrahi hemşirelik için “Kombine
Kurs” programına çağrıda bulunmuştur. Öğrencilerin sadece anormal fizyolojik durumların
teorisi ve tedavisini öğrenmelerinin yanı sıra sağlığın teşviki, psikoloji, sosyal ve fiziksel
yönden hastanın sağlığını etkileyen faktörleri de öğrenerek hastaya tam vermeleri
beklenmiştir (2,8,12).
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St Mary’s Hastaneleri’nde 1937’de öğrencilere altı aylık bir eğitim verilmiştir. Bu eğitimde
daha çok teknik beceriler öğretilmiştir. Daha sonra geliştirilen eğitim programlarında Anna
M.O’Neill sekiz haftalık bir kursu, ameliyathane hemşireleri için düzenleyerek bu kursta; etik,
cerrahi teknikler, anestezi vb. konular üzerinde durmuştur. Septik oda konusunda eğitim
1950’de verilmiştir (2,8,12).
AORN 1949’da yılında kurulmuştur. Tüm konularla ilgilenmiş ve 1969’da ameliyathanede
profesyonel hemşirenin tanımını geliştirmiştir. Aynı yıllarda Avrupa’nın çeşitli merkezlerinde
Ameliyathane Hemşireleri Dernekleri kurulmuş olup ve birçok sempozyumda hemşirelik
eğitiminin ele alındığı görülmüştür (13). 1976’da ameliyathane hemşiresinin rolü yeniden ele
alınmıştır. 1984-1985’lerden sonra Perioperatif Hemşirelik rolü üzerinde durulmaya
başlanmıştır. Ameliyathanede öğrencilerin eğitimi için yeni projeler üretilirken özellikle bu
projelerle 2000 yıllarının öğrencilerine yönelik çalışmalar yapılmıştır (2,3,8,13).
AORN 1954’de, ilk ulusal kongre düzenlendiğinde yaklaşık 1700 hemşire ve 300 davetli
katılımcının kongrede olduğu belirlenmiştir (2,3,8,13). Daha sonra 1995’de perioperatif
hemşireliğin 50 yıl öncesi (1940’lardan itibaren) üzerinde duran Giardano, ameliyathanede
görevli olan hemşirelerin anılarını anlatan bir çalışma sunmuştur(2). Bu çalışmada sivil ve
askeri alanda görev yapan ameliyathane hemşirelerinin, uygulamalarda yaşadıkları değişimler
hakkında toplanan bilgiler aktarılmıştır. Bu çalışmanın sonunda hemşirelerin üzerinde
durdukları konu olarak onların kendi ifadeleri ile “yeni teknoloji ameliyathane hemşirelerinin
yaptıkları çalışmaların çoğunu değiştirmiş ancak hasta bakımı aynı kalmıştır” denmiştir(2).
1999 yılında yapılacak olan kongrede ameliyathane hemşireliğinin tarihçesi ayrı ve detaylı
olarak ele alınacağı da bu çalışmalarda belirtilmiştir.
1960’larda disiplinler arası çalışma, tıbbi ve cerrahi hemşirelik uygulamalarının bütünlüğü
kabul edilmeye başlanmıştır(8).
1970’lerde, tıbbi-cerrahi hemşireliği de dahil olmak üzere birçok hemşirelik uzmanlığı için
standartlar geliştirilmiştir (1,12) Amerikan Hemşireler Derneği (American Nurses
Association=ANA) tarafından yazılan standartlar, “Tıbbi-Cerrahi Hemşirelik Uygulaması”
şeklinde 1974 yılında yayınlanmıştır.

Verilerin toplanması, hemşirelik tanılarının

geliştirilmesi ve hemşirelik hedefleri ile bakım planlarının geliştirilmesi, uygulanması ve
değerlendirilmesi üzerinde yoğunlaşılmıştır(1,12).
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1991 yılında, Tıbbi-Cerrahi Hemşireler Akademisi (Academy of Medical-Surgical
Nurses=AMSN) , tıbbi-cerrahi hemşireleri için bağımsız, profesyonel organizasyon sağlamak
için kurulmuştur (3,9,12,14).
1996 yılında AMSN, ANA dökümanları üzerine çalışarak “Tıbbi-Cerrahi Uygulama
Standartlarını” yayınlamıştır. 2000 yılında bu standartlar revize edilmiştir(14). Hemşireliği bir
bütün olarak etkileyen son eğilimler, ileri düzey hemşirelik uygulamalarının yaygınlaşması,
kalite iyileştirme çalışmaları, mesleki uygulama modelindeki değişikliklerin daha fazla sayıda
dahil edilmesi tıbbi-cerrahi hemşireleri de etkilemiştir (3,9,12,14).
TÜRKİYE’DE CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ
Türkiye’de hemşirelik eğitimi ile ilgili 1920’den itibaren dört temel eğitim programı
önerilmiştir. Bu eğitim programları Diploma programları, önlisans, lisans ve lisansüstü
eğitimi şeklinde verilmektedir. Diploma programları 1920’lerde başlamıştır. Programın
içerisinde hemşirelere enjeksiyon, aşılama, pansumanları değiştirme ve genel hasta bakımı ile
ilgili eğitim verilmiştir. Program tamamlandıktan sonra ise bakım verme yetkisi verilmiştir.
Bu program 1958 yılında 4 yıla çıkarılmıştır. Bu lise düzeyindeki program Ulusal Sağlık
Bakanlığı yetkilileri tarafından hazırlanmıştır (15,16,17,18).
Önlisans programları Amerika Birleşik Devletleri’ndeki önlisans programlarından modellenen
iki yıllık önlisans programları 1985-1996 yılları arasında sunulmuştur. Bu programlar, daha
sonra ortaya çıkan hemşirelere yönelik talebi karşılamak amacıyla üniversiteler arasında iki
yıllık programlar olarak başlatıldı. 1996 yılında bazı önlisans programları hemşirelere
profesyonel bir hemşire olarak performans gösterecek yeterli bir hazırlık yapmadığı
gerekçesiyle kapatılmıştır. Diğer önlisans programları da dört yıllık lisans programlarına
dönüştürülmüştür (15,16,17,18).
Lisans programları 1955 yılında başlamıştır. 1990 yılına kadar, Türkiye’de sadece beş
üniversite hemşirelik programını yürütmüştür. Önlisans programlarının kapatılmasıyla lisans
programlarının sayısı artmıştır. 2007 yılına kadar lisans programlarına kadınlar alınırken
2007’den sonra erkekler de lisans hemşirelik programlarına kabul edilmiştir. Hemşirelik
lisans programında cerrahi hastalıkları hemşireliği dersi kapsamında cerrahi ve ameliyathane
ile ilgili eğitimin verilmiştir (15,16,17,18,19).
586

Hemşirelikte yüksek lisans programı ülkemizde 1968 yılında başlamıştır. Ülkemizde yüksek
lisans programları sekiz bölümü içermektedir. Bunlar; hemşirelik temelleri, tıbbi hemşirelik,
cerrahi hemşireliği, kadın sağlığı hemşireliği, pediatri hemşireliği, psikiyatri hemşireliği, halk
sağlığı hemşireliği ve hemşirelik yönetimidir. Doktora programı ise ülkemizde 1972 yılında
başlamıştır (20,21). Bunun yanında cerrahi hemşireliği eğitimine yönelik Ameliyathane
Hemşireliği Sertifika Programı Bakanlık makamının 25 Temmuz 2011 tarihli onayı ile
yürürlüğe girmiştir (22,23).
Sonuç olarak tedavi yaklaşımı olarak cerrahi girişim seçildiğinde hemşirelik bakımı
profesyonel ve teknik düzeyde gerçekleştirilir. Profesyonel meslek olma özelliği hemşirelik
bakımını etkilerken, mesleğin kendi kurallarını ve ahlaki değerlerini tanımlar, kendi
işlevlerini ve standartlarını koyarak yürütülmesini sağlar. Araştırmalar yoluyla mesleğine
özgü bilgi birikimini geliştirir ve bunun hastaların bakımına yansımasını gerçekleştirir. Bunun
için cerrahi hemşirelerinin uygulama ve davranışlarını kontrol etme ve gerektiğinde
değiştirmede periyodik olarak kendi değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir. Profesyonel
hemşireler topluma güvenli bir biçimde hizmet vermede sorumluluğa sahip, insanların
optimal sağlıklarının yükseltilmesini amaç edinmiş kişiler olduğu için aldıkları eğitim
önemlidir. Bu doğrultuda cerrahi hemşireliği ile ilgili güncel eğitim programlarının periyodik
olarak yürütülmesi önemli derecede yarar sağlayacaktır.
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SS-96 BAKIRKÖY’DE REFORM SÜRECİ ve HEMŞİRELİK
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ÖZET
Bu bildiri, Türkiye’de psikiyatri tarihinin mihenk taşı olan, eski adı ile Bakırköy Akıl
Hastanesi’nde (BAH) çalışan hemşirelerin 70’li yıllarda yaşadığı zorluklara ve 1980’de
BAH’de gerçekleşen reform sürecinde ki rolüne ışık tutmak amacı ile hazırlanmıştır. Bu
dönemde çalışmış hemşireler ile (Sibel Coşkun tarafından) yapılmış ve deşifre edilerek
Bakırköy’ün Gizli Tarihi adlı kitapta hemşirelerin isimleri ile yayınlanmış röportajlardan ve
ilgili literatürden derlenmiştir.
Daha çok depo hastanesi olarak işlev gören BAH’nde ikinci dünya savaşı sonrası yaşanan
imkansızlıklar hastaneyi de oldukça etkilemiştir. Bu yıllarda; hemşire sayısı parmakla
sayılabilecek kadar azdır,

hemşire yerine mübaşir /onbaşı personellerin çalıştığı

görülmektedir. Mübaşirlerin hastanede ve hekimler üzerinde belirgin hakimiyetleri olduğu ve
hemşireleri dışladıkları anlaşılmaktadır. Hijyenik olmayan koşullarda, dizanteri, verem gibi
hastalıklar ve ölümler artmış olup hastalar bit, pire içindedir. 1969’da hastaneye lisans
mezunu başhemşire Kamuran Cem atanır. Başhemşire karşılaştığı manzara karşısında dehşete
kapılıp, bir şeyleri değiştirmek istese de mubaşirlerin direnci ile karşılaşmış, uzun süre yeterli
destek alamamıştır. 1980’de hastaneye başhekim olan Dr. Yıldırım Aktuna hastane koşullarını
iyileştirmek için, bir yardım kampanyası başlatmış ve hastaneye 800 kadar hemşirenin
atanmasını sağlamıştır. Başhemşirenin ve başhekimin disiplinli, kararlı tutumu ile önce
fiziksel koşullar iyileştirilmiş, hastaların, yatak, çarşaf, giysi vb temel ihtiyaçları
tamamlanmış, özverili hemşirelik bakımı ile bit ve pire eradike edilmiş, hastaların hijyenini
sağlanmış, daha sonra hastalara özbakım becerileri öğretilmiştir.
BAH’nin 1940-1970 yılları arası karanlık dönemidir. Bu dönemden çıkışta ve hastane
reformunda hemşireler büyük rol oynamıştır; özveri, mesleki disiplin, insan sevgisi ve elbet
ekip çalışması ile…
Anahtar Kelimeler: Bakırköy Akıl Hastanesi Tarihi; Hemşirelik; Hasta Bakımı; Reform

590

ABSTRACT
This notification have been prepared to shed light on the role of nurses during Reform
experienced in Bakırköy Mental Hospital (BMH) in the beginning of 1980 after the
difficulties experienced in 1970’s years in Bakırköy Mental Hospital with its former name,
which is the touchstone of history of psychiatry in Turkey. It was compiled from interviews
with nurses working in this period (by Sibel Coşkun) and published in the book name of
Bakırköy's Hidden History.

BMH which mostly functions as a warehouse hospital was experienced difficulties after the
Second World War and was greatly affected. According to the results obtained from the
interviews with nurses worked to these years; the number of nurses is too less to be counted
by the finger, and it is seen that some staff called as corporal work instead of nurses except for
a few services. It is understood that the corporals have significant dominance in the hospital;
they can easily orient the physicians, and because of the concern that the nurses will take over
their dominance, they raised difficulties to nurses and applied mobbing. In this era when the
concept of hygiene was forgotten, many diseases such as dysentery and tuberculosis, and
deaths increased and the patients were in lice and fleas. In this period when several patients
died day by day (1969), Kamuran Cem, who had a bachelor’s degree, was appointed as the
head nurse. The head nurse horrified because of the terrifying scenes in hospital and she had
encountered and wanted to change something. But, she struggled with the resistance of
corporals and could not receive sufficent support from the administration and physicians for a
long time. Yıldırım Aktuna, who was appointed as head doctor to the hospital in 1980,
initiated a national aid campaign to reflecting the hospital conditions via the press. He
provided to appointing up to 800 nurses to the hospital and tryed to improve the bad
conditions. With the disciplined and decisive attitude of the head nurse and the head doctor,
the nurses first rehabilitated the patients by providing hygiene by taking care of them, then
teaching their self-care skills.

The years between of 1940-1970 were the dark period of BMH. The nurses played a big role
to changing bad hospital conditions and in 1980 reform period; with self-sacrifice,
professional discipline, human love and of course team work...
Keywords: Bakırköy Mental Hospital History; Nursing; Health care; Reform
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BAKIRKÖY AKIL HASTANESİ TARİHİ VE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR
Osmanlı Devleti’nin tarihinde psikiyatrik hastalar için Bimarhane ve şifahaneleri görüyoruz.
1873 yılında Süleymaniye Bimarhanesi, Toptaşı Bimarhanesi’ne taşınmış ve 1927’de ise
koşulları iyice kötüleşmiş olan Toptaşı bimarhanesi iyileştirilmek üzere Psikiyatrinin
duayenlerinden Dr. Mazhar Osman öncülüğünde Bakırköy’e Reşadiye Kışlası olarak
adlandırılan yere Emraz-ı Akliye

ve Asabiye Hastanesi adı ile taşınmıştır (1). Bugün ki

adı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi için uzun yıllar Bakırköy Akıl Hastanesi (BAH)
adı kullanılmıştır. Ve Bakırköy ilçesi BAH ile anılmış, anılmaya devam etmektedir.
BAH oldukça köklü bir tarihe sahip olup ilgi çekici hikayelere sahne olmuştur. Türkiye’de ki
psikiyatrinin tarihi ise BAH tarihi ile adeta bütünleşmiştir. Hastanenin ilk kurulduğu ilk
yıllarda mevcut binaların tamiri, yeni binaların inşaasında ve hastane arazisinde yapılan
tarımsal üretimde, mutfakta, çamaşırhanede vb. hastaların aktif çalıştığı o dönemden kalan
fotoğraf ve belgelerden anlaşılmaktadır. Personel yetersizliği nedeniyle zorunluluktan
kaynaklanmış olsa da hastaların süreçte aktif rol alması rehabilitasyon açısından değerlidir.
1940’da ise Mazhar Osman başhekimlikten alınmıştır. O yıllarda psikiyatrik tedavi
seçenekleri kısıtlı, hastane yatış süreleri uzundu. Özellikle ikinci dünya savaşı sonrası tüm
dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılardan Türkiye’de nasibini almış,

maddi zorluklar

hastanenin koşullarını daha da ağırlaştırmıştır. 1950’li yıllarda binalarda restorasyon ve ek
binalar yapıldığı, yeşil alanın arttırıldığı fakat hastane koşullarındaki olumsuzlukların devam
ettiği anlaşılmaktadır. 1800 hasta kapasitesine rağmen hasta sayısının 5000’e çıktığından,
hasta fazlalığı ve olumsuz koşullar nedeniyle artan enfeksiyon hastalıkları ile hasta
ölümlerinden bahsedilmektedir (1,2). “Maviş” isimli belgeselde Dr. Adil Üçok bu süreci
yokluk olarak tarif ederek “hastalar bir don gömleğe muhtaç kaldı” şeklinde durumu
özetlemekte,

Dr Rıdvan Cebiroğlu “ hastaneye geldiğimde hastanenin durumundan

ürkmüştüm, 14. Şizofreni servisini gezdiğimde servisin pek çok camı kırılmış, hastaların
birçoğunun üzerinde bir gömlek, iç çamaşırları yok, çıplak, taş üstüne basıyorlar, yerde küçük
gölcükler halinde idrar birikintileri” diyerek tarif etmektedir. Dr Faruk Bayülkem ise
hastaların çıplak ayak alaturka tuvaletlere gittiğini, ölüm oranlarının %35 olup ağırlıklı
dizanteri, ishal, verem gibi kötü koşullara bağlı hastalıklardan kaynaklandığını zor bir sefalet
dönemi yaşandığını belirtmektedir. Tüm bu yıllarda hemşire sayısının çok az olduğu, hasta
bakıcı ve onbaşıların hastalara bakımdan ziyade bir nevi inzibatlık/gardiyanlık görevi
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yaptıkları, o dönemde ihmalin yanı sıra bazı hastaların zincirlendiği hemşirelerin aktardığı
hikayelerden anlaşılmaktadır (3,5).
Literatürde aktarıldığı üzere Mazhar Osman’ın “Bimarhanelerin İdaresi Hakkında Nasihatler”
kitabında hastaları “biçare”, “mecnun” olarak adlandırarak, mevcut kötü koşulları
eleştirmekte, hastalara kötü muamele edilmemesini tavsiye etmektedir. “Şifanın az görüldüğü
yerlerde hastalıktan ziyade bakanlar suçludur” ifadeleri ile hasta bakımının önemini
vurgulamaktadır. Ayrıca, bimarhanelerde çalışacak olan hekimin ilk kutsal görevinin dayak
ve işkence ile inzibatı sağlamaya alışmış olan “cahil hastabakıcıların” görevlerine son vermek
olduğunu, asla hastaların zincire vurulmaması gerektiğini, hizmetlilerin nasıl eğitileceğini ve
akıl hastanelerinin nasıl olması gerektiğini belirtmektedir (2). Fakat Mazhar Osman’ın
koşulları düzeltme çabalarını ve önerilerini kendinden sonra gelen hekimlerin hayata
geçirmesinin pek kolay olmadığı, dönemsel sefaletin de etkisi ile BAH’nin yeniden Toptaşı
Bimarhanesi’nde ki kötü koşullara dönüşmeye başladığı anlaşılmaktadır. 1960-77 arası
başhekim olan Faruk Bayülkem ise bir taraftan hastanenin kötü koşullarını düzeltmeye çalışsa
da imkanların kısıtlılığı ile BAH’nde kötü koşulların devam etmiştir. Bu dönemde; ek bina
yapımı çalışmaları başlamış, bir takım atölyelerde (dikiş, çorap vb) sınırlı sayıda hasta
uğraş/üretim yoluyla rehabilite edilmeye çalışılmış, toplumun önyargılarını azaltmaya yönelik
halka açık şenlikler (halk dilinde deliler bayramı) düzenlenmiştir Fakat bu şenliklerin gösteriş
olarak kaldığı ve daha çok hastanenin kötü koşullarını gizlediği dönemin başhemşiresi
tarafından röportajda ifade edilmektedir (1, 2, 5). “Bakırköy’de 50 Yıl” adlı 1977 hastane
basımı kitapta da bu dönemin şenlikleri, rehabilitasyon faaliyetleri, hastaneye gelen ünlü
ziyaretçiler

detaylı

anlatılmakta,

hastane

ve

hizmetleri

övülmekte

ama

mevcut

olumsuzluklardan hiç bahsedilmediği görülmektedir.
1970’LERDE BAKIRKÖY AKIL HASTANESİ ve HEMŞİRELİK
BAH’ndeki hasta bakımına yönelik sorunlarda 2. Dünya savaşı sonrası yaşanan sefalet
dönemi, 1960 ihtilali ve çalkantılı politik süreçlerin etkisinin yanı sıra insan hakları ve hasta
haklarına ilişkin farkındalığın yetersizliği, ülkedeki psikiyatrik tedavi kurumlarının azlığı,
hemşireliğin ülkemizde yeni gelişen bir meslek olması dolayısı ile hemşire yetersizlikleri ile
de ilişkisi vardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında sınırlı sayıda hemşirelik okulu, 1946 da sağlık
meslek liseleri açılmıştır.

50’li yıllarda ise bir dönem hemşire yardımcısı kursları ve

üniversite düzeyi hemşirelik okulu açıldığı bilinmektedir. Fakat ülkede sınırlı sayıda hemşire
daha çok genel tıbbi hizmet sunan hastanelerde istihdam edilmiş, BAH gibi psikiyatrik
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kurumlar hemşirelik hizmetlerinden uzun yıllar mahrum kalmış, az sayıdaki hemşire daha çok
psikiyatri dışındaki nöroloji gibi servislerde çalıştırılmıştır. 60’ların sonlarında dönemin
Başhekimi Dr. Faruk Bayülkem hastanenin koşulların düzeltilmesi için hemşire ihtiyacının
farkındadır ki Sağlık Bakanlığı’ndan ısrarla üniversite mezunu eğitimli hemşire talep etmiştir.
Ve 1969’da İstanbul Üniversitesi mezunu Kamuran Cem (Acar) başhemşire olarak atanır. İlk
hastaneye geldiğinde büyük bir şok yaşayan Kamuran Cem BAH’ni şöyle tarif ediyor:
Kamuran Cem: “Göreve geldiğimde hastanenin ve hastaların koşulları gerçekten çok
kötüydü. Servisler iki büyük koğuş şeklindeydi, ortada teneffüshane vardı. Tüm gün bu
havasız teneffüshanede hastalar ayakta dikilir ya da yerlere otururdu, kıyafet ve battaniye
yoktu, çoğu çırılçıplaktı. Koğuşlarda ranzalar vardı ama yetersizdi ve çoğunun yatak/şiltesi
yoktu, bir battaniye altında 2-3 hasta yatardı. Hastalar bit içindeydi. Serviste kazanlarda
ısıtılan suyla hastalar banyo yapardı ama hastaların banyo yapıp yapmadığı kontrol edilmezdi.
Hastaların öz bakımı çok kötüydü, servislerde ağır bir koku olurdu. Her serviste tüm hastaları
yönlendiren bir hasta olur, servisin temizliğini de hastalar yapardı. Hastalarla ilgilenen kimse
olmazdı, doktorlar hasta içine girmez demir kapı arkasında odalarında otururlardı. Yemek
dağıtımı da ayrı bir trajediydi, yemek iki çeşit de olsa aynı kaba konulur ve hastalar elleriyle
yemek yerdi. Okuldaki öğrendiğim bilgilerden sonra büyük hayal kırıklığı yaşıyordum”
70’li yıllarda BAH’de; Başhekimlikçe rehabilitasyon birimleri açılmış olsa da servislerde
kötü fiziksel koşulların iyileştirilememiş olması, yeterince hemşire olmaması, başhemşireliğe
yönetimsel

ve

hekim

desteğinin

yetersizliği

ve

dönemin

hastabakıcıları

olan

onbaşı/mübaşirlerin hakimiyetinin bir süre daha devam etmesi sebebiyle boyunca azalarak da
olsa kötü koşulların devam ettiği anlaşılmaktadır. Dr. Bayülkem döneminin anlatıldığı
Bakırköy’de 50 yıl adlı kitapta yer alan hastane çalışanları listesinde de (1977 itibarı ile) akut
psikiyatri servislerinde 2-6 arası hemşire bulunuyor iken kronik psikiyatri servislerinin
bazılarında bir hemşire (sorumlu) bulunduğu, bazılarında ise hiç hemşire bulunmadığı,
hastanede ağırlıklı hasta bakıcı, mubasir ve onbaşıların çalıştığı görülmektedir. Kamuran
Cem’den sonra hastaneye gelen/kursiyer olup hastanede kalan ve daha çok akut psikiyatri
servislerinde çalışan hemşirelerin mevcut koşullara ilişkin ifadelerinden bir kaçı ise aşağıda
belirtilmiş olup benzer ifadeler dikkati çekmektedir (5).
Gülderen Ayar; “1977’de 21 yaşında Bakırköy’e geldiğimde. Ağır bir koku vardı etrafta,
etraf pis ve dağınıktı. Beni verdikleri servis özel hastaların yattığı en temiz servismiş aslında,
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buna rağmen ilk başta çok kötü hissettim ve ağladım. Sıcak sular akmıyordu, hastalar
yıkanamıyordu, vücut biti oluyorlardı ve bize de bit geçiyordu. Kıyafet yeterli olmadığından
ailesi olanların ailelerinden destek alıyorduk. İç bahçedeki kronik servislerin durumu çok
daha kötüydü. Hastalar çırılçıplak yerlerde betonun üzerinde yatıyordu, hepsi kafaları traşlı ve
birbirine benziyordu, servislerin içine girmek çok ürkütücüydü. Yemeklerini elleriyle
yiyorlardı. 14-A’ya bir sabah kahvaltı kontrolüne gittiğimde kahvaltı olarak güğüm gibi bir
kabın içindeki çaya ekmek doğranıp lapa yapılmıştı, kapların içinde kepçe kepçe hastalara
veriliyordu. Tedavide ise suyun içine ampuller kırılıyor hastaların hepsine standart birer
bardak içiriliyordu.” (5).
Ayşe Altınyurt: “1976’da Bakırköy’e atandım. Raşit Tahsin akut psikiyatri servisinde 60
yatağa karşılık 90 hasta vardı. Bir kısmı çift ya da yerde yatardı. Yeterli hemşire yoktu
haftada 80 saat çalıştığımız çok olurdu ve nöbet parası da alamazdık. Daha sonra 4. katta
çalışmaya başladım. Lambalar yanmazdı, TV ışığında tedavi yaptığımı hatırlıyorum.
Servislerde kaşık yoktu, tabak yoktu, tek bir kapta yemek papara yapılıyor ve hastalar elle
yiyorlardı. Hastaların giysileri yoktu ve hepsi bitlenmişti. Diğer illerden hasta getiren posta
gelirdi, getirilen hastalar genelde çok bozuk olurdu, bazen 7 kişi bir hastayı zapt edemezdi.
Bir-iki personelin gözünü çıkarmıştı hastalar. Birbirlerinin burnunu kulağını ısıranlar da
oluyordu. Bir süre sonra psikolog Canan hanıma kahve yapmayınca tartıştık ve beni 14-B’ye
verdiler. Burada 2 büyük koğuş ve 250 civarı hasta vardı. Bitler duvarlarda yürüyordu. Az
sayıda ranza vardı ama çoğu hasta yine yerlerde yatıyordu, bir battaniyeyi bir kaç hasta
paylaşıyor. Battaniyeyi kaldırdığında altından 4-5 hasta çıkıyordu. Kalabalık olduğundan
hastaların isimlerini bilemiyorduk. Ölen bir hasta bazen 1-2 gün sonra fark ediliyordu. İyi
durumda olan bazı hastalar ise onbaşı olarak işe alınmıştı. ”
Süheyla Kıraç: “1976 Ekim ayında Bakırköy’e atandım. İlk olarak Raşit Tahsin servisinde
göreve başladım. Hasta sayısı çok fazlaydı, koğuş sistemi vardı, hemşirelik olarak koşullar zor
ve çok ilkeldi, malzeme yoktu, şırıngaları kaynatırdık, aynı iğneyle pek çok hastaya iğne
yapardık, 2-3 iğneyi 80-90 hastaya kullanırdık. İğneler tıkanırdı açmaya çalışırdık. Hastalar
çift yatardı, kişisel temizlikleri çok kötüydü, bitlenme olayı çok fazlaydı, dışarıdan gelen
hastalar çok pis gelirdi.1980’de sorumlu olarak kroniklere geçtim. 200-250 arası hasta vardı
servislerde, aileleri yoktu. “Kirli koğuş” (tuvaletini altına yapanlar için) ve “temiz koğuş”
diye ayrılırdı koğuşlar, yeterli yatak yoktu, bazı hastalar çırılçıplak yerlerde yatardı, battaniye
bulanlar bir köşede battaniye sarılıp büzüşürlerdi. Teneffüshane denilen orta yerde yemek
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yerler, zaman geçirirlerdi. Kışın teneffüshanenin ortasında bir soba yanardı, hastalar onun
etrafında dönerdi. Kaşık yoktu, hastalar yemek yemeği bilmez, elleriyle yerdi.” (5).
ONBAŞILARIN HAKİMİYETİ ve GÜÇ SAVAŞI
70’lerdeki kötü hastane koşulların sebeplerinden ve iyileştirilmesinde en büyük engellerden
birinin

yıllar

önce

Mazhar

Osman’ın

dikkat

çektiği

eğitimsiz

hastabakıcı/onbaşı/mübaşirlerden kaynaklandığı söylenebilir. Hemşire röportajlarda, onbaşı
ve mübaşirler kendi oluşturdukları bir düzen içinde hastanede güç elde etmişlerdir,
hastabakıcıları, hastaları yönetmekte ve hatta bazen hekimleri manipüle edebildikleri
anlaşılmaktadır. Hastabakıcı/Onbaşılar temizlik işlerini hastalara yaptırmakta, üstlendikleri
bakıma yönelik işleri gelişigüzel yapmakta/aksatmakta, daha çok hekimlere yakın olup onlarla
sempatik ilişkiler kurmakta, tedavileri üstlenen mubaşirler tedaviyi gelişigüzel ve uygunsuz
yapmaktadırlar. Hastaneye sonradan gelen ve sayıları artmaya başlayan hemşireleri ise elde
ettikleri bu güç için tehdit unsuru olarak görmüş olacaklar ki direnç göstermiş ve hatta
hemşirelere mobing uygulamışlardır. Onbaşı/mübaşir/hastabakıcı hakimiyetindeki dönem ile
ilgili başhemşire Kamuran Cem; “Doktorlar hasta içine girmez demir kapı arkasında
odalarında otururlardı. Mübaşirler, onbaşılar doktorlara iyi hizmet ettiği için (sofra kurma,
kahve yapma vb) doktorlar onlarla çalışmak ister hemşireleri istemezdİ. Yeterli hemşire
olmadığı için bir süre onbaşı/mübaşirlerlerle çalışmaya devam etmek zorunda kaldım. Ama
uzun süre beni hiç dikkate almadılar, çok direnç gösterdiler. Hastane içinde yerlerini
değiştirerek, rotasyon uygulayarak düzenlerini bozmaya, onların ağırlığını azaltmaya çalıştım.
Yıllar geçtikçe kararlılığımı gördükçe otoritemi kabullenmeye başladılar. O dönemlerde
mübaşirler ve onbaşılar tedaviyi yapardı ama ilaçların çoğu servislerde kaybolurdu, onbaşılar
meyveleri/kavunları vb saklarlar sonra doktorlarla beraber yerlerdi. Bir gün servislerden
birine gittiğimde hastalar sıraya dizilmiş, duvara dönmüşlerdi, onbaşı dal parçasına sarılmış
tentürdiyotlu pamukla hastaların kalçasını siliyor, mübaşirde ne olduğunu bilmediğim 20 lik
bir şırınganın içindeki ilaçtan kafasına göre hastalara enjekte ediyordu. Zamanla kursiyer
hemşirelerin bir kısmını hastanede kalıp görev yapmaya ikna edebildim, yavaş yavaş hemşire
sayısı artmaya başladı. Böylece 1978’de kronik servislerde de hemşireler çalışmaya başladı.
Fakat özellikle onbaşı ve mübaşirler hemşirelere tehditkar davranıyor, sınırlarını
ayarlayamıyorlardı, hemşire arkadaşlar da bu durumdan epey rahatsızlık duyuyordu” şeklinde
tarif etmektedir. Ayşe Yeşilyurt konu ile ilgili olarak; “Onbaşıların hastanede ağırlığı çok
fazlaydı. Bahçe kapkaranlıktı, onbaşı ile aran iyi ise fener tutardı, aksi halde karanlıkta
kalırdık, hemşirelere söz geçirmeye çalışırlardı, bir hemşireyi hastaya dövdürttüklerini bile
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duymuştum” şeklinde belirtmektedir. Süheyla Kıraç ise; “O dönemde onbaşı ve mübaşirler
çok ön plandaydı, biz kendimizi kabullendirmeye ön plana çıkmaya çalışıyorduk ama zor oldu
bu süreç. Onbaşı ve mübaşirler, amir olarak bizi kabullenmiyor, hatta rahatsız ediyorlardı.
Bazı arkadaşlar kaçırılmakla bile tehdit edilmişti. Hastane bahçesinde bile yalnız
dolaşamazdık, 3-5 kişilik gruplar halinde giderdik her yere. Mecbur kalmadıkça lojmandan da
çıkmazdık” diyerek tarif etmektedir. 80’li yıllara doğru dönemin başhemşiresinin kararlı
tutumu ve sonradan göreve başlayan ve sayıları artmaya başlayan hemşirelerin desteği ile
onbaşıların hakimiyeti de azalmaya başlamış, tedavi uygulamaları tamamen hemşirelerin
sorumluluğuna geçmiştir. Fakat halen hemşire sayısı çok yetersiz ve fiziksel koşullardaki
sıkıntılar, yetersizlikler devam etmektedir (5).
YIL 1980, BAKIRKOY AKIL HASTANESİNDE REFORM VE HEMŞİRELERİN
ROLÜ
1980 yılında Dr Yıldırım Aktuna başhekim olarak göreve gelir ve hastanenin yıllardır
gizlenmeye çalışılan kötü koşullarını basın yolu ile halka gösterir. Bir vakıf kurulur ve ulusal
bir bağış kampanyası başlatılır. (Erkoç, Kardeş, Artvinli, 2011). Hastaneye hastaların ihtiyacı
olan yatak, battaniye, giysi, terlik, yemek tepsisi, kaşık, masa, sandalye vb pek çok malzeme
sağlanır ve Sağlık Bakanlığı talep üzerine 800 hemşirenin BAH’ne atamasını yapar. Bir
taraftan fiziksel koşullar iyileştirilmeye, servisler temizlenip boyanmaya başlar, servislerde
hastaları ayıran demir parmaklıklar kaldırılır. Diğer taraftan hemşireler hastaların hijyenini
sağlamaya, bit eradike edilmeye çalışılır. Hastalara el yıkama, yemek yeme, giyinme vb
özbakım becerileri kazandırmaya çalışır. Bu dönemde hasta paylaşımı ile çalışan hemşireler
hastalar ile sürekli etkileşim içindedir. Hemşireler ve psikologlar hastaları oyalayıcı
rehabilitasyon aktiviteleri, eğlenceler düzenlerler. Bir taraftan ek binalar yapılarak yatak
sayısı artar, servisler tedaviye uygun hale getirilir. Koşullar iyileştirilirken diğer taraftan
dünyada yeni akım olan “deinstitutionalization” yaygınlaşmaktadır. Hastaların hastane yerine
toplum içinde tedavisine yönelik adımlar atılır. Uzun süredir hastanede bulunan hastaların
ailelerine ulaşılıp hastaların taburcu edilmesi ve dolayısı ile hasta sayılarının azaltılmasına
çalışılır ve evlere hasta tesliminde hemşireler aktif rol alır. Oldukça zorlu bir süreç olsa da
kararlı bir yönetim ve işbirlikçi, özverili hemşireler ile hastane bir reform süreci yaşar. Bu
dönemde dönemin başhemşiresi Kamuran Cem ve başhekim Yıldırım Aktuna’nın çok
disiplinli olduğundan bahsedilir ve muhtemelen bu kararlı ve disiplinli tutumun da bu reform
sürecinde payı büyüktür.

Bu yorumu destekleyen ve reform sürecine tanıklık eden

hemşirelerin ifadeleri ise şöyledir:
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Kamuran Cem: “Yıldırım Aktuna gerçekten idealist, disiplinli ve hemşireliğe çok önem
veren biriydi. Bizi sonuna dek destekler ama işimize de karışmaz, mesleğimize saygı duyardı.
Hastanede yardım kampanyalarından gelen yardımlarla reform başladı, servislerdeki hasta
sayıları azaltıldı. Servislere yataklar, kıyafetler, battaniyeler terlikler, yemek kapları vb
dağıtıldı. Hastalara tuvalet alışkanlığı, yemek yeme öğretildi. Hastaları bitten arındırmak için
hemşireler bahçelerde kazanlarda çarşaf kaynatırdı, hastaları ilaçlayıp yıkardı. O dönemde
hastanenin hemşire sayısı daha da arttı. Hemşirelerin hastalarla bire bir ilgilenmelerini,
hastalarla daha fazla zaman geçirmelerini sağlamaya çalıştım. Yıldırım Bey koğuşların
önündeki demir kapıları kaldırmıştı. Ek binalar yapılınca hemşirelerin bir kısmı ek binalara
kaydırıldı ve kliniklerdeki hemşire sayıları da azalmış oldu. Çok disiplinli ve çok katı bir
idareci idim ama disiplinli olmak zorundaydım. Bazen ayırım da yapardım, çalışkan olanlara
daha iyi davranırdım, hatalarım da olmuştur tabii ki ama, bu dönemde disiplinli olmak bu
değişim için gerekliydi. Beni yıllar sonra ancak anlayabildi meslektaşlarım.”
Süheyla Kıraç: “Aktuna’nın başhekimliğe gelmesiyle hastane değişmeye başladı, hemşirelik
de o zaman değer kazandı. O dönemde 800’e yakın hemşire idik. Hemşireler hasta paylaşımı
yaparak çalışmaya başladı, hastaların hijyenleri sağlandı. Servislere yataklar geldi, hastalara
kıyafetler, battaniyeler, yatak takımları dağıtıldı. Her hastanın bir yemek tepsisi oldu. O
dönemde hemşireler olarak çok fedakarca çalıştık. Ranzaları, duvarları bile boyadık. Hastalara
okuma seferberliği başlattık. Kaşık tutmayı, yemek yemeği, sıraya girerek yemek almayı,
tuvalet alışkanlığını öğrettik, banyo yapma alışkanlığı kazandırdık. O dönemde aşırı derecede
bit vardı. Bahçelere kazanları koyar kıyafetleri, çarşafları kaynatır, bitleri öldürmeye çalışırdık
(5).
Türkiye’de psikiyatrinin tarihsel sürecine bakıldığında hem Bimarhane döneminde BAH’nin
geçmişinde hastaların bakımına yönelik pek çok sorun yaşandığı, ekonomik zorluklar ve
fiziksel yetersizlikler kadar

sorunun temel hijyen ilkelerinden bile bihaber yetersiz ve

niteliksiz personel ile de ilişkili olduğu görülmektedir. Hemşireliğin yeni gelişen bir meslek
olması ve sayısal yetersizlikleri nedeniyle 70’lere dek psikiyatrik birimlerde hemşire yerine
niteliksiz hastabakıcı/onbaşı/mübaşirler bu boşluğu doldurmuş, uzun yıllar hakimiyetlerini
sürdürmüş ve bu kemikleşmiş bu yapının değişimi oldukça zorlu olmuştur. BAH’inde ki
değişimde lisans eğitimli başhemşire Kamuran Cem ile reformist Dr Yıldırım Aktuna’nın ve
80’li yıllarda BAH’nde çalışan özverili hemşirelerin emeği büyüktür. Bu derleme de
bahsedilenler, hemşirelik bakımı verilemediğinde veya bu görev/yetki eğitimsiz kişilere
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verildiğinde ve denetimde sağlanmadığında neler olabileceğine örnektir. Yeterli ve eğitimli
hemşireler ise mucizeler yaratabilmektedir.
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Özet: Toplumdaki her bireyin, yaşadığı çevreye ilişkin ruhsal sağlık probleminde
erişebileceği, erken ve kapsamlı tedavinin verilmesi toplum ruh sağlığı hizmetlerini ifade
etmektedir. Toplum ruh sağlığı hizmetleri toplum temelli ruh sağlığı modelinin çekirdeğini
oluşturan Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri’nde profesyonel bir meslek üyesi olan toplum ruh
sağlığı hemşirelerinin katkılarıyla yürütülmektedir. Hastaların kısa sürede hastaneden topluma
geçişlerinin sağlanmasının amaçlandığı koruyucu toplum ruh sağlığı dünyada 1960’lı yıllarda
etkisini göstermeye başlamıştır. İtalya’da 1961 yılında ruh sağlığı reformu ile berber başlayan
toplum temelli ruh sağlığı modeli de günümüzde hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde
kullanılmaktadır. Türkiye’de ilk toplum ruh sağlığı merkezi 2008 yılında Bolu’da açılmış ve
2011 yılında ülke geneline yayılmaya başlamıştır. Bugün 106 tane merkez bulunmakta ve
hemşireler aktif olarak rol almaktadır. Türkiye’de Hemşirelik Yönetmeliği (2011) ile Toplum
Ruh Sağlığı Merkezi Hemşiresinin görev tanımı yapılmıştır. Türkiye’de 2014 yılından bu
yana dört üniversitede yüksek lisans eğitimi açılmıştır. Dünyada İngiltere’den sonra ilk kez
Türkiye’de yürütülen bu hareket ile hastaların hastaneye yatış süreleri azalacak, aile ve
hastalar baş etme becerileri kazanarak kendi ev ortamlarından kopmadan, konforu
bozulmadan tedavileri sağlanacak ve damgalanmalarının önüne geçilmiş olacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Toplum ruh sağlığı hemşireliği, toplum temelli ruh sağlığı,
hemşirelik tarihi.

Abstract: The early and comprehensive treatment of each individual in the community,
which can be reached in the mental health problem of the environment, refers to community
mental health services. Nowadays, community mental health services are carried out with the
contributions of community mental health nurses, a Professional member of the Community
Mental Health Centers, which is at thecore of the community-based mental health model. The
protective community mental health aimed at ensuring the rapid passage of patients from the
hospital has begun to affect the world in the 1960s. The community-based mental health
model, which began in 1961 with the reform of mental health in Italy, is now used in almost
all European countries. In Turkey, the first community mental health center began to spread
through out the country opened in the year in Bolu in 2008 and 2011. Today there are 106
centers and nurses are actively involved. Today, there are 106 centers and nurses are actively
involved. With the Nursing Regulations (2011), the job description of the Community Mental
Health Center Nurses was made. Since 2014, four master’s programs were openedin Turkey.
The first time in Britain after the World in Turkey carried out to reduce the duration of
hospitalization of patients with this action, family, and without departing from their home
environments winning coping skills, patients comfort spoiling treatment will be provided and
will be prevented by stigma.

Key Words: Community mental health nursing, community based mental health,
nursing history.
AMAÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma, toplum ruh sağlığı sisteminin ve hemşireliğinin geçmişten günümüze tarihsel
gelişimini incelemek amacıyla literatür taraması yapılarak hazırlanmıştır.

BULGULAR
Dünyada ruhsal hastalıkların tarihsel gelişimi içerisinde değişikliklere neden olan dört temel
gelişmeden birisi de toplum ruh sağlığı hareketidir. İkinci Dünya Savaşı’nın yıkımları sonrası
hasta sayısının artması toplum ruh sağlığı alanında adımlar atılmasına etken olmuştur. Bu
gelişme İngiltere’de 1948’de, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Fransa’da 1960’lı yıllardan
itibaren, İsveç’te 1973’ten sonra, Hollanda’da 1982’de, İtalya’da 1984’te, İspanya’da 1985’te,
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Danimarka’da 1987’de, Almanya’da 1988’de başlamıştır. Bu hareketlerin ivme kazanması
1961 yılında İtalya’da gerçekleşen ruh sağlığı reformu ile olmuştur. Batı Avrupa’da hızla
tamamlanan değişim Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya gibi Doğu Avrupa ülkelerinde de
devam etmektedir (Bilge, 2013).
Toplum temelli ruh sağlığı modeli ruhsal hastalıkların önlenmesinde önemli yere sahiptir. Bu
modelin amacı toplumun ruh sağlığını korumak, hastalıkların önüne geçmek ve hizmetleri
halka sunmakla başlar ve ruhsal hastalıkların erken tanısı, tedavisi ve rehabilitasyon
hizmetleri ile devam eder. Ağır ruhsal bozukluğu olan, hem topluma hem de ailelerine yük
getiren, toplumsal yaşamda var olacak beceri ve yeteneklerden yoksun bireylerin tekrar tekrar
hastaneye yatışlarının önüne geçilerek toplumdan kopmalarının ve işlevselliklerini tamamen
kaybetmelerinin önüne geçilmektedir (Bilge ve ark., 201;, İçel, Özkan ve Aydoğan, 2016).
Günümüzde toplum ruh sağlığı merkezleri ile hastaların kontrollere gitmeleri beklenmeden
gezici ekiplerle evlerinde ziyaretlerinin yapılması, takiplerinin sağlanması, rehabilitasyon için
merkeze alınması ve gerekli durumlarda yatışlarının yapılması sağlanmaktadır (Bilge, 2013;
Bag, 2012).
Toplum ruh sağlığı hizmetlerinde hemşireler dünyada ilk kez İngiltere’de eğitim almaya
başlamışlardır. Ruh Sağlığı Reform hareketlerinin 1970’li yılarda başladığı İngiltere’de ilk
olarak 1954 yılında şizofreni hastalarına hizmet vermek için hastaneye bağlı merkezler
açılmış ve bu merkezlerde hemşireler çalışmaya başlamıştır. Toplum ruh sağlığı hemşireleri
için 1970 yılında da kurslar açılmıştır. İngiltere’de 1995 yılına kadar tüm depo hastaneler
kapatılmış ve daha sonrasında da Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin kurulmasıyla hemşireler daha
bağımsız çalışmaya başlamışlardır (Bag, 2012). Günümüzde de Toplum Ruh Sağlığı
Hemşire’sinin görevleri bölgeye göre değişebilmektedir. Aile hekimleri ile ortak çalışan,
hekime hasta hakkında danışmanlık yapan ve onların tedavi ve rehabilitasyon sürecine
katılanlar olduğu gibi, direk hastalarla psikiyatrik danışmanlık yapan ve rehabilitasyon
hizmetlerini yürütenler de bulunmaktadır. Sınırlı da olsa hemşirelerin antidepresan ilaç yazma
yetkileri vardır (İçel ve ark., 2016). Toplum ruh sağlığı hemşirelerinin eğitimli olarak hizmet
verdiği ikinci ülke Amerika Birleşik Devletleri’dir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1945
yılından önce ruh sağlığı hizmetlerinin hastanede verilmesi fikri hâkimdi, fakat 1955 yılında
ruh sağlığı eylem planı, 1963 yılında da toplum ruh sağlığı yasasının çıkarılması toplum
temelli ruh sağlığı hizmetlerine geçiş sağlamıştır (Grob, 2016).
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Türkiye’de ilk olarak 1959 yılında ruh sağlığı dispanserleri açılmış ve ruhsal sorunların erken
tanısı, önlenmesi ve bireyin baş etme becerilerine en kısa zamanda ulaşmasını sağlamak
hedeflenmiştir. Fakat ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinin uzantısı şeklinde olması
nedeniyle yetersiz kalmıştır (Bilge, 2013; Ulaş, 2008). Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Daire
Başkanlığı 1984 yılında kurulmuş ve altı büyük bölgeye ayrılmıştır. Kendi içinde örgütlenme
ve güçlü bir iletişim ağı kurmasına rağmen ilk toplum ruh sağlığı merkezi 2008 yılında
Bolu’da açılabilmiştir. Türkiye ruh sağlığı politikası da 2006 yılında yayımlanmış, hastane
temelli modelden toplum temelli modele geçme kararı alınmıştır. Bu modelin ilk basamağı
olarak da Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri açma kararı Sağlık Bakanlığı tarafından Nisan
2009’da alınmış ve pilot çalışmaların sonuçları değerlendirilerek ilgili yönerge Şubat 2011’de
yayınlanmış ve uygulaması başlamıştır (Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı, 2011).
Elazığ’da 2006 yılında başlatılan Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Korumalı Evler Projesi
de ülkemizde başlatılan toplum temelli ruh sağlığı modelline geçme çalışmalarından biridir.
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından yürütülmüş olan Bahçelievler Projesi,
hastane bünyesinde açılan gündüz hastanesi, Akdeniz, Kocaeli ve Ankara Üniversitesi
bünyesinde kurulan gündüz hastaneleri projeleri yine toplum temelli ruh sağlığı modellerine
geçiş için atılan diğer adımlardır (İçel ve ark., 2016).
Günümüzde Türkiye’de toplum ruh sağlığı merkezi ruh sağlığı ekip üyeleri; psikiyatri
uzmanı, psikolog, hemşire, ergoterapist, sosyal çalışmacı, iş ve uğraş terapisti ve yardımcı
personeldir. Bugün 106 tane merkez bulunmakta ve bu merkezlerde hemşireler aktif olarak rol
almaktadır. Toplum Ruh Sağlığı Uzman Hemşiresi olmamasından ve yasal düzenlemelerin
yetersizliğinden dolayı Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri’nde öncelikle klinik psikiyatri
alanında deneyim kazanmış hemşireler çalıştırılmaktadır. Merkezlerde çalışacak uzman
hemşirelerin görev tanımı Hemşirelik Yönetmeliği (2011) ile Halk Sağlığı Hemşireliği’nin
görev tanımı altında yapılmıştır (Bilge, 2013; Ulaş, 2008; Toplum Ruh Sağlığı Hakkında
Yönerge, 2011).
Toplum Ruh sağlığı Uzman Hemşireliği eğitimini incelediğimizde; Türkiye’de ilk olarak
2014 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
tarafından Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Programı açılmış ve birinci
öğretim olarak yürütülen programda aktif olarak eğitimine devam eden 13 öğrencisi
bulunmaktadır. Bunun dışında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve İstanbul Üsküdar
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Üniversitesi’nde ikinci öğretim ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde birinci öğretim
yüksek lisans eğitimi ile Toplum Ruh Sağlığı Uzman Hemşirelik eğitimi verilmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Dünyada İngiltere’den sonra ilk kez Türkiye’de yürütülen toplum temelli ruh sağlığı hareketi
ile hastaların hastaneye yatış süreleri azalacak, aile ve hastalar baş etme becerileri kazanarak
kendi ev ortamlarından kopmadan, konforu bozulmadan tedavileri sağlanacak ve
damgalanmalarının önüne geçilmiş olacaktır. Hedeflenen toplum temelli model olmasına
rağmen

günümüzde hastanede saptanan vakaların

toplum

ruh sağlığı

merkezine

yönlendirildiği denge modeli yürütülmektedir (Bilge ve ark., 2016).
Toplum ruh sağlığı hemşireliğinin gelişimi ile merkezlerde verilecek hizmetin gelişmesi ve
hizmet kalitesinin artması sağlanabilir. Toplum ruh sağlığı merkezi önemli bir ekip üyesi olan
toplum ruh sağlığı hemşirelerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından uzmanlık eğitimi alması ve
merkezlerde görevlendirilmesi önerilir.
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SS-98 HEMŞİRELİKTE KİŞİSEL BİLME

PERSONAL KNOWING IN NURSING
Seda KILINÇ
Öğretim Görevlisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
ÖZET
Bu derleme Carper’ın açıkladığı hemşirelikte bilme yollarından biri olan hemşirelikte kişisel
bilme hakkında bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.
Hemşirelik, kendine özgü bilgi birikimi oluşturma gayretinde ve meslekleşme sürecindedir.
Hemşirelik araştırmaları, uygulamalara ve hemşirelik eğitimine temel oluşturmaktadır.
Hastanın değerlendirilmesi, uygun bakımın ve tedavinin hastaya verilmesi için bütüncül
yaklaşımın benimsenmesi hemşireliğin amacı olarak açıklanabilir. Hastalara sağlanan kaliteli
bakım hemşirelerin sahip olduğu gerçek, doğru bilgilerle ve etik uygulamalarla mümkündür.
Carper’ın 1978’de dört ayrı alanda tanımladığı hemşirelik bilme yolları hemşireliğin bilgi
birikimi açısından çok önemlidir. Bilme yollarından biri olan kişisel bilme, hasta ve
hemşirelerin

arasındaki

gerçek

ilişkinin

irdelenmesi

ve

hemşirelik

ilkeleriyle

gerçekleştirilmesidir. Kişisel bilme, hemşirelikte sahip olunan bilgi gücünün farkında
olunması ve bunun hastaya fayda sağlayacak şekilde kullanılmasıdır. Hemşirelerin kendileri
olmaları ve bu doğrultuda gerçek olan benlikleriyle bakıma katılmaları, kişisel bilgilerini
bakıma aktarmaları, hemşirelere özgürlük sağlar. Kişisel bilginin değerlendirilmesi,
hemşirenin öz farkındalığını kabul ederek hasta ile anlamlı terapötik ilişkiler kurmasını
kolaylaştırmaktadır. Bakım ortamlarında güçlü iletişimi olan hemşirelerin başarılı kararlar
verebildikleri bilinen bir gerçektir.
Sonuç olarak Carper’ın bilme yollarından biri olarak tanımladığı kişisel bilme için hastalarla
iletişim kuran hemşirelerin kişisel bilgi ve becerilerinin hemşirelik bakımına zenginlik kattığı
söylenebilir. Hemşire hasta ilişkisinin güçlü olmasına dayanan kaliteli hemşirelik bakımı
hemşire ve hastaların birbirlerinden etkilenmelerine, olumlu ve terapötik paylaşımlarda
bulunmalarına olanak sağlar.
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Anahtar Sözcükler: Bilgi; Hemşirelik; Kişisel İlişkiler

ABSTRACT
This review is written to give information about personal knowledge in nursing, which is one
of Carper's ways of knowing in nursing.

Nursing is in the process of creating a unique knowledge and in the process of
professionalization. Nursing researches are the basis for practical and nursing education. The
assessment of the patient, the proper care and the adoption of a holistic approach to the
treatment of the patient can be explained as the aim of the nursing. Quality care provided to
sick people is possible with real, accurate information and ethical practices that nurses have.
The ways in which Carper identifies nursing in four separate areas in 1978 are very important
in terms of knowledge of the nursing. One of the ways of knowing is personal knowing,
examination of the real relationship between patients and nurses and realization with nursing
principles. Personal knowing is the use of this power to benefit the patient while being aware
of the power of knowledge possessed by the nursing. The nurses' ability to participate in
patient care with their true self and to convey their personal information to them gives
freedom to them. The evaluation of personal information facilitates meaningful therapeutic
relationships with the patient by accepting the nurse's self-awareness. It is a known fact that
nurses with strong communication in care settings can make successful decisions.

As a result, it can be said that the personal knowledge and skills of the nurses who
communicate with the patients for the personal knowing that Carper defined as one of the
ways of knowing in nursing adds to the nursing care diversity. Quality nursing care, based on
the strength of the nurse patient relationship, allows nurses and patients to be influenced by
each other and to be in positive and therapeutic sharing.
Key Words: Knowledge; Nursing; Personal Communication
HEMŞİRELİK VE BİLME
Türk Dil Kurumu’na göre bilgi, insan aklının alabileceği gerçek, olgu ve ilkelerin tümüne
verilen ad olarak tanımlanmaktadır (1). Bilgi bildiklerini, fiili netlik ve kesinlik ile algılama
ve anlamadır. Bilgi mantıklı ve kesinlik içermektedir. Hemşirelik bilgisine bakıldığında
kökenleri konusunu açıklama yolunda geçmiş çok az şey sunmaktadır. Hemşireliğin gelişimi
psikoloji, sosyoloji, fizyoloji ve anatomi gibi diğer disiplinlerden etkilenmiştir. Bu
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disiplinlerden edinilen bilgilerin hemşirelik uygulamasını desteklediği herkesçe kabul
edilmektedir. Bazı yazarlar hemşirelikte bilgi alışkanlıklarını ve yollarını açıklamaya
çalışırken uygulamada kullanılan bilginin eleştirel farkındalığını geliştirmek için bulgularını
dikkate almanın önemli olduğuna inandılar (2). Hemşirelik bilgisi kısmen kişisel bilgilerden
ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle önceki tartışmalar, hemşirelik bilgilerinin kökenlerine ilişkin
sorulara cevap bulmak için bir yol bulunmasını sağlamaktadır (3).
Hemşirelik, uygulamaların anlamlarına ve gerekliliklerine baktıktan sonra hemşirelik bilgisi
ile ayrılmaz bağlantılarını araştırır (2). Tüm hemşireler hemşireliği çok iyi bilmelerine ve
uygulamalarına rağmen neyi bildikleri ve nasıl bildikleri, her hemşiredeki benzersiz
deneyimlerle ve deneyimlerine yansıtma kabiliyetleri ve arzuları nedeniyle farklı
olabilmektedir. Burada kanıta dayalı hemşireliğin kapsamlı bir tanımının benimsenerek
bütünsel bir yaklaşımla uygulamalara dönüştürülmesi söz konusu olmaktadır (4).
Hemşirelerin yaptıklarını ve hemşirelik uygulamasının karmaşıklıklarını anlamaya başlamak
için sahip olunan bilgiyi irdelemek gerekir.
Carper, hemşirelik ve bilme yolları denince ilk akla gelen kişidir. Carper'ın (1978)
hemşirelikte bilme yollarını tartışması, 20. yüzyılın hemşirelik yazılarının en etkili
bölümlerinden biri olarak gösterilmektedir (2). Bilginin farklı desenleri, hemşireliğin tarihi
görünümünü bir sanat ve bir bilim olarak genişleten Carper tarafından tanımlanarak klasik
makalesinde "Hemşirelikte Temel Bilme Modelleri" şeklinde yer aldı (4,5). Carper'a göre,
hemşirelikte bilginin karmaşıklığı ve çeşitliliği, dört temel bilgi şekli içinde yer alabilir (6).
Bunlar: ampirik, etik, estetik ve kişisel bilme olarak sayılır. Carper'ın bilme kalıpları, ampirik
bilginin ötesine bakması ve estetik (sanat ve güzellik) ve kişisel bilgiyi, hakikat kaynakları
olarak kabul etmesi için hemşirelikte özgünlük sağlamıştır. Bu çalışmalar, hemşirelere, kişisel
yaşantı deneyimi de dahil olmak üzere, gerçeklik için birden çok paradigma eklerken bilim
görüşlerini genişletmelerine de yardımcı olmuştur (7). Neden ve sonuç ilişkilerinin
soruşturulması ile elde edilen kanıtların yorumlanmasına olanak tanıyan etik, kişisel, estetik
ve ampirik kuramların rehberliğinde hemşireliğin insan bilimi ve mesleği olarak yeni
tanımlayıcı bir anlayışla ortaya çıkabilecek diğer teoriler uygulamaya aktarılmalıdır (4).
HEMŞİRELİKTE KİŞİSEL BİLME
Carper'a göre bilmenin dördüncü örüntüsü, kişisel bilmedir (8). Bu bilme yolu kendini fark
etmeyi gerektiren ve öznel olduğunu değerlendirmek için tek kullanılan bilme yoludur. Kendi
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bilincimiz, kendi anlayışımız hayat görüşümüz yaptığımız her şeyi etkiler. Kişisel bilgiler,
uygulamanın tüm alanlarında son derece önemlidir ve bu temel unsur olmaksızın
uygulamanın geliştirilmesini öngörmek zorlayıcıdır. Hemşireliğin bilinmesinde temel bir
kalıp olan kişisel bilgi, en sorunlu, ustalığı ve öğretmesi en zor olanıdır. Aynı zamanda,
bireysel refah açısından sağlığın anlamını anlamada en önemli model sayılmaktadır (5).
Kişisel bilgi, bireysel somut benliğin bilinmesi, karşılaşılması ve gerçekleşmesi ile alakalıdır.
Kişi benliğini ve kendini tanımaya çalışırken bu nokta bilerek bir insanın kişi olarak ayakta
kalması; yaşama devam etmesi anlamındadır (2). Kişisel bilgi ancak karmaşık kişilerarası
ilişkiler yoluyla elde edilebilirken; kişisel bilgi aslında başkaları ile nasıl otantik ilişkide
olabileceğini bilmek ve kendi yolunu başkasıyla yaşamaktır (8).
Kişisel bilgi, hemşirelik uygulamasında temel bilgi gelişimi için şarttır. Uygulamada
araştırma sürecinde kişisel bilgiler tanım, bileşenler, özellikler ve örneklerle geliştirilir. Kişiyi
tanımanın, yani kendini ve ötekini yansıtması, algılamalarının sentezlemesi ve bilinen ile
bağlantı kurarak bilinmeyeni keşfetmek, hemşireliğin bilinmesinin temel bir yolu olarak
tanımlanmış olsa da süreç hemşireliğin teorik, söz dizimsel ve uygulama yapılarıyla daha
önce sistematik olarak geliştirilmiş veya bağlanmıştır (9). Kişisel bilgi, başkaları ile öznel,
somut ve varoluşsal bir ilişki içinde kendini fark etmeyi sağlarken bunu dil aracılığıyla
uyumlaştırmayı her zaman gerektirmez.
Kişisel bilgi, bilenin aktif ve empatik bir katılımını gerektirirken kişisel bilme, yeni bir
bağlantıya neden olan bir ilişkide bir kaymaya veya değişime odaklanan planlı veya
kendiliğinden gelişen etkileşimi içermektedir. Kişilerarası bir süreç olarak düşünülen
hemşirelik, hemşire ile hasta arasındaki etkileşimleri, ilişkileri ve hastaya yapılan girişimleri
içerir (5). Bu bilme türü hemşirelerin hastalarla olan ilişkilerinde nasıl gerçek ve esas
olabildiklerini anlamaya odaklanmaktadır (8). Hemşire hasta ilişkisinin iyi olmasıyla
hastaların kendini iyi hissetmesi ve hastalıkla mücadele etmesi yönündeki gözlemler kişisel
bilginin ve hemşirelikte kazanılmasının ne derece önemli olduğuna vurgu yapmaktadır.
Hasta hemşire ilişkisinin gerçekleşmesi noktasında hastanın istekleri, hemşirenin girişimleri
ve aralarındaki veri alışverişi hemşirelikte kişisel bilmenin gelişmesi anlamına gelir. Hastayı
anlayan, hastayla olumlu ilişkiler geliştiren ve sahip olduğu güce inana hemşireler mesleki
bilgi birikimine katkı sağlar. Hemşirelerin klinikte karar verme becerileri de kişisel bilgi
örüntülerinin açıklaması kabul edilebilir. Hemşirelerin klinikte karar verme başarısında
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meslektaşları, doktorlar ve hastalarla olan kişilerarası ilişkilerin kalitesine bağlı olduğunu
gösteren çalışmalar bulunmaktadır (10).
Sonuç olarak Carper’ın farklı alanlarda tanımladığı hemşirelikte bilme yolları hemşirelik
mesleğinin gelişmesini, güç kazanmasını, bilgi birikimini, hasta- hemşire ilişkilerinin
gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bilme yollarından en önemlisi kabul edilen kişisel
bilme kişilerin kendi yaşantı yollarıyla kazandıkları bilmenin hemşirelik bilgisine yansıması;
doğru karar verme, hasta hemşire ilişkilerinde kişisel deneyimlerden faydalanma ve bireye
özgü birikimin mesleki anlamda değer kazanması olarak özetlenebilir.
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ÖZET
Diyabetes mellitus; yaşam boyu süren, kişinin yaşam kalitesini bozan, ciddi organ hasarları
gelişmesine neden olan ve sıklığı giderek artan kronik bir hastalıktır. Dünya’da ve Türkiye’de
çok sayıda bireyi etkileyen diyabetin, neredeyse insanoğlu ile aynı yaşta olduğu söylenebilir.
Mısır, Hint, Çin medeniyetleri gibi kadim medeniyetlerde diyabetten bahsedildiği günümüzde
bilinen bir gerçektir.
Diyabetin tarihsel süreçteki gelişimi boyunca tanı, tedavi ve bakıma yönelik birçok buluş
gerçekleşmiştir. Ancak tüm bu buluşlara rağmen diyabet günümüzde halen küresel bir salgın
olarak kabul edilmektedir. Diyabetin tarihçesinin derinlemesine incelenmesinin diyabetin
önlenmesi, erken tanı yöntemlerinin saptanması ve kaliteli ve ekonomik tedavi/bakım
yöntemlerinin bulunması konularında yeni ufuklar açacağı düşünülmektedir. Bu anlamda
diyabetin yönetiminde çok önemli rolleri olan diyabet hemşirelerinin diyabetin tarihsel
gelişimi konusunda araştırmalar yaparak literatüre katkı sağlaması önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, diyabetin tarihçesi, diyabet tedavisi

ABSTRACT
FROM PAST TO PRESENT DIABETES MELLITUS
Diabetes mellitus; is a chronic disease that continue lifelong, destroys the quality of life of a
person, causes serious organ damages and is increasing in frequency. Diabetes that affects
many individuals in the world and Turkey, said it was almost the same age as mankind. It is a
fact known today that mentioned about diabetes in archaic civilizations such as Egyptian,
Indian, Chinese.
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During the development of diabetes in the historical process, many inventions for diagnosis,
treatment and care have been realized. However, despite all these discoveries, diabetes is still
considered a global epidemic. An in-depth examination of the history of diabetes is thought to
open new horizons for the prevention of diabetes, the early detection of methods, and the
availability of quality and economic treatment / care methods. In this sense, it is important
that diabetes nurses, who have very important roles in the management of diabetes, contribute
to the literature by conducting research on the historical development of diabetes.

Key words: Diabetes, history of diabetes, treatment of diabetes

TANIM
Diyabetes mellitus; çok eski çağlardan beri bilinen, Dünya’da ve Türkiye’de çok sayıda bireyi
etkileyen, yaşam boyu süren, kişinin yaşam kalitesini bozan, ciddi organ hasarları gelişmesine
neden olan ve sıklığı giderek artan, kronik bir hastalıktır (1-3).
Mısır, Hint, Çin medeniyetleri gibi kadim medeniyetlerin birçoğunda diyabetten
bahsedilmektedir. Mısır papirüslerinden edinilen bilgilere göre diyabetten gerçek anlamda
bahseden ilk hekim, 3. Krallık döneminde yaşamış olan Hesi Ra’dır. Bu papirüslerde, “Öyle
susuzdu ki bütün Nil’in suyunu içse susuzluk ihtiyacı giderilemezdi” cümlesinin kullanıldığı
dikkat çekmektedir (Resim 1). Bu cümlede diyabet hastalarında görülen ve günümüzde
polidipsi olarak ifade edilen terime atıfta bulunulmuştur (4-6).

Buna benzer şekilde

Hintlilerin kutsal kitabı Ayur Veda’da aşırı idrar yapan kişilerde idrarın etrafında böceklerin
ve sineklerin arttığı bildirilmektedir. Bu durumun tatlı (glikoz oranı yüksek) idrardan
kaynaklandığı yine bu kaynakta belirtilmektedir. Diyabet, çok uzun yıllardır bilinen bir
hastalık olmasına rağmen “diyabet terimi” ilk kez Kapadokyalı Hekim Aretaeus tarafından
kullanılmıştır. “Diyabet” kelime olarak pergel, ayrık ayak/bacak veya sifon demektir. Bu
kelimenin kullanım nedeni diyabeti olan hastaların etinin ve kemiğinin idrar olarak aktığı
düşüncesidir (5-7). Arateus diyabeti idrar miktarında artma, aşırı susama, ve kilo kaybının
olduğu bir hastalık olarak tanımlamıştır. Susruta ve diğer Hintli doktorlar M.S. 5-6. Yüzyılda
yaptıkları gözlemlerde bu hastalığa sahip bir grup insanın zayıf olduğu ve erken yaşta
öldüğünü, bir grup insanın ise kilolu ve daha yaşlı olduğunu farketmiştir. Bu gözlemler
sonucunda diyabetin iki formunun olabileceği düşünülmüştür (4-7).
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Resim 1: Ebers Papirüsü (5)
İNSÜLİNİN KEŞFİ
Diyabetin tarihsel gelişimindeki mihenk taşlarından biri, 19. yüzyılda Langerhans
adacıklarının bulunmasıdır. Bu adacıklara tıp öğrencisi olan Langerhans ismini vermiştir
ancak, adacıkların işlevlerini bulamamıştır. Daha sonraki çalışmalar bu adacıkların işlevini
bulma üzerine yoğunlaşmıştır (5,6). Edouard Laguesse 1893 yılında bu hücrelerin pankreas
bezindeki endokrin hücreler olduğunu iddia etmiştir. Oskar Minkowski ve Josef von Mering
ise Strasburg'da bir köpeğin pankreas bezini çıkartarak çalışmalara devam etmiştir. Ameliyat
sonrası köpekte diyabetin tipik belirtileri olan susama, çok su içme, çok idrara çıkma ve kilo
kaybı geliştiğini gözlemişlerdir. İlk kez bu araştırma, pankreas bezindeki harabiyetin diyabet
gelişmesine yol açtığını göstermiştir. Böylece diyabetin patofizyolojik süreci de kısmen
açıklanmış ve tedavi yöntemlerine ilişkin buluşların kapısı aralanmıştır (4-6). Ancak bu
dönemki savaşlar nedeniyle insülinin keşfi gecikmiştir. İnsülin, bir cerrah olan Banting, tıp
öğrencisi Best, Biyokimyacı James B. Collip ve Fizyolog J.J.R. Macleod tarafından 1921
yılında Toronto’da yapılan çalışmalarda keşfedilmiştir. Banting ve Best köpek pankreasından
elde ettikleri çözeltiyi pankreası çıkartılarak diyabetik yapılmış köpeğe vermişler ve kan
şekerinin düştüğünü görmüşlerdir (7-10). Collip elde edilen insülini saflaştırmış, ilk kez 1922
yılında diyabetik bir hasta olan Leonard Thompson’a enjekte etmiştir. Sonucun başarılı
olması o zamana kadar ölümcül bir hastalık olarak bilinen diyabetin tedavi edilmesini
sağlamıştır. İnsülinin uygulandığı ilk bireylerde alerjik reaksiyonlar gelişmiş olsa da bu
bireylerin insülin kullanımıyla yaşam süresi uzamıştır. İnsülini ilk kullanan doktorlardan olan
Eliott P. Joslin ise Bostonda insülinin kullanılmaya başlandığı 1922 Ağustos'tan itibaren bir
yıl içinde toplam 293 diyabethastasını tedavi etmiştir (6,7,10).
1946 yılında Danimarka’lı bilim adamı Hagedorn balık sperminden elde edilen bir madde
insülini birleştirerek NPH (Neutral Protamine Hagedorn) insülini bulmuştur. Diyabetin
insüline bağımlı ve bağımsız olarak iki farklı tipinin olduğunun bulunması ise 1959 yılında
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olmuştur. Daha sonra 80’li yıllarda insülin çeşitleri de bulunmuş ve hızlı etkili analog
insülinler, uzun etkili analog insülinler oluşturulmuştur (5,6,10).
ORAL ANTİDİYABETİKLERİN KEŞFİ
İkinci dünya savaşı yıllarında Fransa Montpellier'de tifo tedavisi ile ilgili araştırmalar yapan
Dr. M.J. Janbon sülfonilürelerle hayvanlar üzerinde yaptığı deneyler sırasında hayvanların
kan şekerinin düştüğünü fark etmiştir. Bu durumu başka bir meslektaşı ile birlikte diyabetik
bireylerin tedavisinde denenmesini sağlamıştır. Daha sonra pankreası çıkarılmış hayvanlarda
yaptıkları çalışmalar sırasında sülfonilürenin insülin salgısını uyardığını, ancak, insülin yerine
geçmediğini saptamışlardır. Bu araştırmalar günümüzde tip 2 diabetes mellitus tedavisinde
kullanılan ilaçların ilk örneklerini oluşturmaktadır (5-7,10).
DİYABET EĞİTİMİNİN TARİHÇESİ
İnsülin ve oral antidiyabetikler dışında diyabetli bireyin eğitimi ve diyabete ilişkin
komplikasyonlardan da tarihsel süreç içerisinde bahsedilmiştir. İbn-i Sina ilk kez ayaklarda
görülen “diyabetik gangren”i tanımlamış ve diyabetin sinir yapısını bozabileceğinde
bahsetmiştir. Dr Elliott P. Joslin eğitimin diyabet tedavisinde önemli yeri olduğunu
bildirmiştir. Paracellus ise diyabeti olan hastalara açlık kürleri uygulamıştır (5,6).
GÜNÜMÜZDE DİYABET
Günümüze kadar diyabete ilişkin birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda
özellikle diyabetin tedavisine ilişkin yöntemler geliştirilmiş ve diyabeti olan bireylerin yaşam
süreleri uzatılmaya ve yaşam kaliteleri artırılmaya çalışılmıştır. Artık yalnızca enjekte
edilebilir insülinler değil, aynı zamanda inhale ve transdermal insülinlerden de
bahsedilmektedir. Günümüzde diyabeti olanlar “bireye özgü” tedavi ve hemşirelik
bakımından yararlanmaktadır. Dahası modern tıptaki gelişmeler gelecek yıllarda bireylere
adacık nakli yapılarak diyabetin tamamen önlenebileceğini öne sürmektedir (5-7,11,12).
SONUÇ
Diyabetin tarihsel süreçteki bu gelişimi boyunca tanı, tedavi ve bakıma yönelik birçok buluş
gerçekleşmiştir. Ancak tüm bu buluşlara rağmen diyabet günümüzde halen küresel bir salgın
olarak kabul edilmektedir. Diyabetin tarihçesinin derinlemesine incelenmesinin diyabetin
önlenmesi, erken tanı yöntemlerinin saptanması ve kaliteli ve ekonomik tedavi/bakım
yöntemlerinin bulunması konularında yeni ufuklar açacağı düşünülmektedir. Bu anlamda
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diyabetin yönetiminde çok önemli rolleri olan diyabet hemşirelerinin diyabetin tarihsel
gelişimi konusunda araştırmalar yaparak literatüre katkı sağlaması önemlidir (1-4).
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ÖZET
Simülasyon, hemşirelik eğitiminde yaygın olarak kullanılan, güvenilir eğitim yöntemlerinden
biridir. Simülasyonun kendine özgü özellikleri vardır, çünkü teknik yeteneklerin değil aynı
zamanda teknik olmayan becerilerin de geniş çeşitliliğini öğretmek için güvenli ve kontrollü
bir ortam sağlar ve aynı zamanda güvenilir bir eğitim değerlendirme metodudur. Hemşirelik
eğitiminde simülasyon, uzun yıllardır birçok biçimde bir eğitim yöntemi olarak kullanılmıştır.
Geçmişten günümüze hemşirelik eğitiminde yastık, portakal gibi ilkel simülasyon
tekniklerinden bilgisayar destekli simülatörler, standart hastalar, sanal gerçeklik gibi modern
simülasyon türleri kullanılmıştır. Modern simülasyon, günümüze kadar uzun bir yol kat etti ve
simülasyon merkezlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte daha da ilerleyecektir. Hasta ve çalışan
güvenliği sorunları nedeniyle simülasyon ve eğitimi önemli hale gelmiş ve öneminin artarak
devam edeceği düşünülmektedir. Bu makalenin amacı, hemşirelikte simülasyon kullanımının
simülasyon türlerine göre tarihsel gelişimini kısaca gözden geçirmektir.
Anahtar Kelimeler: Simülasyon; Tarih; Hemşirelik Eğitimi

ABSTRACT
Simulation is one of the most reliable and widely used training methods in nursing education.
The simulation has its own unique features, because it provides a safe and controlled
environment for teaching not only the technical skills but also the wide variety of nontechnical skills, and at the same time is a reliable educational evaluation method. Simulation
in nursing education has been used in many ways as an educational method for many years. In
the past, modern simulation types such as computer assisted simulators, standard patients,
virtual reality were used from primitive simulation techniques such as pillows and oranges in
day-to-day nursing education. The modern simulation has gone a long way, and will continue
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to advance with the widespread use of simulation centers. Because of patient and employee
safety problems, simulation and education have become important and it is thought that the
subject will continue increasingly. The purpose of this article is to briefly review the historical
development of the use of simulation in nursing according to the types of simulation.
Key Words: Simulation; History; Nursing Education
GİRİŞ
Mevcut hemşirelik eğitim sistemimizin temelleri, hemşirelik tarihinde 1650 yılına kadar
izlenebilir. Bu yıllarda hemşirelerin eğitilmesi ihtiyacı henüz geniş çapta tanınmamış ve
“Yaparak

Öğrenme”

formatının

evrimleştiği

modifiye

bir

çıraklık

eğitimi

türü

benimsenmiştir. Öğretim yöntemleri temel olarak basitti. Hemşirelik eğitiminde bilişsel ve
psikomotor

becerileri öğretmek için simüle laboratuarlar ve klinik laboratuvarlar

kullanılmıştır (1).
Hemşirelik eğitiminde son yıllarda yaygın olarak güvenilir eğitim yöntemlerinden biri olan
simülasyon kullanılmaktadır (2). Infante (1975) Hemşirelikte simüle edilmiş laboratuvarı, bir
hemşirelik öğrencisinin gerçek hasta olmadan gerçek bir durum veya hasta yerine, pratik
yapabilecekleri simüle edilmiş materyallerle donatılmış bir yer olarak tanımlamıştır.
Hemşirelikte simüle edilmiş laboratuvar, uzun yıllar Hemşirelik Sanatları Laboratuvarı olarak
anılmıştır (1).
Simülasyonun tarihi geçmişine bakıldığında 5000 yıl öncesine kadar uzandığı görülmektedir.
İlk simülasyonlar, Çin savaş oyunlarından gelmektedir. Daha sonra ticari ve havacılık
endüstrilerinde bir eğitim stratejisi olarak kullanılmıştır (3). İlkel formlarda tıbbi simülasyon
modern plastik veya bilgisayarların ortaya çıkmasından çok önce anatomi ve hastalığın
fiziksel modelleri ile yapılmıştı. (4). Hemşirelik eğitiminde kullanımına bakıldığı zaman uzun
yıllardır, birçok biçimde, hemşirelik uygulamalarında bir eğitim yöntemi olarak kullanıldığı
görülmüştür (5).
HEMŞİRELİKTE SİMÜLASYON TÜRLERİNİN TARİHSEL İNCELENMESİ
Hemşirelik eğitim programlarının artması ve klinik öğrenme alanlarının yetersizliği
nedeniyle, birçok program, öğrenci hemşirenin becerilerini, rollerini ve sorumluluklarını
öğrenmesine yardımcı olması için çeşitli formatlarda simülasyon kullanmaktadır (2).
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Deneyimli eğitimcilerin hatırlayabildiği kadarıyla, hasta bakım becerilerinin öğretimi her
zaman teknolojiye bağımlı değildi (2). Hemşirelik eğitiminin ilk yıllarından günümüze;
kateter yerleştirme ve intramüsküler ilaç uygulaması için yastık, portakal, veni taklit etmek
için

kauçuk

tüpler,

stratejilerindendir.

ince

havlu

rulolar

çoğu

eğitimcinin

kullandığı

simülasyon

Bu stratejiler becerilerin geliştirilmesinde ilkel görünmekle birlikte,

simülasyon tekniğinin günümüze yansımasında yararlı olmuştur (6)
Geçmişten günümüze hemşirelik eğitiminde kullanılan simülasyon türleri, anatomik modeller,
task trainer (5), rol oynama, oyunlar, bilgisayar destekli öğretim, standart hastalar, sanal
gerçeklik, düşük gerçekli ve yüksek gerçekli mankenlerdir (7).
ANATOMİK MODELLER
Anatomik modeller iki boyutlu veya üç boyutlu olabilir. Hemşirelik eğitiminde anatomik
modellerin kullanılmasının ilk örneklerinden biri, Lees (1874) tarafından “eklemli iskelet”
modelinin her bakımevinde bulunması gerektiğini savunmasıyla tanımlanmıştır (5).
MANKENLER VE TASK TRAİNER
Task trainer, uzun yıllardır klinik becerilerin geliştirilmesi için hemşirelik eğitiminde
kullanılmıştır. Örneğin, Lees (1874) ders kitabında “mekanik kukla” ve bandaj yapımını
öğrenmek için bacak ve kol modellerinin kullanımını tartışmıştır. Diğer örnekler arasında,
kateter yerleştirilmesinde pelvik modeller, stoma bakımında karın modelleri ve intravenöz
iğnelerin ve sıvıların takılmasında kol modelleri yer alır (7).
Yıllar boyunca, simüle edilmiş hastaları temsil eden mankenle, öğrenci ve öğretmen için ilk
hasta temasının kaygısını ve psikolojik travmasını azaltmak için sınıf eğitimi koşulları altında
hemşirelik eğitiminde kullanılmıştır (1). Hemşirelik eğitiminde kullanılan mankenlerin en
ünlüsü Bayan Chase olarak bilinmektedir (5). Bayan Chase, M. J. Chase Company tarafından
oluşturulan ve temel hemşirelik becerilerinin uygulanması için ilk olarak 1911'de Hartford
Hastanesinde kullanılan düşük gerçekli, yetişkin bir mankendi . Chase mankeni 1914 yılında
geliştirilmiş ve bir koluna enjeksiyon bölgesi, üretral, vajinal ve rektal tedaviler için dahili bir
rezervuar eklenmiştir (8). Daha sonra, 1970'lere kadar devam eden Chase mankenlerinin
üretimi ile bebek ve erkek versiyonları üretilmiştir (9). Daha sonra üretral kateter ve gastrik
tüp yerleştirme, yara bakımı ve enjeksiyon uygulaması gibi spesifik becerileri göstermek ve
uygulamak için kullanılabilen task trainerlar geliştirildi (2). 1960'larda, Laerdal Company
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tarafından Resusci Anne'nin oluşturulması, kullanıcılara kardiyopulmoner resüsitasyonun
eğitiminde kullanılan gerçekçi bir hava yolu sağladı (10). Resusci Anne'ye sensörleri
yerleştirdi ve onu bir video disc oyuncusuna bağladı. Öğrenciler, uyguladıkları gibi video
monitöründeki uzmanlardan anında geri bildirim aldı (9). Resusci-Anne, , boyun ve çene
hiperekstansiyonunu sağlayarak, günümüzde her sağlık çalışanının bilmesi gereken iki
solunum yolu tıkanıklığını açma yönetimi tekniğini uygulamalarını sağlamıştır (4, 10). İlk
bilgisayarlı manken Anestezi eğitimi için tasarlanan ilk tam vücut bilgisayarlı mankeni
SimOne idi. Nefes alabilen, gözlerini kırpıştıran ve gazların yönetimine cevap verebilen bir
mankendi (10). Kardiyoloji hasta simülatörü olan Harvey®, 1960'larda geliştirilmiştir. Temel
olarak tıp öğrencilerine öğretmek için kullanılmasına rağmen, özellikle ileri düzey uygulayıcı
programlarına sahip hemşirelik okullarında da kullanılmıştı (9). 1980'lerde, giderek daha
gerçekçi özelliklere sahip daha fazla simülatör modeli üretilmiştir (2).
Resusci-Anne ve Harvey, modern dönemin tıbbi simülasyonunun başlangıcını temsil eder.
Teknolojik gelişmeler ile birlikte, eğitim ve öğretim için birçok başka simülatör
geliştirilmiştir (4, 10). Hepsi ortak bir özelliği paylaşır: daha etkili bir öğrenme deneyimi elde
etmek için teknolojinin kullanımı.

ROL OYNAMA (ROLE PLAY)
Rol play hemşirelik öğrencilerine uzun yıllar boyunca, öğrencilerin iletişim becerilerini
pratiğe dökmelerine ve hastaları için empati öğrenmeleri için kullanılmıştır. Rol oynama
deneyimi sırasında, hemşirelik öğrencilerine hemşire, hasta veya aile üyesi gibi farklı roller
atanır. Rol oynama deneyimi sona erdikten sonra, öğrenciler ve öğretim üyeleri bir
bilgilendirme sürecine katılırlar (7).
Rol yapma stratejisi hemşire eğitimciler tarafından; iletişim, sağlık eğitimi ve değerlendirme
gibi becerileri öğretmek için kullanılmıştır Rol oynama ile hemşire ve hasta arasındaki bir
iletişim canlandırılabilir veya çeşitli görsel-işitseller kullanarak daha karmaşık hale
getirilebilir (5).

Öğrencilerle rol oynama deneyimleri günümüzde hemşirelik eğitiminde

kullanılmaya devam etse de, standartlaştırılmış hastalar daha yaygın olarak kullanılmaktadır
(7).
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STANDARDİZE HASTALAR
Tıp Eğitiminde standart ve simüle hasta uygulamaları sıklıkla değerlendirmede kullanılmak
üzere geliştirilmiş ve 1960’larda ilk olarak Barrows ve Abrahamson tarafından klinik
becerilerin öğretilmesini kolaylaştırma amacıyla yapılandırılmıştır (11, 12).
1980’li yıllarda Dr. Geoff Norman ve arkadaşları tarafından öğrenci gruplarına değişmeyen
bir deneyim sunma ve performanslarını değerlendirebilme gereksiniminden doğan ve
simülasyonun yüksek düzeyde standartlaştırılarak yinelenmesini tanımlayan bir ifade olarak
“standart hasta” (standardized patient) tanımı ortaya konmuştur (13).
Standart hastalar tıp eğitiminde son 20–30 yıldır; hemşirelik alanında ise 1990’ların başından
bu yana araştırma için; son 10 yıldır da eğitim amaçlı kullanılmaya başlanmıştır (14).
Standart hastalar genellikle fizik muayene becerileri, öykü alma ve iletişim becerilerini
canlandırmak için eğitilmiş profesyonel bir aktör olabileceği gibi, eğitim almış gerçek bir
hasta ya da öğretim elemanı da olabilir. “Objektif yapılandırılmış klinik sınav” diye
adlandırılan çok istasyonlu değerlendirme aşamalarında da kullanılmaktadırlar (14, 7).
Standartlaştırılmış hastalar tek bir deneyim için veya nesnel yapılandırılmış klinik deneyimin
bir parçası olarak kullanılabilir. Örneğin; hemşirelerin şiddeti önleme becerileri, küçük cerrahi
girişimlerin öğretilmesi gibi konularda standart hasta kullanılmıştır (5).
Standart hastaların kullanımı günümüzde Stillman ve arkadaşlarının (15) geliştirdiği “Eğitici
Hasta” (Patient Instructor) ve Kretzschmar’ın (16) geliştirdiği “Jinekolojik Eğitim Ortağı”
(Gynecological Teaching Associates) gibi çok daha yapılandırılmış rollerle sürmektedir.

OYUNLAR
1980'lerin başında, kişisel bilgisayarlar ortaya çıkmaya başladığında, bilgisayarın gücü ve
hafızası son derece sınırlıydı. Bu sınırlamalara rağmen, birkaç yaratıcı insan bazı harika
simülasyonlar ve oyunlar geliştirdi. 1987 yılında geliştirilen “İlaç Hatalarını Ortadan
Kaldırma” buna bir örnektir (9). Hemşirelik eğitimcileri, hemşirelik öğrencilerinin karar
verme becerilerini öğretmek için çeşitli oyunlar geliştirdiler. Bu oyunlar özel hasta grupları
veya hemşirelikte uzmanlaşma için geliştirilmiştir (7).
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Ulione (1983), çocukların karar verme becerilerini öğrenmelerine yardımcı olan ve teori
geliştirme, araştırma ve politika oluşturmada hemşirelik fakültesine yardım ettikleri için
oyunların hemşirelik eğitimine faydalı olduğunu belirtmiştir. Oyunların rol oynaması için bazı
yönlerden benzer olduğunu, ancak oyunların teorik bir çerçeveye dayandığı ve daha fazla
yapıya sahip olduğu için farklı olduğunu belirtti. Üstelik, oyunların hedefler, kurallar, roller,
etkileşimler ve bilgilendirme zamanlarından oluştuğunu belirtmiştir (5).
Bugün kullandığımız mankenlerin gelişmesi ile birlikte oyunlardada gelişmeler yaşandı.
Marshall Üniversitesi'nde geliştirilen “Etkileşimli Hasta” bir hastayla multimedya
karşılaşmasıydı. Kullanıcılar tarih yazmak için soru sordular ve çeşitli vücut bölümlerinde
fare tıklaması sesler ve görüntüler üretti (9).
Bugün eğitim hedefleri içeren oyunlar, “ciddi oyunlar” (serious games) olarak
adlandırılmaktadır. Bu oyunlar geliştirilirken bilgisayar destekli eğitim ve sanal gerçeklik
arasındaki etkileşim birbirini destekleyecek tarzda geliştirilmektedir (7).
SANAL GERÇEKLİK
Hemşirelik eğitiminde sanal gerçekliğin kullanımı maliyete bağlı olarak sınırlı kalmıştır. Son
yıllarda teknolojideki ilerlemeler, yakın gelecekte bu simülasyon biçiminin daha geniş
kullanımını sağlayacaktır (5).
Phillips (1993) ilk olarak hemşirelik literatüründe sanal gerçekliği tanımlamış ve hemşirelik
araştırmasında kullanımını tartışmıştır (17). Merril ve Barker (1996), intravenöz kateter
yerleştirme modelinin prototipini sunmuşlardır. Bugün, bu tip bir sanal gerçeklik modeli ticari
olarak mevcuttur (7).
Sanal gerçeklik, ortamların veya nesnelerin karmaşık, bilgisayarlı bir görüntü olarak
rekreasyonunu ifade eder; Dokunsal sistemler, kinestetik ve dokunsal algıyı kopyalayanlara
ifade eder. Çoğu zaman Sanal gerçeklik ve haptik sistemler, bir parça task trainer ile
birleştirilir; Şu anda mevcut ürünler vasküler erişim eğitimi, endoskopi eğitimi ve
laparoskopik cerrahi teknikleri desteklemektedir (16).
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YÜKSEK-ORTA-DÜŞÜK GERÇEKLİKLİ SİMÜLASYONLAR
Gerçeklik, nesnenin gerçekliği taklit ettiği dereceye işaret eder. Böylece, düşük gerçekli bir
manken, yüksek gerçekli bir mankenden daha az gerçekçidir. Bilgisayarlı mankenlerin
gelişimi, düşükten yüksek gerçekliğe doğrudur (10).
Düşük gerçeklikli simülatör modelinin dış anatomisi, insan anatomisine benzer, tam veya
kısmi bir gövdeye sahiptir, ana eklemlerdeki sert hareketlere izin verir ve müdahalelere
herhangi bir cevap vermez (6). Bu modeller, gerçekliğin sadece bir kısmını temsil eder. Temel
psikomotor beceri ve işlemlerin öğrenilmesinde kullanılırlar. Gerçek amaçlarının bir parçası
olmamasına rağmen, öğrencilere hem teknik hem de iletişim becerilerinin birlikte sunulduğu
gerçekçi klinik senaryolar sağlamak için kullanılabilirler (14) Hemşirelik öğrencilerine
fiziksel muayeneyi öğreten ilk simülatörlerden biri, 1950'de Birleşik Krallık'ta ortaya
çıkmıştır (6). Damar yolu açmayı öğretmek için kullanılan kol maketi veya kardiyopulmoner
resusitasyonu öğretmek için kullanılan bir manken, düşük gerçeklikli simülatörlere örnek
olabilir (14, 7).
Orta gerçeklikli simülatör anatomik yönlerin ötesine geçer. Solunum ve kalp sesleri olan bazı
simülatörler, elektrokardiyogram eğrilerinin izlenmesine izin verir. Ayrıca, simülatörü
çalıştıran öğretmenin komutunda oluşturulmuş, önceden kaydedilmiş sesleri (öksürme,
kusma, diğerleri gibi) içerebilirler (6)
Yüksek gerçeklikli simülatörler bir mankenin fiziksel (kalp ve solunum sesleri) ya da
elektriksel (monitör seslendirmeleri olarak sunulan) çeşitli fizyolojik parametre çıktılarını
sağlamak için manipüle edilebilen ileri bilgisayar teknolojisi ile birleştirilmişlerdir (14).
Teknoloji 1980'ler ve 1990'lar boyunca geliştikçe, fizyolojik yanıtları taklit edebilen ve gerçek
geri bildirim sağlayan yazılım ve bilgisayar sistemleri üretildi (18).
Yüksek gerçeklikli simülatörler, tıp eğitiminde 1960’larda ortaya çıkmış; hemşirelik
eğitiminde kullanılmaya başlanması ise 1990’ların sonu ile 2000’lerin başını bulmuştur (19).
1990’larda insan hasta simülatörler (HPS: Human Patient Simülation) sağlık bakım eğitimine
transfer edilmiş ve sağlık eğitim ve değerlendirmesinde kullanılır olmuştur. Yine bu yılları
takiben yapılan hemşirelik araştırmalarında psikomotor beceri en iyi hangi yolla öğretilebilir
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ya da en etkili yöntem nedir gibi soruların cevabı aranmaya çalışılmıştır (19). 2000 yılında,
SimMan®, Laerdal Medical tarafından pazara sunuldu. Bu ürünün ve VitalSim® ürün
grubunun karşılanabilirliği, simülasyon ile yeni öğretim dünyasını açtı. Daha fazla şirket,
hemşirelik okulları için uygun fiyatlarla mankenler üretmeye başladı (9).
Bu teknolojinin kullanımı, öğretim elemanlarının simülasyonun öğrencilerin beceri, eleştirel
düşünme ve klinik karar verebilmeyi güvenli bir ortamda uygulayabileceklerinin farkına
varmasından sonra hızlıca artmış; hemşirelik programlarında kullanımı da yaygınlık
kazanmıştır (20).
SONUÇ
Günümüz dünyasında teknolojideki hızlı gelişmeler sağlık eğitiminde kullanılan yöntemlerin
de gelişmesine ve değişmesine olanak sağlamıştır. Bilgisayar temelli simülasyon eğitiminin
popülerliği

ve

artan

ilgisiyle psikomotor

beceri

eğitiminde, değerlendirilmesinde,

sertifikasyonunda kullanımı da artmıştır. Elektronik kaynakların artmasıyla hemşire
eğitimciler ulusal ve uluslararası paylaşımlarla simülasyon teknikleri ve senoryalarını paylaşır
hale gelmişlerdir. Uluslararası Klinik Simülasyon ve Eğitim Hemşireliği Birliği (INACSL:
The International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning) ve Sağlık
Bakımı Simülasyon Derneği (SSIH: The Society for Simulation in Healthcare ) eğitimciler
için simülasyon standartları geliştirme, sağlık bakım programları simülasyonları için
akreditasyon sunma ve aylık yayınlarla uluslar arası hemşireler ve sağlık bakım
profesyonelleri için faaliyetlerini sürdürmektedirler (9,21).
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HEMŞİRELİKTE SİMÜLASYON TARİHİ
Simülasyon, hemşirelik eğitiminde bilgi, beceri, özgüven, motivasyon ve klinik karar verme
gibi mesleki becerilere olumlu katkı sağlaması nedeniyle altın standart olarak kabul
edilmektedir. Simülasyonun tarihi geçmişi yaklaşık 5000 yıl öncesine, WEICH olarak bilinen
ilk simülasyon Çin savaş oyunlarına dayanmaktadır. 1929 yılında Edward Link tarafından
geliştirilen ilk uçak simülatörü ise simülasyon tarihinde ikinci önemli adımdır. 1949’da ücretli
eğlence sürüşleri için tasarlanan Link’in simülatörü ordu ve ticari havacılık alanında eğitim ve
değerlendirmelerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Hemşirelikte simülasyon ise ilk olarak 1970’li yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Kullanılan
ilk simülasyon tiplerine bakıldığında, bilgisayar destekli simülasyon ve simülasyon
oyunlarının olduğu görülmektedir. 1980’li yıllarda hemşirelikte simülasyon ile ilgili araştırma
sayılarında artış olmakla birlikte 1980’li yılların ortalarında hasta simülatörlerinden
bahsedilmektedir. Simülasyon tiplerinden bir diğeri ise standardize hastalardır. Standardize
hastalar hemşirelik eğitiminde 1990’lı yılların sonu 2000’lerin başlarında kullanılmaya
başlanmıştır. Teknolojik açıdan simülasyonun en ileri uygulaması olan sanal gerçeklik, son 30
yılda popüler hale gelen bir yöntem olup hemşirelik eğitiminde de kullanılmaktadır.
Sonuç olarak; yıllar içerisinde ilerleyen teknolojiye bağlı olarak simülasyon sistemleri
gelişme göstererek teknik, görsel ve işlevsel açıdan gerçeğe yakınlık özellikleri
arttırılmaktadır. Dolayısıyla simülasyonun günümüz teknolojisinden etkilenerek daha gelişmiş
olmalarının hemşirelik öğrencilerinin bilgi ve beceri eğitimine olumlu etkileri olduğu
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler; Hemşirelik eğitimi; Simülasyon; Hemşirelik.
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THE HISTORY OF SIMULATION IN NURSING
Simulation is considered as a golden standard thanks to its positive contribution to
Professional skills such as knowledge, skill, self-confidence, motivation and clinical decisionmaking in nursing training. The history of simulation dates back to nearly 5000 years ago and
is based on the first simulation Chinese war games, known as WEICH. The first plane
simulation developed by Edward Link in 1929 is the second important step in the history of
simulation. Link’s simulator designed for paid entertainment use in 1949 was commonly
started to take place in training and evaluations in the army and commercial aeronautics.

Simulation in nursing firstly began to be used in 1970s. Considering the first simulation types
used, computer-supported simulation and simulation games appear. When the number of
researchers regarding simulation in nursing increased in 1980s, patient simulators were
mentioned in the mid-1980s. Another type of simulation is standardized patients.
Standardized patients started to be used in nursing training at the end of 1990s and beginning
of 2000s. Virtual reality, the most advanced application of simulation technologically, has
become a popular method the in the last 30 years and has been used in nursing training.
In conclusion, simulation systems develop according to the technological advances over the
years, and their proximity to reality is increased in technical, visual and functional terms.
Therefore, it is seen that simulation has been influenced by today’s technology and its
development has positive effects on nursing students’ knowledge and skills training.

Key Words; Nursing education; Simulation; Nursing.
HEMŞİRELİKTE SİMÜLASYON TARİHİ
Simülasyon gerçek hayattaki klinik durumları açıklayan veya taklit eden öğrenme olarak
tanımlanmakla birlikte öğrencilere gerçek bir hastaya zarar verme potansiyeli olmayan, klinik
bir problem durumunda mantıklı düşünme ve karar verme fırsatı sağlamaktadır (1).
Simülasyon eğitimiyle öğrencilere gerçek yaşam koşullarının oluşturulduğu ancak gerçek bir
durumun riskinin alınmadığı, güvenli bir ortam sağlayarak yapay veya sanal deneyim
kazandırmak amaçlanmaktadır (2,3). Ulusal Hemşireler Birliği (The National League for
Nursing’s (NLN)), yeterli sayıda profesyonel ve yetkin hemşire yetiştirmek için hemşirelik
eğitim müfredatı içerisinde simülasyona dayalı eğitimin entegre edilmesinin zorunlu olduğunu
ifade etmektedir (4).
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Simülasyonun tarihi geçmişi yaklaşık 5000 yıl öncesine, WEICH olarak bilinen ilk
simülasyon Çin savaş oyunlarına dayanmaktadır. 1929 yılında Edward Link tarafından
geliştirilen ilk uçak simülatörü ise simülasyon tarihinde ikinci önemli adımdır. 1949’da ücretli
eğlence sürüşleri için tasarlanan Link’in simülatörü ordu ve ticari havacılık alanında eğitim ve
değerlendirmelerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (5).
Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler özellikle 20’nci yüzyılın ikinci yarısında büyük bir
ivme kazanmış olup simülasyonun tıpta kullanımı 1950’li yıllara dayanmaktadır. Bebek ve
anne ölümlerini azaltmak amacıyla obstetrik becerilerin eğitiminde ilk tıp simülatörleri olan
‘phantom’ mankenler kullanılmıştır (6,7).
Hemşirelik eğitiminde kullanılan iki ya da üç boyutlu anatomik modeller ilk simülatörlerdir.
Bu modellerin kullanımı statik resimler, slaytlar, modeller (örneğin bir iskelet bir göz modeli)
ve üç boyutlu bilgisayar modelleri biçiminde olabilir. Hemşirelik eğitiminde 1874 yılında
anatomik modellerin kullanılmasının ilk örneklerinden biri, "eklemli iskelet" modeli olarak
tanımlanmaktadır. Model/maketlerin, yüzyıldan daha uzun süredir klinik becerilerinin
geliştirilmesi için hemşirelik eğitiminde kullanılmaktadır (8). 1910 yılında üretilen Mrs.
Chase adlı tam vücut maketinin, hemşirelik eğitiminde en önemli beceri eğiticisi olduğu ifade
edilmektedir. Düşük- yüksek gerçeklik düzeyinde mankenler hemşirelik eğitiminde uzun
yıllardan beri kullanılmaktadır (8,9).
Hemşirelikte simülasyon 1970’li yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Kullanılan ilk
simülasyon tiplerine bakıldığında, bilgisayar destekli simülasyon ve simülasyon oyunlarının
olduğu görülmektedir. Kardiyopulmoner resüsitasyon eğitimi, hemşirelik öğrencilerinin klinik
karar verme becerileri ve klinik performans değerlendirmelerinde çoğunlukla bilgisayar
destekli

simülasyon

yöntemi

kullanılmışken,

simülasyon

oyunları

ise

psikiyatri

hemşireliğinde kullanılmıştır (10,11,12). 1980’li yıllarda hemşirelikte simülasyon ile ilgili
araştırma sayılarında artış olmakla birlikte 1980’li yılların ortalarında hasta simülatörlerinden
bahsedilmektedir. Simülasyon tiplerinden bir diğeri ise standardize hastalardır. Standardize
hastalar hemşirelik eğitiminde 1990’lı yılların sonu 2000’lerin başlarında kullanılmaya
başlanmıştır (13,14). Standardize hastaların kullanımı öğrencilere yüksek gerçekli bir
öğrenme deneyimi yaşatmakta ve vakaların standart bir şekilde tekrar tekrar uygulanmasını
sağlamaktadır (15). Standardize hastalar, simüle edilmiş klinik ortamlarda hasta öyküsü alma,
fizik muayene, iletişim becerileri gibi klinik becerilerde kullanılmasının yanı sıra geri bildirim
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vermek ve öğrenci performansını değerlendirmek için de kullanılmaktadır (16). Öğrencilerin
standardize hastalarla karşılaşmaları, klinik öncesi gerçekçi bir deneyim yaşayarak gerçek
duruma/hastaya geçiş sağlamaktadır (15). Foley ve ark (1997)’nın yapmış olduğu çalışmanın
sonucunda hemşirelerin iletişim becerilerini geliştirmek için standardize hasta kullanımının
faydalı olduğu bulunmuştur (14). Oh ve ark. (2015) tarafından yapılan meta analiz sonucunda,
standardize hastaların kullanıldığı simülasyon temelli öğrenmenin, bilişsel, duyuşsal ve
psikomotor alanlarda yararlı etkileri olduğu bulunmuştur. Alt grup analizinde standart
hastaların kullanımı, bilgi düzeyi, iletişim becerisi, öz-yeterlik, öğrenme motivasyonu ve
klinik yeterlilik üzerinde önemli etkiler gösterdiği belirtilmiştir (17).
Teknolojik açıdan simülasyonun en ileri uygulaması olan sanal gerçeklik, son 30 yılda
popüler hale gelen bir yöntem olup hemşirelik eğitiminde de kullanılmaktadır (18). Sanal
gerçeklik, geleneksel eğitim yönteminde karşılaşılan bazı problemleri çözmeyi amaçlayan tıp
eğitiminde yeni bir dönem başlatan simülasyon yöntemlerinden biridir (19). Bilgisayar
ortamında oluşturulan üç boyutlu resimlerin ve animasyonların teknolojik araçlarla insanların
zihinlerinde gerçek bir ortamda bulunma hissi veren ve ortamda bulunan bu objelerle
etkileşimde bulunmayı sağlayan sanal gerçeklik, teorik bilginin uygulamaya aktarılmasıyla
ilgili zorlukları çözüme ulaştırması ile popüler hale gelmeye başlamıştır (20,21). Günay ve
Zaybak (2018)’ın intravenöz kateterizasyon becerisi geliştirilmesinde sanal simülatör
yönteminin etkisini incelediği çalışmada, deney grubuna sanal intravenöz simülatör ile kontrol
grubuna plastik İV enjeksiyon kol maketi ile eğitim verilmiştir. Çalışma sonucunda deney
grubundaki öğrencilerin intravenöz kateterizasyon beceri puanlarının ve öğrencilerin
memnuniyet puanlarının kontrol grubundaki öğrencilerden anlamlı olarak yüksek olduğu
bulunmuştur (22).
Sonuç olarak; simülasyon sistemlerinin yıllar içerisinde ilerleyen teknolojiye bağlı olarak
teknik, görsel ve işlevsel açıdan gelişme göstererek gerçeğe yakınlık özellikleri
arttırılmaktadır. Dolayısıyla simülasyonun günümüz teknolojisinden etkilenerek daha gelişmiş
olmalarının hemşirelik öğrencilerinin bilgi ve beceri eğitimine olumlu etkileri olduğu
görülmektedir.
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ÖZET
Defeminizasyon, yani dişiliksizleşme dişil özelliklerin ortadan kaldırılmasını ifade
etmektedir. Statüye bağlı rollerin gelişiminde aileden sosyal çevreye kadar toplumsal olan
tüm kurumların etkisi vardır. Statü ve onun gerektirdiği rolleri şekillendiren etmenlerin
başında da toplumsal cinsiyet ve onun gerektirdiği roller ile mesleki statü ve rolleri
gelmektedir. Toplumsal cinsiyet ve mesleki rol ilişkisini hemşirelik mesleği rolü ile erkeklik
rolü arasında da görmekteyiz. Hemşirelik mesleğinde erkeklerin çalışması dünya genelinde
1970 sonrasında artış göstermiştir. Türkiye’de ise 2007 yılından itibaren gözlenmiş ve
hemşire olarak çalışan erkeklerin sayısı artmaya başlamıştır. Yeni hali ile hemşireler
arasındaki eğitim ve cinsiyet farklılığının ortadan kaldırılması, erkek üyelerin mesleğe
katılımları ve meslekte uzmanlaşmanın tanımlanması sağlanmıştır. Kanun tarafından da
desteklenen meslekte branşlaşma ve uzmanlaşma, hemşirelik hizmetlerinin niteliğini
artırmıştır. Erkek hemşire yetiştirilmesi ve çalıştırılmasına olanak tanınmasıyla, hemşirelik
mesleği her iki cinsiyetin de icra edebileceği bir meslek haline gelmiştir. Erkeklerin
hemşireliğe kabulü, hemşireliği her iki cinsin özelliklerini bütünleştiren ve toplumun dikkatini
kadın cinsiyetinden uzaklaştıran bir meslek olarak değerlendirilmesine ve mesleğin sağlık
alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmelerle uyumlu bir şekilde hızla gelişmesine önemli
katkısı olacağı bildirilmektedir. Hemşirelik mesleğine erkek üye alınması, aynı zamanda
hemşirelerin toplumda kadın ve hemşire olarak üstlendikleri imaj, mesleğin statüsü ve gücü
üzerindeki olumsuz etkileri de azaltacağı belirtilmektedir
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Toplumda hemşirelik mesleğinde kadın cinsiyetinin daha çok kabul gördüğünü, Hemşirelik
Kanunu’nda cinsiyet ayrımının kaldırılmasına rağmen toplumda cinsiyet ayrımının toplumun
örf adet ve geleneklerinden kaynaklanması nedeniyle kısmen de olsa yapılmakta olduğu
belirtilmektedir. Hemşireliğin bir kadın mesleği olarak görülmesine neden olan temel etken,
fiziksel ve duygusal bakımın ev içinde olduğu gibi ev dışında da kadınların işi olduğu ve bu iş
için gerekli olan şefkat, nezaket gibi özelliklerin de kadınlarda daha çok görüldüğüne dair
toplumsal cinsiyet kalıp yargılarıdır. Sosyolojik açıdan bakıldığında, Türkiye’de hemşirelik
mesleğinin profesyonelleşmesi sürecinde gelişmeler ve zorluklar mesleki eğitim düzeyindeki
çeşitlilik, istihdam tiplerinde görülen farklılıklar, mesleki özerklik ve örgütlenme düzeylerinin
düşüklüğü

mesleğin

profesyonelleşme

sürecindeki

temel

sorunlar

olduğu

söylenebilir. Hemşirelik öğrencileri üzerine Türkiye’de yapılan çalışmalar hemşireliğin her
iki cinsiyete de uygun bir meslek olduğunu düşünme oranının erkeklerde kadınlardan daha
düşük, erkeklerin mesleğin statüsünü yükselteceğini düşünme oranının ise kadınlardan daha
yüksek olduğunu göstermektedir. Türkiye’de erkek hemşirelerin mesleki rolleri ile cinsiyet
rolleri arasında sıkıştıkları ve mesleki eğitimlerine rağmen hemşirelikten çok yöneticilik
yapmak istedikleri gözlenmektedir. Hemşirelik mesleğini seçen erkeklerle ilgili olarak yapılan
araştırmalarda, erkeklerin kendilerini bakım vermeye yatkın hissetmedikleri ve hastaların
kadın hemşireleri tercih ettikleri, buna karşın erkeklerin hemşirelikte hızla ilerleyerek yüksek
statülü pozisyonları doldurdukları, erkek hemşirelerin sıklıkla hastayı kaldırma, hareket
ettirme gibi fiziksel güç gerektiren faaliyetlerde kullanıldıkları ile ilgili değerlendirmeler
yapılmaktadır.
Erkek hemşirelerin artması, profesyonel hemşirelik kimliğinin ve meslek statüsünün
gelişmesine yardımcı olabileceği ve mesleğin bilim ve sanat yönünün ortaya çıkmasına katkı
sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu makalede, toplumda hemşirelik mesleğini icra etmede
cinsiyet farklılığının kabul görüp görmediğini, erkek hemşirelerin mesleğe katkısı ve
yaşadıkları sorunların belirlenmesi tartışılacaktır.
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ABSTRACT

WHERE WE ARE IN NURSING DEFEMINATION?
Derya GERESİNLİ
Dokuz Eylül University Oncology Hospital, Ege University Nursing Faculty Internal
Medicine Nursing PhD Student

Prof. Dr. Asiye AKYOL
Ege University Nursing Faculty Internal Medicine Nursing Department

Defemination, or dexterity, is the removal of feminine qualities. In the development of statusdependent roles, there is the influence of all institutions that are social from the family to the
social environment. At the foremost of the factors that shape the status and the roles it
requires are gender and its role and professional status and roles. We also see the relationship
between gender and professional role between the role of nursing profession and the role of
masculinity. The work of men in the nursing profession has increased throughout the world
after 1970. In Turkey began to increase the number of nurses has been observed since 2007
and working as men. It has been ensured that the education and gender differences between
the new state and the nurses have been lifted, male members' participation in the profession
and profession specialization. Branching and specialization in the profession, which is also
supported by the law, has increased the quality of nursing services. By allowing male nurses
to be trained and employed, the nursing profession has become a profession that both sexes
can perform. Acceptance of nursing by males is reported to be an important contribution to
nursing as a profession that integrates the characteristics of both genders and removes the
attention of the society from the female gender and to the rapid development of the profession
in accordance with technological and scientific developments in the field of health. It is stated
that taking male members in the nursing profession will also reduce the negative effects on
the image, profession status and power of the nurses as women and nurses in the society

It is stated in the Nursing Law that despite the abolition of gender discrimination in society,
gender discrimination is being made in part because of the common customs and traditions of
the society, that women's gender is more accepted in society in the nursing profession. The
main reason that nursing is seen as a woman's profession is the gender stereotypes that the
633

physical and emotional aspects are in the home as well as the women's work outside the home
and that the characteristics such as compassion and kindness required for this work are also
seen more in women. Seen from a sociological perspective, developments and challenges in
the professionalization process of the nursing profession in Turkey diversity in the vocational
training level, the differences observed in employment type, profession impairment of
professional autonomy and organizational level can be said that the basic problems of the
professionalization process. Nursing students on the nursing studies in Turkey both sexes
lower in males than females the rate of thinking is an appropriate profession, while the rate of
thinking men would raise the status of the profession shows that higher than women. Despite
their training and trapped between gender roles and professional roles of male nurses it is
observed in Turkey they want to do a lot of nursing management. Research on men who chose
nursing profession has found that men do not feel inclined to care for themselves and patients
prefer female nurses while men are rapidly advancing in nursing to fill high statutory
positions and male nurses often use them in activities that require physical strength, such as
lifting and moving a patient it is made.

It is believed that the increase of male nurses can contribute to the development of
professional nursing identity and occupational status, and to the emergence of science and art
profession of the profession. In this article, it will be discussed whether gender differences are
accepted in the society when performing nursing profession, male nurses' contributions to the
profession and the problems they have experienced.
HEMŞİRELİKTE DEFEMİNİZASYONDA NERDEYİZ?
Uzm. Hem. Derya GERESİNLİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Hastanesi,
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Öğrencisi

Prof. Dr. Asiye AKYOL
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Defeminizasyon,

yanidişiliksizleşme

dişil

özelliklerin

ortadan

kaldırılmasışeklinde

tanımlanmaktadır(http://www.tdk.gov.tr). Statüye bağlı rollerin gelişiminde aileden sosyal
çevreye kadar toplumsal olan tüm kurumların etkisi vardır. Statü ve onun gerektirdiği rolleri
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şekillendiren etmenlerin başında da toplumsal cinsiyet ve onun gerektirdiği roller ile mesleki
statü ve rolleri gelmektedir. Toplumsal cinsiyet ve mesleki rol ilişkisinin hemşirelik mesleği
rolü ile erkeklik rolü arasında da görmekteyiz(Gönç,2017).
1.HEMŞİRELİK BİR KADIN MESLEĞİ MİDİR?
Hemşirelik

mesleğinin,

sosyolojik

özelliklerinin

başında

cinsiyet

faktörü

yer

almaktadır.Hemşirelik, insanoğlunun var oluşu ilebaşlamış, kadının geleneksel rolü olan,
anne, eş, kız çocuk rollerini içinde barındıranbir meslektir.(Çınar, Olgun, 2013). Ülkemizde
hemşirelik mesleği, 1954 yılı (Resmi Gazete: Sayı:8647.02.03.1954 tarih ve 6283 sayılı
Hemşirelik Kanunu), 6283 sayılı HemşirelikKanunu hükümlerince yürütülmekteydi(Turan ve
ark 2011;Tezel ve ark 2008).Bu yasaya göre; hemşirelik mesleği, sadece kadın üyeleri
kapsamakta olup, erkek üyelerin hemşire olmalarına olanak tanınmamıştır. Bu nedenle,
yıllarcahemşirelik mesleğinde erkek çalışanın katkısı engellenmiş olup (Turan ve ark 2011;
Ayaz, 2010) 2007 yılında yapılan yasal değişiklikle cinsiyet ayrımına son vermişve erkeklerin
de hemşirelik mesleğini icra etmeye başlamasını sağlamıştır(Demiray ve ark 2013; Turan ve
ark 2011).Hemşirelik Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi ile erkek üyeler hemşirelik
mesleğinde yerlerini almaya başlamışlar ve gün geçtikçe sayılarını arttırarak meslekte etkin
rol oynamayı başarmışlardır(Çınar, Olgun 2013;Turan ve ark 2011;Dikmen 2015).
2.GÜNÜMÜZDE HEMŞİRELİK MESLEĞİNE CİNSİYET OLARAK BAKIŞ
Günümüzde, toplumun hemşirelik mesleğine bakışı cinsler arası eşitlik nedeniyle, artık
ülkemizde herikicins tarafından da uygulanabilirliği kanıtlanmış bir meslek olarak kabul
görmektedir. Yapılan çalışmalarda meslekte erkek üyelerinbulunmaları gerektiğini, gerek
kadın gerekse erkek üyelerin hemşirelikyapabilecekleri, hemşirelik mesleğinde önemli olanın
cinsiyet değil başarı olduğunu belirtmiştir(Kaya ve ark. 2011; Çınar, Olgun, 2013).Çınar ve
Olgun’un (2013) yaptıkları çalışmada her geçen gün, erkek üyelerin hemşirelik mesleğini
benimsediği

ve

oranının

da

yıllara

göre

giderek

arttığıbelirtilmektedir.

“AmericanCommunitySurveyHighlight Report Issued”raporuna göre, Amerika Birleşik
Devleti’nde, 2011 yılında çalışmakta olan toplamhemşire sayısının 3,5 milyon olduğu, bunun
3,2 milyonunun kadın ve sadece330.000’nin erkek hemşire olduğu bildirilmektedir. Yıllık
gelir bakımından değerlendirildiğinde de, erkek hemşire gelirinin 60.700dolar, kadın hemşire
gelirinin 51.100 dolar olduğu ifade edilerek erkek hemşirelerin sayısının arttığı ve gelir
düzeyinin kadın hemşirelere oranladaha iyi olduğu belirtilmiştir(Bureau, 2013).
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3.HEMŞİRELİK MESLEĞİNİNFEMİNİZASYONUNUN NEDENLERİ
Sağlık sektöründe kadın ve erkekler farklı konumlarda olmasının en önemli nedeni toplumsal
roller ve kadın erkek eşitsizliğidir. Tarih boyunca oluşan cinsiyet rollerine göre aile üyelerine
bakım sorumluluğu kadınlara verilmiştir. Toplumun kadına yüklediği rol, onların sağlık
hizmetlerindeki konumunu da etkilemiştir (Güler,2016). Hemşirelik mesleği, yıllar boyu
kadın egemen birmeslek olarak tanınmıştır(Brodiea ve ark., 2012). Bu sayede toplum, kadın
cinsiyeti ile bumesleği özdeşleştirmiştir. Oysaki hemşirelik; birey, aile ve toplumun
sağlığınıkoruma ve geliştirmeye yardım eden, hastalık halinde iyileştirme ve rehabiliteetmeye
katılan bir meslek olarak tanımlanır. Türkiye’de modern anlamda hemşirelik mesleği, I.
Dünya Savaş’ından sonrabaşlamıştır(Ökdem ve ark 2000). Herhangi bir mesleğin cinsiyet ile
nitelendirilmesi, meslekve cinsiyet kimliğinin iç içe geçmesiyle olmaktadır.
4. ERKEKHEMŞİRELERİN MESLEĞE GİRİŞİ
Dünyada ve Türkiye’de hemşirelik mesleğine bakış açısı her geçen gün değişmekte ve
gelişmektedir. Erkeğin, bakım verici rolü için uygun olmadığı ve bu durumun toplumsal
cinsiyet kalıpları ve inançlarından kaynaklandığı düşünülmektedir(Ünsal,2010;Robert 2000).
Sosyal yapı, hemşirelik mesleğine erkeklerin girmesini engellemekte ve hemşirelik mesleğini
kadın mesleği olarak algılamaktaydı. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda da artık
hemşirelik mesleğinde erkeklerin de yer alması gerektiğini ve toplumunda buna olumlu
yaklaştığı anlaşılmıştır(Gönç 2015,Kaya 2011;Erer 2017).Erkek hemşireler dünya tarihinde
hasta bakım hizmetlerinde kadın hemşirelerin yanında görev yapmışlardır. İlk zamanlarda
erkek hemşireler, yoğunlukla mental bozukluklarla ilgili alanlarda ve orduda sağlıkla ilgili
hizmetlerinde görev yapmakta iken günümüzde ameliyathane, üroloji kliniği, yoğun
bakımlar,acil servisler gibi pek çok sağlık hizmet alanında çalışmaktadırlar(Rajapaksa ve
Rothstein, 2009; Alan N,Uğur Ö2017).Erkek hemşirelerin mesleğin üzerindeki kimlik ve
statüden kaynaklanan olumsuzlukları en aza indireceği düşünülmektedir. Ayrıca cinsiyet
bakımından meslekte dengenin sağlanacağı ve erkeklerin mesleğe olan endişelerinin
azaltılacağı değerlendirilmektedir(Çınar ve ark 2011).Erkek hemşirelerin örgütlenmelerine
yönelik ilk atılımlarını 1981 yılında Amerikan erkek hemşireler derneğini kurarak yapmıştır.
Dernek

faaliyetlerini

Vanderbilt

Üniversitesi

bünyesinde

halen

sürdürmektedir(www.aamn.org).Farklı ülkelerden erkek hemşirelere yönelik olarak yapılan
bir araştırma sonucunda; erkek hemşire istihdam yüzdesinin ek yüksek olduğu ülkenin Suudi
Arabistan olduğu belirtilmişti (www.catalyst.org).
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5. TOPLUMUNUN ERKEK HEMŞİREYE BAKIŞI
Kadınların çoğunlukta olduğu hemşirelik mesleğinde cinsiyet ayrımı, ne yazık ki, eskiden
olduğu gibi, günümüzde de az da olsa devam etmektedir(Turan ve ark 2011).Bununla birlikte,
son yıllarda, erkek hemşirelerin sayısı her geçen gün artmaktadır (Ekinci ve ark2014;Kaya ve
ark. 2011). Erkek hemşire sayısının artmasında; hemşirelik mesleğinin statüsünün yükselmesi,
cinsiyetlerde denge kurulması, erkeklerin bu mesleğe karşı endişelerinin azaltılması, kariyer
olanaklarının artması, iş güvenliğinin sağlanması ve ücretler gibi pek çok durum etkili
olmaktadır.(Ünsal ve ark 2010,Çınar 2011,Erer 2017).
Türk toplumundaki cinsiyet ayrımı, sağlık alanında büyük ölçüde etkin rol oynamış ve
özellikle hemşirelik mesleğinin gelişimini ciddi derecede engellemiş bulunmaktadır. Bütün
dünyada hemşirelik mesleğinin kadınla özdeşleştirilmesinden dolayı, erkek üyeler, bu mesleği
seçme konusunda çekingen davranmaktadırlar(Erer 2017).Yapılan bir çalışmada hemşirelerle
hakkındaki olumsuz önyargıların zamanla azalacağını belirtmişlerdir(Kocaer ve ark2004).
Ülkemizde erkek hemşirelerin varlığından haberdar olanlar da, medya, hastane deneyimi ve
çevredeki yakınları aracılığı ile bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir(Kaya ve ark 2011).
Ünsal ve ark(2010) çeşitli meslek gruplarında gerçekleştirdiği çalışmada katılımcıların
çoğunluğunun erkek hemşirelerden haberdar olduğu ve medya aracılığı ile öğrendiği; yarıdan
biraz fazlasının erkek hemşirelere tepkinin olumlu olacağı; çoğunluğunun erkeklerin de
kadınlar kadar bu mesleği iyi icra edebileceği görüşlerini belirttikleri sonuçlarını elde etmiştir.
5.1. Erkeklerin hemşirelik mesleğini tercih etme nedenleri
Erkek üyelerin hemşirelik mesleğini tercih etme nedenlerine bakıldığında; hayat şartları,
işsizlik vb. ekonomik nedenler, bu mesleğe olan ihtiyaç ve iş bulma şansının fazlalığı şeklinde
sıralanabilir(Demiray ve ark2013;Baykal 2010;Erer 2017).Hart’a göre, 498 katılımcı ile
yapılan çalışmada, erkeklerin meslek olarak hemşireliği seçmelerinde başlıca İnsanlara
yardım etme isteği,kariyerde yükselme bakımından tercih edilir olması ve stabil bir meslek
olması şeklinde ifade edilmiştir(Hart, 2005)
5.2. Erkek hemşirelerin meslekte avantajları
Erkek hemşirelerin hem avantajları hem de dezavantajları ataerkil ideoloji ve hegemonik
erkeklik ekseninde deneyimlenmektedir. Sağlık sektöründe son yıllarda sürekli karşılaşılan
sorunların en önemlisi şiddet olaylarıdır. Bu duruma en fazla hemşireler maruz
kalmaktadırlar. Mesleğe erkeklerin girmesiyle şiddet olaylarının daha kontrol edilebileceği
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ifade edilmektedir. Kocaer ve ark. (2004) öğretim elemanları ve öğrenciler ile yaptığı
çalışmada; hemşirelik mesleğinde, erkek üyelerin katılması ile kazanılacak avantajlar
sorgulanmış, öğrencilerin %80.1’i, fiziksel güç gerektiren uygulamalarda, erkek hemşirelerin,
kadın hemşirelere fiziksel olarak destek sağlayacakları düşüncesinde birleşmişlerdir, ayrıca,
erkek üyelerin mesleğe katılımı ile hemşirelik mesleğine daha üst bir statü kazandırıldığını
ileri sürmüşlerdir. Hizmet verilmesi gereken, kadın hastalar olduğu gibi, erkek hastalarda yer
almaktadır. Bu hizmet ve bakımın aynı cinsiyetten bireyler tarafından verilmesi, hastada
çekinme ve utanma duygularını ortadan kaldıracaktır. Bu durumun, hizmet alan hastayı daha
rahat ettirilebileceği düşünülmektedir(Gönç,2017; ;Çınar 2011; Ekinci M ve ark(2014).
Erkeklerin MesleğeGetirdiğiOtoriterlik
Erkek hemşireler doktorlarla, hastalarla ve hasta yakınlarıyla kadın meslektaşlarına oranla
daha otoriter ve sert ilişkiler kurmaktadırlar. Bu ilişki hastaların hemşirelerle olan ilişkilerinde
daha disiplinli ve itaatkâr olacakları düşündürmektedir(Gönç,2017). Ancak erkek hemşirelerin
otoriter tavırları kadın hemşireleri de hedef almakta, erkek hemşireler kadın meslektaşlarını
“doktorun otoritesi karşısında uysal, önemli kararlar verirken duygusal, aklı ev işlerinde ve
çocuklarında kalan, ağır ve karmaşık iş ortamlarına uygun olmayan, fiziksel açıdan zayıf” bir
grup olarak tanımlamaktadırlar. Erkek hemşireler kullandıkları eril dille kendilerini kadınlara
üstün kılmakta, kendilerinde değerli gördükleri niteliklerin kadınlarda eksik olduğunu
vurgulamakta, kadınları hem fiziksel özellikler hem de kişilik özellikleri üzerinden
değersizleştirmektedirler(Gönç,2017; Kocaer Ü, ve ark. 2004;Baykal 2010).
Fiziksel Farklılıkların Avantaja Dönüşmesi
Erkek üyelerin hemşirelik mesleğinde yer alması ile meslek statü kazandığı gibi, aynı
zamanda erkek hastaların bakımında da kolaylık sağlanmıştır. Ayrıca erkek üyeler, ağır ve
yatalak hastalarda; hasta kaldırma, yatırma gibi beden gücü gerektiren durumlarda, kadın
üyelere, fiziksel güç olarak da destek sağlamaktadırlar(Gönç,2015;Demiray 2012).
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ev İçi İşbölümünün Etkisi: “Evde Bekleyen İşler”
Erkek hemşirelerin fazla mesaiye ve gece nöbetlerine kalabilme, geç saatlerdeki ya da uzak
mekânlardaki toplantı, eğitim ve seminerlere katılabilme ve doğum ve gebelik gibi nedenlerle
bölünmeyen istikrarlı bir çalışma yaşamı sürdürebilme konusunda avantajlı olduklarını ve bu
sayede meslekte yükselmelerinin kadın meslektaşlarına oranla daha kolayolduğunu
vurgulanmıştır(Gönç2017;Çınar 2013).
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Erkeklik ve Yöneticilik Arasında Kurulan İlişki
Erkek hemşireler bir yandan erkeklerin vasıflarını kadınların vasıflarından daha değerli gören
ataerkil ideoloji nedeniyle yöneticilik başta olmak üzere yüksek ücret ve statü sunan işleri
kadınlardan daha iyi yapacaklarını düşünmektedir. Diğer yandan ise kendilerine bu avantajları
sağlayan ataerkil ideoloji ve hegemonik erkekliğin yol açtığı dezavantajlar söz konusudur.
Kadınsı algılanan bir meslekte ve sürekli kadınlarla çalışmak, açıktan olmasa da dolaylı
yollardan erkek hemşirelerin cinsel kimliklerinin sorgulanmasına neden olmaktadır. Bu
sorgulamayı hisseden ya da öngören erkek hemşireler erkeklik kimliklerini pekiştirmek ve
meslek normlarına olduğu kadar hegemonik erkeklik normlarına bağlı olduklarını vurgulamak
zorunda kalmaktadırlar.Erkeklerin yöneticilik, ücret ve statü açısından elde ettikleri avantajlar
kadın hemşirelerin yüksek ücret ve statüsunan alanlardan dışlanmasına neden olabilir. Bu
tepki, erkek hemşirelerin meslek normları ile hegemonik erkeklik arasında bir çifte bilinçlilik
içine sıkıştıklarını göstermektedir(Gönç,2017;Delice 2016, Baykal 2010).
5.3. Erkek hemşirelerin meslekte dezavantajları
Hemşirelik mesleğinde kadın ve erkek üyelerin birlikte görev alabileceği konusunda
çalışmalar bulunmaktadır. Diğer yandan toplumda hemşireliğin şefkat gerektiren bakım verici
rolünü en iyi kadın hemşirelerin gerçekleştireceğine inanan bir grup da yer almaktadır
(Duman, 2012,Koç 2010). Ünver ve ark (2010) gerçekleştirdiği diğer bir çalışmada ise diğer
çalışmalardan farklı olarak hemşireliğin hala bir kadın mesleği olarak görüldüğü, yeni
mevzuatın henüz tam olarak bilinmediği tespitinden hareketle yeni kanunu tanıtıcı
çalışmaların yapılması gerektiği, Türk Dil Kurumu sözlüğünde hemşireliğe ilişkin tanımların
revize edilmesi önerilerinde bulunulmuştur.
Hegemonik erkeklik kimliği ile meslek kimliği arasındaki bu çatışma, erkeklerin hemşirelik
mesleğine girişinin sınırlı kalmasının nedenlerinden biridir (Dikmen,Özarslan, 2015).Bu
sınırlılık nedeniyle erkek hemşirelerin eğitim ve çalışma sürecinde örnek alacakları modellere
ve etkileşim kuracakları meslektaşlara sahip olamadıkları, bu yüzden sosyal olarak izole
oldukları(Smith, 2006) ve meslek içinde marjinalleştikleri belirtilmekte ve bu durum da erkek
hemşirelerin dezavantajları arasında sayılmaktadır.
Hegemonik erkeklik normlarının erkek hemşireler açısından yarattığı bir diğer sorun,
heteroseksüellik konusudur. Hegemonik erkekliğin heteroseksüellikle sıkı sıkıya bağlantılı
olduğunu, bu nedenle eşcinsel erkekliğin tabi kılınmış, küçümsenen, taciz edilen bir erkeklik
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biçimi olarak görüldüğünü belirtmektedir. Çeşitli çalışmalar(Wingfield, 2009; Harding, 2007)
erkek hemşirelerin, bir kadın mesleği seçtikleri için eşcinsel veya efemine olarak
damgalandıklarını, homofobik taciz ve alaylarla karşılaştıklarını göstermektedir(Baykal2010).
Erkek hemşirelerin çalışma ortamında kadın hastalarla yaşadıkları sorunlar; en fazla kadın
hemşire istemeleri ve bakım sırasında utangaçlık-çekingenlik hissetmeleridir. Hasta yakınları
ile yaşadıkları sorunlar ise; iletişim sorunu, hasta yakınlarının hemşirelik mesleğine saygı
göstermemeleri, hastaya hemşirenin müdahalesi sırasında saldırgan tavırlar göstermeleri
olarak yer almaktadır. Erkek hemşirelerin çalışma ortamında meslektaşlarıyla yaşadığı
sorunlar; hemşirelerin erkek öğrencileri kabullenememesi ve hemşirelerin oturduğu dinlenme,
giyinme odalarına girememe olarak ifade edilmiştir. Erkek hemşireler; hekimler tarafından
küçümsenme, hekimlerin kendi yapmaları gereken birtakım işleri hemşirelere yaptırmaları,
hemşireliği profesyoneldir meslek olarak görmeme gibi sorunlarla mücadele etmek zorunda
kalmaktadırlar(Demiray 2012;Cınar et al.2011; Erer 2017). Erkek hemşireler için en büyük
sorunlardan biri de mesleğin adıdır. Hemşire kelimesi Farsça “kız kardeş” anlamına
gelmektedir. Bu nedenle erkekler mesleğin ismiyle ilgili sorunlar yaşamaktalar ve bu isimle
anılmak istememekteler. Hemşire kelimesine alternatif olarak erkeklere “hemşir” isminin
verilmesi gerektiğini düşünenler olmakla birlikte Türk Dil Kurumu’na göre “hemşir”
sözcüğünün hiçbir anlamı yoktur(Bilginar 2015).
Mesleki Azınlık Olmanın Yarattığı İzolasyon
Meslekte sayıca azınlık olarak çalışmanın erkek hemşireler üzerindeki etkilerini inceleyen
bazı çalışmalar erkek hemşirelerin

sosyal

izolasyona maruz

kaldıklarını (Smith,

2006;Demiray 2013), bazı diğer çalışmalar ise bu tip bir izolasyonun söz konusu olmadığını,
erkek hemşirelerin işyerlerinde erkek doktorları da içeren destek ağlarına sahip olduklarını
(Andrews 2012) göstermektedir.
Kadın ve erkek hemşireler arasında gruplaşmalar olsa da bu gruplaşmalar kadın
erkeklerin birbirinden tecrit edildiği ve Sancar‟ın (2013) “tek cinsli cemaatleşme”olarak
adlandırdığı geleneksel toplumsal ilişkilerin bir yansımasıdır.
Kadın Hastalara Dokunma Konusunda Kaygılar ve Ataerkil Paradoks
Çeşitli çalışmalar erkek hemşirelerin kadın hastaların bedenlerine dokunmalarını gerektiren
işleri zor bulduklarını, temaslarının yanlış anlaşılmasından ve suçlanmaktan endişelendiklerini
göstermektedir(Fisher,2009;Alan,Uğur 2017). Hemşirelerin büyük kısmı kadın hastalara
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dokunma ile ilgili tedirginliklerin erkek hemşire olma deneyimi açısından son derece önemli
olduğunu düşünmekte, ancak kadın hemşirelerin erkek hastaya dokunması ileilgili olarak da
benzer endişelere sahip olduklarını vurgulamaktadırlar(Gönç, 2017;Bilginar Y 2015; Kocaer
ve ark. 2004; Dikmen 2015). Burada sorun iki yönlüdür, erkek hemşireler bir yandan cinsel
açıdan saldırgan potansiyel tacizciler olduklarına dair, diğer yandan kadın işi yapan
eşcinseller

olduklarına

dair

önyargılarla

karşılaşmaktadırlar(Harding,

2007;Koç

2010;Gönç,2015).
6.Hasta ve Hasta Yakınlarının Erkek Hemşirelere Olan Bakış Açıları
Hemşirelik mesleği başta olmak üzere tüm mesleklerde günümüz gereklerine uygun ve
profesyonel anlamda mesleklerin icra edilmesi için cinsiyetçi yaklaşımların ve kalıp yargıların
ortadan kaldırılması ve geleneksel bakış açısının azaltılması gerekmektedir. (Çınar ve Olgun,
2013,Ünver 2010,Erer 2017).Yapılan çalışmalarda her iki cinsiyetinde hemşirelik
yapabileceği saptanmasına rağmen büyük bir oran bakımda kadın hemşireleri tercih
etmektedirler(Kaya ve Ark. 2011).
Hemşirelikte defeminizasyon kavramı değerlendirildiğinde, erkeklerin hemşirelik mesleğine
girişi yasal düzenlemenin gelmesi ve ekonomik koşullar nedeniyle tercih edilebilir
kılmaktadır.

Toplumun erkek hemşireyi benimsediği ve kadın mesleği olarak algılanan

hemşireliği, her iki cinsin de yapabileceği konusunda farkındalığının olması sosyolojik
anlamda kayda değer bir gelişmedir. Bu farkındalığı artırmak amaçlı kitle iletişim araçları ile
toplumun, cinsiyetin hemşirelik bakımının kalitesini etkileyen bir etmen olmadığı konusunda
bilgilendirilmesi gerekmektedir.
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SS-104 HEMŞİRELİK İMAJI: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE NASIL ALGILANIYOR?

NURSING IMAGE: HOW IS IT PERCEIVED FROM PAST TO PRESENT?
Sevil OLĞUN1, Gülengün TÜRK1
1

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Aydın

ÖZET
Birey ya da topluluğun kendisiyle ilgili başkalarında yaratmak istediği ya da bıraktığı izlenim
anlamına gelen imaj meslekler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Meslek imajı olarak da
bilinen profesyonel imaj ise meslek üyelerinin kendi mesleki yeterliliklerini kendi
algıladıkları gibi sunmaları ve kendileri ve hizmet verdikleri bireyler tarafından algılandığı
şeklidir.

Hemşirelikte

profesyonel

imaj,

hemşirenin

profesyonel

niteliklerinin

ve

davranışlarının dışa yansımasını gösterir.
Hemşirelik imajı dünyada 100-150 yıllık bir geçmişi olan ve profesyonelleşmeyi etkileyen en
önemli konulardan biridir. Tarihsel süreçte hemşirelik mesleği en fazla genelleme yapılan
mesleklerden biri olmuştur. Hemşirelik imajı geçmişten günümüze kadar pek çok faktörden
etkilenerek mesleki değişim ve gelişim göstermiştir. Literatürde bu mesleki gelişim süreci
içinde hemşirelik imajını etkileyen klişeleşmiş pek çok önyargıdan bahsedilmiştir. Bunlardan
en yaygın olarak bilinenleri beyaz melek, doktor yardımcısı, cinsel obje ve geçimsiz kadındır.
Bu makalede geçmişten günümüze hemşirelik imajının nasıl algılandığına ve hemşireler için
kullanılan genellemelere ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik; İmaj; Hemşirelik Tarihi

ABSTRACT
The image, which means the impression that the individual or the society wants to create or
make on others about themselves has a significant impact on professions. The professional
image, also known as the professions is that professional members present their professional
qualifications as they perceive themselves and the way they are perceived by themselves and
the individuals they serve. Professional image in nursing shows reflection of professional
qualities and behaviors of nursing.
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Nursing image is one of the most important issues effecting professionalization and having
100-150 years history in the world. Nursing profession is one of the most generalized
professions in the historical process. Nursing image has shown professional changes and
development by being effected from many factors from past to present. Many stereotype
prejudices effecting nursing image in this professional development process are mentioned in
the literature. Some of the most commonly known ones are doctor’s assistant/ right hand man
of the doctor, white angel, sexual object and awkward woman. In this article, information
about how nursing image is perceived from past to present and generalizations used for nurses
are given.

Key Words: Nursing; Image; Nursing history
GİRİŞ
İmaj bir kimsenin, bir topluluğun kendisiyle ilgili olarak başkalarında yaratmak istediği ya da
bıraktığı izlenimdir (1, 2, 3). Profesyonel imaj ise meslek üyelerinin kendi mesleki
yeterliliklerini kendi algıladıkları gibi sunmaları ve meslektaşları ile hizmet verdikleri bireyler
tarafından algılanma şeklidir. Hemşirelikte profesyonel imaj hemşirenin profesyonel
niteliklerinin ve davranışlarının dışa yansımasını gösterir (4).
Hemşirelik imajı dünyada 100-150 yıllık bir geçmişi olan ve profesyonelleşmeyi etkileyen en
önemli konulardan biridir (1, 5, 6, 7). Tarihsel süreçte hemşirelik mesleği en fazla genelleme
yapılan mesleklerden biri olmuş ve hemşirelik imajı mesleki gelişim süreci içinde değişim
göstermiştir (2). Geçmişten günümüze kadar pek çok faktör hemşirelik imajını etkilemiştir.
Tüm mesleklerde olduğu gibi hemşireliğin gelişimi ve algısı üzerinde toplumun görüşleri
önemlidir. Bu nedenle tarihsel süreçte hemşireliğin nasıl algılandığı ve toplum tarafından
nasıl görüldüğü hemşirelik imajını direkt olarak etkilemiştir (4).
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HEMŞİRELER İÇİN KULLANAN GENELLEMELER
Literatürde mesleki gelişim süreci içinde hemşirelik imajını etkileyebilecek klişeleşmiş pek
çok önyargıdan bahsedilmiştir. Bunlardan en yaygın olarak bilinenleri beyaz melek, doktor
yardımcısı, cinsel obje ve geçimsiz kadındır (1, 4, 8, 9, 10).
Beyaz Melek/Kanatsız Melek: Hemşirelik insanoğlunun var oluşu ile başlamış, tüm dünyada
kadınların baskın olduğu mesleklerden biridir (11). İlk çağlardan itibaren kadının şefkatli, şifa
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verici rolü, doğasında bulunan fedakarlık ile özdeşleşmiş, hemşirelik uygulamaları evde
çocuk bakımı, hasta ve yaşlı bakımıyla başlamıştır. Evde kadınların üstlenmiş olduğu bu
sorumluluklar hemşirelik mesleğinin kadın mesleği olarak başlamasına neden olmuştur.
Kadınların ev içinde başlayan şifa verici rolü, zamanla kiliselerde ve toplumda halka sunulan
bir hizmet olarak devam etmiştir (11,12). Ortaçağda Avrupa’da birçok asil-zengin kadın
rahibe olarak kendini sağlık ve sosyal hizmetlere adamıştır (13,14). Hasta ve muhtaç bireylere
rahibeler tarafından verilen hemşirelik hizmetleri beraberinde hemşireliğin kutsal,
hemşirelerin ise bir melek olarak görülmesini getirmiştir (12, 13). Hemşirelerin dini
geçmişine dayanan “hizmet meleği” ve “iyi hemşire” imajı toplumda hemşirelerin dindar,
fedakar, itaatkâr, uysal, kibar ve merhametli kadınların olması gerektiği görüşünü de
desteklemiştir (8). Dünyada ve ülkemizde hemşirelik kadınlar tarafından uygulanmış, uzun
yıllar beyaz üniforma ve kep kullanılmıştır (15). Hemşirelerin kullanmış oldukları beyaz
üniformanın, toplum tarafından “beyaz elbiseler içinde kep takan kişi” olarak görülmesinde
ve hemşirelerin “beyaz melek” olarak algılanmasında etkili olduğu belirtilmektedir (1, 16).
Günümüzde hemşirelerin beyaz melek olarak adlandırılmaları, hemşirelikte bilimselleşmenin
artması ve üniformanın değişmesiyle birlikte azaldığı ancak profesyonel kimliklerinin önüne
çok fazla geçmediği düşünülmektedir.
Doktor Yardımcısı/Doktorun Sağ Kolu: Hemşirelerin Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ile
Kırım Savaşı’nda hasta ve yaralı askerlerin bakımında doktorun belirlediği görevleri yapması
doktor yardımcısı ve doktorun sağ kolu olarak algılanmasına ve zamanla bu imajın
güçlenmesine neden olmuştur (1, 4, 15, 17, 18, 19, 20). Toplumun kültürel yapısı, hekimlerin
hastane yönetiminde daha fazla söz sahibi ve hemşirelere göre daha uzun süreli eğitime sahip
olması ile hemşirelerin daha çok hekim tarafından belirlenen görevleri yerine getirmesinin de
bu imajda etkili olduğu belirtilmektedir (15, 21). 1950’li yıllardan itibaren hemşirelerin kendi
görevlerini sorgulayarak tıptan ayrı bağımsız ve bilimsel bir disiplin olma yolundaki çabaları
ile bu imaj zamanla azalmış olsa da hala devam etmektedir.
Cinsel Obje/Seksi Kadın: Hemşireliğin sosyolojik özelliklerinden biri olan cinsiyet faktörü,
mesleğin tarihsel sürecinde cinsiyet ayrımına dayalı bir meslek olmasına neden olmuş,
mesleki gelişimini ve imajını etkilemiştir (13, 14, 22). Kadının toplum içindeki rolü,
hemşireliğin kadınlara özgü bir meslek olarak başlaması, hemşirelerin bir yabancı olarak
hastalarının vücutlarını görmesi ve dokunması, hemşireliğin “cinsel obje” olarak
algılanmasına neden olmuştur. Bunula birlikte medyada hemşirelerin “cinsel obje” olarak
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gösterilmesi mesleğin imajının olumsuz algılanmasına neden olmuştur (1, 4, 17, 23).
Hemşireliğin cinsel obje olarak görülmesi 1960-1980’li yıllarda medyanın etkisiyle artmış ve
bu dönemlerde hemşireler özellikle medyada seks sembolü olarak gösterilmiştir (4, 17, 23).
Zamanla kadın haklarının gündeme gelmesi, kadın erkek eşitliğinin savunulması hemşirelerin
cinsel obje olarak algılanmasını azaltmıştır (14). Son yıllarda erkeklerin de mesleğe
katılmasıyla birlikte, hemşirelik mesleği üzerindeki olumsuz ön yargıları ortadan
kalkabileceği, toplumda hemşireliğin hem kadınların hem de erkeklerin yapabileceği bir
meslek olduğu algısı oluşmaya başlamıştır (24, 25). Günümüzde erkek hemşirelerin meslekte
yer almaya başlamasının, hemşireler için kullanılan “cinsel obje” imajının ortadan
kaldırılmasında etkili olduğu, ancak hemşireliğin kadın mesleği olarak algılanmasının
geçmişe göre daha az da olsa devam ettiği söylenebilir.
Huysuz/Geçimsiz Kadın: Hemşirelik stresli ve çalışma koşulları ağır olan bir meslektir (9).
Hemşirelerin sayılarının yetersiz olması, çalışma saatlerinin uzun ve kesintisiz olması,
vardiyalı ve gece çalışması, aynı anda birçok zor ve karmaşık görevi yapması, farklı eğitim
düzeyine sahip olmaları hemşirelerin çalışma performansını ve iletişimini olumsuz
etkileyebilmektedir. Tüm bu etkenler hemşirelerin geçimsiz, huysuz ve katı kadın olarak
algılanmalarına neden olmuştur (5, 6). Bu algının oluşmasında hemşirelerin çalışma
ortamında karar verme mekanizmalarını kullanamamaları, daha çok hekimlerin verdiği
görevleri yerine getirmeleri, edilgen pozisyonda olmaları etkili olmaktadır (1).
Sonuç olarak tarihsel süreçte hemşirelik mesleğinde yaşanan değişimler, hemşirelik
mesleğinin ilk uygulayıcılarının kadın olması, kadının toplumdaki rolü, savaşlarda
hemşirelerin hasta ve yaralı bireylere yaklaşımı, dinlerin hemşirelik mesleğine etkisi,
hemşirelik eğitiminin faklı düzeylerde olması, çalışma koşulları gibi birçok faktöre bağlı
olarak hemşirelik imajının geçmişten günümüze değişiklik gösterdiği düşünülmektedir.
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SS-105 HEMŞİRELİĞİN YAŞAYAN TARİHİ NİMET KARATAŞ’IN GÖZÜYLE
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HEMŞİRELİK (NİTEL BİR ÇALIŞMA)

NURSING FROM PAST TO PRESENT BASED ON THE POINT OF VIEW BY
NİMET KARATAŞ, THE LIVING HISTORY OF NURSING (A QUALITATIVE
STUDY)
Betül ÖZEN (Dr. Öğretim Üyesi),
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,
ÖZET
Amaç: Hemşirelik mesleğinin gelişebilmesi, mesleğin geçmişinin ve tarihinin anlaşılmasıyla
mümkündür. Bu çalışmada tarihsel süreci yaşamış, hemşirelik hizmetlerinin başlaması ve
sürdürülmesinde öncü olan bir lider hemşirenin tanıtılması, ülkemizde hemşirelik mesleğinin
gelişimi ve bugünkü durumunu ortaya koyabilmek için deneyimlerinin paylaşılması
amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma betimsel bir durum saptaması niteliğinde olup, nitel araştırma
yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Bu çalışmada hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimini
ortaya koyabilmek için lider bir hemşire ile görüşülmüştür. Veriler yarı yapılandırılmış
görüşme formu ile derinlemesine görüşme yapılarak ve ses kaydı alınarak toplanmış ve içerik
analizi yoluyla çözümlenmiştir.
Bulgular ve Sonuç: Elde edilen veriler üç ana tema altında toplanmıştır. Bu temalar,
hemşireliğin geçmişi, geçmişten günümüze hemşirelik ve etkileyen faktörler’dir. Geçmişten
günümüze hemşirelikte meydana gelen değişimin çok boyutlu olarak olumlu olduğu
saptanmıştır. Hemşirelik eğitiminin ilerlemesiyle nitelikli hemşire yetiştirildiği ve geçmişten
günümüze hemşireliğin profesyonellik yolunda pek çok alanda ilerlemenin olduğu fakat
sistem içinde yaşadığı zorlukların da olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Hemşirelik, Hemşirelik Tarihi

ABSTRACT
Aim: The history of nursing is the writing of what nurses did in the past by them or the
writing of what they experienced and includes any kind of activities, productions and thoughts
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concerning the profession. The purpose of this study is to introduce a leading nurse who
experienced the historical process and was a pioneer in initiating and sustaining nursing
services, and to share her experiences in order to reveal the development of nursing profession
and its current status in Turkey.
Material and Method: The study was a descriptive case detection and was conducted by
using qualitative research method. In this study, a leading nurse was interviewed in order to
suggest the historical progress of nursing profession. The data were collected by conducting
in-depth interviews with a semi-structured interview form and a voice recorder and were
analyzed through content analysis.
Results and Conclusion: The data obtained were collected under three main themes. These
themes were the history of nursing, nursing from past to present and the affective factors. It
was determined that, from its past to present, the changes that took place in nursing were
multidimensional and positive. As a result of advancing nursing education, quality nurses
have been trained and there was progression in many fields in the professionalism course of
nursing from past to the present however it encountered the difficulties within the system.
Key words: Nursing, Nursing History
GİRİŞ
Hemşireliğin bugünkü durumunu anlamak, özelliklerini yorumlamak ve gelişim aşamalarını
kavramak için tarihsel gelişimin bilinmesi gerekmektedir. Hemşireliğin geçmişi eski çağlara
kadar uzanmaktadır. Hemşirelik başlangıçta toplumun gereksinimlerini yerine getirmek, hasta
ve güçsüz durumda olan bireylere bakım vermek için geliştirilmiştir. Bu nedenle bakım
yöntemleri de insanların hastalık nedenleri ve yaşam konusunda ki inançlarından temel
almaktadır (1). Hemşirelik tarihi, hemşirelerin geçmişte yaptıklarını yazması veya
yaşadıklarının yazılması olup mesleğimizle ilgili her türlü etkinlikleri, üretilenleri,
düşündüklerimizi kapsamaktadır. Hemşirelik mesleğinin gelişebilmesi, mesleğin geçmişinin
anlaşılmasıyla mümkündür. Türkiye’de hemşirelik mesleği birtakım nedenlerle uzun süre
dogma ve yaşama olanağı bulamamış ve hemşirelik mesleğinin doğuşu cumhuriyetin kuruluş
yıllarına kadar uzanmıştır (2). Bu durum göz önüne alındığında mesleğin tarihsel gelişimini
kavramak, görüş açısını geliştirerek mesleği tanımayı kolaylaştıracaktır. Ayrıca dünden
bugüne hemşireliğin tarihsel sürecini anlamak hemşirelik meslek üyelerinin rollerinin ve
mesleğin sosyal, ekonomik ve politik konumunu daha iyi anlamayı sağlayacaktır. Hemşirelik
uygulamalarının gelişimi ve geleceğinin yapılanmasında geçmişe bakmak, bu günü
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değerlendirmek ve gelecek için planlar yapmak gereklidir. Ülkemizde hemşirelik
literatüründe hemşirelik tarihi ile ilgili araştırmalar ve kaynaklar oldukça sınırlıdır.
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Bu çalışmada tarihsel süreci yaşamış, hemşirelik hizmetlerinin başlaması ve sürdürülmesinde
öncü olan bir lider hemşirenin tanıtılması, ülkemizde hemşirelik mesleğinin gelişimi ve
bugünkü durumunu ortaya koyabilmek için deneyimlerinin paylaşılması amaçlanmıştır.
Çalışma betimsel bir durum saptaması niteliğinde olup, nitel araştırma yöntemi kullanılarak
yapılmıştır. Bu çalışmada hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimini ortaya koyabilmek için
lider bir hemşire ile görüşülmüştür. Durum çalışmalarındaki amaç belirli bir duruma ilişkin
sonuçlar ortaya koymaktır (3). Çalışmanın yapılabilmesi için Erciyes Üniversitesi Sosyal ve
Beşeri Bilimler etik kurulundan izin, katılımcıdan sözlü ve yazılı onam alınmıştır. Veriler
Mayıs 2018 tarihinde yarı yapılandırılmış görüşme formu ile derinlemesine görüşme
yapılarak ve ses kaydı alınarak toplanmış ve içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Görüşme
soruları ilgili literatür (4,5) incelenerek oluşturulmuş ve sonrasında hazırlanan sorular
araştırmacılar dışında bir uzman tarafından incelenmiştir. Alan uzmanı görüşleri
doğrultusunda görüşme soruları yeniden düzenlenmiştir. Katılımcıyla bire bir görüşme
yapılarak veriler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır ve görüşme sırasında bir raportör
bulunmuştur. Nitel araştırmalarda örneklem bir birey, bir grup, bir kültür, bir olay ya da
bireyin deneyimlediği özel bir fenomen olabilir. Örneklem araştırma sorusu ve amacı
doğrultusunda belirlenir. Örneklem büyüklüğü için belirlenmiş bir kural yoktur. Örneklem
büyüklüğü nitel araştırma yaklaşımına, seçilen örneklemin çeşitliliğine ve katılımcının yeterli
bilgi verme durumuna göre değişir. Diğer yandan, nitel araştırmaların yapısı gereği, vaka
çalışmasında olduğu gibi, bir birey tek başına araştırma örneklemini oluşturabilir (6,7).

BULGULAR
Elde edilen veriler hemşireliğin geçmişi, geçmişten günümüze hemşirelik ve etkileyen
faktörler temaları altında toplanmıştır. Lider hemşirenin geçmişte hemşire olmak istemesinin
temel sebebinin hastanede çalışan hemşirelerde gözlemlediği güler yüz, yardımcı olma isteği
ve nezaket olduğu belirlenmiştir.
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HEMŞİRELİK GEÇMİŞİ VE MESLEĞE BAŞLADIĞI İLK YILLARDA Kİ
DENEYİMLERİ
Mezun oldum, dereceyle mezun oldum.. Benden asistan olarak okulda kalmamı istediler. Ben
ise hemşireliği seviyorum, hemşire olarak çalışmak istiyorum dedim. Bunun üzerine dediler ki
“burda çalışsan akademik kariyer yapsan. Sen bir hemşire olarak çalışacaksın.. binlerce
hemşire yetiştireceksin, daha iyi değil mi?” Bir jüri kuruldu. Nusret Fişek, Münevver Bertan
gibi Halk Sağlığının duayenleri beni sınava aldılar. Sınavda sorulan soruları net
hatırlamıyorum fakat verdiğim cevaplar Nusret Fişek’i çok duygulandırdı ve dedi ki
“Nimet’in verdiği cevapları benim ihtisas yapan asistanlarım veremez, Nimet’i tıp fakültesine
alsak”. Ben bunu istemedim çünkü ben hemşirelik yapmalıydım, unvanım Hemşire olmalıydı
benim. Bu nedenle Nusret Fişek’in teklifini reddettim bunu hatırlıyorum ve Nusret Fişek
benim danışmanım oldu.
Ben saat 07:30’ da teslim alınmadan önce hastanede olurdum. Bir gün altı kişilik bir koğuşa
girdim, köşede bir hanım “hii aman Allah’ım bugünüm çok iyi geçecek” dedi. Yanına gittim..
Hemen yanında ki arkadaşı yeni gelmiş, onu çağırdı. “Bak bu hemşire hanım ne zaman erken
gelir, ilk defa onu görürsem o günüm çok iyi geçiyor” dedi. Yani bir hemşirenin onun
mutluluğunu nasıl artırdığını gördüm. Ve dediki “öyle bilgili ki, doktorların yanında çalışa
çalışa öğrenmiş herşeyi”…… Şimdi bir tarafta hemşirenin hastada uyandırdığı sevinç ve
gününün iyi geçeceği duygusu.. diğer tarafta hemşire bunları bilmez ancak doktorundan
öğrenir algısı…… Çok önemli bir mesajdı bu..
GEÇMİŞTE VERİLEN SAĞLIK HİZMETİ VE HEMŞİRELERİN DURUMU
Altmış bir Sağlık Hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 224 sayılı yasa sadece sağlığı bir insan
hakkı olarak ele aldı. Bu yasada ülkenin sınırları içerisinde yaşayan herkesin sağlık hakkı ve
insan hakkını korumak kollamak ve sürdürmek vardı. 224 sayılı yasada temel hedef eşit
hizmet herkese hizmet hedefinden yola çıktılar. O zamanlar eğitim seviyesi yüksek hemşire
yoktu. Meslek lisesi mezunu hemşireler vardı, bazı hemşirelere ek eğitimler verilerek halk
sağlığı hemşiresi unvanı verildi. Örneğin toplumda o kadar çok hasta var ki, ruh sağlığı bozuk
o kadar çok insan var ki, ruh sağlığını bozacak o kadar çok çevre faktörü var ki.. Bunları
ortadan kaldırmadan bin defa tedavi etsen ne olacak? Aynı hastalık bin defa yine
tekrarlanacak. Bunu düşünerek en çok görülen hastalıkların önlenmesi, çevrenin olumlu hale
getirilmesi, düzenli beslenme, temiz suya ulaşma, aydınlanma, ısınmanın düzenlenmesi
sağlığın ulaşılabilirliği… 10.000 kişiye bir hekim ve bir hemşire, 3.000 kişiye bir ebe
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atanmıştı o zamanlar. Düşünün herkesin sağlık sorununa ebe bakacak, tespit edecek. Bişey
yapamazsa hemşireye haber verecek, oda baş edemezse tam teşekküllü devlet hastanesine
başvuracak. Böyle bir zincir. O dönemde anne ölüm hızı bebek ölüm hızı çok yüksekti. Her
1000 doğan çocuktan 300’ü ölüyordu. Hemşireler ölüm olmasın diye canla başla çalışırlardı,
bakımını sürdürürlerdi. Zatürre ve kızamık çok fazlaydı.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HEMŞİRELİK VE SAĞLIK SİSTEMİNİN ETKİLERİ
Hemşirelik sadece yatak başı hemşirelik olarak mı görülüyor? Hayır toplumun hemşireliğe
ihtiyacı var. Hemşirelik iş bulunacak bir alan olarak görülüyordu. Halbuki hemşirelik
bakımında toplumu anlamadan, toplumla birlikte çözüm aramadan ve insanların fikirleri
alınmadan hiçbir şeye ulaşılamaz. Bütüncül yaklaşım hastanede mümkün mü? Bütüncül
anlayışla hastaya bakım planlayabilirsin ama bütüncül olarak yaklaşabilir misin? Çünkü sen o
kişinin yaşadığı toplumu, aldığı eğitimi.. ne kadar hayata geçirip geçiremediğini, algı
düzeyini, yaşadığı yeri ve kültürünü bilmeden o insana gerekli bakımı veremezsin. En azından
taburculuk bakımında hata yaparsın.
Şimdi birinci basamak sağlık hizmetlerinde hemşire aile sağlığı elemanı olarak adlandırılıyor.
Ama hiçbir aile sağlığı elemanı hemşire değil her şeyden önce. Aile sağlığı elemanı toplumu
tanımıyor, ev ziyareti yapmıyor. Verilen eğitimin ne anlamı var, süreklilik yok. Her şey
göstermelik. Hemşire atanıyor ve toplumun gördüğü hemşireliği yapıyor. Diğer taraftan
yüksekokul mezunu hemşireler hastanelere atanıyorlar. Diyorlar ki “hocam bize iş
çıkarmayın, siz yaptığınız zaman bizden de istiyorlar, biz bu kadar iş yükü kaldıramayız”.
Bunları görünce bazen soruyorum kendime bu hemşireliği ne kadar öğrendim ben ve
hemşirelerin bu felsefeyi benimsemelerine ne kadar ışık tutabildim. Bir hemşire olarak
kendimi suçluyorum.
TARTIŞMA
Türkiye’de hemşirelik mesleği geçmiş yıllardan günümüze kadar pek çok sebeple engellerle
karşılaşmıştır. Bu durum göz önüne alındığında mesleğin tarihsel gelişimini kavramak, görüş
açısını geliştirerek mesleği tanımayı kolaylaştıracaktır. Bu çalışma ile geçmişten günümüze
kadar gelmiş bir akademisyen hemşirenin mesleğe ilişkin paylaşımlarını sunmak
amaçlanmıştır.
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Lider hemşire Nimet Karataş’ın mesleğe başlamasında hemşirelerde gözlemlediği güler yüz,
yardımcı olma isteği ve nezaketin etkili olduğu belirlenmiştir. Literatüre bakıldığında öncü
halk sağlığı hemşirelerinin mesleğe başlamasında toplumun gereksinimlerine yönelik
yardımcı olma isteği, yoksulluk ve savaş gibi konularda çözüm arayışı etkili olmuştur (5).
Toplumun sağlığının sürdürülmesinde vazgeçilmez bir meslek olan hemşirelik sağlığın
korunması, geliştirilmesi ve hastalık durumunun iyileştirilmesinde önemli sorumlulukları
yerine getirmektedir (9,10). Amerikan Hemşireler Derneği’ne göre hemşirelik insana yardım
sunan bir meslek olup, bu hizmetleriyle insanların sağlık ve esenliğine katkıda bulunmaktadır
(11). Türk Hemşireler Derneği’ne göre ise hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını
ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik, hemşirelik
hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu
hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık
disiplinidir (12). Bu çalışmada geçmişten günümüze hemşireliğin temelinde sevgi olduğu,
hemşirelik eğitiminin bu sevgiyi derinleştirdiği ve sevgiyle bakım vermeye destek olduğu,
hemşireliğin entellektüel ve sanatsal yönleri vurgulanmıştır. Literatüre bakıldığında öncü
hemşirelerin yapmış olduğu tanımlarda hemşirenin bilgisi, becerisi, entellektüel yapısı, birey
merkezli olması, yardımcı olma isteği gibi kavramlar vurgulanmaktadır.
Lider hemşire Nimet Karataş’ın hemşireliğin geçmişine yönelik yaptığı vurguda “Bir tarafta
hemşirenin hastada uyandırdığı sevinç ve gününün iyi geçeceği duygusu.. diğer tarafta
hemşire bunları bilmez ancak doktorundan öğrenir algısı” görülmektedir. Yapılan çalışmalara
bakıldığında toplum hemşireyi; “doktorun isteklerini yerine getiren, “hemşire doktorun
söylediklerini yapar; iğne yapar, tansiyon ölçer, ateşe bakar” şeklinde tanımlamışlardır.
Hekimler tarafından da hemşireler hekimlerin yardımcıları olarak tanımlanmıştır (13).
Geçmişten günümüze hemşirelik mesleğindeki gelişmeler ve hemşirelik eğitimindeki
ilerlemeler ile mesleğin olumlu yönde ilerlediği ancak toplum tarafından profesyonel bir
meslek olarak algılanması için meslek imajına yönelik çalışmalar yapılması gerektiği
düşünülmektedir.
Bu çalışmada geçmişten günümüze hemşirelikte meydana gelen değişimin eğitim anlamında
olumlu olduğu saptanmıştır. Hemşirelik eğitiminin ilerlemesiyle nitelikli hemşire yetiştirildiği
ve geçmişten günümüze hemşireliğin profesyonellik yolunda pek çok alanda ilerlemenin
olduğu fakat sağlık sistemi içinde yaşanılan zorlukların da olduğu belirlenmiştir.
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SONUÇ
Hemşireliğin gelişiminde öncülük yapan hemşirelerin tarihsel bakış açısıyla ele alınması ve
buna yönelik nitel çalışmaların yapılması önerilmektedir.
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SS-106 ÜLKEMİZDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

HISTORICAL DEVELOPMENT OF SERVICE OF ELDERLY CARE SERVICES

Prof. Dr. Leyla KHORSHID
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi-Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Sevil YILMAZ
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
ÖZET
Yaşlı ve güçsüzlere sunulan bakım; dinsel ve kültürel değerler temelinde din adamları ve aile
bireyleri tarafından otoriteye saygı şeklinde başlamış, kişi ve grupların vicdanına
bırakılmıştır. Ancak daha sonra hümanizmin etkisiyle dinden ayrı olarak insani değerler,
haklar çerçevesinde şekillenmiştir (5). Ülkemizde yaşlıların bakımına yönelik önemli adımlar
ilki 1868 yılında II. Abdülhamit’in girişimleriyle kurulan Darülaceze’dir (6). Cumhuriyet'in
ilanından yaşlıların korunması, yaşlı evleri yapma ve yönetme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu
kapsamda çeşitli illerde aceze evleri, güçsüzler yurdu, düşkünler evi ve huzurevi adı altında
yatılı yaşlı kuruluşları açılmıştır (4). Yaşlılara yönelik hizmetleri yürütme görevi 1960
Anayasası ile devletin bir görevi sayılmıştır (9) ve 1963 yılında Sosyal Hizmetler Genel
Müdürlüğü kurulmuştur. 1983 yılında ‘Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı’ kurulmuştur
(10,1,11). Bugün yaşlılara sunulan hizmetler devletin vatandaşlarına sağlamakla yükümlü
olduğu temel haklardandır (2,5). Bu haklar; hemşireler, sağlık bakım teknikerleri ve diğer
sağlık personelleri tarafından çeşitli kurumlarda verilmektedir (2,4,5).
Tüm bu hizmetlere doğan talep ile birlikte yaşlı bakımı gereksinimleri, evde bakım
hemşireliği, geriatri ve gerontoloji hemşireliği gibi alanların ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Dünyada ANA tarafından 1966 yılında Geriatri hemşiresi tanımı yapılmış ülkemizde ise
henüz gelişme aşamasındadır (10,14). Sonuç olarak; geçmişten günümüze kadar olan süreçte
yaşlı bakımı gönüllü hasta bakıcılar, güçsüzlere yardım, fakirlere yardım sürecinden çıkıp
geleneksel vicdani bakım anlayışını profesyonel bakıma bırakmıştır.
Anahtar Kelimeler; Yaşlı, bakım, tarih.
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ABSTRACT
Care offered to the elderly and the weak has been started as the respect for authority by the
clergy and family member on the basis of religious and cultural values and has been left to the
conscience of individuals and groups. Later, however, It was shaped within the framework of
human rights and values apart from the influence of humanism (5). Darülaceze founded by the
attempts of Abdülhamit is important steps for the care of the elderly in our country in 1868
(6). The Republic declared the obligation to protect old people and to build and manage old
houses. So, aceze houses, weak houses, elderly houses and nursing homes have been opened
in various provinces (4). The General Directorate of Social Services was established in 1963
and the duty of the elderly to carry out services for the elderly was deemed as a duty of the
state by the Constitution of 1960 (9). In 1983, 'Elderly Services Department' was established
(10,1,11). Today, the services offered to the elderly are the basic rights that the state is
obliged to provide to its citizens (2,5). These rights are; nurses, health care technicians and
other health personnel at various institutions (2,4,5).

Along with the demand for all these services, the necessities of elderly care, have been
brought forth home care nursing, geriatrics and gerontology nursing. Although, the definition
of geriatric nurse was made by the ANA in 1966, is still in development stage in our country
(10,14). As a result; the elderly care separated from volunteer patient caregivers, the help to
the weak, helping the poor in the process from the past to the present day, the traditional
approach to conscientious care has turned professional elderly care.

Key Words; Elderly, care, history.
Yaşlılara saygı göstermek, Türk kültürünün önemli bir parçasıdır. Bu kültürün yerleşmesinde
yaşlılarla beraber yürütülen hayat, aynı evi paylaşma ve yaşlının ailedeki konumunun etkisi
büyüktür (1,2). Türklerde yoksullara yardım etme, açıkları giydirme, açları doyurma, muhtaç
ve güçsüzlere yardım etme hem dinsel inancın gereği hem de bey olmanın koşulları
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arasındadır ve bu inanç ve geleneklerin öteden beri var olduğu bilinmektedir (3,2).
Türkiye’deki sosyokültürel yapı gereği yaşlıların bakımında geleneksel bakım anlayışı yaygın
kabul görmektedir. Türkiye’de yaşlı bakımında en önemli rolün eşe düştüğü, eşlerin
yaşlanmasıyla yetişkin çocukların bu görevi üstlendikleri bilinmektedir ve onlar da yaşlı için
en önemli destek ve sosyal iletişim kaynağıdır (1,2.4).
Yaşlı ve güçsüzlere sunulan bakım; dinsel ve kültürel değerler temelinde din adamları ve aile
bireyleri tarafından otoriteye saygı şeklinde başlamış, kişi ve grupların vicdanına
bırakılmıştır. Ancak daha sonra hümanizmin etkisiyle dinden ayrı olarak insani değerler,
haklar çerçevesinde şekillenmiştir (5). Zenginin yoksula, güçlünün güçsüze yardım etmesi
şeklindeki anlayış yerini örgütlü gruplar, hayır kurumları, dernek ve vakıflar aracılığı ile
planlı bir yardıma dönüşmüş ve devletin bu hizmetleri belli standartlar dâhilinde ve sağlık
bakım profesyonelleri ile yönlendirmesi gündeme gelmiştir (4).
Ülkemizde Osmanlı döneminde başlayan ve günümüze kadar devam eden süreçte yaşlıların
bakımına yönelik önemli adımlar atılmıştır. Bunlardan ilki 1868 yılında II. Abdülhamit’in
girişimleriyle kurulan Darülaceze’dir (6).

Din ve ırk ayrımı gözetmeden, düşkünleri

barındırmak, ümitsizlikten kurtarmak ve onlara rahat bir yaşam sağlamak amacı ile; sakat ve
yoksul erkek, kadın ve kimsesiz çocukları korumak ve topluma kazandırmak için hizmete
girmiş ve bakımlar gönüllü hasta bakıcılar tarafından yapılmıştır (7,4). 1895’te çıkarılan
Darülaceze İç Tüzüğü’nün II. Bölümüne sokaklarda yatan güçsüz kimselerin zaptiye veya
polis tarafından ‘tatlılıkla, incinmeden’ toplanması emredilmektedir (2). Günümüzde
faaliyetleri devam eden Darülaceze, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı
hemşirelik ve diğer sağlık hizmetlerinin sağlandığı bir kurumdur (8).
Cumhuriyet'in ilanından sonra 1930 tarihinde yürürlüğe giren 1580 sayılı yasa ile ilk defa
kamu kuruluşu olan Belediyelere bakıma muhtaç kişilerin (yaşlıların) korunması, yaşlı evleri
yapma ve yönetme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu kapsamda çeşitli illerde aceze evleri,
güçsüzler yurdu, düşkünler evi ve huzurevi adı altında yatılı yaşlı kuruluşları açılmıştır (4).
Bu hizmetler; tıbbi ve psikiyatrik olguların bakım ve tedavilerinin gerçekleştirildiği
Bimarhane’ler; günün koşul ve olanaklarına göre soba ile ısıtılan, yiyeceklerin pişirilip
muhtaçlara yedirildiği Tabhane’ler; uygulama ve gözleme dayanan sağlıkla ilgili bilgiler
veren ve hastaları tedavi eden Nekahethane veya Darüşşifa’lar sosyal kurumlardır (2).
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Cumhuriyet döneminde temel kanunların çıkarılmasının yanı sıra yaşlılara yönelik hizmetleri
planlama, programlama ve yürütme görevi 1960 Anayasası ile devletin bir görevi sayılmıştır.
Bu çerçevede yaşlı refahına yönelik hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda devlet tarafından
sunulması gerekmektedir (9). Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, sosyal güvenliğini
sağlamak üzere 3017 sayılı Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat Kanunu’nun
17.maddesine istinaden 1963 yılında kurulmuştur. Böylece söz konusu ihtiyaç gruplarına
hizmetin bir bütün olarak ve insan onuruna yaraşır bir biçimde sistemli biçimde götürülmesi
sağlanmıştır (4).
Yaşlıların korunmasına ilişkin maddeler ile birlikte sosyal güvenliğin herkes için bir hak
olduğu 1982 anayasasında belirtilmiştir. Bu yasada; değişen toplumsal koşullar nedeni ile
yaşlıların maddi risklere karşı korunması, yaşlılara aylık gelir, sağlık yardımları ve bakmakla
yükümlü olduğu kişilere sağlık yardımı yapılması sağlanmıştır (2). 1983 yılında yürürlüğe
giren 2828 sayılı kanunun 4. maddesi ile muhtaç yaşlıların belirlenmesi, korunması,
bakımlarının sağlanması ile ilgili hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gerekli sosyal hizmet
kuruluşlarının tesisi ve işletilmesi için ‘Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı’ kurulmuştur
(10,1,11).
1963 yılından günümüze Kalkınma Planlarında yaşlılara yönelik tedbirler yerini almıştır. Bu
tedbirler; yaşlı bakımevlerine donanım ve gereç için finansman ayrılması, yaşlı politikalarının
sosyal refah devleti anlayışına uygun olarak düzenlenmesi, yaşlı hizmetlerinin tek elde
toplanması, huzurevlerinin yapılması ve mevcutlarının geliştirilmesi, özel girişimcilerin
huzurevleri ve benzeri hizmetlere özendirilmesi, kurum bakımı yerine aile içindeki bakımın
hedef alınması, bakımından yetersiz kaldığı, hizmet kalitesi düştüğü için personelin nitelik ve
nicelik açısından geliştirilmesine, yaşlı dayanışma merkezlerinin açılmasını, bakım ve
rehabilitasyon hizmetlerinin artırılması ve evde bakım hizmetinin desteklenerek, kurumsal
bakım konusunda huzurevlerinin sayısı ve kalitesinin artırılması öngörülmüştür (12, 2, 13).
1963-1967 Beş yıllık kalkınma planında konu yaşlıların bakımı olarak ele alınmış, yaşlı
bakımevlerine donanım ve gereç için finansman ayrılmıştır. Yaşlılara götürülecek hizmetleri
yalnızca kamu kuruluşlarıyla sınırlamayan politika güdülmüş ve gönüllü kuruluşlara da bu
konuda görevler verilmiştir. Bu bağlamda kamu ve gönüllü kuruluşlar arasındaki
koordinasyondan da sorumlu bir koordinasyon kurulunun oluşturulması amaçlanmıştır. 19681972 Beş yıllık kalkınma planında da yaşlı politikaları sosyal refah devleti anlayışına uygun
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olarak düzenlenmiştir. Bu planda hizmetlerin sunulmasında gönüllü kuruluşlardan söz
edilmiş; ancak yerel yönetimler ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın işbirliği esas
alınmış ve bunun için bir koordinasyon kurulu oluşturularak hizmetlerin yürütülmesi
önerilmiştir. 1973-1977 Beş yıllık kalkınma planında yaşlı hizmetlerinin tek elde toplanması
önerilmiştir. Ayrıca mali, idari, personel ve hizmet standardı yönünden bütünleşmeyi
sağlayacak yasal düzenlenmelerin bu plan dönemine kadar yapılmamasının açığa çıkardığı
sorunlar ifade edilmiştir. Üçüncü Beş yıllık Plan, sigorta kapsamı dışında kalan ve geleneksel
dayanışmadan yoksun yaşlıların bakımına öncelik verilmesini, bu amaçla merkezi ve yerel
yönetimlerle gönüllü kuruluşların hizmetlerinin tek bir sistem içinde yeniden düzenlenmesini
öngörmüştür.

1979-1983

Beş

yıllık

kalkınma

planında

huzurevlerinin

yapılması,

mevcutlarının geliştirilmesi ve bu hizmetlerin Sosyal Hizmetler Kurumu’nca tek elden
yürütülmesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın huzurevlerine ilişkin yatırımlarını
hızlandırılması, özel girişimcilerin huzurevleri ve benzeri hizmetlere özendirilmesi ele
alınmıştır. 1985-1989 Beş yıllık kalkınma planında özel sektörün teşvikine ilişkin başlıklar
yer almış ve kamu kurum/kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasındaki hizmet bütünlüğüne
ilişkin koordinasyona önem verilmiştir. 1990-1994 Beş yıllık kalkınma planında kurum
bakımı yerine aile içindeki bakımın hedef alınması ele alınmıştır. Sosyal hizmetler ve yardım
konusunda ailenin temel birim olarak alınması, yaşlıların korunması ve bakımı açısından
ailenin daha uygun ortamlar sağladığı düşüncesi daha çok yurtdışındaki çalışmalardan
esinlenerek ortaya konulmuştur. 1996-2000 Beş yıllık kalkınma planında aile temel birim
olarak ele alınmış, geçmişe dönük bir öz eleştiri yapılarak, yaşlılara yönelik hizmetlerin
nitelik ve nicelik bakımından yetersiz kaldığı, nitelikli personel eksikliğinin hizmet kalitesini
düşürdüğü ifade edilmiştir. Bu amaçla huzurevlerinin çağa uygun olarak düzenlenmesine,
personelin nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesine önem verilmiştir. 2001-2005 Beş yıllık
kalkınma planında ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak gelişme gösteren
sanayileşme, kentleşme ve aile yapısında meydana gelen değişmeler 60 üstü yaş grubunda
yavaş da olsa görülmeye başlayan nüfus artışı, huzurevi ve yaşlı dayanışma merkezlerinin
açılmasını, bu kesime yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin artırılarak sürdürülmesi
ihtiyacının önemi vurgulanmıştır. 2007-2013 Beş yıllık kalkınma planında yaşlılara yönelik
olarak evde bakım hizmetinin desteklenerek, kurumsal bakım konusunda ise huzurevlerinin
sayısı ve kalitesinin artırılması öngörülmüştür. Ülkemizde yaşlı nüfusta gözlenen artış ve aile
yapısının değişime uğraması gibi nedenlerin, yaşlı kesime götürülecek hizmetlerin önemini
artırdığı belirtilmiştir. 2014-2018 Beş yıllık kalkınma planında yaşlı refahının sağlanması ve
yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi, aktif ve sağlıklı yaşlanma uygulamalarının
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desteklenmesi, yaşlanmaya bakış açısı yaşlıya bakım sağlamanın ötesinde toplumla
bütünleşme, kaybolan statü ve rollerin yeniden kazanımı, üretken olarak boş zamanların etkili
bir şeklide değerlendirilmesi ile birlikte yaşlı bakımı hizmetlerinin koordinasyonu, standardı
ve niteliğini iyileştirmeyi kapsar (13).
Bugün yaşlılara sunulan hizmetler devletin vatandaşlarına sağlamakla yükümlü olduğu temel
haklardandır (2,5). Bu haklar; hemşireler, sağlık bakım teknikerleri ve diğer sağlık
personelleri tarafından huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, özel huzurevleri,
kamu kurum kuruluşlarına bağlı huzurevleri, yaşlı hizmet merkezleri, Alzheimer hastası
yaşlılar gündüzlü bakım merkezi, yaşlı hizmet merkezleri, gündüzlü bakım hizmetleri, evde
yaşama destek hizmetleri, gündüzlü dayanışma hizmetleri, bakım hizmetleri, evde bakım
hizmetleri ile profesyonel olarak sağlanmaktadır (2,5,4).
Tüm bu hizmetlere doğan talep ile birlikte yaşlı bakımı gereksinimleri, evde bakım
hemşireliği, geriatri ve gerontoloji hemşireliği gibi alanların ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Dünyada ANA tarafından 1966 yılında Geriatri hemşiresi tanımı yapılmış ülkemizde ise
henüz gelişme aşamasındadır (10,14 ). Evde Bakım Hemşireliği ise 2011 yılında resmi
gazetede yayınlanan Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ile Halk Sağlığı Hemşireliği başlığının altında ayrıca görev yetki ve sorumlulukları
tanımlanmıştır (15).
Sonuç olarak; geçmişten günümüze kadar olan süreçte yaşlı bakımı gönüllü hasta bakıcılar,
güçsüzlere yardım, fakirlere yardım sürecinden çıkıp geleneksel vicdani bakım anlayışını
profesyonel bakıma bırakmıştır.
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SS-108 BİR KİŞİLİK FARK YARATMAK MÜMKÜN: LILLIAN WALD (1867-1940)
Gülbanu ZENCİR1, Fadime GÖK1
1

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Lillian Wald, insan sağlığına değen tüm etkenleri humanizm anlayışı ile “insana yakışır
biçimde” sadece hastalıklarda bakım değil, eşitlik, adalet ve özgürlüğü de içine alan sağlık
bakımı hizmetini sunmada bir hemşirenin neler yapabileceğini yaşama geçirerek bize ışık
tutan hemşire liderlerden biridir.


Hemşire (ziyaretçi hemşirelik, okul hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, standartları,
üniversitede hemşirelik ve sağlık bölümü, ulusal kamu sağlığı hemşireleri organizasyonu)



Çözüm lideri (barınma, beslenme, göç, savaş, kadın, çocuk)



Çocuk hakları savunucusu (oyun hakkı, eğitim hakkı, çocuk emeğinin engellenmesi)



Kadın hakları savunucusu (kadın sağlığı, kadın işgücüne ait haklar)



Sosyal reformcu (düzenli okul yemeği, oyun alanları, barınma reformu, göçmen hakları, işçi
hakları, engelli hakları)



Halk sağlığı savunucusu



Barış Öncüsü (savaş karşıtı, kadın barış yürüyüşü kadın barış partisi, uluslararası kadınlar
için barış ve özgürlük cemiyeti, kadın barış yürüyüşü kadın barış partisi, uluslararası kadınlar
için barış ve özgürlük cemiyeti)

Lillian D. Wald, halk sağlığı savunucusu, hemşire, öğretmen, yazar, editör, yayıncı, kadın hakları
aktivisti

ve

Amerikan

halk

sağlığı

hemşireliğinin

kurucusu

ve

çözüm

lideridir

(https://socialwelfare.library.vcu.edu/people/wald-lillian/). Max D. ve Minnie Schwartz’ın 4
çocuğundan üçüncüsü olarak 10 Mart, 1867’de Cincinnati, Ohio’da doğan Wald kitp ve
müzük dolu iyi bir çocukluk geçirdi. Daha sonra İngiliz-Fransız Yatılı-Genç Bayanlar Lisesi özel
okulunda; bilim, matematik, sanat eğitimi aldı (https://jwa.org/womenofvalor/wald). 1883'te, Çok
aktif bir sosyal yaşamı olan Wald daha ciddi işler yapmak istiyordu. Bu nedenle on altı yaşlarında
Lillian Vassar Koleji’ ne başlamak istedi ancak yaşı nedeniyle bu okula alınmadı. Daha sonraki
birkaç

yıl

boyunca

seyahat

etti

ve

gazeteci

muhabiri

(https://www.thefamouspeople.com/profiles/lillian-wald-6619.php).
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olarak

görev

yaptı

Yirmi iki yaşındayken kız kardeşinin doğumu sırasında, New York'taki Bellevue Hastanesi’nde
görev yapan bir hemşireden etkilenen Wald’un kafasında hemşire olma fikri oluştu. Aynı yıl
Ağustos ayında New York Hastanesi Eğitim Okulu’ndaki (the New York Hospital Training
School) hemşirelik programına katıldı (https://www.thefamouspeople.com/profiles/lillian-wald6619.php; https://jwa.org/womenofvalor/wald). Mart 1891’de hemşirelik eğitimini tamamlayan
Wald, Women’s Medical College’e kaydoldu aynı yıl bir yıl süreyle çalışacağı New York Çocuk
Sığınağı'nda

(5-14

yaş)

göreve

başladı

(https://jwa.org/womenofvalor/wald;

https://www.thefamouspeople.com/profiles/lillian-wald-6619.php).

Women’s

Medical

College’deki eğitimi sırasında Newyork, Lower East Side bölgesi için kendisinden istenen evde
bakım derslerini vermeyi kabul etti. Bu bölge göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı alandı. Wald,
bu kenar mahallerde (Newyork, Lower East Side) yoksul yaşam koşullarında mücadele veren
insanlarla yüzleşti ve bu deneyinimi “ateşle vaftiz” olarak adlandırdı. Buradaki kötü yaşam
koşulları ve insanlara tıbbi yardımın yapılmamasına çok üzüldü ve sürdürdüğü eğitimi yarım
bırakarak Women’s Medical College’den ayrıldı. Wald, arkadaşı Mary Brewster ile birlikte
verdikleri hizmeti 1893'te Jefferson Street'te New York'un yoksul kısımlarına doğru kaydırmaya
verdiler (https://www.thefamouspeople.com/profiles/lillian-wald-6619.php). Aynı yıl göçmen
kadınlara evde hemşirelik-hijyen konusunda ders vermeye başladı. Eğitimleri sırasında yaptığı
aile ziyaretleri sonrası, tüm çalışmalarını buradaki insanlar için devam ettirmeye karar verdi.
Wald, kenar mahallerde yoksul yaşam koşullarında mücadele veren insanlar için “Ziyaret
Hemşireliği” Hizmetini başlattı (1893). Bir röportajında Wald, karşılaştığı yoksulluk ve kötü
yaşam koşulları karşısında hissettiği duyguyu şöyle ifade etmiştir: “böyle koşulların var olmasına
izin veren bir toplumun parçası olmaktan utanıyordum” (https://jwa.org/womenofvalor/wald).
Wald, artık yoksul nüfusa iyi bir sağlık hizmeti sunmak istiyordu. Sağlık hizmeti önceliği haline
gelen Wald, “hemşirenin, mahalle ile organik ilişkisinin bölgeye evrensel bir hizmet için
başlangıç noktasını oluşturması gerektiği” düşüncesiyle, “Ziyaret Hemşireliği -Visiting Nurse
Service-’” Hizmetini başlattı (1893). Yaklaşık bir yılda 125 aile ziyareti yaptılar (1894).
(https://www.biography.com/people/lillian-d-wald-9521707). Bir yıl sonra İhtiyacı olanlara daha
fazla yardım edebilmek için, arkadaşı ve meslekdaşı Mary Brewster’la birlikte 1895’te, 265
Henry Street’e taşındılar ve ünlü Henry Street Settlement House’u kurdular.
Ziyaret Hemşireliği başlattıkları bölgede öncelikle ücret eşitsizliği üzerinde çalıştılar. Çünkü ücret
nedeniyle sağlık hizmetine ulaşamayan çok sayıda insan vardı ve amaçları tüm şehir sakinlerinin
tıbbi müdahaleye erişimini sağlamaktı.

Bu nedenle başlattıkları hizmette bireylerin ödeme

gücüne uygun olarak ücretlendirme yaptılar (https://jwa.org/womenofvalor/wald). Meslektaşı ve
666

arkadaşı Mary Brewster’la beraber 1895 yılında kurdukları Henry Street Settlement birkaç yıl
içinde mahalle merkezi haline geldi (https://www.britannica.com/biography/Lillian-D-Wald).
İki kişi olarak başlattıkları hizmetlerini 1983’te dokuz hemşire ile devam ettirdiler. Süreç içinde
burada görev yapan hemşire sayısı giderek arttı (1893-5 hemşire; 1900-15 hemşire; 1913-92
hemşire; 1929-25’den fazla hemşire) https://www.thefamouspeople.com/profiles/lillian-wald6619.php).
Wald yoksul ve orta sınıf topluluklarla, hastanelerin dışında çalışan hemşireler için “halk sağlığı
hemşiresi” terimini kullandı (1893).

Arkadaşlarıyla halk sağlığı hemşireliğinde önleyici-

koruyucu bakımda uzmanlaştılar.
Wald, talebin artması üzerine Columbia Üniversitesi Öğretmenler Koleji’nde hemşirelik
öğrencilerine “ileriye yönelik hemşirelik-prospective nurses” eğitimi için bir seri dersler vermeye
başladı (1899). Öğrenciler teorik derslerini Üniversitede aldıktan sonra, uygulamalarını Henry
Street’te yaptılar.

Wald bu çabası, 1910’da üniversitede Hemşirelik ve Sağlık Bölümü’nün

şekillenmesini sağladı (https://jwa.org/womenofvalor/wald).
Çalıştığı bölgedeki gözlemleri ile elde ettiği deneyimleri sonucu «mahallelerdeki yoksulluğun
sosyal nedenlerden kaynaklandığını ifade etti. Tüberküloz eliminasyonu için kampanyalar
başlattı. Wald, sağlık bakım hizmetlerini, mahalle iyileştirme programları ile tamamladı. Bu
nedenle mahalle sakinleriyle birlikte çalıştılar. Kadın ve erkeklere uygun sanat ve el sanatları
kulüpleri kurdular, ingilizce kursları, ev işleri, drama dersleri ve sosyal etkinlikler ve sendika
toplantıları düzenlediler. Wald ve arkadaşları bunların dışında konut, temel eğitim gibi farklı
hizmetler de sundular. Yetenekli çocukların 16 yaşına kadar okulda kalmasını sağlayacak burs
sağladılar. Tüm bu sürecin yürütülmesini kolaylaştıracak ekonomik destek için gönüllülerden
bağış sağlandı. Tüm bu süreçte buradaki insanlara istihdam olanağı da yarattılar
(https://www.thefamouspeople.com/profiles/lillian-wald-6619.php;

https://jwa.org/womenofvalor/wald).

Wald’un

kurduğu

Henry

settlement’ta

1905'te

hemşirelerinin on sekiz bölge merkezi vardı ve dört yüz elli hasta bakmışlardı. 1909 yılında,
Metropolitan Life Insurance Company, endüstriyel poliçe sahipleri için bir hemşirelik
hizmetine başladı; ardından diğer sigorta şirketleri de bu uygulamaya talip oldu
(https://socialwelfare.library.vcu.edu/people/wald-lillian/). Wald ve arkadaşlarının Henry
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Settlement’ta verdikleri hizmet Manhattan ve Bronx’da açtıkları şubelerde de devam etti.
Wald’un belki de en insanı gören tarafını ortaya koyan yaklaşımlarından biri de “toplulukları
kendi değerleriyle kabul ederek ona uygun hemşirelik hizmetini şekillendirmiş olmasıdır.
Bunun en güzel örneğini şubelerini açtıkları bölgelerde verdikleri hizmeti burada yaşayan
İtalyan, Macar ve Afro-Amerikan topluluklara uygun olarak düzenlemesi ile ortaya
koymuştur Wald, hasta olan kadın, çocuk ve çalışanların Hudson Nehri kıyısında yerleşimi
olan "iyileşme-rehabilitasyon" evlerine gönderilmesini sağladı. Aynı zamanda çocuklar için,
Westchester’de kendisinin sahibi olduğu bir çiftlikte yaz gezi programları düzenledi
(https://jwa.org/womenofvalor/wald).
Wald’un çabalarıyla engelliler için özel eğitim sınıflarının açılması kabul edildi (1900) ve ilk
Özel Eğitim Bölümü kuruldu. Wald’un baskısıyla ilk devlet okulu hemşiresi göreve başladı
(1902). Daha sonra Sağlık Kurulu on iki okul hemşiresini daha göreve başlattı.
Wald, Henry Street’de çocuk savunuculuğunu görev edindi. Devlet okullarında öğrencilerin
ihtiyaçlarının (yeterli sağlık-beslenme vb) karşılanması hakkını savundu. Okullardaki öğle
yemeği programlarını New York Eğitim Kurulu'na (The New York City Board of Education)
önerdi Devlet okullarında tüm çocuklar için “düzenli bir okul yemeği” çalışmaları başlattı
(1908) ve çocuklar için New York'un doğu yakasında en büyük oyun alanını kurdular. Yine
Henry Street Neighborhood Playhouse olarak bilinen bir oyun salonunu (1915) yaparak
rekreasyon hizmetleri de sağladılar.
Wald çalışmaları sonucunda, Columbia Üniversitesi’nde Hemşirelik Okulu’nun (The
Columbia University School of Nursing) kurulmasını (1910) sağladı. Yoksulluğu iyileştirme
yollarından yola çıkarak yaşama geçirdiği “Halk sağlığı hemşiresi” ilk kez Wald tarafından
tanıtılmış oldu. Bu çabaların devam olarak New York Sağlık Kurulu (New York Board of
Health) dünyanın ilk kamu hemşirelik sistemini geliştirdi. Böylece Ulusal sağlık sigortası
planı

(the

national

health

insurance

plan)

başlatılmış

oldu

(https://www.thefamouspeople.com/profiles/lillian-wald-6619.php).
Lillian D. Wald, halk sağlığı yanısıra, kadın hakları için de çalıştı. İşgücündeki kadınların
çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve Kadınlar Sendikalar Birliği'nin (Women’s Trade Union
League) kurulmasını sağlamak için yardımcı oldu (1903). Kadınlara oy kullanma hakkının
güvence altına alınmasını sağlamak için çalıştı. New York Eyaleti Kadın Oy Hakkı Partisi
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(New York State Woman Suffrage Party, 1915) onursal başkanı olarak, kadın oy hakkı
referandumu için kampanya başlattı. Aynı zamanda kadınlara doğum kontrolü hakkı
mücadelesini destekledi.
Wald, eğitim ihtiyacına vurgu yaparak çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak, çocukların sağlığını
korumak karşı çıkarak ve okuldan ayrılan çocukların yeniden okula dönmesini sağlam üzere
İlerici reformcur bir grubun oluşturulmasını sağladı (1904). Florence Kelley ile birlikte
çalıştıkları bu gruba Ulusal Çocuk İşçiliği Komitesi (The National Child Labor Committee NCLC) adını verdiler. Ciddi miktara araştırma için fon alan komite çalışmaları, sadece federal
hükümet tarafından zorunlu hale getirilecekti. Bu nedenle Wald 1915 yılınnda, Federal çocuk
Bürosu’nun (Federal Children's Bureau) kurulması için yeni bir kampanya başlattı. Wald’un
yıllarca kurulması için çaba gösterdiği Çocuk Bürosu ancak 1912 yılında açılabildi. Wald,
bunu

“sosyal

refah

için

ileri

bir

adım”

olarak

değerlendirdi

ihttps://www.thefamouspeople.com/profiles/lillian-wald-6619.php;
https://jwa.org/womenofvalor/wald).
Siyahi İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birliğin (National Association for the Advancement
of

Colored

kurulmasına

People-NAACP)

(1905)

yardım

etti

https://jwa.org/womenofvalor/wald).
Wald, hayatını başkalarına yardım etmeye adadı. Halk sağlığı hemşireliği, barınma reformu,
oy hakkı, dünya barışı ve kadın, çocuk, göçmen ve işçi haklarını savunan Wald; şehir, devlet
ve ulusal politikada etkili bir lider oldu (https://www.biography.com/people/lillian-d-wald9521707)
Wald’un sağlığa bakışı evrenseldi. Dünya barışı için çalışmaları övgüye değerdi. Barış
mücadesi içinde yer aldı. Avrupa'da I. Dünya Savaşına karşı, ilk kadın barış yürüyüşüne
öncülük etti (1914) . Jane Addams

ve diğerleriyle beraber militarizme karşı Amerikan

Birliğini oluşturdu. Kadın Barış Partisine (Women’s Peace Party-WPP) de katıldı.
Uluslararası Kadınlar için Barış ve Özgürlük Birliği'nin (Women's International League for
Peace and Freedom - WILPF) oluşturulmasına yardımcı oldu.
Pasifist ve Amerikan Militarizmi'nin (AUAM) yönetim kurulu başkanı olarak, savaş yerine
dostane ilişkiler geliştirme çabalarını yönetti.
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Ayrıca, Birleşik Devletler'in Birinci Dünya aşı'na katılmasını 'Kadın Barış Partisi' ve
'Kadınların

Barış

ve

Özgürlük

için

Uluslararası

Ligi'

aracılığıyla

protesto

etti

(https://www.thefamouspeople.com/profiles/lillian-wald-6619.php).
Savaş sonrası Wald; ulusal ve uluslararası topluluklarla sağlık, çocuk refahı, barış ve
toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları başlattı. Zürihte düzenlenen 2. Uluslararası Barış için
Kadın Konferansına katıldı. Burada Kadınların barış partisi üyeleri oy kullanarak cinsiyet
eşitliğini kabul etti. Bu toplantılara başkanlık etti ve lider rolü üstlendi. Wald 1920’lere kadar
seyahat ederek politik olaylar hakkında düşüncelerini ifade etti. Silahsızlanma ve pasifizm
onun özel ilgi alanı oldu.
Wald, savaş sırasında New York’ta savaş süresince Kızıl Haç ve Gıda Konseyi merkezinde
gönüllü olarak yöneticilik yaptı. Çocuk Bürosu Bebek Koruma Kampanyası New York
temsilciliği olarak öncülük etti. Home Nursing Ulusal Savunma Konseyi (Home Nursing of
the Council of National Defense) komitesinin başkanlığını yaptı (Washington).
Bin dokuz yüz on sekizdeki influenza salgını sonrası kurulan Kızılhaç Hemşireleri Acil
Konseyi’nde (Red Cross Nurses Emergency Council) başkanlık yaptı. Henry Street’teki tüm
influenza vakalarını seferber ettiği binlerce gönüllüyü aktive ederek, hastalığın elimine
edilmesini sağladı. Bunun sonucunda Wald ve arkadaşları, epidemilerde eğitilmiş hemşire
ihtiyacını rapor ettiler (https://jwa.org/womenofvalor/wald).
Avrupa'da I. Dünya Savaşına karşı, ilk kadın barış yürüyüşüne (1914) öncülük etti. Jane
Addams ve diğerleriyle Militarizme karşı Amerikan Birliğini oluşturdu. Kadın Barış Partisine
de katıldı. Daha sonra Uluslararası Kadınlar için Barış ve Özgürlük Cemiyeti'nin (WILPF)
oluşturulmasına yardımcı oldu.
Wald, Halk Sağlığı Hemşireliği Ulusal Örgütü (National Organization for Public Health
Nursing-NOPHN) örgütünün ilk başkanı oldu.
Wald’un 70. doğum gününde radyodan bir mektup okundu. Bu mektup Başkan Franklin
Roosevelt'den Lillian'a hediye olarak okunmuştu. Roosevelt bu mektubunda; sosyal refah için,
özverili

ve

insani

yardım

çabaları

nedeniyle

Wald’u

(https://www.thefamouspeople.com/profiles/lillian-wald-6619.php).
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taktir

ediyordu

1925 yılına kadar Lillian, kalp rahatsızlıkları ile mücadele etti ve sağlığı giderek bozuldu. Bu
nedenle Henry Street Settlement'i bırakmak zorunda kaldı (1933). Wald iki kitap yazdı.
Bunlardan ilki 1915 yılında yazdığı ve düşüncelerini topladığı anektodal bir otobiyografi olan
“The House on Henry Street’ti. İkinci kitabı ise “Windows on Henry Street”ti. Wald 1934
yılında yazdığı bu kitabında ise, Henry Caddesi'ndeki yaşam deneyimleri’ni konu almıştı.
(https://www.thefamouspeople.com/profiles/lillian-wald-6619.php).
Wald dünyada olup-biten olaylara sessiz kalmıyordu ve insana karşı yapılan her türlü
haksızlıkla mücadele etmeyi bir yol olarak benimsemişti kendisine. Kökeni de bir Yahudi
olan Wald, 1936 yılında Avrupa'daki giderek büyüyen antisemitizm hakkındaki görüşlerini de
dile getirdi: “Herhangi birine yapılmış olan yanlış, herkese yapılmış yanlıştır- wrong inflicted
upon any one is a wrong done to all-, “ortak çıkarların” cehalet ve nefrete karşı zafer
kazanacağına dair iyimserliğe sahibim” (https://www.thefamouspeople.com/profiles/lillianwald-6619.php).
Wald, farklı alanlardaki bir çok kuruluşa önderlik etmiştir. Yaklaşık otuz eyalet ve ulusal halk
sağlığı ve sosyal yardım kuruluşlarına onursal başkan/danışman olarak seçilmiştir.
Wald’un çalışmaları her zaman takdir görmüş ve ödüllendirilmiştir. Bunlardan bazıları:
Ulusal Sosyal Bilimler Enstitüsü altın madalya (1912), Halk Sağlığı Hemşireliğinin
kurulmasındaki rolünü onurlandırmak için, Mount Holyoke College and Smith College
tarafından onursal doktora, New York Şehri hizmet sertifikası (1937) bunlardan bazılarıdır
Connecticut evinde 1 Eylül 1940'da serebral kanama geçiren ve yorulmak bilmeyen bir
reformcu hayata veda etti. New York'taki Rochester'da geleneklerine uygun olarak yakıldı.
Bugün Wald’un hizmete başlattığı Henry Street Settlement,
etmekte

ve

her

yıl

yaklaşık

50.000

hala çalışmalarına devam

kişiye

hizmet

vermektedir

(https://www.thefamouspeople.com/profiles/lillian-wald-6619.php).
Wald’un Settlement’te başlattığı hizmetler ilk günkü gbi sürmektedir. Yürütülen hizmetler:
gençler ve yaşlılar için AIDS hakkında bilinçlendirme, cehaletle mücadele, aile içi şiddetle
mücadele, evsizler için destek dahil olmak üzere, ihtiyaçları içeren çağdaş komşuluk ihtiyacı.
Wald’un çabaları bugünde hemşirelere; “insan için, insanlık için” bir kişilik farkın nasıl
yaratılabileceğini gösteren bir ışık olacaktır (https://jwa.org/womenofvalor/wald).
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ÖZET
Son yıllarda kronik hastalıkların insidansının artması, tıp ve teknolojideki gelişmeler
sonucunda hastaların yaşam beklentilerinin artmasıyla palyatif bakım hizmetlerine daha çok
ihtiyaç duyulmuştur. 1950'lerde başta İngiltere ve ABD olmak üzere çeşitli ülkelerde yaşam
sonu bakımın iyileştirilmesi ile ilgili endişeler su yüzüne çıkmaya başlamıştır. Yaşam sonu
bakımda pasif bir yaklaşımdan ziyade aktif bir yaklaşım teşvik edilmiştir. Bunun içinde
bakımın hayatın sonuna kadar sürmesi ve hatta yas tutanların bakımına devam etmenin
gerekliliği tartışılmaya başlanmıştır.
Palyatif bakım hastaya özgü bütüncül bakım, aile desteği, multidisipliner ekip çalışması ve
etkili iletişimi temel olan bir bakım felsefesidir. Palyatif bakımda farmakolojik ve
nonfarmakolojik yöntemler kullanılarak hastalık sonucunda görülen ağrı, dispne, yorgunluk
vb. semptomların önlenmesi, hastanın son döneme kadar rahat, konforlu yaşaması
hedeflenmektedir. 1990 yıllarının başında ‘palyatif bakım’ kavramı kanser hastalarına özel bir
alan olarak gelişmeye başlamış ve günümüzde kalp yetmezliği ve akciğer hastalığı gibi diğer
kronik hastalığı olan bireylerin bakımını kapsamaktadır.
Palyatif bakım multidisipliner bir ekip çalışmasını gerektirmekte olup, ekibin en önemli üyesi
hemşirelerdir. Palyatif bakım sürecinde hemşirenin eğitim, tedavi, koordinasyon, bakım ve
liderlik gibi önemli rolleri vardır. Palyatif bakım az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için
hala istenen düzeye ulaşamamıştır. Palyatif bakımın gelişimi ülkeden ülkeye farklılık
göstermekle birlikte gelişmekte olan ülkelerde daha çok yapılanma aşamasındadır. Ülkemizde
palyatif bakım hizmetleri hastanelerde ve birinci basamak sağlık alanlarında verilmektedir.
Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı tarafından Pallia-Türk projesi
kapsamında yayımlanan “2009-2015, Ulusal Kanser Kontrol Programı”nda palyatif bakım
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programı tanımlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Palyatif bakım; Hemşirelik; Yaşam sonu
bakım

ABSTRACT
Recently, increase in the incidences of chronic diseases and the increase in the life
expectations of the patients as a result of the developments in medical and technologies has
brought about higher demand for palliative care. In 1950s, concerns about the improvement of
end-of-life-care started to emerge in various countries, particularly in England and the USA.
An active approach rather than a passive one was adopted during the end-of-life-care.
Therefore, it started to be discussed that the care should continue to the end of life and even
more, those mourning for their losses should also continue to receive care.

Palliative care is a care philosophy that is based on patient-specific holistic care,
multidisciplinary team work and effective communication. In the palliative care, it is aimed at
preventing the symptoms like pain, dispne, fatigue as a result of illnesses by using
pharmacologic and non-pharmacologic methods and thus helping the patient have relaxed and
comfortable life to the end. In the early 1990s, palliative care emerged as a special field for
the patients diagnosed with cancer but today it also covers other patients with chronic diseases
like cardiac insufficiency and lung disease.

Palliative care requires a multidisciplinary team work and the most essential members of the
team are nurses. In the palliative care process, nurses have significant roles as training,
treatment, coordination and leadership. Palliative care has not reached the desired level in
underdeveloped and developing countries, yet. Although the development of palliative care
differs from country to country, it is more of at under construction process in developing
countries. In our country, palliative care services are provided in hospitals and primary health
care institutions. In the “National Cancer Control Program in 2009-2015” published within
the frame of Pallia-Turk Project, palliative care program was identified.

Keywords: Palliative care; nursing; end-of-life-care
PALYATİF BAKIM TARIHÇESİ
Son yıllarda kronik hastalıkların insidansının artması, tıp ve teknolojideki gelişmeler
sonucunda hastaların yaşam beklentilerinin artmasıyla palyatif bakım hizmetlerine daha çok
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ihtiyaç duyulmuştur (1,2). Hospis ve palyatif bakım kavramlarının tarihi 11. yy’da Haçlı
seferlerine kadar uzanmakla birlikte, modern yapılanması 19. yy’da Fransa, İrlanda ve
Amerika’ya dayanmaktadır. Dame Cicely Saunders 1967 yılında İngiltere’de ilk modern
hospisi kurmuştur. Yirminci yüzyılın ortalarında, batı tıbbı ve sağlık hizmetlerindeki önemli
değişiklikler sonucunda evden ziyade hastanede ölüm norm haline gelmiştir. 1950'lerde başta
İngiltere ve ABD olmak üzere çeşitli ülkelerde yaşam sonu bakımın iyileştirilmesi ile ilgili
endişeler su yüzüne çıkmaya başlamıştır. Ölüm süreciyle ilgili hastaların terminal dönemde
durumları hakkında ne bilmeleri gerektiği ve ne ölçüde farkında olduklarını araştıran yeni bir
görüş ortaya çıkmıştır. Yaşam sonu bakımda pasif bir yaklaşımdan ziyade aktif bir yaklaşım
teşvik edilmiştir. Bunun içinde bakımın hayatın sonuna kadar sürmesi ve hatta yas tutanların
bakımına devam etmenin gerekliliği tartışılmaya başlanmıştır. Amerikalı psikiyatrist
Elizabeth Kübler-Ross'un ölmekte olan hastalarla ilgili gözlemleri sonrasında yayınladığı
“Ölüm ve Ölmek Üzerine” isimli kitabı tüm dünyada büyük bir değişime neden olmuştur.
Yaşam iradesi, evde sağlık bakımı ve hastaların saygınlık ve onur ile ölmelerine yardım
etmek gibi birçok önemli kavram gündeme gelmiştir (3).
1990 yıllarının başında ‘palyatif bakım’ kavramı kanser hastalarına özel bir alan olarak
gelişmeye başlamıştır (1). Günümüzde ise alzheimer gibi motor nöron hastalıklar, kalp,
akciğer, böbrek vb. ileri dönem organ yetmezlikleri, tedaviye yanıt vermeyen kanserler,
HIV/AIDS, çocuklarda genetik/konjenital, ilerleyici hastalığı gibi diğer kronik hastalığı olan
bireylerin bakımını kapsamaktadır (2).
Palyatif bakım kavramı 1980 yılı ortalarına kadar hospis bakımının yerine kullanılmıştır.
Palyatif bakım hospis bakımını da içermekle birlikte bazı farklılıkları mevcuttur. Hospis,
terminal dönemdeki hastaların için ölüm sürecinin kalitesini arttırmaya ve ölüm sırasında en
iyi bakımı vermeye yöneliktir. Palyatif bakım ise acıyı hafifletmeyi, yaşam kalitesini
yükseltmeyi ve hastanın onurlu bir şekilde ölmesini amaçlamaktadır (1).
Palyatif bakım hastaya özgü bütüncül bakım, aile desteği, multidisipliner ekip çalışması ve
etkili iletişimi temel olan bir bakım felsefesidir. Palyatif bakımda farmakolojik ve
nonfarmakolojik yöntemler kullanılarak hastalık sonucunda görülen ağrı, dispne, yorgunluk
vb. semptomların önlenmesi, hastanın son döneme kadar rahat, konforlu yaşaması
hedeflenmektedir

(2).

Bu

süreç

multidisipliner

ve

interdisipliner

bir

yaklaşımı

gerektirmektedir. Genel olarak palyatif bakım ekibi; doktorlar (palyatif bakım uzmanları,
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medikal onkologlar, algologlar), hemşireler (palyatif bakım uzman hemşireler, klinik
hemşireler), psikiyatristler ve psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve aile üyelerinden
oluşmaktadır. Hastanın gereksinimlerine göre; rehabilitasyon ekibi (fizik tedavi uzmanı),
cerrahlar ve anestezi uzmanları ekibe destek olmaktadır (4).
TÜRKİYE’DE PALYATIF BAKIM
Palyatif bakım az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için hala istenen düzeye ulaşamamıştır
(1). Palyatif bakımın gelişimi ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte gelişmekte olan
ülkelerde daha çok yapılanma aşamasındadır. Türkiye’de hastalara uzun süreli palyatif bakım
verebilecek hospis kavramına ilk yakın kuruluş Türk Onkoloji Vakfı tarafından İstanbul’da
kurulan “Kanser Bakımevi”, 1993-1997 yılları arasında hizmet vermiştir. Palyatif bakım
amaçlı ikinci “hospis” girişimi ise Hacettepe Onkoloji Enstitüsü Vakfı tarafından 2006 yılında
sonuçlandırılmıştır. Ülkemizde palyatif bakım hizmetleri hastanelerde ve birinci basamak
sağlıklı alanlarında verilmektedir. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı
tarafından Pallia-Türk projesi kapsamında yayımlanan “2009-2015, Ulusal Kanser Kontrol
Programı”nda palyatif bakım programı tanımlanmıştır (2). Palyatif bakım merkezlerin
kurulması 2012-2013 yılları arasında hızla artmış olup 2017 yılı verilerine göre 68 ilde toplam
3650 yataklı 287 adet palyatif bakım ünitesi bulunmaktadır (5). Esas olarak PALLİA-TÜRK
aile hekimliği üzerine kurulu ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri
(KETEM) ve sivil toplum örgütleri ile desteklenen; hemşirelik bakımı üzerine temellenen bir
sistemdir. Bu sistemde palyatif bakım hizmetleri şöyle sınıflandırılmıştır;
Birinci Basamak Palyatif Bakım Hizmetleri: Ağrı, konstipasyon gibi akut semptomların
yönetimi, yara bakımı ve parentaral ilaç uygulamaları yapılabilecektir. Bu hizmetlerin aile
hekimleri, evde bakım hizmetleri, KETEM, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
halinde yürütülmesi planlanmaktadır. Bakım hizmetleri yeterli olmazsa hastalar ikinci ve
üçüncü basamak palyatif bakım hizmetlerine yönlendirilebilecektir.
İkinci Basamak Palyatif Bakım Hizmetleri: İkinci Basamak Hastanelerde yer alan Onkoloji
Tanı Tedavi Merkezlerinde verilen palyatif bakım hizmetlerini kapsamaktadır. Akut
semptomları kontrol altına alınamayan hastaların disiplinlerarası ekip (palyatif bakım
konusunda eğitimli ve deneyimli bir doktorun ekip liderliğinde, doktorlar, hemşireler,
psikolog, diyetisyen, psikiyatrist, ve sosyal hizmet uzmanı) tarafından değerlendirilmesi
planlanmaktadır.
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Üçüncü Basamak Palyatif Bakım Hizmetleri: Bu hizmetler için Üçüncü Basamak Hastane
Merkezleri’nde Kapsamlı Palyatif Bakım Merkezlerinin kurulması planlanmaktadır. Birinci
ve ikinci basamak palyatif bakım hizmetleri ile kontrol altına alınamayan kompleks hastalar
bu merkezlere sevk edilebilecektir (6).
Ülkemizde palyatif bakım alanı 1990’lı yıllarda ilgi görmeye başlamıştır. Son yıllarda
medikal onkoloji ve algoloji hekimleri başta olmak üzere akademisyen ve klinik hemşireler
palyatif bakım alanında eğitim alarak, bu alanda çalışmak istemektedir. Tıp fakülteleri
bünyesinde mezuniyet sonrası palyatif bakım yan dal uzmanlığı ve hemşirelik okullarında
palyatif bakım hemşireliği yüksek lisans eğitim programları bulunmamaktadır. Ülkemizde
üniversiteler ve hastanelerin işbirliği ile hemşirelere yönelik palyatif bakım konusunda
eğitimler düzenlenmektedir. Ancak bu eğitimler klinik uygulama olmadan sadece teorik
eğitimle kısıtlı kalmaktadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı’na Hacettepe Üniversitesi
Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından palyatif bakım hastasına bakım veren
hemşirelere görevlerinin gerektirdiği yeterlilikleri kazandırabilecek bilgi, beceri ve
tutumlarının kazandırılması amacıyla, hem teorik hem de klinik eğitimi kapsayan “Palyatif
Bakim Hemşireliği Sertifika Programı” teklif edilmiş (2014) ve Sağlık Bakanlığı tarafından
kabul edilmiştir. Bu kapsamda sertifika programı eğitimleri ile Türkiye’de 81 ilde palyatif
bakım hizmeti veren tüm hemşirelere ulaşılması hedeflenmektedir. Günümüzde palyatif
bakım eğitimi kurumlar tarafından verilen hizmet içi eğitimler yada Sağlık Bakanlığının
yetkilendirdiği bazı hastaneler tarafından sertifikalı olarak verilmeye devam etmektedir (5).
Sağlık

Bakanlığı’nın

hazırladığı

yönergelerle

palyatif

bakımın

tanımlanması

ve

kurumsallaşması, palyatif bakım bilincinin geliştirilmesi, palyatif bakım hizmetlerinin aşamalı
olarak 2023 yılına kadar yaygınlaştırılması, palyatif bakım alanında eğitimli ve deneyimli
profesyonel ekiplerin oluşturulması, palyatif bakım hizmetlerine gereksinim duyan hastaların
bunu alması amaçlanmaktadır (2).
PALYATİF BAKIMDA HEMŞİRENİN ROLÜ
Palyatif bakım multidisipliner bir ekip çalışmasını gerektirmekte olup, bu ekibin en önemli
üyesi ise hemşirelerdir. Palyatif bakımda hemşireden, hastanın ailesine destek olması,
psikososyal açıdan iyilik hallerini sürdürmelerine yardım etmesi beklenmektedir. Bu
beklentinin karşılanabilmesi için, hemşirenin nitelikli bir eğitim ile yaşam sonu bakıma
hazırlanması, yeterli kişilerarası iletişim becerilerine ve baş etme stratejilerine sahip olması
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gerekmektedir (7). Palyatif bakım sürecinde hemşirenin eğitim, tedavi, koordinasyon, bakım
ve liderlik gibi önemli rolleri bulunmaktadır. Bu rollerini yerine getirirken hemşire hasta ve
ailesinin kendine özgü olduğunu göz önünde bulundurmalıdır. Hemşireler yaşam sonu bakıma
ihtiyacı olan hastalara bakım verirken uzmanlık bilgisi, beceri ve deneyimlere ek olarak
mutlaka yaşam sonu bakım ilkelerini kavranmalıdır. Yaşam sonu bakımda teorik bilgi kadar
değerli 3 temel ilke hastanın konforu, bilgilendirme ve hastanın kabulüdür. Hastanın sosyal,
fiziksel ve psikolojik her alanda konforunun sağlanması, tedavi ve süreçle ilgili yasal ve etik
sınırlar çerçevesinde dürüstçe bilgilendirilmesi hemşirenin sorumluluğundadır (8).
Ölmekte olan hastalara bakım vermek, hemşirelerin birçok alanda bilgili ve becerikli
olmalarını ve stresle uygun şekilde baş edebilmelerini gerektirmektedir. Hemşireler ölmekte
olan hastaya bakım verirken, hasta ve ailesi gibi korku, kaygı, öfke, suçluluk, depresyon ve
çaresizlik yaşayabilmektedir. Ayrıca hemşireler, hastanın bakımında yetersiz kalmaktan ve
başarısız olmaktan korkmaktadır. Tüm bu olumsuz duygular, hastaya öfke duyulmasına ve
bakımın aksamasına neden olabilmektedir. Konuyla ilgili araştırmalar, hemşirelerin
çoğunluğunun ölmekte olan hasta ve ailesinin duygusal ve manevi gereksinimlerini
karşılamada yetersiz olduğunu göstermektedir. Palyatif bakım felsefesine göre ölmekte olan
hastanın bakımında başarı göstergesi, hastayı uzun süre yaşatmak değil, mümkün olduğunca
acı çekmesini önlemek ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu anlamda palyatif bakım
alanında çalışan hemşirelerin farkındalığının dolayısı ile bakım kalitesinin arttırılabilmesi için
palyatif bakıma yönelik eğitim programlarının yaygınlaştırılması önerilmektedir. Ayrıca
palyatif bakım hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri için etik konuların ve ikilemlerin
arttığı bir alan olarak kabul edilmektedir. Bu konular ve ikilemlerin çözümü için; hastaların ve
ailelerin gereksinimlerine ve seçimlerine saygı duyma, her bir hastanın ve ailenin
gereksinimlerine ve tercihlerine uygun açık bir iletişim geliştirme, hasta ve ailenin tam olarak
bakıma katılması ve sağlık ekibinin hasta ve aileyle görüşmesi ve bakımın hedefleri
konusunda hemfikir olması önerilmektedir (7).
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ÖZET
Hastanın periton boşluğuna belli aralıklarla diyaliz sıvısının verilmesi toksik ve metabolik
ürünlerin verilen sıvıya geçmesi için bir süre beklenmesi ve sonrasında verilen sıvının geri
alınması ilkesine dayanan yönteme periton diyalizi (PD) denmektedir.
Periton boşluğu ile ilgili bilinen en eski kayıtlara M.Ö 3000’de yazılan Ebers Papyrus’ta
rastlanmaktadır. Periton lavajı fikri ise 1740’larda ortaya çıkmıştır. 1923 yılında Alman klinik
araştırmacı Georg Ganter, uterus kanserinin neden olduğu obstruktif üropatiye bağlı üremi
gelişen kadın bir hasta üzerinde periton diyalizini uygulamış ve hastanın semptomlarında
geçici bir gelişme saptamıştır. Bu uygulama insanda periton diyalizi uygulamasının başlangıcı
olarak kabul edilmektedir.
Böbrek yetmezliği olan hastanın bakımı hemşirelik literatüründe 1915 gibi erken bir dönemde
tartışılmıştır ancak bir uzmanlık alanı olarak, nefroloji hemşireliği daha sonraları ortaya
çıkmıştır.
Hemşireler, peritoneal kateterin yerleştirilmesinde hekime yardımcı olmuşlar, sonrasında da
diyaliz işleminin takip edilmesi ve sürdürülmesini sağlamışlardır. 1964 yılında Boen periton
diyalizi için otomatik bir cihaz geliştirmiştir. Bu cihaz sayesinde diyaliz makinesi hasta çağrı
sistemine entegre edilmiş ve hemşirelerin sürekli hasta başında kalmalarına gerek kalmamış,
zaman yönetimiyle ilgili sorun çözülmüştür.
Yetmişli yılların sonunda periton diyalizi için gerekli olan malzemelere kolaylıkla
ulaşılabilmesine rağmen, sürekli periton diyalizi modları geliştirilinceye kadar, kronik böbrek
yetmezliği için en az kullanılan tedavi şekli periton diyalizi olarak kalmıştır. Bu tarihlerde çok
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az merkezde periton diyalizi programı olduğundan hemşireler “talep üzerine” eğitilmişlerdir.
Bu nedenle 1950'lerde ve 1960'larda sadece birkaç hemşire periton diyalizinde uzmanlık
geliştirmiştir.
1984 yılında Uluslararası Periton Diyalizi Derneği kurulmuştur. Ülkemizde ise Türk Nefroloji
Derneği, 3 Mart 1970 tarihinde İstanbul Üniversitesine bağlı Haseki Hastanesi Farmakoloji ve
Tedavi Kliniğinde kurulmuştur. 1992 yılında ise İstanbul Florence Nightingale Hemşirelik
Yüksekokulu’ nda Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği
kurulmuştur. Ayrıca ülkemizde ilk sürekli ayaktan periton diyalizi Ankara Tıp Fakültesi ve
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 1985 yılında uygulanmıştır.
Anahtar kelimeler: Periton Diyalizi; Diyaliz; Hemşirelik.

ABSTRACT
Peritoneal dialysis (PD) is the method which is based on the principle of giving dialysis fluid
to the patient’s peritoneal cavity at certain intervals and a period of waiting for the toxic and
metabolic products to pass to the given fluid, and afterwards recovering of the fluid given.

The earliest known recordings related to the peritoneal cavity are found in Ebers Papyrus,
written in 3000 BC. The idea of peritoneal lavage materialized in the 1740s. In 1923, German
clinical researcher Georg Ganter has performed peritoneal dialysis on a female patient, who
had uremia due to obstructive uropathy caused by uterine carcinoma, and has detected a
temporary improvement in the patient's symptoms. This practice is considered to be the
beginning of the practice of peritoneal dialysis in humans.

Care of the patient with renal insufficiency has been discussed in the nursing literature as
early as 1915. However, as a field of specialization, nephrology nursing has emerged later.

The nurses helped the physician in placing the peritoneal catheter. Subsequently, they
provided the follow-up and maintenance of the dialysis process. In 1964, Boen developed an
automatic device for peritoneal dialysis. Thanks to this device, the dialysis machine has been
integrated into the patient call system and the nurses have not had to sit up with the patient
constantly, the time management problem has been solved.
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Although the materials needed for peritoneal dialysis were easily accessible at the end of the
1970's, until the development of continuous modes of peritoneal dialysis, the least-used
therapy for chronic renal failure remained a form of peritoneal dialysis. At these times, nurses
were trained "on demand" because there were very few centers with peritoneal dialysis
programs. For this reason, only a few nurses developed expertise in peritoneal dialysis, in the
1950s and 1960s.

The International Society for Peritoneal Dialysis was established in 1984. In our country,
Turkish Society of Nephrology was established on 3 March 1970 at Haseki Hospital
Pharmacology and Treatment Clinic of Istanbul University. In 1992, The Turkish Nephrology
Dialysis and Transplantation Nurses Society was established at Istanbul Florence Nightingale
School of Nursing. In addition, the first continuous ambulatory peritoneal dialysis therapy in
our country was implemented at Ankara Medical Faculty and Cerrahpaşa Medical Faculty, in
1985.

Keywords: Peritoneal Dialysis; Dialysis; Nursing.
Periton diyalizi (PD) kronik böbrek yetersizliklerinde transplantasyon ve hemodiyalize
alternatif bir yöntemdir. Nefroloji derneğinin 2016 yılı raporunda, renal replasman tedavisi
alan 74475 hasta arasından, 3508 kişinin periton diyalizi aldığı bildirilmiştir. PD’ye yeni
başlayanların %49.7’sini 45-64 yaş arası hasta grubu oluşturmaktadır. PD’li hastaların diyaliz
makinesine bağlılığını ortadan kaldıran, kendisini daha iyi hissettiği, diyet sınırlamalarını
azalttığı, günlük aktiviteleri kolaylaştırdığı ve maliyet etkin olduğu için tercih edilmektedir.
Tüm bu avantajlarına rağmen, PD tercih edilme oranı 2009 yılından bu yana azalma
göstermektedir. Yeni hasta alımında artış olmaması ele alınması gereken önemli bir sorundur.
(1,2,3).
Periton diyalizinin zaman içerisindeki yolculuğunu incelediğimizde, Eski Mısır’da peritonun
keşfedilmesi ile başlayan ve periton diyalizine kadar devam eden pek çok aşama kaydederek
günümüze kadar geldiği görülmektedir. Bu makalenin amacı, literatür doğrultusunda PD ve
PD hemşireliğinin tarihsel gelişimini incelemek ve sağlık profesyonellerine bu konuda bilgi
sunmaktır.
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PERİTON DİYALİZİ UYGULAMALARI
Erken Tarih (1923'ten önce)
Literatürde periton boşluğunu ilk fark eden kişilerin Eski Mısır’daki mumyacılar olduğu
görülmektedir. M.Ö. 3000 yılında yazılan Ebers Papyrus’ta peritonun bir boşluk olduğu ve
içerisinde bağırsakların bulunduğu yazılmıştır. Antik dönemde ise çağın önde gelen
hekimlerinden olan Galen, yaralı gladyatörleri tedavi ederken abdomeni ayrıntılı olarak
gözlemlemiştir. Periton zarının genişliğini ve yüzeylerini tanımlamış, ancak işlevini ve ince
yapısını ayrıntılı olarak açıklamamıştır (4).
Periton lavajı fikri ise 1740’larda ortaya çıkmıştır. İngiliz cerrah Christopher Warrick periton
lavajını ilk zamanlarda assit tedavi için kullanmaktaydı. Daha sonra ise Warrick’in Royal
Society of Medicine’deki konferansına katılan din adamı Reverend Stephen Hales’ın verdiği
önerilerle periton lavajı fikri ortaya çıkmıştır. 1877'de Alman G. Wegner, periton aracılığıyla
gerçekleşen metabolik taşıma süreçlerini gözlemlemek için ilk hayvan deneylerini
gerçekleştirmiştir. Wegner bu süreçte tavşanlara çeşitli içerik ve yoğunlukta solüsyonlar
enjekte etmiş ve konsantre şeker solüsyonunun abdominal boşlukta daha fazla miktarda sıvı
tuttuğunu keşfetmiştir (5,6). 1884’te Starling ve Tubby eriyiklerin değişiminin birincil olarak
solüsyonlar ve kan arasında olduğunu bildirmişlerdir. 1920’de Cunningham farenin periton
boşluğundan %10 dekstroz solüsyonunun 12 saat içerisinde emildiğini ve emilme işleminin
bilinen osmoz ve diffüzyon fiziksel kuralları ile açıklanabileceğini göstermiştir. Clark ise
verilen solüsyon ısısının artması ya da abdominal duvara ısı uygulanması ile emilimin
arttığını gözlemlemiştir (6,7).
Geçmiş Tarih (1923-1959)
1923 yılında Alman klinik araştırmacı Georg Ganter, ilk periton diyalizi denemelerini
tavşanlar ve kobay hayvanları üzerinde yaptıktan sonra hayvanların klinik tablosunda
gelişmeler saptamıştır. Bu gelişmelere dayanarak uterus kanserinin neden olduğu obstruktif
üropatiye bağlı üremi gelişen kadın bir hasta üzerinde periton diyalizini uygulamış ve
hastanın semptomlarında geçici bir gelişme saptamıştır. Bu uygulama insanda periton diyalizi
uygulamasının başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Böylelikle bu işlemin üremik böbrek
hastalarının tedavisinde kullanılabileceği düşünülmüştür. 1938'de ise Rhoads, kronik böbrek
yetmezliği (KBY) olan iki hastayı tedavi etmek için aralıklı periton diyalizi kullanmıştır (6,7).
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Ganter’ dan sonra İkinci Dünya Savaşı’na kadar çalışmalar devam etmiştir. İkinci Dünya
Savaşı (1939-1945) sırasında çalışmalara ara verilmiştir. Ancak pek çok insanın akut böbrek
yetmezliği nedeniyle gelişen üremik komplikasyonlar ile hayatını kaybetmeye başlaması
periton lavajını tekrardan gündeme getirmiştir. O tarihlerde kateter komplikasyonlarının
oldukça yaygın olduğu ve bunlarla baş edilmesinin de oldukça zor olduğu bildirilmiştir. En
çok karşılaşılan komplikasyonlar arasında; özellikle sert tüplerin etrafında meydana gelen sıvı
sızıntısı, tüpün kontamine olması, yapışmalara bağlı çıkış yolu tıkanıklığı, yine sert tüpler
nedeniyle meydana gelen visseral perforasyonlar ve intra abdominal kanamalar olmuştur.
Diğer komplikasyonlar arasında, asit-baz, elektrolit ve su dengesindeki bozulmalar ve plazma
proteinlerinin kritik seviyelere düşmesi sayılmaktadır. Bunun üzerine Odel ve arkadaşları
diyalizde kullanılan sıvı içeriğinin su ve elektrolit dengesizliğine neden olduğu ve periton
diyalizinin başarısız olmasına sebep olduğu sonucunu çıkarmışlardır. O zamanlardaki
araştırmacıların, peritonal lavajın, metabolik atık ürünlerin giderilmesine yardımcı olduğunun
farkında oldukları, ancak yeterli diyaliz kavramını henüz keşfetmedikleri bilinmektedir. Bu
çalışmalardan kısa bir süre sonra ise, Fine ve arkadaşları şiddetli anürisi olan bir hastaya yedi
gün boyunca periton lavajı uygulayarak hastanın hayatta kalmasını sağlamışlardır. Sonrasında
ise bir dönüm noktası olan PD’nin akut böbrek yetmezliğinde kullanılmasını içeren raporlarını
yayınlamışlardır (4,8,9). Diğer bir büyük adım da Arthur Grollman’ın oldukça başarılı
sonuçlar elde ettiği köpekler üzerinde aralıklı periton diyalizi uygulamasıdır (6).
1960-1976’lı Yıllar
1923-1959 yılları arasındaki gelişmeler Dr. R. Popovich ve Dr. J. Moncrief’i son dönem
böbrek yetmezliği olan hastalarda iki litrelik değişimler ile günde beş değişim yapılarak
yeterli diyaliz sağlanabileceği düşüncesine götürmüştür, böylelikle 1976 yılında Popovich ve
Moncief sürekli ayaktan periton diyalizini (SAPD) tanımlamışlardır. Tedavinin ilk başlarında
SAPD şişeler içindeki solüsyonlarla verildikten sonra şişeler setlerden ayrılmıştır. Fakat bu
şekilde uygulanması peritonit insidansının artmasına sebep olmuştur (4,6).

Modern Tarih (1976-…)
1978 yılına gelindiğinde Oreopoulos SAPD’de plastik torbaları kullanarak peritonit sıklığında
azalma sağlamıştır. Avrupa’da 1977 yılında SAPD’yi gerçekleştiren ünite bulunmazken
meydana gelen gelişmeler sayesinde 1979 yılında neredeyse 160’ a varan ünite açılmıştır.
Yetmişli yılların sonunda PD için gerekli olan malzemelere kolaylıkla ulaşılabilmesine
rağmen, sürekli periton diyalizi modları geliştirilinceye kadar, KBY için en az kullanılan
684

tedavi şekli olarak kalmıştır. 1980 yılında Oreopoulos ‘’Periton Diyalizi Bülteni’’ isimli bir
dergide PD hakkındaki bilgileri uluslararası düzeyde yaymayı amaç edinmiştir. SAPD ile
ilgili ilk ulusal konferans ise 1981 yılında Kansas City’de düzenlenmiştir (7,10).
PERİTON DİYALİZİNDE HEMŞİRELİK
Böbrek yetmezliği olan hastanın bakımı hemşirelik literatüründe 1915 gibi erken bir dönemde
tartışılmaya başlansa da bir uzmanlık alanı olarak ‘’nefroloji hemşireliği’’,böbrek diyaliz ve
nakil programlarının kurulmasından sonra ortaya çıkmıştır. 1915-1950 yılları arasında,
hemşirelik dergilerinde ve ders kitaplarında böbrek hastalıkları ile ilgili az sayıda makale yer
almıştır. Bu makalelerin içeriğinde hemşirelerin görev tanımları ise, bilimsel bilgiyi kullanan
ve genişlemesine katkıda bulunan doktor yardımcıları olarak belirtilmişti. Diyaliz
hemşiresinin görevleri arasında; kullanılacak olan ekipmanları hazırlamak, diyaliz cihazının
hastaya bağlanmasını sağlamak, hekim diyaliz cihazını çalıştırdığı sırada hastanın kan
basıncını izlemek, oluşabilecek komplikasyonları gözlemlemek, iletmek ve kaydetmek, aldığı
çıkardığı sıvı takibini yapmak, diyet kontrolü, enfeksiyonu önlemek, kas aktivitesini
azaltmak, hastanın konforunu ve dinlenmesini sağlamak yer almaktaydı (10).
Çoğu hemşirelik yazarı fiziksel bakıma odaklanmış olsa da diğer kaygılardan da
bahsedilmiştir. Titus 1926 yılında ele aldığı makalesinde böbrek hastalarının sinirli ve
karamsar olma olasılıklarının yüksek olduğunu, hemşirenin onları rahat ve mutlu tutmasının
küçük bir görev olmadığını belirtmiştir. 1941 yılında ise, Gartstone ve Guttentag da tedavisi
evde sürdürülen böbrek hastalarına bakım veren halk sağlığı hemşiresinin tıbbi ve sosyolojik
görevlerini tanımlamışlardır (10,11).
Yapılan literatür incelemesinde 1950’li yılların sonlarına kadar PD ile ilgili herhangi bir
hemşirelik çalışmasına ulaşılamamıştır. PD ile ilgili yapılan ilk hemşirelik yayını olan
‘’Peritoneal Dialysis’’ Twiss ve Maxwell tarafından 1959 yılında yapılmıştır. Twiss ve
Maxwell çalışmalarında PD’nin tekniğinden ve hemşirelerin PD öncesi, esnası ve
sonrasındaki sorumluluklarından bahsetmişlerdir. 1959-1964 yılları arasında çalışma
bulgusuna ulaşılamamıştır. 1964 yılına gelindiğinde Boen’in PD için otomatik bir cihaz
geliştirmesi ve bu cihaz sayesinde diyaliz makinesinin hasta çağrı sistemine entegre
edilmesiyle, hemşirelerin sürekli hasta başında kalmalarına gerek kalmamış, zaman
yönetimiyle ilgili sorun çözülmüştür (10,12).
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1960’lı yıllardan 1970’lere doğru uzanan süreçteki çalışmalarda genellikle periton diyalizinin
tekniği, hemşirenin rolü ve vaka çalışmalarına rastlanmaktadır. Ayrıca bu tarihlerde çok az
merkezde PD programı olduğundan hemşireler “talep üzerine” eğitilmişlerdir. Bu nedenle
1950'lerde ve 1960'larda sadece birkaç hemşire periton diyalizinde uzmanlık geliştirmiştir
(10).
1970’lerden sonra ise bu çalışma konularına ek olarak, deneysel çalışmalar yapılmaya
başlanmış, uzun süreli periton diyalizinin sürdürülmesi ve hasta üzerindeki psikolojik etkileri
ele alınmıştır. 1980’lerle birlikte evde diyaliz, enfeksiyonların önlenmesi, hasta ve aileye
verilen eğitimler, pansumanlara yönelik inovatif teknikler, beslenme gibi yeni konular da
hemşirelik bakım ve girişimlerine eklenmeye başlanmış ve periton diyalizinde hemşirelik
bakımı gelişmeye devam etmiştir (13).
1984 yılında ‘’Uluslararası Periton Diyalizi Derneği’’ kurulmuştur. Ülkemizde ise ‘’Türk
Nefroloji Derneği’’, 3 Mart 1970 tarihinde İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Haseki Hastanesi
Farmakoloji ve Tedavi Kliniği’nde kurulmuştur. 1992 yılında ise İstanbul Florence
Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda ‘’Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon
Hemşireleri Derneği’’ kurulmuştur. Ayrıca ülkemizde ilk SAPD Ankara Tıp Fakültesi ve
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 1985 yılında uygulanmıştır.
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ÖZET
Dünya’da diyalizle ilgili çalışmalar ve görüşler 1854’ten önce ortaya çıkmasına rağmen, 1950
yılına kadar pratik tedavi yöntemi olamamıştır. Ünlü mimar Sir Christopher Wren, 1657’de
köpeklerde yaptığı çalışmada ilaçları damar yolundan başarılı bir şekilde uygulamıştır.
Modern vasküler cerrahinin başlangıç tarihi 1882 yılı kabul edilmiştir. İnsanda ilk başarılı
insan uçtan uca arteryel dikişi 1896 yılında, silahla yaralanan femoral arteri tamir ederek John
Benjamin Murphy gerçekleştirmiştir. Birkaç yıl sonra Alexis Carrel, bugün halen kullanılan
uçtan uca ve yan yana anastomozu bir kilometre taşı olarak tanıtmış, 1912 yılında Nobel
ödülüne layık görülmüştür. Georg Haas (Almanya), radial artere cam kanül yerleştirerek ilk
15 dakika süren hemodiyalizi 1924’te gerçekleştirmiş, sonrasında arter ve bitişik damara
kanül yerleştirmek için cerrahi kesi gerçekleştirmiştir. İlk pratik diyaliz makinası 1943 yılında
Wilhelm Kolff tarafından geliştirilmiştir. Allwall 1949’da, arter ve vene bağlamak üzere lastik
tüp ve cam kanül kullanılmış ve başarısız olunmuştur. Daha sonra Quinton, Dillard ve
Scribner tarafından arteriyovenöz teflon şant geliştirilmiştir. TJ Buselmeir ve arkadaşları
tarafından 1972’lerin başında U şeklinde teflon protez AV şant geliştirilmiş ve pediatrik
hemodiyaliz hastaları için takip eden yıllarda kısa süre kabul görmüştür. Stanley Shaldon
(İngiltere), el yapımı kateteri perkütan seldinger tekniği ile femoral artere yerleştirilmiştir.
Hemodiyaliz amacıyla ilk fistül 1965’te 14 hastaya gerçekleştirilmiştir ve 12’si
komplikasyonsuz çalışmaya devam etmiştir. Brescia ve arkadaşları 1966’da otojen
arteriyovenöz fistül geliştirmiştir. Mandri grefti ile ilgili ilk klinik sonuçlar 1965’te Charles
H. Sparks (ABD) tarafından bildirilmiştir. Hemodiyaliz hastalarında kullanım hakkındaki ilk
rapor 1973 yılında Beemer tarafından verilmiştir. T.W. Staple ‘Hemodiyaliz için cerrahi
olarak oluşturulan subkutan arteriyovenöz fistüllerin retrograd venografisi’ adlı makalesinde
yeni bir anjiyografik tekniği tanımlamıştır.
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Anahtar SÖZCÜKLER: Hemodiyaliz, Arteriyovenöz fistül, Santral venöz kateter,
Arteriyovenöz greft, şant
ABSTRACT
Despite the fact that studies and opinions about dialysis in the world appeared before 1854,
until 1950, there was no practical treatment. Famous architect Sir Christopher Wren
successfully applied the medicines through the veins in his work on dogs in 1657. 1882, the
starting date of modern vascular surgery, was accepted. The first successful human-to-human
tip-toarterial stitch was performed by John Benjamin Murphy, by repairing the femoral artery
injured by a gun, in 1896. A few years later, Alexis Carrel, introducing the still-used end-toend and sideby- side anastomosis as a milestone, was awarded the Nobel Prize in 1912. Georg
Haas (Germany), who performed hemodialysis for the first 15 minutes by placing the radial
artery cannula in 1924, then followed by surgical incision to place the artery and adjacent
cannula. The first practical dialysis machine was developed in 1943 by Wilhelm Kolff. In
Allwall 1949, a rubber tube and a glass cannula were used to connect the artery and the vene,
but it became unsuccessful. Later, arteriovenous teflon shunt was developed by Quinton,
Dillard and Scribner. At the beginning of 1972 TJ Buselmeir and colleagues developed a Ushaped teflon prosthesis AV shunt, which was briefly accepted in the following years for
pediatric hemodialysis patients. In Stanley Sheldon (England), a handmade catheter was
placed in a femoral artery with a percutaneous seldinger technique. The first fistula for
hemodialysis was performed upon 14 patients in 1965 and 12 of them continued to operate
without complications. Dr. Appell performed side-by-side anastomosis between the radial
artery and the cephalic-antebrachial vein in the wrist. Brescia and colleagues developed an
autogenous arteriovenous fistula in 1966. The first clinical outcome of mandibular graft was
reported by Charles H. Sparks (USA) in 1965. The first report concerning use upon
hemodialysis patients was given by Beemer in 1973. T.W. Staple defined a new angiographic
technique in his article 'retrograde venography of surgically created subcutaneous
arteriovenous fistulas for hemodialysis.
Key words: Hemodialysis, Arteriovenous fistula, Central venous catheter, Arteriovenous
graft, shunt
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GİRİŞ
Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar hayata vasküler girişim ile bağlanırlar.
Hemodiyaliz tedavisinde, yeterli kan debisini sağlaya bilmek için yeterli büyüklükte vasküler
yola ulaşmak gerekmektedir(10)
Dünya’da diyalizle ilgili çalışmalar ve görüşler 1854’ten önce ortaya çıkmasına rağmen, 1950
yılına kadar pratik tedavi yöntemi olamamıştır. Ünlü mimar Sir Christopher Wren, 1657’de
köpeklerde yaptığı çalışmada ilaçları damar yolundan başarılı bir şekilde uygulamıştır.
Diyalizin babası olarak bilinen İskoçyalı kimyacı Thomas Graham 1854 yılında ilk kez
diyalizin tanımını yapmıştır. Bir öküz mesanesi yolu ile eriyiklerin geçişini sağlamak için
diyalizi kullanmıştır. Çözünmüş maddelerin ayrılmasında ozmozis ve yarı-geçirgen
membranla suyun atılmasını sağlamış ancak bu yöntem o dönemde tıpta kullanılmamıştır.
Glaskow Üniversitesinde kimyacı olan aynı zamanda fizikçi olarak çalışan Richard Bright
Edinburg böbrek yetmezliği tanı ve tedavi bulgularını tanımlamıştır. Kristaloidlerin albüminle
diffüze olabildiklerini belirtmiş ve diyaliz olarak tanımlamıştır. Bu yöntemle idrardan ürenin
atılmasını sağlamıştır. Thomas Graham 1861 yılında parşömen membran kullanarak kristaloid
ve kolloidlerin ayrılmasını tanımlamıştır. Graham böbrek yetmezliğinde birikmiş toksinlerin
atılması ile tedavinin başarılı olmasını gerçekleştirmiştir. Bu sonuca varabilmek için
toksinlerin membrana geçiş hızı ve hastadaki bu toksinlerin üretim hızının anlaşılması
gerektiğini vurgulamış ve bunun için birçok ölçüm yapılmasını sağlamıştır(1,2,3,4,8,14).
Modern vasküler cerrahinin başlangıç tarihi 1882 yılı kabul edilmiştir. İnsanda ilk başarılı
insan uçtan uca arteryel dikişi 1896 yılında, silahla yaralanan femoral arteri tamir ederek John
Benjamin Murphy gerçekleştirmiştir. Ayrıca 1896 yılında Jaboulay ve Briau (Fransa),
köpeklerde arter ucu ucuna ve arter sonu anastomozlarına ilişkin deneysel bir araştırmanın
sonuçlarını yayınladılar. Bu otoriteler literatür de var olan trombozlara ilişkin gerekli araçlara
yönelik teknik detayları belirtmişlerdir. Birkaç yıl sonra Alexis Carrel, bugün halen kullanılan
ve alanda dönüm noktası olan uçtan uca ve yan yana anastomozu bir kilometre taşı olarak
tanıtmış, 1912 yılında Nobel ödülüne layık görülmüştür(1,2,3,5,6,14)(Resim1).
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Resim1
Georg Haas (Almanya), insanlarda 15 dakika süren ilk hemodiyaliz tedavisini
gerçekleştirmiştir. İlk olarak radial arterden yeterli miktarda kan elde etmek için, radial artere
cam kanül yerleştirmiştir. Daha sonra arter ve bitişik damara kanül yerleştirmek için cerrahi
kesi gerçekleştirmiştir(1,2,3,6).
İlk pratik yapay diyaliz makinesini, 1943 yılında Wilhelm J. Kollf geliştirmiştir ve ilk hastası
22 yaşında böbrek yetmezliği gelişen bir genç olmuştur(Resim2). Ancak bu hasta uzun süre
yaşatılamamıştır. Diyaliz uygulaması yapılan diğer 16 hastada sonuçlar aynı olmuştur. Ancak
1945 yılının Eylül ayında 67 yaşında kadın hasta Sofia Schafstadt’da sarılıkla birlikte akut
kolesistit, anürili akut böbrek yetmezliği ve koma gelişmiştir. Kolff ve Berk hastayı diyaliz
almışlardır ve 11 saat sonra hastanın bilinci açılmıştır. Hastada normal diürez birkaç gün
içinde başlamıştır ve hızla iyileşmiştir. Diyalizle yaşamı kurtarılan ilk hasta, nedeni
bilinmeyen bir sebepten dolayı 6 yıl sonra ölmüştür. Kolff diyaliz tedavisi için femoral artere
iğne girişimi yapmıştır, daha sonra her diyaliz öncesinde cerrahi müdahale ile bir arter ve
venin cerrahi kesisi yapılarak kanülasyon yapılmıştır(1,2,3,4,6,7,12).
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Resim2

Allwall 1949’da, arter ve vene bağlamak üzere lastik tüp ve cam kanül kullanılmış ve
başarısız olunmuştur. Daha sonra Quinton, Dillard ve Scribner (Seattle, ABD) tarafından
arteriyovenöz teflon şant geliştirilmiştir. Şant plastik borudan yapılmış yapay bir arteriovenöz
fistüldür. İlk hasta sadece 10 hafta hemodiyaliz tedavisine alınmıştır ve daha sonra 9 Mart
1960'da ilk AV şantı yerleştirilen hasta 11 yıl hayatta kalmıştır. Teflon kanülü, konik uçları
olan iki ince duvarlı ön kolda el bileğine yakın, biri radyal arter ve diğeri bitişik sefalik
damara yerleştirilmiştir. Dış uçlar kavisli bir teflon bypass tüpü ile bağlanmıştır. Daha sonra,
Teflon tüp esnek silikon kauçuk boru ile değiştirilmiştir. Hemodiyaliz tedavisi esnasında
arteriyel ve venöz uçlar, uçları bağlayan U tüpü çıkarılarak, diyalizöre bağlanarak
kullanılmıştır(Resim3). Scribner şantı akut böbrek yetmezlikli hastalarda kullanımı
desteklenmiştir(1,2,3,5,6,11,12,14).

Resim3
Seattle grubu tarafından kalıcı bir vasküler erişimin geliştirilmesi, diyalizin tedavi yöntemi
olmasını mümkün kılan belirleyici bir atılım olmuştur. Bu, diyaliz tarihinde bir dönüm noktası
olarak kabul edilmiştir, 9 Mart 1960'ta hemodiyaliz tedavisi başlamıştır(1,2,6,12).
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Kronik diyaliz tedavisinin başlangıcında AV fistülün mevcut olmadığı veya olgunlaşma
sürecinde geçici vasküler erişim sağlamak için, AV şantlarının birçok çeşidi kullanılmaya
başlanmıştır. TJ Buselmeir ve arkadaşları tarafından 1972’lerin başında U şeklinde teflon
protez AV şant geliştirilmiş ve pediatrik hemodiyaliz hastaları için takip eden yıllarda kısa
süre kabul görmüştür( 1,2,3,7,8,9,13,14).
Stanley Shaldon (İngiltere), el yapımı kateterleri, girişimler için damar sağlamak amacıyla
femoral artere perkütan Seldinger tekniği ile yerleştirmiştir(Resim4). Zaman içerisinde
subklavyen ven dahil olmak üzere farklı bölgelerdeki damarları kullanılmıştır. Shaldon
yaptığı çalışmalar sonucu femoral ven kateterizasyonu kullanımının femoral ater kullanımına
kıyasla daha az kanamaya yol açtığı sonuca varmıştır. Bu dönem kullanılan geçici Shaldon
femoral kateterleri günümüzde kullanılanla aynı değildir. Robert Aubaniac subklavyen
damarın delinmesini 1952’de tarif etmiştir. Subklavyen yolu, 1961’de Shaldon tarafından ilk
hemodiyaliz girişim yolu için tercih edilmiştir, Josef Erben tarafından inravasküler yol olarak
kullanılmıştır ve santral venöz basıncın kontrol edilebileceği kabul edilmiştir( 1,2,3,6,8,12).

Resim4

James E. Cimino ve Michael J. Brescia 1962’de hemodiyaliz damaryolu erişimi için en
erişilebilir ön kol damarının bir iğne ile delinebileceğini yayınlamıştır ve kullanılan iğne
boyutlarını 16-12G olarak belirtmiştir. Bu yöntemde sfigmomanometre ile turnike basıncı
uygulanarak damar açıklığı ve yeterli kan akımı sağlanmıştır. Bu tedavi ile hipervolemik
hastalarda 150-410 ml arasında kan akımı sağlanmıştır. ABD’den Thomas J. Fogarty,
günümüzde embolektomi ve trombektomi için tasarlanan distal uçtan şişirilebilir bir balonla
birlikte intravasküler bir katater kullanmıştır(1,2,3,8,9).
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Hemodiyaliz amacıyla ilk cerrahi olarak fistül 1965’te Dr. Appell tarafından, 14 hasta da
gerçekleştirilmiştir ve 12’si komplikasyonsuz çalışmaya devam etmiştir. Fistül açılması işlemi
için, el bileğinde radial arter ve sefalik-antebrakiyal ven arasına yan yana anastomoz
gerçekleştirmiştir. Arter ve vene ait lateral yüzeylerde 3 mm’lik bir insizyon sonrası el
bileğinde fistül oluşturulmuştur. Brescia ve arkadaşları 1966’da 15 hastanın ön kol radial arter
ve sefalik antebrakial ven arasında uçtan uca anastomozun başarılı bir şekilde
oluşturulduğunu yayınlamıştırlar. Gelecek on yıl boyunca kabul görecek bu tip AV
anastomozu, ağırlıklı olarak radial arter tarafından beslenen AV fistül kan akışının
kısıtlanması gerekçesine dayanmaktadır. Uçtan uca anastomozlar, revizyon prosedürlerinde
hala iyi bilinen bir teknik olmasına rağmen, uçtan uca anastomozun oluşturulması teknik
olarak zorlayıcı olduğundan dolayı ek bir sorun ortaya çıkmıştır. Çünkü arter ve ven çapları
farklıdır. Bu problemi çözmek için çeşitli yama teknikleri denenmiştir. Zorlu damarlar ve
çalma sendromu riski yüksek olan yaşlı, hipertansif ve diyabetik hasta sayısının artması
nedeniyle, bu yöntem ilk vasküler erişim olarak tercih edilmekten vazgeçilmiştir(1,2,3,8,13).
Aterosklerotik plaklar tarafından tıkanmış arterlerin transluminal rekanalizasyonu için Charles
T. Dotter ve iş arkadaşları (Portland, ABD) bir tür balon kateteri ortaya koydu. İlk
anjiyoplasti, vasküler cerrahi ve vasküler giriş cerrahisinde büyük problemlerden birinin
giderilmesi için önemli bir katkı sağlamıştır(1,2).
Cezayir’de yaşayan Fransız anatomist Robert Aubaniac, subklaviyan damarın delinmesini
1952 yılında tarif etmiştir. Çekoslovakya’da Josef Erben intravasküler yol olarak subklavian
yolu kullanılmıştır. Ayrıca bu kateter, dehidrate, oligürisi olan hemodiyaliz hastalarında
santral venöz basıncı kontrol etme amacıyla kullanılmıştır. Takip eden yirmi yıl boyunca
subklaviyan yaklaşım, santral venöz kateterizasyon ile geçici vasküler erişim için tercih edilen
yol olmuştur. Hayvan deneylerine dayanarak, Seattle, ABD'den George I. Thomas, 10 hastada
“Dacron aplike şantı’ını kullanmıştır. Buradaki amaç tüm intralüminal yabancı cismi ortadan
kaldırmak ve böylece trombüs oluşumuna yatkın olan herhangi bir alandan kaçınmaktır.
Thomas, femoral artere ve vene oval Dacron yamalarını dikilmiştir ve plastik tüplerle
bağlamıştır, sonra ön uyluğun yüzeyine femoral yaranın yaklaşık 10 cm distaline
getirmiştir(1,2,3).
Hastalarda perifer venlerin kullanılamaması durumu için yeni bir fikir ortaya çıkmıştır.
Gilberto Flores Izquierdo (Mexico City) ve James May (Sidney, Avustralya) femoral
damarları arasındaki femoral damar segmentini çıkartma ve bağlama önerilmiştir. Tamamen
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mobilize edilmiş damarın, uyluktaki büyük damarlara implant edilmesi veya distal mobilize
safen damarın femoral artere anastomoz yapılması önerilmiştir. Roland E. Girardet (New
York, ABD) bu yeni teknikle vasküler erişim cerrahisinde greft kullanmanın ilk adımının
sonuçlarını, 1970 yılında bu analiz etmiştir(1,2,3).
Kronik hemodiyaliz hastaları için W.D. Brittinger (Mannheim, Almanya) tarafından 16 aylık
bir deneyim olan, subkutan olarak sabitlenmiş yüzeysel femoral arter ile ilgili çalışmalar
yayınlanmıştır. Arteriyel anomalileri veya hastalığı dışlamak için bir femoral arteriyogramı
takiben yüzeyel femoral arter açığa çıkarılmıştır, musculus sartorius mobilize edilmiştir ve her
iki ucu açıktaki arterin altından geçirilerek tekrar katılanmıştır. Fasya lata kapatılmıştır,
fasyanın proksimal ve distal açıklıklarının arterin sıkışmasını önlemek için yeterince büyük
olması sağlanmıştır. On yedi hasta bu prosedürü başarılı bir şekilde geçirmiştir(1,2,3).
Mandri grefti ile ilgili ilk klinik sonuçlar 1965 yılında başlayan bir dizi hayvan deneyine
dayanmış olup, Charles H. Sparks (ABD) tarafından bildirilmiştir. Özel olarak iki uçlu
silikon kauçuk çubuktan hazırlanmış bir silikon mandril düzeneği implante edilmiştir.
Silikonlu örme Dacron tüpleri 6 hafta boyunca, tüpün doku tarafından sarılarak sabitlenmesi
amacıyla yerinde bırakılmıştır. Mandri grefti daha sonra çıkarılmıştır ve olgunlaşan subkutan
tünelin uçları doğal damarlara anastomoz edilmiştir. Hemodiyaliz hastalarında kullanım
hakkındaki ilk rapor 1973 yılında Beemer tarafından verilmiştir. Elverişsiz sonuçlar ve daha
başarılı protez materyallerin mevcudiyeti nedeniyle bu teknik birkaç yıl sonra terk edilmiştir.
Plastik bir valfı dolaşım erişimi olarak implante eden ilk fikir, W.D. Brittinger tarafından
rapor edildi. Bir hayvan modelinde, bir koyun karotis arterine uçtan uca bir Dacron eteği olan
büyük bir pilastik silindir yerleştirmiştir ve buu cihazı insan yüzeysel femoral arter içine
implantasyonu planlamıştır, ancak ne yazık ki gerçekleştirememiştir(1,2,3,8).
Modifiye bir sığır karotis arteri biyolojik grefti ve iki sentetik olmak üzere üç yeni greft
materyali 1972’de tanıtılmıştır ve sekiz hemodiyaliz hastasına takılmıştır Irving Dunn
(Brooklyn, NY, ABD) başlangıçta hayvan deneylerinde ve daha sonra üremik bir kadın
hastada AV köprü greftlerinin oluşturulması için bir dacron vasküler grefti seçmiştir. Sonra bu
materyal vasküler giriş için tatmin edici sonuçlar vermemiştir. Ancak diğer vasküler cerrahi
alanlarında greft materyali olarak kabul edilmiştir. T.W. Staple ‘Hemodiyaliz için cerrahi
olarak oluşturulan subkutan arteriyovenöz fistüllerin retrograd venografisi’ adlı makalesinde
yeni bir anjiyografik tekniği tanımlamıştır. Takip eden yıllarda St Louis grubundan, radyolog
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Louis A. Gilula ve damar cerrahı olan Charles B. Anderson ile daha da önemli katkılar
gelmiştir. Bu anjiyografik teknik, bugün tercihen dijital çıkarma cihazı ile kombinasyon
halinde kullanılmaktadır(1,2,3,6,8,13,14).
İki yazar 1976’da anti-trombojenik avantajları nedeniyle yeni bir graft materyali, insan göbek
kordonu veniyle birkaç yıl çalışmıştır. H. Dardik (New York) ise grefti polyester fiber örgü ile
çevrelemiştir. Bu malzeme yetersiz kaldığı için hiçbir zaman gerçek bir atılım
gerçekleştirememiştir. A.L. Golding ve arkadaşları (Los Angeles, ABD) 1979’da, iğne
girişimi gerektirmeden kan erişimini sağlayan ve "düğme" olarak bilinen bir "karbon
transkutanöz hemodiyaliz erişim cihazı" (CATD) geliştirmiştir. Cihaz iki komponentten
oluşmaktadır, konik bir polietilen tıpa ve bir PTFE greft ile sızdırmaz hale getirilen, güvenli
bir şekilde bağlantı noktasına tutturulan camsı karbon erişim portu. Özel olarak tasarlanmış
kan hatlarıyla kolayca bağlanmaktadır. Ancak bu cihazlar pahalı olmasından dolayı hiçbir
zaman yaygın kabul görmemişlerdir. F.L. Shapiro (Minneapolis, ABD), Golding tarafından
geliştirilene benzeyen başka bir “düğme” türünü açıklamıştır(1,6,8).
Dijital kesme anjiyografi olarak bilinen yeni bir anjiyografi tekniğiyle ilgili ilk rapor 1979’da
David L. Ergun (Madison, ABD) tarafından yayınlanmıştır: ‘Noninvazif kardiyovasküler
görüntüleme için hibrit bir bilgisayarlı floroskopi tekniği ‘. Daha sonra bu teknik, arteryel ve
venöz yol kullanılarak AV fistüllerini ve prostetik köprü greftlerini görselleştirmek için
uyarlanmıştır(1).
Anjiyografik ve girişimsel radyolojik teknikler yaygın bir şekilde kabul görse de, nefrologlar
tarafından çoğunlukla kullanılan non-invaziv ultrason teknikleri yavaşça ortaya konmuştur.
Bir dönüm noktası, Barbara Nonnast-Daniel'in (Hannover, Almanya) “Arteriovenöz
hemodiyaliz fistüllerinin renkli doppler ultrason değerlendirmesi” ile ilgili makalesiydi(1,2).
Günümüzde AV fistül ön kol fistülleri (radio-sefalik, unlar-bazilik) ve dirsek fistülleri
(brakio-sefalik, brakio-bazilik) olarak, en fazla fistül açma şansı yaratılmaktadır. Nefrologlar
1970’lerin başlarında bu görevi cerrahlara devretmişlerdir. Günümüzde vasküler erişim
cerrahisi, modern tıbbın disiplinler arası işbirliği haline gelmiştir.

696

KAYNAKLAR
1. Kronner K. ‘History of vascular Access for Haemodialysis’, Nephrology
Dialysis Transplantation (2005)20:2629-2935
2. Hamilton D. ‘The Beginning of Organ Transplantation’, A History of Organ
Transplantation (2012)1:89-91
3. Friedman S.G. ‘Early Vascular Repairs and Anastomoses’, A History of
Vascular Surgery(2005)2:14-27
4. İkiz S.N., Hemodiyaliz Hastalarında Arteriovenöz Fistüle İlişkin Öz Bakım
Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği’nin Türk Toplumu İçin Geçerlilik ve
Güvenirliğinin

İncelenmesi,

Abant

İzzet

Baysal

Sağlık

Bilimleri

Üniversitesi Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (2016); 5-28
5. http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/1981.html
6. https://academic.oup.com/ndt/article/20/12/2629/1924789
7. Clark P.B. ve ark., Routine Use of the Scribner Shunt for Haemodialysis
(1966):1200-1202
8. Kösem M., Damaryolu Seçimi ve Damaryolu Operasyonu, PDF
9. Kocamaz F. ve ark., Arteriovenöz Fistüller, İstanbul Tıp Dergisi
(1996);4:13-15
10. Yelken B., Sever M.Ş., Vasküler Giriş Yoları, Türk Nefroloji Diyaliz ve
Transplantasyon Dergisi (2011); 20 (3): 209-213
11. Barbaros E. Ç., Hemodiyalizde Vasküler Erişim Yolu Olarak Kateter
Kullanımı ve Sorunlar, VI. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları
Kongresi 48-50
12. Cingöz Ş., Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hemodiyaliz Hastalarında
Vasküler Erişim Yollarının Kullanım Süresi ve Bu Süreyi Etkileyen
Faktörler, Yüksek Lisans Tezi (2013);7-31
13. Damaryolu Tarihçesi, https://www.damaryolucerrahisi.com/damaryolununtariheçesi
14. https://www.fresenius.com/media/Understanding_Hemodialysis.pdf

697

SS-115 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŞİFA VEREN EL: HEMŞİRELİK

FROM THE PAST TO THE PRESENT CURATIVE HAND: NURSING
Doktora öğr. Serap SAYAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim
Dalı
Dr. Öğretim Üyesi Fatma VURAL
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŞİFA VEREN EL: HEMŞİRELİK

FROM THE PAST TO THE PRESENT CURATIVE HAND: NURSING
Serap SAYAR*, Fatma VURAL**
*Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Anabilim Dalı **Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar
Hemşireliği Anabilim Dalı
ÖZET
Hemşireliğin tarihi, kadının şifa verici rolü ile başlar. Eski çağlarda hemşirelik, kadının
geleneksel rolleri ile özdeşleşmiş ve şefkat duygularıyla yaptığı yardımlara dayandırılmıştır.
Florance Nightingale (1820-1910) Kırım Savaşı’nda yaralı ve hasta askerlere bakım yapması
ve fiziki çevreyi iyileştirmesi ile hemşireliğe mesleki kimlik kazandırmıştır. Türkiye’de bir
meslek olarak hemşirelik Balkan savaşıyla başlamaktadır. Türk tıp tarihi ve hemşirelik tarihi
adına önemli bir öncü olan, Besim Ömer Paşa tarafından açılan hemşirelik kurslarına katılan
gönüllü kadınlar, balkan savaşlarında yaralı askerlere bakım vermiştir. Günümüzde ise
üniversite düzeyinde eğitimi olan hemşirelik mesleği Türkiye’de büyük gelişmeler
göstermiştir.
Hemşirelik sağlık meslek grupları içinde en eski tarihlerden bu yana hastanın bakımını
üstlenen, hastaya güvende olduğu duygusunu veren ve onun rahatını sağlamayı amaçlayan bir
meslektir. Bu makalede, hemşirelik mesleğinin bugünkü durumunu anlayabilmek ve
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yorumlayabilmek için, mesleğin nasıl ortaya çıktığı ve günümüze gelene kadar, tarihsel süreç
içinde geçirdiği dönemler incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Hemşirelik Tarihi; Hemşirelik; Kadın; Hasta Bakımı

ABSTRACT
The history of nursing begins with the woman’s curative role. Nursing had been based on the
aids which she has identified with her traditional roles and with compassion, in ancient times.
Florance Nightingale (1820-1910) brought professional identity to the nursing with the care of
injured and sick soldiers and the improvement of the physical environment in the Crimean
War. Nursing as a profession begins with the Balkan wars in Turkey. Volunteer women
participating in nursing courses opened by Besim Omer Pasha, an important pioneer in the
history of Turkish medical history and nursing history, gave care to wounded soldiers in the
Balkan wars. Today, the university-level education in the nursing profession has made great
progress in Turkey.
Nursing is a profession in the health professions that undertakes the care of the patient, aims
to provide the feeling that the patient is safe and to provide relief since the earliest days. This
article examines the way in which the profession has emerged and the periods it has spent in
the historical process as much as the day labor, in order to understand and interpret the present
situation of the nursing profession.

Key words: History of Nursing; Nursing; Woman; Patient Care
ESKİ ÇAĞLARDA KADININ TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ VE HEMŞİRELİK
Hemşirelik mesleği insan ihtiyaçlarından doğmuştur ve başlangıcı, insanın varoluşuna kadar
uzanır (1). Köklerini binlerce yıl önce hemşirelerin bilimsel olmayarak ancak; hastaya sevgi,
şefkatle bakım verme ve iyileştirici yaklaşımlarından almıştır (1,2). Eski zamanlarda
hemşirelik daha çok kadının şifa verici rolü ile karakterizeydi (3). Bakım ve tedavi kadınlar
tarafından üstlenilmekteydi. İyileştirme, bir anne ve bir eşin doğal sorumluluklarındandı.
Kadın, ateşlenen çocuğuna, avlanırken yaralanan eşine bakar ve iyileştirirdi (4). Eski Mısır,
Hindistan, İran, Sümer, Asur ve Babiller’de hasta bakımını evde kadınlar yapardı (5). Eski
Yunan döneminde, tıp ilahı kabul edilen Asklepios’un oğulları cerrahlık yaparken, ailedeki
kadınlar da hasta bakımı ve sağlığın korunmasıyla ilgili görevler üstlenmişlerdi (6).
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Kadının toplumsal kimliğinden kaynaklanan bu geleneksel roller ve inanışlar doğrudan iş
yaşamında etkili olmuştur. Bu nedenle kadınlar toplumda daha çok aile görevlerine uyumlu ve
benzer türdeki işlere yoğunlaşırken, erkekler yüksek statü taşıyan, karar vermeyi gerektiren iş
ve mesleklere yönelmişlerdi (7). Gelenekselleştirilmiş kadın işi olarak algılanan bakım verme,
meslek ile toplumsal cinsiyet kavramları arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Bu bağlamda
bakım ve hemşirelik, yüzyıllar boyunca kadın ile birlikte tanımlanmış ve kadınlara özgü bir
meslek olarak kalmıştır (8).
Tek tanrılı dinler döneminin yaşandığı orta çağda ise ilk örgütlü hasta bakım hizmetini,
kiliseye mensup sosyal hizmetlerde çalışan, Dekon adı verilen erkekler, Dekones adı verilen
kadınlarla birlikte gerçekleştirmişlerdir. (8). Dekon ve Dekonesler yardıma ihtiyacı olan,
kiliseye sığınan yabancı, yoksul ve hastalara yardım ettikleri gibi, aynı zamanda hastalara ev
ziyaretleri de yapıyorlardı. Ondördüncü yüzyılda hemşireler, köylünün tıbbi bakımının ve
sağlığının temel kaynaklarından biri olmuştur. Hemşireler hasta bakımında, bitkisel ilaçlar ve
tedavi edici teknikler kullanmışlardır. Rönesans ve reform hareketleri ile tıpta meydana gelen
birçok gelişme, yeni araçların icadı ve biyolojik bilimlerdeki gelişme, tıbbi bilimlere de temel
oluşturmuştur. Endüstriyel gelişim, Fransız Devrimi ve savaşlar, hemşireliğin yeniden
doğuşuna zemin hazırlamıştır (3,9,10,11).
Bir meslek olarak hemşireliğin Batıdaki uyarlaması, Kırım Savaşı’nın bir ürünü olarak 19.
yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başlarında olmuştur. Kırım Savaşı’na 25.000 İngiliz askeri
katılmıştır ve bunların 18.000’i dizanteri, kolera, beriberi, yüksek ateş, kalabalık ve kirli
yaşam alanları, yetersiz yiyecek, kötü hasta bakımı gibi nedenlerle hayatlarını kaybetmiştir
(12). Florence Nightingale yaralı askerlerin bakım gereksinimlerini karşılamak üzere, bir grup
kadını kendisinin ve savaş cerrahlarının gözetimi altında örgütleyerek, bir bakım olarak hijyen
ve hijyeni sağlamak için çevresel düzenlemelere odaklanmıştır (13). Çevre düzenlemelerine
yönelik yaptığı iyileştirici uygulamalar ve tuttuğu istatistiklerde, çevre sanitasyonu, kişisel
hijyen, el yıkamanın önemi gibi hasta bakımı uygulamaları ile mortalite hızını %42’den
%2.2’ye düşürmüştür (12). Nightingale bu karmaşık çevreyi düzeltmeye çalışırken de insan
olmanın ilk şartının yardım etmek olduğunu vurgulamıştır (14). Doğudaki hemşirelik
uyarlaması ise, Hz. Muhammed’in savaşlarında kendisine eşlik eden Rufiade el. İslamiye’nin
bir grup kadını organize ederek, yara bakımı üzerinde önemli olan hijyen ve çevre üzerine
yoğunlaştırdığı faaliyetlerdir (13).
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TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİĞİN GELİŞİMİ
Türkiye'de hemşireliğin bir meslek olarak ortaya çıkışı, Trablusgarp ve Balkan savaşlarına
denk gelmektedir. Balkan Savaşı’yla birlikte Türk kadını hastanelerde çalışmaya başlamıştır.
Türk kadınının hemşireliğe eğilmesinde özellikle bu savaş önemli rol oynamaktadır (1).
1877’de kurulan Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti çeşitli yayınlarında hasta bakımında kadın
hemşirenin önemini belirtirken, 1913’de çıkardığı bir yıllıkta cemiyetin bir hemşire okulu
açma projesini ele almış ve özellikle savaşlarda hasta bakımının iyi olmaması sebebi ile
karşılaşılan güçlükleri dile getirmiştir. Bu dönemde hemşireye olan ihtiyaç o kadar artmıştır
ki, hemşireliğin önemini vurgulamak için Avrupa’dan ressamlar getirtilmiş, görevleri başında
hemşirelerin suluboya resimleri yaptırılmış, bu resimler kartpostal ve pul olarak çoğaltılarak
halk hemşirelik konusunda bilinçlendirilmiş ve kadınlar bu yolla mesleğe davet edilmiştir
(3,15). Besim Ömer Paşa tarafından açılan hemşirelik kurslarına katılan ilk gönüllülerden
olan, Balkan Savaşları’nda gönüllü hemşire olarak çalışan, hayatını hemşirelik eğitimine
adayan, kadınların sosyal hayata dahil olmalarında etkin rol oynayan, Türkiye’de modern
hemşireliğin öncüsü ise Safiye Hüseyin Elbi’dir (1).
Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde, 1919’da başlayan Kurtuluş Savaşı’nın, 1922'de bir
zaferle sona ermesiyle, kadınlara, en önemli devrimlerden biri olan hakları verilmiştir.
Kadınlar istedikleri herhangi bir meslek seçmekte özgürdür ve bunun sonucunda çok sayıda
hemşirelik okulu açılmıştır (15). Türk kadını, Cumhuriyet rejimiyle ve inkılaplar sayesinde
kendini gerçekleştirme fırsatı bulmuştur (16). 1925’de Cumhuriyet döneminin ilk resmi ve
aynı zamanda örgün hemşirelik eğitiminin verildiği kurum olan “Kızılay Hastabakıcı Okulu”
açılmıştır. 1946’da ise Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ülkedeki hemşire ihtiyacını
karşılamak için bünyesinde ortaokula dayalı eğitim süresi 3 yıl olan hemşire okulu açmıştır
(17).
Kadının, 1950’li yıllarda çalışma hayatına daha fazla girmeye başlaması ve kadın rollerinde
meydana gelen farklılıklar Türkiye açısından bir dönüm noktası olmuş ve bu yıllarda da
kadınlara uygun görülen meslekler hastabakıcılık, sekreterlik ya da hemşirelik olmuştur. Bu
yıllarda hemşirelik, lise mezunları tarafından yürütülmektedir (18).
Ülkemizde yükseköğretimde hemşirelik eğitiminin başlaması bir ihtiyaçtan kaynaklanmamış,
Florence Nightingale Hemşirelik Okulları ve Hastaneleri Vakfı gibi bazı uluslararası
kuruluşların etkisi ile olmuştur. 1950’lerde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlamak
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için Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bulunan Kolombiya Üniversitesi’ne burslu olarak
12 hemşire gitmiş ve daha sonra bu hemşireler ülkemizde ABD hemşirelik modellerine dayalı
hemşirelik programlarını kurmuşlardır. Yükseköğretimde hemşirelik eğitimi ilk olarak 1955
yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (HYO) ile başlamış, bunu 1961 yılında
Hacettepe

Üniversitesi

ve

İstanbul

Üniversitesi

Florence

Nightingale

Hemşirelik

Yüksekokulu takip etmiştir (19). Son yıllarda hemşirelik teorisyenleri ve eğitimcileri
hemşireliğe akademik bir disiplin olma yolunda daha da hız vererek, hemşirelik eğitimini lise
düzeyinden yüksek eğitim düzeyine dönüştürme çabasına girmişlerdir. Böylece hemşirelikte
uzmanlık alanları ortaya çıkmış ve hemşirelik eğitimi lisans üstü düzeyde eğitim ve diploma
veren bir bilimsel disiplin konumuna gelmiştir. Hemşirelikte akademik kültürün oluşması,
hemşireliğin estetik ve beceriye dayalı sanatsal uygulamalarını bilimsel yöntemle
bütünleştirerek, hemşirelik biliminin diğer sağlık bilimleri içinde yer almasına olanak
sağlamıştır (2).
Ülkemizde 2007’de yapılan yasal düzenlemeler ile de kadınlara atfedilen hemşirelik
mesleğinde cinsiyet ayırımı ortadan kalkmış ve böylece günümüzde erkekler, yasal olarak
hemşirelik mesleğinin bir üyesi olabilmiş ve Türk toplumu, insanın erkek cinsini de hemşire
olarak görmeye başlamıştır (7).
Günümüzde Türkiye’deki hemşirelik, kadın-erkek ayrımı yapılmadan, eğitim düzeyinin
yükselmesiyle kendini gerçekleştirmeye başlamıştır. Geleneksel hemşirelik rolü; bakım
verme, konforu sağlama ve yardım etmeyi içerirken çağdaş hemşirelik, profesyonel bir
disiplin olarak uygulama becerisi ile bilimsel bilgi birikimini birleştirir. Günümüzde modern
hemşirelik uzun olmayan tarihçesine karşın, kadınların kısa bir eğitim sonunda kazandıkları
gönüllü bir uğraşı olmaktan çıkmış, karmaşık, üst düzeyde bilgi, beceri ve tutumların
sergilendiği, cinsiyet ayrımının olmadığı dinamik bir meslek durumuna gelmiştir (6).
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ÖZET
Lavman uygulaması tarihte çok eski zamanlara dayanır. Bazı tarihi belgeler, Mısırlılar,
Yunanlılar ve Romalıların bu prosedürü önemli bir terapötik önlem olarak kullandıklarını
göstermektedir. Lavman ile ilgili bilinen ilk tıbbi kayıtlar Milattan Önce 1600 yılına ait Edwin
Smith papirüslerine kadar dayanmaktadır. Günümüzde rektum ve sigmoid kolona solüsyon
verilerek feçesi ve gazı çıkarmak için kullanılan Lavman, eski dönemlerde hastaların
beslenmesi, hijyen, vücut sıcaklığının düşürülmesi, kolera ve dizanteri gibi hastalıkların
tedavisi, baş ağrısı, uterus, ince bağırsak, kolon, rektum, böbrek ve mesane rahatsızlıklarının
tedavisi gibi farklı amaçlarla da kullanılmıştır. Bulunduğu coğrafyanın özelliklerine göre bazı
yerlerde su kabağı, bazı yerlerde inek boynuzu kullanılmış, bambu ağacından yapılmış tüpler
geliştirilmiş ve bu araçlarla lavman işlemi uygulanmıştır.
Tarihte lavman işlemi için kullanılan solüsyonlar incelendiğinde kullanım amaçlarına göre
farklı solüsyonlarla karşılaşılmaktadır. Temizleyici lavman amacıyla genellikle basit sabunlar
kullanılmıştır. Lavmanın diğer bir kullanım alanı ise ilaç uygulamalarıdır. Hastalarda bağırsak
mukozası üzerinde lokal etki oluşturmak amacıyla ilaçlar verilmiştir. Bu amaçla kullanılan
maddeler nişasta, şap ve afyon tentürüdür. Nişasta bağırsak irritasyonunun tedavisinde, afyon
sakinleştirici, şap ise bir büzücü olarak kullanılmıştır. Bu maddeler, ishali kontrol etmek için
de kullanılmıştır. Sodyum bikarbonat da lavman solüsyonu olarak kullanılan diğer bir madde
olarak sayılabilir.
Eski dönemlerde ağızdan beslenemeyen hastalar lavman yoluyla beslenmiştir. Verilecek olan
besinler sulandırılarak veya süt içerisinde eritilerek sıvı halde şırınga yardımı ile hastalara
uygulanmıştır. Hastaların beslenmesi amacıyla süt, glikoz, dekstroz, sıvı peptonoidler veya
albüminoidler, sığır eti suyu, bal, viski, şarap, arpa çorbası, yumurta sarısı gibi yüksek oranda
konsantre gıdalar kullanılmıştır.
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Anahtar Kelimeler: Lavman; Lavman Tarihi; Lavman Kullanımı.

ABSTRACT
Enema practice dates back to ancient times. Some historical documents show that Egyptians,
Greeks and Romans use this procedure as an important therapeutic measure. The first known
medical records of the enema date back to Edwin Smith's papyrus dating back to 1600 BC.
Today the treatment of diseases such as cholera and dysentery, headache, uterus, small
intestine, colon, rectum, kidney and bladder are used to remove the feces and gas by giving
rectum and sigmoid colonic solution. It has also been used for different purposes. According
to the characteristics of the geography, some places used calabash, some places used cow
horns, bamboo wood tubes were developed and enema was applied with these tools.
When solutions used for enema treatment in the past are examined, different solutions are
encountered depending on their usage purposes. For the purpose of cleansing enema, simple
soaps are usually used. Another application area of enema is drug applications. Patients were
given medication to create a local effect on the intestinal mucosa. The materials used for this
purpose are starch, alum and opium tincture. In the treatment of starch intestinal irritation,
opium is used as a sedative and screed is used as an astringent. These substances were also
used to control diarrhea. Sodium bicarbonate can also be considered as another substance
used as an enema solution.
In the old days, patients who could not be fed orally were fed through the enema. The
nutrients to be given are diluted or dissolved in milk and the disease is applied with the help
of syringe in liquid form. Highly concentrated foods such as milk, glucose, dextrose, liquid
peptoids or albuminoids, beef juice, honey, whiskey, wine, barley soup, egg yolks are used to
feed the patients.

Key Words: Enema; History of Enema; Enema Use.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE LAVMANLARIN KULLANIMI
Hemşirelik, teorik bilgi ile pratik becerinin bütünleştiği uygulamalı bir meslektir. Hastanın
tedavi ve bakımında hemşirenin birçok sorumluluğu bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de
lavman uygulamasıdır.
Lavman; peristaltik hareketlerin uyarılması ve dışkılamanın sağlanması için rektum ve
sigmoid kolona solüsyon verilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Lavmanın ana işlevi, feçesi
ve gazı çıkarmaktır. Bağırsağın peristaltik hareketlerini uyararak bu işlevi yerine getirir.
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Lavmanlar genellikle konstipasyonu tedavi etmek, cerrahi girişimden önce kolonun
temizliğini sağlamak, doğum sırasında istemsiz feçes kaçmasını önlemek, rektoskopi ve
kolonoskopiden önce bağırsakları boşaltmak, İrrite olmuş bağırsak mukozasını tedavi etmek,
Kolona ilaç vermek, radyo opak madde verilerek çekilen mide bağırsak filmlerinden sonra
bağırsakları boşaltmak amacı ile uygulanır (1,2).
Lavmanlar, boşaltıcı lavmanlar ve tedavi edici lavmanlar olarak temelde iki başlık altında
incelenir. Boşaltıcı (Temizleyici) Lavmanlar, Kolonu boşaltmak için yapılan lavmandır. Bu
lavman;

konstipasyonu

gidermek,

gaz

şikâyetlerini

ortadan kaldırmak, bazı

tanı

yöntemlerinden önce bağırsakları boşaltmak, bağırsak ameliyatlarından önce enfeksiyon
gelişimini önlemek amacıyla uygulanır. Tedavi Edici Lavman ise; tedavi amacıyla verilen
çeşitli solüsyonlar vasıtası ile yapılan lavman çeşididir. Tedavi edici lavmanda Hipnotik
ilaçlar, Antihelmintikler, Baryum sülfatlı solüsyonlar, Neomisin içeren solüsyonlar gibi
maddeler kullanılmaktadır (2).
Hastane ortamında sıklıkla kullanılan lavman uygulaması, günümüzde tek kullanımlık lavman
setleri ve solüsyonları ile sağlık profesyonelleri tarafından hastaya zarar vermeden çok pratik
bir şekilde yapılabilmektedir. Hastanın kendisinin de uygulayabileceği tek kullanımlık hazır
solüsyonlar halinde farklı formları da bulunmaktadır. Lavman uygulamasının tarihi
incelendiğinde bu uygulamanın zaman içerisinde büyük değişiklikler yaşadığı görülmektedir.
Kullanılan araç-gereçler, solüsyonlar ve kullanım amacında tarihsel süreç içinde değişiklikler
olmuştur.
Lavman uygulamasının tarihi çok eski zamanlara dayanır. Tıbbın babası olarak kabul edilen
Hipokrat’ın hastalarında sıklıkla lavman uygulaması yaptığı bilinmektedir (3). Lavmanın
kullanımı aslında Tıp’ın kendisi kadar eskidir. Bazı tarihi belgeler, Mısırlılar, Yunanlılar ve
Romalıların bu prosedürü önemli bir terapötik önlem olarak kullandıklarını göstermektedir.
Tarihi bir kaynakta Romalıların hazımsızlık problemlerinde lavmanı kullandıklarını
bildirmektedir. Mısırlıların leylekler tarafından uygulanan ve gagasıyla anüsüne sıvı
verdiklerini gözlemleyerek bundan yararlandıkları bilinen bir efsanedir. Lavman ile ilgili
bilinen ilk tıbbi kayıtlar Milattan Önce 1600 yılına ait Edwin Smith papirüslerine kadar
dayanmaktadır. Günümüzde rektum ve sigmoid kolona solüsyon verilerek feçesi ve gazı
çıkarmak için kullanılan lavman, eski dönemlerde hastaların beslenmesi, hijyen, vücut
sıcaklığının düşürülmesi, kolera ve dizanteri gibi hastalıkların tedavisi, baş ağrısı, uterus, ince
bağırsak, kolon, rektum, böbrek ve mesane rahatsızlıklarının tedavisi gibi farklı amaçlarla da
kullanılmıştır (4). Çoğunlukla tedavi amacıyla kullanılan lavmanlar bazı dönemlerde ise
lavman yoluyla zehir verilerek suçluların cezalandırılması için de kullanılmıştır. Lavman
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yöntemi ile verilen zehirin kana daha çabuk karışmasını sağlamak amacıyla bu yol tercih
edilmiştir (3).
Lavman, uygulandığı dönem ve coğrafyaya göre çeşitli şekillerde, farlı solüsyonlarla ve farklı
araçlar kullanılarak yapılmıştır. Bulunduğu coğrafyanın özelliklerine göre bazı yerlerde su
kabağı, bazı yerlerde inek boynuzu kullanılmış, bambu ağacından yapılmış tüpler geliştirilmiş
ve bu araçlarla lavman işlemi uygulanmıştır (4). Zamanla gümüş ve bakır gibi metaller
kullanılarak biraz daha modern şırıngalar icat edilmiştir (3).
Tarihte lavman işlemi için kullanılan solüsyonlar incelendiğinde kullanım amaçlarına göre
farklı solüsyonlarla karşılaşılmaktadır. Temizleyici lavman amacıyla genellikle basit sabunlar
kullanılmıştır. Bu çözelti, fildişi veya kastil gibi yumuşak bir sabunun sıcak suda
çözülmesiyle yapılmıştır. Lavmanlarda sıvı olarak genellikle kaynatılmış su, tuzlu su veya
deniz suyu kullanılmıştır. Rektal bölgeye yapılan cerrahi işlemden sonra da hastalara yağ
lavmanı yapılmış ve bu işlemde 170-230 gram zeytinyağı veya 32-35 °C’ye ısıtılmış mineral
yağlar kullanılmıştır. Bu lavmanlar şiddetli kabızlık gibi durumlarda sert fekal kitleleri
yumuşatmak amacıyla uygulanmıştır (5).
Lavmanın diğer bir kullanım alanı ise ilaç uygulamalarıdır. Hastalarda bağırsak mukozası
üzerinde lokal etki oluşturmak amacıyla ilaçlar verilmiştir. Bu amaçla kullanılan maddeler
nişasta, şap ve afyon tentürüdür. Nişasta bağırsak irritasyonunun tedavisinde, afyon
sakinleştirici, şap ise bir büzücü olarak kullanılmıştır. Bu maddeler, ishali kontrol etmek için
kullanılmıştır. Ayrıca rektal irrigasyonlarda veya kolonik irrigasyonlarda da kullanılmıştır.
Sodyum bikarbonat da lavman solüsyonu olarak kullanılan diğer bir madde olarak sayılabilir
(5,6).
Lavmanın tarihte bir diğer kullanım alanı ise hastaların beslenmesidir. Eski dönemlerde
ağızdan beslenemeyen hastalar lavman yoluyla beslenmiştir. Verilecek olan besinler
sulandırılarak veya süt içerisinde eritilerek sıvı halde şırınga yardımı ile hastalara
uygulanmıştır. Hastaların beslenmesi amacıyla süt, glikoz, dekstroz, sıvı peptonoidler veya
albüminoidler, sığır eti suyu, bal, viski, şarap, arpa çorbası, yumurta sarısı gibi yüksek oranda
konsantre gıdalar kullanılmıştır (5,7).
Geçmişi çok eskiye dayanan lavman uygulaması, tarih boyunca farklı amaçlarla, farklı araçlar
ve solüsyonlar kullanılarak uygulanmıştır. Kullanıldığı zamana ve coğrafyaya göre çeşitlilik
gösteren lavman, tarihte büyük değişikliklere uğramış ve geliştirilmiştir. Günümüzde son
halini alan tek kullanımlık lavman setleri ve solüsyonları, hasta tedavi ve bakımını
kolaylaştırmıştır. Böylece lavman uygulaması daha güvenli ve daha pratik hale gelmiştir.
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ÖZET
Türk dil kurumu sözlüğünde anıt sözcüğü; “önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek
kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde
yapı, abide” olarak tanımlanmaktadır. Kültürel geçmişin izlerini taşıyan anıt heykeller,
dikildikleri kentin yaşam biçimini, geçmişini, kahramanlıklarını, tarihsel, sosyal, siyasal veya
kültürel çerçevede oluşturduğu tüm değerleri yansıtırlar. Hemşirelik mesleğinin gelişiminde
savaşların önemi büyüktür. Savaş sırasında hemşireler yaralı asker ve hastaların bakımını,
insan sevgisi, merhamet, mesleğe adanmışlık duyguları ile sürdürmüşlerdir. Hemşirelerin
anıtlar gibi sanat eserlerinde incelenmesine yönelik bir çalışmaya hemşirelik literatüründe ve
sanat tarihinde rastlanmamıştır.
Çalışmanın Amacı: Dünyada seçilmiş ülkelerde hemşirelerin anısına dikilmiş anıtların bazı
özellikleri ile incelenmesi ve tanıtılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Niteliksel çalışmada Türkçe “hemşire, hemşirelik, savaş, savaş adı, anıt,
abide, ülke adı” sözcükler ve İngilizce” nurse, nursing, monuments, history, wars, country”
sözcükler kullanılarak Google arama motorundan hemşirelik anıtlarının yazılı ve görsellerine
ulaşılmıştır. Anıtın izleyenlere verdiği mesaj, hemşire olarak araştırmacıların bakış açısı ile
ana tema ve alt temalar olarak tanımlanmıştır.

Hemşire anıtlarına internet sitelerinden

ulaşıldığı için herhangi bir etik kurul izni alınmamıştır.
Bulgular: İncelenen 30 anıt; ABD (6), Avustralya (6), İngiltere (6), Kanada (4), Türkiye (2),
Fransa (1), İspanya (1), Vietnam (1), İtalya (1), Yeni Zelanda (1) ve Güney Afrika (1)’dadır.
Anıtların görsellerinden araştırmacıların hemşire gözüyle algıladıkları mesajlar; savaş,
hemşire ve hemşirenin rolleri olarak üç ana temada toplanmış ve alt temalar oluşturulmuştur.
Sonuç: Hemşire anıtları sosyal tarihe yönelik özellikle savaşlarda hemşireler, trajedi, yaralı
asker, acı ve hemşirelik bakımı konusunda önemli izler taşımakta, bilgi vermektedir. Savaşta
profesyonel hemşirelik bakımının öneminin ayırdında olan ülkelerin hemşireye verdikleri
değeri, minnet borcunu göstermektedir.
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ABSTRACT
The word monument in the Turkish Language Society dictionary; Is defined as "a symbolic
structure, monument", which is made for an important event, or for the next generation to be
remembered by a great person throughout history. Monument sculptors bearing the traces of
the cultural past reflect all the values that the city they planted in the historical, social,
political or cultural context of the city's lifestyle, past, heroism.
The importance of wars in the development of the nursing profession is great. During the war,
the nurses continued to care for the wounded soldiers and patients, with human affection,
compassion, devotion to the profession. A study on the examination of nurses in art works
such as monuments was not found in nursing literature and art history.
Aim of Study: It is aimed to examine and introduce some features of monuments planted in
the memory of nurses in selected countries in the world.
Materials and Methods: In the qualitative study, the words "nurse, nursing, war, war name,
monument, monument, country name" and the words "nurse, nursing, monuments, history,
wars, country". The message given by the memorial to the followers was defined as the main
theme and sub-themes of the researchers' perspective as nurses. Since the nurse monuments
were accessed from internet sites, no ethics committee was obtained.
Results: 30 monuments examined; USA (6), Australia (6), England (6), Canada (4), Turkey
(2), France (1), Spain (1), Vietnam (1), Italy (1), New Zealand (1) and South Africa (1).
Messages from the images of the monuments that the researchers perceive with the nurse's
eyes; as the roles of war, nurse and nurse, were gathered in three main themes and sub-themes
were formed.
Conclusions: Nurse monuments provide information on social trends especially during wars,
when traces of nurses, tragedy, wounded soldiers, pain and nursing care are important. The
value nurses in the countries which distinguishes the importance of professional nursing care
in battle shows gratitude for gratitude.
GİRİŞ
Eski çağlardan günümüze kadar insanlar dünyanın çeşitli yerlerine anıt heykeller dikmişlerdir
(1). Türk dil kurumu sözlüğünde anıt sözcüğü; “önemli bir olayın veya büyük bir kişinin
gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol
niteliğinde yapı, abide” olarak tanımlanmaktadır (2). Anıtlar, tarihi yönüyle insanlara bir
şeyleri hatırlatmak, birilerini onurlandırmak, onlara teşekkür etmek gibi amaçlarla inşa
edilebilmektedir. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk dönemlerinde anıtlar kentlerde gerekli bir
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element olarak görülmüştür (1,3). Kültürel geçmişin izlerini taşıyan anıt heykeller, dikildikleri
kentin yaşam biçimini, geçmişini, kahramanlıklarını, tarihsel, sosyal, siyasal veya kültürel
çerçevede oluşturduğu tüm değerleri yansıtırlar (4). Anıt heykeller devlet-toplum-sanat üçgeni
içinde değerlendirildiğinde, işlevsel yönü ağır basan uygulamalardır (5). Ülkelerin toplumsal
ya da siyasal yaşamlarında meydana gelebilecek değişiklikler anıt heykellerin işlev ve
biçimine de yansıyabilmektedir (6,7). Örneğin ülkemizde Atatürk anıtları Kurtuluş Savaşı
mücadelesinde yer alan kahramanların yanı sıra asker figürleri, köylüler ve kadınlardan
oluşan rölyeflerle de desteklenmiştir. Böylece anıtlarda sadece elit bir kesim konu
edilmemiştir (7).
Hemşirenin toplumsal açıdan konumu ve ona verilen değer, tarihsel süreçteki hemşirelik
kimliğinden, hemşirenin sağlık sisteminde üstlendiği rollerden, toplumda cinsiyete dayalı bir
kadın mesleği olarak görülmesiyle yakından ilişkili olmuştur (8). Hemşirelik mesleğinin
gelişiminde savaşların önemi büyüktür (9). Savaş sırasında hemşireler yaralı ve hastaların
bakımını, insan sevgisi, merhamet, mesleğe adanmışlık duyguları ile sürdürmüşlerdir (8).
Florence Nightingale’in Kırım Savaşı’nda (1854); kadınların yürüttüğü bakım hizmeti ile
hasta ve yaralı askerlerin sağlıklarını olumlu yönde etkilemesi hemşirelik mesleğinin miladı
olarak nitelendirilmektedir (8,10). Sonraki yıllarda, Güney Afrika Boer savaşları, Amerikan İç
savaşları, Balkan, Çanakkale, I. ve II. Dünya Savaşları, Kore, Vietnam, Irak, Afganistan
Savaşları gibi pek çok savaşta hemşireler görev almışlardır. Bu kadınlar; savaşlara katılarak
hem kadının sosyolojik olarak ev dışında var oluşunu sağlamışlar hem de yaralılara yaptıkları
uygulamalar ile hemşirelik mesleğinin temellerini atmışlardır (10).
Hemşirelik mesleğinin toplumdaki imajının belirlenmesinde yazılı ve görsel basılı medya
araçları, sinema, tiyatro, pullar, edebiyat gibi sanatsal etkinlikler etkili olmaktadır. Bu mesaj
kanalları bireyde hemşirelere ve mesleğe yönelik bir algı oluşturmaktadır. Hemşirelerin
anıtlar gibi sanat eserlerinde incelenmesine yönelik bir çalışmaya hemşirelik literatürü yanı
sıra sanat tarihi alanında da rastlanmamıştır. Hemşirelik imajı bilimsel makalelerde,
araştırmalarda tarihi belgelerde, sinema tiyatro, pullar ve edebiyatta incelenmiştir. Ancak
sanat eserlerinde incelenmesine ilişkin kaynaklar bulunmamaktadır. Bu nedenle dünyada ve
ülkemizde hemşirenin temsil edildiği anıtların incelendiği bu çalışma bir ön çalışma
niteliğindedir. Dünyada ve sınırlı sayıda da olsa ülkemizde toplumun hemşirelere duydukları
saygı minnet duygularının yansıma bulduğu örnek anıtların incelenerek sunulması
hemşirelere, politikacılara, yerel yönetimlere dünyada ve ülkemizde hemşirelik tarihinin
bilinmesi, hemşirelik imajının güçlenmesi ve toplumda duyarlılık geliştirmede yararlı olacağı
beklenmektedir.
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ÇALIŞMANIN AMACI: Dünyada seçilmiş ülkelerde hemşirelerin anısına dikilmiş anıtların
bazı özellikleri ile incelenmesi ve tanıtılması amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Niteliksel çalışmada Türkçe “hemşire, hemşirelik, savaş, savaş adı, anıt, abide, ülke adı”
sözcükler ve İngilizce” nurse, nursing, monuments, history, wars, country” sözcükler
kullanılarak Google arama motorundan hemşirelik anıtlarının yazılı ve görsellerine
ulaşılmıştır. Hemşireler anısına dikilen anıtların görselleri büyütülerek ve görsellerle ilgili
sitelerde yer alan açıklamalar okunarak bazı özellikleri; anıtın yeri, ülke, kent, hangi hemşire
ya da hemşirelere ithaf edildiği, gerekçesi, türü (büst, heykel, rölyef, mask, insan figürü,
biçimi, mezar,) anıt üstünde varsa yazı içeriği, resim, figür, yapıldığı yıl, anıtın tasarımı,
öyküsü, adı, verdiği mesaj, heykeltıraşın adı, anıtı yaptıran kurum kuruluş boyutuyla içerik
analizi yapılarak nesnel, sistematik ve nicel yollardan betimlenmiştir. Anıtın izleyenlere
verdiği mesaj, hemşire olarak araştırmacıların bakış açısı ile ana tema ve alt temalar olarak
tanımlanmıştır. Hemşire anıtlarına internet sitelerinden ulaşıldığı için herhangi bir etik kurul
izni alınmamıştır.
BULGULAR
Bu çalışmada 31 hemşirelik anıtı incelenmiştir. Araştırmada incelenen anıtların yer aldığı
ülkeler; ABD (6), Avustralya (7), İngiltere (6), Kanada (4), Türkiye (2), Fransa (1), İspanya
(1), Vietnam (1), İtalya (1), Yeni Zelanda (1) ve Güney Afrika (1)’dır. Anıtlar 1885-2013
yılları arasında olmak üzere 19 yy ve 20 yy’ın ilk çeyreğinde dikilmiştir. Dikilen bu anıtlar
heykel, rölyef, büst, taş ve plaka olarak yapılandırılmıştır. Anıtlar ülkelerin başkent ya da
metropollerinde bulunan meydanlarda, önemli caddelerde, parklarda, hastane önleri ve
parlamento binaları gibi insanların uğrak yerlerinde konumlanmıştır. Anıt yapı malzemesi
olarak granit, mermer, taş, cam ve metal kullanılmıştır. Dikilen bu anıtların tümü hemşirelere
ithaf edilmiştir. Anıtlar hemşirelik dernekleri, yerel yönetimler ve ülkedeki zengin kişiler
tarafından finanse edilerek tanınmış heykeltıraşlar tarafından yapılmıştır. Araştırmacıların
birer hemşire olarak anıtın verdiği mesajlara yönelik algıları; savaş, hemşire ve hemşirenin
rolleri olarak üç ana tema altında toplanmış ve alt temalar oluşturulmuştur. Savaş teması
altında örneğin, 1. Dünya savaşı, kırım savaşı, yaralı asker, hemşire teması altında, cesaret,
adanmışlık, vatanseverlik, hemşirenin rolleri teması altında ise, profesyonellik, bakım verici,
liderlik, ilham kaynağı alt temaları belirlenmiştir.
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE YER ALAN ANITLAR
İspanya-Amerikan Savaş Hemşireleri Anıtı (Virgina,Amerika)

İspanya-Amerikan Savaş Hemşireleri Anıtı, İki Mayıs 1905 yılında yapılmıştır ve Arlington
ulusal mezarlığı 21. bölümünde da yer almaktadır. Granitten yapılan bu anıt, İspanyaAmerika savaşında (1898) ölen hemşirelere minnet borcunu göstermek için yapılmıştır.
İspanya-Amerika savaşının en önemli özelliği de ABD ordusunda ilk kez kadınların hizmet
vermesidir. Çünkü daha önce orduda görev yapan hemşirelerin tamamı erkekti. Tüm
hemşireler adına dikilen bu anıtı incelediğimizde, gri granitten yapılmıştır, düzgün olmayan
şekli ve sert bir dokusu vardır. Tepesinde Malta Haçı bulunmaktadır. Bu haç İspanyaAmerikan savaş hemşirelerini sembolize etmektedir. Anıtın önünde birkaç granitten oyulmuş
palmiye dalları vardır. Anıtın ön yüzünde yer alan büyük haçın ortasında ABD, altında
hemşireler ve daha büyük boyutta da “yoldaşlarımıza” ifadesi yer almaktadır. Anıtın
arkasında ‘Ordu hemşiresi olarak 1898 de yaşamlarını yitiren kadınların anısına’ ifadesi yer
almaktadır. Anıt 6 feet genişliğinde, 7 feet yüksekliğindedir.
AVUSTRALYA’DA YER ALAN ANITLAR
Avustralya Ordu Hemşireleri Anıtı (Sidney, Avustralya)

Bronz plaka üzerine yazılar ve ordu hemşireleri kabartma figürlerinin yer aldığı anıt1980
yılında yapılmıştır. Anıt, Pek çok cephede aktif görevler üstlenerek, Avustralya’ya
hizmetlerinin anısını dikilmiştir. Sidney hastanesi başhemşiresi Miss E.J. Gould tarafından
1898 yılında yapılandırılmıştır. Bu anıtın dikilmesinde birçok gönüllü kuruluş destek
vermiştir ve bu durum toplumda hemşireliğe verilen değeri göstermektedir.
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İNGİLTERE’DE YER ALAN ANITLAR
Florence Nightingale (Londra, İngiltere)

Florence Nightingale’in en meşhur ve en muhteşem bu anıtı Londro’da Waterloo
meydanındadır. Bu anıt Kırım Savaşı anısına savaştan 60 yıl sonra, heykeltıraş Arthur George
Walker tarafından 1915 yılında yapılmıştır.

Bu anıt savaş anıları arasında önemli bir yere

sahiptir. Sadece hayatını kaybedenlerin anısına değil, hemşirelerin özellikle Florence
Nightingale’ in hizmetlerine de adanmıştır. Anıt, sivil yaşamda kadının gelişiminde hemşire
Nightingale’in katkılarını yansıtmaktadır. Muhteşem bronz Nightingale heykeli, hemşireliğin
farklı rollerini gösteren süslü bir kaidede yer almaktadır. Bu roller, yaralıların bakımı,
politikacılarla ve generallerle iş birliği, tıp ve hastane yöneticileri ile eşgüdümü ve diğer
hemşirelere ilham kaynağı olmayı simgelemektedir.
FRANSA’DA YER ALAN ANITLAR
Hemşire Anıtı (Fransa)

Anıt Büyük Savaşta denizaşırı ülkelerde hizmet veren ve hayatlarını kaybeden hemşirelere
adanmıştır. Anıt 19 Kasım 1924'te mimar Charles Girault ve heykeltıraş Denys Puech
tarafından yapılmıştır.
İTALYA’DA YER ALAN ANITLAR
Florence Nightingale (Floransa, İtalya)

İtalya Floransa’da Santa Cross Basilikası’nın koridorlarında Mikelenjelo ve Gaileo gibi
meşhur İtalyan erkeklerin yanı sıra erkek olmayan ve İtalyan olmayan gömülü bir figür yer
almaktadır. Bu figür profesyonel hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’dir. Floransa

714

Florence Nightingale’nin doğduğu yerdir. Florence Nightingale uzun süre İtalya’da
yaşamamış olsa da Floransa’da yaşayan İngiliz topluluğu Florence Nightingale’in sembolik
bir anıtını yapmışlardır. Bu anıt heykeltıraş Francis William Sargeent tarafından 1913 yılında
yapılmıştır. Anıt Florence Nightingale figürü ve altında epigraf olarak dizayn edilmiştir.
Epigraf İtalyan politikacı ve yazar Isidoro del Lungo tarafından kompoze edilmiştir ve
üzerinde ‘Florence Nightingale Kırım kahramanı’ ifadesi yer almaktadır. Savaş döneminde
askerler tarafından Lambalı kadın olarak çağrılmış olup acılı hastane gecelerinde harika bir
hemşire olarak nitelendirilmiştir.
TÜRKİYE’DE YER ALAN ANITLAR
Hemşire Safiye Hüseyin Elbi Anıtı

Bu anıt İlk Türk hemşire olarak bilinen ve hemşireliğin öncülerinden biri olan Safiye Hüseyin
Elbi’ye ithafen dikilmiştir. Anıt beyaz mermerden ve Elbi’nin gerçek boyutlarında
yapılmıştır. Anıtın altında üzerinde yazılar olan kırmızı mermerden bir kaide vardır. Yazıda
Elbi’nin doğum ve ölüm yılı ve “Türkiye’nin ilk hemşiresi” ifadesi yer almaktadır.
AFRİKA’DA YER ALAN ANITLAR
Henrietta Stockdale (Kimberly,Güney Afrika)

Anıt heykel 1984 yılında Henrietta Stockdale ithafen yapılmıştır. Hemşirelik eğitiminde
gösterdiği büyük çabalar sonucunda Güney Afrika dünyada hemşirelik eğitiminin yasal olarak
kabul edildiği hemşirelik eğitim programlarının ve sınavlarının oluşturulduğu ilk ülke
olmuştur.
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İSPANYA’DAYER ALAN ANITLAR
Hemşire Düşes Viktorya Anıtı (Madrid, İspanya)

Anıt 1925 yılında Avustralyalı heykeltıraş Pola García tarafından yapılmıştır. Anıt yaklaşık 1
metre yüksekliğinde ve 3 metre uzunluğundaki dikdörtgen bir taş olarak tasarlanmıştır.
Üzerinde bir yazıt bulunmaktadır ve “Victoria Düşesi'ne, Fas'ın kampanyasının yaralı ve kötü
askerlerinin ünlü hayırseverleri Minnettar bir ulus” ifadesi yer almaktadır.
KANADA’DA YER ALAN ANITLAR
Hemşireler İçin Vancouver Anıtları (Vancouver, Kanada)

Vancouver’da yer alan bu anıt

1940 yılında heykeltraş Beatrice Lennie tarafından

yapılmıştır. Bu mermer anıt kabartma şeklinde tasarlanmıştır ve kabartma hemşireyi ve yaralı
askeri temsil etmektedir. Boer savaşında kabilelere yardım eden hemşirelere ithaf edilmiştir.
YENİ ZELANDA’DA YER ALAN ANITLAR
Hemşireler Anıtı Şapel (Yeni Zelanda)

Anıt birinci dünya savaşında batan gemide ölen hemşirelere adanmıştır. Bu hemşieler: Marion
S. Brown, Isabel Chrlc. Catherine A. Fox, Mary Gorman, Nona M. Hiidyard. Helena K.
Isdell, Mabel E. Jamii, Mary H. Rae, Loma A. Rattray and Margaret Rogers’dır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Hemşirelik mesleğinin gelişiminde savaşların önemi büyüktür (9). Kırım, Balkan, Çanakkale,
I. ve II. Dünya Savaşları, Boer, Kore, Vietnam Savaşları gibi pek çok savaşta hemşireler
görev almışlardır 810). Böylece kadınlar savaşlara katılarak hem kadının sosyolojik olarak ev
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dışında var oluşunu sağlamışlar hem de yaralılara yaptıkları uygulamalar (yara debridmanı,
bakımı, çevre sanitasyonu, triyaj, nazogastrik sonda takılması, kan ve kan ürünlerini
uygulama, anestezi, yoğun bakım hemşireliği, psikolojik bakım, şoka müdahale, aşılama vs.)
ile hemşirelik mesleğinin temellerini atmışlardır (8).
I. Dünya Savaşı’nda 10.000’den fazla hemşire savaşta görev almış, dört yılda 260 hemşire
yaşamını yitirmiştir. II. Dünya Savaşı’nda ise ateş altında görev yapan 1600 hemşirenin 210’u
yaşamını yitirmiştir. Örneğin Hemşire Edit Cavell (1915), Belçika Hastanesi’nde çalışırken
Alman askerleri tarafından İngiliz askerlerine yardım etmekle suçlanıp, tutuklanarak
öldürülmüştür. Hemşire Rebecca (1918) ise bombardımana aldırmadan, hastalarının
güvenliğini sağlamak için hastaneyi terk etmemiş, hastasının üzerine kapanmış bir halde ölü
bulunmuştur (8,10).
Gösterilen bu cesaret, adanmışlık, vatanseverlik, azim ve kahramanlıklarını onurlandırmak
için hemşireler adına pek çok anıt heykel dikilmiştir. Dikilen bu anıt heykeller özellikle
başkentlerdeki önemli cadde, meydan ve parklarda yer almaktadır. Böylece anıtlar, yerli
halkın ve turistlerin buluşma yerlerinde hizmet ederek sosyal fayda sağlamaktadırlar. Örneğin
anıtın adı ve yeri hem sözel hem de görsel olarak yol işaretleri, adresler, reklam panoları ve
haritalarda görünmesi, geçmişi sürekli olarak mekânsal ve tarihsel referans çerçevesinin bir
parçası haline getirmektedir.
Araştırmada incelen tüm anıtlar savaşta hizmet veren hemşirelere ithafen yapılmıştır. Ancak
bazı anıtlar sadece belirli hemşireler adına dikilmiştir. Örneğin Florence Nightingale Kırım
Savaşı’nda (1854); çevreye yönelik yaptığı iyileştirici uygulamalar ve tuttuğu istatistikler,
çevre sanitasyonu, kişisel hijyen, el yıkamanın önemi gibi hasta bakımı uygulamaları ile
büyük hizmetler sunmuştur (8,10). Tüm dünyada profesyonel hemşireliğin kurucusu ve
epidemiyolog olarak tanınan Nightingale adına Avrupa ve Amerika’da dikilmiş pek çok anıt
heykel yer almaktadır.
Tüm ülkelerde birçok anıtın mermer ya da para bulunamamasından dolayı yapımı
ertelenmiştir. Ancak yıllar içinde yerel yönetimler, zengin insanlar, dernekler ve halk
tarafından desteklenen fonlar ile yapılması toplum tarafından hemşirelere verilen değeri ve
duydukları minnet borcunu göstermektedir.
Ülkemizde Balkan Savaşlarından başlayarak, özellikle 1. Dünya ve Kurtuluş Savaşlarında pek
çok hemşire görev yapmıştır. Ancak ülkemizde sadece iki tane anıt heykel yer almaktadır.
Bir anıtımız Safiye Hüseyin Elbi adına dikilmiştir. Diğer anıtımız ise kim adına dikildiği
bilgisine ulaşamadığımız hemşire vurgusu yapılmayan, kadın ve yaralı asker figürlerinin yer
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aldığı anıttır. Hemşireler hasta bakım uygulamaları ile savaşta çok büyük hizmetler
sunmuşlardır. Ancak bu hizmetlerin göz ardı edilerek ülkemizde sadece iki tane anıtın olması
düşündürücüdür.
Hemşire anıtları sosyal tarihe yönelik özellikle savaşlarda hemşireler, trajedi, yaralı asker, acı
ve hemşirelik bakımı konusunda önemli izler taşımakta, bilgi vermektedir. Savaşta
profesyonel hemşirelik bakımının öneminin ayırdında olan ülkelerin hemşireye verdikleri
değeri, minnet borcunu ve saygıyı göstermektedir.
Ülkenin tarihini yansıtan, toplumu etkileme gücü yüksek olan bu anıtlar etkili kullanılarak,
halkımızı hemşirelik konusunda bilinçlendirilebilir, hemşirelik mesleği hakkındaki yanlış ve
yanlı algılar ortadan kaldırılabilir. Böylece hemşirelik imajı düzeltilerek, mesleğe duyulan
saygı artırılabilir.
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ÖZET
Tarihsel süreçteki gelişimine bakıldığında, hemşirelik süreci kavramını ilk kez 1955 yılında
Lydia Hall kullanmıştır. Hall, “hastada hemşirelik”, “hastaya hemşirelik”, “hasta için
hemşirelik ” ve “hastayla birlikte hemşirelik” olmak üzere dört tür hemşirelikten söz etmiştir.
Daha sonra Ida Jean Orlando (1961), hemşireliğe ilişkin kavramları ve aralarındaki ilişkiyi,
hemşirelik süreci sırasında neyin niçin oluştuğunu, hemşireliğin nasıl kontrol altına
alınacağını ve bakımın sonuçlarını açıklamıştır. Orlando, “profesyonel hemşirelik işlevi”,
“hastanın davranışı”, “hemşirenin tepkisi”, “hemşirelik süreci disiplini” ve “gelişim” olmak
üzere birbiriyle ilişkili beş kavramdan söz etmiş ve hemşirelik sürecinin üç adımdan
oluştuğunu savunmuştur. Bu adımlar, hastanın davranışı, hemşirenin tepkisi ve hemşirenin
hasta yararına planladığı faaliyetlerdir. Lois Knowles 1967’de “keşfetme, ortaya çıkarma,
araştırma, karar verme, uygulama ve ayırma aşamalarından oluşan “5D” modelini sunmuştur.
Aynı tarihte Helen Yura ve Mary B. Walsh “hemşirelik süreci” isimli kitaplarında sürecin
“tanılama”, “planlama”, “uygulama” ve “değerlendirme” olmak üzere dört basamağını
belirlemiştir. Hemşirelik sürecinin basamakları 1970 yılında yeniden düzenlenmiş ve
Amerikan
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yılında “Hemşirelik Uygulama Standartlarını”

belirlemiştir. Aynı dönemde NANDA

hemşirelik tanılarını oluşturmuştur. Günümüzde
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“Hemşirelik Bakımı Sonuçlarının Sınıflaması”, “Omaha Sınıflama Sistemi” gibi birçok
sınıflama sistemi bulunmaktadır. Türkiye’de ise hemşirelik süreci kavramı ilk kez Leman
Birol’un 1989 da yazdığı “hemşirelik süreci hemşirelik bakımında planlı yaklaşım” adlı kitabı
ile gündeme gelmiştir.

Bu makalede de hemşirelik sürecinin tarihsel gelişim sürecinin

incelenmesi amaçlanmıştır.
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ABSTRACT
The concept of nursing process was first used by Lydia Hall in 1955 From the historical
perspective. Hall mentioned four types of nursing: “nursing in patient”, “nursing to patient”
“nursing for patient”, “nursing with patient”. Next, Ida Jean Orlando (1961) explained the
concepts of nursing and the relationship between them, the cause of what happens during the
nursing process, how to control nursing and results of care. Orlando talked about five
interrelated concepts: professional nursing function, patient behavior, nurses' response,
nursing process discipline and development and argued nursing process consists of three
steps. These steps are the patient's behavior, the nurse's response, and the activities that the
nurse plans for the benefit of the patient. In 1967, Lois Knowles presented the “5D’ model of
discovery, delve, decide, do and discriminate. At the same time, Helen Yura and Mary B.
Walsh identified four steps in the ”nursing process: diagnosis, planning, implementation and
evaluation of the process. The steps of the nursing process were rearranged in 1970 and the
American Nurses Association established the “Nursing Practice Standards” in 1973. During
the same period, NANDA formed the nursing diagnoses. Today, there are many classification
systems such as NANDA Classification of Nursing Diagnoses, Classification of Nursing
Interventions, Classification of Nursing Care Results and Omaha Classification System. The
concept of the nursing process has come up with the book for the first time Leman Birol who
wrote “nursing process” in Turkey. In this article, it is aimed to examine the historical
development process of nursing process.

Key words: nursing; nursing process; nursing diagnosis
HEMŞİRELİK SÜRECİNİN GELİŞİMİ
Tarih öncesi dönemlerde hemşirelik, insan sevgisi ve ona yardım etmeye odaklanmış hasta
bakımı üzerine temellenmiştir. 19. yy’da Florence Nightingale ile başlayan modern
hemşirelikte çağdaş roller, bireyin en iyi bakımını almayı sağlayacak hemşirelik bakımını
sağlamada sistematik yaklaşımı benimsemektedir. Bu sistematik yaklaşım hemşirelik süreci
olarak adlandırılır (1).
Hemşirelik süreci; bireyin sağlık bakım gereksinimlerinin tanımlanması ve bireye özgü bakım
verilmesinde kullanılan sistematik bir yöntemdir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre
hemşirelik süreci, hemşirelik bakımında bilimsel problem çözümleme yönteminin hasta yararı
açısından sistemli bir biçimde kullanılmasıdır (2). Craven ve Hirnle (2009)’ye göre hemşirelik
süreci, bireyin sağlık ve hemşirelik bakımı gereksinimlerini saptamak için kullanılan problem
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çözme yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır (3). Hemşirelik kuramcılarından Travelbee’ye göre
ise hemşirelik süreci, hemşirenin hasta adına ve hasta ile birlikte yaptığı bütün eylemleri ve
düşünme sürecini kapsar. Bu kurama göre hemşirelik, hastalık durumunda ağrı, acı çekme
üzerine ve sağlık gereksinimlerini karşılamak için hasta-hemşire ilişkisine (4). Roya’a göre,
hemşirelik süreci uygulamasında veri toplama, hemşirelik tanısını belirleme, tanıya özgü
girişimleri planlama ve uygulayıp değerlendirme basamakları yer almaktadır. Orem’e göre ise
bu basamaklardan veri toplama ve planlama kısmı entelektüel, uygulama ve değerlendirme
kısmı ise uygulama etkinlikleridir (5).
Bakım vermenin temelini oluşturan hemşirelik süreci, birey/hastanın sağlık sorunlarına
bilimsel yöntemlere dayalı çözüm bulan, eleştirel düşünmeyi sağlayan, planlı yaklaşımı
sağlayan bir yöntemdir (2, 6, 7). Ekip çalışmasını sağlayan, hasta-hemşire arasındaki iletişimi
arttıran, hemşirenin düşünme gücünü geliştiren hemşirelik süreci, hastaya nitelikli bakım
vermeyi sağlayarak hemşirenin de iş doyumunu arttırır. Hemşirelik sürecinin en önemli kısmı
bireye özgü bakım sunmaktır (6). Bunun için, bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını tanımlamak,
önceliklerini ve hedeflerini saptamak, bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek hemşirelik
girişimlerini belirlemek, uygulamak ve hemşirelik bakımının etkinliğini değerlendirmek
hemşirenin görevidir (8,9).
Tarihsel süreçteki gelişimine bakıldığında, hemşirelik süreci ile ilgili çalışmaların çok eski
olmadığı söylenebilir. Hemşirelik süreci sistemi, ilk kez 1955 yılında Lydia Hall tarafından
“Hemşirenin

yapması

gerekenler

nedir,

neler

yapmalıdır”ı

tanımlamak

amacıyla

kullanılmıştır. “Öz, tedavi ve bakım” kuramını açıklayan Lydia Hall, süreçte hemşire ve
hasta/sağlıklı birey arasındaki ilişkinin türleri üzerinde durmuş ve hastada hemşirelik”,
“hastaya hemşirelik”, “hasta için hemşirelik ” ve “hastayla birlikte hemşirelik” olmak üzere
dört tür hemşirelikten söz etmiştir (10). Hall’ın kuramından sonra Ida Jean Orlando 1961
yılında hemşirelik süreci kuramını açıklamıştır. Orlando, 1961 yılında yazdığı ilk kitabında
kuramına ”etkin hemşirelik uygulaması” adını vermiş ancak daha sonra kuramının adını
“hemşirelik süreci kuramı” olarak değiştirmiştir. Hemşirelik süreci ögelerini ve hastanın bu
sürece katılımını ilk tanımlayan hemşirelik liderleri arasında yer alan Orlando, kuramında
hemşireliğe sistematik bir bakış açısı getiren birbiriyle ilişkili kavramları ve aralarındaki
ilişkinin neler olduğunu hemşirelik süreci sırasında neyin niçin oluştuğunu hemşireliğin nasıl
kontrol altına alınacağını ve bakımın sonuçlarını açıklamıştır. Orlando’nun görüşüne göre
“hemşireliğin amacı hastanın gereksinimlerinin karşılanması için hastanın gereksinim
duyduğu yardımı vermektir”. Hemşire bu amaca hastanın gereksinimlerini belirleyerek ve bu
gereksinimlerini doğrudan veya dolaylı olarak karşılamaya yardımcı olan bir süreci başlatarak
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ulaşır. Orlando kuram kapsamında, “profesyonel hemşirelik işlevi”, “hastanın davranışı”,
“hemşirenin tepkisi”, “hemşirelik süreci disiplini” ve “gelişim” olmak üzere birbiriyle ilişkili
beş kavramdan söz etmiş ve hemşirelik sürecinin üç adımdan oluştuğunu savunmuştur. Bu
adımlar, hastanın davranışı, hemşirenin tepkisi ve hemşirenin hasta yararına planladığı
faaliyetlerdir. Orlando’nun yanısıra Dorothy Johnson ve Ernestine Wiedenback de hemşirelik
sürecinde üç adımı kullanan kuramcılardır (12,13).
Hemşirelik sürecinde üç adımın açıklanmasından sonra Lois Knowles 1967’de “5D” olarak
adlandırılan bir modeli sunmuştur. Bu model keşfetme, ortaya çıkarma (Discover), araştırma
(Delve), karar verme (Decide), uygulama (Do), ve ayırma (Discriminate)’ aşamalarından
oluşmaktadır. İlk iki aşamada hemşire, hastanın sağlığı ile ilgili veri toplamakta sonrasında bir
eylem planı seçip bu planı uygulamaktadır. Modelin son aşamasında ise hemşire, sağlık
bakım önceliklerini saptayıp hemşirelik girişimlerine hastanın tepkisini tanılamaktadır. Aynı
tarihte Helen Yura ve Mary B. Walsh (1967) hemşirelik sürecine ilişkin ilk kapsamlı kitap
olan

“The Nursing Process” isimli kitaplarını yayınlamışlardır. Yura-Walsh bu kitapta,

problem çözme bilimine temellendirilen hemşirelik sürecinin “tanılama”, “planlama”,
“uygulama” ve “değerlendirme” olmak üzere dört basamağını belirlemiştir (5, 10). Aynı yıl,
hemşirelik sürecinin basamakları Batı Eyaletleri Yüksek Eğitim Komisyonu, Amerikan
Katolik Üniversitesi ve Dolores Little tarafından 5 veya 4 basamaklı olarak tanımlanmıştır
(5). Hemşirelik sürecinin basamakları 1970 yılında yeniden düzenlemiş ve Amerikan
Hemşireler Birliği 1973 yılında hemşirelik sürecinde kullanılan “Hemşirelik Uygulama
Standartlarını” belirlemiştir. Bu standartlar hemşirelik sürecini; tanılama, hemşirelik tanısı,
planlama, uygulama, değerlendirme şeklinde beş basamağına göre düzenlenmiş ve hemşirelik
uygulamalarına rehberlik etmiştir (5, 12). Aynı dönemde Kritina Gebbie ve Mary Ann Lavin
düzenledikleri hemşirelik tanılarının sınıflandırılması ile ilgili ulusal konferansları
başlatmışlardır. Sonrasında, hemşire eğitimciler tarafından 5 basamaklı hemşirelik sürecini
kullanılmaya başlanmıştır. NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) hasta
bakımında yarar sağlayacak hemşirelik tanılarını oluşturmuştur (5).
Günümüzde farklı hemşirelik alanları için geliştirilmiş, hemşirelik tanılarını, hemşirelik
girişimlerini ve bakım sonuçlarını tanımlayan birçok sınıflama sistemi bulunmaktadır. 1970’li
yıllardan sonra geliştirilmiş olan bu sınıflama sistemleri elle veya bilgisayar ortamında
kullanılmaktadır. Amerika Hemşireler Birliği (ANA) tarafından onaylanmış bu sınıflama
sistemleri arasında; NANDA Hemşirelik Tanıları Sınıflaması, Hemşirelik Girişimleri
Sınıflaması (Nursing İntervention Classification /NIC), Hemşirelik Bakımı Sonuçlarının
722

Sınıflaması (Nursing Outcomes Classification/NOC), Omaha Sınıflama Sistemi (Omaha
System) ve Klinik Bakım Sınıflaması (Clinical Care Classification) yer almaktadır (12,13).
ANA tarafından ilk onaylanan NANDA Hemşirelik Tanıları Sınıflaması, günümüzde 20’den
fazla ülkede kullanılmaktadır. NANDA, standardize bir hemşirelik tanıları terminolojisinin
geliştirilmesi, arılaştırılması, yayılması ve kullanılmasını kolaylaştırmak adına hemşire
kuramcılar ve üyelerinin katılımıyla iki yılda bir düzenlenen kongrelerle çalışmalarını
sürdürmektedir (8). NIC, Lowa Üniversitesi Hemşirelik Okulu Hemşirelik Sınıflama Merkezi
tarafından geliştirilmiş, 1987 yılından itibaren yenilenmiştir (2). Aynı sınıflama merkezi
tarafından geliştirilen NOC ise günümüzde beklenen sonucu tanımlama olarak sürecin altıncı
basamağı haline gelmiştir (2, 8). 1975 yılında geliştirilen Omaha Sınıflama Sistemi ise en eski
sınıflama sistemidir (2). Klinik Bakım Sınıflama sistemi ise 1991 yılında Virginia Saba ve
Georgetown Üniversitesi tarafından geliştirilmiştir (14).
Türkiye’de ise hemşirelik süreci kavramı ilk kez Leman Birol’un 1989 da yazdığı “hemşirelik
süreci hemşirelik bakımında planlı yaklaşım” adlı kitabı ile gündeme gelmiştir (2). Önceleri
hemşirelik eğitiminde yer verilen hemşirelik sürecinin, sağlık bakım alanlarında uygulamaya
aktarılmasında sorunlar yaşanmıştır. Ancak, 2007 yılında çıkarılan hemşirelik yasasında
hemşirenin görev tanımının “hemşirelik süreci” temelinde ele alınması ve sağlık bakanlığının
hastanelerde süreç uygulanmasını gündeme getirmesi bu konudaki çalışmaları olumlu yönde
etkilemiştir. 2010 yılında yayınlanan Hemşirelik Yönetmeliğine göre, hemşirelerin yasal
olarak hemşirelik sürecini kullanması gerektiği ve hemşirelik bakımını kanıta dayalı
planlaması, uygulaması, değerlendirmesi ve denetlemesi vurgulanmaktadır. Yönetmelik
sonrası hemşirelik bakımının kalitesinin belirlenmesinde hemşireler tarafından hemşirelik
sürecinin aşamalarının bilinmesi zorunlu hale gelmiştir (15).
Günümüzde, hastanelerde hemşirelik sürecinin elektronik ortamda uygulanmaya başladığı ve
hemşirelik süreci uygulamasında sınıflama sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı
söylenebilir. Elektronik hasta kayıtlarının kullanılması sınıflama sistemlerinden yararlanmayı
zorunlu hale getirmiştir (16). Hastanelerde kullanılması zorunlu hale gelen hemşirelik
sürecinin son yıllarda bilgisayar ortamında yapılması, hemşireler tarafından sürecin daha
kolay uygulanmasını ve zamanın daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Nitekim yapılan
bir çalışmada, hemşirelik sürecinin bilgisayar ortamında yapılmasının, hemşireye zaman
kazandırma, iletişimi etkili hale getirme, veri kanıtı sağlama, iş yükünün azaltılması gibi
olumlu etkilerinin olduğu bildirilmiştir (17).
Sonuç olarak; yakın bir tarihi geçmişi olan hemşirelik süreci, bireye özgü bakımın sistemli bir
şekilde verilmesini sağlar. Hemşirelik süreci kullanımının, ekip çalışmasını ve hasta-hemşire
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arasındaki iletişimi arttırma, hemşirenin düşünme gücünü geliştirme, nitelikli bakım vermeyi
sağlama ve hemşirelerde iş doyumunu arttırma gibi birçok yararı vardır. 20. yüzyıl
ortalarında, “Hemşirenin yapması gerekenler nedir, neler yapmalıdır”ı tanımlamakla başlayan
hemşirelik süreci konusundaki çalışmalar, sürecin basamaklarının geliştirilmesi/adlandırılması
ile devam etmiş ve günümüzde elektronik ortamlarda hemşirelik tanıları, girişimleri ve
sonuçlarının sınıflandırıldığı hemşirelik süreçlerinin uygulandığı noktaya gelmiştir.

KAYNAKLAR
1. Sabuncu, N. (2009). Hemşirelik bakımında ilke ve uygulamalar. 2. Baskı. Ankara: Alter
Yayıncılık.
2. Birol, L. (2016). Hemşirelik Süreci. 10.baskı. İzmir: Etki Yayınları.
3. Craven, R.F., Hirnle, C.J. (2009). Fundamentals of nursing: human health and function. 7th
Edition. Wolter Kluwer Health/Lippincott.
4. Rosdahl, C.B., Kowalski, M.T. (2008). Textbook of basic nursing. 9th edition, Wolter Kluwer
Health/Lippincott Willams&Wilkins.
5. Erer, M. T., Akbaş, M., & Yıldırım, G. (2017). Hemşirelik sürecinin evrimsel gelişimi
hemşirelik süreci-Evolutionary Development Of Nursing Process. Mersin Üniversitesi Tıp
Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 7(1), 1-5.
6. Andsoy, I.I., Güngör, T., Dikmen, Y., & Nabel, E.B. (2013). Hemşirelerin bakım planını
kullanırken yaşadıkları güçlükler. Journal of Contemporary Medicine, 3(2), 1-7.
7. Kaya, N. (2004). Nanda hemşirelik tanıları, hemşirelik bakımının sonuçları (NOC) ve
hemşirelik girişimleri (NIC) sınıflama sistemlerinin ilişkilendirilmesi. Florence Nightingale
Hemşirelik Dergisi, 13(52), 121-132.
8. Ay, F. (2008). Uluslararası alanda kullanılan hemşirelik tanıları ve uygulamaları sınıflandırma
sistemleri. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 28, 555-561.
9. Potter, P.A, Perry, A.G., Stockert, P., & Fall, A. (2017). Fundamentals of nursing. 9th edition.
St. Louis: Mosby.
10. Velioğlu P. Hemşirelikte kavram ve kuramlar. Alaş Ofset Matbaa. İstanbul.1999.ss: 281,393396.
11. Avşar, G., Öğünç, A.E., Taşkın, M., Burkay, Ö.F. (2014). hemşirelerin hasta bakımında
kullandıkları hemşirelik süreci uygulamalarının değerlendirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve
Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(4), 216-221.
12. Aktaş E. Öz, tedavi kuramı. Hemşirelikte kavram, kuram ve model örnekleri. Eds: Ocakçı AF,
Ecevit Alpar Ş. İstanbul Tıp kitapevi, İstanbul, Birinci baskı. 2013;ss:94.
724

13. Swan, B.A., Lang, N.M., & McGinley, A.M. (2004). Access to quality care: Links between
evidence, nursing language, and informatics. Nursing Economics, 22(6), 325-332.
14. Saba, V.K. (2002). Home Health care classification system (HHCC): an overview. Journal of
Issues in Nursing, 7(3).
15. T.C

Sağlık

Bakanlığı,

Hemşirelik

Yönetmeliği,

8

Mart

2010,

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-10070/hemsirelik-kanununun-4uncumaddesinedayanilarak-hazir-.html (Erişim tarihi: Ağustos 2018).
16. Aslan, G.K., & Emiroğlu, O. N. (2012). Hemşireliğin Görünürlüğünü Artırmak İçin
Standardize ve Kodlu Bir Sınıflama Sisteminin Kullanılması: Klinik Bakım Sınıflama
Sistemi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 19(2), 69-79.
17. Dikmen, Y., Ak, B., & Yorgun, S. (2015). Teorikten Pratiğe: Bilgisayar destekli hemşirelik
süreci uygulaması. Journal of Human Rhythm, 1(4), 162-167.

725

SS-119 HEMŞİRENİN BAKIM VERİCİ ROLÜ: TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

THE CAREGIVER ROLE OF NURSE: DEVELOPMENT IN HISTORICAL
PROCESS
Emel TOP1, Gülengün TÜRK2
1
2

Bingöl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları

ÖZET
Hemşireliğin var oluşundan bu yana değişmeyen tek şey bireylere bakım verme
sorumluluğudur ve bakım hemşirelik disiplinin temeli olarak kabul edilir. Hemşirelik
kaynağını insan gereksinimlerinden alan bir meslektir. İnsanın var oluşundan günümüze kadar
yaşanan tüm evrensel değişimler hemşireliğin dolayısıyla bakım verme rolünün de değişimine
ve gelişimine etki etmiştir. Geçmişte hekime bağımlı olarak görülen, daha çok tedavi edici
uygulamalarla ve fiziksel bakımla sınırlı kalan hemşirelik günümüzde kendi mesleki bilgisini
üreten, özerk,

hastayı/bireyi bütüncül olarak ele alan, iletişimi önemseyen, bilimsel bir

meslek düzeyine ulaşmıştır. Bu derlemede hemşirenin bakım verici rolünün tarihsel süreçteki
değişimine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Hemşirelik; bakım verici rol; tarihsel gelişim.

ABSTRACT
The only thing that has remained unchanged since nursing is the responsibility of caregiver
for individuals and it is acceptable as the basis of nursing discipline. Nursing is a profession
that takes its source from human needs. All the universal changes from human existence to
the present have affected the change and development of nursing and hence the role of caring.
In the past, nursing, which was seen as dependent on physicians, is limited to more
therapeutic applications and physical care. Nowadays, nursing has reached to a scientific
occupational level which produces its own professional knowledge, takes care of the patient /
individual as a whole and cares about communication. In this review is included information
on the change of the nurse’s caregiver role in the historical process.
Key words: Nursing; caring role; historical development.
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HEMŞİRENİN BAKIM VERİCİ ROLÜ: TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ
Hemşirelik bütün bireylerin sağlık gereksinimlerini karşılayan, fedakarlık, özveri ve
sorumluluk gerektiren evrensel bir meslektir. Hemşirelik mesleği yüzyıllardır var olmasına
rağmen, hemşirelikle ilgili belgeler yalnızca son 150 yıldır bulunmaktadır (1). Geçmişten
günümüze kadar birçok kuruluş ve hemşire kuramcı tarafından hemşirelik tanımı yapılmıştır.
Uluslararası Hemşirelik Konseyi (ICN) hemşireliği “Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını
koruma ve geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde iyileştirme ve rehabilite etmeyi
sağlayan bir meslek grubu” olarak tanımlamaktadır (2). Ülkemizde Türk Hemşireler
Derneği’nin yapmış olduğu tanıma göre hemşirelik “Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve
esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik
hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden, bu kişilerin
eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir” (3,4,5). Hemşirelik
kuramcıları da yaptıkları tanımlarda özellikle bakım verme ve yardım etmenin üzerinde
durmuşlardır. Özellikle Jean Watson (1985) hemşireliği “insan bakımı, bilimi ve sanatı”
olarak tanımlamıştır (1,3,6,7,8). Yapılan bu tanımlara bakıldığında hemşirelik mesleğindeki
en yaygın ve ortak ifade bakım kavramıdır. Hemşirelik mesleğinin temelinde yardım etme ve
bakım verme bulunmaktadır.
Hemşireliğin günümüzdeki durumunu daha iyi kavrayabilmek için hemşireliğin tarihsel
gelişimini iyi bilmek gerekir. Tarihsel süreç içerisinde hemşirelik mesleğinde birçok değişim
ve gelişim yaşanmıştır (9,10). Hemşirelik mesleğinin var oluşundan bu yana değişmeyen tek
rolü “bakım verme” olmuştur. Hemşirelik kaynağını insan gereksinimlerinden alan bir
meslektir. Bu nedenle hemşireliğin bakım verici rolünün başlangıcı insanın var oluşuna kadar
dayanmaktadır. Hasta/sağlıklı bireylerin hastalık gibi kendi temel gereksinimlerini
karşılayamadıkları durumlarda ihtiyaç duydukları bakım hemşireler tarafından sağlanmıştır.
İnsanın var oluşundan günümüze kadar yaşanan tüm evrensel değişimler hemşireliğin
dolayısıyla bakım verme rolünün de değişimine ve gelişimine etki etmiştir. Geçmişte hekime
bağımlı olarak görülen hemşirelik günümüzde kendi mesleki bilgisini üreten ve bu bilgiyi
eğitim ve uygulamalarında kullanan özerk bir meslek düzeyine ulaşmıştır. Geçmişte
hemşirelik daha çok tedavi edici uygulamalarla sınırlı kalmıştır. Tarihsel perspektif içerisinde
hemşirelik giderek daha çok sağlığı koruma ve geliştirmeye odaklanmış, hasta-hemşire
işbirliğini benimseyen, hasta kararlarını önemseyen, hastayı/bireyi bütüncül olarak ele alan,
bilimsel bir mesleğe dönüşmüştür. Yaşanan bu değişimler hemşirenin bakım verici rolünü de
olumlu yönde etkilemiştir.
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Hemşirelik bakımı yaşanılan çevre ve zamana göre değişiklik göstermiştir. Florance
Nightingale hemşireliği “hastanın fiziksel çevresinin düzenlenmesi ve iyi oluşu” olarak
tanımlamıştır. Bu dönemde daha çok fiziksel bakıma odaklanılmıştır. Temiz hava, ışık, ısıtma,
temizlik, ortamın sessizliği, bireyin diyetine uygun beslenmesi, aktivitenin sağlanması verilen
temel bakım uygulamaları olmuştur. Hemşirenin çevre şartlarını uygun hale getirerek hastanın
iyileşme sürecine destek olacağı görüşü benimsenmiş ve bireyin sosyal ve psikolojik yönü
fiziksel bakımı kadar öncelikli olmamıştır (11,12).
Bakım dünyada genel olarak 1950’li yıllara kadar Nightingale’nin hemşirelik modelinde ele
alındığı şekliyle algılanmış ve uygulanmıştır. 1950’li yıllardan sonra hemşirelikte bilimsel
bilgi üretiminin artması ve araştırma sonuçlarının uygulamada kullanılması bakımın niteliğini
de arttırmış ve hemşirelik uygulamalarını bilimsel bir tabana dayandırmıştır. Günümüzde
fiziksel bakımla birlikte bakımın diğer boyutlarına da odaklanılmıştır. Bakım verici rol yerine
getirilirken bireyin fiziksel, psikososyal, kültürel ve ruhsal gereksinimleri holistik ve
hümanistik bir yaklaşımla ele alınmaktadır.

Ayrıca bakım vermede birey ile iletişim

kurulması, bireyin bakıma katılımının sağlanması ve yapılan uygulamanın sonucunu
değerlendirme giderek önem kazanmıştır. Watson (1985) hemşirelik bakımını sağlığı
geliştirmek, sağlığı kazandırmak ve hastalıkları önlemek için insan gereksinimlerinin
karşılanmasıyla sonuçlanan kişilerarası süreci kapsayan girişimler olarak ele almıştır
(7,13,14,15). Bu bağlamda hemşirelik bakımının bilim olduğunu belirtmiş ve hemşirelik
bakımını terapötik hemşire-hasta ilişkisi olarak tanımlamıştır (7). Hasta- hemşire arasındaki
paylaşım ve karşılıklı alışverişe dayanan sağlıklı iletişim güvenli yardımın ve bakımın
sağlanmasında büyük önem taşımaktadır.
Tarihsel süreç içerisinde hemşirelik bakımı ile ilgili değişen durumlardan biri de cinsiyet
kavramıdır. Hemşirelik ilk çağlardan bu yana kadın mesleği olarak kabul edilmiş ve bakım
kadınlar tarafından uygulanmıştır. Günümüzde ise erkeklerin de meslekte yer almasıyla
birlikte bakım verici rol sadece kadınlar değil her iki cinsiyet tarafından yürütülmektedir.
Hemşirelik bakımının her iki cinsiyet tarafından yürütülmesi hemşirelik mesleğinin
statüsünün artmasına katkı sağlamıştır.
Sonuç olarak; hemşireliğin var oluşundan bu yana değişmeyen tek şey bireylere bakım verme
sorumluluğudur ve bakım hemşirelik disiplinin temeli olarak kabul edilir. Hemşirelerin
bilimsel bilgi, eğitim düzeyi ve mesleki özerkliklerinin artması, gelişen ve değişen teknoloji,
mesleki ve çalışma standartlarının gelişmesi ile birlikte bakım verici rolü de günümüzde daha
güçlü bir düzeye ulaşmıştır. Geçmişten günümüze doğru değerlendirildiğinde hemşirenin
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bakımı gerçekleştirirken mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerini kullandığı, bireyi bir bütün
olarak değerlendirdiği ve daha özerk olarak karar verdiği söylenebilir.
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Hemşirelik süreci, bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımını sistematik bir bakış açısıyla
vermeyi sağlayan bir modeldir. Florance Nightingale, ilk kez Kırım Savaşı’nda hemşirelerin
karşılaştığı beslenme yetersizlikleri, enfeksiyon riski ve iyileşmedeki gecikmeyi gözlemiş,
bunların üzerinde durulması gerektiğini vurgulayarak, tanılamıştır. Nightingale sonrası,
hemşirelerin hastalıklarla ilgili problemleri tanımlanırken, standardize edilmiş bir dilin
eksikliği belirgin hale gelmiştir (Kaya, Babadağ, Kaçar ve ark, 2010). Yanı sıra, hemşire
teorisyenler, hemşirelerin neden hasta ile ilgili durum, düşünce ve konuşmalarını sadece
hastalık, fizyopatoloji, psikopatoloji etrafında organize ettikleri sorusunu sormuştur (Gordon,
2003). Hemşirelik gündemini meşgul eden bu ve benzeri sorular hemşirelik tanıları sürecinde
yol haritasında bir çizgi oluşturmuştur.
Bir bilim dalında, bilgi birikimi/gelişimine kuşkusuz disiplinin bilimsel olarak kendi içinde
veya disiplinlerler arası geliştirdiği teoriler kaynak sağlar. Hemşirelikle ilgili bu tip bir bilgi
birikimi 1950’li yıllardan sonra sağlanmıştır. Bu yıllardan sonra orta düzey teoriler ve tanısal
kavramlarla ilgili çalışmalar hız bulmuştur. Özellikle başta klinik alan olmak üzere güncel
olarak tanımlanan “hemşirelik tanıları” hemşirelik bilimi için birer yapı taşı olabileceği ifade
edilmiştir (Gordon, 2003).
İlk kez Fry 1953 yılında, daha sonra süreçte kendisine bir basamak olarak yer bulacak olan
“hemşirelik tanısı” terimini kullanmıştır (http://intranet.tdmu.edu.ua). Lydia Hall’un
dergidelerde, bizi tanılardan yola çıkarak hemşirelik sürecine götürecek olan gündemi
oluşturan makaleleri yayınlanmıştır. İlk kez 1955 yılında yayınlanan bir makalesinde Hall,
hemşirelikle ilgili yanıt aradığını ifade ettiği soruları sormuştur: “Hemşirenin yapması
gerekenler nedir? neler yapmalıdır?”. Hall’un hemşirelik süreciyle ilgili soruları/arayışları
yeterince karşılık bulamamıştır. Ancak 1950’li yılların son çeyreğinde bu konuda yürütülen
çalışmaların sonuçları hemşirelik gündeminde yer almaya başlamış ve hemşirelik süreci bir
model olarak karşımıza çıkmıştır. Bununla ilgili olarak Ida Orlando (1958), Dorothy Johnson
(1959) ve Ernestine Weidenbach (1963) süreçe atıfta bulunarak üç basamaklı bir model
tanımlamışlardır. Bu basamaklar tanılama, planlama ve değerlendirme şeklindeydi (MarrinerTomey & Allgood, 2006; http://intranet.tdmu.edu.ua/data;
http://nursing.uomosul.edu.iq/files/pages/page_7171486.pdf).
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Bundan sonraki dönemlerde hemşirelik süreciyle ilgili gelişmeler süreklilik kazanmış ve
konuyla ilgili kitaplar yayınlanmaya başlamıştır. Yura-Walsh’un yazdığı ve 1967 yılında
yayınlanan “The Nursing Process” bu konuda yazılmış ilk kitap olmuştur. Yura-Wals
kitabında hemşirelik bakımında sistematik ve analitik yaklaşımı savunmuş ve süreci dört
basamakta tanımlamıştır. Bu basamaklar, tanılama, planlama, uygulama ve değerlendirme
şeklindeydi (Velioğlu, 2012). Süreçle ilgili başlayan çalışmalara 1967 yılında bir katkı da
Lois Knowles sağlamıştır. Knowles hemşirelik sürecinde basamak sayısını arttırarak modeli
geliştirmiştir. Knowles süreç modelini 5D olarak sembolize etmiştir. Buna göre bu
basamaklar: keşfetme, ortaya çıkarma (Discover), araştırma (Delve), karar verme (Decide),
uygulama (Do) ve ayırma (Discriminate)’dır (http://intranet.tdmu.edu.ua). Süreçle ilgili
modellerde her basamak sonraki basamağa geçişte yol gösterici tarzda dizayn edilmiştir.
Süreçle ilgili çalışmalara 1967 yılında Batı Eyaletleri Yüksek Eğitm Komisyonu (Western
Interstate Commission of Higher Education=WICHE) ve Amerikan Katolik Üniversitesi gibi
kurumlarda dahil olmuştur. Bu kurumlardan WICHE hemşirelik sürecini “bakım ortamında
hasta- hemşire arasındaki ilişki” olarak tanımlamıştır. WICHE’in süreç modelinde hemşirelik
süreci 5 basamakta tanımlanmıştır. Bu basamaklar:
uygulama,

algılama, iletişim,

yorumlama,

değerlendirm şeklindedir. Amerikan Katolik Üniversitesi de süreç için dört

basamaklı bir model geliştirimiştir. Bu basamaklar: tanılama, planlama, uygulama,
değerlendirme şeklindedir (http://intranet.tdmu.edu.ua).
Dolores E. Little ve Doris L. Carnevali 1969’yılında süreci ile ilgili yayınladıkları
kitaplarında süreç için dört basamaklı bir model olarak tanımlamışlardır
(http://intranet.tdmu.edu.ua).
Amerikan Hemşireler Birliği (American Nurses Associaton - ANA) 1973 yılında “Uygulama
Standartları” yayınlamıştır. Bu yayında hemşirelik süreci beş basamaklı olarak
tanımlanmıştır. O dönemden bu döneme kadar halen kullan süreç basamakları ise şöyledir:
tanılama, hemşirelik tanısı, planlama, uygulama, değerlendirme. Bu şeklilde tanımlanmış
olan süreç, halen hemşirelik uygulamalarına rehberlik etmektedir.
Yine 1973 yılında Saint Louis Üniversitesi Hemşirelik Okulu’ndan Kristne Gebbie ve Mary
Ann Lavin “hemşirelik tanılarının sınıfandırılması” çalışmalarını başlatmışladır. Bu konuda
ilk olarak ulusal konferanslar düzenlemişlerdir. Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği
(NANDA/North American Nursing Diagnosis Associaton) 1973 yılında hemşirelik tanılarının
adlandırılması ve sınıflaması için “Görev Gücü”

“Birinci Ulusal Hemşirelik Tanıları

Sınıflaması Kongresi”ni düzenleyen ilk oluşumdur (http://intranet.tdmu.edu.ua). Bu kongrede;
yüz katılımcı (hemşireler, klinik uzmanlar, eğitimciler, araştırmacılar, idareciler, teorisyenler
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ve danışmanlar) hafızalarındaki hemşirelik uygulaması deneyimlerinden yararlanarak
hemşirelik tanıları, bu tanıların tanımları ve tanımlayıcı özelliklerini belirlemişlerdir
(Tanrıverdi, Seviğ, Bayat ve ark., 2009). İlk hemşirelik tanıları, hemşirelerin ilk adımını ve
doğal sonuçlarını içeririken, NANDA’nın hemşirelik sürecindeki tanıları ise, farklı adım ve
ayırıcı tanılar eklenerek kullanılması sağlanmıştır (Velioğlu, 2012).
Gebbie ve Lavin, 1974 yılı sonrası North American Nursing Diagnosis Association
(NANDA)’nın ilk grup toplantısının ardından Fry’ın ilk kez 1953’te tanımladığı “hemşirelik
tanısı”nı ayrı bir basamak olarak sürece eklemişlerdir. Bu çalışmalardan sonra ise, hemşire
eğitmciler ve uygulayıcı hemşireler beş aşamalı hemşirelik sürecini kullanmaya başlamışlardır
(http://intranet.tdmu.edu.ua).
Amerika Birleşik Devletleri dışından, birçok uluslararası üyesi bulunan NANDA, 1982
yılında “Hemşirelik Tanıları Terminolojisi” ni oluşturmuştur. Daha sonra 1997 yılında,
hemşirelik tanılarını, “hastada beklenen sonuçların sınıflandırılması (NOC)” ve “hemşirelik
girişimlerinin sınıflandırılması (NIC)” olarak ayrı tayrı tanımlamışlardır. NOC hemşirelik
sürecinin planlama aşamasından önce gelen ayrı bir aşaması olarak kabul edilmiş ve
hemşirelik süreci alt basamaklı hale gelmiştir (Tablo1). Süreç modelinin oluşturulmasından
sonraki çalışmalar, süreçin her bir basmağının ayrıntılı olarak tanımlanması, standardize
edilmesi ve ortak bir dilde buluşmanın sağlanması şeklinde halen devam etmektedir.
ANA 1973 yılında sekiz standarttan oluşan “Uygulama Standartları”nı yayınlamıştır. Bu
standartlar, her bir adımı tanıtmakla birlikte, hemşirelik süreci ve hemşirelik tanılarını da
içeriyordu (Velioğlu, 2012).
ANA hemşirelik aktviteleri ile iç içe olan mevcut ve potansiyel sağlık sorunları ile ilgili
tanıları 1980’de tekrar belirleyerek revize etmiştir. Yine 1990 yılında Hemşirelik Uygulama
Standartlarını yeniden gözden geçirmiş ve “Hemşirelik Klinik Uygulama Standartları”nı
yayınlamıştır. ANA, hemşirelik uygulamalarına ilişkin standartlarında sürece bir basamak
daha eklemiş ve basamak sayısını altıya çıkarmıştır. Sürece eklenen son basamak olan
“beklenen sonucu tanımlama (NOC)”;

ölçülebilir, gerçekçi, hasta odaklı amaçların

formüle edilmesi ve kayıt edilmesi olarak tanımlanmıştır. ANA 1991 yılında tekrar
revizyona gitmiştir (DeLaune ve Ladner, 2010; https://www.coursehero.com/).
Dünyada, hemşirellik sürecinin basamakları üzerinde çalışma yapan birçok örgüt vardır. Her
örgüt kendi dilini konuşan ülkeler için hemşirelik sürecinde gelişmeler sağlamak ve ülkeler
arası kültürel farklılıkları ortadan kaldırarak, tüm dünyada ortak dil oluşturabilecek çalışmalar
yürütmektedir. ANA gibi ulusal hemşirelik örgütleri de hemşirelik uygulamalarının
sınıflaması fikrini daha da geliştirmek ve hemşirelik sınıflamalarının profesyonel olarak
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tanınmasında kriterler oluşturacak çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda kabul
edilen adlandırmalar (tanısal, girişim ve sonuç isimleri/etiketleri); Ulusal Tıp Kütüphanesi
(NLM) ve Birleşik Tıp Dili Sistemi’nin (UMLS) literatür tarama terminolojisine eklenmiştir.
Birleşik Hemşirelik Dili Sistemi (UNLS); “her bir (hemşirelik) sınıflama sisteminin amacını
ve bütünlüğünü korurken benzer terimlerin ilişkilendirilmesine ve uyumlandırılmasına olanak
tanıyacak şekildedir (Gordon, 2003; DeLaune & Ladner, 2010).
Hemşirelik süreci çalışmaları dinamik bir aktivite olup, bu konuda düzenli olarak yürütülen
toplantılarla yeniden gözden geçirmeler ve revizyonlar gerçekleştirilmektedir.
Günümüzde hemşirelik süreci profesyonel hemşirelik uygulamalarında kullanılmaktadır.
Hemşirelik süreci zamanla hemşirelik anabilim dallarındaki düzenlemeye uygun olarak
(dahiliye, cerrahi, çocuk, kadın doğum, psikiyatri) özelleştrilmiştir. Hemşirelik süreci hasta
bireylerin yanı sıra sağlıklı bireylerle ilgili hemşirelik yaklaşımlarında da kullanılmaktadır.
Ülkemizde hemşirelik süreci kavramı ilk kez Leman Birol’un 1989 yılında yazdığı
“hemşirelik süreci-hemşirelik bakımında planlı yaklaşım” adlı kitabı ile gündeme gelmiştir.
Hemşirelik bakımına sistematik yaklaşıma ait tarihsel sürecin bilinmesinin, oldukça
emek harcanan bu uygulamanın uygun ve yerinde kullanılmasını sağlayacağı, aynı zamanda
bu süreç için verilecek yeni çalışmalara katkı sağlayabileceği düşünülmektedir
Tablo 1. Hemşirelik Süreci Basamaklarının Değişim Süreci
3 Basamaklı (1950’li

1. Tanılama, 2. Planlama, 3. Uygulama

yılların sonu)
4 Basamaklı (1955)

1. Tanılama, 2. Planlama, 3. Uygulama, 4. Değerlendirme

5 Basamaklı (1967)

1.Tanılama, 2.Hemşirelik Tanısı, 3.Planlama 4.Uygulama,
5.Değerlendirme

6 Basamaklı (1990)

1.Tanılama, 2.Hemşirelik Tanısı, 3. NOC (Hastada beklenen
sonuçların sınıfandırılması), 4.Planlama (NIC bu aşamanın içinde),
5.Uygulama, 6.Değerlendirme

Erer T. M, Akbaş M, Yıldırım G (2017)
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İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları
Hemşireliği AD

ÖZET
Bilimsel bilgi sadece araştırmalarla üretilebilir. Araştırmalarla üretilen, kuramsal ve uygulama
boyutu olan bilginin mesleğin gelişmesine katkıda bulunabilmesi için; meslek üyeleri
tarafından üretilmesi, kullanılması, toplumun yararına olması ve toplumun bu bilginin kendi
problemlerini çözdüğüne inanması gerekmektedir.
Araştırma sonuçlarının uygulamaya yansıtılması; hemşirelik uygulamalarının profesyonelliğin
olmazsa olmaz koşullarından olan bilimselliğe temellendirilmesini, üretilen bilginin
kullanılıp, geliştirilmesini, hemşirelik bakım kalitesinin arttırılmasını, toplumdaki hemşirelik
imajının olumlu yönde geliştirilmesini, maliyet etkili bakım verilmesini, sağlık politikalarının
oluşturulmasını, mesleki otonomilerinin ve motivasyonlarının arttırılmasını sağlar. Bu
etkinliklerin yerine getirilmesi, araştırma sonuçlarının uygulamaya yansıtılması ile olasıdır.
Pek çok disiplinde olduğu gibi hemşirelikte de uygulama ve araştırma arasındaki boşluk,
araştırma temelli uygulamaların bakıma yansıtılamaması ile sonuçlanmıştır. Bunun en büyük
nedenlerinden biri akademisyen ve klinisyen arasındaki yetersiz ve etkin olmayan işbirliğidir.
Akademik-klinik işbirliğinin uzun soluklu olamamasının nedenleri arasında; işbirliklerinin
daha çok kişisel ilişkilere dayalı olması, kurumsal boyutta sahip çıkılmaması, okul ve hastane
alt yapısının yetersiz olması, klinik hemşirelerinin yoğun çalışma koşulları, çalışanların iş
yükünü arttırması sayılmaktadır. İşbirliğini engelleyici faktörlerin başında hemşirelerin
çalışma koşullarının zorluğu ve akademisyenlerin sahadan uzak olması gösterilmiştir. Eğitim
ve rol farklılıkları da iletişime dair yaşanan sorunların en önemli kaynağı sayılmaktadır. Bu
farklılık ortak dil kullanımını etkileyerek algı ve önyargı gibi önemli bir iletişim engeli
oluşturmaktadır. Eğitim farklılığı nedeni ile ortak bilgi ve tecrübe alanı daralmaktadır.
Akademisyen hemşireler bilimsel ve araştırıcı rolleri ile klinisyen hemşireler ise daha çok
uygulayıcı ve bakım verici rolleri ile mesleklerini yürütseler de diğer rollerinden vazgeçmeleri
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ya da bu rollerini ihmal etmeleri anlamına gelmemelidir. Klinisyenler için her olgu özeldir,
onlar belli bir evrenin ortak özelliklerinin ne olduğunu ya da deney sonuçlarını merak
etmezler. Hedefleri hasta bakımını geliştirecek yanıtlar bulmaktır. Uygulayıcılar “nasıl”
sorusuna yanıt ararken akademisyenler “neden” olduğunu bilmek isterler. Uygulayıcılar
araştırma bulgularından çok örneklere, sağduyularına ve önceki deneyimlerine inanma
eğilimlerindedirler. Bu rol farklılığın en üzücü yargısı, birbirini kalıplaşmış olarak
görmeleridir. Araştırıcılar, gerçek yaşam koşullarında çalışanlar tarafından “fildişi kule
idealistleri” olarak görüldüğünden, hasta bakımını geliştirmek için yapılan araştırmalar ne
yazık ki uygulama alanında kabul görmemektedir.
Klinisyen ve akademisyen arasındaki ilişkiyi güçlendirecek, kanıta dayalı uygulamalarının
hasta bakımına yansıtılmasına odaklı çözüm arayışları, 2004 ‘de AACN tarafından, Doctor of
Philosophy in Nursing Science’den (PhD)den farklı olarak, Hemşirelik Uygulama Doktorası
(Doctor Of Nursing Practice; DNP) programının kabul edilmesiyle sonuçlanmıştır. DNP
uygulamaya, PhD ise araştırma yapmaya yönelik bir eğitime odaklanmaktadır. DNP sistemsel
ya da organizasyonel hemşirelik uygulamalarına odaklı bir bütünlük içinde, rollerinde ileri
düzey eğitim sağlamak için tasarlanmıştır; araştırma kanıtlarını hemşirelik pratiğine aktarma,
sağlık politikası geliştirme ve alanlarda uygulama uzmanları

yetiştirme rollerini

üstlenmektedir. PHD ise daha çok hemşirelik uygulamalarında yenilik ve gelişim sağlayacak
yöntem bilim, teori araştırmalarında yer almaktadırlar.
Ülkemizdeki artan sağlık taleplerini karşılayabilmek için, hemşirelik eğitiminde klinisyen ve
akademisyeni hasta bakım standartlarını yükseltecek ortak paydada buluşturacak, bakım
sorunlarına yönelik çözümsel süreçte beraberliği destekleyecek, uygulama alanlarındaki
yöneticilik ve mezuniyet sonrası sürekli eğitimleri bilimsel bir alt yapıyla sunabilecek
yeniliklere ihtiyaç kaçınılmaz görünmektedir. Bu aşamada “Hemşirelik Uygulama Doktorası”
programlarının, ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde düzenlenerek ele alınması, programdan
mezun olan klinisyenlerin rolleri ve sorumluluklarının yasal kabulü, özlük haklarının elde
edilmesi konusunda, tüm meslektaşlarımızın ortak bilinçle hareket etmesi ise programın
başarısı kadar sürdürebilirliği açısından temel hedeflerden biri olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Tarihi; Eğitim; Klinik Uygulama

ABSTRACT
Scientific knowledge can only be produced by research. The knowledge that is produced by
the researches and have the theoretical and the application dimension, to contribute to the
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development of the profession; it must be produced by the members of the profession,
beneficial to the community and the community must believe that this information solves its
own problems.
Reflecting the results of the research into practice; It provides that nursing practices should be
based on science, which is one of the indispensable conditions of professionalism, to use and
improve the information produced, to increase the quality of nursing care, to develop positive
image of nursing image in society, to provide cost effective care, to create health policies, to
increase professional autonomies and motivations.
The fulfillment of these activities, it is possible to reflect the results of the research into
practice. The research-based practices have not been reflected in nursing care because of the
gap between practice and research in nursing as in many disciplines. One of the biggest
reasons is inadequate and ineffective cooperation between academicians and clinicians. The
reasons for the lack of long-term academic-clinical cooperation; that their cooperation is
based on personal relationships, the lack of support at the institutional level, the inadequate of
school and hospital infrastructure, the overwork of clinical nurses, the increase workload of
employees. One of the main obstacles to cooperation is the over workload of nurses and the
academicians are away from the practice area. Education and role differences are also
considered to be the most important source of communication problems. This difference has
effect to the use of common language and creates an important communication obstacle such
as perception and prejudice. The common knowledge and experience area is narrowed
because of educational difference. The academician nurses have scientific and research roles
on the other hand the clinician nurses have practicing and nursing roles in their profession.
But it means should not abandon or neglect in other roles. The each phenomenon is specific
for clinicians, they do not wonder what the common characteristics of a particular universe
are or the results of the research. Their goal is to find answers that will improve patient care.
When practitioners seek answers to "how" questions, academics want to know why.
Practitioners tend to believe that many examples, prudence and previous experiences rather
than research findings. The saddest judgment of this role difference is that they see each other
as stereotyped. The researchers were seen as "ivory tower idealists" by real-life workers,
therefore the studies not accepted in the area of application. The relationship scope out
between clinics and academics was concluded in 2004 by AACN, in recognition of the DNP(
Doctor of Nursing Practice ) program as a different from PhD (Doctor of Philosophy in
Nursing Science). DNP focuses on training to practice on the other hand PhD focuses on
training to conduct research. DNP is designed to provide advanced training in its roles, with a
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focus on systemic or organizational nursing practices; transferring of research evidence to
nursing practice, developing health policy and training practitioners in the field. PHD is
involved in science and theory research that will provide innovation and improvement in
nursing practice.
In order to answer the increasing health demands in our country, the need of innovation for
meeting the clinician with the academics in the nurse training for higher patient care
standards, for supporting the cooperation to create solutions in nursing problems, for
management in applicational areas and for a scientific infrastructure postgraduate educations
seems inevitable.
For the success and continuity of the program it must be considered as an essential target, that
all our colleagues should act with a common sense in order to reevaluate the nursing
application doctorate programs to match the needs, define and address the legal acceptance of
the roles and responsibilities of these clinician doctorate graduates and to gain the employee
rights.

Key Words: History of Nursing; Education;Clinical Practice
GİRİŞ
Bilimsel bilgi sadece araştırmalarla üretilebilir. Araştırmalarla üretilen bilginin mesleğin
gelişmesine katkıda bulunabilmesi için bazı özellikler taşıması gerekir; bilgi meslek üyeleri
tarafından üretilmelidir. Üretilen bilgi toplumun yararına olmalı ve toplum bu bilginin kendi
problemlerini çözdüğüne inanmalı, üretilen bilgi yayınlanmalıdır. Kuramsal ve uygulama
boyutu olan bu bilgi ve becerinin kazanılması uzun bir hazırlık dönemini kapsamalıdır (1).
“Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde
iyileştirme

amacına

yönelik,

hemşirelik

hizmetlerinin

planlanması,

örgütlenmesi,

uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden
sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplini olan hemşirelik mesleğinin lisans
düzeyinde eğitime başlangıcı,

1955 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu

Hemşirelik Programı ile olmuştur(2). 2007 yılında hemşirelik Kanunu’nda yapılan düzenleme
ile hemşirenin tanımına, lisans düzeyinde eğitim veren okullardan mezun olmayı gerektiren
düzenlemelerin eklenmesiyle hemşirelik eğitiminde meslekleşme adına yasal güç kazanılmış;
lisansüstü eğitim ile meslekte uzmanlaşmanın önü açılmış ve hemşirelerin eğitici, araştırıcı,
yönetici rolü daha ön plana çıkmıştır(3). Keogh’a göre, doktora programlarının başlatılması
hemşirelikte meslekleşme sürecini tamamlamaktadır. Ülkemizde ilki 1959-1960 yılları
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arasında yapılan hemşirelik araştırmaları 1968 yılında 'Hemşirelikte Yüksek Lisans' ve 1972
yılında 'Doktora Programları' ile çoğalmıştır. Bu tarihlerden itibaren meslekte bilim uzmanlığı
(Msc) ve doktor (PhD) ünvanları verilmeye başlanmış, hemşirelik araştırmaları başlangıçta
sadece üniversiteler bünyesinde akademisyenler tarafından yapılmakta iken, artık klinikte
çalışan hemşireler de karşılaştıkları problemleri çözmeye yönelik araştırmalar yaparak,
kongre, sempozyum, kurs gibi bilgi ve deneyimlerini arttıran faaliyetlere katılmışlardır. Tıp
kongrelerinin içinde yarım günlük seksiyonlar halinde başlayan bilimsel etkinlikler
hemşireliğe özgü kongreler haline dönüşmüştür(4,5).
Hemşirelikte doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel
olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak
için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Hemşirelik doktora programları
araştırma düzeylerine göre hemşirelik felsefe doktorası (Doctor of Philosophy (PhD),
hemşirelik bilim doktorası (Doctor of Nursing Science (DNS/ DNSc) ve eğitim doktorasıdır
(Doctor of Education (EdD). Hemşirelik felsefe doktorası, mezunlarını araştırıcı olmak üzere
yetiştirir, özgün araştırmaların yapılması önemlidir ve felsefe temellidir. Hemşirelik bilim
doktorası, araştırmalar uygulamaya yöneliktir ve uygulama alanları odaklıdır. Eğitim doktora
programları ise eğitim, öğretim ve yönetim alanlarında çalışan hemşireleri kapsar (2,6).
Kocaman ülkemizdeki hemşirelik doktora programlarının, mesleki doktora programı ile
eğitim doktora programının karması bir yapıya sahip olduğu görüşündedir(8,9). Ülkemizdeki
hemşirelik araştırmalarının çoğunu, üniversitede çalışan öğretim elemanlarının yaptığı
araştırmalar ve öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora döneminde yaptıkları tezler
oluşturmaktadır(10).
Araştırma sonuçlarının uygulamaya yansıtılması; hemşirelik uygulamalarının profesyonelliğin
olmazsa olmaz koşullarından biri olan bilimselliğe temellendirilmesini, hemşirelikte üretilen
bilginin kullanılıp, geliştirilmesini, hemşirelik bakımı kalitesinin arttırılmasını, toplumdaki
hemşirelik imajının olumlu yönde geliştirilmesini, maliyet etkili bakım verilmesini, sağlık
politikalarının oluşturulmasını, hemşirelerin mesleki otonomilerinin ve motivasyonlarının
arttırılmasını sağlar. Ancak söz edilen bu etkinliklerin yerine getirilmesi, araştırma
sonuçlarının uygulamaya yansıtılması ile olasıdır(11). Pek cok disiplinde olduğu gibi
hemşirelikte de uygulama ve araştırma arasında ciddi bir boşluk vardır ve araştırma temelli
uygulama hemşirelikte ciddi bir sorundur(12).
Bu sorunun en büyük nedenlerinden biri akademisyen ve klinisyen arasındaki yetersiz ve
etkin olmayan işbirliğidir. Yapılan sınırlı sayıdaki çalışma sonuçları incelendiğinde;
akademik-klinik işbirliğinin uzun soluklu olamamasının nedenleri arasında; işbirliklerinin
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daha çok kişisel ilişkilere dayalı olması, kurumsal boyutta sahip çıkılmaması, okul ve hastane
alt yapısının yetersiz olması, klinik hemşirelerin içinde yaşadığı yetersiz çalışma koşulları,
çalışanların iş yükünü arttırması gelmektedir(13). Gürsoy ve ark.nın (2017) çalışmasında,
işbirliğini engelleyici faktörlerin başında hemşirelerin çalışma koşullarının zorluğu ve öğretim
elemanlarının sahadan uzak olması gösterilmiştir (14). İşbirliği yapılmadan önce bu engellerin
farkında olunması ve bu konuda çözüm önerileri aranması işbirliğinin başarılı olabilmesi için
önem arz etmektedir(15).
Diğer bir neden ise eğitim ve rol farklılıkları, hemşirelik mesleğinde iletişime dair yaşanan
sorunların en önemli kaynağı sayılabilir. Bu farklılık önemli iletişim etkenlerinden biri olan
ortak dil kullanımını etkilemekte ve önemli bir iletişim engeli oluşturmaktadır. Ülker,
yayınladığı bir makalede hemşirelik eğitimindeki farklılıklardan su şekilde bahsetmiştir (16);
Klinisyen ve akademisyen hemşireler arasındaki bu eğitim farklılığı iletişim engelleri arasında
sayılan dil güçlükleri, algı ve önyargı gibi iletişim engellerine sebep olabilmektedir. Çünkü
eğitim farklılığı nedeni ile ortak bilgi ve tecrübe alanı daralmakta ve bu da iletişimi olumsuz
yönde etkilemektedir. Akademisyen hemşireler bilimsel ve araştırıcı rolleri ile klinisyen
hemşireler ise daha çok uygulayıcı ve bakım verici rolleri ile mesleklerini yürütürler. Fakat bu
roller bütüncül anlamda onların diğer rollerinden vazgeçmeleri ya da bu rollerini ihmal
etmeleri anlamına gelmemelidir. Kocaman’ın hemşirelik araştırmalarının özelliklerini
aktardığı bir kaynakta, rol farklılığının hemşireler arasındaki algıyı, işbirliğini ve dolayısı ile
iletişimi nasıl etkilediği çok gerçekçi bir şekilde ifade edilmiştir (17). Klinisyenler için her
olgu özeldir, onlar belli bir evrenin ortak özelliklerinin ne olduğunu ya da deney sonuçlarını
merak etmezler. Hedefleri hasta bakımını geliştirecek yanıtlar bulmaktır. Temel olarak,
uygulayıcılar “nasıl” sorusuna yanıt ararken akademisyenler “neden” olduğunu bilmek
isterler. Uygulayıcılar araştırma bulgularından çok örneklere, sağduyularına ve önceki
deneyimlerine inanma eğilimlerindedirler. Bilimsel yöntemi ve araştırmanın çalışmalarında
kilit bir rol oynadığını düşünmedikleri araştırmaya da düşük öncelik verirler. Bu farklılığın en
üzücü sonucu her iki grubun birbirini kalıplaşmış olarak görmesidir. Araştırıcılar, gerçek
yasam koşullarındakiler tarafından “fildişi kule idealistleri” olarak görüldüğünden,
uygulayıcılar hasta bakımını geliştirmek için araştırmaları kullanmamaktadırlar”(18).
Klinisyen ve akademisyen arasındaki bu ilişkinin olumlu yönde gelişmesi, kanıta dayalı
hemşirelik uygulamalarının hasta bakımına yansıtılmasına odaklı çözüm arayışları, 2004
yılında AACN tarafından Doctor of Philosophy in Nursing Science (PhD)’ den farklı olarak
Doctor of Nursing Practic ( DNP) programının kabul edilmesiyle sonuçlandı. DNP daha çok
uygulamaya yönelik doktora düzeyinde eğitimine odaklanırken, PhD daha çok araştırma
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yapmaya yönelik bir eğitime odaklanıyor. DNP sistemsel ya da organizasyonel hemşirelik
uygulamalarına odaklı bir bütünlük içindeki rollerinde ileri düzey eğitim sağlamak için
tasarlanmıştır. DNP Araştırma kanıtlarını hemşirelik pratiğine aktarma,
geliştirme çalışmalarında yer alma ve

sağlık politikası

(bütçeler, finansal yönetim, liderlik teorisi dâhil)

alanlarda uygulama uzmanları yetiştirme rollerini üstlenmektedir. PHD ise daha çok
hemşirelik uygulamalarında yenilik ve gelişim sağlayacak metodoloji, teori araştırmalarında
yer almaktadırlar (19,20).
Ülkemizdeki artan sağlık taleplerini karşılayabilmek için, hemşirelik eğitiminde klinisyen ve
akademisyeni, hasta bakım standartlarını yükseltecek ortak paydada buluşturacak, bakım
sorunlarına yönelik çözümsel süreçte beraberliği destekleyecek, uygulama alanlarındaki
yöneticilik ve mezuniyet sonrası sürekli eğitimleri bilimsel bir altyapıyla sunabilecek
yeniliklere

ihtiyaç,

hemşirelik

eğitiminin

tarihsel

gelişimi

açısından

kaçınılmaz

görünmektedir. Bu aşamada “Hemşirelik Uygulama Doktorası” programlarının ihtiyaçlara
cevap verebilecek şekilde düzenlenerek ele alınması, programdan mezun olan klinisyenlerin
rolleri ve sorumluluklarının yasal kabulü, özlük haklarının elde edilmesi konusunda ise tüm
meslektaşlarımızın ortak bilinçle hareket etmesi ise programın başarısı kadar sürdürebilirliği
açısından temel hedeflerden biri olmalıdır.
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Özet: Ondokuzuncu yüzyılın ortalarında dikdörtgen veya kare şeklinde pamuklu kumaştan
diaper üretildi ve bazı kültürlerde bu kumaş diaperin içine yosun konurdu. JH Hall 1858’de
çıkartıları tutması ve izole etmesi için bebek alt bezine nem geçirmez bir bağlantı tasarladı.
1930’larda tek kullanımlık diaper için farklı yöntemler kullanıldı. Almanlar odun hamurundan
yumuşak bir selüloz doku üretmek için teknik geliştirdiler. Avrupa'da 1947’de, Valerie
Hunter Gordon su geçirmez bir pantolon ile pamuk yün takılı tek kullanımlık kağıttan oluşan
iki parçalı bir diaper modeli geliştirdi. 1940'ta Chicopee selülozdan yetişkinler için tek
kullanımlık diaper üretti. 1950'lerde Mölnlycke iki parçalı modeller geliştirdi. 1957 yılında
bebeğin vücuduna göre uyarlanmış ve idrarı tutabilen armut şeklinde bir diaper üretildi.
1960’ların ortalarında ürün tüm Avrupa’da vardı ve “İsveç pantolonu” olarak biliniyordu.
1950'lerin başlarında tek kullanımlık diaperler piyasaya çıktı. 1961'de tek kullanımlık diaper
üretildi. Sonraki yıllarda küçük (bebek), orta (gündüz) ve büyük (gece) boyutlarda diaper
üretildi. 1967’de ilk komple tek parça diaper üretildi. Tek parça modeller 1975 yılında
piyasaya sunuldu. 1976 yılında elastik bacak açıklıkları olan tek kullanımlık diaper üretildi.
1977'de yüksek düzeyde emiciliği olan yeni diaper ortaya çıktı. Diaper tasarımında önemli
bir gelişme, çocuk bezlerinin büyük ölçüde küçülmesini sağlayan süperabsorban polimerlerin
kullanımını içermekteydi. İnce ve ultra ince modeller dünya çapında son derece popüler oldu
ve fiyatlar düştükçe, pamuklu bezler ile iki parçalı tek kullanımlık malzemelerin yerini aldı.
1980'lerin sonunda ve 1990'ların başında, erkek ve kız çocuklarının farklı anatomileri için
optimize edilmiş cinsiyete özgü bebek bezlerinin gelişimini gördü. 1989 yılında tuvalet
eğitimini kolaylaştırmak için ilk tek kullanımlık tuvalet eğitimi pantolonunu tanıttı.
Anahtar sözcükler: tarih; hasta; inkontinans pedi; hemşirelik bakımı.
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Abstract: In the mid-nineteenth century, manufactured cloth diapers which are rectangular or
square in shape and in some cultures, was inserted a moss into the diaper. In 1858, J. H. Hall
designed a moisture-proof attachment to a cloth diaper to capture and isolate waste. In the
1930s had used different methods for disposable diaper. The Germans had developed a
technique to fabricate a soft cellulose tissue (“Cell-Stoff”) from wood pulp. In 1947 in
Europa, Valerie Hunter Gordon, developed a two-piece model consisting of a disposable
paper insert with cotton wool attached and a waterproof pant. In 1940 Chicopee produced
cellulose-based disposable incontinence products for adult. The CHIX Pad and Panty
combined a “highly absorbent pulp fiber” disposable insert and a waterproof pant with snaps
for easy fastening. In the 1950s Mölnlycke was developed two-piece models. In 1957, a pearshaped diaper was produced, adapted to the body of the baby and able to hold urine. By the
mid 1960s, the product was available throughout Europe and was known familiarly as
“Swedish pants”. A disposable diaper was produced in 1961. During the next several years, it
was produced small, medium, and large sizes. In 1967 was produced the first complete onepiece diaper. One-piece models became available in 1975. 1976 in the United States was
produced a disposable diaper with elastic leg openings. In 1977 a new diaper with high
absorption appeared. A major improvement in diaper design involved the use of
superabsorbent polymers, which enabled diapers to be shrunk dramatically in size. The thin
and ultrathin models proved extremely popular around the world and, as prices came down
completed the replacement of cotton diapers and two-piece disposables. The late 1980s and
early 1990s, for example, saw the development of gender-specific diapers optimized for the
different anatomies of male and female children. In 1989, Kimberly-Clark introduced Huggies
Pull-Ups, the first disposable training pant to facilitate toilet training.

Keywords: history; patients; incontinence pads; nursing care.
GİRİŞ
Yaşam kalitesinin artmasından dolayı insanlar daha uzun yaşamaktadır ve yaşlılarda üriner
inkontinans sık görülen bir sorundur (1). İdrar tutamayan bireylerin yaşam kalitesi hasta alt
bezi veya diaper kullanmaya ihtiyaç duydukları ölçüde azalır (2). Yetişkin hasta bezleri
kullanımı da son yıllarda artış göstermiştir (1). Tek kullanımlık diaper özellikle bebekleri
temiz, kuru ve enfeksiyondan uzak tutmak için her yaşta modern bir çözüm sağlar (1,3,4). Her
yıl, milyonlarca tüketici ve bakıcı, uygun, etkili ve güvenli bir ürün olarak süper emici tek
kullanımlık diaperi kullanmaktadır (4). 1960 yılından beri kumaştan yapılan hasta alt bezleri
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ve bebek alt bezleri yerini tek kullanımlık diaperlere bırakmıştır (5). Son yirmi yıldır, tek
kullanımlık diaperlerin kullanımı giderek daha da artmaktadır (1,3). Tek kullanımlık
diaperlerin kullanımı giderek artmaktadır ve halen gelişmiş ülkelerde kullanılan diaperlerin
%90’ı tek kullanımlıktır (3,6,7). Modern tek kullanımlık çocuk bezlerinin tüketicilerine
sağladığı faydalar, geniş, kapsamlı ve derindir: kullanım kolaylığı; ebeveynlerin zaman alıcı
işlere ayrıdıkları zamnaın azalması gibi avantajları vardır (7). Bu derleme makalede tek
kullanımlık diaperlerin tarihsel gelişimi ile ilgili bilgi verilmiştir.
Binlerce yıldır sıcak iklimlerde yaşayan anneler çocuklarını çıplak bıraktılar ve sadece yemek
yemeyi, uyumayı engellediğinde onların çıkartılarını temizlediler, ve bebeklerini taşırken
bezlere veya bitki kabuklarına veya hayvan postlarına sardılar. Soğuk bölgelerde ise bebekler
kundağa ya da battaniyelere sarılırdı, bebek giysileri üç-dört günde bir değiştirilirdi, ıslak
giysiler yıkanmazdı, kurutulup tekrar kullanılırdı. Ondokuzuncu yüzyılın ortalarında
dikdörtgen veya kare şeklinde pamuklu kumaştan diaper üretildi ve bazı kültürlerde bu kumaş
diaperin içine yosun konurdu. JH Hall 1858’de çıkartıları tutması ve izole etmesi için bebek
alt bezine nem geçirmez bir bağlantı tasarladı. 1930’larda tek kullanımlık diaper için farklı
yöntemler kullanıldı. Almanlar odun hamurundan yumuşak bir selüloz doku ürettiler ve
bundan birkaç yaprak alınıp üçe katlanarak, üzerine bir gazlı bezle üzerine yerleştirerek,
bebeğin cildine yapışmayacak şekilde kullanıldı. Pauliström bebeğin cildine yapışmasını
önlemek için selüloz havını plastik ağ’da ambalajlamaya başladı. 1950'den sonra, bu ürün
tüketicilerin kesip pantolonuna sokabileceği uzun rulolar şeklinde sunuldu. Avrupa'da
1947’de Valerie Hunter Gordon, su geçirmez bir pantolon ile pamuk yün takılı tek
kullanımlık kağıttan oluşan iki parçalı bir diaper geliştirdi. Selülozdan yetişkinlere yönelik
“su geçirmez, yumuşak ve emici” tek kullanımlık diaper CHIX adıyla 1940'ta üretildi.
1950'lerin başlarında tek kullanımlık diaperleri piyasaya çıktı. 1950'lerde Mölnlycke iki
parçalı modeller geliştirdi. Bebeğin vücuduna göre uyarlanmış ve idrarı tutabilen armut
şeklindeki bir diaper 1957’de üretildi. 1960’ların ortalarında ürün tüm Avrupa’da vardı ve
“İsveç pantolonu” olarak biliniyordu. Tek kullanımlık diaper 1961'de üretildi, 1960 – 1980
yılları arasında tüm dünyada kullanıldı ve her yıl daha da geliştirildi (7) ve bu gelişme, diaper
dermatitinin gelişimi ile ilişkili etmenlerin (uygunluk, kuruluk ve konfor) anlaşılmasına
temellendi. Diaper altındaki derinin daha sağlıklı olmasının,

tek kullanımlık diaperlere

gelişmesine paralel olduğu gösterilmiştir (5).
Bebek bezlerinde kullanılan hammadde ve yardımcı maddeler şunlardır;
a) Dokusuz yüzey (PP): Bezin iç örtüsüdür. En üst tabakayı oluşturmaktadır;
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b) Selüloz (Pulp): Bez arasında pamuğun yerine kullanılmaktadır. Ortasında süper
emici madde (SAP) bulunmaktadır. Orta emici tabakayı meydana getirmektedir;
c) Süper Emici Polimer (SAP): Emici toz olup ıslaklığı toplamakta kullanılır.
d) Pamuk kağıdı (Tissue): Selülozu taşıyan kağıt tabakadır;
e) Polietilen Film (PE): Çocuk bezinin dış örtüsüdür. En alt tabakayı oluşturmaktadır;
f) Bacak ve bel lastikleri: Çocuğun bacak ve bel kısımlarını tam kavramasını sağlar;
g) Ön sızdarmazlık bariyerleri:Poliüertan köpükten oluşturulur;
h) Yapıştırma bantları: Çocuk bezinin kundak şeklinde yapılmasını ve daha sonra bezi
birden fazla açıp kapatmak için kullanılır;
j) Air-Laid Kaplama: emici ilk tabakayı oluşturur;
k) Perforeli film: Kuru petek tabakayı oluşturur;
l) Slikonlu kağıt: Yapıştırıcı bant için kullanılmaktadır (1). Sonraki yıllarda küçük,
orta ve büyük boyutlarında diaper üretildi. Bir bantla tutturma sistemine sahip olan
“Combinett” diaperi 1967’de üretildi ve bu ilk komple tek parça modeldi. Orjinal Chux serisi
1971 yılında üretildi. Fransa'da diapere sıvı emmede etkili olan T şeklinde bir ekleme yaptı.
Tek parça modeller 1975 yılında piyasaya sunuldu. Elastik bacak açıklıkları olan tek
kullanımlık diaper 1976 yılında üretildi. Yüksek düzeyde emiciliği olan yeni diaper 1977'de
üretildi (7).
Tek kullanımlık diaperlerde çeşitli tabakalar bulunmaktadır; en içteki tabaka genellikle
polipropilenden oluşur. Bu sentetik materyal sayesinde sıvı iç kısma aktarılır ve bezin deriye
temas eden kısmı kuru kalır, ayrıca idrar ve gaita karışmadığı için de deride irritasyon olmaz.
Bu ürünlerin bez dermatiti gelişmesini azalttığı ya da önlediği düşünülmektedir (3,6). Bu
ürünlerin bez dermatiti gelişimini azalttığı ya da önlediği düşünülmektedir (6).
Süperapsorban polimerlerin (SAP) çocuk bezlerinde kullanılması, 1966 yılında Amerika
Birleşik Devletleri'nde patent alınarak tescil edilmiştir. Araştırmacılar SAP'nin ağırlığının
otuz ila altmış katı sıvı emebileceğini belirlediler. Bu yenilikçi firmalar her bezde 1-2 gram
süperapsorban polimerler (SAP) kullandı ve ince bebek bezi geliştirildi. Daha sonra diğer
üreticiler çocuk bezlerinde kullanılan SAP miktarını arttırdı ve bu tek kullanımlık diaperlerin
daha da küçülmesini sağladı (7). Bu yıllarda bebek bezi tasarımında en önemli gelişme, çocuk
bezlerinin büyük ölçüde küçülmesini sağlayan süperabsorban polimerlerin kullanımını
içermekteydi (3,4,6,7). Bu madde

diaperin temas ettiği derininin aşırı derecede ıslak

kalmasını önler (3).
İnce ve ultra ince diaperler dünya çapında yaygınlaştı ve fiyatlar düştükçe pamuklu bezlerin
yerini aldı. Erkek ve kız çocuklarının farklı anatomilerine uygun cinsiyete özgü bebek bezleri
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1980'lerin sonu ve 1990'ların başında geliştirildi. 1989 yılında tuvalet eğitimini kolaylaştıran
ilk tek kullanımlık eğitim pantolonu üretildi (7). Halen gelişmiş ülkelerde kullanılan
diaperlerin %90’ı tek kullanımlıktır (3,6,7).
Diaperler ile ilgili gelişmeler ve yenilikler; gelişmiş sızıntı kontrolü (kontrol kalkanı, kavisli
elastik bacak açıklıkları, atık bariyerleri); konfor (gerdirme kenarları ve atık bantları, bez
benzeri kapaklar, nefes alabilen malzemeler); hijyen (yeni astar malzemeleri, ilaçlı yüzeyler,
ciltte döküntü koruyucusu); kullanım kolaylığı (yeniden kapatılabilir bantlar, Velcro ve diğer
mekanik bağlantı elemanları); ve estetik özellikleri (kapak baskıları ve tasarımları, hoş
kokular) kapsıyordu. Günümüzde diaperler ile ilgili gelişmeler çocuğun gelişimine, bedenine,
ağırlığına, idrara çıkma veya bağırsak hareketi sıklığına karşılık gelen farklı versiyonları ve
bu işlevleri kontrole dayanan boyutları ve şekilleri ortaya çıkarmıştır. 1989 yılında KimberlyClark, tuvalet eğitimini kolaylaştırmak için ilk tek kullanımlık tuvalet eğitim pantolonu olan
Huggies Pull-Ups'u tanıttı.

1997 ile 2004 arasında, Avrupa'daki tek kullanımlık bebek

bezlerinin fiyatları yüzde 20 oranında azalmıştır (7).
SONUÇ
Tek kullanımlık diaperin ortaya çıkması 20. yüzyılın en önemli gelişmelerinden biridir. Tek
kullanımlık diaperdeki gelişme, diaper dermatitinin gelişimi ile ilişkili etmenlerin (uygunluk,
kuruluk ve konfor) anlaşılmasına temellenmiştir ve diaperdeki gelişme deri sağlığı ile paralel
olmuştur. Ticarileştirmeden sadece birkaç yıl sonra tüketiciler kullanım kolaylığı, artan
rahatlık, daha iyi hijyen ve ebeveynlerin çocuklarıyla geçirebileceği zamanın miktarındaki ve
kalitesindeki iyileşme gibi avantajları vardır ve geleneksel kumaş alt bezlerinin yerini almıştır
(5). Günümüzün en önemli inkontinans bakım ürünü olan ve hemşirelerin de hasta bakımında
kullandığı ürünlerinden biri olan tek kullanımlık diaperler daha küçük, daha ucuz, daha kolay
kullanılabilir, çevre dostu ve her yerde bulunabilecek şekilde hızlıca gelişmeye devam
etmektedir. Sonuç olarak tek kullanımlık diaper hemşirelerin de hasta bakımında kullandığı
yirminci yüzyılın en önemli bakım ürünlerinden biridir ve günümüzde gittikçe artan oranda,
dada ucuz, kullanımı daha kolay, çevreye daha duyarlı olacak şekilde üretilmektedir (7).
Hemşireler erişkin ve çocuklara daha yararlı olabilecek yeni diaperler geliştirmeye yönelik
araştırmalar planlamalı ve yürütülen araştırmalara katkı vermelidir.
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Şekil 1: a) Galile’nun termometresi.
b) Santorio’nun termometresi.
c) Santorio’nun termometresi ile vücut ısısının ölçümü (9).

HISTORICAL DEVELOPMENT OF CLINICAL THERMOMETERS
Changes in the body temperature are among the indicators for health status. Before the
invention of thermometers, which are used in measuring the body temperature, which is the
responsibility of nurses, the view of the patient, the heat perception of the patient, and hands
were used; and no objective measurements could be done for temperature.

When historical process is considered, temperature was measured with devices called
“thermoscope”. The first thermoscope was developed by Galileo in 1592, and no numerical
reading could be done because the device had no scale, and the device was affected by the
atmospheric pressure.
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In 1612, Santorio developed the first clinical thermometer, which was used in the mouth and
which was 1.5-meter-long by using a primitive numerical scale in Thermoscope; however, the
design yielded inconsistent results because reading the values took much time. Although the
development that enabled the thermometer to be affected less by the outer atmospheric
pressure occurred when the Duke of Tuscana, Ferdinand II developed the closed-ended
thermometer in 1654, the temperature was not measured accurately again since a standard
scale was not used.
In 1709, Gabriel Fahrenheit invented his first thermometer by using a numerical scale and
alcohol and named it as “Fahrenheit Scale”, and developed the mercury thermometer, which
was more accurate and which could be names as the first modern thermometer in 1714.
Since the first thermometers could not keep the temperature stable after they were moved, it
was very difficult to read the temperature accurately, and the first thermometer which could
record and keep the temperature stable was designed in 1782 by James Six. Afterwards,
similar practices were applied in mercury thermometers, and William Aitken designed a
thermometer that could be readable after it was removed from the body in 1852. In 1867,
seeing that the thermometers that were developed by Aitken were clumsy, Thomas Clifford
Albutt introduced the first “modern” portable clinical thermometer which was 6 inches in
size.
The lens effect, which was created with the novel triangle form that was developed to reduce
the fracture risk of the thermometers which were originally round in shape, brought with it an
unexpected effect, and facilitated the reading of thermometer.
Despite the improvements in the design of the thermometer, the use of it was neglected until
late 19th Century. Carl Wunderlich accelerated the use of clinical thermometer in medicine,
and more than 1 million readings were made in 1868. He released the temperature records. He
made more than one million readings and released his temperature records in 1868; and
showed for the first time that temperature was not a disease but a symptom of a disease.
Mercury thermometers were used for the first time as the routine part of physical
examinations in Austria and Germany.

Modern thermometers were developed after the Second World War; and as of late 1960s,
thermistor and thermocouples were used in electronic thermometers. The principles of these
were applied to clinical thermometry. Simultaneously, liquid crystals and “chemical point”
thermometers were also developed the “chemical point” thermometer, which was developed

750

by Weinstein, was first used in hospitals in early 1970s and was unique in that it was the right
disposable thermometer.
The tympanic thermometer, which was firstly designed by Theodor H. Benzinger to measure
temperature in the ear in 1964, was improved by David Philips in 1984 by using infrared
technology. Other high-tech thermometer versions are the thermometers that are similar to
tympanic thermometers in principle, and measure temperature from the forehead instead of
being placed in the ear.
The electronic thermometers, which replaced the glass thermometers that had a long hold time
(3-5 minutes compared to the area where they measure), produced accurate results in shorter
time and saved time. Glass thermometers were banned due to health risks and were prohibited
to produce because electronic thermometers reduced the cross-infection risk with the
disposable protector elements and did not require disinfection.
Result: Clinical thermometer development studies began in the 17th century and have a
separate importance in evaluating human health. Studies, which were conducted on clinical
thermometers that were not reliable and user-friendly at first, enabled the development of
safe, reliable and comfortable digital thermometers for patients and nurses in our present day.
Keywords: Thermometer; Clinical Thermometer; Innovation
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Vücut sıcaklığındaki değişimler, sağlık durumunun göstergelerindendir.

Hemşirelerin

sorumluluğunda olan vücut sıcaklığı ölçümünde kullanılan termometrelerin icadından önce
vücut sıcaklığının belirlenmesinde hastanın görünümü, hastanın ısı algısı ve el kullanıyor,
sıcaklığın objektif ölçümü yapılamıyordu.
Tarihsel sürece bakıldığında, termometrelerden önce sıcaklık termoskop adı verilen aletlerle
ölçülüyordu. İlk termoskop Galileo tarafından 1592 yılında geliştirilmiş, ölçeği olmadığından
sayısal bir okuma yapılamamış ve atmosferik basınçtan etkilenmiştir.
1612’de Santorio, termoskopta ilkel bir sayısal ölçek kullanarak, ağızdan ölçüm yapan, 1.5
metrelik ilk klinik termometreyi geliştirmiş, ancak okuması zaman alan tasarımları tutarsız
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sonuçlar vermiştir. Termometrenin dış atmosferik basınçtan daha az etkilenmesini sağlayacak
gelişme, Tuskana Dükü II. Ferdinand’ın sıvı içeren, kapalı uçlu termometreyi 1654’de
geliştirmesiyle olsa da standart bir ölçek kullanılmadığından sıcaklık doğru ölçülememiştir.
1709’da Gabriel Fahrenheit ilk termometresini “Fahrenheit Skalası” olarak adlandırılan
sayısal ölçek ve alkol kullanarak icat etmiş, 1714’de ilk modern termometre sayılabilecek,
daha doğru olan cıva termometresini geliştirmiştir.
İlk termometreler hareket ettirildikten sonra sıcaklığı sabit tutamadıklarından sıcaklığın doğru
okunması çok zorken, sıcaklığı kaydedip tutabilen ilk termometreyi, 1782'de James Six
tasarlamıştır. Daha sonra cıvalı termometrelerde benzer uyarlamalar yapılmış, William
Aitken, 1852’de vücuttan alındıktan sonra okunabilen bir termometre tasarlamıştır. Thomas
Clifford Albutt da Aitken tarafından geliştirilen termometrelerin hantal olduğunu görmüş,
1867’de sıcaklığı beş dakikada okuyabilen, 6 inç uzunluğunda taşınabilir ilk “modern” klinik
termometreyi tanıtmıştır.
Orjinalinde yuvarlak olan termometrelerin kırılma riskini azaltmak için geliştirilen yeni üçgen
şekliyle oluşturulan lens efekti beklenmeyen bir etki oluşturmuş, termometrenin okunması
kolaylaşmıştır.
Termometrenin tasarımındaki gelişmelere rağmen, kullanımı 19. yüzyılın sonlarına kadar
ihmal edilmiştir. Tıpta klinik termometrenin kullanımına Carl Wunderlich tarafından büyük
bir itici güç verilmiş, 1868’de 1 milyondan fazla okuma yaparak, sıcaklık kayıtları
yayınlamış, ilk kez ateşin hastalık değil, hastalık belirtisi olduğunu göstermiştir. Cıvalı
termometreler Avusturya ve Almanya'da ilk kez fizik muayenenin rutin parçası olarak
kullanıma girmiştir.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra modern termometreler geliştirilmiş, 1960'ların sonlarından
beri termositör ve termokulpların kullanıldığı elektronik termometrelerin çalışma prensibi,
daha sonra klinik termometriye uygulanmıştır. Aynı zamanlarda, sıvı kristal ve "kimyasal
nokta" termometreleri geliştirilmiştir. Weinstein tarafından geliştirilen, 1970'lerin başında
hastanelerde ilk kez kullanılan “Kimyasal nokta” termometresi, doğru tek kullanımlık
termometre olması bakımından benzersizdir.
Kulaktan sıcaklık ölçmek için kullanılan, ilk kez 1964’de Theodor H. Benzinger tarafından
tasarlanan timpanik termometre, 1984’de David Philips tarafından kızılötesi teknolojisinin
kullanımıyla geliştirilmiştir. Diğer yüksek teknoloji termometre versiyonu, prensip olarak
timpanik termometreye benzeyen, kulağa yerleştirilmek yerine, alından sıcaklık ölçen
termometrelerdir.
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Ölçüm yaparken bekletilme süresi uzun (ölçümün yapıldığı bölgeye göre 3-5 dakika) olan
cam termometrelerin sağlık riskleri nedeniyle kullanımı ve üretiminin yasaklanmasıyla
onların yerini alan elektronik termometreler kısa sürede doğru sonuç vermesiyle zamandan
tasarruf sağlarken, dezenfeksiyon gerektirmeyen tek kullanımlık koruyucular çapraz
enfeksiyon riskini azaltmaktadır.
Sonuç; İnsan sağlığının değerlendirilmesinde ayrı bir öneme sahip olan klinik termometre
geliştirme çalışmaları 17.yy’da başlamıştır. Başlangıçta güvenilir ve kullanışlı olmayan klinik
termometreler konusunda yapılan çalışmalar günümüzde hastalar ve hemşireler için güvenli,
güvenilir ve konforlu dijital termometrelerin geliştirilmesini sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Termometre; Klinik Termometre; İnovasyon
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ÖZET
Son yıllarda üzerinde sık durulmasına rağmen eski çağlardan beri var olan “Hasta Güvenliği”
kavramı hastanın istenmeyen olaylardan ve sağlık bakımı sırasında hatalardan korunması
olarak tanımlanmaktadır.
Hasta güvenliği kavramı M.Ö 1700’lerde Hamurabi Kanunlarına dayanmaktadır. Kanunda
hekimin hastanın sakatlanması veya ölümü ile ilgili sonuçlanan durumlarda alacağı cezalara
yer verilerek o dönemde hasta güvenliğinin önemi vurgulanmıştır. Dünya ‘da ilk olarak
1990’lı yıllarda Harvard Tıp Uygulaması tarafından hasta güvenliği kavramı gündeme
getirilirken Institute of Medicine’nin 1999 yılında yayımladığı rapor ile tüm dünya’da “hasta
güvenliği” kavramına dikkat çekilmiştir. Ülkemizde resmi olarak Hasta Güvenliği kavramına
2000’li yılların başından itibaren vurgu yapılmıştır.
Bu makalede tıbbi hatalar ve beraberinde doğan sorunların azaltılması açıcından önemli olan
hasta güvenliği tarihçesine yer verilecektir.
Anahtar Kelime: Hasta Güvenliği; Tarihçe.

ABSTRACT
Despite the frequent focus on in recent years which has existed since ancient times "Patient
Safety" concept is defined as the protection of the patient from adverse events and mistakes
during health care.
Patient safety concept is based on the Hammurabi Laws in 1700 BC. In the law, emphasizes
the importance of the patient safety at that time by providing the penalties that the physician
will receive in cases that result in the injury or death of the patient. In the world, the concept
of patient safety was first introduced by Harvard Medical Practice in the 1990s, and then the
Institute of Medicine published the report in 1999, attention was drawn to the concept of
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Patient Safety all over the world. In our country, the concept of patient safety has been
emphasized since the beginning of 2000's.
This article will cover the history of patient safety, which is important for reducing medical
errors and associated problems.
Key Words: Patient Safety kaynak; History.
GİRİŞ
Dünya sağlık Örgütü (WHO) hasta güvenliği kavramının tanımını “hastaların sağlık bakımı
ile ilgili hatalar ve istenmeyen durumlardan korunması” şeklinde yapmıştır (WHO, 2014).
Institute of Medicine (IOM) ise hasta güvenliğini “kurumlarda hata olasılığını en aza
indirecek, hata oluştuğunda hataları belirleme olasılığını artıracak kurumsal sistem ve
süreçlerin oluşturulmasıyla istemeyerek yapılan hatalardan bağımsız olma” şeklinde
tanımlamıştır (Ilan ve Fowler, 2005). Yeni bir kavram olmayan hasta güvenliği, 1999 yılında
yayınlanan IOM’nın “To Err Is Human: Building A Safer Health System” (Hata İnsana
Özgüdür: Güvenli Sağlık Sistemi Oluşturulması) adlı raporu ile birlikta hasta güvenliği
konusunda sağlık kurumları ve toplumunun farkındalığı artmış ve son yıllarda pek çok ülkede
tıbbi hataları önleme ve hasta güvenliğini sağlama konusunda çalışmalar yapılmıştır (Slater
and etc., 2012).
Son yıllarda hasta güvenliği kavramı sağlık alanının önemli konularından biri haline gelse de
eski çağlardan beri tıp tarihinde yer aldığı kanıtlar bulunmaktadır. M.Ö 1700’li yıllarda Babil
Kralı Hamurabi tarafından hazırlanan “Hamurabi Kanunları” 2018. Maddesinde

“Eğer

hekim, ağır yaralı adamın bronz neşterle üzerinde çalışıp adamın ölümüne sebep olursa veya
adamın göz bölgesini bronz neşterle açıp, adamın gözünü kör ederse, cerrahın bileklerini
kesilecektir”

ifadesi ile cerraha hasta güvenliğini tehdit eden durumlarda yaptırım

uygulanabileceğine yer verilmiştir. 1860 yılında İngiliz doktor Thomas Sydenham’un
vurguladığı ancak Hipoktara mal edilen “primum non nocere” -önce zarar verme- sözü
mottosu haline gelmiştir. Florence Nightingale ise “bir hastanenin hastaya ilk önce zarar
vermemeye çalışması gerekiyor, bir hastanenin yapmaması gereken ilk şey mikrop saçmaktır”
sözleri ile hasta güvenliğini tehdit eden durumlardan biri olan hastane enfeksiyonlarına vurgu
yapmıştır (Dilmen, 2016). Sağlık Bakanlığı tarafından 1998 yılında hazırlanan “Hasta
Hakları Yönetmeliği” son maddesi dışında Avrupa Hasta Hakları Bildirgesi'nin benzeridir.
Yönetmeliğin son maddesinde her kurumun hastaların kolayca görüp okuyabileceği alanlara
Hasta Hakları Bildirgesi’ni asmalarını belirtmiştir.

“Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları

Uygulamalarına ilişkin Yönerge” de ise hizmet kalitesinin artırılarak hasta hakları ihlallerinin
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engellenmesi, sağlık hizmetlerini verirken insan onurunun korunması ve hasta haklarının ihlal
edilmesi için hukuki yollara başvurulması gerektiği belirtilmiş ve hasta haklarına dair usul ve
easaslara yer verilmiştir (Türkmen, 2015). Ülkemizde 2009 yılında hasta güvenliği konusunda
resmi gazetede yayınlanan “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliği’nin
Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”inde hasta ve çalışan
güvenliğinin

sağlanması

konusunda

sağlık

kurumlarında

dikkat

edilmesi

gereken

uygulamalara yer verilmiş ve sağlık kurum ve kuruluşlarının tebliğde yer alan hükümleri
doğrultusunda hareket etmesi, gerekli iç düzenlemeleri yaparak hasta ve çalışan güvenliğinin
sağlanması konusunda yükümlü tutulmuştur (Sağlık Bakanlığı, 2009). Sağlık Bakanlığının
2011 Yılında Yayınladığı 3 Bölüm 12 Maddeden Oluşan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin
Sağlanmasına Dair Yönetmelik” İle Hasta Ve Çalışan Güvenliği Konusunun Ana Hatları
Belirlenmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2011).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Hasta güvenliği ile; morbidite ve mortalitenin azalması, taburculuk süresinin kısalması,
hastane ve hasta için maliyetin azalması, sağlık hizmetlerinde kalitenin artması
sağlanmaktadır. Bu nedenle klinik alanda tıbbi hataların azaltılması ve hata olduğunda
bildirimin sağlanması için sağlık çalışanlarının hizmet içi eğitimlerle farkındalıklarının
artırılması ve hasta güvenliğini tehdit eden durumlar yaşandığında ise yaptırımların
uygulanması önerilmektedir.
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ÖZET
Ventilatörler diğer deyişle yapay solunum cihazları; inspiryum sırasında alveollere hava
dolması için gerekli enerjiyi sağlayan inspirasyon kaslarının aktivitesini arttıran ya da yerine
kullanılan araçlardır (1). Tarihsel süreç içerisinde anestezi ve yoğun bakımdaki gelişmeler, bu
cihazların da çalıştırıcı mekanizmaya göre, negatif veya pozitif basınç kullanımına göre,
ventilasyon periyoduna göre değişik şekillerde sınıflandırılmasına neden olmuştur
(2).Akciğerlerin yapay solunumu toraksın çevresindeki ortam basıncını azaltarak (negatif
basınç) ya da havayollarının basıncını arttırarak ( pozitif basınç) iki şekilde sağlanır (1).
18. yüzyılda boğulma durumlarında ağızdan ağıza yapılan suni solunum birinci basamak
tedavi haline gelmiştir. Makineler tarafından otomatik olarak yapılan suni solunumun ilkel
şekli ise, ancak 150 yıl sonra ortaya çıkabilmiştir. Draeger tarafından 1907 yılında ilk olarak
bu makineler ticari olarak üretilmeye başlanmış ancak sadece yeniden canlandırma veya
kurtarma aparatları olarak kullanılmışlardır (1).
Çelik akciğer olarak bilinen negatif basınçla çalışan klasik tank ventilatörü, 1930’lu yıllarda
Amerika’daki polio salgınında kullanılmıştır. Ancak bu cihazların çok yer kaplaması, hasta
bakımının iyi olmaması, dolaşımı etkilemesi gibi yan etkileri mevcuttur (3,4). Otomatik yapay
ventilatörlerin gelişmesindeki diğer bir adım ise, 1952 yılında Danimarka’daki polio salgınıdır. Danimarkalı doktorlar polioya bağlı mortaliteyi, trakeostomi ve manuel pozitif basınçlı
ventilasyon ile %80’den %20’ye düşürmeyi başarmışlardır. Hastaların elle ventilasyonunun
sağlanmasında ise 1400 üniversite öğrencisi çalışmıştır (1,4).
Bu makalede; yaşama yaşam katan bu nedenle yaşamsal önem taşıyan ventilatörlerin
geçmişten günümüze kendi yaşam mücadeleleri, tarihteki gelişimsel süreçleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ventilatör; Solunum; Gelişim.
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ABSTRACK
Ventilators, in other words artificial respirators; (1) which increase or increase the activity of
the inspiratory muscles that provide the energy required to inflate the alveoli during
inspiration. Historically, improvements in anesthesia and intensive care have caused these
devices to be classified according to the ventilation period according to the use of negative or
positive pressure, according to the actuating mechanism (2). The artificial respiration of the
lungs is reduced by reducing the ambient pressure (negative pressure) is also provided in two
ways by increasing the pressure of the airways (positive pressure) (1)
In the 18th century, artificial respiration, which was performed by mouth in cases of
drowning, was the first-line treatment. The primitive shape of the artificial respiration, which
is automatically generated by the machines, could only have emerged after 150 years. In
1907, these machines were first commissioned commercially by Draeger, but were only used
as resuscitation or rescue apparatus (1).
The classic tank ventilator, known as the iron lung, operated with negative pressure, was used
in the polio epidemic in the US in the 1930s. However, these devices have side effects such as
a lot of space, poor patient care, circulatory influences (3,4). Another step in the development
of automatic artificial ventilators is polio secretion in Denmark in 1952. Danish doctors have
been able to reduce polyolectomy mortality from 80% to 20% with tracheostomy and manual
positive pressure ventilation. In the manual ventilation of the patients, 1,400 university
students worked (1,4).
In this article; the developmental processes of the ventilators, which are vital in their lives,
from the past to the present day and their own life struggles have been investigated.

Key Words: Ventilator; Respiration; Development.
VENTİLATÖRÜN TARİHSEL YOLCULUĞU
Yapay solunum cihazları (ventilatörler); inspiryum sırasında alveollere hava dolması için
gerekli enerjiyi sağlayan inspirasyon kaslarının aktivitesini arttıran ya da yerine kullanılan
araçlardır (1). Tarihsel süreç içerisinde anestezi ve yoğun bakımdaki gelişmeler bu cihazların
da çalıştırıcı mekanizmaya göre, negatif veya pozitif basınç kullanımına göre, ventilasyon
periyoduna göre değişik şekillerde sınıflandırılmasına neden olmuştur (2).Akciğerin yapay
solunumu iki şekilde sağlanır; toraksın çevresindeki ortam basıncını azaltarak (negatif basınç)
ya da havayollarının basıncını arttırarak ( pozitif basınç). Negatif basınçlı ventilatörler,
toraksın ya da boynun altından tüm vücudu kaplayacak şekildedir (tank ventilatör ya da demir
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akciğer).Bu tip ventilatörler, uzun dönem ya da gece boyu solunum desteğine ihtiyaç duyan
poliomiyelit gibi solunum kasları güçsüzlüğü bulunan hastalarda kullanılmaktadır. Tank
ventilatörler; yer kaplaması, hastaya erişimin zor olması gibi nedenlerden ötürü genel yoğun
bakım ünitelerinde kullanıma uygun değildi, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde endotrakeal
entübasyondan kaçınmak için kullanılmaktaydılar. Pozitif basınçlı ventilatörler inspirasyonu
kontrol etmektedir, ekspirasyon pasiftir. İki çeşidi bulunmaktadır; basınç üretici ve akım
üretici ventilatörler. Akım üretici ventilatörde; inspirasyon gaz akımı tamamen ventilatör
tarafından sağlanır, akciğer mekaniklerinin etkisi yoktur. Basınç üretici ventilatörde ise
akciğerlerin havalanması yalnızca ventilatörün sağladığı basınca değil, respiratuar direnç ve
uyuma da bağlıdır (1).
Yardımcı ventilasyon; Eski Mısır ve Yunanlara kadar dayanan binlerce yıl öncesi ait bir
kavramdır. Ağızdan ağıza solunum, pozitif basınçlı ventilasyonun ilk görülen ilkel şeklidir ve
incilde Elyasa Peygamberin ölü bir çocuğu canlandırdığı olayda geçmektedir. Endotrakeal
entübasyon ilk tanımlayan ise Hipokrat’tır.1500’lü yıllarda Belçikalı anatomi profesörü
Andreas Vesalius, ağızdan ventilasyon için yangın körüğü kullanmıştır.1776 da John Hunter,
biri inhalasyon diğeri exhalasyon olmak üzere çift körüklü sistemi, dişi köpek akciğeri
üzerinde geliştirmiştir.1800’lerin ortalarında ise körük tipi ventilasyonun alveol rüptürü,
amfizem, tansiyon pnömotoraks gibi komplikasyonlara yol açtığı bildirilmiştir. 1800’lerin
ortalarından 1900’lerin ortalarına kadar yaygın olarak negatif basınçlı ventilatörler (özellikle
çelik akciğer) kullanılmıştır (3).
On sekizinci yüzyılda boğulma durumlarında ağızdan ağıza yapılan suni solunum birinci
basamak tedavi haline gelmiştir. Makineler tarafından otomatik olarak yapılan suni
solunumun ilkel şekli ise ancak 150 yıl sonra ortaya çıkabilmiştir. Draeger medikal tarafından
1911 yılında Draeger Pulmotor adıyla üretilen bu araçlar ticari olarak üretilmeye başlanmış
ancak sadece yeniden canlandırma veya kurtarma aparatları olarak kullanılmaktaydılar (1,3).
19. yy dan 20. yy’ın ortalarına kadar yaygın kullanılan negatif basınçlı ventilatörlerin ilk
dizaynı olan tüm vücut tipi ventilatörler (tank ventilatör) İskoç doktor John Dalziel tarafından
1838 yılında tasarlanmıştır. 1904’de Sauerbrach negatif basınçlı operasyon tankını
geliştirmiştir. Hastanın başı dışında tüm vücudu tankın içinde bulunmaktadır. Tank,
cerrahların operasyonlarını yapmak için içerisine girebilecekleri kadar geniştir. Hastanın alt
extremiteleri, flexible bir torbanın içerisindedir. Bu torbanın amacı pozitif basınç uygulayarak
kanın alt extremitelerde göllenmesini önlemektir. Drinker ve Shawn’un çelik akciğer olarak
bilinen negatif basınçla çalışan ventilatörü 1930’lu yıllarda Amerika’daki polio salgınında
kullanılmıştır. Ancak bu cihazların çok yer kaplaması, hasta bakımının iyi olmaması, dolaşımı
760

etkilemesi gibi yan etkileri mevcuttur. Hasta çenesine kadar makinenin içerisindedir.
Silindirin içerisinde vakumla oluşturulan negatif basınçla birlikte göğüs genleşir, pulmoner
basınç azalır ve hava akciğerlere dolar. Negatif basıncın ortadan kalkmasıyla birlikte pasif
exhalasyon gerçekleşir (3,4,5). Otomatik yapay ventilatörlerin gelişmesindeki diğer bir adım
ise 1952 yılında Danimarka’daki polio salgınıdır. Danimarkalı doktorlar polioya bağlı
mortaliteyi, trakeostomi ve manuel pozitif basınçlı ventilasyon ile %80’de %20’ye düşürmeyi
başarmışlardır. Hastaların elle ventilasyonunun sağlanmasında 1400 üniversite öğrencisi
çalışmıştır (1,5,6,7). Zamanla birçok negatif basınçlı ventilasyon çeşidi geliştirilmiştir (
yağmurluk tipi, göğüs zırhı gibi ).Ancak çeşitli nedenlerden ötürü 1960’larda negatif basınçlı
ventilasyondan uzaklaşılmaya başlanmıştır (3,4,5).
1950’lerden sonra maske ve körükle çalışan noninvaziv pozitif basınçlı ventilatörün ilk
formları yaygın şekilde kullanılmaya başlanmış ve ventilatör modlarının gelişmesine neden
olmuştur.1950-1960 arasında sıklıkla kullanılan iki temel ventilasyon modu bulunmaktadır;
volüm kontrollü ve basınç sınırlı. Basınç sınırlı mod, nebül tedavisi için dizayn edilmiştir.
Volüm

kontrollü

mod

ise

sedasyon

gerektirdiği

için

son

çare

olarak

kullanılmaktadır.1950’lerin sonu ve 1960’lı yıllarda otomatik kontrollü ventilasyonun
yararları anlaşılmaya başlanmıştır.1958’de Arnold St J. Lee tarafından ilk oksijen basıncına
dayanıklı ventilatör üretilmiştir. 1960 ve 1970’li yıllarda, hastanın akciğer mekaniğinden
bağımsız olarak ön ayarlı tidal volüm sağlayabildiği için primer olarak volüm kontrollü
modlar kullanılmıştır. 1970’lerin ortası ve 1980’lerin başında hasta tetikleyici modlar
geliştirilmiştir.1973 yılında hastaların ventilatörden ayrılmasını desteklemek için aralıklı
zorunlu ventilasyon kullanılmıştır. 1980’lerin başında, hastaların kendi inspirasyon eforunun
uzaması için basınç destekli modlar kullanılmıştır. 1990’lı yıllarda yeniden ele alınan
ventilatörlerde mikro işlemciler inspirasyon tepe basıncı, ortalama havayolu basıncı ve
devamlı pozitif havayolu basıncını ölçmektedir (3).
Son 20 yıl içerisinde ise cihazlardaki gelişmeler, insan fizyolojisinin ve mekanik ventilatörün
insan vücuduna etkisinin anlaşılması ile birlikte mekanik ventilasyonda devrim yaratılmıştır.
Ventilatörler artık hastanelerin tüm birimlerinde bulunabilmektedir.
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ÖZET
İnsan gereksinimlerinden doğmuş bir meslek olan hemşirelik oldukça zengin bir geçmişe
sahiptir. Hemşirelik mesleğinin kökleri binlerce yıl öncesine, insanın varoluşuna kadar
dayanmaktadır. Ülkemizin tarihinde hemşireliğin önemi savaşlarla ortaya çıkmış olup Türk
Hemşirelik Tarihi savaşlara dayanmaktadır. Balkan Savaşları’nda gönüllü Kızılay Hemşiresi
olarak çalışan Safiye Hüseyin Elbi ilk diplomalı ve Türk hemşire liderlerimizden birisi olarak
kabul edilmektedir. Hemşire liderlerden bir diğeri ise Ayşe Rüçhan Tüzün’dür.
Ayşe Rüçhan Tüzün “Türkiye’de hekimler batı ölçütleriyle yetişirken, hemşirelerin de
eğitiminin geliştirilmesi ve ülkemiz de nitelikli hemşirelerin yetiştirilmesi” ilkesi ile
hemşirelikte yükseköğrenim idealinin temelini oluşturan lider hemşirelerden biridir. Tüzün,
hemşirelik bakım hizmetini bir bütün olarak görmüş insan gereksinimlerinin karşılanması,
fizyolojik fonksiyonların işlevselliğinin korunması ve organizmayı her türlü risk ve
tehlikelerden koruma öğretisi üzerine temellenen Hemşirelik Esasları dersini, bir anlamda
Hemşirelik Anabilim Dallarının derslerinin dayanağı saymıştır.
Ayşe Rüçhan Tüzün, Colombia Üniversitesi’nde hemşirelik eğitimine ilişkin birçok farklı
dersin yanı sıra “Hemşirelik Tarihi Felsefesi ve Prensipleri, Hemşirelik Esasları ve Tekniği,
İleri Araştırma Metotları” derslerini almış ve böylece Hemşirelik Esasları Dersi’nin kurucu
hocası olmuştur. Ülkemizde ilk kez “Hemşirelik Süreci Sistemi-Planlı Bakım, İnsana
Bütüncül Yaklaşım Modeli”nin ele alınmasını sağlayarak mesleğimize önemli katkıda
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler; Hemşire; Lider; Hemşirelik Esasları; Ayşe Rüçhan Tüzün.
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ABSTRACT
FUNDAMENTALS OF A NURSING LEADER: AYŞE RÜÇHAN TÜZÜN
Nursing, a profession born from human needs, has a very rich history. Its roots are based on
the existence of human-beings up to thousands of years ago. The importance of nursing
appeared in our country thanks to wars and Turkish Nursing History dates back to these wars.
Safiye Hüseyin Elbi, having worked as a volunteering nurse for the Kızılay in Balkan Wars,
was the first nurse to have a degree and is considered as one of Turkish nursing leaders.
Another one of the nursing leaders is Ayşe Rüçhan Tüzün.
Ayşe Rüçhan Tüzün is one of the nursing leaders who has set the ground for higher education
ideal in nursing in consideration with the principle “improving nursing training and raising
qualified nurses in our country while the doctors are raised in accordance with western criteria
in Turkey”. Tüzün has considered nursing health care as a whole and, in one sense,
Fundamentals of Nursing course, which is based on the doctrine of meeting human needs,
protecting functionality of physiological functions, and protecting the organism from all kinds
of risks and dangers, as a basis of courses in Nursing Department.
Ayşe Rüçhan Tüzün took “Nursing History Philosophy and Principles, Fundamental and
Technics of Nursing, Advanced Research Methods” courses as well as many different courses
regarding nursing raining in Colombia University; hence, she became the founder of
Fundamentals of Nursing course. She made significant contributions to our profession by
initially addressing “Nursing Process System-Planned Care, Holistic Humanistic Approach
Model” in our country.
Key Words; Nurse; Leader; Fundamental of Nursing; Ayşe Rüçhan Tüzün.
HEMŞİRELİK ESASLARININ LİDERİ: AYŞE RÜÇHAN TÜZÜN
İnsan gereksinimlerinden doğan, bireylerin sağlığını korumak, geliştirmek, bireye bakım
vermek ve bireyin güvende olduğunu hissetmesini sağlamak amacıyla ortaya çıkan
hemşirelik, oldukça zengin bir geçmişe sahiptir. Hemşirelik mesleğinin kökleri binlerce yıl
öncesine, insanın varoluşuna kadar dayanmaktadır (1,2,3). Ülkemizin tarihinde hemşireliğin
önemi savaşlarla ortaya çıkmış olup Türk Hemşirelik Tarihi Savaşlara dayanmaktadır (2).
Osmanlı Devleti’nin ömrünün sonuna yaklaştığı 1911 yılında Trablusgarp, 1912 yılında
Balkan Savaşları sırasında savaş yaralıları ya da askerlerde salgın hastalıkların büyük
kayıplara yol açmıştır. Yaşanan büyük kayıplar, hasta bakım hizmetleri ve dolayısıyla
hemşirelik hizmetlerinin ne denli gerekli olduğunu ortaya koymuş ve acil önlem alınmasına
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karar verilmiştir (4,5). Bu amaçla 1911’de Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) tarafından, Dr.
Besim Ömer Paşanın desteğiyle, 6 ay süreli ilk hemşirelik kursu açılmıştır. Buradan mezun
hemşireler Balkan ve I. Dünya Savaşı’nda görev yapmıştır. Balkan Savaşları’nda gönüllü
Kızılay Hemşiresi olarak çalışan Safiye Hüseyin Elbi ilk diplomalı ve Türk hemşire
liderlerlerimizden birisi olarak kabul edilmektedir (4,5,6).
Türk hemşire liderlerden bir diğeri ise Ayşe Rüçhan Tüzün’dür. Ayşe Rüçhan Tüzün
“Türkiye’de hekimler batı ölçütleriyle yetişirken, hemşirelerin de eğitiminin geliştirilmesi ve
ülkemiz de nitelikli hemşirelerin yetiştirilmesi” ilkesi ile hemşirelikte yükseköğrenim
idealinin temelini oluşturan lider hemşirelerden biridir. Tüzün, hemşirelik bakım hizmetini bir
bütün olarak görmüş İnsan gereksinimlerinin karşılanması, fizyolojik fonksiyonların
işlevselliğinin korunması ve organizmayı her türlü risk ve tehlikelerden koruma öğretisi
üzerine temellenen Hemşirelik Esasları dersini, bir anlamda Hemşirelik Anabilim Dalları’nın
derslerinin dayanağı saymıştır (7).
Ayşe Rüçhan Tüzün, 1925 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş, İstanbullu zengin ve eğitimli
bir ailenin kızıdır. İstanbul Işık Lisesi, Nişantaşı Kız Enstitüsü’nden mezun olmuştur.
Hemşireliğe olan ilgisi nedeniyle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimini yarım
bırakmış, Kızılay Hemşire Okulu’na kaydını yaptırmış ve mezun olduğu okula talim
hemşiresi olarak atanmıştır. İngiltere’ye giderek hemşirelik eğitimini incelemiş ve öğretim ve
yönetim kurslarına katılmış olan Tüzün, kursların ardından Columbia Üniversitesi Hemşirelik
Fakültesi’ne gönderilmiştir. Eğitimlerin ardından Türkiye’ye dönen Tüzün 1957-1959 yılları
arasında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nun öğretim elemanı kadrosunda yer
almıştır. Colombia Üniversitesi’nde hemşirelik eğitimine ilişkin birçok farklı dersin yanı sıra
“Hemşirelik Tarihi Felsefesi ve Prensipleri, Hemşirelik Esasları ve Tekniği, İleri Araştırma
Metodları” derslerini almış ve böylece Hemşirelik Esasları Dersi’nin kurucu hocası olmuştur.
1964-1970 yılları arasında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nun müdür
yardımcılığı görevini sürdürmüş ve 1970 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu’na geçmiştir. 1970-1981 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmış ve “Hemşireliğin Temel İlke ve
Uygulamaları” ile “Hemşirelik Esasları” dersini yürütmüştür. Ülkemizde ilk kez “Hemşirelik
Süreci Sistemi-Planlı Bakım, İnsana Bütüncül Yaklaşım Modeli”nin ele alınmasını sağlayarak
mesleğimize önemli katkıda bulunmuştur (8).
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Ayşe Rüçhan Tüzün, 1981 yılının sonunda, klinik uygulamalar sırasında fazla yorulduğunu,
ağrılarının olduğunu, klinik uygulamaları daha fazla yürütemeyeceğini belirtmiş ve eğitimin
çok önemli bir parçası olan uygulamalara katılmadan, hocalık yapılamayacağı gerekçesiyle
emekli olmaya karar vermiş ve okuldan ayrılmıştır. Rüçhan Hocamız, yaşamının son yıllarını
İstanbul’da geçirmiştir ve 2002 yılının Kasım ayında aramızdan ayrılmıştır (7,8).
Hemşirelik tarihinde önemli yere sahip olan liderlerimizin günümüz ve gelecek hemşirelere
tanıtılması hemşireliğin dünü, bugünü ve geleceğini anlamalarını sağlamaktadır (7).
Dolayısıyla alanlarında öncü kişilerin hayatları, meslek adına yaşadığı zorluklar,
mesleklerinin ilerlemesi adına sağladığı katkılar gün yüzüne çıkarılarak, gelecek nesillerin
bundan faydalanması, mesleklerin ilerlemesi adına büyük katkılar sunacaktır (2).
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ÖZET
Lider hocalarımızdan biri olan Ayşe Rüçhan Tüzün’ün ülkemiz hemşireliğine en büyük
katkısı,

1960’lı

yıllarda,

Türkiye’de

Hemşirelikte

Yüksek

Öğretim

programının

oluşturulmasıdır. Hemşirelik ile ilgili ideallerinin gerçekleşmesi için olağanüstü çaba
harcamıştır. Ülkemizde ilk kez “Hemşirelik Süreci Sistemi-Planlı Bakım, İnsana Bütüncül
Yaklaşım Modeli” nin ele alınmasını sağlayarak mesleğimize önemli katkıda bulunmuştur.
Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı’nın kurucularındandır. Rüçhan Tüzün’ün mesleğe
katkıları ülkemizde çağdaş hemşireliği korumamız ve geliştirmemiz için daima bize ışık
tutacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hemşire; hemşirelik; lider; Rüçhan Tüzün
ABSTRACT
The greatest contribution of Ayşe Rüçhan Tüzün who is the one of our nursing leaders was
the launching of the Higher Education Program in Nursing in Turkey. She has made
extraordinary efforts for her ideals to be real. She has made an important contibution to our
profession by addressing “Nursing Process System-Planned Care, Holistic Humanistic
Approach Model” for the first time in our country. She is the founder of the Department of
Nursing Fundamentals. Rüçhan Tüzün’s contributions to the profession will always shed light
on us to protect and improve contemporary nursing in our country.
Key words: Leader; nurse; nursing; Rüçhan Tüzün
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GİRİŞ
Ayşe Rüçhan Tüzün, Türkiye’de hemşirelik mesleğinin profesyonelleşmesinde büyük
katkıları bulunan liderlerimizden biridir. Ülkemizde lisans eğitiminin temellerinin atılmasında
yurt dışında eğitim alan ilk hemşirelerdendir. Hemşirelik tarihinde önemli yere sahip olan
liderlerimizin günümüz ve gelecek hemşirelere tanıtılması hemşireliğin dünü, bugünü ve
geleceğini anlamalarına yardımcı olması amacıyla bu yazı yazılmıştır.
KISA YAŞAM ÖYKÜSÜ ve MESLEKİ EĞİTİMİ
Ayşe Rüçhan Tüzün, 1925 yılında İstanbul’da doğmuştur (1,2). Önce İstanbul Işık Lisesinden
(1942), ardından Nişantaşı Kız Enstitüsünden (1945) mezun olan Tüzün, İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesinde kısa bir dönem okuduktan sonra fakülte eğitimini bırakmıştır.
Hemşireliğe olan ilgisi nedeniyle Kızılay Hemşire Okuluna kaydını yaptırmıştır ve 1948
yılında mezun olduğu okula talim hemşiresi olarak atanmıştır (1-4). Kızılay Bursu ile 19511952 yıllarında İngiltere’ye giderek Bristol ve Sheffield Hemşire Okulları’ndaki eğitimi
incelemiş ve London Royal College of Nursing’ de Öğretim ve Yönetim kurslarına katılmıştır
(2,3,5). Florence Nightingale Hemşirelik Mektepleri ve Hastaneleri Vakfı, hemşirelik
yüksekokulu açmak amacıyla Milletlerarası İktisadi İşbirliği Kurulu Ankara Mümessilliği
(ICA) ve Amerika Birleşik Devletleri Amerikan Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (A.I.D.)
yardımı ile 1953 yılında 7 kişilik burs kontenjanı sağlamıştır. Başvurular arasından seçilen 15
mezun hemşireye Ankara’da George Town Lisan Okulunda 6 ay süreyle dil kursu verilmiştir.
Kurs sonunda başarılı olan 14 aday arasına girmeyi başaran Tüzün, Eylül 1953’de Columbia
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine gönderilmiştir (1,2,4,6-10). Eylül 1956’da yurda dönen
ilk grupta yer almıştır. Amerikalı iki hemşire müşavir (Mrs. Eugenia K.Spalding ve Katherine
Sehl) ile birlikte Florence Nigihtingale Yüksek Hemşire Okulu’nun akademik temelini
başarılı bir şekilde oluşturmak için bilimsel bir araştırma yaparak, eğitim raporu (report of the
Educational Survey Preliminary to Establishment of the Higher Educational Program for
Nursing) hazırlamışlardır (1,2,4,6-10). Kum’un aktarımına göre; “Rüçhan, Perihan ve ben
Miss Spaulding yönetiminde “The Educatıonal Survey Preliminary to Establishment of the
Florence Nıghtıngale Hıgher Educatıonal Programme for Nursing” konulu araştırma
çalışmalarına başlayıp üç ayda tamamladık”(11). Rüçhan Tüzün, 1957 yılına kadar Kızılay
Hemşire Okulu talim hemşireliği, Şişli Hemşire Laborant Okulu öğretim yardımcılığı ve
Cebeci Sağlık Kolejinde müdür yardımcılığı yapmıştır (2,3,5). Florence Nightingale
Hemşirelik Yüksekokulunun 1957-1959 yılları arasında öğretim elemanlarının ilk kadrosunda
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yer almıştır. Columbia Üniversitesinde hemşirelik eğitimine ilişkin birçok farklı dersin yanı
sıra “Hemşirelik Tarihi Felsefesi ve Prensipleri, Hemşirelik Esasları ve Tekniği, İleri
Araştırma Metodları” derslerini almış ve böylece Hemşirelik Esasları Dersi’nin kurucu hocası
olmuştur. 1964-1970 yılları arasında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulunun
müdür yardımcılığı görevini sürdürmüş ve 1970 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu’na geçmiştir. 1970-1981 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışmış ve “Hemşireliğin Temel İlke ve
Uygulamaları” ile “Hemşirelik Esasları” dersini yürütmüştür (2,7,9). 1959’da Almanya’da
“Endüstri Sağlığı” seminerine katılmıştır. Sağlık Bakanlığı delegesi olarak 1964’te
Almanya’da, gelişmekte olan Ortadoğu ülkeleri için düzenlenen “Sağlık Eğitimi” ve 1965’te
Merkezi Antlaşma Teşkilatı (CENTO) üyeleri için Tahran’daki aynı konulu seminerlere,
1967’de Fransa’da Uluslararası Hemşirelik Konseyi’nin (ICN) direktörler toplantısına Türk
delegesi olarak katılmıştır2,3. Mesleki faaliyetleri arasında Türk Hemşireler Derneği’nde
Genel Sekreterlik, ikinci Başkanlık ve Başkanlık, Kızılay Mezunları ve Florence Nightingale
Mezunları Dernekleri’nde üyelik ve Türk Hemşireler Derneği Ankara Şubesinde ikinci
Başkanlık yer almaktadır. Türkçe ve İngilizce çeşitli dergilerde makaleleri yayınlanmış olup
uluslararası çeşitli mesleki toplantılara katılmıştır (5). Türk Hemşireler Dergisi’nin 1978 yılı
2. sayısında “Hemşirelik Eğitiminin Tarihi Gelişimi ve Temel İlkeleri” adlı makalesi
yayınlanmıştır. Bu makalede hemşireliğin tarihsel gelişimi ve ülkemizde geçirdiği aşamaları
kaleme almıştır (3).
MESLEKİ DENEYİMİ ve KATKILARI
Rüçhan Tüzün Hocamızın ülkemiz hemşireliğine en büyük katkısı, 1960’lı yıllarda,
Türkiye’de Hemşirelikte Yüksek Öğretim programının başlatılabilmesi için, Fahrunnisa
Seden rehberliğinde, değerli öncülerimiz Prof. Dr. Perihan Velioğlu ve Prof. Dr. Eren Kum ile
birlikte olağanüstü çaba harcamasıdır1. Tüzün’ün hemşirelikte yükseköğrenim idealinin
temelinde yatan anlayış “Türkiye’de hekimler batı ölçütleriyle yetişirken, hemşirelerin de
eğitiminin geliştirilmesi ve ülkemiz de nitelikli hemşirelerin yetiştirilmesi” ilkesi olmuştur.
Tüzün, hemşirelik bakım hizmetini bir bütün olarak görmüştür. İnsan gereksinimlerinin
karşılanması, fizyolojik fonksiyonların işlevselliğinin korunması ve organizmayı her türlü risk
ve tehlikelerden koruma öğretisi üzerine temellenen Hemşirelik Esasları dersini, bir anlamda
Hemşirelik Anabilim Dallarının derslerinin dayanağı saymıştır1. “Hemşirelik Haftası”
kutlamaları programı kapsamında (1980-1981) ülkemizde ilk kez “Hemşirelik Süreci SistemiPlanlı Bakım, İnsana Bütüncül Yaklaşım Modeli” nin meslektaşlarımıza panel olarak
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sunulmasını sağlamıştır (1,2). Bu konferans hem ilgi uyandırmış, hem de şaşkınlık
yaratmıştır. Çünkü bakım hizmetini sistematik, akılcı, neden-sonuç ilişkilerini kavranıp,
bilimsel bir temele dayandırılması o yıllar henüz bilinen bir yöntem değildi1.
EMEKLİLİĞE KARAR VERMESİ
1981 yılı sonunda Rüçhan Hoca’mız, klinik uygulamalar sırasında fazla yorulduğunu,
ağrılarının olduğunu belirtip, klinik uygulamaları daha fazla sürdüremeyeceğini söylemiş ve
eğitimin çok önemli bir parçası olan uygulamalara katılmadan, hocalık yapılamayacağı
gerekçesiyle emekli olmaya karar vermiş ve okuldan ayrılmıştır (1). Rüçhan Tüzün yaşamının
son yıllarını İstanbul’da Nişantaşı’nda geçirmiştir. Kasım 2002’de aramızdan ayrılmıştır (2).
Vefat haberi Hacettepe Bülteni Kasım-Aralık 2002 sayısında duyurulmuştur (12).
HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER
Çalışma arkadaşı Prof. Dr. Meliha Atalay’ın izlenimlerine göre; “Rüçhan Hanım işine her
zaman erken gelip geç giden bir hoca idi. Ulaşılabilirdi, gerektiği zaman hepimize
danışmanlık yapardı. Sürekli okuma alışkanlığı olan bir hoca olduğu için, güncel
gelişmelerden haberdardı. Bu nedenle de onunla çalışan bizler için çok iyi bir modeldi.
Hemşirelik bakım hizmetini bir bütün olarak görürdü. Rüçhan hocamız hemşirelik esasları
ana bilim dalını, hemşirelikte temel ilke ve uygulamalar bağlamında sadece becerilerin
öğreten bir ana bilim dalı olmadığını savunmuştur (1). “Rüçhan Hanım klinik uygulama
becerileri çok yetkin bir hemşireydi. İşlem uygulamalarını büyük bir titizlikle ve güven veren
hava ile yapardı. Öğrencilerimize işlem sırasında sorular sorup, adeta iyi bir tartışma (ve
sınav) ortamı yaratırdı. Bazen öğrencilerimizin korku ya da çekince yaşadıklarını da
belirtmeliyim” (1). “Rüçhan Hanım birkaç İngilizce dergiye abone idi. İngilizce dil sorunu da
olmadığı için sürekli yayın takip ederdi. Okuduklarını bizimle paylaşır, ortak ederdi.
Hastalara yapılan tüm uygulamaların, neden ve nasıl yapıldığını bilmemizin, bizim görev ve
sorumluluğumuz olduğunu her zaman fark etmemizi sağlardı. Hemşirelik bakım ve uygulama
hatalarından insanların zarar görmesini affedilmez sayardı” (1). “Rüçhan hanımla gittiğimiz
konserlerde, onun güzel sanatlara olan yoğun ilgisini ve sanatın birçok alanında bilgisini fark
ettim. Rüçhan Hanım özel yaşamında da neşeli, esprili çok hoş sohbet ve öğretici bir insandı”
(1). “ Rüçhan Hanım bence kendine özgü bir ekoldü. Bilgili ve özgüveni yüksekti. Mesleğine
işine saygılı ve yeterliydi. Dürüst ve güvenilirdi. Tanıdıkça sevecen ve esprili yönünü
gördüm. Mesleğimizin öncülerinden önemli bir liderdi. Belki bize yazılı kaynaklar bırakmadı,
ancak varlığı ile büyük bir güvence idi” (1) . Prof. Dr. Filiz Ulusoy’un izlenimlerine göre;
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“Rüçhan Tüzün, Hemşirelik Esasları dersini verdi. Dersin teorik ve pratiğini, iç içe verirdi ve
uygulamasını yaptırırdı. Mükemmel uygulaması vardı. Saatini aksatmadan klinikte
öğrencilerinin başında olurdu”. “Önce kendisine uzak durdum ama ondaki cevheri keşfedince
onunla çalışmanın bir şans olduğunu anladım. Bazen biraz sert olabiliyordu ya da genç
öğrenciler ondan çekiniyordu. Mesleğine hakim ve aşıktı. Tüzün, Hemşirelik Esasları dersini
bilimsel zeminde ele alan ilk hocaydı. Ülkemizde bu dersi hak ettiği yere taşıdı”. “Rüçhan
Hanım benim tanıdığım yaşça en büyük olan hocaydı. Haliyle bazı sağlık sorunları vardı.
Biraz da incitildiğini düşünüyorum. Emekli olmayı uygun gördü” (M.F. Ulusoy, kişisel
iletişim, 19 Aralık 2016). Yrd. Doç. Dr. Selva Erhan Şentürk’ün izlenimlerine göre; “Rüçhan
Hocamız fevkalade bir hemşireydi. Çok titiz ve bilgiliydi. Bizler hemşireliği ondan öğrendik”
“İşe erken gelir, geç giderdi. Herkese danışmanlık yapardı. Sanatın pek çok alanında bilgisi
vardı ve güzel sanatlara yoğun ilgi gösterirdi. Neşeli, esprili, öğretici ve hoşsohbetti” (S.
Erhan Şentürk, kişisel iletişim, 27 Aralık 2016).
SONUÇ
Rüçhan Tüzün, Türkiye’de 1960’lı yıllarda, hemşirelikte yükseköğretim programının
başlatılabilmesi için olağanüstü çaba harcamıştır. Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı’nın hak
ettiği yere gelmesinde rol oynayan en önemli isimlerdendir. Ülkemizde ilk kez “Hemşirelik
Süreci Sistemi-Planlı Bakım, İnsana Bütüncül Yaklaşım Modeli” nin ele alınmasını
sağlayarak mesleğimize önemli katkıda bulunmuştur. Hemşireliğin meslekleşmesinde ilk yapı
taşlarını yerleştirmiş liderlerden biri olan Rüçhan Tüzün’ün mesleğe bilgisi ve
uygulamalarıyla katkıları ülkemizde çağdaş hemşireliği korumamız ve geliştirmemizde bize
örnek olacaktır. Sonuç olarak, hemşireliğin gelişmesine katkıda bulunan liderlerden birisi olan
Rüçhan Tüzün’ü tanımak ve tanıtabilmek için hemşirelik liderleriyle yapılan görüşmeler ve
ulaşabildiğimiz literatür bize ve gelecek nesillere ışık tutacaktır.
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RESPONSIBILITIES OF PEDIATRIC NURSE IN IMMUNIZATION IN THE LIGHT
OF NURSING REGULATION
Doç.Dr.Selmin ŞENOL1, Ar.Gör. Seda ARDAHAN SEVGİLİ1,
1

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, İzmir,
Türkiye

ÖZET
Bulaşıcı hastalıklar kişilerarası geçiş gösteren, büyük popülasyonlara yayılabilen ve onları
etkileyen hastalıklardır. Bulaşıcı hastalıklardan korunmada en güvenilir yöntem olan aşılama
ve buna bağlı bağışıklama ise immün sisteminin yapay yollarla uyarılarak enfeksiyon
etkenlerine karşı koruma oluşturulmasıdır. Bağışıklamanın amacı toplumda, özellikle bebek
ve çocuklarda aşı ile önlenebilir hastalıkların insidansını en aza indirmek, bu sayede bu
hastalıklar nedeniyle meydana gelen ölümleri ve sakatlıkları önlemektir. Dünyada
bağışıklama uygulamalarına ilişkin ilk bilgiler M.Ö. altıncı yüzyılda Uzak Doğu kayıtlarına
dayanmaktadır. Bu uygulamaları sonrasında çiçek hastalığı variolasyonu uygulamaları takip
etmiştir. Çiçek hastalığı bağışıklamasında ülkemiz de önemli bir konumda yer almıştır.
Sonrasında 1885’te Louis Pasteur’un kuduz aşısı, 1896 yılında tifo, 1923 yılında difteri,
1927’de difteri ve tetanos, 1981’de Hepatit B, 1995’te suçiçeği aşıları geliştirilmiştir. Dünya
Sağlık Örgütü’nün 1974’te yürürlüğe koyduğu Genişletilmiş Bağışıklama Programı ile ise
bağışıklama konusunda küresel anlamda başarı sağlanmıştır. Bu denli öneme sahip olan
bağışıklama uygulamalarında, kilit sağlık personeli konumunda yer alan hemşirelerin rol,
görev ve sorumlulukları yaşamsaldır. Derlemede hemşirelerin bağışıklama uygulamalarında
gün geçtikçe artan etkinliğinin vurgulanması amacıyla 1954 Hemşirelik Kanunu ve 2011
Hemşirelik Yönetmeliğinin karşılaştırılması yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: çocuk; hemşirelik; bulaşıcı hastalıklar; hemşirelik yönetmelikleri
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RESPONSIBILITIES OF PEDIATRIC NURSES IN IMMUNIZATION IN THE
LIGHT OF NURSING REGULATIONS

ABSTRACT
Infectious diseases have interpersonal transitions, diseases that can spread and affect large
populations. Immunization gained byvaccination, which is the most reliable method of
protection from infectious diseases, is the artificial protection of the immune system and
protection against infectious agents. The aim of immunization is to minimize the incidence of
vaccine-preventable diseases in the community, especially in infants and children, thus
preventing deaths and disabilities caused by such diseases. The first information about
immunization practices in the world is based on the records of the Far East in the sixth
century BC. Following these practices, the variolation of smallpox disease has occured. Our
country has an important position in the smallpox immunization. In 1885, Louis Pasteur's
rabies vaccine, typhoid fever in 1896, diphtheria in 1923, diphtheria and tetanus in 1927,
hepatitis B in 1981, and varicella vaccines in 1995 were developed. With the Extended
Immunization Program, which was put into effect by the World HealthOrganization in 1974,
global success has been achieved in immunization. In the review, a comparison of the 1954
Nursing Law and the 2011 Nursing Regulation was made to emphasize the increasing
effectiveness of nurses in immunization practices.

Keywords:child, nursing; infectious diseases; nursing regulations
GİRİŞ
Bulaşıcı hastalıklar tüm dünyada en sık rastlanan hastalık gruplarındandır. Özellikle
gelişmekte olan ülkelerde en önemli mortalite nedenleri arasında karşımıza çıkmaktadırlar
(Yalçın ve ark., 2010). Belirli bir zaman döneminde, bir coğrafi bölgede, tahmin edilenden
çok sayıda bulaşıcı hastalık görülmesi olarak adlandırılan salgınlar, kreşler ve okullarda da
görülerek çocuk sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Health Protection Agency
North West 2012; Akçay, 2016). Ülkemizde 0-6 yaş aralığındaki çocuklarda en sık görülen
hastalıkların üst solunum yolu enfeksiyonları olduğu ve görülme oranının 2014 yılında %41.9
iken 2016 yılında %42.6’ya yükseldiği belirlenmiştir (Türkiye Sağlık Araştırması, 2014).
Türkiye Sağlık Araştırması 2016 verilerine göre, çocuklarda en sık görülen diğer hastalıklar
%32.3 ile diyare, %11.1 ile alt solunum yolu enfeksiyonu ve %9.2 ile bulaşıcı hastalıklardır
(Türkiye Sağlık Araştırması, 2016).
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BAĞIŞIKLAMA
Bağışıklama bireyin immün sisteminin yapay yollarla uyarılarak enfeksiyon etkenlerine karşı
koruma oluşturulmasıdır. Bağışıklamada en çok kullanılan yöntem aşılama yöntemidir.
Amaç, özellikle bebekleri ve çocukları aşılayarak belirli hastalıklara yakalanma riskinin en
aza indirilmesidir (Çalış, 2017).
BAĞIŞIKLAMANIN TARİHÇESİ
Bağışıklama ve aşı konusunda bilinen ilk bilgiler M.Ö. 590 yılında Çin’de, hasta bireylerin
cildindeki enfeksiyon kaynağının, hasta olmayan bireylerin burun mukozasına sürülmesi ile
aşılama yapılmaya çalışıldığını göstermektedir. On birinci yüzyıla ait kayıtlardan
Hindistan’da Brahman rahibelerinin hafif çiçek geçiren bireylerden topladıkları kurutları
kurutarak, kıvrık gümüş tüplerle sağlam bireylerin burnuna üfleyerek onları aşıladıkları
anlaşılmaktadır. Çiçek aşısı ülkemizde de eski tarihlerden beri uygulanan bir aşı türü olarak
bilinmektedir. On sekizinci yüzyılda (1717 yılında) İstanbul’da bulunan İngiliz Lady
Montegue arkadaşına yazdığı mektupta İstanbul’da çiçek aşısının yapıldığını anlatmaktadır.
Lady

Montague

yaşlı

kadınların

çiçeklilerin

lezyonlarından

aldıkları

materyali

fındıkkabuğunda kuruttuklarını ve bu sayede aşılama gerçekleştirdikleri üzerine ayrıntılı bir
anlatım yapmıştır. Lady oğlunu da İstanbul’da çiçeğe karşı aşılatarak, çocuğunu koruma
altına almıştır. Dünya’da aşılamanın en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Jenner’ın
çiçek aşısından sonra, 1885’te Louis Pasteur’un kuduz aşısı, 1896 yılında tifo, 1923 yılında
difteri, 1927’de difteri ve tetanos, 1981’de Hepatit B, 1995’te suçiçeği aşıları geliştirilmiştir
(Töreci, 2012).Ülkemizde ise 19. yüzyıl Türk hekimleri olan Mustafa Behçet Efendi,
Şanizade Ataullah gibi hekimler çiçek aşısı konusunda çalışmalar yapmışlardır. Osmanlı
Devleti’nde 1885 yılında Çiçek Aşısı Nizamnamesi yürürlüğe konmuştur; bu nizamname
dünyada çiçek aşısı ile ilgili olarak ortaya çıkan ilk kanundur (Arabacı, 2017). 1887’de
Mirliva Alexander Zoeros idaresinde, Kuduz Tedavi Müessesesi kurulmuştur. 1903 yılında
kızıl serumu ülkemizde üretilmiş, 1911 yılında tifo, 1913’te kolera, dizanteri ve veba aşısı
üretilmiştir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’na bağlı Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü 1928 yılında
çalışmalarına başlamış ve 1930 yılında aşı üretimine geçmiştir. 1951 yılı itibariyle tifo,
dizanteri, kolera, veba, meningokok, stafilokok, boğmaca, brucella, nezle, verem (BCG) (ağız
ve deri içi olmak üzere), difteri, tetanos, kızıl, alüminyum presipiteli karma aşılar, tifüs,
kuduz, çiçek, grip aşıları çok çeşitli aşılar üretilebilmekteydi. 1953 yılında, BCG ve
influenzae aşıları üretim laboratuarları, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul görmüş ve bu
alanda örnek gösterilmiştir. Ancak, ilerleyen yıllarda değişen sağlık politikaları ve aşı
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üretiminin pahalıya mal olması nedeniyle 1998 yılında aşı üretimi sonlandırılmıştır (Buzgan,
2012). Yıllar bazında incelendiğinde ülkemizde rutin aşı takviminin gelişimi ve eklenen aşılar
şu şekilde sıralanabilir;
1937: Difteri ve Boğmaca aşılaması başladı,
1952: BCG aşılaması başladı,
1963: Oral polio (OPA) aşılaması başladı,
1968: DBT aşılaması başladı,
1970: Kızamık aşılaması başladı,
1981: Genişletilmiş Bağışıklama Programı başlatıldı,
1985: Türkiye Aşı Kampanyası yapıldı,
1989: Polio Eradikasyonu Programı başlatıldı,
1995: Ulusal Polio Aşı Günleri yapıldı,
1996: Kızamık Aşısı Hızlandırma Kampanyası yapıldı,
1998: Hepatit-B (HBV) Aşılaması başlatıldı ve son polio olgusu tespit edildi,
2005: Kızamık Aşı Günleri yapıldı,
2006: Kızamıkçık, Kabakulak ve Hib aşıları rutin aşı programına eklendi, Hepatit B
için ergen aşılaması başlatıldı,
2008: Beş bileşenli (DaBT-P/HiB) aşının kullanılmaya başlandı.
2008 Kasım: 7 valanlı Konjuge pnömokok aşısının aşı takvimine alınması gerçekleşti,
2009 Şubat: Anne-yenidoğan Tetanos Eliminasyon programı başlatıldı,
2011 Nisan: 13 bileşenli konjuge pnömokok (KPA) aşısının aşı takvimine alınması
gerçekleşti,
2012 Kasım: Hepatit A aşısının aşı takvimine alınması gerçekleşti,
2013: Suçiçeği aşısının aşı takvimine eklenmesi gerçekleşti (Topaç, 2015).
GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI
Dünya Sağlık Örgütü’nün 1974 yılında uygulamaya koyduğu Genişletilmiş Bağışıklama
Programı, bebekleri ve çocukları aşılayarak bulaşıcı hastalıklardan korumada kullanılan
önemli bir sağlık hizmetidir (Türk & Türk, 2014). Sağlık Bakanlığı bünyesinde aşıyla ilgili
alanlardaki

akademisyenlerden

oluşan

Bağışıklama

Danışma

Kurulu’nun

önerileri

doğrultusunda geliştirilmektedir. Bu programda yer alan tüm aşılar çocuklar için ücretsizdir.
Programın amacı aşı ile önlenebilecek olan hastalıkların engellenmesidir. Ülkemizde
Genişletilmiş Bağışıklama Programı’nın özellikle pediatrik popülasyonlarda ulaşmak istediği
hedefleri arasında; sıfır yaş grubunda, her bir antijenle %95 oranında aşılama oranına ulaşmak
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ve devamlılığını sağlamak, sıfır yaş grubunda bebeklerin % 90’ını 12. aya ulaştıklarında tam
aşılı hale getirmek, maternal ve neonatal tetanosu elimine etmek, kızamıkçık ve konjenital
rubella sendromunu kontrol altına almak, 5 yaş altı aşısız yada eksik aşılı çocukları tespit edip
aşılamak, okul çağı çocukların rapel aşılarını tamamlamak yer almaktadır.

Bağışıklama

programı; suçiçeği, kızamık ve polionun eradikasyonuna, difteri, tetanos ve boğmacaya bağlı
morbidite ve mortalitenin azalmasına katkıda bulunmuştur (Kuşçu, 2015).
Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan ülkelerde hala en sık görülen hastalık gruplarından biri
olan bulaşıcı hastalıkların bakımında, hemşirelerin rol, görev ve sorumluluklarına ilişkin
gelişimin 1954 Hemşirelik Kanunu ve 2011 Hemşirelik Yönetmeliği ışığında incelenmesidir.
BAĞIŞIKLAMADA HEMŞİRENİN ROLÜ
Hemşireler öteden beri, koruyucu ve tedavi edici sağlık kurumlarında bağışıklama işlevlerini
sürdürmektedirler. Bu çalışmada geçmişten günümüze hemşirenin bağışıklamadaki rol, görev
ve sorumluluklarının anlaşılması amacıyla 1954 tarihli Hemşirelik Kanunu ve 2011 tarihli
Hemşirelik Yönetmeliği’nin incelenmesi ve karşılaştırması yapılmıştır.
25.02. 1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nda aşılama ile ilgili olarak yalnızca 4.
Maddesi B Fıkrasında “Hemşireler çiçek aşısını ve acil hallerde icabeden pansumanları
re’sen tatbik edebilecekleri gibi müdavi tabibin tavsiyesi üzerine sağlık kurumlarında veya
dışarda hastalara deri altına, adale içine ve damar içine şırınga yapmaya yetkilidirler.”
ibaresi yer almakta iken;19 Nisan 2011 tarihli ve 27910 sayılı Hemşirelik Yönetmeliği’nde
aşılama ile ilgili hemşirelik görevlerinin kapsamının genişletildiği görülmektedir. Örneğin;
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşirelerinin görev, yetki ve sorumlulukları içerisine,
“Bebeğin sağlığını koruma ve geliştirme için bakımın her düzeyinde aileye rehberlik eder,
sağlık eğitimini planlar, uygular (anne sütü ve önemi, emzirme tekniği, meme bakımı,
yenidoğan tarama testleri, büyüme ve gelişme, kazaları önleme, aşılama, izlem ve kontroller.
vb)” maddesinin eklenmiştir. 2011 Hemşirelik Yönetmeliğine göre hemşirenin aşılama ile
ilgili görevleri; bebeğin aşıları hakkında aileyi bilgilendirme, aşı ile önlenebilen veya bulaşıcı
önemli çocuk hastalıklarının muayene ve takibini yapma, hekim isteminde yer alan ilaç ve
tedavileri uygulama, bağışıklama hizmetlerini yürütme, okul sağlık ekibiyle birlikte okulda
düzenli olarak gerçekleştirilen bağışıklama ve sağlık taramalarında görev alma olmak üzere
genişletilmiştir. 1954 Hemşirelik Kanununa kıyasla görev alanındaki genişlemeye ek olarak;
Aşı Uygulama ve Bağışıklama ile Bulaşıcı-bildirimi zorunlu hastalıkların sürveyansı
hemşirenin kararı ile uygulanabilen bir girişim olarak sınıflandırılmıştır. Ancak dikkat çekici
bir özellik olarak BCG aşısının uygulanması hemşirenin kararı ile uygulanan bir girişim
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olarak kabul edilmemiş ve “Ekip belli vakalarda neyin izleneceğine dair “ortak bakım
planları” hazırlamış ya da kararlaştırmış ise “hekim istemi” beklemeden hemşire bu
parametreleri izler” ibaresi ile kontrol altına alınmıştır.
Hemşirelik Kanunu’nda hemşirelerin bulaşıcı hastalıklarla mücadeledeki görevi“Hemşireler
dispanserler ve sağlık kurumlarınca görevlendirildikleri koruyucu hekimlik işlerinde halka
bilcümle sıhhi tedbirleri, sağlık korunma çarelerini ve müracaat etmeleri lazımgelen sağlık
kurumlarını bildirirler. Bulaşıcı hastalıklarla savaş tedbirlerini alır ve tatbik ederler.
Hemşireler hususi sıfatla girdikleri aile muhitlerinde de yukardaki fıkrada yazılı işleri
görürler.” ibaresi ile çok kısıtlı iken, Yönetmeliğe göre; hemşireler, kronik hastalığı ve
alerjileri olan öğrenciler için öğrencinin kendisi, aile ve öğretmenine sağlık danışmanlığı
yapma, bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri arasında
koordinasyonu sağlama ve sağlık danışmanlığını yürütme görevlerini üstlenmişlerdir.
SONUÇ
Görüldüğü üzere, küresel değişim hemşirelik, görev, yetki ve sorumluluklarına da yansımıştır.
Güvenli bağışıklama uygulamalarında önceki yılarda yalnızca aşının uygulanması noktasında
sınırlı kalan hemşire sorumlulukları günümüzde aşılamanın yararlarını bilme ve toplumdaki
her bireye öğretme, aşının etkinliğini sürdürme, aşı uygulamalarında dikkat edilecek genel
ilkeleri bilme, aşı kayıtlarını düzenli tutma, aşı sonrası gelişebilecek reaksiyonları ve alınacak
önlemleri bilmek aşı uygulamalarının kontrendike olduğu durumları bilme gibi çok çeşitli ve
yaşamsaldır.
Hemşirelerin tüm bunlara ek olarak; bağışıklama ile ilgili rol ve sorumlulukları da artmıştır;
koruyucu sağlık hizmet kurumlarında rol alma, hizmet içi eğitimle desteklenerek bağışıklama
programlarında aktif rol oynama, kitle iletişim araçlarını kullanabilme toplum liderlerinin
(muhtar, imam, öğretmen) katkı ve katılımlarını sağlama, okullarda öğretmen ve öğrencileri
eğiterek onları yakın çevreyi eğitmeleri konusunda güdüleme, toplumu enfeksiyon
hastalıklarından korunma uygulamaları (örn; el yıkama, gıda ve su hijyeni vb) konularda
bilgilendirme hemşirenin önemli sorumlulukları haline gelmiştir.
Günümüz yaygın enfeksiyon hastalıkları olan, el-ayak-ağız enfeksiyonu, Lyme hastalığı,
şarbon hastalığı, rotavirüs, kırım kongo kanamalı hastalığı düşünüldüğünde, pediatri
hemşiresinin önümüzdeki yıllar içinde çocuk sağlığına katkı sağlayacak yeni rolleri arasında
-Tüm hemşirelik eğitimi kurumlarında güncel durumu takip eden eğitim konularının yer
alarak öğrencilik yıllarında bu konularda farkındalık yaratılması,
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-Koruyucu

pediatrik

bakımda

bu

konuda

tüm

anne/baba

adaylarının

önceden

bilgilendirilmesi/donatılması,
- Okullarda öğretmenlere, velilere ve çocuklara eğitimlerin yaygınlaştırılması,
- Koruyucu ve tedavi edici hizmetlerdeki tüm disiplinlerin hizmet içi eğitim programları ile
konunun gündemde tutulması,
- Bulaşıcı hastalıklar konusunun her geçe gün yeni tanımlanan hastalıklar sonucu tehdit
gücünü arttırması nedeniyle diğer disiplinlerle işbirliği yapılarak mücadelenin güçlendirilmesi
konuları daha da önem kazanacaktır.
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ÖZET
Kanguru bakımı, bebeklerin kanguru pozisyonunda annenin kıyafetleri altında çıplak göğsüne
yatırılarak bebek ve annenin ten-tene teması sağlanarak yapılan bir hemşirelik girişimidir.
Kanguru bakımı ilk kez 1978 yılında başlamıştır. O dönemlerde yenidoğan yoğun bakım
ünitelerinin çok kalabalık olması ve kullanılan malzeme ve küvözlerin yetersiz olması
nedeniyle bebekler doğumdan 2-3 saat sonra taburcu edilmiştir. Eve gönderilen bebeklerin
mortalite ve morbidite oranlarının daha düşük olduğunun belirlenmesi sonucunda yenidoğan
yoğun bakım ünitesinde de prematüre bebekleri annelerinin kucaklarında ten-tene temas
edecek şekilde verilerek klinik ortamda Kanguru Bakım Modelini uygulamaya başlanmıştır.
Kanguru Bakım Modeli, ebeveynlerin bebek bakımına katılmasına olanak sağlayan, annebebek bağını güçlendiren, büyüme ve gelişmeyi olumlu yönde etkileyen, mortalite ve
morbidite oranlarında düşüş sağlayan ve geçmişten günümüze kadar hem Dünya’ da hem de
Türkiye’ de özellikle prematüre bebeklerin bakımlarında güvenle uygulanan bir girişim
olması nedeniyle önemlidir.
Anahtar Kelime: Kanguru Bakımı; Yenidoğan; Tarih.

ABSTRACT
Kangaroo care is a nursing initiative in which babies are placed in the kangaroo position
under their mother's clothes and naked in the chest, providing the baby and mother's skin-toskin contact.

Kangaroo care first started in 1978. The neonatal intensive care units were very crowded and
insufficiently used materials and incubators at that time and babies were discharged after 2-3
hours after birth. Because of that mortality and morbidity rates of infants who sent home were
lower, newborn intensive care units started to apply Kangaroo Care Model.
781

Kangaroo Care Model, allows parents to participate in the baby care, strengthens motherbaby’s bond, affect growth and development positively, reduces mortality and morbidity
rates. Because it is a safetly applied procedure for the care of premature babies model
historically been applied in Turkey and in the World.

Key Words: Kangaroo Care; Newborn; History.
GİRİŞ
Kanguru bakımı, anne ile bebeğin ten-tene teması ile anne-bebek bağının güçlenmesini,
bebeğin sakinleşmesini ve termoregülasyonunu sağlayan bir uygulamadır. Yenidoğanlarda
mortalite ve morbiditenin azalmasını sağlayan, herhangi bir hazırlık ve çalışma
gerektirmeyen, anne ve sağlık çalışanları tarafından olumlu karşılanan bir yöntemdir (Çalık,
Esenay ve Sezer, 2015).
İlk değerlendirme yapıldıktan sonra, aksi bir durum olmadıkça term ve preterm bebeklere 24
saat içinde kanguru bakımına başlanabilir (Arpacı ve Altay, 2017). Kanguru bakımı için
bebek ve ebeveynler hazır olduğunda, ilk uygulamada dikkatin dağılmayacağı ve bakımın
bölünmeyeceği uygun zaman ve ortam hazırlanmalıdır. Ortam ısısının 22-24 oC olmasına
dikkat edilir, bebekte alt bezi ile şapka ya da başlık kullanılır. Uygulama sırasında ebeveynin
giysilerinin yeterli ısı ve genişlikte olmasına dikkat edilmelidir. Kanguru bakımı verilirken
bebeğin annenin kıyafetleri altında çıplak tenine teması sağlanır ve bebeğin havayolu
açıklığının ve anne ile göz temasının sağlanması için dik pozisyonda, başı yan ve
ekstansiyonda olacak şekilde tutulmalıdır. Kanguru bakımı sırasında bebeğin göğsünün
annenin göğsüne teması sağlanıp, abdomenin epigastrik seviyede olacak şekilde tutulmasına
dikkat edilmelidir. Bu pozisyonda bebeğin annenin göğsü üzerinde nefes alması
kolaylaşırken, annenin soluk alıp vermesi ile bebek uyarılarak bebekte apne gelişiminin
engellenmesi sağlanır. Ayrıca bebeğin ekstremitelerinin amaçsız hareketlerinin engellenmesi
ile kalori ve oksijen kullanımının azalmasını sağlanır. Kanguru bakımı sırasında bebeğin vital
bulguları takip edilir ve stabil olduğu sürece uygulama 60 dakika sürdürülür. İşlem son
yıllarda mekanik ventilatöre bağlı bebeklerde de uygulanmaktadır (WHO, 2003; Davanzo ve
ark 2013; Peker, 2015).
Kanguru metodu ya da ten-tene temas olarak da adlandırılan kanguru bakımı, ilk kez 1979
yılında Kolombiya, Bogoto’da Anne ve Çocuk Enstitüsü’nde Edgar Rey Sanabria ve Hector
Martinez tarafından uygulanmıştır (Sarpast and etc., 2015). Kanguruların yavrularını benzer
şekilde taşımaları nedeniyle yönteme “Kanguru Bakımı” adı verilmiştir. Öncelikle gelişmemiş
782

ve az gelişmiş ülkelerde uygulanan yöntem ile, mortalitenin yüksek oranda görüldüğü erken
neonatal dönemde bebeğe doğumdan sonraki erken dönemde destek olmak hedeflenmiştir
(Toprak ve Erenel, 2017). O dönemlerde klinik ortamın yoğun olması, malzeme ve personel
eksikliği, güvenlik ve enfeksiyon gibi nedenlerden dolayı mortalite ve morbiditenin yüksek
olmasına rağmen doğumdan sonra 2-3 saat içinde bebekler taburcu edilmiştir. Evde bakımı
sürdürülen bebeklerin mortalite ve morbidite oranlarının daha düşük olduğunun belirlenmesi
sonucunda yenidoğan yoğun bakım ünitesinde de prematüre bebekleri annelerinin
kucaklarında ten-tene temas edecek şekilde verilerek klinik ortamda Kanguru Bakım Modeli
uygulanmaya başlanmıştır (Yılmaz ve Conk, 2000; Hardy 2011; Eras ve ark., 2013; Peker
2015; Sarpast and etc., 2015; Grayson, 2018).

Ludington-Hoe 2011 yılında yayınladığı

makalesinde; kanguru bakımının Amerikan Pediatri Akademisi tarafından miadında doğan
bebeklerin standart bakım uygulamasına dahil edilmesini önerdiğini belirtmiş ve Amerikan
Kalp Derneği, Kadın Sağlığı, Obstetrik ve Yenidoğan Hemşireliği Derneği, Amerikan
Jinekoloji ve Obstetrisyenler Derneği, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve ABD
Ulusal Yenidoğan Hemşireler Birliği gibi derneklerin kanguru bakımının faydası ve
emzirmenin

sürdürülmesini

desteklemesinden

dolayı

miadında

doğan

bebeklerin

doğumhanede başlayan ve ilk emzirilme tamamlanana kadar devam etmesini desteklediklerini
belirtmiştir. Kanguru bakımı en kısa sürede mümkünse doğum odasında ya da yenidoğan
yoğun bakım ünitesinde başlatılmalıdır (Eras ve ark., 2013). Uygulamanın ebeveynlerin
özellikle annenin bebeğin bakımına katılımının sağlanması, emzirmeyi olumlu yönde
etkilemesi ve anne-bebek bağını olumlu yönde etkilediğinden düşük doğum ağırlıklı
bebeklerin bakımında tercih edilmektedir (Jhonston and etc., 2009).
Doğumdan sonra kanguru bakımının uygulanması bebeklerin termoregülasyonunu ve yoğun
bakımda takip edildiği süre boyunca uygun ısıda kalmalarını sağlamaktadır. Uygulama
bebeklerin sakinleşmesi, rahatlaması, uyanık oldukları zamanlarda da sakin kalmalarını ve
uykuya geçiş sürecini kolaylaştırdığı belirtilmektedir. Bebeğin kilo alımı, emzirme ve anne
sütü alımını desteklemektedir. Ebeveynlerin erken doğumdan kaynaklanan stres ve
endişesinin daha rahat şekilde atlatılmasını sağlarken anne –bebek bağını güçlendirdiği
belirtilmektedir (Jhonson and etc., 2009; Eras ve ark., 2013).
Tazegül’ün 2014 yılında prematüre bebeklerde topuktan kan alma sırasında verilen kanguru
bakımının hissedilen ağrıyı azaltmada etkisini değerlendiren çalışmasında kanguru bakımının
prematüre bebeklere uygulanan invaziv girişimlerde hissedilen ağrının azalmasında etkili bir
yöntem olduğu saptanmıştır. Koç’un 2015 yılında 117 anne-bebek ile yaptığı çalışmada
kanguru bakımının emzirme ve fizyolojik parametreleri olumlu yönde etkilediği ve annenin
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kaygı düzeyini düşürdüğü belirlenmiştir. Koç ve Kaya’nın 2017 yılında yaptıkları çalışmada
doğumda kanguru bakımı uygulamasının bebeğin fizyolojik parametrelerini olumlu yönde
etkilediği belirlenmiştir. Cho ve ark. 2016 yılında kanguru bakımının preterm bebeklerin
fizyolojik fonksiyonları, anne bebek bağlanması ve maternal stres üzerindeki etkilerini
inceledikleri çalışmada kanguru bakımı alan bebeklerin normal rutin bakım alan bebeklere
göre anne- bebek bağlanmasının daha güçlü olduğu, kanguru bakımının bebeğin fizyolojik
paremetrelerini stabil etme ve anne stersinin azalmasında etkili olduğu belirlenmiştir. Bastani
ve arkadaşlarının 2017 yılında kanguru bakımı ile anne kucaklamasının preterm bebeklerin
uyku ve uyanıklık durumuna etkilerini inceledikleri çalışmada, kanguru bakımı alan preterm
bebeklerin derin uyku ve sesiz uyanık durma zamanın anne kucağında tutulan bebeklere
oranla daha fazla olduğu belirlenmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Preterm bebeklerde kanguru bakım uygulaması; bebeklerin fizyolojik parametrelerinin
stabilleşmesi, termoregülasyonun sürdürülmesi, anne- bebek bağlanması, annenin kaygı ve
stresinin azalması ve invaziv girişimlerde bebeğin hissettiği ağrının azalmasında etkilidir. Bu
doğrultuda kanguru bakımının özellikle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde gerekli
düzenlemelerin sağlanarak rutin bakımın parçası haline getirilmesi, yenidoğan ve ortam
uygun hale getirildiğinde anne, baba, bakım veren hemşire veya diğer aile üyelerinin bakıma
dâhil edilmesi konusunda farkındalığın geliştirilmesi önerilir.
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SS-131 TARİHSEL SÜREÇTE DOĞUMA BAKIŞ
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ÖZET
Doğum gebeliğin sonlanmasıyla başlayan mucizevi bir olaydır. İlk çağlardan bu yana kültürel
normlardan ve içgüdüsel davranışlardan etkilenen doğumun normalleştirilmesi için tıbbi
yardımın sadece gerektiğinde devreye girmesi önemlidir. Bu makalede tarihsel süreç boyunca
doğum

eylemi

konusunda

meydana

gelen

gelişmelerin

literatür

doğrultusunda

değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda, vajinal doğumun, sezaryen
doğumu ve suda doğumun tarihsel gelişimi mercek altına alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tarih; doğum; sezaryen; suda doğum.

SUMMARY
It is a miraculous fact that started with the conclusion of the birth pregnancy. It is important
that medical aid is only commissioned when necessary, for normalization of birth, which has
been affected by cultural norms and instinctive behavior since the early ages. In this article, it
was aimed to evaluate the developments that took place during the historical process in terms
of the birth process in the light of the literature. In line with these goals, the historical
development of vaginal birth, cesarean birth and water birth have been examined.
Keywords: History; birth; caesarean section; water birth.
GİRİŞ
İnsanlığın varoluşundan bu yana tüm kültürlerde doğum, kutsal bir olay olarak ele
alınmaktadır (1). Doğum, medikalleşme sürecinde birçok değişim ve gelişim sürecinden
geçmiştir (2). Bu makalede tarihsel süreç boyunca doğum eylemi konusunda meydana gelen
gelişmelerin literatür doğrultusunda üç başlık altında sınırlandırılarak değerlendirilmiş,
vajinal doğum, sezaryen doğum ve suda doğum hakkında tarihsel gelişmeler ele alınmıştır.
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VAJİNAL DOĞUMUN TARİHSEL SÜRECİ
Doğum kadının hayatındaki en güzel yaşam deneyimlerinden biridir (3). Milat’tan sonra
1800’lü yılların ortalarına kadar kadınlar sorun olmadıkça bebeklerini doğal bir şekilde
evlerinde dünyaya getirmişlerdir. Hipokrat ve Aristo kadınların doğum sırasındaki ihtiyaç ve
duygularının karşılanması gerektiğini savunmuşlardır (4, 5). Antik mitolojide, tanrıçaların
doğum yaptırdığına inanılmıştır. Geçmiş yüzyılda antropologlar tarafından incelenen ilkel
kabilelerde, doğum esnasında doğum yapan kadının yanında annesi veya diğer kadın akrabası
eşlik ettiği görülmüştür. M.Ö. 5000’de bazı figürlerde ve eski Mısır çizimlerinde oturma veya
çömelme pozisyonunda doğum yapan kadın figürleri mevcuttur (Resim 1) (6).

Resim 1. Antik Mısırda Çömelerek Doğum Yapan Figürlere Örnekler

Hipokratların Milattan Önce 5. yüzyıldaki yazıları normal doğumun tanımını içerdiği
saptanmıştır. Enstrümantal doğum, henüz doğmamış bebeklerde denenmiş ve kancalara ya da
kompresyon forsepslerine benzer aletlerin kullanıldığı görülmüştür. Bu tür enstrümanlar
Sanskritçe metinlerde tanımlanmış ve Arabistan, Mezopotamya ve Tibet uygarlıklarında
kullanılmıştır. Milattan Önce 98'de Antik Roma Dönemi'nin büyük bir doktoru olan
Soranus'un obstetri ile ilgili ders kitabı yazmasıyla doğuma ilişkin ilk kayıtlar elde edilmiştir.
Soranus kitabında, doğum öncesi bakım, doğum ve iç rotasyon, makat ekstraksiyonu ile
malpresentasyonun yönetimini tanımlamıştır. Soranus aynı zamanda doğum sırasında, doğum
gerçekleşene kadar gebeyle yatağında ilgilenilmesi gerektiğini, doğumun gerçekleşeceği
sırada gebeyi doğum sandalyesine taşınması, ebenin karşısına geçerek ıkınmaya teşvik
etmesini tavsiye etmiştir. Soranus'un yazıları, Milattan Sonra 6. yüzyılda Latince bir el
yazması olan “Moschion” un temelini oluşturmuştur (6). Doğum ve kadınla ilgili olumlu
inançların olduğu bu yıllarda toplumların genel sağlık düzeyi düşük, anne ve bebek ölümleri
ise oldukça yüksekti. Anne ve bebek ölümlerinin önemli nedenleri arasında dar pelvis ve zor
doğum eylemi yer almıştır. 17. yüzyıla kadar, dünyanın birçok yerinde doğumlar evde
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gerçekleşmiş ve doğumda çoğunlukla kadınlar bulunmuş, erkeklerin doğuma girmesi uygun
görülmemiştir (Resim 2) (7).

Resim 2. On altıncı yüzyılda doğumlarda sadece kadınların bulunduğu, erkeklerin uzak
tutulduğuna dair bir tasvir (7).
1800’lü yıllarda, doğum eylemini kolaylaştıran ve doğum ağrısını azaltan bazı gelişmeler
ortaya çıkmış, forseps keşfedilmiş ve zor doğumlarda kullanılması sonucunda anne ve bebek
ölümleri azalmıştır. Yirminci yüzyıldan önce birkaç büyük şehir dışında hastane doğumları
yaygın olarak tercih edilmemiştir (7). 1800’lü yıllarda Kloroform’un kullanılmaya başlanması
doğum ağrısının azaltılmasını sağlamakla birlikte, doğumun ev ortamından, doktorların
kontrolünde ve hastanelerde gerçekleşmesine sebep olmuştur (5). Böylece doğumlar ev
ortamının dışında, destek sağlayan bireylerin katılımı olmadan çeşitli araçlar kullanılarak
gerçekleştirilmeye ve ilaç uygulamaları yapılarak yönetilmeye başlanılmıştır. Tıbbi
gelişmelerin sonucunda doğum olduğundan daha riskli bir süreç olarak kurgulanmaya ve
gereksiz tıbbi müdahaleler meşrulaştırılmaya başlanılmıştır (5).
SEZARYEN DOĞUMUN TARİHÇESİ
Sezaryen, yüzyıllar boyunca uygulanan ve tıp tarihinin en eski operasyonlarından biri olarak
kabul edilmektedir. Guillimeau, sezaryen terimini 1598'de ilk kullanan kişi olmuş, ancak bu
isim 20. Yüzyıldan itibaren evrensel olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sezaryen kelimesinin
kökeni ile ilgili birçok tartışma söz konusudur. Sezaryen isminin kökeni hala belirsiz olmakla
birlikte ismin, Julius Caesar'ın bu yoldan doğmuş olması nedeniyle, Caesar’dan geldiği
söylenmekte fakat imparatorun İngiltere'nin işgal etmesinden sonra annesi Aurelia'nın hâlâ
hayatta olması bu bilgiyi çürütmektedir (8). Bir başka teori ise Sezaryen kelimesinin Latin
fiili kesme anlamına gelen “caedare,” kelimesinden türetilmiş olmasıdır. Sezaryen ile ilgili
ilk bilgiler, antik Hindu, Mısır, Roma ve Grek folkloruna kadar uzanmaktadır. Tarihte
sezaryene ait ilk kayıt M.Ö. 2000’de Sümerlere aittir. Yunan mitolojisine göre, hekim tanrı
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Asklepios'un, babası Apollo tarafından sezaryenle dünyaya geldiği söylenmektedir (Resim
3). Antik Mısır'da sezaryenin milattan önce 3000’e kadar erken bir zamanda yapıldığı
bildirilmektedir (9).

Resim 3. Asklepios'un, babası Apollo tarafından annesinin abdomeninden çıkarılması.
Alessandro Beneditti'nin De Re Medica'nın 1549 baskısından alınan bir figür (10).
O yıllarda henüz ameliyat ve anestezi teknikleri ve gerekli ilaçlar geliştirilmediği için
sezaryen ameliyatına annenin doğumdan sonra kesin öleceği gözüyle bakarak sadece bebeği
kurtarmak için uygulanmıştır (10,11,12). Bu dönemlerde yapılan bu uygulamaya “ameliyat”
demek yerine bir “kesi” demek çok daha doğru olur. Çünkü ameliyatın gereği olan hiçbir
kural ( Kanamayı durdurmak, enfeksiyonları engellemek, annenin ağrı hissetmesini
engellemek için) uygulanmamıştır. Dünyada sezaryen sırasında annenin ölmediği ilk ameliyat
1500 yılında gerçekleşmiş, İsviçre ‘de Jacob Nufer isimli doktor, eşine uygulamış ve başarılı
olmuştur (13).
16. yüzyılda, maternal mortalitenin yüksek olmasından dolayı obstetristler canlı hastalarda
cerrahi müdahaleye karşı çıkmışlardır (12). 1800'lü yılların sonlarına doğru bile sezaryen
sırasında anne ölümü %85 kadar yüksek oranda seyretmiş, ölümler çoğunlukla ameliyat
sırasında kanamanın durdurulamaması nedeniyle olmuş, 1870 yıllarında sezaryene bağlı anne
ölümü %75 civarında olduğu görülmüştür. Şok, sepsis ve kanama başlıca ölüm sebebi
olmuştur (14). Bu yıllarda henüz günümüzdeki kendiliğinden emilerek kaybolan sütur
materyalleri olmadığı için cerrahlar rahimdeki kesiklere ve karın içerisine dikiş atmaktan
kaçınmışlardır. Çünkü bu dikişler, alınmadığı için ameliyat sonrasında enfeksiyonlara neden
olmuştur. Öte yandan 1840’lı yıllarda ameliyatlarda ağrı giderici yöntemlerin kullanımına,
dini inanışlardan dolayı kadının acı çekmesi gerektiği düşünülerek karşı çıkılmıştır. Bu
argüman, Kraliçe Victoria'nın, iki çocuğunun (1853'te Leopold ve 1857'de Beatrice) doğumu
için kloroform uygulandığında zayıflamış, daha sonra, pratikte de kullanılır hale gelmiştir. Bu
uygulama kadınları, kesileri hissetmekten kurtarmış, şoktan daha az etkilenmelerine neden
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olmuş ve bu da ameliyat sonrası mortalite ve morbiditenin azalmasını sağlamıştır (13). 1876
yılında İtalyan Profesör Eduardo Porro sezaryen ameliyatı yapılan kadınların ameliyat
sırasında rahimlerinin de alınmasını önermiş ve uygulamıştır. Bunun sebebini “kanamayı
durdurabilmek ve enfeksiyonları önlemek” olarak açıklamıştır. 1882’de Max Sanger
rahimdeki kesiyi ipek sütur materyalleriyle dikerek maternal mortalite oranını düşürmüştür
(13). Bin dokuz yüzlü yılların başlarında Alman Profesör John Martin Munro Kerr uterus alt
segment transvers

kesiyi

tariflemiş, böylece enfeksiyon ve uterus rüptürü

gibi

komplikasyonlar azalmıştır. 1928 yılında Alexander Fleming tarafından Penisilin icat edilmiş
ve 1940 yılında ilaç olarak kullanılmaya başlandıktan sonra sezaryen ve diğer ameliyatlarda
enfeksiyonlar oldukça azalmıştır. 1960’larda elektronik fetal monitör icat edilmiş ve fetal
stres tanısıyla daha fazla sayıda sezaryen yapılmaya başlanmıştır (10,14).
SUDA DOĞUMUN TARİHÇESİ
Su yalnızca insanlar için değil, doğadaki tüm canlılar için yaşam kaynağı olarak kabul
edilmiştir. Suyun terapötik etkisinden faydalanma, yapmış olduğu gözlemlere dayanarak
yaşamın temel kaynağının su olduğu sonucuna varan Aristoteles’e kadar geriye gitmektedir.
Suda doğum uygulamaları, insanların suyla doğal bir bağa sahip olduğu ve suda doğan
bebeklerin doğum stresinden daha çabuk kurtulduğu inanışına dayanmaktadır (15).
Suda doğumun hikâyesi Tarih boyunca birçok toplum suyun öneminin bilincine varmış ve
doğum sürecinde rolü olabileceğini öngörmüştür. Petrogliflerde Eski Mısır’da suda doğumun
nasıl yapıldığı tasvir edilmekte, ayrıca Girit adasında yaşayan Eski Minoanların suda doğum
için kutsal tapınakları kullandıkları söylenmektedir. Kaliforniya Chumash yerlileri ve bazı
diğer Amerika Kızılderilileri gibi pek çok ilkel kabilenin hikâyelerinde kadınların deniz
kenarında sığ sularda doğum yaptıkları ve hatta yunusların bu esnada kıyıya yaklaşarak
doğum sonlanana kadar ayrılmadıkları anlatılmaktadır (16).
Kayıtlara geçen ilk suda doğum Fransa’da gerçekleşmiştir. Fransa’daki (1803) bir gebe uzun
ve zor eylem nedeniyle sıcak su dolu bir küvette doğurtulmuştur. Rusya’da Igor Charhayal
(1963) suda doğum ile birlikte meditasyon tekniklerinden de faydalanmıştır (15). Günümüze
kadar birkaç yüz bin doğumun suda gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Konu ile ilgili ilk
bilimsel yayın ise 1983’te Doktor Michel Odent tarafından yapılmıştır (17). Bu tarihten sonra
suda doğum, İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ve Kanada’da
popülerleşmiştir. Günümüzde tüm dünyada doğum için suyun kullanımı giderek artmaktadır.
Yüzden fazla ülkede aktif olarak suda doğumu destekleyen doktor, ebe ve doğum koçu gibi
uygulayıcıların olduğu bilinmektedir. Deneyimli uygulayıcılarla destekleyici bakımın ve
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doğum güvenliğinin sağlanması için birçok ülke tarafından kanıta dayalı kılavuzlar da
hazırlamıştır (16).
SONUÇ
Sonuç olarak doğumlar günümüzde çoğunlukla, hastane ortamında tıbbi müdahalelerle
gerçekleşmekte buna bağlı olarak doğum, korku unsuru haline gelmekte ve sezaryen doğuma
yöneliş giderek artmaktadır. Doğumların sezaryene yönelmesine bağlı olarak kadın, gebeliği
ile ilgili yeterince bilgilendirilmeyerek, doğumu ile ilgili kararlara katılamayıp, kendi
doğumunu

yönetememekte

ve

doğumunu

ev

ortamından

uzak

bir

atmosferde

gerçekleştirmektedir. Bunun sonucunda da annenin, doğal bir olay olan doğuma karşı
anksiyetesi giderek artmaktadır. Oysaki bütüncül bir bakım ile anne ve ailesinin
gereksinimleri karşılandığında doğum olayı tarihsel süreçte de anlatıldığı gibi mucizevi,
güzel, herkesin yaşaması gereken bir olay haline getirilebilir.
KAYNAKÇA
1. Balin, J. (1988). The sacred dimensions of pregnancy and birth. Qualitative Sociology, 11(4):
275-301. Erişim Adresi: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF00988967.pdf
2. Stone, P.K. (2009). A History of Western medicine, labor, and birth. In: Selin H. (eds)
Childbirth Across Cultures. Science Across Cultures: the History of Non-Western
Science, vol 5. Springer, Dordrecht.
3. Sayıner, F.D., Özerdoğan, N., Giray, S., Özdemir, E., Savcı, A. (2009). Kadınların Doğum
Şekli Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Perinatoloji Dergisi, 17(3): 104-112.
4. Mongan, M.F. (2012). Hypnobirthing Mongan Yöntemi. Gün Yayıncılık.
5. Vural, G., Erenel, A.Ş. (2017). Doğumun medikalizasyonu neden artmıştır, azalta bilir miyiz?
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 4(2): 76-83.
6. Drife, J. (2002). The start of life: a history of obstetrics. Postgrad Med J,78: 311–315.
7. Johanson, R., Newburn, M., Macfarlane, A. (2002). Has the medicalisation of childbirth gone
too far? BMJ, 324: 892-895.
8. Todman, D. (2007). A history of Caesarean section: from ancient world to the modern
era. Aust N Z J Obstet Gynaecol, 47: 357–361. http://doi.org/bn3zcc.
9. Lurie, S. (2005). The changing motives of Cesarean section: from the ancient world to the
twenty-first century. Arch Gynecol Obstet, 271: 281–285. http://dx.doi.org/10.1007/s00404005-0724-4.

791

10. Gupta, M. (2008). The birth of caesarean section. University Of Western Ontario Medical
Journal, 78(1): 79-85.
11. Hillan, E.M. (1991). Caesarean section: historical background. Scot Med J, 36: 150–154.
12. Boley, J.P. (1991). The History of Caesarean Section. Can Med Assoc J, 145: 319–322.
13. Cesarean section-a brief history. (1993). U.S. National Library of Medicine. Erişim Adresi:
https://www.nlm.nih.gov/exhibition/cesarean/part1.html
14. Sarıkaya E. (Ed.) (2017). Doğum, ebelik ve nüfus politikaları tarihçesi. Türkiye Sağlık
Enstitüleri Başkanlığı, Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü.
15. Kömürcü, N. (2008). Kadın sağlığı ve tamamlayıcı tıp: doğumdaki alternatifler. Şirin, A.
(Ed.). Kadın Sağlığı, Bedray Basın Yayıncılık, İstanbul.
16. Uzunlar, Ö., Özel, Ş., Tokmak, A., Engin Üstün, Y. (2017). Alternatif bir doğum yöntemi;
faydaları ve riskleri ile suda doğum. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 17(4):
187-191.
17. Odent, M. (1983). Birth under water. Lancet, 322(8365): 1476-1477.

792

SS-134 ANİ BEBEK ÖLÜMÜ SENDROMUNUN TARİHÇESİ

HISTORY OF SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KAHRAMAN1
Prof. Dr. Hatice BAL YILMAZ1
1

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD.

ÖZET
Ani bebek ölümü (ABÖ), tam bir araştırmanın (olay yeri incelenmesi, tıbbi ve klinik öykünün
gözden geçirilmesi ve tam bir otopsi) ardından bile bilinen bir sebebi olmayan, 1 yaşından
küçük bir bebeğin genellikle uykuda ani ve açıklanamayan ölümüdür (1,2). En sık meydana
geldiği dönem 2-4 ay arasıdır. Ölümlerin yaklaşık % 95’i 6 ayın altındaki bebeklerde
görülmektedir(2).
II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında, tıbbi ve bilimsel topluluklar tarafından, bir bebeğin,
bilinen bir neden olmaksızın aniden ve beklenmedik bir şekilde ölebileceği kabul edilmiştir.
1960'larda bu görüşe karşıt görüşler ortaya çıkmaya başlamıştır. 1963 ve 1969 yılında
bebeklerin aniden ölümlerinin nedenlerine odaklanmak için iki uluslararası konferans
düzenlenmiştir ve ani bebek ölüm sendromu’nun

(ABÖS/SIDS: Sudden Infant Death

Syndrome) ilk tanımı yapılmıştır (3).
Ani bebek ölümü sendromunun bir aileden en az 60 kişiyi etkileyerek toplumsal sonuçlara da
neden olabileceği vurgulanmıştır. Bu nedenle ani bebek ölümü sendromuna neden olan
faktörlerin belirlenerek önlenmesi için topluluklar kurulmaya başlanmıştır. Bunların ilki 1979
yılında bebeğini aniden kaybeden bir avukatın kurduğu Ani Bebek Ölümü Araştırma
Vakfı’dır. Vakıflar ve ailelerin kurduğu diğer organizasyonlar sağlık personellerinin eğitimi,
akran destek grupları, yeni ebeveynlere eğitim, bireysel danışmanlıklar vermeye
odaklanmıştır (4).
ABÖS’ninönlenmesi için bebeğin ebeveynleri ile aynı yatakta yatırılmaması, sırt üstü
pozisyonda yatırılması, bebeğin yanında yastık veya yorgan bulunmaması ve riskli ailelere
eğitim ve danışmanlık verilmesi önerilmektedir (5, 6).
ABÖS görülme ve buna bağlı ölüm oranları yıllar içinde azalma gösterse de, hala Dünyada ve
Türkiye’de çocuk sağlığını etkileyen önemli etmenlerden birisidir. ABÖS’nun geçmişten
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günümüze insidansları ve ABÖS’na bağlı ölümlerini azaltmaya yönelik öneriler geçmiş ve
güncel literatür eşliğinde sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bebek; ani bebek ölümü sendromu; açıklanamayan ölüm.

HISTORY OF SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME
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Ege University Nursing Faculty, Pediatric Nursing Department

ABSTRACT
Sudden infant death (SGA) is a sudden and unexplained death in a sleepy child, usually a
child under 1 year old, who is not known even after a thorough investigation (scene
investigation, medical and clinical emulation, a complete autopsy etc.) (1,2). The most
common occurrence is between 2-4 months. Approximately 95% of deaths occur in infants
under 6 months (2).
During and after World War II, it was accepted by medical and scientific communities that a
baby could suddenly and unexpectedly die without a known cause. In the 1960s, opposing
views began to emerge. In 1963 and 1969 two international conferences were organized to
focus on the causes of sudden death of infants and the first definition of Sudden Infant Death
Syndrome (SIDS) was made (3).
It has been emphasized that sudden infant death syndrome can affect at least 60 people from a
family and may also cause social consequences. For this reason, communities have started to
be established in order to prevent and determine the factors causing sudden infant death
syndrome. These are the Ani Baby Death Research Foundation, founded by a lawyer who
suddenly lost his baby in 1979. Foundations and other organizations established by their
families have focused on training health personnel, peer support groups, training new parents,
and providing individual counseling (4).

In order to prevent SIDS, it is suggested that the baby should not be laid down in the same
bed with his / her parents, the child should be placed on the back, the pillow or quilt should
not be found beside the baby and education and counseling should be given to the risky
parents (5, 6).
Although SIDS incidence and mortality rates also decreased over the years, it still is one of
the important factors affecting the health of children in the world and Turkey. Suggestions for
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reducing the daily incidence of SIDS and the deaths due to SIDS will be presented in the
context of past and current literature.

Key words: Infant; sudden infant death syndrome; unexplained death.
GİRİŞ
Ani bebek ölümü (ABÖ), tam bir araştırmanın (olay yeri incelenmesi, tıbbi ve klinik öykünün
gözden geçirilmesi ve tam bir otopsi) ardından bile bilinen bir sebebi olmayan, 1 yaşından
küçük bir bebeğin genellikle uykuda ani ve açıklanamayan ölümüdür (1, 2). En sık meydana
geldiği dönem 2-4 ay arasıdır. Ölümlerin yaklaşık % 95’i 6 ayın altındaki bebeklerde
görülmektedir (2).
TARİHÇE
II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında, tıbbi ve bilimsel topluluklar tarafından, bir bebeğin
bilinen bir neden olmaksızın aniden ve beklenmedik bir şekilde ölebileceği kabul edilmiştir.
1960'larda bu görüşe karşıt görüşler ortaya çıkmaya başlamıştır. 1963 ve 1969 yılında
bebeklerin aniden ölümlerinin nedenlerine odaklanmak için iki uluslararası konferans
düzenlenmiştir ve ani bebek ölüm sendromu’nun (ABÖS/SIDS: Sudden Infant Death
Syndrome) ilk tanımı yapılmıştır (3).
Ani bebek ölümü sendromunun bir aileden en az 60 kişiyi etkileyerek toplumsal sonuçlara
neden olabileceği vurgulanmıştır. Bu nedenle ani bebek ölümü sendromuna neden olan
faktörlerin belirlenerek önlenmesi için topluluklar kurulmaya başlanmıştır. Bunların ilki 1979
yılında bebeğini aniden kaybeden bir avukatın kurduğu Ani Bebek Ölümü Araştırma
Vakfı’dır. Vakıflar ve ailelerin kurduğu diğer organizasyonlar, sağlık personellerinin eğitimi,
akran destek grupları, yeni ebeveynlere eğitim ve bireysel danışmanlık vermeye
odaklanmıştır. 1985 yılında Bürüksel’de, 1987 yılında İtalya’da yapılan toplantılardan sonra
kurulan Uluslararası Perinatal ve Bebek Ölümlerinin (ISPID) Önlenmesi ve Çalışılması
Derneği daha sonra SIDS International olarak değiştirilmiştir ve halen ani bebek ölümlerini
önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir (4). Ani bebek ölümü sendromunun
önlenmesine yönelik çalışmalar günümüz de de devam etmektedir. 2012 yılında Ulusal Çocuk
Sağlığı ve İnsani Gelişme Enstitüsü tarafından “Güvenli Uyuma” adlı genişletilmiş kampanya
başlatılmıştır. Kampanya kapsamında, güncel bilimsel çalışmaların sonuçlarına ve Amerikan
Pediatri Akademisi önerilerine göre güvenli bebek uykusuna yönelik eğitimler düzenlenmiştir
(5).
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ANİ BEBEK ÖLÜMÜ SENDROMU İNSİDANSI
1970’li yıllarda oldukça yüksek bir oranda görülen ani bebek ölümü sendromunun, 1980 ile
1990 yılları arasında ortalama 100.000 canlı doğumda 195.6, 1990'da 100.000 canlı doğumda
130.3 ölümden sorumlu olduğu belirtilmektedir (4, 6). 1992 yılında Amerikan Pediatri
Akademisi’nin güvenli uyku önerilerini yayınlanması, 1994 yılında Uykuya Dönüş
kampanyasının başlatılması ve 1996 yılında Ani Açıklanamayan Bebek Ölüm Soruşturma
Raporlama

Formunun

yayınlanmasının

ardından

ani

bebek

ölümlerinin

azaldığı

bildirilşmiştir. 2016'da ABÖS 100.000 canlı doğumda 38’e düşmüştür (6).
ANİ BEBEK ÖLÜMÜ SENDROMU RİSK FAKTÖRLERİ
Epidemiyolojik Risk Faktörleri
2-4 ay arasında olan bebeklerde ve preterm ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde ani bebek
ölümü sendromu daha sık görülmektedir. Kış mevsiminde olunması da epidemiyolojik risk
faktörlerinden birisidir (7).
Demografik Risk Faktörleri
Afrika kökenli Amerikalı ve Amerika kökenli Kızılderili / Alaska yerlilerinin bebeklerinin ani
bebek ölümü açısından en yüksek riske sahip olduğu bildirilmektedir. Ayrıca erkek
cinsiyetinde ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir (7).
Maternal Risk Faktörleri
Annenin yaşının küçük olması (<20 yaşında), eğitim seviyesinin ve sosyoekonomik durumun
düşük olması, doğum öncesi / doğum sonrası yeterli ve nitelikli bakım alınmaması, hamilelik
sırasında ve doğum sonrasında annenin sigara kullanımı ve yasa dışı maddelerin kullanımı
anneye ait risk faktörlerini oluşturmaktadır (7, 8).
Uyku Pozisyonu ve Uyku Ortamı
Ani bebek ölümü sendromuna yol açan en önemli faktörlerin uyku pozisyonu ile uyku ortamı
olduğu vurgulanmaktadır. Yüzüstü pozisyonunun ani bebek ölümü sendromuna yol açan
majör faktör olduğu belirtilmektedir. Bebeğin yatağının yumuşak olması, yastık kullanımı,
yanında yastık ve yorgan gibi yumuşak materyallerin bulunması önemli risk faktörleridir (8,
9, 10).
Isı
Bebeğin kıyafetlerinin ve ortam sıcaklığının fazla olması da risk faktörleri arasında
sayılmaktadır (7).
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Ebeveynlerle birlikte uyumak
Bebeğin ebeveynleri ile aynı yatağı paylaşması ani bebek ölümü sendromuna neden olan
önemli bir faktördür. Bununla birlikte, ani bebek ölümü sendromunu azaltmak için bebeğin
ebeveynleri ile aynı odayı paylaşarak ayrı yatakta yatması önerilmektedir (8, 9, 10).
ANİ BEBEK ÖLÜMÜ SENDROMU İLE MÜCADELE
Ani Bebek ölümü sendromu ile mücadelede dernek ve vakıfların dışında Amerikan Pediatri
Akademisi’nin yoğun çalışmaları vardır.
Amerikan Pediatri Akademisi’nin Ani Bebek Ölümü Sendromu’nun Önlenmesine
İlişkin Önerileri
 Bebeğin bir yaşına kadar sırt üstü yatırılması,
 Bebeğin sert bir yatakta yatırılması,
 Bebeğin yatağında oyuncak, ilave battaniye, yastık, minder gibi yumuşak nesnelerin
bulundurulmaması,
 Bebeğin bir yıl ebeveynleri ile aynı odada fakat ebeveynlerinin yanında ayrı bir yatakta
yatırılması,
 Bebeğin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesi,
 Bebeğin sandalye, koltuk, kanepe gibi alanlarda uyutulmaması,
 Bebeğin uyurken başının örtülmemesi ve üzerine fazla giysi giydirilmemesi,
 Hamilelik boyunca ve bebek doğduktan sonra bebeğin yanında sigara içilmemesi,
 Hamilelik sırasında veya doğumdan sonra alkol ve yasadışı ilaç/uyuşturucu kullanılmaması
(10).
SONUÇ
Ani Bebek Ölümü Sendromu, görülme ve ölüm oranları yıllar içinde azalma gösterse de, hala
Dünya’da ve Türkiye’de çocuk sağlığını etkileyen faktörlerden birisidir. ABÖS ile mücadele
tüm toplumların öncelikli hedefleri arasında olmalıdır.
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SS-135 İZOLASYON UYGULAMALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ
Yasemin ALKAN* Filiz AVŞAR** Ayten ZAYBAK *** İsmet EŞER***
*Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
** TSK Birinci Basamak Muayene ve Aile Sağlığı Merkezi
*** Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
ÖZET
Tarih boyunca bulaşıcı hastalıklar hep sahnede olmuş ve dikkatleri üzerinde toplamıştır.
Bulaşıcı hastalıklarından korunmak için bir grup insanın izole edilmesi ise 14. yüzyıla kadar
uzanmaktadır. 14. yüzyılda deniz ticaretinin gelişmesi ve gemilerin bulaşıcı hastalık
taşıdığının anlaşılmasıyla, olağan dışı hastalıklara karşı yolcuların, yükün ve ekibin 40 günlük
bir izolasyon sürecinden geçmesi gerekiyordu. 16. yüzyılda bulaşıcı hastalıkların sağlık
raporlarında kayıt edilmesiyle, hastalıklarının nedenlerine yönelik izolasyon uygulamalarında
da gelişmeler olmuştur. Hastalıkların bulaşmasını engellemek için aseptik teknikler
kullanılmaya başlanmıştır. Her ne kadar bulaşıcı hastalığı olan hastalar izole edilse de,
yetersiz enfeksiyon kontrol uygulamaları ve aseptik prosedürler önemli bir problem olarak
görülmekteydi. 1870’lerin başında izolasyon hastanelerinin kurulmasıyla enfeksiyonların
kontrol altına alınması için bir girişimde bulunuldu. 1890-1900 yılları arasında yayınlanan
birçok hemşirelik ders kitabı, enfekte hastalar için bakım yaparken aseptik prosedürler
uygulanmasını önerdi. Florence Nightingale tarafından geliştirilen model, hemşirelik eğitim
programlarında kullanıldı. 1910 yılında kabul edilen enfeksiyon kontrol prosedürleri
uygulanmaya başlandı. 1940’larda Amerika’da, izolasyon uygulamalarının kontrol ve
standardizayonu yanında, hastalıkların yayılma nedenleri ve araçlarının da araştırılması
gerektiği üzerinde durulmuştur. 1940-1950 yıllarında geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı
ile daha sonrasında antibiyotik direnci gündeme geldi. 1960’larda, yenidoğan ve annelerin
morbiditesinde hemşirelerin taşıyıcı rolü vurgulandı. 1980’lerin sonu ve 1990’ların başında,
hastaneler izolasyon uygunlama protokollerini gözden geçirip resmileştirdiler. Günümüzde
ise enfeksiyon hala bir sorun olmaya devam ederken, kontrol ve mücadele yöntemleri de
geliştirilmeye devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: İzolasyon kaynak; bulaşıcı hastalıklar; hemşire kaynak; enfeksiyon.
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HISTORICAL DEVELOPMENT OF ISOLATION PRACTICES
ABSTRACT: Throughout history, infectious diseases have always been on the scene, and
they concentrate on their attention. Isolation of a group of people to protect against infectious
diseases extends to the 14th century. It is necessary for passengers to overcome the
extraordinary diseases, the burden and the team to pass through a 40 day isolation process
with the development of maritime trade in the 14th century and the understanding that vessels
carry infectious diseases. They also developed in the isolation practices for the causes of
diseases by recording the infectious diseases in the medical reports in the 16th century.
Aseptic techniques have been used to prevent the spread of diseases. Although isolate patients
with infectious diseases, inadequate infection control practices and aseptic procedures are
seen as a major problem. At the beginning of the 1870s, an attempt was made to control
infections with the establishment of isolation hospitals. A number of nursing textbooks
published between 1890 and 1900 suggested the application of aseptic procedures in the care
of infected patients. The model developed by Florence Nightingale was used in nursing
education programs. The infection control procedures adopted in 1910 have begun. In the
1940s, it was emphasized that besides the control and standardization of isolation practices,
the causes of the spread of diseases and their tools should be investigated., Antibiotic
resistance came to the fore with the use of broad spectrum antibiotics in 1940-1950. In the
1960s, the carrier role of nurses in the morbidity of newborns and mothers was emphasized.
At the end of the 1980s and early 1990s, hospitals oversized isolation protocols and
formalized them. Today, while infection remains a problem, control and struggle methods
continue to develop.

Key words: isolation; infectious diseases kaynak; nurse; kaynak infection.
İZOLASYON UYGULAMALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ
Bulaşıcı hastalıklarda izolasyon önlemleri eskilerden beri uygulanmaktadır. Çapraz
enfeksiyonu önlemek adına bir grup insanın izole edilmesi 14. yüzyıla kadar uzanır. Akdeniz
limanlarından dönen gemiler epidemik hastalıklar ya da olağan dışı hastalıklara karşı
yolcuların, yükün ve ekibin 40 günlük bir izolasyon sürecinden geçmesi gerekiyordu. Bu
prosedür, İtalya Venedik’te, şehre gelen gemilerin kırk gün boyunca bekletilmesinden dolayı
İtalyancada kırk “quaranta” kelimesi ile ifade edilir ve karantina bu kelimeden gelmektedir.
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İzolasyon koruyucu bir yöntem olup, enfekte hastalardan diğer hastalara, ziyaretçilere ve
sağlık bakım personellerine mikroorganizmaların bulaşmasının engellenmesi ve bulaşıcı
hastalığı olan bireyin koruyucu amaçla ayrılması ve hareketlerinin kısıtlanmasıdır.
Hastanelerdeki

izolasyon önlemleri de yüzyıllar boyunca kullanılmıştır, ancak önemli

salgınların çoğunun nedenleri ve bulaşma biçimlerinin keşfedildiği 1800'lerin sonuna kadar
izolasyon önlemleri çok az bilimsel temele sahipti. Lynch, 1877 gibi erken bir zamanda
izolasyon önerilerini bildirmiş ve ilk izolasyon önlemleri önerileri yayımlanmıştır. İnfeksiyon
hastalıkları hastaneleri kurulmuştur. Bulaşıcı hastalıkları olan hastaları izolasyon odalarına
yerleştirmeyi öneren bir “Amerikan hastanesi el kitabı” yayınlanmıştır. Hastalıkların
bulaşmasını engellemek için aseptik teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Her ne kadar
bulaşıcı hastalığı olan hastalar izole edilse de yetersiz enfeksiyon kontrol uygulamaları ve
aseptik prosedürler nedeniyle çapraz enfeksiyon hala önemli bir problem olarak
görülmekteydi.
Florence Nightingale enfeksiyonun çevresel kaynaklardan daha çok vücut sıvıları ile temastan
bulaştığının ve riskin koruyucu

önlemler uygulanarak azaltılabileceğinin farkındaydı.

1870'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hemşireler için ilk eğitim programları
kuruldu. Her biri, Florence Nightingale tarafından geliştirilen modeli kullandı. Bu gelişmeyle
ilişkili olarak, izolasyon hastanelerinin kurulması, enfeksiyonların kontrol altına alınması için
bir girişimde bulunuldu. 1890-1900 yılları arasında yayınlanan birçok hemşirelik ders kitabı,
enfekte hastalar için bakım yaparken aseptik prosedürler uygulanmasını önerdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, Providence City Hastanesi doktorlarından Richardson, hava
yolu ile bulaşma yerine temas konusuna vurgu yaptı. Richardson, hastalığın organizmalarının
bulaşıcı hastalığı olan hastalar tarafından işgal edilen odalarda zemin, duvar, toz, mobilya ve
başka yerlerden geri kazanıldığını, hareket halindeki atmosferin, hastalık mikroplarını nadiren
bir hastadan diğerine aktarıyorsa; bu tür enfeksiyöz organizmaların temas iletiminin sert
asepsisin kullanılmasıyla ortadan kaldırılabileceğini bildirdi. Richardson ayrıca, alınan
organizmaların sayısını, organizmaların virülansını ve hastanın bağışıklığını bulaşmada
önemli faktörler olarak gösterdi.
ABD ve Birleşik Krallık'ta enfekte olmayan hastalar enfekte hastalardan ayrıldı. Ancak,
enfekte hastalar birbirlerinden hastalıklarına göre ayrılmadığı için nozokomiyal enfeksiyonlar
sorun olmaya devam etti. 19. yüzyılın başında, genel hastanelerde bulaşıcı hastalıkları olan
hastaların yemek takımları ayrıldı, dekontaminasyon için dezenfektan kullanılarak ayrı
odalarda izole edildi ve 1910 yılında da, izolasyon odaları hastanelere tanıtıldı. Bu süre
içerisinde, kabul edilen enfeksiyon kontrol prosedürleri daha titizlikle uygulandı ve etkili
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oldu. 1910 yılından itibaren hastane personelinin hastalar arasında önlük giymesi, hasta ile
temas sonrası hastalar arasında antiseptik solüsyonlar ile el hijyeninin sağlanması, hasta ve
çevresinin dezenfeksiyonu gibi konular gündeme geldi.
Yaygın olarak bulaşıcı hastalıkların yayılımına

ilişkin birkaç makale dışında, hastane

enfeksiyonlarının hastanelerde ciddi bir sorun olarak tartışıldığı ilk AJN (American Jounal of
Nursing) raporu 1928'de yayınlanmış ve bir hastane odasında impetigoların önlenmesi ve
kontrol edilmesini tarif etmiştir. Impetigo'nun kir ve kirlilikle ilişkili olduğu bildirilmiştir ve
makalede tırnaklarda, yüzük ve kol saati altında olmak üzere herkesin ellerinde “kir”
bulunduğu belirtilmiştir. Personelin elinden aktardığına işaret edilse de, cansız çevreye daha
fazla önem verildi. İmpetigo salgını sonunda aseptik teknikle kontrol edildi. 1930 yılında
yazılan bir makalede Illinois'de 138 akredite hemşirelik okulu anketinin sonuçları
bildirilmiştir. Yazar, Illinois’in akredite hemşirelik okullarındaki 6000 ila 7000 öğrencinin,
yalnızca yaklaşık % 6'sının, enfeksiyonları olan hastalara bakım vermek için pratik
deneyimden yeterince hazırlandığını belirtmiştir (Jackson and Lynch, 1985).
1940 yılında, New York Eyaleti Sağlık Departmanı'nda MacChesney adında bir hemşire
tarafından, enfeksiyonun bulaşmasını önlemek için rutin hasta bakım uygulamalarının önemi
ile ilgili iki makale yayınlandı. Bu yıllar arasında dekontamine rektal tüplerle ilişkili iki
hastalık salgını tanımlanmıştır.

Daha sonrasında MacChesney, sadece tanımlanan

enfeksiyonu olanlara değil, tüm hastalara enfeksiyon riskini azaltmak için hasta bakım
uygulamaları üzerine vurgu yaptı. 1915'te Richardson'un belirttiği ilkeleri yineleyerek,
bulaşıcı hastalıkların bilinen tüm vakaları için taşıyıcıların olduğunu belirtti. Hasta bakım
personellerinin, tanımlanmış enfeksiyonları olan hastalar için abartılı izolasyon teknikleri
geliştirmek yerine bu durumu tanıması gerektiğini önermiştir. Mattson’ın yaklaşımı,
enfeksiyöz olarak tanımlanan hastalar için personel ve diğer hastaları görünmez
bulaşmalardan korumak için kurallara olan gereksinim açısındandı. Mattson’un makaleleri,
zamanın ameliyathane uygulamalarından büyük ölçüde etkilenmiştir.
1944’ de Amerika Birleşik Devletleri’nde yürürlüğe giren Amerika Halk Sağlığı Yasası,
izolasyon uygulamalarının kontrol ve standardizasyon yöntemlerinin geliştirilmesi ile birlikte
hastalıkların yayılma nedenlerinin ve araçlarının araştırılması gerektiğini belirtmiştir.
1940 ve 1950 yılları arasında nispeten geniş spektrumlu antimikrobiyal ajanların kullanımı
yaygınlaştı. Penisilinin yaygın kullanımı bakterilerin ilaca karşı direnç geliştirmesi ile
sonuçlandı. 1950'de Boeke'ün bir makalesi, yeni ilaçlar kullanıldığında bulaşıcı hastalıkları
olan hastaların, bulaştırıcı olmadıklarını hastalığı bulaştırmadıklarını belirtmektedir. Bu
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sırada, öğrenci hemşirelerin müfredatındaki birincil vurgu, öğrencilerde “aseptik bir vicdanın”
gelişmesiydi. 1950'lerde, başlıca hastane patojenlerinden Staphylococcus aureus'un ortaya
çıkması, özellikle yeni doğanlar ve cerrahi hastalar arasında enfeksiyonların bulaşmasını
önlemek için hastane topluluğunun dikkatini çekmiştir. Amerikan Hastanesi Derneği (AHA)’
nın stafilokok enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrolü konusundaki önerileri 1958'de
yayınlandı.

1961'de ABD’de iki makale, yeni doğanlar ve annelerin morbiditesinde

stafilokok enfeksiyonlarının ve hemşirelerin taşıyıcı rolünü vurguladı (Nixon 1961).
1950'lerde koruyucu önlemlerin kullanımı enfeksiyonun yayılmasını kontrol etmek için
hemşirelik uygulamasının rutin bir parçası oldu (Gould 2009).
1970 yılında Hastanelerde İzolasyon Tekniklerinin ilk baskısı CDC (Centers for Disease
Control and Prevention) tarafından yayınlandı. Bu kılavuz yedi kategorinin tanımını
içeriyordu: sıkı izolasyon, solunum izolasyonu, enterik önlemler, yara ve deri önlemleri,
drenaj önlemleri, kan önlemleri ve koruyucu izolasyon önlemleri. 1975’te CDC, hastane el
kitabında kullanım için İzolasyon Tekniklerini yeniden düzenledi.
1972 yılı verileri, hastanede yatan hastaların sadece % 2'sinin, zamanın standartlarına göre
izolasyon önlemleri gerektirdiğini ve bunların yaklaşık % 10'unun pediatrik hastalar olduğunu
gösterdi. CDC, hastane planlaması için bu verileri kullanmayı önerdi.
1974 yılında üç hemşire araştırmacı, 90 hemşirenin el yıkama davranışının gözlem
sonuçlarını bildirmiştir. Sonuçları ölçmek için iki ölçek kullandılar, ancak her iki ölçek için
de güvenilirlik veya geçerlilik verileri rapor edilmedi. Sonuçlar, hemşirelerin ve yardımcıların
çoğunun kirli bir aktiviteden sonra ellerini yıkamadıklarını göstermiştir.
1980'lerin sonunda ve 1990'ların başında, hastaneler izolasyon uygulamalarını ve
politikalarını gözden geçirip resmileştirdiler. 2000’lerde kişisel koruyucu ekipman kullanım
talimatları yayımlandı.
XIX. yüzyıl sonlarında ve XX. yüzyılda veremli hastaların izolasyonu düşünülerek, bunun
için dağlık yerlerde sanatoryumlar yapılmaya başlanmıştır.
Bugün, izolasyon önlemleri tüberküloz ve meningokokal menenjit gibi klasik bulaşıcı
hastalıkların yayılmasını önlemek için hala kullanılmaktadır. İzolasyon önlemleri geçen
yüzyılda ve özellikle son yıllarda önemli ölçüde değişti. Enfeksiyonlar hala önemli bir sorun
olmaya devam ederken mücadele yöntemleri geliştirme çalışmaları da devam edecektir.
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ÖZET
Maneviyat kavramı; hemşirelik literatüründe 1960’lı yıllarından itibaren ve günümüzde de
artan bir şekilde incelenmektedir. Hemşireliğin profesyonel bir meslek olarak gelişmesinde
önderlik sağlayan Florence Nightingale (1820-1910)’in hemşireliğin henüz bir meslek olarak
görülmediği, hemşireliğe bir kadın uğraşı olarak olumlu bakılmadığı dönemlerde kendisini bu
girişimlere yönlendirmede maneviyat anlayışının nasıl şekillendiğin bilinmesi tüm hemşireler
ve hemşirelik mesleği için önemlidir. F. Nightingale’in inançlarını yazan modern bir tıp
tarihçisi olan Rosenberg’de F. Nightingale’in ahlaki inançlarının iyi tanımlandığını, ancak
onun niçin bu manevi söylemlere sahip olduğu hakkında sınırlı bilginin olduğundan söz
etmektedir. Bu derlemede, F.Nightingale’in maneviyat duygusunun gelişiminde etkili olan
aile yapısı, aldığı eğitim, din, felsefi görüşleri, gezileri ve Kırım savaşı deneyimleri gibi
özelliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. F.Nightingale’nin ailesi gibi İngiliz aristokratlar
18.yy’ın aydınlanma hareketlerinin öncüleri olup, ülkede bilimsel ve sosyal gelişmelerde rol
oynamış, kendilerini yardımseverlik işlerine adamışlardır. Viktorya dönemi dininin en önemli
tutumu, hizmet duygusudur. Bu hizmet duygusu “parasal karşılığı olmayan işler yapmak”tır.
Bu görüş, F. Nightingale’i hemşire olmak adına etkilemiştir. F. Nightingale’in ailesi
Unitairan’lara mensup bir aileydi. Unitarizm, F. Nightingale’in yaşamını özellikle de sağlık
ve bütünlük (holistik) konusundaki fikirlerini ve dolayısıyla maneviyat anlayışını
etkilenmiştir. F. Nightingale, annesinin ve babasının ailelerinin varlıklı ve yüksek sosyal
pozisyonları gereği onlarla birlikte farklı yerleri gezmiş, farklı insanlarla tanışmıştır. Bu
fırsatlar onu entelektüel, manevi ve duygusal olarak olgunlaştırmıştır. Kırım savaşı sırasında
hemşirelik için iyi bir kadın karakterinin gerekliliği ya da gelişmiş bir maneviyat anlayışının
gerekliliği sonucuna vardı. F. Nightingale’in 30 yaşından itibaren benimsediği yaşam
amacının (insanlığa hizmet etme) manevi anlayışını güçlendirdiği anlaşılmaktadır. Onun için
maneviyat dine ya da Tanrı’ya (Allah) bağlılık değil, empati (anlayış) anlamına gelmektedir.
Nightingale’in maneviyat anlayışının temelinde empati vardır. Nightingale’in empati ile
birlikte maneviyatını güçlendiren diğer bir anlayış ta, hizmet duygusu ile birlikte “çalışmak ve
mükemmellik peşinde koşmak” olmuştur. Bu değerler bugün korunan profesyonel
hemşireliğin mutlak değerleri olmuştur.
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Anahtar kelimeler: Florence Nightingale; maneviyat; hemşirelik.

ABSTRACT
The concept of spirituality has been investigated in the nursing literature since the 1960s and
increasingly today. Florence Nightingale (1820-1910) provided leadership in the development
of nursing as a professional career when nursing was not seen as a profession yet and was not
regarded positively as a woman's occupation. In this sense, for all nurses and the nursing
profession, it is essential to know how her understanding of spirituality has been shaped in
guiding to these initiatives. Rosenberg, a modern medical historian who wrote F.
Nightingale's beliefs, mentions that F. Nightingale's moral beliefs were well defined, but there
was limited information about the reasons for her discourses. In this review, it is aimed to
examine the characteristics such as family structure, education, religion, philosophical views,
her travels, and experiences of the Crimean War, which were effective in the development of
F. Nightingale's sense of spirituality. English aristocrats, like the family of Nightingale, who
were the pioneers of the 18th-century enlightenment movements, played a role in the
scientific and social development of the country and devoted themselves to charity. The most
important attitude of the Victorian period religion is the sense of service. This sense of service
is “doing non-monetary work.” This view influenced Nightingale to become a nurse. F.
F.Nightingale's family belonged to Unitarians Especially this last belief of Unitarianism
influenced F. Nightingale's life, especially her ideas on health and integrity (holistic), and
therefore her sense of spirituality. Because of the wealthy and superior social positions of her
father's and mother's families, F. Nightingale traveled to various places with them and met
different people. These opportunities matured her intellectually, spiritually and emotionally.
During the Crimean War, F. Nightingale concluded that a good female character or an
advanced spirituality understanding was necessary for nursing. It is presumed that
Nightingale's purpose of life (serving humanity) that she had adopted since the age of 30
strengthened her spiritual conception. For her, spirituality means not devotion to religion or
God, but empathy (understanding). F. Nightingale's understanding of spirituality is based on
empathy. Another understanding that strengthened Nightingale's empathy and spirituality has
become "to work and pursue excellence" with the sense of service. These values represent the
absolute values of professional nursing nowadays.

Keywords: Florence Nightingale; spirtiuality; nursing.
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GİRİŞ
İnsan,

bütüncül

bakış

açısı

ile

ele

alındığında

manevi(

spiritual) boyuta sahip, biyo-psiko-sosyal bir varlık olarak değerlendirilir (Öz, 2004). Diğer
tüm boyutlar gibi, manevi boyut da doğumdan itibaren var olan bir boyuttur ve kimliğin bir
parçasıdır.

Genel anlamda, insanın ilahi bir ruh ile ilişki araması olarak tanımlanan

maneviyat (sprituality); bütüncül bakım felsefesinin vazgeçilmez boyutlarından biridir (Çınar
&Aslan, 2017). Maneviyat bazen din, bazen de ahlak (moral) ile benzer anlamlarda
kullanılabilmektedir. Ancak din, ahlak ve maneviyat kavramları aynı şeyler değildir. “Din”,
Allah düşüncesine dayalı toplumsal bir kanun olarak tanımlanırken; “ahlak”, neyin doğru ya
da yanlış yapılıp/yapılmadığını ifade etmektedir. Maneviyat ise, ahlak ya da dinden farklı
olarak ruh (tin) ya da öz’dür. Maneviyat; en üst seviyedeki ahlaki davranış, içsel inançların
uygulamasının kanıtıdır. Ahlaki davranış dışsal davranış standartları ile empose edilebilir, iç
inancı yansıtmaz. Sonuç olarak maneviyat “karakter ya da ahlaki uygulama sorumluluğu”,
“bireyin, materyalin ötesinde ilişkili olduğu her şey ve bunların temel anlamlarına ilişkin içsel
kaynaklarının toplamı” ya da “yaşama verilen anlam ve amaç” olarak tanımlanabilir
(Winderquist, 1992; Bayık &Ergül, 2004; McEwan,2004).
Maneviyat kavramı; araştırmacılar tarafından hemşirelik literatüründe 1960’lı yıllarından
itibaren ve günümüzde de artan bir şekilde incelenmektedir (Özdoğan, 2012; Bayık & Ergül,
2004). Hemşireliğin profesyonel bir meslek olarak gelişmesine önderlik eden Florence
Nightingale (1820-1910)’in maneviyat anlayışının nasıl şekillendiğin belirlenmesi önemlidir.
Bununla birlikte, hemşirelik mesleğine yönelmede kişinin sahip olduğu maneviyat
duygusunun önemli yeri olduğu araştırmalarla gösterilmiştir (Çınar & Aslan, 2017; Meehan,
2012; Wright, 1998). Hemşirelerin maneviyata ilişkin görüşlerinin pek çok araştırmalarla
incelediği belirlenmiş olmasına rağmen, hemşirelik mesleğini yürüten kişilerin maneviyat
duygularının şekillenmesinde etkili olan faktörlerin tanımlanmadığı da fark edilmiştir. F.
Nightingale’in inançlarını yazan modern modern bir tıp tarihçisi olan Rosenberg’de
F.Nightingale’in ahlaki inançlarının iyi tanımlandığını, ancak onun niçin bu söylemlerde
bulunduğu hakkında hemşirelik literatüründe sınırlı bilginin olduğundan söz etmektedir
(Widerquist, 1992).
Bu derlemede, F. Nightingale’in maneviyat duygusunun gelişiminde etkili olan aile yapısı,
aldığı eğitim, din, felsefi görüşleri, gezileri ve Kırım savaşı deneyimleri gibi özelliklerin
incelenmesi amaçlanmıştır.
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FLORENCE NİGHTİNGALE’İN AİLE YAPISININ

MANEVİYAT DUYGUSU

ÜZERİNE ETKİSİ
F.Nightingale’in maneviyatının şekillenmesinde ailesinin sosyokültürel ve dini inanç ve dine
yaklaşımları yapısı büyük rol oynamıştır. F. Nightingale’nin ailesi gibi İngiliz aristokratlar
18.yy’ın aydınlanma hareketlerinin öncüleri olmuşlardır. Dissentler, Quakerler, Initarianlar,
Presbyterianlar’a mensup İngiliz aristokratlar bilimsel ve sosyal gelişmelerde rol
oynamışlardır. Oysa, o dönemlerde İngiliz kilisesi bu kişileri şüphe ile karşılıyor ve itaatsız
olarak değerlendiriyordu. Bazı kadınlar ve erkekler baskılara maruz kalsalar bile, kendi
manevi yenilemelerini yaratarak kendilerini yardımseverlik işlerine adamışlardır (Widerquist
1992).
Viktorya dönemine özgü dinsel tutumlar, F. Nightingale’i hemşire olarak (mesleki anlamda)
etkilemiştir. F. Nightingale’nin ailesinin doktrin karşıtı öğretisi ve Victorian inançları, onun
maneviyat duyarlılığında etkili olmuştur. “Viktorya klisesi” isimli eserin yazarı Chadwick;
Victorya dönemine özgü dinsel özelliklerden en önemli olanının topluma hizmet duygusu
olduğundan söz etmektedir. Bu hizmet duygusu “parasal karşılığı olmayan işler yapmak”tır.
Bu işleri yapmanın amacı da toplumun gelişmesidir. F. Nightingale’in ailesi Unitairan’lara
mensup olan bir aile idi.

Unitarian’lar küçük özel bir gruptu ve özel inançları vardı.

“Tanrı’nın babalığı, insanın kardeşliği, İsa’nın liderliği, karakterlerle kurtuluş ve sonsuza dek
insanın ileriye ilerlemesi” gibi görüşler 1810-1888 yılları arasında Unitarian’ların
benimsedikleri en yaygın görüşlerdi. Özellikle Unitarizm’de yer alan bu son inanış F.
Nightingale’in yaşamını özellikle de sağlık ve bütünlük (holistik) konusundaki fikirlerini ve
dolayısıyla maneviyat anlayışını etkilenmiştir (Widerquist, 1992).
F. Nightingale’in ailesi çoğu Unitarianlar gibi genişti ve iç içeydi. F. Nightingale’in annesi,
babası, büyük babaları dışında bekar halaları Julie ve Hannah’ın, onun gelişiminde büyük
etkileri oldu. Halası Julie, F. Nightingale’e insanlığın mükemmelliği ulaşması için

F.

Nightingale’in kendi iç dünyasında hareket ederek bir yol bulması ve bunun için hemşireliğin
kendisi için uygun olduğunu öneren kişiydi. Hala Hannah Nicholson, kibar, derin bir şekilde
dinine bağlı ve F. Nightingale için “anlayış” (sympathy), kaynağı idi. Anlayış kavramı 19.
yy’da kullanılmaya başlanmış olup, o yıllarda günümüzdeki anlamı ile “empati” anlamına
gelmektedir. F. Nightingale “anlayış”’ı en üst düzeydeki manevi tanımlamalar (uygulamalar)
için kullanmaktaydı. Viktorianlar için anlayış yeteneği diğer tüm tutkuları hissedebilmek için
ön koşul olarak düşünülürdü. Onlara göre anlayış, bireyler arasında tecrübeleri paylaşma
duygusu sağlamaktadır (Widerquist, 1992).
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FLORENCE

NİGHTİNGALE’İN

FARKLI

KÜLTÜRLERİ

GÖZLEMLEDİĞİ

GEZİLERİNİN MANEVİYAT DUYGUSU ÜZERİNE ETKİSİ
F. Nightingle’in anne ve babasının ailelerinin varlıklı ve yüksek sosyal pozisyonları gereği F.
Nightingale

onlarla birlikte farklı yerleri gezmişti. Bu seyahatlarda

farklı insanlarla

tanışması onu entelektüel, manevi ve duygusal olarak olgunlaştırdı. Roma’da bir gezide
tanıştığı Dr. Manining,

onun manevi (spiritual) danışmanlığını yürütmüştür. Bir İtalyan

Katolik rahibe olan Madre Santa Colomba acı çekmenin, karakter oluşumunun bir parçası
olduğu yönündeki F. Nightingale’in güçlü inancını arttırmıştı.

F. Nightingale, her ayın

7’sinde acı veren uygulamaları gerçekleştirirdi. F.Nightingale’in Mısır’dan yazdığı
mektuplarda, acı duyduğunu gösteren yoğun mücadelesi anlaşılmaktadır (Macrae, 1995;
Widerquist, 1992).
“Mayıs 12, 30 yaşındayım İsa’nın peygamber olduğu yaş - evli ya da çocukla değilşimdi Lord senin gibi, senin gibi, Haziran 4,5,6,7 gibi asla kötü değil- 30 yaşında iyileştim.
Haziran 21, Corfu’da 2 muhteşem gün, düşmanlarım gitmeme izin verdi. Tekrar vücudum ve
aklımla yaşıyorum, özgürüm”.
KIRIM SAVAŞI’NIN FLORENCE NİGHTİNGALE’İN MANEVİYAT DUYGUSU
ÜZERİNE ETKİSİ
F. Nightingale’in, üç hafta boyunca hazırlıklarını sürdürdüğü, 38 hemşire ile birlikte 21 Ekim
1854’de başladığı seyahatı 4 Kasım 1854’de sona erdi ve Üsküdar’daki Selimiye Kışlasına
vardılar. Böylece Askeriye’de kadın hemşire kavramını geliştirmiş oldu. F. Nightingale
hastaneye vardığında, hastane tıklım tıklımdı, ona göre buraya hastane demeye bin şahit
gerekirdi, bina çok eskiydi, gıda ve tıbbı malzeme sıkıntısı vardı. Hindistan’dan açık bir bot
ile Kırım Yarımadasından askerler gelmişti. F. Nightingale burada, malzeme temini
konusunda kontrol noktası oluşturdu. Burada, pek çok hata yapmasına karşın üstelik de,
hemşirelik yönetiminde üç aydan az bir eğitim ve bir yıldan daha az bir tecrübeye sahip
olmasına karşın muhteşem bir iş çıkardı. Hemşirelik uygulamaları bakımından askerler ve
erkek hekimler tarafından pek çok engel ile karşılaştı. Bu sebeple, derin üzüntü duydu ve bu
deneyim onun yaşamı boyunca, onu asla bırakmayan bir travma yaşamasına neden oldu
(Macrae, 1995; Widerquist, 1992).
Ancak, Kırım savaşındaki askeri hemşirelik tecrübesi, onun için İngiliz toplumunda
mezhepler arasındaki savaş için bir tiyatro sahnesi görevi de gördü. Kırım savaşı tecrübesinde
hemşirelerin askeri hemşirelikten sorumlu olmasını istiyordu, ancak hemşirelerin daha çok
rahibe gibi din işleri ile ilgilendiğini gözlemledi. Bazı hemşirelerin hasta ve yara bakımı
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yerine din işleri ile ilgilendiklerini fark etti. Öztürk (2002) makalesinde de, “Hristiyanlık
kültürü içinde rahibeler din adamları ve din merkezlerinin hizmetkârları olarak hemşirelik/
hastabakıcılık görevini yerine getirmişlerdir” demektedir. F. Nightingale, bu görüşü
benimsemedi ve bu rol paylaşımına karşı çıktı. Oysaki F. Nightingale en iyi hemşirelerin,
hastaların fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için iyi eğitilmiş kadınlar olacağına inanıyordu. F.
Nightingale, Kırım savaşı sırasında hemşirelik için iyi bir kadın karakterinin gerekliliği ya da
gelişmiş bir maneviyat anlayışının gerekliliği sonucuna vardı (Macrae, 1995; Widerquist,
1992).
Nightingale Okulunda hemşire mezunlar için duvar yazısında aşağıdaki açıklama
yer

almaktadır.

“Karakterimizin etkisiyle bizden başka bir şey çizmeliyiz, ve herhangi bir din ya da mesleği
değil. İnsanın kendisinin içinde ne olduğu, ortaya ne çıktığı, hastasını etkileyen kendinin
ahlaki ve inançlarının uygulanmasıdır.
Renetzky, manevi boyutun şu üç tür gereksinimlerden oluştuğunu ifade etmektedir: “yaşam,
acı çekme ve ölüm kavramlarının anlamı, amacı ve gücünü bulma gereksinimi”, “yaşama
umudu gereksinimi” ve “kendi içinde diğer insanlara ve üstün güce yönelik inanç ve güven
duyma gereksinimi” (Widerquist, 1992).
Sonuç olarak; F. Nightingale’in 30 yaşından itibaren benimsediği yaşam amacının (insanlığa
hizmet etme) manevi anlayışını güçlendirdiği anlaşılmaktadır. F. Nigtingale’in tanrı inancı
kişiseldi, onun için maneviyat dine ya da Tanrı’ya (Allah) bağlılık değil, empati anlamına
gelmektedir. F. Nightingale’in maneviyat anlayışının temelinde empati (anlayış) vardır.
Empati ile birlikte F. Nightingale’in maneviyatını güçlendiren diğer bir anlayış ta hizmet
duygusu ile birlikte “çalışmak ve mükemmellik peşinde koşmak” bulunmaktadır.
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SS-137 YUNAN MİTOLOJİSİNDE İYİLEŞTİRİCİ TANRILAR VE SAĞLIK
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İsmail TOYGAR, 1Sadık HANÇERLİOĞLU, 1Aynur TÜREYEN1
1

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları AD

ÖZET
Antik dönemlerde insanlar anlamlandıramadıkları durumlarda ilahi bir güce inanmaktalardı
ve yazılı tarihin başlamadığı dönemlerde bu bilgiler sözlü olarak aktarılmaktaydı. Yunan
mitolojisi ise günümüze en iyi şekilde aktarılan antik hikayeler ve inançları içermektedir.
Yunan mitolojisi’nde sağlık birçok tanrı ile ilişkilendirilmiş olup, sağlık ile ilişkilendirilen
başlıca tanrı Asklepios’dur. Asklepios aynı zamanda hekim tanrı olarak da bilinmektedir.
Sağlık ile ilişkilendirilen diğer tanrılar; Aceso, Aegle, Apollo, Kherion, Eileithyia, Epion,
Hebe, Hygeia, Paean, Panacea, Telesphorus ve Tethys’dir. Bu tanrılardan bir kısmı aslen
başka bir konu ile ilişkilendirilirken sağlıkla da belirli alanda ilişkilendirmektedir. Diğerleri
ise doğrudan sağlık ile ilişkilendirilen ve hastalık durumlarında yardımcı olduğu düşünülen
tanrılardır. Bu makalede iyileştirici tanrılar ve onlara atfedilen özellikler ele alınmıştır.

ABSTRACT
İn ancient times people believed in a divine power in situations where they could not make
sense, and in the periods when written history did not begin, this information was transmitted
orally. Greek mythology contains ancient stories and beliefs that are best conveyed to the
present day. In Greek mythology, health is associated with many gods, and the main god
associated with health is Asclepius. Asklepios is also known as physician god. Other gods
associated with health; Aceso, Aegle, Apollo, Kherion, Eileithyia, Epion, Hebe, Hygeia,
Paean, Panacea, Telesphorus and Tethys. While some of these gods are related to another
subject, they associate them with health in a specific area. Others are the gods that are directly
related to health and are thought to be helpful in disease situations. This article discusses the
healing gods and the attributes attributed to them
GİRİŞ
İnsanlar tarih boyunca anlam veremedikleri durumlarda, ilahi bir güce inanmaktadır. Antik
çağlarda yazılı tarih henüz başlamadığı için bilgiler sözel olarak aktarılmaktaydı. Sözel
aktarımlar sırasında halkın yorumu, düşüncesi ve kültürleri hikâyelere yön vermekteydi. Bu
dönemde insanoğlunun iyileşme sürecini, ritüellerini ve uygulamalarını kontrol eden,
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insanların sağlığını ve iyi olma halini denetleyen tanrılar olduğuna inanılmaktaydı. Farklı
inanışlara göre bu iyileştirici özellik birçok tanrıya atfedilmiştir (1).
Günümüze kadar ulaşan ve en yaygın olarak bilinen mitolojilerden birisi Yunan mitolojisidir.
Yunan mitolojisinde bu özellikteki tanrılar; Asklepios, Aceso, Aegle, Apollo, Kherion,
Eileithyia, Epion, Hebe, Hygeia, Paean, Panacea, Telesphorus ve Tethys olarak geçmektedir
(2, 3).
Yunan mitolojisinde sağlıkla ilişkilendirilen başlıca tanrı Asklepios’dur. Asklepios aynı
zamanda hekim tanrı olarak da bilinmektedir. Asklepios; Apollo ve Koronis’in oğludur.
Hikayeye göre Apollo bir gün Koronis’i görür ve ondan çok hoşlanır. Daha sonra birlikte
olurlar ve Koronis Apollo’dan hamile kalır. Koronis Apollo’nun bebeğini taşırken bir başka
adam ile birlikte olur. Bunu duyan Apollo çok sinirlenir ve onu cezalandırması için kardeşi
Artemis’i gönderir. Artemis Koronis’i ateşte yakarken Apollo gelir ve oğlu Asklepios’u
Koronis’in karnından kurtarır. Asklepios bilge kentour (yarı at ve yarı insan formunda tasfir
edilen canlı) olan Kherion’un yanında yetişir. Doğanın sırlarına erişerek bilge bir hekim olur.
Zamanla yetenekleri öyle gelişir ki ölüleri dahi diriltebildiği bildirilmektedir. Hades,
Asklepios’u onun kurduğu düzeni bozduğunu belirterek Zeus’a şikayet eder. Zeus ise kendi
kurduğu dünya düzenini bozduğu gerekçesi ile Asklepios’u yıldırımı ile öldürür. O dönemde
Asklepios adına yapılmış birçok hastane tapınak günümüze kadar ulaşmıştır. Modern tıp
biliminin sembolü olan yılanlı asa sembolü Asklepios’un asasından gelmektedir (2,3,4).
Aceso tedaviden ziyade tedavi sürecinin tanrıçası olarak kabul edilmektedir. Asklepios
ve Epione'nin

kızı, Iaso, Hygieia, Panacea,

ve Aegle'nin

kız

kardeşidir.

Büyükbabası Apollo'dur. Aegle sağlığın getirdiği ışıltı ve güzelliği temsil etmektedir.
Artemis’in ise; ikiz kardeşi Apollo’dan bir gün önce doğduğu ve kardeşinin doğumu sırasında
annesine yardımcı olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle kendi çocuğu olmamasına rağmen,
doğum tanrıçası olarak nitelendirilmektedir. Apollo hastaları iyileştirmesi, hastalara sağlık
eğitimi vermesi ile bilinmektedir. Apollo’nun oklarının hem hasta edici, hem de iyileştirici
etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Öyleki Apolloun oklarının salgın hastalıklardan da
koruyacağı düşünülerek Veba gibi ölümcül hastalıkların yaygın olduğu dönemlerde şehirlerin
girişine Apollo heykeli inşa edilmiştir (2,3,4).
Kherion’un ise yarı insan yarı at formunda bir canlı olduğu ve Asklepion’da dâhil birçok
iyileştici figüre hocalık yaptığı bildirilmektedir. Apollo'un bile ondan ders aldığı
söylenmektedir. Eileithyia ise yunan mitolojisinde doğumların gerçekleştirilmesini sağlayan
ebe tanrıçadır. Epion ağrının giderilmesi konusunda yardımcı olan tanrıçadır ve günümüzde
813

opioid

kelimesinin

etimolojik

karısı, Hygieia ve Panacea'nın

kökenini

annesidir.

Aynı

Epion

oluşturmaktadır.

Asklepius'un

zamanda Homeros'un İlyada'sında bahsi

geçen ünlü doktorlar Machaon ve Podalirius'un da annesidir. Hebe tanrılara tanrı yiyeceği
olan nektarı sunmakla görevli gençlik tanrıçasıdır. Hygeia ise sağlık ve temizlik tanrıçasıdır.
Daha çok sağlığın korunması ve sürdürülmesi ile ilişkilendirilmiştir. Babası Asklepios’un
iyileştirme temalı mitolojik görevini, Hygieia koruma temalı olarak gerçekleştirmektedir.
Hijyen kelimesinin etimolojik kökeni de Hygieia’dan gelmektedir. İaso hastalıkların tedavisi
ile ilişkilendirilmektedir. Paean tanrıların doktoru olarak bilinmektedir. Panacea evrensel
sağlığın tanrıçasıdır. Cüce bir tanrı olan Telesphorus ise, hastalıklardan kurtulmayı temsil
etmektedir (2,3,4).
Deniz tanrıçası olan Tethys erkek kardeşi ve aynı zamanda kocası olan Okeanos’dan 3000
kadar peri kızı doğurduğu, bu perikızlarının bütün insanoğluna bakıcılık yaptığı, bu nedenle
de tethys’in “büyükanne” ya da “hemşire” olarak anıldığı bildirilmektedir (3, 4).
Özetle; Yunan mitolojisinde ise tanrılar ve atfedilen özellikler bireylerin belirtilen alanlara
bakış açısını içermektedir. Bu bağlamda sağlık bakım alanında, günümüzde önem taşıyan
birçok gelişmenin de öncüsü olan antik yunan mitolojisinin sağlık-hastalık kavramından, tıp,
ebelik ve hemşirelik mesleğinin gelişiminde önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir.
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SS-138 PULLARLA FLORENCE NİGHTİNGALE

FLORENCE NIGHTINGALE WITH STAMPS
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ÖZET
Posta pulları, bir ülkenin kültürünün yaygınlaşmasında ve tanıtımının yapılmasında olumlu
etkilere sahip olmakla birlikte birer elçi görevini de yürütmektedirler. Bu çalışma, filateli
aracılığıyla lider bir hemşire olan Florence Nightingale’e genel bir bakış sunmayı
hedeflemektedir. Filateli dünyasının en saygın kaynakları olan Michel, Scott ve Yvert et
Tellier katalogları taranmıştır. Tarama sonucu elde edilen pullar; adı, çıktığı basıldığı ülke,
basım tarihi, katalog adı ve katalog numarası gibi kriterler açısından değerlendirilmiştir.
Katalog incelemesinde; 1925-2011 yıları arasında Florence Nightingale ile ilgili neşrolan otuz
dokuz adet filatelik malzeme bulunmuştur. Asya, Amerika, Afrika ve Avrupa kıtalarındaki
yirmi farklı ülkede Florence Nightingale ile ilgili pullar basılmıştır. Yıllara göre pul sayıları
incelendiğinde; en fazla pul 2010 yılında (n:10,%25.64) Kızıl Haç Örgütü’nün kurucusu
Henry Dunant’ın ölümünün100.yıl anma pulu kapsamında basılmıştır. Ülkelere göre pul
sayılarının dağılımı incelendiğinde; ilk sırada Türkiye (n:6, %15.38), Alderney (n:6, %15.38),
ikinci sırada Dominik Cumhuriyeti (n:3, %7.7), üçüncü sırada İngiltere (n:2, %5.12) ve
Liberya (n:2, %5.12) yer almaktadır. Pulların görseli değerlendirildiğinde; %56.41’inde
Florence

Nightingale’in

portresi,

%20.51’inde

Florence

Nightingale

ve

lambası,

%12.82’sinde Florence Nightingale’in elleri, %10.25’inde Florence Nightingale ve bakım
verdiği hastaların resmedildiği belirlenmiştir. Florence Nightingale’i konu alan posta pulları,
dört farklı kıtada yirmi farklı ülkede hemşirelik mesleğinin tanıtımı için görsel bir araç olarak
kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Florence Nightingale; pul; hemşire kaynak; lider; tarih
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ABSTRACT
Postage stamps not only have positive effects on spreading and introducing the culture of a
country, but also act as messengers. This study aims to present a general view to Florence
Nightingale, a leader nurse, by means of philately. The catalogues of Michel, Scott and Yvert
et Tellier, who are among the most respectable references of the philately world were
reviewed. The stamps that were obtained as a result of the review were evaluated in terms of
criteria like their name, the country where they had been printed, date of printing, catalogue
name and catalogue number. As a result of the catalogue examination; thirty nine philatelic
materials were found concerning Florence Nightingale dating back to 1925-2011. Stamps of
Florence Nightingale were printed in twenty countries on continents like Asia, America,
Africa and Europe. When examining the number of stamps according to years; the greatest
number of stamps were printed in 2010 (n:10, 25.64%) within the scope of the 100th death
anniversary of Henry Dunant, founder of the Red Cross Committee. When examining the
distribution of the number of stamps according to countries; Turkey ranks first (n:6, 15.38%)
and is followed respectively by Alderney (n:6, 15.38%), Dominican Republic (n:3, 7.7%),
England (n:2, 5.12%) and Liberia (n:2, 5.12%). When evaluating the visuality of the stamps;
it was determined that 56.41% of them depicted Florence Nightingale’s portrait, 20.51%
Florence Nightingale and her lamp, 12.82% Florence Nightingale’s hands, and 10.25%
Florence Nightingale and her patients. Postage stamps concerning Florence Nightingale were
used as a visual instrument to introduce the profession of nursing in twenty countries on four
continents.

Keywords: Florence Nightingale; stamp; nurse; leader; history
GİRİŞ
Posta pulları, bir ülkenin kültürünün yaygınlaşmasında ve tanıtımının yapılmasında olumlu
etkilere sahip olmakla birlikte birer elçi görevini de yürütmektedirler. Bu çalışma, filateli
aracılığıyla lider bir hemşire olan Florence Nightingale’e genel bir bakış sunmayı
hedeflemektedir. Filateli dünyasının en saygın kaynakları olan Michel, Scott ve Yvert et
Tellier katalogları taranmıştır. Tarama sonucu elde edilen pullar; adı, çıktığı basıldığı ülke,
basım tarihi, katalog adı ve katalog numarası gibi kriterler açısından değerlendirilmiştir.
Tablo 1’de Florence Nightingale’i konu alan filatelik malzemelerin dağılımı sunulmuştur.
Katalog taramasında; 1925-2011 yıları arasında Florence Nightingale ile ilgili neşrolan otuz
dokuz adet filatelik malzeme bulunmuştur. Asya, Amerika, Afrika ve Avrupa kıtalarındaki
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yirmi farklı ülkede Florence Nightingale ile ilgili pullar basılmıştır. Yıllara göre pul sayıları
incelendiğinde; en fazla pul 2010 yılında (n:10,%25.64) Kızıl Haç Örgütü’nün kurucusu
Henry Dunant’ın ölümünün100.yıl anma pulu kapsamında basılmıştır. Ülkelere göre pul
sayılarının dağılımı incelendiğinde; ilk sırada Türkiye (n:6, %15.38), Alderney (n:6, %15.38),
ikinci sırada Dominik Cumhuriyeti (n:3, %7.7), üçüncü sırada İngiltere (n:2, %5.12) ve
Liberya (n:2, %5.12) yer almaktadır. Pulların görseli değerlendirildiğinde; %56.41’inde
Florence

Nightingale’in

portresi,

%20.51’inde

Florence

Nightingale

ve

lambası,

%12.82’sinde Florence Nightingale’in elleri, %10.25’inde Florence Nightingale ve bakım
verdiği hastaların resmedildiği belirlenmiştir. Florence Nightingale ait pullara, filateli
kataloglarının yayınladığı internet sitelerinden ulaşıldığı için herhangi bir etik kurul izni
alınmamıştır.
Tablo 1. Florence Nightingale’i konu alan filatelik malzeme

FİLATELİK MALZEME
Adı

Ülke

Çıkış

Michel no

Tarihi
1.

Portekiz Kızıl Haçı

Portekiz

1925

Yvert et Tellier 24

2.

Florence Nightingale

Belçika

01.04.1939

BE498

3.

Kosta Rika Kızıl Haç

Kosta Rika

27.12.1945

CR381

Örgütünün 60. yılı
4.

Florence Nightingale

Türkiye

1954

Scott RA167

5.

Florence Nightingale

Türkiye

1954

Scott RA168

6.

Florence Nightingale

Türkiye

1954

Scott RA169

7.

Florence Nightingale

Alman Federal

15.11.1955

DE225

Cumhuriyeti
8.

Hizmet geleneği

9.

Scott B347

Avustralya

21.09.1955

AU257

Florence Nightingale

Türkiye

28.03.1958

TR Z240

10.

Florence Nightingale

Türkiye

28.03.1958

TR Z240

11.

Florence Nightingale

Türkiye

28.03.1958

TR Z241

817

12.

Yükseköğretim

Amerika

14.11.1962

US 835

1964

529

Birleşik
Devletleri
13.

Florence Nightingale

Tayvan

Scott 1407
14.

Uluslararası İnsan Hakları Yılı,

Dominik

Florence Nightingale
15.

20.04.1968

Cumhuriyeti

Florence Nightingale 1820-

DM 205
Scott 209 A22

İngiltere

01.04.1970

GB540

1910
16.

Florence Nightingale

Surinam

03.10.1973

SR 655

17.

Uluslararası kadın yılı Florence

Seyşeller

15.12.1975

SC340

Nightingale
18.

Scott 335

Florence Nightingale 1820-

Barbuda

09.03.1981

BX530

Dominik

15.04.1982

DM BL74

09.05.1983

VG 448

17.08.1983

ZA-TR 127

Macaristan

08.09.1989

HU4049A

Nijerya

1998

Yvert et Tellier

1910 İngiliz
19.

Kadınlar için 1980’li yıllar

Cumhuriyeti
20.

İngiliz Virjin

Florence Nightingale

Adaları
21.

Florence Nightingale 1820-

Güney Afrika

1910 İngiliz

Cumhuriyeti
Transkei

22.

Florence Nightingale

23.

Florence Nightingale, Rahibe
Teresa

24.

1272

Florence Nightingale

Uganda

2000

UG BL2252

Liberya

2001

LR 3709

Sri Lanka

12.05.2003

LK 1385

İngiltere

2007

GB1909

Saint Kitts

2010

KN-K1134

Hemşireliğin kurucusu
25.

Florence Nightingale yaralılara
yardım ediyor

26.

Uluslararası hemşirelik günü

27.

Florence Nightingale

28.

Henry Dunant Kızıl Haç
kurucusu 100.yıl anma pulu
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Henry Dunant Kızıl Haç

29.

kurucusu 100.yıl anma pulu

Saint Vincent

2010

DM 4122

Liberya

2010

LR 5715/5718

Dominik

kurucusu 100.yıl anma pulu

Cumhuriyeti

Henry Dunant Kızıl Haç

31.

VC 6813

&The Grenadin

Henry Dunant Kızıl Haç

30.

2010

kurucusu 100.yıl anma pulu
32.

Florence Nightingale

Alderney

29.07.2010

GG AL378

33.

Florence Nightingale

Alderney

29.07.2010

GG AL379

34.

Florence Nightingale

Alderney

29.07.2010

GG AL380

35.

Florence Nightingale

Alderney

29.07.2010

GG AL381

36.

Florence Nightingale

Alderney

29.07.2010

GG AL382

37.

Florence Nightingale

Alderney

29.07.2010

GG AL383

38.

Florence Nightingale

Jersey

08.03.2011

JE1540

39.

Harika Bilim insanları Florence

Malavi

2011

MW 849

Nightingale
SONUÇ
Bir ülkenin sosyokültürel, ekonomik, siyasi, tarihi, turistik tanıtımını yapan pullar, sadece
görsel olarak değil, aynı zamanda ülkenin tarihine de ışık tutan öğelerdir. Florence
Nightingale’i konu alan posta pulları, dört farklı kıtada yirmi farklı ülkede tedavüle
çıkarılmıştır. Pullar, Florence Nightingale’i konu alan derslerde ve mesleği topluma tanıtmada
görsel bir araç olarak kullanılabilir.
KAYNAKÇA
8. PTT Pul Müzesi, http://www.pttpulmuzesi.org.tr/PageDetail.aspx?PID=4 (Son Erişim Tarihi:
09.07.2018)
9. Michel

Online

Kataloge,

Europa

1-7,

1955-2005.

http://www.briefmarken.de/michelshop/de/online-kataloge.
10. Michel Katalog Überseeband Afrika 4-6, Unterschleißheim, 2008.
11. Michel Katalog Überseeband Asien 8-10, Unterschleißheim, 2009.
12. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POSTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (1989), Pul ve Pulculuk,
Ankara: Gaye Matbaacılık.
13. PULHAN, Ali Nusret. (1977), Türk Pulları Katalogu, İstanbul: Apa Ofset Basımevi.
819

SS-139 BEYAZ PERDE VE BEYAZ CAMDA BİR HEMŞİRE LİDER: FLORENCE
NİGHTİNGALE

A NURSE LEADER ON CINEMA AND TELEVISION: FLORENCE NIGHTINGALE
Özüm ERKİN1
1

Dr. Öğr. Üyesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı
Hemşireliği AD

ÖZET
Filmler, geçmişi somutlaştırma ve yorumlamada, tarihi algılama ve anlamada, farklı
boyutlarıyla tarihi gerçekliği irdelemede yardımcı kaynaklardır. Florence Nightingale, pek
çok kez sinema ve televizyon filmlerinde canlandırılmıştır. Florence Nightingale, kadın
oyuncuların canlandırmayı arzuladıkları müthiş bir karakter ve liderdir. Bu çalışmanın amacı,
1912 yılından günümüze kadar geçen sürede Florence Nightingale karakterinin canlandırıldığı
sinema ve televizyon filmlerini kronolojik olarak irdelemektir. İngilizce ve Türkçe dillerinde,
“hemşirelik”, “Florence Nighingale”, “sinema”, “film”, “televizyon” anahtar kelimeleri
kullanılarak,

Google ve internet film veri tabanındaki (Internet Movie Database-IMDb)

yapımlar incelenmiştir. Tarama sonucu elde edilen yapımlar; film adı, yapım yılı, türü,
Florence Nightingale’i canlandıran oyuncu, filmin yönetmeni, filmin afişi gibi kriterler
açısından değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında; 1912-2008 yılları arasında Florence
Nightingale karakterinin canlandırıldığı toplam yirmi adet yapıma ulaşılmıştır. Bu yapımların
%35’i sinema filmi (n:7), %30’u televizyon filmi (n:6), %25’i televizyon dizi serisi (n:5) ,
%5’i belgesel (n:1), %5’i animasyon (n:1) olarak dağılım göstermiştir. Yıllara göre değişim
incelendiğinde; 1912-1951 yılları arasındaki yapımların hepsi sinema filmidir (n:7). 19522008 yılları arası yapımlar yoğun olarak televizyon serisi diziler/filmler (n:11), belgesel (n:1)
ve animasyondan (n:1) oluşmaktadır. Filmlerin tamamı İngiliz yapımı olup, dili İngilizcedir.
Florence Nightingale’i canlandıran oyuncuların %95’i kadındır. Televizyon dizi serisindeki
komedi şovu bir yapımda, bir erkek oyuncunun (%5) Florence Nightingale’i oynadığı
belirlenmiştir. Filmlerin %65’inin afişine ulaşılmıştır. “Joyce Bland” adlı kadın oyuncunun,
diğer oyunculardan farklı olarak sinemada iki kez (1937 ve 1938 yılı) Florence Nightingale
karakterine hayat verdiği saptanmıştır. Yapımların %40’ında Florence Nightingale filmin ana
karakteri, %60’ında ise yan karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Florence Nightingale’in
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canlandırıldığı filmler, geçmişi günümüze taşıyarak yeni nesillerin yaşanmış olaylara dair bir
fikir edinmesine rehberlik etmektedir. Filmler çekildikleri dönemin kültürel, siyasi ve
ekonomik yapısına ışık tutarak, insanların günlük yaşam biçimlerine ve hemşireliğe bakış
açılarına ilişkin bilgi sunmaktadır. Bu gerekçelerle, hem Florence Nightingale’i hem de
hemşirelik tarihini öğretmede filmlerden yararlanılabilir.
Anahtar kelimeler: Florence Nightingale; beyaz perde; beyaz cam; hemşire; lider; tarih

ABSTRACT
Movies are supplementary resources in concretizing and interpreting the past, perceiving and
perceiving history and scrutinizing the historical reality with different dimensions. Florence
Nightingale has been personated in a number of motion pictures and television movies so far.
Florence Nightingale is a splendid character and leader whom actresses desire to personate.
The purpose of this study is to scrutinize chronologically the motion pictures and television
movies where the Florence Nightingale character has been personated since 1912 until today.
Productions that are available on Google and the Internet Movie Database-IMDb have been
examined using the keywords “nursing”, “Florence Nightingale”, “cinema”, “movie” and
“television” in both English and Turkish. The productions acquired as a result of the review
were evaluated in terms of criteria such as their name, year of production, type, actors
personating Florence Nightingale, directors and movie posters. Within the scope of the study,
a total of twenty productions where the Florence Nightingale character was personated from
1912 until 2008 were attained. Among these productions; 35% are cinema film (n:7), 30%
television movies (n:6), 25% television series (n:5), 5% documentaries (n:1) and 5%
animations (n:1). When examining the change according to years; all the productions were
cinema films between 1912-1951 (n:7) and intensely television series/movies (n:11),
documentaries (n:1) and animation (n:1) between 1952-2008. All the movies were from Great
Britain and in English. 95% of actors personating Florence Nightingale were women. It was
determined that Florence Nightingale was personated by a man (5%) in a comedy television
series. The posters of 65% of movies were attained. It was determined that an actress named
“Joyce Bland” personated the Florence Nightingale character twice in cinema (1937 and
1938), which separated her from other actresses. Florence Nightingale appeared as a main
character in 40% of productions and a side character in 60%. Movies about Florence
Nightingale carry the past to the present and enable the rising generation to have an idea about
past experiences. The movies light the way for the era’s cultural, political and economic
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structure and present information about people’s daily life styles and perspectives on nursing.
Due to all these reasons, the movies can be used in teaching both Florence Nightingale and
the history of nursing.

Keywords: Florence Nightingale; cinema; television; nurse; leader; history
GİRİŞ
Filmler, geçmişi somutlaştırma ve yorumlamada, tarihi algılama ve anlamada, farklı
boyutlarıyla tarihi gerçekliği irdelemede yardımcı kaynaklardır. Florence Nightingale, pek
çok kez sinema ve televizyon filmlerinde canlandırılmıştır. Florence Nightingale, kadın
oyuncuların canlandırmayı arzuladıkları müthiş bir karakter ve liderdir.
Bu çalışmanın amacı, 1912 yılından günümüze kadar geçen sürede Florence Nightingale
karakterinin canlandırıldığı sinema ve televizyon filmlerini kronolojik olarak irdelemektir.
İngilizce ve Türkçe dillerinde, “hemşirelik”, “Florence Nighingale”, “sinema”, “film”,
“televizyon” anahtar kelimeleri kullanılarak,

Google ve internet film veri tabanındaki

(Internet Movie Database-IMDb) yapımlar incelenmiştir. Tarama sonucu elde edilen
yapımlar; film adı, yapım yılı, türü, Florence Nightingale’i canlandıran oyuncu, filmin
yönetmeni, filmin afişi gibi kriterler açısından değerlendirilmiştir. Tablo 1’de Florence
Nightingale’i konu alan sineme ve televizyon filmlerinin kronolojik dağılımı sunulmuştur.
Çalışma kapsamında; 1912-2008 yılları arasında Florence Nightingale karakterinin
canlandırıldığı toplam yirmi adet yapıma ulaşılmıştır. Bu yapımların %35’i sinema filmi
(n:7), %30’u televizyon filmi (n:6), %25’i televizyon dizi serisi (n:5) , %5’i belgesel (n:1),
%5’i animasyon (n:1) olarak dağılım göstermiştir. Yıllara göre değişim incelendiğinde; 19121951 yılları arasındaki yapımların hepsi sinema filmidir (n:7). 1952-2008 yılları arası
yapımlar yoğun olarak televizyon serisi diziler/filmler (n:11), belgesel (n:1) ve animasyondan
(n:1) oluşmaktadır. Filmlerin tamamı İngiliz yapımı olup, dili İngilizcedir. Florence
Nightingale’i canlandıran oyuncuların %95’i kadındır. Televizyon dizi serisindeki komedi
şovu bir yapımda, bir erkek oyuncunun (%5) Florence Nightingale’i oynadığı belirlenmiştir.
Filmlerin %65’inin afişine ulaşılmıştır. “Joyce Bland” adlı kadın oyuncunun, diğer
oyunculardan farklı olarak sinemada iki kez (1937 ve 1938 yılı) Florence Nightingale
karakterine hayat verdiği saptanmıştır. Yapımların %40’ında Florence Nightingale filmin ana
karakteri, %60’ında ise yan karakter olarak karşımıza çıkmaktadır (Tablo 1).
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Tablo 1. Florence Nightingale’i konu alan sinema ve televizyon filmlerinin kronolojik
dağılımı
Sıra

Adı

Yılı

Türü

The Victoria

1912 Sinema filmi

Oyuncu

Yönetmen

Julia Swayne

Hal Reid

no
1.

Cross/The Charge of

Gordon

the Light Brigade
2.

Florence Nightingale

1915 Sinema filmi

Elisabeth

Maurice Elvy

Risdon
3.

The White Angel

1936 Sinema filmi

Kay Francis

William Dieterle

4.

Wedding

1936 Sinema filmi

Fay Compton

Alex

Group/Wrath of

Bryce, Campbell

Jealously

Gullan

5.

Victoria the Great

1937 Sinema filmi

Joyce Bland

Herbert Wilcox

6.

Sixty Glorious

1938 Sinema filmi

Joyce Bland

Herbert Wilcox

1951 Sinema filmi

Anna Neagle

Herbert Wilcox

Hallmark Hall of

1952 Televizyon

Sarah

Veri yok

Fame: Florence

filmi

Years/Queen of
Destiny
7.

The Lady With a
Lamp

8.

Churchill

Nightingale
9.

The Jack Benny

1963 Televizyon

Merry

Frederick De

Program/Jack Is

serisi

Anders

Cordova

Julie Harris

George Schaefer

Graham

Ian MacNaughton

Kidnapped
10.

The Holy Terror

1965 Televizyon
filmi

11.

Monty Python’s
Flying Circus:

1970 Televizyon
filmi

Chapman

Intermission
12.

Meeting of Minds

1978 Televizyon
serisi

13.

Florence Nightingale

Jayne

Veri yok

Meadows

1985 Televizyon
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Jaclyn Smith

Daryl Duke

filmi
14.

The Nurse Theorists:

1990 Belgesel

Helene Fuld

Florence Nightingale
15.

Florence Nightingale:

1993 Animasyon

Animated Hero

Seslendiren:

Richard J. Rich

Lisa Hart

Classics
16.

Magic Grandad/

1994 Televizyon

Famous People:

serisi

Kate Isitt

Veri yok

Rosalie

Philippa Lowthorpe

Florence Nightingale
17.

A Skirt Through
History- The

1994 Televizyon
serisi

Crutchley

experiment
18.

19.

Big Train

2002 Televizyon

Amelia

serisi

Bullmore

Mary Seacole: The

2005 Televizyon

Michelle

Real Angel of the

filmi

Bunyan

Veri yok

Sonali Fernando

Crimea
20.

Florence Nightingale

2008 Televizyon

Laura Fraser

Norman Stone

filmi
SONUÇ
Filmler çekildikleri dönemin kültürel, siyasi ve ekonomik yapısına ışık tutarak, insanların
günlük yaşam biçimlerine ve hemşireliğe bakış açılarına ilişkin bilgi sunmaktadır. Bu
gerekçelerle, hem Florence Nightingale’i hem de hemşirelik tarihini öğretmede filmlerden
yararlanılabilir.
KAYNAKÇA
14. Florence Nightingale,
https://www.imdb.com/find?ref_=nv_sr_fn&q=florence+nightingale&s=all (Son Erişim
Tarihi: 09.07.2018)
15. Brown P. (1988). İnsanlık tarihine yön verenler Florence Nightingale.
16. Florence Nightingale Timeline.
http://twudigital.contentdm.oclc.org/ui/custom/default/collection/coll_p16283coll41/resources
/custompages/landing/florence-nightingale-timeline.pdf (Son Erişim Tarihi: 09.07.2018)
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SS-141 GEÇMİŞTEN (1988) GÜNÜMÜZE (2018)
ULUSLARARASI HEMŞİRELER GÜNÜ TEMALARI: KISA BİR ANALİZ

THE THEMES FOR INTERNATIONAL NURSES DAY FROM PAST (1988) TO
PRESENT (2018) : A BRIEF ANALYSIS
Doç.Dr.Hatice AYHAN1,Prof. Dr. Emine İYİGÜN2 ve Dr. Gülhan SEYHUN3
1,2
3

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye,

Altınbaş Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye

ÖZET
Hemşireler Günü, ilk olarak Uluslararası Hemşireler Konseyi [The International Council of
Nurses (ICN)] tarafından 1965 yılında kutlanmıştır. Daha sonra 1974 yılından itibaren
Uluslararası Hemşireler Günü olarak, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in
doğum günü olan 12 Mayıs tarihinde kutlanmaya başlanmıştır. Amerika’da 6-12 Mayıs
tarihleri arasında, ülkemizde de 12 Mayıs’ı takip eden hafta, hemşireler haftası olarak
kutlanmaktadır. ICN 1988 yılından itibaren, hemşireler arasında mesleki kültür oluşturmak,
sürdürmek, evrensel sorunlara tüm hemşirelerin dikkatini çekmek ve birlik olarak hemşirelere
düşen sorumlulukları tartışmak üzere her yıl hemşirelik haftasında bir tema belirlemektedir.
Bu çalışmanın amacı, uluslararası hemşireler günü temalarının ve bunları ifade eden
sloganların özelliklerinin incelenmesidir. Bu temaların; 1988-2001 yılları arasında yalnızca
slogan olarak verildiği görülmektedir. 2002 yılından itibaren ise, temalar bir kit olarak
tanımlanmış, tüm dünyada tartışılmak üzere belirlenen konuya ilişkin uluslararası bilgiler ve
örnekler içeren ayrıntılı bir metin ve poster hazırlanmıştır. Bu kitlerin farklı dillerde
versiyonları (örn., İtalyan, Japon ve Portekiz…) da hazırlanmıştır. 1988-1998 yılları
arasındaki temaların özellikle dünyada “sağlığın geliştirilmesine” yönelik konulara dikkat
çekmek için seçildiği görülmektedir. 1999 yılındaki tema, ICN’nin 100. kuruluş yıl dönümü
olması sebebiyle “hemşireliğin geçmişini kutlamak, geleceğine sahip çıkmak” olarak
belirlenmiştir. Daha sonra ICN ardışık birkaç yılda, temanın temel yapısını oluşturacak bazı
sloganları ortak kavram olarak kullanmaya başlamıştır. Bunlardan ilki 2000-2002 yıllarındaki
temalarda kullanılan “Hemşireler- Daima Senin İçin Orada” sloganı olmuştur. 2003-2005
yıllarındaki temalarda “Hemşireler:” Savaşıyor, Çalışıyor gibi kavramlar kullanılmıştır. 2006
ve 2007 yıllarında, çalışan güvenliğine dikkat çekilmiştir. 2008-2010 yıllarındaki temalarda
“Topluma kaliteli hizmet sunulması: Hemşireler liderdir, öncüdür” sloganı ile temel sağlık
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hizmetleri, inovasyon ve kronik hastalıklarda bakım ele alınmıştır. 2011-2013 yıllarında
sağlığa erişimde ve eşitlikte, kanıttan eyleme yol almada ve binyıl kalkınma hedeflerine
ulaşma temalarında ortak slogan “boşlukları gidermek” olmuştur. 2014-2016 temaları,
“Hemşireler: Değişim İçin Bir Güç” sloganı çerçevesinde oluşturulmuştur. 2017-2018
temalarında ise, hemşirelerin “öncü bir ses” olduğu ifade edilmiştir.
Sonuç olarak, ICN’nin temaları her yıl yenilikler katarak, global sorunlara yönelik olarak
oluşturduğu görülmektedir. ICN’nin bu temalarla tüm dünyada eş zamanlı olarak,
hemşirelerin rollerine ilişkin farkındalıklarını arttırmaya, sağlık ve sosyal politikaların
geliştirilmesine katılımlarını teşvik etmeye çalıştığı değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: ICN, Hemşireler Günü, Tema

ABSTRACT
The Nurses Day was first celebrated in 1965 by the International Council of Nurses (ICN).
Later, it was began to celebrate as International Nurses' Day on 12 May that the birthday of
Florence Nightingale who is founder of the modern nursing since 1974. It is celebrated
between 6-12th of May in USA and in our country as week of nursing during the week
following 12th of May. Since 1988, the ICN has set a theme to create and maintain a
professional culture among nurses, draw attention of all nurses to universal problems, and
discuss the responsibilities of nurses as unions in every year. The aim of this study is to
examine the characteristics of international nurses' day themes and the slogans that express
them.
It is seen that these themes were as a slogan only between 1988 and 2001. Since 2002, themes
were defined as a kit and it has prepared a text and poster containing detailed information and
examples on the topic to be discussed all over the world by ICN. And also these kits are
translated to different languages (eg Italian, Japanese and Portuguese…). It is seen that 19881998 themes have been chosen to draw attention to especially the issues of "improving
health" in the world. The theme of 1999 was determined as " celebrating nursing’s past,
claiming the future " because of 100th anniversary of ICN. Later ICN began to use some
slogans as a common concept in subsequent years, which would form the basic structure of
the theme. The "nurses - always there for you" slogan has been used in the themes of 20002002. Concepts such as "Nurses: fighting, working" have been used in the themes of 20032005. In 2006 and 2007, attention was paid to employee safety. In 2008-2010, the themes
were taken basic preventive health care services, innovation and chronic illness care with
slogan of " Delivering Quality, Serving Communities: Nurses Leading …". In 2011-2013, the
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common slogan was "“Closing the Gap" accessing and equitying in health and evidence to
action and achieving the Millennium Development Goals. The 2014-2016 themes were
created under the slogan "Nurses: A Force for Change". In the 2017-2018 themes, it was
stated as a " Nursing: A voice to lead ".
As a result, it is seen that ICN has created themes for global problems adding innovations
every year. And also, it is assessed that ICN tries to promote awareness of the roles of nurses
and to encourage nurses to participate in social policy all over the world with these themes.
Keywords: ICN, Nurses Day, Theme
GİRİŞ
Hemşireler Günü, ilk olarak Uluslararası Hemşireler Konseyi [The International Council of
Nurses (ICN)] tarafından 1965 yılında kutlanmıştır. Daha sonra 1974 yılından itibaren
Uluslararası Hemşireler Günü olarak, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in
doğum günü olan 12 Mayıs tarihinde kutlanmaya başlanmıştır. Amerika’da 6-12 Mayıs
tarihleri arasında, ülkemizde de 12 Mayıs’ı takip eden hafta, hemşireler haftası olarak
kutlanmaktadır (1,2).
Uluslararası Hemşireler Konseyi [The International Council of Nurses (ICN)] dünya çapında
20 milyon hemşireyi temsil eden, 130'dan fazla ulusal hemşire birliğinin oluşturduğu bir
federasyondur. ICN 1899'dan beri daha nitelikli bakım ve küresel sağlık politikalarının
geliştirilmesinde hemşirelere yol göstermek için çalışmaktadır. ICN, hemşireler arasında
mesleki kültürü oluşturmak, sürdürmek, meslekte paylaşılan değerleri yansıtmak, hemşireliği
temsil etmek, evrensel olarak yaşanan sorunlara tüm hemşirelerin dikkatini çekmek ve birlik
olarak hemşirelere düşen sorumlulukları yansıtmak üzere her yıl bir tema belirlemektedir (3).
Bu çalışmanın amacı, ICN tarafından uluslararası hemşireler gününde hemşirelerin küresel
olarak tartışması için belirlenen temaların ve bunları ifade eden sloganların incelenmesidir.
Bu temalar ICN’in web sayfasında arşivlenmektedir.

ICN TEMALARI
ICN’in belirlediği sloganlar incelendiğinde; bunların 1988-2001 yılları arasında yalnızca bir
tema olarak verildiği görülmektedir. 2002 yılından itibaren ise, temalar bir kit olarak
tanımlamış, tüm dünyada tartışılmak üzere belirlenen konuya ilişkin uluslararası bilgiler ve
örnekler içeren ayrıntılı bir metin, temayı yansıtan görselleri içeren bir poster hazırlanmıştır.
Bu kitlerin farklı dillerde versiyonları (örn., İtalyan, Japon ve Portekiz…) da hazırlanmıştır.
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1988-1998 yılları arasındaki temaların, özellikle dünyada “sağlığın geliştirilmesine” yönelik
konulara dikkat çekmek için seçildiği değerlendirilmektedir. Sağlığın geliştirilmesine yönelik
temalar arasında “1988-Güvenli annelik”, “1989-Okul Sağlığı”, ”1992-Sağlıklı Yaşlanma”,
“1995-Kadın Sağlığı”, “1997-Sağlıklı Gençler = Daha Parlak Bir Gelecek” gibi konular
bulunmaktadır. Ayrıca bu yıllar arasında işlenen temalarda kalite, maliyet ve hemşirelikte
araştırma kavramlarının sağlığa etkilerine de yer verilmiştir. ICN’nin 100. kuruluş yıl dönümü
olması sebebiyle 1999 yılındaki tema, “hemşireliğin geçmişini kutlamak, geleceğine sahip
çıkmak” olarak belirlenmiştir (1,4).
Daha sonra ICN ardışık birkaç yılda temanın ana kavramını oluşturacak bazı kavramları
kullanmaya başlamıştır. Bunlardan ilki 2000, 2001 ve 2002 yıllarındaki temaların temelinde
yer alan “hemşireler- daima senin için orada” sloganı olmuştur. ICN tarafından 2003 ve 2004
yıllarındaki temalarda, o dönemde dünya sağlığını ciddi oranda tehdit eden yoksulluk, AIDS
ve stigma gibi sorunlara karşı hemşirelerin dikkatini çeken konular ele alınmıştır. 2005
yılında hasta güvenliği ele alınmış özellikle ilaç güvenliğine yönelik farkındalık oluşturmaya
ilişkin bir tema seçilmiştir, 2003-2005 yıllarındaki temalarda “Hemşireler:” savaşıyor,
çalışıyor gibi kavramlar kullanılmıştır. “2006 ve 2007 yıllarında ise, çalışan güvenliğine
dikkat çekilmiştir. Topluma kaliteli hizmet sunulması” ana kavramı çerçevesinde 2008 yılında
Temel sağlık hizmetlerinde, 2009 da Hemşirelik Bakımında İnovasyonda ve 2010 yılında da
Kronik Bakımda Hemşirelerin Öncü olduğu, lider olduğu vurgulanmıştır. 2011-2013 yılları
arasındaki temalarda ise, sağlığa erişimde ve eşitlikte, kanıttan eyleme yol almada ve binyıl
kalkınma hedeflerine ulaşmada “boşlukları gidermeye” yer verilmiştir. “Hemşireler:
Değişim İçin Bir Güç” ana kavramı çerçevesinde, 2014 Yılında Sağlık İçin Hayati Bir
Kaynak, 2015 Yılında Etkin Bakım, Etkin Maliyet”, 2016 için ise Sağlık Sistemlerinin
Dayanıklılığının Arttırılması temaları ele alınmıştır. Son yıllardaki temalarda ise, 2017’de
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada ve 2018’de de sağlığın bir insan hakkı
olduğunun vurgulanmasında hemşirelerin “öncü bir ses” olduğu ifade edilmiştir (1,4).
SONUÇ
Sonuç olarak, ICN temalarında genel olarak sağlığın geliştirilmesi, toplumdaki önemli sağlık
sorunları ile hemşirelikte bakım, kalite, güvenlik, istihdam ve araştırma gibi sağlığı direkt
olarak etkileyebilecek global kavramlara dikkat çekildiği görülmektedir. Bu temalar
doğrultusunda tüm dünyada eş zamanlı yapılan tartışmalarla, hemşirelerin rollerine ilişkin
farkındalıklarını arttırmaya, sağlık ve sosyal politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasında
katılımlarını teşvik etmeye çalışıldığı değerlendirilmektedir.
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GEÇİŞİN TARİHİ: 1996-2018

TRANSITION FROM A SCHOOL OF HEALTH TO THE FACULTY OF
HEALTH SCIENCES: 1996-2018
Prof.Dr. Nevin Kuzu Kurban1,Dr Öğretim Üyesi Sümeyye Arslan2ve
Dr. Öğretim Görevlisi Gülbanu Zencir3
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları AD, Kınıklı
Yerleşkesi, Kınıklı, DENİZLİ
ÖZET
Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu 1996 tarihinde kurulan 79 Sağlık
Yüksekokuldan biridir. Yüksekokul 1997-1998 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Okul İlk
mezunlarını 2000-2001 eğitim- öğretim yılında vermiştir. Çivril Kadir Kameroğlu Sağlık
Yüksekokulu Sağlık Memurluğu bölümü 2004 yılında Denizli Sağlık Yüksekokuluna
bağlanmıştır. 2005-2006 yılına kadar hemşirelik ve sağlık memurluğu bölümü olarak devam
etmiştir. 02.05.2007 tarihli Hemşirelik Kanunu ile birlikte sağlık memurluğu bölümü
kapatılmıştır. Hemşirelik Kanununun güncellenmesiyle birlikte hemşirelik bölümüne erkek
öğrenciler de alınmaya başlanmıştır. Denizli Sağlık Yüksekokulu, Aralık 2012’de TS-EN ISO
9001-2008 Kalite Yönetim belgesini almaya hak kazanmış, 2015 yılına kadar belgenin
geçerliliği devam etmiştir. Denizli Sağlık Yüksekokulu 27 Ağustos 2015 tarihinde kapatılmış
ve Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Denizli Sağlık Yüksekokulu’nda 30.11.2011
tarihinde Ana Bilim Dallarının kuruluşuuygun görülmüştür. Kurulmuş olan bu Ana bilim
Dalları 2015 yılında Fakülteye devredilmiştir. Fakültemizde Hemşirelik bölümünde 7 Ana
Bilim Dalı vardır. Hemşirelik bölümünde; dersliklerin yanı sıra mesleki becerilerin
geliştirilebileceği bir mesleksel beceri laboratuvarı bulunmaktadır. Fakültemizde Uluslararası
değişim programları aktiftir. Öğrencilerimiz mesleki uygulamalarını başlıca Pamukkale
Üniversitesi hastanelerinde yürütmektedirler. Hemşirelik Bölümünden 1997 - 2018 yılına
kadar toplam 2073 öğrenci mezun olmuştur. 2018 yılı itibariyle 800’e yakın öğrenci ile
eğitimine devam etmektedir. Fakültemizde, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak “Halk
Sağlığı Hemşireliği”, “Hemşirelik Esasları”, “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği” ve
“Doğum,

Kadın

Sağlığı

ve Hastalıkları

Hemşireliği” Yüksek lisans

programları

yürütülmektedir. 2014 yılında bu programlara “Hemşirelik Doktora” programı eklenmiştir.
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Fakülte olarak, öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın beklentilerini, bilimsel,
teknolojik ve mesleki gelişmelerle desteklemek, sürekli iyileştirerek kaliteli eğitim verme
politikası ile hizmet vermeye devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik; Eğitim; Yüksekokul; Fakülte; Eğitim tarihi

ABSTRACT
Pamukkale University Denizli School of Health is one of the 79 Health Colleges established
in 1996. Health Colleges started education In 1997-1998 academic year. School The first
graduates were awarded in 2000-2001 academic year. Çivril Kadir Kameroğlu School of
Health, was attached to Denizli School of Health in 2004. Until 2005-2006 this continued as a
nursing and health officer department. With the Nursing Law dated 02.05.2007, the health
officer department was closed. With the update of the Nursing Law, male students started to
be taken into the nursing department. Denizli School of Health is entitled to obtain TS-EN
ISO 9001-2008 Quality Management Certificate in December 2012, and the validity of the
certificate continued until 2015. Denizli School of Health was closed on August 27, 2015 and
the Faculty of Health Sciences was established. The establishment of the departments was
deemed appropriate by the Higher Education Executive Board on 30.11.2011in Denizli
School of Health. The established Departments were transferred to the Faculty in 2015. There
are 7 Department of Nursing in our faculty. In the nursing department; there is a vocational
skills laboratory where classrooms as well as professional skills can be developed.
International exchange programs are active in our faculty. Our students carry out their
professional practices mainly in Pamukkale University hospitals. A total of 2073 students
graduated from the Nursing Department from 1997 to 2018. As of 2018, it has been
continuing its education with nearly 800 students. In our faculty, postgraduate programs are
carried out of “Public Health Nursing", "Fundamentals of Nursing", "Child Health and
Diseases Nursing" and "Obstetrics and Gynecology Nursing" under the Institute of Health
Sciences. In 2014, "Doctor of Nursing" program were added to these programs. The School of
Health Sciences continues to provide quality education with the policy of supporting and
improving the expectations of our students, our employees and stakeholders, scientific,
technological and professional developments.
Keywords: Nursing; Education; College, Faculty, History of Education
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GİRİŞ
Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan ve Bakanlar Kurulun Kararı ile kurulan 79 Sağlık
Yüksekokuldan biridir. Yüksekokul 1997-1998 öğretim yılında hemşirelik bölümüne 27
öğrenci alarak Sağlık Bakanlığına bağlı Denizli Sağlık Meslek Lisesi binasında eğitime
başlamıştır. İlk mezunlarını 2000-2001 eğitim- öğretim yılında vermiştir. Çivril Kadir
Kameroğlu Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu bölümü 17.12.2004 tarihli Yükseköğretim
Genel Kurulu kararıyla Denizli Sağlık Yüksekokuluna bağlanmıştır. 2005-2006 yılına kadar
hemşirelik ve sağlık memurluğu bölümü olarak devam etmiştir. 02.05.2007 tarih ve 26510
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hemşirelik Kanunu ile birlikte sağlık
memurluğu bölümü kapatılmış, 2 bölüm Hemşirelik Bölümünde birleştirilmiştir. 2007-2008
öğretim yılından itibaren hemşirelik bölümüne erkek öğrenciler de alınmaya başlanmıştır (1).
Yüksekokulun kuruluştaki ilk Müdürü hemşire akademisyen olan Yard. Doç Dr. Müyesser
Erdem’dir (2). Daha sonra bu görevi 2006 yılında hemşire akademisyen olan Doç. Dr. Nevin
Kuzu devralmıştır. Denizli Sağlık Yüksekokulu 29.01.2015 tarihinden itibaren Kınıklı
Kampüsü girişinde yapılan yeni binasına taşınmıştır (1).
Denizli Sağlık Yüksekokulu (DSYO) akademik ve idari personeli olarak, öğrencilerin çağdaş,
gelişime açık, yaşam boyu öğrenen ve istendik mesleki ve sosyal becerileri kazanmış
mezunlar olmasını amaçlamıştır.

Bu amaç doğrultusunda DSYO, Ekim 2010 yılından

itibaren Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımı doğrultusunda çalışmalara başlamıştır. TS-EN
ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemleri gerekliliklerinin tüm hizmet ve faaliyetlerini
benimseyerek, şartlarını uyguladıktan sonra Aralık 2012’de belge almaya hak kazanmıştır.
KYS dokümanları dağıtım işlemleri üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi tarafından tahsis edilen
web tabanlı FTP sistemi aracılığıyla gerçekleştirmiştir. Aralık 2012’de alınan belgenin
geçerliliği 2015 yılına kadar devam etmiştir (1).
Türkiye’de İstanbul Üniversitesi, Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (3), Dokuz
Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (4) ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Hemşirelik Fakültesi (5) olma sürecini tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik bölümü ile Akdeniz üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Fakültesi (6) olma sürecini 25.11.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan
Bakanlar Kurulu Kararı ile tamamlayarak fakülte olmuştur. Pamukkale Üniversitesi Denizli
Sağlık Yüksekokulu 1997’de eğitime başlamış, halen lisans ve Yüksek lisans programlarını
sürdürmektedir. Okulumuzun lisans ve yüksek lisans mezunları sağlık sektöründe aranan
mezunlar olmuştur.

Yüksekokulumuz kuruluşundan itibaren bilimsel faaliyet ve kurslar
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düzenlemiş, proje ortaklığı yapmış, öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarını da
başlatmıştır. Okulumuzun alt yapısının hazır olması, geleceğin nitelikli hemşirelik insan
gücünü yetiştirilmesi gerektiği düşüncesiyle Hemşirelik Fakültesi olma önerisi ile
Yükseköğretim Kuruluna başvurulmuştur.

Hemşirelik Fakültesinin Kurulması için

başvurulmasına rağmen, Denizli Sağlık Yüksekokulu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı
Resmi Gazete ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılmış ve Sağlık Bilimleri
Fakültesi kurulması uygun görülmüştür. Kurucu dekan Prof.Dr. Nevin KUZU KURBAN, bu
görevi Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN’a devretmiştir (1). Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulduktan
sonra, Denizli Sağlık Yüksekokulu Akademik ve idari personelinin kadroları, Hemşirelik
Fakültesine devredilmiştir.
Fakültenin kurulma gerekçesinde hemşirelik lisans programının güçlendirilmesi için hali
hazırda tek lisans programı olması şeklinde planlanmıştır. Bu program amaçlarına ulaştığı
takdirde ülkemiz hemşirelik insan gücünün ve hasta/sağlam bakım kalitesinin yükseltilmesi
için, mezuniyet sonrası programların geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi yanı sıra, ülkemizde
yeni yasalaştırılan hemşirelik sertifika programlarının açılması sağlanacaktır.
Gelecekte aynı fakülte içinde yürütülecek yüksek lisans ve doktora programlarının işbirliği
içerisinde olması kaçınılmazdır. Ülkenin sağlık sorunları tüm sağlık mesleklerinin ortak
sorunu olması nedeni ile, ortak dersler, ortak projeler, ortak bilimsel araştırmalar işbirliğinin
sonuçlarının göstergeleri olarak ortaya çıkacak ve diğer yüksek öğretim yüksek lisans ve
doktora programları ile paylaşılacaktır. Dünyada‘ki örneklerde böyle olmuştur. Fakültenin
kurulmasıyla eğitim kalitesinin yükseltilerek daha nitelikli hemşireler yetiştirmek ve sağlık
bakım kalitesini arttırmak amaçlanmıştır.
Günümüzde sağlık alanındaki hızlı bilgi artışı ve teknolojik gelişim diğer sağlık
mesleklerinde olduğu gibi hemşirelik mesleğinde de belli konu alanlarında özelleşmeyi
zorunlu kılmaktadır. Hemşirelik eğitimi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Tıp
Eğitimi’nin konu ve uygulama alanlarına paralel olarak yürütülmektedir. Hemşireliği tek bir
Ana Bilim dalı ya da alan olarak ele almak, hemşirelikte uzmanlaşmayı önlemek anlamına
gelmektedir. Avrupa Birliği Ülkeleri’nde ve Amerika Birleşik Devletlerinde de hemşirelikte
çok daha fazla konu alanında dallara ayrılma görülmektedir. 25/04/2007 tarihinde kabul
edilerek yürürlüğe giren 5634 sayılı “Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun” un 8. Maddesi’nde “Lisans mezunu hemşireler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim
alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman
hemşire olarak çalışırlar” ifadesi yer almıştır. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün bu kanunun ilgili maddesine dayanarak hazırladığı ve 02/02/2008 tarihli
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26775 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği,
Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının
Belirlenmesine Dair Yönetmelik” ile Hemşirelik Kanunu’nda ise uzman hemşire unvanının
kime ve nasıl verileceği ve uzman hemşirenin görevleri tanımlanmıştır. Bu tanıma göre;
“Lisans mezunu hemşirelerden; Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi
Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın
Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Hemşirelikte
Yönetim Anabilim Dalları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hemşirelik anabilim
dallarında lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşan hemşirelere uzman hemşire denilmektedir. (7).
Bunun yanı sıra eğitimin daha sağlıklı yürütülebilmesi, yönetimde kararların daha çok
katılımla alınabilmesi için Bölüm Kurulu oluşturulabilmesi, kadroların yeterli hale gelerek
uygun dağılımı açısından Ana Bilim Dalları oluşturulması gerekçesiyle Ana bilim dallarının
kurulması için başvurulmuştur. Hemşirelik Fakülte/ Yüksekokul ve Sağlık Yüksekokullarında
görev yapan öğretim üyesi sayısı ülke genelinde sayıca yetersizdir. Bu sayıca azlık Kuzu
Kurban ve Ulusoy (2008)’(8)un makalesinde ve Conk ve ark. (2011)(9) raporunda da
belirtilmektedir. Türkiye genelinde, hemşirelikte bir öğretim üyesi başına 62, araştırma
görevlileri de dahil öğretim elemanı başına 22 öğrenci düşmektedir (9, 10, 11). Ülkemizde
hemşirelik alanında doktoralı öğretim üye ve elamanı eksikliği göz önüne alınarak,
yüksekokulumuzda 7 anabilim dalı açılması, kadro eksikliklerinin zaman içinde giderilmesi
hususunun ayrıca dikkate alınması, hemşirelik mesleğinin ilerlemesi açısından gerekmektedir.
Tüm bu gerekçeler ışığında Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu’nda 2011–
2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren; 7 anabilim dalında, anabilim dalı açılmasının uygun
olacağı görüşüyle 7.4.2011 tarihinde Ana bilim dallarının açılması teklif edilmiştir.
Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu’nda 2011–2012 Eğitim-Öğretim
yılından itibaren; 7 anabilim dalında fiilen eğitim vermekle birlikte, 30.11.2011 tarihinde
Yüksek Öğretim Yürütme kurulu tarafından 7 Ana Bilim Dalının açılması uygun görülmüştür
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30.11.2011 tarihli, 8230 sayılı yazısı).
Fakültemiz halen Hemşirelik bölümü olarak tek bölümde, Sağlık Bilimleri Fakültesi yeni
binasında eğitim öğretime devam etmektedir. Hemşirelik bölümünde, Hemşirelik Esasları
AD, İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, Doğum ve Kadın
Hastalıkları Hemşireliği AD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Halk Sağlığı
Hemşireliği AD, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD olmak üzere toplam 7 AD vardır
(1).
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Hemşirelik bölümünde; dersliklerin yanı sıra mesleki becerilerin geliştirilebileceği bir
mesleksel beceri laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvar ilk kez 1999 yılında
oluşturulmuştur. Oluşturulan bu laboratuvar daha sonra güncelliğini yitirmiş ve sağlık
alanında hızla gelişmekte olan bilim ve teknolojinin gerisinde kalmıştır. Okulun kuruluşundan
bugüne kadar öğrenci sayısı diğer okullarda olduğu gibi hızla artmış ve öğrenci kontenjanı ilk
önce 25’den 93’e çıkmıştır (12). Sonraki yıllarda bu sayılar her sene 200 ler civarında
kalmıştır. Bu durumda mevcut laboratuar yetersiz kaldığından dolayı, Denizli Sağlık
Yüksekokulu’nun mevcut Mesleksel Beceri Laboratuarının günün koşullarına uygun ve
geleceğe dönük olarak genişletilmesini ve iyileştirilmesini sağlamayı amaçlayan bir Kurumsal
alt yapı projesi ile bu mesleki beceri laboratuvarı 2008 yılında yenilenmiştir. Öğrencilere
mesleksel becerilerin öğretilmesinde, güncel teknolojik araçları kullanarak, uygun
yöntemlerle bakım verilmesini öğretmek hedeflenmiştir. Bu amaçla kurulmuş olan mesleksel
beceri laboratuvarı öğrencilerin; sistematik, yetenekleri ve derecelerine uygun, güvenli ve
etkin eğitim stratejileri ile eğitim almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Laboratuvarlarda
öğrencilerin öğretim elemanı gözetiminde uygulama yapabileceği eğitim maketleri,
simülatörler ve bunlara ilişkin araç-gereçler bulunmaktadır. Bu yıl (2018) “Hemşirelik temelli
simülasyon laboratuvarı” isimli yeni bir proje önerisi daha verilmiştir.
Fakültemizde Farabi Değişim Programı ve Erasmus + değişim programı aktiftir. Fakültemiz
öğrencileri güz ve bahar yarıyıllarında yer alan dönem içi mesleki uygulamalarını, Pamukkale
Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kamu ve Özel kurum ve kuruluşlarda
öğretim elemanları ile birlikte yürütmektedirler. Fakültemizde iki profesör, beş doçent, dokuz
doktor öğretim üyesi, dokuz öğretim görevlisi, beş araştırma görevlisi, dokuz idari personel
ve iki hizmetli görev yapmaktadır. Eğitim-Öğretime başladığı andan itibaren 2018 yılına
kadar toplam 2073 öğrenci mezun olmuştur. 2018 yılı itibariyle 800’e yakın öğrenci ile
eğitimine devam etmektedir (1).
Fakültemizde, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları
yürütülmektedir. 1997-1998 ders yılında Sağlık Bilimleri bünyesinde “Halk Sağlığı
Hemşireliği” Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans programı açılmıştır. 2009-2010 ders yılında
Adnan Menderes Üniverssitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortaklaşa olarak (Yükseköğretim
Kurumlarının Yurt İçindeki Yükseköğretim kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılan protokol gereği)9 Şubat 2010
tarihinde Hemşirelik Anabilim Dalı’nda “Hemşirelik Esasları” ve “Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliği” alanlarında Yüksek Lisans Programları başlamıştır. Bu programlara
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2014 yılında kurulan “Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği” Yüksek lisans
programı eklenmiştir (13).
Hemşirelik doktora programı, öğrencinin hemşirelik alanına özgü konulara ilişkin ileri
düzeyde uzmanlaşmasını, kazandığı felsefi bakış açısını hemşirelik bakımı ve eğitimine
yansıtmasını, bir profesyonel olarak bilimsel ve etik bir anlayış doğrultusunda bağımsız ve
özgün araştırma yaparak yeni sentezlere ulaşabilme yetisi kazanmasını amaçlar (13).
Bu programlara 2014 yılında “Hemşirelik Doktora” da eklenmiştir. Ortak açılan Yüksek
Lisans programları 2017 yılında Fakültemizde, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü bünyesinde bağımsız olarak yeniden açılmıştır (13).
Sağlık

Bilimleri

Fakültesi,

öğrencilerimizin,

çalışanlarımızın

ve

paydaşlarımızın

beklentilerini, bilimsel, teknolojik ve mesleki gelişmelerle desteklemek, sürekli iyileştirerek
kaliteli eğitim verme politikası ile hizmet vermeye devam etmektedir (1).
TEŞEKKÜR
Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
bütçesinden 2018KKP235 nolu proje tarafından desteklenmiştir.
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ÖZET
Osmanlı Devleti’nde özellikle 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar halkın sağlığını tehdit eden ve
neredeyse tüm topraklarını etkisi altına alarak salgınlara neden olan iki hastalık vardır. Bunlar
habis humma veya taun olarak da bilinen veba ve koleradır. Bu dönemde Osmanlı Devleti
ülkenin hudut ve sahillerine yurtdışından gelen bulaşıcı hastalıklara karşı gemilerin ve
yolcuların temizlenerek, hastaların tecrit edilmesi için karantina hastanelerini kullanmıştır.
Karantina Adası, dünyada yaygın olan bulaşıcı hastalıklarla mücadele için pilot bölge
seçilmiştir. Adaya bu amaca uygun olarak tahaffuzhane ve karantina binaları yapılmıştır.
Tahaffuzhanede sistem şu şekilde yürütülmüştür; iskeleye gelen yolcular hekim tarafından
birer birer muayene edilip daha sonra banyoların olduğu kısma gönderilmişlerdir. Duştan
çıkan yolculara kıyafetleri verilerek, tekrar muayene edilmişlerdir. Muayene sonrası hasta
yolcular karantinaya alınmış, sağlıklı yolcuların ise yolculuğuna devam etmeleri sağlanmıştır.
Tahaffuzhanede

eşyaların

dezenfeksiyonu

en

ince

ayrıntısına

kadar

düşünülerek

uygulanmıştır.
Sonuç olarak, karantina için modern teknolojilerin ilk kullanılmaya başlandığı yerlerden biri
de Urla Karantina Adası olmuştur. II. Dünya Savaşı sonrası dönemde bulaşıcı hastalıklara
karşı kazanılan başarılar sonucunda tüm dünyada karantina örgütlerinin fonksiyonları
azalmıştır. Dünyada benzerleri arasında en iyi korunan yapılardan biri olan tahaffuzhanenin
bir sağlık müzesi haline dönüştürülmesi düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Bulaşıcı hastalıklar, hastalık salgınları, karantina

838

ABSTRACT
There were mainly two diseases that caused epidemics, infecting almost all of the territory
and threatened public health in the Ottoman State, particularly from the 18th century to the
20th century. These are the ‘plague’ and ‘cholera’, also known as malignant fever or
pestilence. In this period, Ottoman State has established quarantine hospitals in order to
isolate patients from infectious diseases spotted fever coming from abroad to the borders and
coasts of the country.
Quarantine İsland was selected as a pilot area in order to fight against widespread infectious
diseases in the world. For the purpose, quarantine stations and quarantine buildings were
erected on the island. The system in the quarantine stations was carried out as follows; after
their arrival to the port, each and every one of the passengers was examined by doctors, they
were taken to the shower rooms for sanitation. After the shower, the passengers were given
their clothes and they were examined again. After this medical examination, while the healthy
passengers were allowed to continue their travel but the infected passengers were taken to the
quarantine.
As a result, Urla Quarantine İsland became one of the places where modern technologies were
first started to be used for the quarantine. After the World War II, as a result of the successes
against infectious diseases, the functions of quarantine organizations diminished. Today, the
quarantine station in Urla Quarantine İsland, one of the best protected buildings among its
counterparts in the world, is thought to be turned into a health museum.
Key Words:Communicable diseases, epidemics, quarantine.
OSMANLI DÖNEMİNDE URLA KARANTİNA ADASI
Dünyada 18 ve 19. yüzyıl savaşlar ve salgın hastalıklarla geçmiştir. Özellikle 18.yüzyılda
Sanayi Devrimi ile birlikte buhar gücünün deniz ulaşımında kullanılmasının yarattığı etki
“ölümcül” olmuştur. Bunun nedeni yeni teknolojinin hızı arttırıp birçok şeyi kolaylaştırdığı
gibi, salgın hastalıkların yayılmasını da kolaylaştırmasıdır (1). Tüm devletleri etkisi altına
alan bu felaketlerden Osmanlı Devleti de etkilenmiş ve bu salgınlarla yapılan mücadeye dahil
olmuştur. Osmanlı’da halk sağlığını en çok tehdit eden ve neredeyse tüm devleti aynı
dönemlerde etkisi altına alarak (Anadolu, Balkanlar, Suriye, Mısır ve Hicaz) salgınlara neden
olan iki hastalık vardır. Bunlar habis humma veya taun olarak bilinen veba ve koleradır (2).
Tarihin her döneminde çok sayıda insanın ölümüne yol açan bu hastalıklara karşı başlangıçta
basit yöntemlerle yapılan mücadele 19. yüzyılda modern bir şekle bürünmüştür (3). Osmanlı
Devleti de bu modern devlet yapısına sahip olmak ve bunu göstermek istediği için yaygın bir
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karantina ağı kurarak güçlü bir merkezleştirme çabası içine girmiştir. İzmir’deki Urla
Karantina Adası, bu karantina ağının İstanbul’dan sonraki ilk oluşumlarından birisidir (1).
İzmir’in yüksek ticari hareketliliği, Osmanlı Devleti’nin batıya açılan kapısı olması ve
merkezi yönetim için önemli bir hale gelmesi gibi özellikleri ile taşradaki karantina
uygulamaları için rol model olmuştur (4).
Osmanlı döneminde kente giriş yapan gemilerdeki yolcu ve malların dezenfekte edilmesi için
hizmet veren adada bu amaca uygun şekilde tahaffuzhane ve karantina binaları yapılmıştır (4).
Urla Karantina Adası’nda bulunan tarihi tahaffuzhane binası, 1865 yılında Osmanlı Devleti
tarafından Fransızlara inşa ettirilmiştir (5). Klazomenai-Urla karantinası olarak da bilinen
organizasyonun, Enver Bey tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Bu organizasyondan
sonra antik yerleşim yerinin bulunduğu bu ada ‘Karantina Adası’ olarak adlandırılmıştır.
İzmir bölgesine gelen ticari ve haç yolcularının karantina işlemleri bu organizasyon tarafından
yürütülmüştür (6). Tahaffuzhane veba, kolera, sarıhumma, çiçek, lekeli humma gibi bulaşıcı
hastalıklara karşı ülkenin hudut ve sahillerine yurtdışından gelen gemilerin ve yolcuların
temizlenmesini ve hastaların tecridini sağlayan her türlü fenni vasıtalarla donatılmıştır (5).
Tahaffuzhane 1892 yılından sonra daha iyi hizmet vermeye başlamıştır. Bunun nedeni 1891
yılında II. Abdülhamit tarafından Avrupa’dan giysilerin dezenfekte edilmesi için getirtilen
etüv makineleridir. Geneste ve Herscher Fabrikası’ndan getirilen iki etüv makinesinden biri
Karantina Adası’na gönderilmiştir. Etüv makineleri, karantina uygulamalarında modern
teknolojinin kullanılmaya başlandığı ilk yerlerden birinin Urla Karantina Adası olduğunu
göstermektedir (1,4).
TAHAFFUZHANENİN İŞLEYİŞİ
Dezenfekte işleminin detaylı bir şekilde gerçekleştirildiği bu tahaffuzhanenin binası; üç
bölümden oluşan tek katlı bir yapı olup basık, kemerli, karolajlı pencereleri ile dönemin
hastane yapısının karakterini taşımaktadır. Tahaffuzhanede gemilerin yanaştığı iskeleden
binanın içindeki fırınlara kadar uzanan bir ray sistemi döşenmiştir. Günümüzde hala varlığını
korumakta olan bu ray sistemi sayesinde gemiden alınan kıyafetler el değmeden etüv
makinesine ulaşarak burada yüksek buhar altında dezenfekte edilmiştir (4). İskeleye yanaşan
gemilerden yolcular indirilerek öncelikli olarak birer birer muayeneye tabi tutulmuştur.
Muayenesi biten yolcular muhafızların rehberliğinde özel banyoların olduğu kısımlara
götürülmüştür. Banyo kısmında yolcuların kıyafetleri filelere konularak giymeleri için
peştamal ve takunya verilmiştir. Çıkarılan kıyafetler yolcular tarafından 360 derece dönen
dolaplara yerleştirilmiştir. Daha sonra soyunma odalarının arka duvarındaki görevlilerce bu
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kıyafetlerin dezenfekte işlemi başlatılmıştır. Yolcuların eşyalarının ve kıyafetlerinin taşınması
el değmeden gerçekleştiği için görevliler için herhangi bir risk oluşturmamıştır. Taşınan
kıyafetler, etüv kazanlarında buharla sterilize edilmiştir. Böylece kıyafetler hiç ıslanmadan
yolculara teslim edilmiştir. Ayrıca kıyafetlerin zarar görmemesi için kumaş farklılıkları bile
göz önünde bulundurulmuştur. Özel duş odalarında sabun, lif ve sıcak su ile yıkanmaları ve
temizlenmeleri sağlanmıştır. Duştan çıkan yolculara kıyafetleri verilerek, hekim tarafından
tekrar muayene edilmişlerdir. Muayene sonrası hasta yolcular karantinaya alınmış, sağlıklı
yolcuların ise yolculuğuna devam etmeleri sağlanmıştır. Hasta yolcuların tedavileri adada
sürdürülürken; hastalıktan ölmüş yolcular, içine sönmüş kireç dökülen mezarlıklara
gömülmüşlerdir (5).
CUMHURİYET DÖNEMİNDE KARANTİNA ADASI
Yaklaşık 1,5 asır önce bulaşıcı hastalıklarla mücadele için kurulan bu sistem, 1950’lere kadar
aktif olarak hizmet vermiştir (6). Bulaşıcı hastalıklar konusunun tıp alanındaki ilerlemeler ile
tehlike olmaktan çıkmasına paralel olarak, aşı ve tedavi planları yapılmaya başlanmıştır. Bu
nedenle tahaffuzhanelerin fonksiyonları dünya genelinde azalmıştır (5,6). 1950’lerden sonra
Urla Karantina Adası Deniz ve Güneş Enstitüsü, 1960’larda Kemik ve Mafsal Hastalıkları
Hastanesi olarak kullanılmıştır. 1986 yılında ise bina Urla Devlet Hastanesi’ne
dönüştürülmüştür. Hastane yapısının yanında Sağlık Bakanlığı Dinlenme Tesisleri, etüt
merkezleri ve bir otel adada yer almaktadır (6). Karantina Adası, çeşitli kültür ve
medeniyetlere ev sahipliği yapmış, geçmişi geleceğe taşıyan bir köprü konumunda olmuştur.
İzmir Körfezi’nde yer almakta ve anakara ile bağlantısı bulunmaktadır. Cumhuriyetimizin ilk
yıllarında ağaçlandırılmış bir tabiat harikası ve tarihi bir müze görünümündedir. Urla
Karantina Adası bu özellikleri ile; Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’nun
26.05.1994 tarihli ve 242 sayılı kararı ile ikinci derecede arkeolojik SİT sınırı genişletilmiş ve
1. derecede arkeolojik SİT alanı olarak belirlenmiştir (5). Günümüzde Klazomenai-Urla
Tahaffuzhanesi’nin geleceği ile ilgili belirsizlik hakimdir. Dünyadaki benzerleri arasında en
iyi korunan yapılardan birisi olan tahaffuzhaneye ait binanın, uzmanlarca incelenerek
hazırlanacak rapor doğrultusunda bir sağlık müzesi haline dönüştürülmesi planlanmaktadır
(6).
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ÖZET
Anna kaplan I. Dünya savaşından sonra Kudüs’te hemşirelik mesleğini kurmak için çalışmış
Amerikalı bir hemşiredir. Eski Osmanlı İmparatorluğu toprağı olan Filistin, 1. Dünya
Savaşının sonlarına doğru İngiltere’nin kontrolü altına girmiştir. Osmanlı yönetiminde iken
Filistin’de sağlık hizmetleri belirli hastalıkları tedavi eden hekimler ve pratisyen seviyesinde
hekimler tarafından verilmektedir. Hemşirelik ise bir meslek olarak henüz ortaya çıkmamıştır.
O dönemde kolera, sıtma ve dizanteri gibi hastalıklar yaygın, bebek ve çocuk ölümleri
yüksektir.
Anna Kaplan Filistin’deki Yahudi kadınlar için ilk mesleki eğitim programı olan hemşirelik
programını Kudüs’deki Meyer Rothschild Hastanesi’nde başlatmıştır. Anna Kaplan burada
hemşirelik eğitim direktörü ve okul müdürü olarak görev yapmıştır.
Anna Kaplan’ın yönetiminde Filistin’de Halk Sağlığı Hemşireliği Okulu kurulmuş, hijyen
programları başlatılmış, ebeler organize edilmiş, yenidoğan bakımları organize edilmiş, anne
ve çocuklara üç dilde hizmet veren bakım hizmetleri oluşturulmuştur.
Anahtar kelimeler: Anna Kaplan; Hadassah Hemşirelik Yüksekokulu; Hemşirelik Tarihi;
Kudüs

ABSTRACT
Anna Kaplan is an American nurse who worked after the World War I to establish a nursing
profession in Jerusalem. Palestine, an ancient Ottoman empire land, was under British control
towards the end of World War I. While in the Ottoman administration, health services in
Palestine were given by doctors who treat certain diseases and physicians at the level of
practitioners. Nursing has not yet emerged as a profession. And in this period, diseases such
as cholera malaria and dysentery were common, infant and child mortality were high.

843

Anna Kaplan has started the nursing program, the first vocational training program for Jewish
women in Palestine, in the Hospital of Meyer Rothschild in Jerusalem. Anna Kaplan worked
as a nursing education director and school principal in this school.
By leadership of Anna Kaplan, the Public Health Nursing School was established in Palestine,
hygiene programs were started, midwifes were organized, newborn care was organized, and
care services were provided to mothers and their children in three languages.
Keywords: Anna Kaplan; Hadassah Nursing School; Nursing History; Jerusalem
ANNA KAPLAN; KUDÜS’DEKİ HEMŞİRELİK OKULUNUN KURUCUSU
Anna Kaplan, I. Dünya Savaşı’ndan sonra Kudüs’te hemşirelik mesleğini kurmak için
çalışmış Polonya asıllı Amerikalı bir hemşiredir.19. yüzyılın sonlarında Polonya Bialystok'ta
(daha sonra Rusya yönetimi altına girmiştir) doğmuştur. Erken yaşlarda, doğduğu şehri terk
ederek Amerika'ya göç etmiştir. Amerika’ya varmasından birkaç yıl sonra, New York'taki
Lübnan Hastanesi'nde hemşirelik okuluna kayıt olmuş ve 1910 yılında bu okuldan mezun
olmuştur (3).Özellikle Halk sağlığı hemşireliği alanında uzmanlaşmış olan Kaplan
Filistin'deki sağlık hizmetlerini iyileştirmek için 1918'de Hadassah Kadın Organizasyonu
tarafından organize edilen Amerikan Siyonist Tıbbi Birimi'ne (AZMU) katılmıştır (1).
402 yıl Osmanlı himayesinde kalmış olan Filistin, I. Dünya Savaşı'nın sonunda İngiliz
hakimiyetine girmiştir. İngiliz hükümetinin desteğiyle, Siyonist gruplar Filistin'de bir Yahudi
anavatanı kurmayı ümit etmişlerdir. I. Dünya Savaşı sırasında, Başkan Wilson’un da Yahudi
sorununu benimsemesi, İngiltere’yi harekete geçirmiş, İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour, 2
Kasım 1917’de Siyonist Federasyonu Başkanı’na gönderdiği mektupta, İngiltere’nin
Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasını kabul ettiğini resmen bildirmiştir. “Balfour
Deklarasyonu” adını alan bu belge, Yahudi devleti kurulması sorununun bir dönüm noktası
sayılmaktadır. Bu tarihten sonra Yahudiler, büyük kitleler halinde Filistin’e göç etmeye
başlamışlardır (2). Bu dönemde Anna Kaplan, toplamda dokuz yıl Filistin'de kalmıştır (3).
Filistin'deki yılları boyunca Kaplan, özellikle Hadassah Medikal Organizasyonunda ve ülke
genelinde hemşireliğin statüsünü korumak için savaşmıştır. Kaplan, hemşireliği bir meslek
haline getirme konusunda eğitimin en önemli etken olduğuna inanmıştır. Hemşirelikte ilk el
kitabı olarak kullanılan materyalleri tercüme etmiş, hemşirelik okulunun yönetmeliklerini
oluşturmuş, mezunlarının New York Eyaleti'nin hemşirelik lisans sınavlarına girebilmesi için
girişimlerde bulunmuş ve hemşirelikte bir üniversite programı önerisi hazırlamıştır (3,4).
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Kaplan, ilk olarak Lübnan Hastanesi'nde gece amiri olarak görev yapmıştır. 1914'ten 1918'e
kadar, New York' ta halk sağlığı alanında çalışmış olan Kaplan, 1920’den itibaren, Filistin’de
Hadassah’ın yöneticisi olarak çalışmıştır. Burada hemşirelik okulu müdürlüğü, Kudüs'teki
Rothschild Hastanesi ve kliniklerinin başhemşireliği ve Yafa, Tiberya, Hayfa ve Safed'deki
diğer Hadassah hastanelerinin yanı sıra küçük yerleşim yerlerinde açılan kliniklerin de
başhemşireliği görevlerini üstlenmiştir (4). Kaplan yöneticilik görevlerinin yanı sıra ekipman
ve malzemelerle de ilgilenmek gibi diğer hemşirelik görevlerini de yapmıştır. Filistin’de 1921
yılında toplum hemşireliği projesi başlatılmış ve ülke genelinde pek çok sağlık bakım
merkezinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. İlk olarak Bertha Landesman tarafından
geliştirilen bu proje Kaplan tarafından denetlenmiştir. 1922'de Kaplan New York'taki
Hadassah

organizasyonuna

verdiği

raporda,

“Hastanemizdeki

fiili

hemşirelik,

Amerika'dakilerle aynıdır, ancak modern hastanelerin sahip olduğu modern ekipmanların
eksik olması nedeniyle bazı zorluklar yaşamaktayız” ifadesini kullanmıştır. 1927'de
Hadassah'a bağlı kurumlarda Kaplan’ın gözetiminde çalışan üç yüz hemşire bulunmaktadır.
Kaplan'ın hemşirelik okulunu yönettiği dönemde mezun olan 64 hemşirenin çoğu, örgütsel ve
idari görevler üstlenerek büyüyen Yahudi ve Arap nüfusuna önemli katkılarda bulunmuştur
(1,3).
Osmanlı yönetimi altında olan Filistin'de tıbbi bakım hizmetleri sınırlıdır. Belirli hastalıkları
tedavi etmek için eğitilmiş lisanslı hekimler ve yardımcıları bulunmaktadır, ancak meslek
olarak hemşirelik henüz ortaya çıkmamıştır. Kolera, sıtma ve dizanteri gibi hastalıklar
yaygındır ve bebek, çocuk ölüm oranları çok yüksektir (1).
Amerikan Siyonist Tıbbi Birimi, Kudüs'teki Meyer Rothschild Hastanesi'nde çeşitli faaliyetler
düzenlemiştir. Kaplan, burada başhemşire ve yeni kurulan hemşirelik okulunun müdürü
olarak görev yapmıştır. Bu faaliyetler sonucu Filistin'deki Yahudi kadınlar için ilk mesleki
eğitim programı açılmıştır. Kaplan, ayrıca birkaç küçük hastaneyi ve dışarıdaki klinikleri de
denetlemiştir (1). Kaplan’ın yönetimi altında Amerikan Siyonist Tıbbi Birimi tarafından
hastalıklarla savaşılmış, toplum hemşireliği ve hijyen programlarına yönelik okul kurulmuş,
yerel ebeler organize edilip desteklenmiş ve bebek sağlığı merkezleri kurulmuştur. Kaplan ve
bir başka Amerikan Siyonist Tıbbi Birimi hemşiresi olan Bertha Landesman, New York'taki
Henry Street Settlement House'a benzer sağlık merkezlerinin kurulmasına da öncülük
etmişlerdir (1).
Hemşirelik okulu Kaplan’ı son zamanlarda çok meşgul etmeye başlamıştır. Okulun kurallarını
oluşturmuş, Ulusal Hemşirelik Birliği tarafından belirlenen standartları birleştirmiş ve okulun
hiçbir ders kitabı olmadığı için ilk İbranice hemşirelik el kitabını çevirmiştir (1).
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İlk yılında okul, üç yıllık program için 400 başvuru almış ve sonuçta 35 öğrenci kabul
edilmiştir. İlk dönem öğrencileri, Filistin'de doğmuş bazı öğrenciler ve Doğu Avrupa'dan
gelen Yahudi göçmenler olmak üzere çeşitlilik göstermiştir. Okulun resmi dili İbranice olsa
da, talimatların çoğu İngilizce ya da Eskenazi dilinden oluşmuştur (1).
Okulun Columbia Öğretmenler Koleji ile yakın bir ilişkisi vardır ve mezunlar aslında New
York eyaleti lisans sınavına girmeye hak kazanmışlardır. İngiliz yetkilileri yeni hemşirelerin
kimliklerini kabul etmiştir, ancak okulun öğrencileri ve mezunları hizmet etmek için
profesyonel bir bakış açısına sahip olan kadınların fikrini küçümseyen, ataerkil yerel
topluluklara gitmek zorunda kalmışlardır. Bununla birlikte, okulun ilk kadın mezunlarının
çoğu, yerel sağlık hizmetlerine büyük katkılar sağlamış ve bölgedeki hemşirelik mesleğinin
önemli bir temsilcisi haline gelmiştir. 1921-1975 yılları arasında okulda 1400 hemşire
diploması verilmiştir (1,4).
Kaplan, 1928 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmüş, New York’taki Beth-Moses
Hastanesi'nde hemşirelik müdürü olmuş ve burada hemşirelerin çalışma günlerini sadece
sekiz saate indiren bir iş paylaşım planı gibi yenilikçi personel politikaları geliştirmiştir (1).
Kaplan, 1927'nin sonunda Filistin'den ayrılarak New York'a dönmüş, Hadassah'la temas
kurmuş ve 1938'de, Kudüs'teki Hadassah Üniversitesi Hastanesinin bir sonraki yıl açacağı
yönetim pozisyonuna ilişkin örgütle görüşmüştür. Ancak Kaplan, Hadassah'ın başkanlarına
mektup yazarak ifade ettiği köklü özlemine rağmen Filistin'e asla geri dönmemiştir (3).
Tatillerinden biri sırasında Kaplan, New York'ta Columbia Üniversitesi Öğretmenler
Koleji'nde eğitim görmüş ve hastane yönetimi ve halk sağlığı konularında çeşitli kurslar
almıştır. Filistin'deki Yahudi ve Arap nüfusunun hemşirelerini temsil eden Kaplan,
1920'lerde, Uluslararası Hemşireler Konseyi ile bağlantıları resmileştirme çalışmaları
yürütmüştür. Ayrıca Filistin'den ayrıldıktan sonra 1922'de Polonya ve 1930'da Rusya olmak
üzere diğer ülkelere çalışma ziyaretleri de yapmıştır (3). Anna Kaplan’a aşağıda sunulan
Resim 1’den bakılabilir.
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Resim 1: Hadassah Hemşirelik Yüksek Okulu'nun ilk mezun sınıfı, 1921. Anna Kaplan ön
sırada, en solda oturuyor (1).
Kaplan'ın konuşmaları ve eylemleri, Hadassah'ın ideolojisini ve özellikle hem mesleki hem de
arkadaşlık bağları sebebiyle etkilendiği Henrietta Szold'ın inancını yansıtmaktadır.
Organizasyon becerisi ve hemşirelik kavramına net bakışıyla Kaplan, Filistin'de hemşirelik
mesleğinin tanınması için temel çalışmaların yapılmasına liderlik etmiştir. Hemşirelik okulu
mezunlarının başkanı Chaja Zaslavsky-Kopilevitch, okulun kurulmasının 21. yıldönümü
vesilesiyle 1938'de yazdığı makalede, Kaplan'ı “okulu sağlam bir temel üzerine kurgulayan
kurucu” olarak tanımlamıştır (1,3).
1928'den 1937'ye kadar Kaplan, Brooklyn'deki Beth-Moses Hastanesi’nde başhemşire olarak
görev yapmıştır. Hiç evlenmemiş ve hayatının son yıllarını Manhattan'da geçirmiştir (3).
1975'te, ölümünden 15 yıl sonra, onun kuruluşuna yardım ettiği hemşirelik okulu Kudüs
İbrani Üniversitesi'ne bağlanmıştır, bunu aslında 1927'de Kaplan kendisi de önermiştir fakat
başarılı olamamıştır. Okul bugün hala Henrietta Szold Hadassah-İbrani Üniversitesi
Hemşirelik Yüksek Okulu olarak eğitimine devam etmektedir (1).
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ÖZET
Sürekli gelişim içinde olan hemşirelik insanlığın var oluşundan günümüze kadar varlığını
sürdürmüştür. Bir meslek olarak hemşireliğin tarihsel süreçte neler yaşadığının, bugüne nasıl
ulaştığının bilinmesi mesleki tarihin aydınlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Tarih
insanın kendisini tanımasına olanak sağlayan temel faktörlerden biridir. İnsanın bugünkü
yaşam şartlarını değerlendirebilmesi, kendisinde ve dünyasında gerçekleşen olayları
incelemesi için tarihini bilmesi gerekmektedir. Mesleki tarihi öğrenmek aynı zamanda
bireylere geçmişten günümüze meslekte öne çıkmış liderlerin ve ulusal/uluslararası meslek
kuruluşlarının da mesleğe katkılarını öğrenmeyi sağlar. Mesleğin nereden nereye gelmiş
olduğunu aşama aşama görme imkanı verir.
Anahtar Kelimeler: Meslek; Tarih; Öğretim; Strateji

ABSTRACT
Nursing, which is in continuous development, has existed since the existence of humanity.
Knowing what nursing as a profession has undergone in the historical process and how it has
reached today is of great importance in terms of enlightening professional history. History is
one of the main factors that allow people to know themselves. To be able to evaluate the
present life conditions of man, and to examine the events taking place in himself and in his
world should know his history. Learning of professional history also allows individuals to
learn the contributions of prominent leaders and national/international professional
organizations to the profession from past to present. Gives you the opportunity to see where
the profession comes from.
Key Words: Professional; History; Teaching; Strategies
GİRİŞ
Hemşirelik, kaynağını insan gereksinimlerinden alan bir disiplin olması nedeniyle başlangıcı
insanın var oluşuna kadar dayanmaktadır (1). Tarihsel gelişim ve değişim süreci
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değerlendirildiğinde hemşireliğin, en ilkel toplulukların yaşadığı dönemlerden, bilim ve
teknolojinin akıl almaz bir şekilde geliştiği modern günümüze kadar her devirde var olduğu
görülmektedir (2,3). İnsanlığın var oluşundan günümüze kadar yaşanan tüm evrensel
değişimler hemşireliğinde değişmesine ve gelişmesine neden olmuştur (1). Başlangıçta
yalnızca hastalara yardım etme misyonuyla özdeşleşen hemşirelik, bilimsel ve çağdaş
ilerleyişi ile günümüzde profesyonel bir disiplin olarak hızla ilerlemektedir (2,3). Tarihsel
gelişim sürecinde hemşireliğin aşama aşama nasıl ilerlediğini, hangi dönemlerde neler ile
karşılaştığını, meslek liderlerinin yaptıklarını ve yaşanan bu gelişmelerin hemşirelik
mesleğine olan katkılarını görmek bugünün de değerlendirilmesine ışık tutmaktadır. Bu
nedenle bir mesleğin tarihini bilmek önemlidir. Bu derleme mesleki tarihi bilmenin önemi ve
eğitiminde kullanılan öğretim stratejilerinin tartışılması için yazılmıştır.
MESLEKİ TARİHİ BİLMENİN ÖNEMİ
Tarih; toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları yer ve zaman
göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla
bağlantılarını, karşılıklı etkilenmelerini inceleyen bilimdir (4). Aslında var olan ilk tarih, sözlü
tarihtir. Tarih yazımı sözün kayda geçirilmesiyle başlamıştır (5).
İnsanın bugünkü yaşam şartlarını değerlendirebilmesi, kendisinde ve dünyasında gerçekleşen
olayları incelemesi için tarihini bilmesi gerekir (6). Tarih de insanın kendisini tanımasına
olanak sağlayan temel faktörlerden biridir. Aslında insanın kendisini bilmesi, sadece kendi
kişisel özelliklerini, onu diğer insanlardan ayıran şeyleri bilmesi değil insan olarak yapısını
bilmesi demektir. Kendisini bilmesi ne yapabileceğini bilmesi anlamına gelmektedir. Çünkü
insanın ne yapabileceği konusundaki tek ipucu, ne yaptığıdır. Bu nedenle tarih, insanın ne
yaptığını, böylece insanın ne olduğunu öğretmesi bakımından çok değerlidir (7). Tarih
öğretimi ile bireylerde birleştiricilik, kimlik ve aidiyet duygusu oluşturma, kabul edilebilir bir
dünya görüşü ve bir gelecek vizyonu oluşturma gibi toplumsal işlevler hedeflenmektedir (8).
En eski çağlardan itibaren toplum yaşamında herkes bir meslek sahibi olma, bir iş yapma ve
etkin olma ihtiyacı içindedir. Bu kapsamda iş, bir şeyin üretilmesine, yaratılmasına yönelik
insan etkinliğidir. Meslek ise, bireyin geçimini sağlamak için üstlendiği, konusuna, tekniğine
göre belirlenen, yasal bir çerçeve içinde yer alan, toplumsal bir uğraştır. Mesleklerin en
önemli özelliklerinden biri, toplumun değişmesi ve insanlığın daha iyiye doğru gitmesinde
toplumsal içerikli ve belirgin bir görev yüklenmiş olmalarıdır. Bu nedenle bir insan için
meslek tarihini bilmek gerçekten önemlidir. Çünkü herkes nereden geldiğini, ne gibi
değişikliklere uğradığını ve bugüne nasıl ulaştığını öğrenmek ister.
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Meslek tarihini öğrenmek bireye, geçmişten günümüze meslekte öne çıkmış bireylerin ve
ulusal/uluslararası meslek kuruluşlarının mesleğe katkılarını öğrenmeyi sağlar. Mesleğin
nereden nereye gelmiş olduğunu aşama aşama görme imkanı verir.
MESLEKİ TARİH EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM STRATEJİLERİ
Tarih derslerinde öğrencilerin önemli bilgileri öğrenmesinin yanı sıra öğrencilerin
yorumlama, düşünme, analiz etme ve sunum becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir
(9). Çünkü tarih sadece geçmişte yaşanmış olaylar toplamını ifade etmez. Tarih sürecinde
çeşitli ve farklı olaylar gerçekleşmekle birlikte, bunların yaşandığı koşullar, ilgili dönemlerde
olayları doğrudan ya da dolaylı olarak yaşamış insanlar gibi tartışılması gereken birçok boyut
bulunmaktadır. Bu sebeple tarih öğretiminde bilginin yanı sıra tarihe özgü araştırma ve
düşünme becerilerinin de geliştirilmesi gerekmektedir (10).
Gerek genel tarihin gerekse meslek tarihinin içselleştirerek öğretilmesinde bazı teknikler
kullanılmaktadır (11).Teknolojik gelişmelere paralel olarak öğretim materyallerinin de
gelişmesi ile özellikle soyut içerikli derslerin somutlaştırılarak öğretimi kolaylaşmıştır (12).
Öğrenmenin daha etkili olabilmesi için araç ve gereçlerin önemi büyüktür. Bunlar
öğrencilerin dikkatini belli bir noktaya çekmekte ve güdülenmelerini sağlamaktadır. Araç ve
gereçlerin uygun yer ve zamanda kullanılması ve bundan her öğrencinin yararlanması,
öğrencilere kazandırılmak istenen hedef davranışların elde edilmesinde etkili olacaktır (11).
Ayrıca konuların öğrencilere sevecekleri eğlenceli bir şekilde ele alınarak anlatılması da
öğrencilerin tarihe olan ilgilerini artıracaktır (13).
Tarih öğretiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi isteniyorsa öğrencilerin ilgilerini
harekete geçirerek, her bilgiyi olduğu gibi kabul etmekten ziyade sürekli sorgulama sürecinde
olmaları sağlanmalıdır. Bugün ve geçmiş arasında bağlantı kurulması yaşanan döneme nasıl
ulaşıldığının kavranmasını kolaylaştıracağı için öğrencilerin geçmişi yaşadıkları dönemle
ilişkilendirmeleri sağlanmalıdır (14).
Tarih öğretiminde bilginin kalıcılığını sağlayacak ve yaşayarak öğrenilmesini kolaylaştıracak
tüm olanakların sunulduğu aktif öğrenme yöntemleri, tarihin sevdirilmesinde ve
öğretilmesinde oldukça etkili yöntemlerdendir. Tarih öğretiminde daha kalıcı bilginin
edinilebilmesi için eleştirisel okuma tekniklerinin de uygulanması gerekmektedir (7). Tarih
öğretiminde ezber sisteminin terk edilerek farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması
önerilmektedir (14).
Tarih öğretiminde öğrencilerde istenilen bilgi, beceri ve davranışın kazanılmasını sağlamak
için öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin de göz önüne alınması gerekmektedir (14; 15). Düz
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anlatım ve ezber yapmadan ziyade yaparak yaşayarak, yansıtmacı ve eleştirel yaklaşımla tarih
öğretimi gibi yaklaşımlar önemli kazanım sağlamaktadır. Bu yaklaşımlarda öğrencilerin grup
çalışması, tartışma, oyun, eleştirel değerlendirme ile bireysel ve bağımsız öğrenmesi
hedeflenirken; değişik kaynakları kullanması, grafikler, haritalar, özgün araştırmalar yapması,
fikirlerini sistemli bir şekilde ve gerekçeleri ile belirtmesi ile derse aktif biçimde katılmaları
sağlanmalıdır (14).
Meslek tarihini etkin olarak öğretebilmek için öğrencileri sürece dahil edip kendi
öğrenmelerini yapılandırmalarını sağlayacakları etkinlikler düzenlemek gerekmektedir. Aktif
öğrenme, bu noktada sunduğu öğretim teknikleri ve yöntemleriyle öğrencilerin bilgiyi aktif
yapılandırmalarını sağlar (16). Araştırma yoluyla öğrenme, proje tabanlı öğrenme, öğrenci
merkezli öğrenme, keşfederek öğrenme, probleme dayalı öğrenme, deneyerek yaşayarak
öğrenme, bilgisayar destekli öğrenme bunlar içinde yer alabilir. Ayrıca küçük grup
tartışmaları, sınıf içi sunumlar, münazaralar, tecrübeye dayalı araştırmalar, projeler
hazırlamak, saha uygulamaları, simülasyonlar ve olay incelemelerinde bulunmak etkili
olabilir. Aktif öğrenme modelinin öğrencilerin duyarlılığını, kendilerine olan güvenlerini
arttıracağı, özdenetimlerini geliştireceği ve gruba ait olma düşüncesi ile daha enerjik bir yapı
göstermelerine olanak sağlayacağı belirtilmektedir (16). Ayrıca mesleki tarihi öğretme
stratejisi olarak tıp tarihi açısından yaşayan belleklerden önemli verilere ulaşmak adına sözlü
tarih çalışmalarından da yararlanılabilir. Öğrencilerin araştırma, gözlem, eleştirel düşünme,
soru sorma, ortak çalışabilme, sosyal ve kişilik becerilerinin geliştirilmesi ve iyi bilinen
olaylara yeni yorumlar getirilebilmesi için sözlü tarihte bir öğretim yaklaşımı olarak
kullanılabilir (5).
Tarihin etkin bir şekilde öğretimi için birden çok duyu organına hitap eden farklı
materyallerin kullanılması büyük önem taşımaktadır. Çünkü birden fazla duyu organıyla
öğrenme ortamına katılan öğrencilerin öğrenme düzeyleri daha yüksek ve kalıcı olmaktadır
(12). Örneğin tarihi diziler yaşanan dönemin olay ve karakterlerini sunmakla sınırlı kalmayıp,
o dönemin sosyo-kültürel, psikolojik, sosyolojik ve ekonomik birçok yönünü de izleyenlere
sunmaktadır. Kişi böyle bir öğrenme ortamına birden fazla duyu organıyla katıldığı için hem
daha iyi öğrenmekte hem de olayı ve dönemi hatırlama düzeyi daha yüksek olmaktadır (17).
Öğrencinin birden çok duyu organına hitap eden ve aktif olarak öğretimde yer almasını
sağlayan uygun yöntemlerden bir diğeri de oyundur (18). Tarihin oyun ile anlatılması tarihsel
olayların

somutlaştırılmasını

sağlayarak

daha

nitelikli

öğretim

gerçekleştirilmesini

sağlamaktadır (19,Akkoyunlu ve Yılmaz 2005). Uygun materyaller tasarlayarak, oyun ile
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tarihsel süreci anlatan öğrenciler hem bundan büyük keyif almakta hem de neden sonuç
ilişkisi kurarak öğrenmeleri kolaylaşmaktadır (13).
Tarih dersinin sadece sınıf ortamında öğretilmesinden çok farklı ortam ve mekânlarda aktif
olarak öğretilebileceği de belirtilmektedir. Bunun için doküman merkezleri, müzeler, gazete
makaleleri, ders kitapları, web siteleri ve tarihi yerler gibi farklı kaynak ve mekanlardan
yararlanılabilir (14). Ayrıca tarihsel romanlar gibi araçlar öğrencilerde tarih bilinci oluşturmak
açısından önemli kaynaklar arasında yer almaktadır (20).
Burada eğiticiye düşen görev öğrencileri nasıl çalışabilecekleri, etkili ve verimli nasıl
öğrenebilecekleri konusunda düşünmeye yönlendirmek, gerektiğinde ipuçları vermek,
öğrenmek için uygun yöntemleri kendilerine buldurtmak olmalıdır (15). Kendi öğrenmelerine
uygun yöntemleri kendileri keşfeden öğrencilerin hem kendilerine güvenleri hem de başarı
düzeyleri artacaktır. Öğrenciler kendilerini daha özgür hissedecek, öğrenmekten ve
öğretmekten zevk alacakları bir ortam oluşturacaklardır. Bu da öğrencilerin öğrenmelerini
kolaylaştırmanın yanında bilginin kalıcılığını attıracaktır (Açıkgöz 1996).
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ÖZET
Prof. Dr. Eren Kum ülkemizin hemşirelik eğitim ve mesleğinin gelişimi için kendini adayan
özel insanlardan biridir. Prof. Dr. Eren Kum, Bursa’da doğmuş (1928), Kızılay Hemşirelik
Okulu’ndan mezun olarak (1948), uygulama öğretmenliği ve servis sorumluluğu görevlerinde
bulunmuştur. Kızılay Derneği’nin bursu ile 1 yıl süreyle (1952-53) İngiltere’ye gönderilmiş,
yurda dönünce Kızılay Özel Hemşirelik Okulu’nda eğitimci ve idareci olarak görevine devam
etmiştir (1953-1956). Teacher College’de hemşirelik lisans eğitimi tamamlayan (1957) Kum,
hemşirelikte bilim uzmanlığı diplomasını alarak İstanbul’a dönmüştür (1959). Eren Kum
Hacettepe Hemşirelik Yüksekokulu açma ve müfredat geliştirme çalışmalarında görev alır ve
okul 1961’de açılır. Eren Kum Yüksekokul’da hemşirelik sanatı, iç ve cerrahi hastalıkları
hemşireliği derslerini yürütmüştür. Bir taraftan da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri
Anabilim dalında doktora eğitimini tamamlamıştır (1963). Eren Kum doçent (1972) ve
profesörlük unvanını alarak (1978) Türkiye’nin ilk profesör hemşiresi unvanını kazanmıştır.
Doktora eğitimini tamamlaması ile 1963’te yüksekokul müdürlüğüne seçilir ve emekliliğine
kadar 33 yıl boyunca yüksekokul müdürlüğü görevini sürdürür. “Hemşirelikte bilim
uzmanlığı” (1968) ve “hemşirelikte bilim doktorası” (1972) programlarının açılmasında
önemli çaba ve katkıları olmuştur. Prof. Dr Eren Kum, 1948 yılından itibaren ulusal ve
uluslararası hemşirelikte mesleki örgütlenme faaliyetleri bulunmaktadır. Türk Hemşireler
Derneği’nin hemşirelik birliği ve yasa tasarısı çalışmalarına destek olmuştur. Türk Hemşireler
Derneği (THD) başkanlığı döneminde, ulusal ve uluslararası bilimsel ve mesleki örgütlerle
işbirliğini yoğunlaştırarak THD ve Türk Hemşireler Dergisi’ni tanıtmak ve geliştirmek
istemiştir. Prof. Dr Eren Kum 1995 tarihinde emekli olmuş ve Mayıs 2015’te hayata gözlerini
yummuştur.
Anahtar kelimeler: Hemşirelik; Eren Kum; lider
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ABSTRACT
Professor Kum is one of the special people who dedicate to the development of our country's
nursing education and profession. Professor Kum was born in Bursa (1928), graduated from
Kızılay Nursing School (1948) and served as practice teacher and service officer.She was sent
to England by the scholarship of the Kızılay Society for one year (1952-53) and when she
returned continued to serve as educator and administrator in Private Kızılay Nursing School
(1953-1956). After completing nursing undergraduate degree at Teacher College (1957), Kum
received degree master in nursing and returned to Istanbul (1959). Eren Kum worked for
Hacettepe School of Nursing opened and curriculum development and the school opened in
1961. She has taught nursing arts, medical and surgical diases nursing courses at school. On
the other hand, she completed her Ph.D. in Pediatric Department of Ankara University
Faculty of Medicine (1963). Kum got degree associate (1972) and professor (1978), thus she
has won turkey’s first degree professor of nursing. She completed her Ph.D. program in 1963
and was appointed as a college director. She continued to serve as a college director for 33
years until his retirement. Professor Kum has been involved in professional organization
activities in national and international nursing since 1948. She supported on work Turkish
Nurses Society's nursing association and law design. During the Turkish Nurses Association
presidency, he intensified cooperation with national and international scientific and
professional organizations and wanted to promote and develop Turkish Nurses Society and
Turkish Nurses journal. Kum retired on 1995 and died in May 2015.
Keywords: Eren Kum; nursing; leader
GİRİŞ
Bu makale ile hemşirelik eğitimi ile mesleki uygulamaların gelişimi ve hemşirelik
tarihimizde önemli bir yere sahip, değerli liderimiz sayın Prof. Dr. Eren Kum’un hayat
hikâyesi ve çalışmalarının genç hemşirelere model olması amaçlanmıştır. Prof. Dr. Eren Kum
ülkemizin hemşirelik eğitim ve mesleğinin gelişimi için kendini adayan özel insanlardan
biridir. Başarılarının bir karşılığı olarak lisans eğitimi için yurtdışına gönderilen bir avuç
hemşire liderimizin arasına katılmıştır. Ancak kendisini değerli kılan, ülkesine döndükten
sonra da hemşirelik eğitimi ve mesleği için devam eden çabalarıdır.
GELİŞME
Prof. Dr. Eren Kum, Bursa’da doğmuş (1928) ve babasının vefatı nedeniyle ağabeylerinin
görevleri gereği onlarla Anadolu’nun çeşitli yerlerinde çocukluk ve ilk gençlik yıllarını
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geçirmiştir. Hemşirelerden etkilenerek hemşire olmaya karar vermiştir (1, 2). Kızılay
Hemşirelik Okulu’ndan mezun olarak (1948), uygulama öğretmenliği ve servis sorumluluğu
görevlerinde bulunmuştur. Mesleki başarılarının karşılığı olarak Kızılay Derneği’nin bursu
ile 1 yıl süreyle (1952-53) İngiltere’ye gönderilmiş, yurda dönünce Kızılay Özel Hemşirelik
Okulu’nda eğitimci ve idareci olarak görevine devam etmiştir (1953-1956) (1,3).
Türkiye’de lisans düzeyinde hemşirelik okulu açılması amacıyla Amerika Columbia
Üniversitesi’ne lisans ve lisansüstü eğitim almak için seçilen 7 hemşireden biri de Eren Kum’
dur. Teacher College’de hemşirelik lisans eğitimi tamamlayan (1957) Kum, hemşirelikte
bilim uzmanlığı diplomasını alarak İstanbul’a dönmüştür (1959). Eren Kum’un ailevi
nedenlerle Ankara’ya dönmesiyle Prof. Dr. İhsan Doğramacı’dan Hacettepe Çocuk Sağlığı
Araştırma Enstitüsüne bağlı hemşirelik yüksekokulu için iş teklifi alır. Eren Kum Hacettepe
Hemşirelik Yüksekokulu açma ve müfredat geliştirme çalışmalarında görev alır ve okul
1961’de açılır (4, 5). Eren Kum anılarında yüksekokulun açılma döneminde İhsan Doğramacı
ve ekibinin, “yüksekokul düzeyinde hemşire yetiştirerek küçük doktorlar mı yetiştireceksiniz”
sorusuna sık sık cevap vermek zorunda kaldıklarından bahseder. Eren kum bu sorular
karşısında Avrupa ülkelerindeki hemşirelik eğitiminden örneklerler vererek durumun
gerekliliğini anlatmışlardır (2, 6).
Okulun açıldığı ilk yıllar Hacettepe çocuk enstitüsünün bir bölümünde kısıtlı imkânlarla
yürütülmüştür. Müfredat geliştirme çalışmaları için Columbia üniversitesi yöneticilerinden
Dr. R. L. McManus Ankara’ya gelerek katkıda bulunmuştur. Eren Kum Yüksekokul’da
hemşirelik sanatı, iç ve cerrahi hastalıkları hemşireliği derslerini yürütmüştür (2,6). Bir
taraftan da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim dalında doktora eğitimini
tamamlamıştır (1963). Eren Kum doçent (1972) ve profesörlük unvanını alarak (1978)
Türkiye’nin ilk profesör hemşiresi unvanını kazanmıştır. Doktora eğitimini tamamlaması ile
1963’te yüksekokul müdürlüğüne seçilir ve emekliliğine kadar 33 yıl boyunca yüksekokul
müdürlüğü görevini sürdürür. “Hemşirelikte bilim uzmanlığı” (1968) ve “hemşirelikte bilim
doktorası” (1972) programlarının açılmasında önemli çaba ve katkıları olmuştur. Sağlık
Bilimleri Program Koordinatörlüğü ve Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanlıkları görevini de
müdürlük görevinin yanı sıra sürdürmüştür (2,3,7). Prof. Dr. Eren Kum hemşirelik alanında
ve eğitiminde ilkleri başlatmıştır. Bu çalışmalarından “Tıbbı ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım”
kitabı, Eren Kum editörlüğüyle Türkçe’ye (1964) çevrilmiştir (4). Prof. Dr. Eren Kum’un
“Nursing in Turkey” (1972) başlıklı yayını Türkiye’nin ilk uluslararası hemşirelik yayınıdır
(8). Emek ve adanma dolu hayatında Dünya Sağlık Örgütü geçici danışmanlığı, yabancı
kuruluşlarca yapılan araştırmalarda danışmanlık ve sorumluluk görevlerini yerine getirmiştir.
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Prof. Dr. Eren Kum’a değerli çalışmaları anısına “Hacettepe Üniversitesi Bilimde Hizmet
Ödülü” takdim edilmiştir (2,7).
Bilimsel bilgiyi uygulamaya aktaran, çağın gereksinimlerine uygun hemşire yetiştirme
kararlılığını eğitim hayatı boyunca sürdürmüş ve Sayın İhsan Doğramacı’nın hemşirelik
eğitimine katkısını her zaman onurla anmıştır (6). Mesleki disiplininin bir örneğini mezuniyet
antlarındaki farklılığa dikkat çekerek göstermiştir. Türk hemşireler derneği başkanı olduğu
dönemde Uluslararası Hemşireler Birliğince (ICN) onaylanmış hemşirelik andı okunmasını
dile getirmiştir (9). Hastanelerde çalışan hemşirelerin donanımlı yönetim bilgisinden yoksun
başhemşirelerce yönetiliyor olmasını, doğrudan başhekimliklere bağlı bulunmasını ve
mezuniyet sonrası eğitim programlarının olmayışını dönemin hemşirelik sorunları olarak
göstermiştir. Hastane teftişlerinin genelde hekimler tarafından yapılıp, hemşire/hasta sayısı
oranı ve bakımın kalitesi gibi değerlendirmelerin göz ardı edildiğini belirtmiştir. Üzerinde
durduğu önemli konulardan biri de hemşirelik okullarının eğitim ve uygulama açısından farklı
nitelikte olmaları ve hemşirelerin mezuniyet sonrası diploma tescili yapılmadan çalışma
hayatına başlamalarıdır. Bunun için mezuniyet sonrası yeterlilik sınavı uygulanması, kurslarla
yetersizliklerin en az seviyeye çekilmesini önermiştir (10; 11).
Hemşirelerin lise mezunu olarak hizmet etmelerinden dolayı yıllarca yardımcı sağlık
personeli olarak anılmanın rahatsızlığını dile getirmiştir. Var olan yardımın sadece hasta için
yapılan bir yardım olduğunun ve uygulamanın bir ekip işi olduğunun altını çizer (11).
Teknolojinin sağlık hizmetlerinde yaygın olarak kullanılmadığı bir dönemde hasta bakımında
bilgisayar kullanmanın avantaj ve dezavantajlarından bahsederek ileri görüşlü bir lider
olduğunu göstermektedir. Bu durumun hemşirelik biliminde katkılarının yanı sıra hasta
mahremiyeti için sakıncaları olduğunu belirtir (12).
Prof. Dr Eren Kum, 1948 yılından itibaren ulusal ve uluslararası hemşirelikte mesleki
örgütlenme faaliyetleri bulunmaktadır. Hemşirelik yasasının çağın gereklerinden yoksun
olduğunu dile getirmiş ve hemşirelerin birlik düzeyinde temsilini önemsemiştir. Kanuni
güvence ile hemşirelerin yeterli hizmet sunabileceklerine inanmaktadır (10, 11).1972-1986
yılları arasında aktif olarak Türk Hemşireler Derneği (THD)’inde çalışmıştır. THD ile birlikte
1973 yılından itibaren hemşirelik birliği ve yasa tasarısı çalışmalarına destek olmuştur. THD
başkanlığı döneminde, ulusal ve uluslararası bilimsel ve mesleki örgütlerle işbirliğini
yoğunlaştırarak THD ve Türk Hemşireler Dergisi’ni tanıtmak ve geliştirmek istemiştir. Türk
Hemşireler Dergisi’nin uluslararası hemşirelik dergilerinin yayınlandığı Nursing İndex’e
girmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuş,

1986 yılının ilk sayısından itibaren dergi

baskılarına İngilizce özetler eklenmiştir. Türk Hemşireler Dergisi’nin Tübitak gibi bilimsel
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merkezlere ulaşmasını sağlayarak, hemşirelik bilimini görünür kılmaya çalışmışlardır (13).
Prof. Dr Eren Kum 1995 tarihinde emekli olmuştur (2).
SONUÇ
Prof. Dr. Eren Kum, ülkemizde sağlıklı toplumlar ve sağlıklı nesiller için hemşirelik eğitimine
kendini adamış, bu uğurda çalışma arkadaşlarını da teşvik ederek büyük değişimler yapmıştır.
Mayıs 2015’te hayata gözlerini yuman “Sayın Kum” her zaman hemşirelik mesleğinin
profesyonelleşmesinde göstermiş olduğu özverili çaba ve liderlik rolü ve değerli kişiliği ile
saygı ve gururla anılacaktır (2,7).
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SS-151 BİZ HEMŞİRELER GÜNLÜK GAZETELERDE NE KADAR VE NASIL YER
ALMIŞIZ?
HOW AND HOW MUCH DID WE NURSES TAKE PART IN DAILY
NEWSPAPERS?
Ayşe AKBIYIK1 , Esra AKIN KORHAN 2
1,2

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik

Esasları Anabilim Dalı, Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi Caddesi, AOSB, İzmir, 35620,
Türkiye
ÖZET
Amaç: Bu araştırmada günlük gazetelerde yer alan hemşirelik ile ilgili haberlerin sayısı ve
niteliğinin yıllara göre değişiminin incelenmesi amaçlandı.
Yöntem: Retrospektif, tanımlayıcı tipte olan bu araştırmada, 12.07.2013 ile 12.07.2018
tarihleri arasında yayınlanan ve tirajı yüksek olan 10 gazete arşivi, “hemşire ve hemşirelik”
anahtar sözcüleri kullanılarak incelendi.
Bulgular: Beş yılı kapsayan incelemede, “hemşirelik” anahtar kelimesini içeren toplam 1379
habere ulaşıldı. Haberlerin %49.75’inde hemşirelik mesleğini ilgilendiren bir konuya yer
verilmiştir. Gazetelerde yer alan hemşirelik mesleği ile ilgili haberlerin %31.49’u lisans
eğitimi; %10.79’u istihdam; %9.33’ü hemşirelik mesleği veya eğitimi yönetmeliğinde
değişim, %6.56’sı malpraktis; %6.56’sı atama, ücret artışı, hemşire sayısında yetersizlik,
mesleki risklerin de dahil olduğu mesleki hak arama, %3.21’i hemşirelik tarihinden örnekler;
%3.35’i okurları hastalık veya sağlıkla ilgili bilgilendirme; %3.35’i sosyal sorumluluk projesi;
%2.33’ü hemşirelikte uzmanlaşma ile ilgilidir. Gazetelerde yer alan meslekle ilişkili
haberlerin sayısı,

yıllara göre belirgin ölçüde artış göstermiştir. Mesleki sorumluluk

haberlerinin; hemşirelik mesleğini tanıtan haberlerin ve sosyal sorumluluk projeler ile ilgili
haberlerin yıllara göre artış gösterdiği saptandı. Diğer yandan malpraktis, cinsiyet ayrımcılığı,
sözel, fiziksel şiddet veya cinsel taciz maruziyetini konu alan haberlerin yıllara göre de artış
gösterdiği tespit edildi.
Sonuç: Basın yayınları toplumsal algının değişimimde oynadığı rol inkar edilemez. Bu
bağlamada yapılan incelemede, hemşirelik mesleği ile ilgili toplumun veya okurların
algılarının olumlu yönden değiştirebilecek haberlerin yıllara göre artış gösterdiğini tespit
ettik.
Anahtar kelimeler: Hemşire, hemşirelik, gazete
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ABTRACT
Objective: In this research, it was aimed to investigate the change of the number and quality
of the news about nursing in daily newspapers according to the years.
Method: In this retrospective and descriptive study, ten newspapers archives published
between 12.07.2013 and 12.07.2018 with high circulation were examined using the keyword
"nurse and nursing".
Results: In a five-year review, a total of 1379 reports including the key phrase "nursing" and
“nurse” were reached. 49.75% of the news was about a topic that is related to the nursing
profession. 31.49% of the news about the nursing profession in the newspapers was
undergraduate education; 10.79% employment; 9.33% change in nursing profession or
education regulation, 6.56% malpractice; 6.56% professional rights including wage increase,
inadequate number of nurses and occupational risks, 3.21% from nursing history samples;
3.35% informing readers about illness or health; 3.35% social responsibility project; 2.33%
relates to specialization in nursing. The number of news in the newspapers increased
significantly over the years. The news of the praises of the nurses regarding the roles of the
nursing profession news about nursing profession and social responsibility projects were
found to increase with years. On the other hand, news about malpractice, gender
discrimination, verbal, physical violence, or sexual abuse has increased over the years.
Conclusion: The role that media plays in the exchange of society perception can not be
denied. In this context, we have found that the news about the nursing profession that can be
changed positively by the perceptions of the society or the readers has increased according to
the years.
Key words: Nurse, nursing, newspaper.
GİRİŞ
Kitle iletişim araçlarının toplumun meslek algını etkileme sürecinde önemli rolü vardır. Bu
sürece katkısı olan günlük gazetelerde yer alan haberlerin, aktarıldığı şekilde toplum
tarafından yorumlanmaksızın geçerli bir bilgi olarak algılanması olasılığı yüksektir. Sağlık
ekibi arasında önemli bir yere sahip olan hemşirelerin değeri ülkemiz toplumu tarafından ne
yazık ki henüz tam olarak anlaşılamamıştır (1). Günümüzde hemşirelik mesleğinde
uzmanlaşma, meslekte cinsiyet ayrımının ortadan kalkması, eğitimin lisansa dayandırılması,
gerek akademik gerekse de akademik alan dışı branşlaşmanın yaygınlaşması, istihdam artışı,
lisans eğitimi kalitesindeki artış, hemşirelerin araştırmacı rolünü daha aktif bir şekilde
gerçekleştirmesi gibi birçok gelişme söz koşudur. Meslekteki bu olumlu gelişmelerin yanı sıra
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meslekle ilişkili sorunların topluma aktarılması ancak kitle iletişim araçları ile olacaktır. Kitle
iletişim araçlarıyla mesleğin topluma uygun bir şekilde tanıtılması toplumun hemşireliğe olan
bakışını elbette ki etkileyecektir ve belki de toplumda geçmişte yaygın kullanılan “doktor
yardımcısı” tabiri unutulacak; onun yerine mesleğin hakkettiği daha uygun tabirler
kullanılacaktır.
Gazete veya kitle iletişim araçlarında hemşirelik ile ilgili haberlerin niteliğinin, toplumun
mesleğe olan bakış açısını olumlu veya olumsuz yönden etkileyeceği varsayılarak planlanan
bu araştırmada; günlük gazetelerde yer alan hemşirelik ile ilgili haberlerin sayısı ve niteliğinin
yıllara göre değişimin incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM
Retrospektif, tanımlayıcı tipte olan bu araştırmada, 12.07.2013 ile 12.07.2018 tarihleri
arasında yayınlanan ve tirajı yüksek olan 10 gazete arşivi, “hemşire ve hemşirelik” anahtar
sözcüleri kullanılarak incelendi. Haber metinlerinin analizlerinin yapılmasında, haber
içerikleri araştırmacılar tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda incelendi. İncelenen
haberlerin her birinin dahil olabileceği, haber içerik temaları oluşturuldu. Verilerin
değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar; değişkenler arasındaki farklılıkların saptanması için
Ki-kare (X2) testi kullanıldı. Analizlerde, anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.

BULGULAR
Beş yılı kapsayan incelemede, “hemşirelik” anahtar kelimesini içeren toplam 1379 habere
ulaşıldı. Haberlerin %26.98’i Hürriyet, %12.11’i Sabah, %11.53’ü Habertürk, %10.73’ü Yeni
Şafak, %10.37’si Posta, %9.64’ü Milliyet, %7.61’i Vatan, %4.79’u Star, %4.71’i Takvim,
%1.52’si Güneş’de yer almıştır (Tablo 1).
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Tablo 1. Son beş yılda gazetelerde yer alan hemşirelik ile ilgili haberlerin gazetelere göre
dağılımları
Gazete Adı

n

%



Hürriyet

372

26.98



Sabah

167

12.11



Habertürk

159

11.53



Yenişafak

148

10.73



Posta

143

10.37



Milliyet

133

9.64



Vatan

105

7.61



Star

66

4.79



Takvim

65

4.71



Güneş

21

1.52

Haberler, 2013’de %8.05, 2014’de %14.65, 2015’de %17.98, 2016’da %18.35, 2017’de
%24.08, 2018’de %16.90 şeklinde dağılım göstermiştir (Tablo 2).
Tablo 2. Son beş yılda gazetelerde yer alan hemşirelik ile ilgili haberlerin yıllara göre
dağılımları
Yayınlanma yılı

n

%



12.07.2013-31.12.2013

111

8.05



2014

202

14.65



2015

248

17.98



2016

253

18.35



2017

332

24.08



01.01. 2018

233

16.90

Haberlerin %18.8’nin (n=259) başlığında “hemşire” kelimesi yer almaktadır. 1379 haberin
%51.92’si Gündem, %18.49’u Eğitim, %7.25’i Dünya, %6.09’u Köşe yazısı, %5.15’i
Ekonomi, 4.93’ü Sağlık, %4.42’si Magazin ve %1.74’ü Kültür Sanat gazete alanlarında
yayınlanmıştır (Tablo 3).
Haberlerin %49.75 (n=686)’inde hemşirelik mesleğini ilgilendiren bir konu ele alınmıştır.
Gazetelerde yer alan hemşirelik mesleği ile ilgili haberlerin %31.49’u lisans eğitimi;
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%10.79’u istihdam; %9.33’ü hemşirelik mesleğinde veya eğitim yönetmeliğinde değişim,
%6.56’sı malpraktis; %6.56’sı atama, ücret artışı, hemşire sayısında yetersizlik, mesleki
risklerin de dahil olduğu mesleki hak arama, %3.21’i hemşirelik tarihinden örnekler; %3.35’i
okurları hastalık veya sağlıkla ilgili bilgilendirme; %3.35’i sosyal sorumluluk projesi;
%2.33’ü hemşirelikte uzmanlaşma ile ilgilidir (Tablo 4).
Tablo 3. Son beş yılda gazetelerde yer alan hemşirelik ile ilgili haberlerin tipine göre
dağılımları
Gazete Alanı

n

%



Gündem

716

51.92



Eğitim

255

18.49



Dünya

100

7.25



Köşe yazısı

84

6.09



Ekonomi

71

5.15



Sağlık

68

4.93



Magazin

61

4.42



Kültür-sanat

24

1.74

Gazetelerde yer alan meslekle ilişkili haberlerin sayısı, yıllara göre belirgin ölçüde artış
göstermiştir (X2 =32.371; p<0.000). Adli vaka bildirimi, tedavi, bakım vb. hemşirelik
mesleğinin rolleri ile ilgili hemşirelerin taktir edildiği mesleki sorumluluk haberlerinin;
hemşirelik mesleğini tanıtan haberlerin ve sosyal sorumluluk projeler ile ilgili haberlerin
yıllara göre artış gösterdiği saptandı. Diğer yandan malpraktis, cinsiyet ayrımcılığı, sözel,
fiziksel şiddet veya cinsel taciz maruziyetini konu alan haberlerin yıllara göre de artış
gösterdiği tespit edildi (X2 =25.43; p<0.000). Malpraktis ile ilgili haberlerin %40’ı; şiddet
yada istismar haberlerinin %27.28’i Türkiye dışındaki ülkelerde geliştiği dikkat çekmektedir
(X2 =0.377; p<0.000).
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Tablo 4. Son beş yılda gazetelerde yer alan hemşirelik ile ilgili haberlerin konu
içeriklerine göre dağılımları
Haber konusu

n

%



Buluş, proje, ödül

16

2.33



Hemşirelik tarihinden örnekler

22

3.21



İstihdam

74

10.79



Meslekte cinsiyet ayrımcılığı*

11

1.60



Bilimsel etkinlik (kongre, sempozyum)

13

1.90



Lisans eğitimi**

216

31.49



Malpraktis

45

6.56



Mesleğin tanıtımı

18

2.62



Mesleki haklar***

45

6.56



Mesleki sorumluluk (Mesleğini laikiyle icra etme vb.)

32

4.66



Sosyal duyarlılık

7

1.02



Sosyal sorumluluk proje ekibinde yer alma

23

3.35



Sözel veya fiziksel şiddete /cinsel istismara maruz kalma

22

3.21



Teknoloji (Bakımda teknolojinin kullanımı)

8

1.17



Toplumun hastalıklarla yada sağlıklı yaşam ile ilgili bilinçlendirme

23

3.35



Uzmanlaşma

16

2.33



Yasa/yönetmelik değişikliği

64

9.33



İmaj

31

4.52

*Kandın mesleği olarak görülmesi
**Yükseköğretimine geçiş sınavı, lisans açılması, lisans eğitim müfredatı
***Atama, ücret, uzmanlık alanında çalışamama, personel yetersizliği ve iş yoğunluğu
gibi mesleki sorunlar
TARTIŞMA
Gazete veya kitle iletişim araçlarında hemşirelik ile ilgili haberlerin niteliğinin, toplumun
mesleğe olan bakış açısını olumlu veya olumsuz yönden etkileyeceği varsayılarak planlanan
bu araştırmada,

günlük gazetelerde yer alan hemşirelik ile ilgili haberlerin sayısı ve

niteliğinin yıllara göre değişimi incelendi. 10 gazetenin 5 yıllık arşiv taramasında hemşirelik
mesleğini ilgilendiren 686 habere ulaşıldı. Hemşirelerin mesleki konularda günlük gazetelerde
yer alması yıllara göre belirgin şekilde artış göstermiştir. 2006 yılı 7 gazetede yayınlanan
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hemşirelikle ilgili haberlerin incelendiği bir araştırmada toplam 103 habere ulaşılmıştır. Ertem
ve arkadaşları tarafından yapılan bu araştırmada hemşirelerin yazılı basında çok az yer aldığı
yorumu yapılmıştır (1). Çalışmamızda meslekle ilişkili haberlerin yıllara göre dağılımları göz
önünde bulundurulduğunda her bir yılda hemşireliği konu alan haberlerin 2006 yılına göre
daha fazla olduğu söylenebilir.
Günlük gazetelerde yayınlanan haberlerin sayısı kadar haberlerin niteliği hemşirelik
mesleğinin gelişimini yansıtabilme özelliği taşır.

İncelediğimiz gazetelerde 2013 yılında

lisans eğitimine teşvik haberlerin ve istihdam haberlerinin; 2014 yılında lisans eğitimine
teşvik edici haberlere ek olarak hemşirelik yönetmeliğinde değişim, hemşirelikte
uzmanlaşma; sosyal sorumluluk projelerinde yer alma haberlerinin daha yoğunlukta olduğu
görüldü. 2014 ve 2015 yıllarında hemşirelerin mesleki hak arama duyarlılığında bir artış
olduğu ve bu durumun basına yansımış olduğu görülmektedir. 2015 ve 1016 yıllarında imaj
ile ilgili haberler ve bu haberlere karşı açılan davlar diğer yıllara göre olan fazlalığı dikkat
çekmektedir. Hemşireliğe profesyonel bir kimlik kazandırmaya katkı sağlayacak haber
konuları olan buluş/ödül/bilimsel projede yer alma; mesleğin topluma anlatılması ve
tanıtılması; toplumu hastalıklardan korunma veya sağlıklı yaşam ile ilgili bilgilendirme
haberlerinin yıllara göre artışı olumlu bir gelişmedir. Verilen kaliteli hemşirelik bakımından
dolayı övgü içerikli haberlerin yıllara göre artış göstermesi meslek imajının olumlu
yansıtılmasına katkı sağlayacaktır. Ertem ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen
incelemede 2006 yılında yayınlanan 7 günlük gazetede 103’ün haberden 22’si hemşirelerin
çalışma koşulları ve hemşirelerin yaşadıkları sıkıntılar; 14’ü hemşirelik yasası; 10’u
hemşirelik bakımı; 6’sı hemşirelik araştırmaları ile ilgilidir (1).

Araştırmamızda

buluş/ödül/proje, bilimsel etkinlik, sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili yıllık haberler, 2006
yılına nazaran fazla olmakla birlikte bu tür haberlerin yıllara göre giderek artışı da dikkat
çekmektedir. Benzer şekilde hemşirelik bakımı ve hemşirenin rolleri ile ilgili haberlerin her
bir yılda 2006 yılına kıyasla fazla olduğu görülmektedir.
Günlük gazetelerde yer alan hemşire kaynaklı malpraktis haberleri yıllara göre belirgin ölçüde
artış göstermiştir. Ertem ve arkadaşları (2009) tarafından gazetelerde hatalı tıbbi
uygulamaların incelendiği bir retrospektif bir çalışmamada günlük gazetelerden yer alan
malpraktis haberlerinin 2000 yılında %1.2, 2004 yılında %17.4’e, 2007 yılında ise bu oranın
%30.8’e yükseldiği belirlenmiştir (2). Her iki çalışmada da günlük gazetelerde yer alan
malpraktis haberlerinin yıllara göre artış göstermesinde hastaların hakları konusunda daha
fazla bilgiye sahip olması ve daha fazla hak arama girişiminde bulunmasına ek olarak sağlıkla
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ilgili lisans eğitiminin niteliği, personelin çalışma saatleri ve koşulları gibi çeşitli faktörlerden
kaynaklanabilir(2,3).
Sözel veya fiziksel şiddete /cinsel istismara maruz kalma haberlerinin yıllara göre artışı dikkat
çeken bir diğer olumsuz durumdur. Araştırmalar hemşirelerin sıklıkla sözel veya fiziksel
şiddete maruz kaldığını göstermektedir (4,5). Gerek araştırmamızdan elde ettiğimiz bulgular
gerekse de hemşirelere karşı uygulanan şiddetin epidemiyolojisinin incelendiği araştırmalarda
hemşirelerin maruz kaldığı şiddetin yıllara göre belirgin artışı, bu sorunun çözümüne
odaklanılması gerektiğini bildirir niteliktedir. Araştırmamızdan elde ettiğimiz bir sonuç olan,
beş yıllık şiddet haberlerinin %31.82’si 2018’in ilk yarısında gerçekleşmiş olması bu sorunun
çözümüne yönelik uygulamaların yetersiz olduğunun da bir göstergesi olabilir.
SONUÇ
Basın yayınları toplumsal algının değişimimde oynadığı rol inkar edilemez. Bu bağlamada
yapılan incelemede, hemşirelik mesleği ile ilgili toplumun veya okurların algılarının olumlu
yönden değiştirebilecek haberlerin yıllara göre artış gösterdiğini tespit ettik. Ek olarak,
hemşirelik imajını olumsuz yönden etkileyecek haberlerin kısa sürede hemşireler tarafından
bastırıldığı ve bu tarz haberlerin sayısında yıllara göre azalma olduğu dikkat çekmektedir.
Ancak, politik nedenlerden dolayı bazı dönemlerde özellikle hemşirelik eğitimi ile ilgili (lise
hemşireliği) hemşirelik mesleğini bugün geldiği noktadan gerilere götürecek haberlere de
rastlanıldı. İncelediğimiz gazetelerden elde ettiğimiz sonuçlar, uzun yıllardır mesleği korumak
ve hak ettiği saygınlığı elde etmek için hemşireler tarafında verilen yoğun çabaların yavaş
yavaş olumlu sonuçlar verdiğini düşündürmektedir.
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SS-152 DANIŞMANLARIN GÖZÜYLE HEMŞİRELİKTE KURAMLARIN
ARAŞTIRMA VE UYGULAMADA KULLANIMI: NİTEL BİR ÇALIŞMA

NURSING LEADERS IN THE RESEARCH AND APPLICATION OF THE USE OF
CONSULTANTS THROUGH THE EYES: A QUALITATIVE STUDY
Özlem CEYHAN
Dr.Öğr.Üyesi, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi/İç Hastalıkları Hemşireliği
Bilimdalı
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada kuramlar ile yapılan araştırma ve uygulamalarda yaşanan deneyimlerin
paylaşılması ve sonraki çalışmalara rehberlik etmesi amaçlanmaktadır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Kuramları
yaptıkları araştırma ve uygulamalarında kullanan 3 katılımcı ile görüşülmüştür. Veriler Mayıs
– Haziran 2018 tarihleri arasında araştırmacı tarafından önceden oluşturulan yarı
yapılandırılmış 5 sorudan oluşan görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Katılımcılarla bire
bir derinlemesine görüşme yapılmıştır. Çalışmanın yapılabilmesi için akademik kurul izni ve
etik kurul izni alınmıştır.
Bulgular ve Sonuç: Çalışmaya alınan katılımcıların ortalama 26 yıldır akademisyen olarak
çalıştığı, her birinin 3 ve daha fazla sayıda araştırmada kuramları kullandıkları belirlenmiştir.
Bu çalışma sonucunda kuramların kullanılmasının araştırmalarda çerçeve oluşturma ve
standart oluşturmada yol gösterici olduğu, bakımda standartlaştırma sağlayacağı ve hemşirelik
bilimine katkıda bulunarak ilerleme sağlayacağı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik; kuram; araştırma; uygulama

ABSTRACT
Aim: In this study the theories, research and applications and is intended to guide the
subsequent work in the sharing of experiences.
Materials and Methods: The study was conducted using qualitative research method. The
theories were discussed with 3 participants who used them in their research and practice. The
data were collected between May and June 2018 using a semi-structured interview form
consisting of 5 questions preformed by the researcher. An in-depth interview was held with
participants. Academic board permission and ethics committee permission were obtained for
the work to be done.
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Findings and Conclusion: It has been determined that participants who have been employed
have been working as academicians for an average of 26 years, each using three or more
theories of research. As a result of this study, it was found that the use of theories leads to
frame building and standardization in research, to provide standardization in care and to
contribute to nursing science.
Keywords: Nursing; theory; research, application
GİRİŞ
Hemşirelik disiplini hemşireliğe özgü bilgi birikiminin gelişmesiyle varlığını sürdürmektedir.
Disipline özgü bilgi üretimi araştırmalarda temel kuramcıların kuramlarının test edilmesi veya
genellenmesiyle zenginleşmektedir. Kuram

ve

model kullanımı

ayrıca hemşirelik

girişimlerinin geliştirilmesi ve test edilmesine rehberlik etmek, bulguların ve çalışma
sonuçlarının bilimsel bir çerçeve içinde açıklanmasına katkı sağlamaktadır (1-3).
Meslekte etkili bilgi üretmek için araştırma sürecinin kuramsal yapılar içinde geliştirilmesi
önemlidir. Bunun için hemşire araştırmacılar araştırma problemini kavramsallaştırmak ve
önermelerin doğruluğunu araştırmak için rehber olarak kuramları kullanmaktadırlar.
Araştırmalarda kullanılan teoriler/kuramlar hemşirelik bakımının uygulanmasında da rehber
olmaktadır. Hemşirelik uygulamalarında bakımın standardize olmasını ve ortak bir süreç
içerisinde yürütülmesini sağlamaktadır (4).
Her bir kavramsal teori/kuram hemşirelik disiplinine yönelik farklı bir bakış açısını
yansıtmakta ve kişiye farklı bir yol haritası, çerçeve ve yöntemsel kurallar sunmaktadır (5,6).
Bunun için kuram ve modellerin araştırma ve uygulamada etkili kullanımının sağlanmasında
kuramın tanımlanması önemlidir. Bu noktada ilk olarak araştırmacılar araştırmalarını
yönlendirecek bir kuram/model seçerek başlarlar. Araştırmada kullanılacak kuramın/modelin
seçiminde araştırmanın amacı önem taşımaktadır. Amaca uygun model seçimi ile araştırmada
ele alınacak temel kavramların, araştırma tasarımının, kullanılacak ölçüm araçlarının ve
üzerinde çalışılacak grubun seçilmesi gerekmektedir (2).
Bu karmaşık görünen süreç nedeni ile yapılan çalışmalarda kuramların amaca uygun olarak
yerleştirilmesinde bir takım zorluklar yaşanmakta ve bu durum araştırmacıları kuramlar
üzerine çalışmalardan uzak tutmaktadır. Buda ülkemizde hemşirelik araştırmalarında
kuramların kullanımını sınırlı kılmıştır. Çoğunlukla tez çalışmalarında kuramlar kullanılmış,
uygulamaya yansıtılmamıştır. Bu çalışmada kuramlar ile yapılan araştırma ve uygulamalarda
yaşanan deneyimlerin paylaşılması ve sonraki çalışmalara rehberlik etmesi amaçlanmaktadır.
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GEREÇ ve YÖNTEMLER
Araştırma bir durum saptaması niteliğinde olup, nitel araştırma yöntemi kullanılarak
yapılmıştır. Durum çalışmalarındaki amaç belirli bir duruma ilişkin sonuçlar ortaya koymaktır
(7-9). Bu çalışmada durumu ortaya koyabilmek için kuramları araştırma ve uygulamalarında
kullanan üç araştırmacı ile görüşülmüştür. Katılımcılara çalışmanın amacı açıklanarak sözlü
ve yazılı onamları alınmıştır. Veriler Mayıs – Haziran 2018 tarihleri arasında derinlemesine
görüşme tekniği ile araştırmacı tarafından önceden oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme
formu kullanılarak toplanmıştır. Görüşme soruları ilgili literatür (1-6) incelenerek oluşturulan
5 soru ile toplanmıştır. Araştırma soruları “Kuramları hemşirelik rollerinden hangilerinde
kullandınız?”, “En çok hangi kuramcılarla çalıştınız, bu kuramcıları seçme nedeniniz neydi?”,
“Sizce modelle çalışmanın yararları nelerdir?”, “Kuramları araştırma ve uygulamaya
yansıtırken

ne

tür

güçlükler

yaşadınız?”,

“Kuramların

kullanılabilirliğini

nasıl

değerlendiriyorsunuz?”, “Bakıma yansıtmak için önerileriniz nelerdir?” dır. Hazırlanan
sorular araştırmacı dışında 2 uzman tarafından incelenmiş, uzman görüşleri doğrultusunda
görüşme soruları yeniden düzenlenmiştir. Katılımcılarla bire bir görüşme yapılarak veriler
kayıt altına alınmıştır.

BULGULAR
Çalışmaya alınan katılımcıların ortalama 26 yıldır akademisyen olarak çalıştığı, her birinin 3
ve daha fazla sayıda araştırmada kuramcıları kullandıkları belirlenmiştir. Araştırma sorularına
yönelik verilen cevaplara bakıldığında;
-Kuramların Hemşirelik Rollerinde Kullanımı
1.Katılımcı: “Sağlığı koruma ve geliştirme modellerini bakım, danışmanlık ve eğitim
rollerinde kullandık. Aslında araştırmacı rolünü sürekli kullanıyoruz. Sonuçta tanıya gitmek
araştırmayı gerektirir.”
2.Katılımcı: “Bakım, eğitim ve danışmanlık rollerinde kullandık.”
3. Katılımcı: “Eğitim var, danışmanlık var. Ama sonuçta eğitim rolünü kullansak da sonuç
bakıma yansır. Mesela insülin yapımını öğreteceksin. Sonuçta kendi kendine bakımını
sağlayacaksın. Baktığımızda eğitim rolü, ancak sen danışmanlıkla bakımını sağlamış
oluyorsun.”
- Kuramları Seçme Nedenleri
1.Katılımcı: “Sağlığı koruma ve geliştirme kuramcılarını çoğunlukla kullandık. Mesela
Pender’i kullandık. Alanıma en yakın kuramcıları tercih ettim. Çalıştığım konuyla birebir
ilişkili olmasını istedim.”
871

2.Katılımcı: “Newman’la çalıştım. Kuram hem sistematik ele alıyordu, hem de sistem sistem
gitmeyi sağlıyordu. Yalnızca birey değil aileyi de bakım sürecine dahil ettiği için tercih ettim.
Bakımdaki değişimi takip etme parametrelerinin daha net olması tercih nedenimdi.”
3.Katılımcı: “Roy, Watson, Orlando ve Dorotohy Johonson’la çalıştım. Konuları
yerleştirebileceğimiz kurama baktık. Bizim amacımıza ve yapmak istediğimize teorisi uyan
kuramcıyı kullandık. Kronik hastalıklarda hastalığa uyumda Roy’un uygun olacağına karar
verdik. Dorotohy Johonsonla koruyuculukla ilgili bir kavram vardı, çocuklarda zorbalıkta
koruyuculuk gerektiği için kullandık gibi.”
-Kuramla Çalışmanın Yararları
1. Katılımcı: “Analitik düşünme ve araştırmanın belirli çerçevesini çizmeyi sağlıyor.
Araştırmada hata yapmayı azaltıyor. Araştırmanın tüm bölümlerinin sistematik ve planlı
ilerlemesini kolaylaştırıyor.”
2. Katılımcı: “Daha kapsamlı bir bakış açısı sunuyor. Yapacaklarımızın standartlaşmasına
katkı sağlıyor. Araştırmacı ve danışman arasında da standart bir dil gelişmesini sağlıyor.”
3. Katılımcı: “Standart getirmede bir kolaylık sağlıyor. Çalışmalarda standart ve sağlam bir
temel sağlıyor. Bilimsel dayanak sağlıyor. Birde hemşireliğin bilimsel boyutunu, teorik
çerçevesini geliştirmeye katkı sağladığı için önemli olduğundan kullandık. Direk hemşirelik
çalışması olduğu için bağlantı kurmak kolaylaşıyor.”
- Kuramla Çalışmanın Güçlükleri
1. Katılımcı: “Türkiye’deki güçlük şu sadece kuramın belirli bir yerini bir bölümde ya da
belirli bir bölümde bir yerini kullanıyoruz.

Kuramın tamamını yansıtamıyoruz. Buda

sistematik ilerlemeyi engelliyor. Bazen konunun modele, modelinde konuya uygun
olmamasından kaynaklı sorunlar yaşıyoruz. Birde bazı kuramcıların paradigmalarının çok alt
bileşeninin olması çalışmayı yerleştirmede güçlük yaşatıyor. Buda çalışmayı toparlamada
sıkıntı oluşturuyor.”
2. Katılımcı: “En büyük güçlük öğrenciyi bu kuram çerçevesinde tutmaktı. Öğrenci bildiği her
şeyi yapmaya çalışıyor. Sadece kuramın etrafında kalamıyor.”
3. Katılımcı: “Kuramın sadece belirli bölümlerini ele alarak çalıştık. Yöntem kısmını
oturtmak zordu. O kadar çok okuduk, o kadar çok düşündük. En çok orada çaba sarf ettik.
Sonrası zaten kendiliğinden geldi.”
- Kuramların Kullanılabilirliği ve Kullanmayı Artırmak İçin Öneriler
1. Katılımcı: “Türkiye’de doğru kullanılan kuram çalışmalarının çok az olduğunu
düşünüyorum. Kuramla çalışmak için kuramın amacıyla yola çıkmalıyız. Bu felsefe ile
araştırmayı planlayıp, başlıktan sorularına hatta eklerine kadar yansıtmalıyız. Ama
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yapamıyoruz. Bunun için kuramcılarla ilgili vaka sunumlarının yüksek lisans ve doktorada
ders içeriğinde verilmesi lazım. Örnek tezlerin kalitesinin artırılması lazım.”
2. Katılımcı: “Ben kullanılabilir buluyorum. Kurama uygun daha çok araştırma yapılıp,
standart bakım rehberlerinin oluşturulması gerekir. Böylelikle daha uygun kullanılabileceğini
düşünüyorum”
3. Katılımcı: “Kuramlar uygulamalarda kullanılabilir. Her serviste oraya uygun kuramcı ile
bakım verilirse herkes standartlaşmış olur. Bakıma direkt yansımış olur. Bakımı rutinlerin
dışına çıkarıp, insan gereksinimlerine odaklatır. Şimdi ne kullanılıyor hiç bir şey. Onun için
herkes kendi kafasına göre bakım veriyor. Bakımın dayandığı bir nokta yok. Onun için
standart işler, bağımlı roller yapılıyor. Bakım adına hiç bir şey yok ortada” ifadelerinde
bulunmuşlardır.
TARTIŞMA
Meslekte etkili bilgi üretmek için araştırmaların kuramsal yapılar içinde geliştirilmesi
önemlidir. Bunu sağlamak için yapılan araştırmalarda ve bunların uygulamaya yansıtılmasın
da alana özgü kuramlarla çalışmak önem arz etmektedir. Kuramlarla çalışan danışmaların
yaşadığı deneyimler bu çalışmada paylaşılmaktadır.
Araştırmada katılımcılar kuramla çalışmanın daha kapsamlı bakış açısı sağlamada, sistematik
ilerlemede ve standart sağlamada kolaylık sağladığını belirtmişlerdir. Literatürde de benzer
şekilde kuramların hemşirelik uygulamalarını sistematize etmede yön verici olduğu
vurgulanmaktadır (2). Ayrıca hemşirelik araştırmalarında kuramların genel bilgi ve yeni
fikirler için çatı oluşturduğu, özellikle klinik uygulamalarda neden sonuç ilişkisini açıklamada
ve bilgiyi organize etmede destek olduğu belirtilmektedir (10,11).
Ülkemizde hemşireler tarafından yürütülen araştırmalarda kuram kullanımının sınırlı olduğu
görülmektedir (2). Literatürde hemşireler tarafından yürütülen araştırmalarda kuram
kullanımının azlığının, kullanılmasının güçlüğünden kaynaklanabileceği, bunun nedeni olarak
kuramların çoğunun anlaşılmasının zor, karmaşık ve soyut kavramlardan oluşması
gösterilmektedir (6,12). Bu çalışmada da katılımcılar kuramın birçok bileşeni olduğu ve
kuramı anlayarak çalışmaya yansıtmakta ve kuramın tamamını kullanmada zorluk yaşandığını
belirtmişlerdir.
Araştırmada kuramların kullanılabilirliğinin sınırlı olduğu, bunu artırmak için lisansüstü
eğitimlerde ve araştırmalarda daha sık kuramlarla çalışmak gerektiği belirtilmiş ve kuramlarla
çalışmanın hemşirelik bilimini ilerleteceği ifade edilmiştir. Literatürde de benzer şekilde
kuramın uygulamaya aktarımının sağlanması ile mesleğe özgü bilgi birikiminin artacağı,
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kuram kullanımının hemşireliği görünür hale getirmede önemli olduğu vurgulanmaktadır.
Özellikle hemşirelik kuramları hemşireliğin kendi bağımsız fonksiyonlarını tanımlayarak
hemşireliğin otonomisini güçlendireceği savunulmaktadır. Ayrıca hemşirelik araştırmalarında
kuramların kullanılmasının yaygınlaşmasının önemi üzerinde durulmaktadır (2,10).
SONUÇ
Bu çalışma sonucunda, araştırmalarda kuramların tam olarak yansıtılmasında sorun yaşandığı,
kuramların çalışmalara ve bakıma sistemik ilerleme ve standart sağlamada yol gösterici
olduğu ve kuramların hemşirelik bilimini ilerletmede önemli olduğu bulunmuştur.
Bunun için hemşirelik eğitiminde lisans düzeyinde kuramcıların felsefe ve bakış açılarının
verilmeye başlanması, klinik uygulamalarda bakıma yansıtılması,

lisansüstü eğitimlerde

bununla ilgili ders ve uygulamaların artırılması ve kuramlarla ilgili araştırmaların yapılması
önerilmektedir.
TEŞEKKÜR
Bu çalışmada değerli deneyim ve bilgilerini benimle paylaşan araştırma katılımcılarına
teşekkür ederim.
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SS-154 HEMŞİRELİKTE BECERİ EĞİTİMİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ
YESTERDAY’S AND TODAY’S OF NURSING SKILLS HISTORY

Arzu BAHAR
ÖZET
Hemşirelik eğitiminin temel yapı taşlarından biri olan klinik beceriler “Temel Hemşirelik
Becerileri Öğretimi” adı altında eğitim programında yer almaktadır. Temel hemşirelik
becerileri, sağlık bakımı, infeksiyon kontrolü, intravenöz tedavilerin uygulanması gibi her
hemşirenin sahip olmasını gerektiren teorik bilginin uygulamaya aktarıldığı psikomotor
becerileri içerir. Bu becerilerin hemşirelik öğrencilerine öğretiminin tarihçesine bakıldığında,
Florence Nigtingale’in 1860 yılında ilk resmi hemşirelik okulunun açılışından 1960’lı yıllara
kadar usta çırak ilişkisine temellendirilen demonstrasyon, anlatım gibi geleneksel anlatım
yöntemlerle sürdürüldüğü görülmektedir.
Demonstrasyon yöntemi, günümüzde hala temel hemşirelik beceri öğretiminde en sık
kullanılan öğretim metodu olmasına karşın, giderek günümüz eğitim ihtiyaçlarına cevap
vermekte yetersiz kalmıştır. Bu nedenle temel hemşirelik becerileri, bu öğretim yönteminin
yanı sıra simülasyon, bilgisayar destekli eğitim, sanal gerçeklik gibi eğitim teknolojileriyle
beraber öğretilmeye başlanmıştır.
Temel hemşirelik becerilerin eğitiminde geleneksel eğitim yöntemlerinden teknolojik eğitim
yöntemlerine geçildiği dönemlerde, ilk olarak bilgisayar destekli eğitim modellerinden
faydalanılmıştır. Dünya’da 1960’li yılların başında kullanılmaya başlanan multimedya
teknolojisinin depolandığı metin, ses, grafik, video ve diğer medya araçlarının birleştirilerek
kullanıldığı bilgisayar destekli eğitim, internetin 1960’lı yılların sonunda kullanılmaya
başlanmasıyla web tabanlı, online eğitim gibi modellere dönüşmüştür. Teknolojik eğitim
yöntemi olan bu metotta temel hemşirelik becerileri profesyonel uygulayıcılar tarafından
yapılandırılan video, CD gibi materyallere yüklenip öğrencilerin beceriler tekrarlı bir biçimde
öğrenmesi amaçlanmıştır. 1960’lı yılların sonlarına kadar üzerinde önemle durulan hem
teknik hemşirelik beceri eğitiminin verildiği, hem de teorik derslerin okul dışında
yürütülmesini sağlayan bu eğitim modeli, günümüzde birçok hemşirelik okulunda geleneksel
eğitim modellerine entegre bir biçimde kullanılmaya devam etmektedir. 1950’li yılların
sonunda klinik uygulama imkanlarının giderek sınırlı olmaya başlamasıyla, öğrenci gruplarına
teknik ve teknik olmayan becerilerin öğretimi standart hasta, aktör veya ileri teknolojik
mankenler üzerinde verildiği eğitim modeli olan simülasyon yöntemi ile verilmeye
başlanmıştır. Simülasyon eğitimin en önemli unsuru olan simülatörlerin sağlık eğitimi
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alanında kullanımı 1950’li yıllara dayanmaktadır. Hemşirelik beceri eğitiminde simülasyon
eğitiminin tarihçesine bakıldığında, eğitim materyali olarak kullanılan model/maketlerin
1800’lü yılların sonlarından başlayarak bir yüzyılı aşkın süredir kullanıldığı belirlenmiştir.
Bunun yanı sıra ilgili literatürde ilk kez 1910 yılında üretilen Mrs. Chase adlı tam beden
maketinin, hemşirelik eğitiminde en önemli beceri eğiticisi olduğu belirtilmiştir.
Psikomotor beceri eğitim metotları içerisinde yer alan, simülasyon yaklaşımları arasında
anılan sanal gerçeklik ile psikomotor beceri eğitimi 2000’li yıllarda başlamış olsa da, yüksek
maliyeti nedeniyle hemşirelik eğitiminde sınırlı kullanım alanı bulabilmiştir. Bu makalede
usta çırak ilişkisinden temellenen demonstrasyon eğitiminden sanal gerçeklik, simülasyon ve
bilgisayar tabanlı eğitim modelleriyle verilen hemşirelik beceri eğitiminin tarihçesinin
literatür doğrultusunda ayrıntılı olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik Eğitimi; Temel Hemşirelik Becerisi; Web Tabanlı Eğitim;
Simülasyon

ABSTRACT
One of the main structures of nursing education is the clinical skills that takes part in under
the name of ‘’Basic Nursing Skills Teaching’’. It includes psychomotor skills that the
theoretical knowledge that every nurse needs to have like basic nursing skills,health
care,infection control,application of intravenous therapy. When the history of teaching these
skills to nursing students, it is seen that it is continued with traditional expression methods
such as demonstration, narration which is based on master apprentice relation from the
opening of the first official Florence Nightingale’s nursing school 1860’s to 1960’s.
Despite the fact that the method of demonstration is still the most commonly used teaching
method in basic nursing skills teaching, it is still inadequate to meet today's educational needs.
For this reason, basic nursing skills have begun to be taught with educational technologies
such as simulation, computer-assisted education, virtual reality as well as this teaching
method.
In the period of training of basic nursing skills, traditional training methods were replaced by
technological training methods, firstly computer assisted training models were used.
Computer-aided education, where text, audio, graphics, video and other media are stored in
the world at the beginning of the 1960’s, has been transformed into web-based, online
education models as the Internet began to be used at the end of the 1960’s. In this method
which is a technological training method, basic nursing skills are aimed to be loaded in
materials such as video and CD, which are structured by professional practitioners, and
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students learn repetitive skills. This training model, which provides both technical nursing
skill training and theoretical courses carried out outside the school, which has been
emphasized until the end of the 1960’s, continues to be used in many nursing schools today in
an integrated manner with traditional training models. By the end of the 1950’s, with the
increasingly limited availability of clinical practice, teaching of technical and non-technical
skills to student groups began to be provided through a simulation model, which is a training
model on standard patient, actor or advanced technological models. The use of simulators,
which are the most important element of simulation education, in the field of health education
is based on 1950's. When we look at the history of simulation training in nursing skills
training, it has been determined that model / models used as training material have been used
more than one hundred years since the end of 1800's. In addition to this, it is also the first time
in the related literature that Mrs. Chase, the full body model, is the most important skill
trainer in nursing education.
Psychomotor skill training, which is included in the psychomotor skill training methods,
started with the virtual reality and psychomotor skill training in 2000’s, but it has found
limited use in nursing education due to its high cost. In this article, it is aimed to examine in
detail the history of nursing skills training given by virtual reality, simulation and computer
based education models from demonstration training based on master apprentice relation in
detail in the literature.
Key words: Nursing Education; Basic Nursing Skill; Web Based Training; Simulation
GİRİŞ
Hemşirelik eğitiminin temelinde hemşirelik sürecinde kullanılan bilgi, beceri ve etik
standartlar yer almaktadır. Hemşirelik öğrencilerine mezuniyet öncesi verilen eğitimin amacı
ise, öğrenciye bilişsel, duyuşsal ve psikomotor boyutta temel bilgi, beceri ve tutumlar
kazandırmak, bu kazanımların içselleştirilmesini ve davranış biçimine dönüştürülmesini
sağlamaktır. Psikomotor beceriler olarak da adlandırılan temel hemşirelik becerileri,
hemşirelik eğitiminin en önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır. Hemşirelik eğitimin
müfredatında birinci sınıftan itibaren öğretilen bu beceriler, sağlık bakımı, infeksiyon
kontrolü, intravenöz tedavilerin uygulanması gibi her hemşirenin sahip olması gereken teorik
bilginin, uygulamaya aktarıldığı psikomotor becerileri içerir (1). Bu becerilerin eksik veya
yanlış öğrenimi sonucunda, öğrenimine devam eden ya da yeni mezun hemşirelerin yaptıkları
uygulama hataları, hasta bakımı ve güvenliğini tehdit etmektedir. Bu nedenlerle bu becerilerin
en uygun şekilde öğrencilere kazandırılması hayati önem taşımaktadır (2,3).
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Hemşireliğin başlangıcında iş başında öğretim (usta çırak ilişkisi) ve sonrasında
demonstrasyon yöntemiyle beceri eğitimi verilmeye başlansa da eğitim teknolojilerinin
gelişmesiyle farklı eğitim modellerine geçiş yapılmıştır. Bu makalede demonstrasyon
yönteminden başlayarak simülasyon yöntemine uzanan temel hemşirelik beceri eğitimi süreci
aktarılacaktır.
DEMONSTRASYON YÖNTEMİ
Eğitim bilimlerinde; psikomotor beceri eğitiminde en sık kullanılan metotların başında gelen
demonstrasyon, bilgi edinmek, ilgi uyandırmak ve çalışma standardı geliştirmek, göze ve
kulağa aynı anda hitap etmek amacıyla bir işin nasıl yapıldığını göstermek için başvurulan bir
gösteri tekniğidir (4).
Bu yöntem bir konuya ilişkin bilgilerin açıklanması ve bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi
için gerekli uygulamaların yapılması aşamasında kullanılır (5). Demonstrasyon sırasında
tartışma, dramatizasyon gibi yöntemler kullanılabilir, slayt, harita, resim, grafik, model, kara
tahta gibi görsel-işitsel araçlardan yararlanılabilir. Eğitim sırasında öğretici dikkatli bir
hazırlık yapıp yaratıcı bir yol izleyerek öğrencilerin dikkatini tekniğin önemine çekmesi ve
onları demonstrasyonu uygulamaya özendirmesi gerekmektedir (6).
Hemşirelikte psikomotor beceri eğitiminin verilmeye başlandığı yıllardan itibaren geleneksel
olarak kullanılan demonstrasyon yöntemi, özellikle son yıllarda hemşirelik sınıflarının
kalabalık olması nedeniyle beceri tekrarlarının yeterince yapılamaması ve öğrenci profilinin
değişime uğraması gibi sebeplerle yetersiz kalmaktadır (7,8,9, Salyers 2007). Bu nedenle
hemşire eğitimciler bu yöntemlerle beraber simülasyon, web tabanlı eğitim gibi eğitim
teknolojileri içeren yöntemlerden faydalanmaya başlamışlardır.
WEB TABANLI EĞİTİM TARİHÇESİ
Geleneksel eğitim modellerinin giderek artan nitelikli eğitim talebini karşılayamaması,
iletişim alanında yaşanan gelişmelerin etkisi, daha fazla kişiye nitelikli, ekonomik ve bireye
özgü eğitim verilmesi amacıyla yapılan çalışmaların sonucunda, uzaktan eğitim modeli ortaya
çıkmıştır (10,11).
İlk olarak 19. Yüzyılda İngiltere, Fransa ve ABD’de mektup yöntemiyle başlayan bu model
günümüzde klasik basılı materyaller, televizyon ve radyodan farklı olarak; etkileşimli video,
video konferans, bilgisayar destekli öğrenme paketleri gibi eğitim teknolojilerini içermektedir
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(12). İlk resmi uzaktan eğitim uygulamasının 1840 yılında, İngiltere’de, Isaac Pitman
tarafından başlatıldığı kabul edilmektedir (13,14).
1850’li yıllara gelindiğinde, uzaktan eğitim alanında örgütlü girişimlerin başladığı
görülmektedir. Fransa’da 1907 yılında atılan adımlar sonucunda; 1939 yılında resmi Uzaktan
Eğitim Merkezi’nin kuruluşu sağlanmıştır. Uzaktan eğitim, özellikle II. Dünya Savaşı
sonrasında ülkelerin eğitimine katkıda bulunmak üzere gündeme gelmiş olup giderek artan bir
ilgiyle uygulanmaya devam etmektedir (12,13). Uzaktan eğitim modeli gelişen teknoloji ve
İnternet’e paralel olarak, çevrimiçi eğitim, sanal eğitim, web tabanlı uzaktan eğitim
modellerine dönüşmüştür (10,14,15,16).
Hemşirelik öğreniminde web tabanlı uzaktan eğitim modelinin gelişimsel sürecine
bakıldığında; bu modelin 1960’lı yıllardan beri var olmakla beraber eğitim teknolojisinin
gelişimiyle, hemşirelik eğitiminde daha sık kullanılmaya başlandığı görülmektedir (17,18,19).
Uzaktan eğitimin hemşirelik eğitimindeki en önemli gelişmelerden biri olan, ilk web tabanlı
eğitim, 1995 yılında hemşirelik eğitim kursu adıyla, ABD’de verilmiştir (20). Hemşirelikte bu
eğitim modelindeki sözü edilen gelişmelerin ardından, 1990’lı yıllardan başlayarak ABD,
İngiltere, Almanya ve diğer gelişmiş ülkelerde; hemşirelikte uzaktan eğitim yoluyla lisans
tamamlama, lisansüstü eğitim ve sertifika programları verilmeye başlanmıştır. Yurt dışında
yaygın bir şekilde; özel dal hemşireliklerinin sertifika programları, web tabanlı kurslarla
yürütülmeye devam etmektedir (21,22).
Uzaktan eğitim yönteminin, Türkiye’deki hemşirelik eğitimlerinde kullanımının kısa
tarihçesine bakıldığında; hemşirelik alanındaki ilk uzaktan eğitim uygulamaları, 1993 yılında
Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde “Hemşirelikte Ön lisans Programı” ile başlamıştır.
Hemşirelik Lisans Tamamlama adıyla ilk eğitim programını açan Atatürk Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Merkezi (ATAUZEM), günümüzde uzaktan eğitim programlarının sayısını
arttırmış ve tezsiz yüksek lisans programlarını oluşturmuştur. Ülkemizde birçok yüksek
öğretim kurumu sağlık ve diğer sosyal bölümlerinde web tabanlı eğitim modelini kullanarak
lisansüstü eğitim programlarını sürdürmektedir (15,23,24, Doğan 2000).
SİMÜLASYON TARİHÇESİ
Hemşirelik eğitimin en önemli bileşenlerinden biri olan temel hemşirelik becerilerinin
kazandırılmasında, en etkili öğretim yöntemlerinden biri öğrencinin öğrenme sürecine aktif
olarak katılımını sağlayan simülasyon yöntemidir (25,26).
Benzetim olarak da isimlendirilen simülasyon, gerçekte var olan görevlerin, ilişkilerin,
fenomenlerin, ekipmanların, davranışların ya da bazı bilişsel aktivitelerin taklit edilmesi
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olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle; simülasyon, öğrenci gruplarına klinik durumlara
bağlı olarak standart hasta, aktör veya bir manken aracılığıyla hasta bakım modeli
sunulmasıdır (26,27).
Simülasyonun tarihi geçmişi 5000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. WEICH olarak bilinen ilk
simülasyonlar Çin savaş oyunlarından gelmektedir. Simülasyon tarihindeki ikinci önemli
adım 1929 yılında Edward Link tarafından geliştirilen ilk uçak simülatörü ile atılmıştır. Sağlık
alanında ilk olarak, tıp eğitiminde modern simülasyonun kullanımı 1950’li yıllara
dayanmaktadır. İlk tıp simülatörleri 16- 17. yüzyılda “phantom” olarak isimlendirilen
mankenlerdir (26).
Modern anlamda simülatörlerin klinik öğretimde ilk kullanımı, 1960’ta anestezistler ve
endüstrinin ortak çalışma ürünü olan, “Ressusi-Anni” ile başlamıştır. Ağızdan ağza
ventilasyonu öğretmek için Norveçli Asmund Laerdal tarafından tasarlanan bu manken,
kardipulmoner resusitasyon ve beceri eğitimi açısından sonraki modellere örnek olmuştur (28,
29, Bradley 2006). Tıp alanındaki ikinci önemli gelişme ise; tarihteki ilk bilgisayar kontrollü
insan simülatörü Abrahamson ve Denson tarafından 1967’de üretilen “Sim One”dır. Bu
simülatör, göğüs kafesi anatomik olarak şekillendirilen ve nefes alınca hareket edebilen, kalp
atımı ve karotis nabzı olan, gözlerini kırpabilen, ilaç uygulamalarına cevap verebilme ve kan
basıncı ölçülebilme gibi, pek çok gerçeğe uygun özelliklere sahiptir. Zamanın şartlarına göre
benzeri üretilemediğinden yaygınlaşamamıştır (26; Bradley 2006). 1980’li yıllarda Stanford
ve Florida Üniversitesinden iki grup, üst düzey simülatör üretimi üzerinde çalışmıştır.
1987’de Gaba ve DeAnde tarafından “Compherensive Anesthesia Simulation Environment
(CASE)” ve aynı dönemde Florida’da Michael Good ve JS Gravenstein önderliğinde
“Gainsville Anesthesia Simülator (GAS)” adı ile bilinen anestezi simülatörleri geliştirilmiştir.
(26, 30). Yüksek gerçeklikli simülatörler 1990’ların sonunda, diş hekimliği, hemşirelik, acil
bakım, cerrahi, kadın doğum, travma gibi anestezi dışındaki birçok disiplin tarafından da
kullanılmaya başlanmıştır (30, 31).
Hemşirelik

eğitiminde

öğrencilerinin

klinik

becerilerinin

geliştirilmesi

amacıyla

model/maketlerin bir yüzyılı aşkın süredir kullanıldığı belirtilerek, Lees’in (1874) kitabında
yer verdiği “mekanik kukla” ve “bandaj öğretiminde kol ve bacak modelleri” ile mesane
kateterizasyonu uygulaması için pelvik modeller, stoma bakımı için abdomen modelleri,
intravenöz enjeksiyon ve sıvı tedavisi uygulamaları için kol modelleri örnek olarak
gösterilmiştir (26,32,33). Temel hemşirelik becerilerinin uygulanması için insan boyutundaki
düşük gerçeklikli tam beden Mrs. Chase isimli ilk simülatör, 1911 yılında Hartford
Hastanesi’nde Martha Jenks Chase tarafından geliştirilmiştir (32). Daha sonraki yıllarda
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manken üzerinde iyileştirmeler yapılmış, bebek ve erkek versiyonu da üretilmiştir.
Günümüzde hemşirelik beceri eğitiminde simülatörler oldukça geniş kullanım alanı bulmuş,
ilaç uygulamaları, obsetrik uygulamalar ve CPR uygulamalarında en son teknolojik modeller
kullanılmaktadır (26, 30). İlk yıllarda ekonomik olmaması nedeni ile sadece klinik beceri
laboratuarlarında kullanılan simülatörler, bugün yaygınlaşarak mezuniyet öncesi ve
mezuniyet sonrası eğitim programlarında psikomotor beceri eğitimin en önemli araçlarından
biri haline gelmiştir.
SONUÇ
Son yıllarda hemşirelik öğrenci sayılarının artışı, klinik uygulamalarda öğrencilere verilen
desteğin klinisyen hemşirelerin iş yoğunluğuna paralel olarak azalması ve teknolojiye duyarlı
olan öğrenci profiliyle beraber temel hemşirelik becerisi eğitiminde anlatım, iş başında
eğitim, demonstrasyon gibi geleneksel yöntemler yetersiz kalmaktadır. Bu nedenlerle,
hemşire eğitimciler web tabanlı eğitim, simülasyon gibi eğitim teknolojilerini içeren
modelleri

kullanmaya

yönelmişlerdir.

Bu

eğitim

modellerinin etkili

bir biçimde

kullanılabilmesi için, eğitimcilerin yeterli teknik bilgi ve beceriye sahip olması ve teknolojik
alt yapılarının yeterli olması gerekmektedir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda, web tabanlı
eğitim, simülasyon gibi eğitim teknolojilerini içeren yöntemlerin, demonstrasyon, anlatım gibi
geleneksel yöntemlerle entegre bir biçimde kullanılarak öğrencilere sunulması, sağlık
eğitiminde giderek yaygınlaşan bu modellerin kullanımının artması için hemşire eğitimcilerin
eğitim müfredatını bu modellerin kullanıma yer verecek şekilde düzenlemesi önerilmektedir.
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SS-155 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÜNİVERSİTE HEMŞİRELİK LİSANS EĞİTİM
MÜFREDATINDAKİ DEĞİŞİMLER

CHANGES IN THE CURRICULUM OF THE NURSING SCHOOL
UNDERGRADUATE EDUCATION FROM THE PAST TO THE PRESENT
Sibel ERKAL İLHAN,
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
ÖZET
Giriş: Türkiye’de hemşirelik eğitimi 1920’li yıllarda başlamıştır. Bu tarihten sonra Kızılay ve
Askeri Hemşire Okulları açılmıştır. Yükseköğretimde hemşirelik eğitimine 1955 yılında Ege
Üniversitesinde başlanmıştır.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, eğitime ilk başlayan üç hemşirelik lisans programı (Ege,
Hacettepe, İstanbul) müfredat içeriğinin günümüz ile karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Ege, Hacettepe ve İstanbul Üniversiteleri hemşirelik lisans programlarının ilk ve
son müfredatları, ders adı ve ders saati açısından karşılaştırmıştır. Atatürk İlkeleri İnkılap
Tarihi ve Türk Dili dersleri hesaplamaya katılmamıştır.
Bulgular: Ege Üniversitesi hemşirelik lisans programının 1962’deki müfredatında toplam
teorik saat 1842 ve uygulama saati 3468’dir ve üç yaz pratiği bulunmaktadır. 2018 yılındaki
müfredatta toplam teorik saat 1778 ve uygulama saati 1988’dir ve yaz uygulaması
görülmemektedir.

Hacettepe

Üniversitesi

hemşirelik

lisans

programının

1961’deki

müfredatında toplan teorik ders saati 1760 ve uygulama saati 3120’dir. 2018 yılındaki
müfredatta toplam teorik saat 1526 ve uygulama saati 1890’dir ve yaz uygulaması
görülmemektedir. İstanbul Üniversitesi hemşirelik lisans programının 1963’deki müfredatında
toplam teorik saat 1469 ve uygulama saati 2220’dir. 2018 yılındaki müfredatta toplam teorik
saat 1274 ve uygulama saati 1540’dir ve yaz uygulaması görülmemektedir.
Her üç hemşirelik lisans programının ilk müfredatlarında “Hemşirelik Tarihi, Felsefesi ve
Prensipleri”, “Hemşirelik Sanatı (Hasta Bakım Tekniği”, “Mesleğe İntibak”, “Hasta Bakım
Metodları, Koordinasyonu ve Modern Temayüller”, “Hasta Bakımı İle ilgili Personelin Hasta
Başı Eğitimi”, “Mesleki Yazı ve Usul Tekniği”, Ziyaretçi Hemşirelik” gibi dersler yer
almaktadır. Her üç hemşirelik lisans programının 2018 müfredatlarında seçmeli derslerin yer
aldığı

belirlenmiştir.

Bu

dersler

arasında

“Girişkenlik”,

“Hemşirelikte

Liderlik”,

“Hemşirelikte Eleştirel Düşünme”, “Sağlık ve Medya”, “Hemşirelik Bilişimi” “Cinsel
Sağlık”, Toplumsal Cinsiyet” derslerinin olduğu görülmektedir.
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İstanbul ve Hacettepe Üniversiteleri hemşirelik lisans programı ilk müfredatında ve 2018 yılı
müfredatında hemşirelik anabilim dalları dersleri devam etmektedir. Ege Üniversitesi
hemşirelik lisans programında ise hemşirelik anabilim dalları derslerinin birleştirildiği,
“Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik”, “Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı” adı altında toplandığı
belirlenmiştir.
Tartışma: Üç üniversiteye ait hemşirelik lisans programlarında teorik ve uygulama ders
saatlerinde azalma görülmüştür. Bunun nedeni olarak yıllar içinde öğrenci sayısının artması
ile uygulama alanlarının yetersiz olduğu düşünülmüştür. Tıbbi model olarak başlayan
hemşirelik eğitimi, ufak değişiklikler hariç yine aynı modelle devam etmektedir. İlk
müfredatlarda hasta bakım içerikli derslerin yer aldığı görülürken, günümüz şartlarına uygun
olarak hemşirelik eğitimine seçmeli dersler eklenmiştir.
Sonuç ve Öneriler: 1955 yılında başlayan hemşirelik lisans eğitimi 63 yıldır devam
etmektedir. Tıbbı model ile başlayan eğitim, yine aynı yaklaşımla devam etmektedir. Bu
çalışmanın tüm üniversitelerdeki hemşirelik programlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi,
müfredattaki tüm gelişmelerin belirlenmesi açısından yararlı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik ders programı, hemşirelik tarihi

ABSTRACT
Introduction: Nursing education in Turkey started in the year 1920. After this date Kızılay
and Military Nursing Schools were opened. Nursing education in higher education was started
in 1955 at Ege University.
Aim: The aim of this study is to compare the curriculum contents of the three nursing
undergraduate programe (Ege, Hacettepe, İstanbul) that have started education first.
Method: The nursing undergraduate programs of Ege, Hacettepe and Istanbul Universities
have compared the first curriculums with last curriculums in terms of course name and course
hours. Atatürk's Principles History of Turkish Revolution and Turkish Language lessons did
not participate in the calculation.
Findings: In the curriculum of the nursing undergraduate program of Ege University in 1962,
the total theoretical hour is 1842 and the practical hour is 3468, and there are three summer
practices. In the curriculum of 2018, the total theoretical hour is 1778 and the practical hour
1988 and summer practice is not seen. In the curriculum of the nursing undergraduate
program of Hacettepe University in 1961, the total theoretical hour is 1760 and the practical
hour is 3120. In the curriculum of 2018, the total theoretical hour is 1526 and practical hour is
1890 and summer practice is not seen.In the curriculum of Istanbul University nursing
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undergraduate program in 1963, the total theoretical hour is 1469 and the practical hour is
2220. In the curriculum of 2018, the total theoretical hour is 1274 and the practical hour is
1540 and summer practice is not seen.
There are some lessons in the first curriculum of all three nursing undergraduate programs
like"Nursing History, Philosophy and Principles", "Nursing Art (Patient Care Technique",
"Job Adaptation", "Patient Care Methods, Coordination and Modern Trends", "Patient Care” ,
"Professional Writing and Procedural Technique", “Visiting Nursing”, etc. It is determined
that all three nursing undergraduate programs have elective lessons in the curriculum of 2018.
These include "Assassination", "Leadership in Nursing", "Critical Thinking in Nursing"
“Health and Media "," Nursing Informatic "," Sexual Health", " Social Gender ".
Hacettepe and Istanbul Universities nursing undergraduate program, lessons of nursing
departments are continuing in the first and last curriculum. In Ege University nursing
undergraduate program, it has been determined that the lessons of nursing departments are
combined under the name of "Healthy Life and Nursing", "Diseases and Nursing Care".
Discussion: The nursing undergraduate programs of three universities showed a decrease in
theoretical and practical hours. It is thought that the increase in the number of students and
practical areas are insufficient over the years. Nursing education, which started as a medical
model, continues with the same model, except for minor changes. In the first curriculum,
lessons with patient care were included, but new elective lessons were added to nursing
education according to today's conditions.
Conclusion and Recommendations: The nursing undergraduate education that started in 1955
has been going on for 63 years. The training that started with the medical model continues
with the same approach. The extension of this work to cover nursing programs in all
universities will be helpful in determining all the curriculum developments.
Key words: Nursing curriculum, nursing history
GİRİŞ
Türkiye’de hemşirelik eğitimi, Trablusgarp (1911) ve Balkan (1912) savaşlarında hasta
bakımına duyulan gereksinim nedeniyle, Dr. Besim Ömer Paşa’nın önerisi ve çabalarıyla
başlamıştır. 1911 yılında Kızılhaç Kongresine katılan DR. Besim Ömer Paşa, savaşlar
sırasında hasta bakımına gereksinimin çok fazla olduğunu belirtmiş ve bir hemşire okulu
açılması teklifinde bulunmuştur. 1913 ve 1914 yıllarında İstanbul Üniversitesindeki kurslarda
hasta bakımı konuları anlatılmıştır (1).
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İstanbul’da 1920 yılında uygulama alanı Amiral Bristol (Amerikan Hastanesi) olan okul
“Hastabakıcı Dershanesi” adı ile eğitime başlamıştır. Bu tarihten sonra Cumhuriyet
döneminin ilk hemşire okulu olan Kızılay Hemşire Okulu 21. Şubat.1925 yılında açılmıştır.
Lise düzeyinde açılan bu iki hemşire okulunu 1939’da Ankara’da Askeri Hemşire Okulu,
1943’de Verem Savaş Derneğinin Tevfik Sağlam Hemşire Lisesi ve 1946’da İstanbul’da
Sağlık Bakanlığına bağlı Haydarpaşa Numune ve Şişli Çocuk Hastanelerinde açılan hemşirelaborant okulları izlemiştir. İlerleyen yıllarda Sağlık Bakanlığına bağlı “Sağlık Koleji” ve
“Sağlık Meslek Lisesi” adı ile hemşire okulu açılmıştır (1, 2).
Yükseköğretimde hemşirelik eğitimine 1955 yılında Ege Üniversitesinde başlanmıştır. İlk
olarak Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak eğitime başlamış, daha sonra 1959 yılından
başlayarak bağımsız programla öğretim sürdürülmüştür. 1962 yılında Tıp Fakültesine
bağlanmış ve adı Ege Üniversitesi Yüksek Hemşire ve Sağlık Teknisyeni Okulu olarak
değiştirilmiştir (3).
Hacettepe Üniversitesinde hemşirelikte lisans eğitimi Ankara Üniversitesi Senatosunun 24
Haziran 1961 tarihli kararı ve 10964 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği" ile 8 Ekim
1961 tarihinde Hacettepe Çocuk Sağlığı Araştırma Enstitüsüne bağlı Yüksek Hemşirelik ve
Sağman Okulunun açılmasıyla başlamıştır (4).
Nisan 1961 yılında İstanbul’da Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri
Vakfı ile Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı arasında bir protokol imzalanarak üniversite
düzeyinde bir yüksekokul açılması kararı alınmıştır. 13. Kasım.1961 tarihinde Florence
Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu eğitime başlamıştır (5).
Bu çalışmanın amacı, eğitime ilk başlayan ilk üç hemşirelik lisans programı (Ege, Hacettepe,
İstanbul) dersleri ve ders saatlerinin günümüz ders programları ile karşılaştırılmasıdır.
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Araştırma tanımlayıcı türde bir çalışmadır. Türkiye’de yükseköğretime ilk başlayan
hemşirelik lisans programları çalışmaya dâhil edilmiştir. Ege, Hacettepe ve İstanbul
Üniversiteleri hemşirelik lisans programlarının kuruluşlarındaki ilk ders programları ile 2018
yılına ait ders programları ders adı, toplam teorik ve uygulama ders saati, bir dönemde yer
alan dersler ve uygulamalar açısından karşılaştırılmıştır. Ders saatlerinin hesaplanmasına
yabancı dil saatleri eklenmiş, Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Türk Dili dersleri ise
hesaplamaya katılmamıştır.
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Hacettepe ve Ege Üniversiteleri hemşirelik lisansına ait ilk ders programı “hemşirelik”
anahtar kelimesi ile tarama yapılarak Resmi Gazeteden elde edilmiştir. İstanbul Üniversitesi
hemşirelik lisans programı “Hemşirelik Fakültesi” tarafından hazırlanan 50. Yıl kuruluş
kitabından alınmıştır. Her üç üniversitenin hemşirelik bölümlerinin 2018 yılına ait ders
programları ise internet sitelerinden elde edilmiştir.
Ege Üniversitesi Hemşirelik Lisans Programının 1955 yılında kurulma kararına Resmi
Gazetede ulaşılamamıştır. Bu nedenle 1962 yılında 11062 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
yönetmeliğindeki ders programı alınmıştır. Bu yönetmelikte her dönemin kaç haftadan
oluştuğuna dair bir bilgi yoktur. Ders programı içinde uygulamalı çalışmaları açıklamak
amacıyla şu ifade kullanılmıştır “4 aylık sömestre içinde yukarıda belirtilen kliniklerde 26 şar
saatlik tatbikat”. Bu ifadeden yola çıkarak bir dönemin 16 hafta olduğu kanısına varılmıştır.
Yine aynı yönetmelikte sınavların Haziran ve Eylül aylarında yılda iki defa yapıldığı
belirtilmektedir. Bu nedenle iki hafta sınav haftası olarak kabul edilmiş ve ders saati
hesaplaması yapılırken bir dönem 14 hafta olarak kabul edilmiştir. Bu yönetmelikte 2.
Sömestre ait olarak yayınlanan Patoloji, Anesteziyoloji, Diyet Bilgi ve Pisikiyatri derslerinin
dönem ders saati toplamlarına bakıldığında üçüncü döneme ait olabileceği görülmüş, sehven
ikinci dönem dersleri olarak yazılmış olabileceği ve bu dersler üçüncü dönem dersleri olarak
değerlendirilmiştir.
Hacettepe Üniversitesi hemşirelik lisans programı kuruluş kararı Ankara Üniversitesi
Senatosu tarafından önerilmiş ve kabul edilmiştir. 1961 yılına ait Resmi Gazete’de 30 Haziran
ve 22 Kasım aylarında Ankara Üniversitesi lisans hemşirelik programına ilişkin iki karar
bulunmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi internet sayfasında 30 Haziran
1961 tarihinde kurulduğuna ilişkin bilgi bulunması nedeniyle, bu karar esas alınmıştır.

BULGULAR
Ege Üniversitesi hemşirelik lisans programının 21 Mart 1962 yılında 11062 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan ders programı Tablo 1’de verilmektedir. 1962’deki müfredatında toplam
teorik saat 1840 ve uygulama saati 3468’dir ve üç yaz pratiği bulunmaktadır (Resmi Gazete,
sayı: 11062, 21 Mart 1962) Ege Üniversitesi hemşirelik lisans programının 2018 yılındaki
ders toplam teorik saat 1778 ve uygulama saati 1988’dir ve yaz uygulaması görülmemektedir
(6).
Tablo 1-Ege Üniversitesi Hemşirelik Lisans 1962 Yılına Ait Ders Programı
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Hacettepe Üniversitesi hemşirelik lisans programının 1961’deki ders programında (Tablo 2)
toplam teorik ders saati 1760 ve uygulama saati 3120’dir (Resmi Gazete sayı: 10842, 30
Haziran 1961). Hacettepe Üniversitesi hemşirelik lisans programının 2018 yılındaki ders
programı toplam teorik saat 1526 ve uygulama saati 1890’dır ve yaz uygulaması
görülmemektedir (7).
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Tablo 2- Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Lisans 1961 Yılına Ait Ders Programı

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Lisans Programının 1963’deki ders
programında (Tablo 3) toplam teorik saat 1469 ve uygulama saati 2220’dir (5). İstanbul
Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Lisans Programının 2018 yılındaki müfredatta
toplam teorik saat 1274 ve uygulama saati 1540’dir ve yaz uygulaması görülmemektedir (8).
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Tablo 3- İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Lisans 1963 Yılına Ait Ders Programı
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Her üç üniversite hemşirelik lisans programı ilk kuruluşlarında ve günümüzdeki ders
programındaki derslerin teorik ve uygulamam saatleri Tablo 4’de verilmektedir.
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Tablo 4 –Hemşirelik Lisans Programlarının İlk ve Günümüzdeki Dersleri Saatleri Toplamı
Üniversite

Yıl

Teorik Saat

Uygulama saat

Toplamı

Toplamı

Toplam

Ege

1961

1842

3468

5310

Üniversitesi

2018

1778

1988

3766

Hacette

1962

1760

3120

4880

Üniversitesi

2018

1526

1890

3416

İstanbul

1963

1469

2220

3689

Üniversitesi

2018

1274

1540

2814

TARTIŞMA
Her üç hemşirelik lisans programının ilk ders programlarında yer alan dersler ile günümüz
ders programındaki dersleri ders adı ve saatleri açısından karşılaştırılmıştır. Her üç
üniversitede de ilk ders programlarına göre teorik ve uygulama saatlerinde azalma
görülmüştür. Öğrenci sayısının artması ve öğretim elemanı sayılarının yeterince olmaması,
uygulama alanlarındaki yetersizlik bu değişimin nedeni olabilir.
Her üç hemşirelik lisans programının ilk kuruluşlarındaki ders programı ile 2018 ders
programındaki en büyük fark, günümüzde seçmeli derslerin yer almasıdır. Bu dersler arasında
“Girişkenlik”, Hemşirelikte Liderlik, Hemşirelikte Eleştirel Düşünme, Sağlık ve Medya,
Hemşirelik Bilişimi, Cinsel Sağlık, Toplumsal Cinsiyet gibi derslerinin olduğu görülmektedir.
Hemşirelik eğitiminde çalışma alanlarının genişlemesi nedeniyle yeni konuların eklenmesine
gereksinim duyulmuştur.
Hemşirelik Anabilim Dalı derslerindeki değişim incelendiğinde ders adları, hemşirelik
anabilim dallarının belirlenmesi ile isim değiştirmiştir. İstanbul ve Hacettepe Üniversiteleri
hemşirelik lisans programı ilk ders programında ve 2018 yılı ders programında hemşirelik
anabilim dalları derslerinin devam ettiği, Ege Üniversitesi hemşirelik lisans programında ise
hemşirelik anabilim dalları derslerinin belirlenmiştir. Hemşirelik Anabilim Dallarının tekrar
gözden geçirilerek, gereksinimler doğrultusunda daha bütüncül bir yaklaşım benimsenmesine
gereksinim her geçen gün artmaktadır. Örneğin çalışma alanında cerrahi kliniklerinde
diyabetli ve hipertansiyonlu hastaların oranı oldukça yüksektir. Bu hastaların bakımında
hemşirelik esasları derslerindeki bilgilerin bakım bilgileri ile entegre edilmesine gereksinim
vardır. Tıbbi model olarak başlayan hemşirelik eğitimi, ufak değişiklikler hariç yine aynı
modelle devam etmektedir. Hacettepe Üniversitesi hemşirelik lisans programının Resmi
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Gazetedeki kararında okulda görevlendirilmiş “Profesörler Kurulu” listesi verilmiştir. 29
öğretim üyesinden büyük bir bölümü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli öğretim
üyeleridir. Profesörler kurulunda Eren Kum ve Esma Deniz hemşirelik öğretim elemanı
olarak yer almakta, yabancı profesör ve uzman listesinde iki hemşirenin yer aldığı
görülmektedir. Bazı hemşirelik derslerine tıp fakültesi öğretim üyelerinin görevlendirildi de
dikkati çekmiştir. Hemşirelik ders programlarında tıbbi model tercihinin, hemşirelik alanında
yeterinde öğretim elemanı olmamasına bağlı olduğu düşünülmüştür. Yıllar içerisinde
hemşirelik öğretim elamanı sayılarının artmasına karşın, tıbbi modelle eğitimin yürütülmesine
alışılmış ve değişiklik yapılması konusunda bazı çekinceler yaşanmış olabilir. Hemşirelik
eğitiminde tıbbi modelden farklı bir modele geçilmesi konusunda ciddi çalışmalara
gereksinim vardır.
Lisans eğitiminin başladığı üç üniversite lisans hemşirelik programında Hemşirelik Tarihi,
Felsefesi ve Prensipleri, Hemşirelik Sanatı (Hasta Bakım Tekniği), Mesleğe İntibak, Hasta
Bakım Metodları, Koordinasyonu ve Modern Temayüller, Mesleki Yazı Usul ve Tekniği,
Hasta Bakımı ile İlgili Personelin Yatak Başı Eğitimi ve Ziyaretçi Hemşirelik gibi dersler yer
almaktadır. Bu dersler günümüzdeki ders programında yer almamaktadır. Ders içeriklerinin
olmaması nedeniyle bu derslerin hangi derslere entegre edilmiş olabileceği konusunda yorum
yapılamamıştır. Mesleki Yazı Usul ve Tekniği dersi, Hacettepe Üniversitesinde Akademik
Yazma Becerileri dersi adını almıştır. Ziyaretçi hemşirelik dersi ise “Halk Sağlığı
Hemşireliği” dersi içine entegre edilmiş olabilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
1955 yılında başlayan hemşirelik lisans eğitimi 63 yıldır devam etmektedir. Tıbbı model ile
başlayan eğitim, yine aynı yaklaşımla devam etmektedir. Bu çalışmanın tüm üniversitelerdeki
hemşirelik programlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi, ders programındaki tüm
gelişmelerin belirlenmesi açısından yararlı olacaktır.
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ÖZET
Sağlık bakım hizmetlerinin en önemli bileşenlerinden biri hemşireliktir. Bilimin uygulamaya
aktarılması olarak tanımlanan teknoloji kavramı sağlık bakım hizmetlerini önemli derecede
etkilemektedir. Bu derlemenin amacı sağlık bakım hizmetlerinin en önemli bileşenlerinden
biri olan hemşirelerin eğitimine ve klinik uygulamalarına teknoloji kavramının etkisini
incelemektir. Bu çalışma ilgili literatür taranarak derleme şeklinde planlanmıştır.Hemşirelik
ve teknoloji kavramları arasında bakımın kalitesi yönünden önemli bir ilişki vardır.
Teknolojiyle bağlantılı farklı eğitim yöntemleriyle hemşirenin bakımda etkililiğini
arttırılabilir. Bakımın kalitesi, hasta güvenliği ve hemşire-hasta memnuniyeti gibi konularda
teknolojinin kullanılması klinik uygulamalarda önemli avantajlar sağlamaktadır. Kaliteli
hemşirelik hizmeti için hemşirelerin çağa uyum sağlayan, teknik becerileri gelişmiş ve yetkin
kişiler olarak eğitilmesi gereklidir. Hemşirelerin kendi eğitim ve gelişim alanlarında söz
sahibi olabilmesi gelişen ve değişen teknolojiye uyum sağlaması ile mümkün olabilir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim; Hemşirelik; Teknoloji

ABSTRACT
The nursing profession is an important element in health care services, and nurses play an
active part in ensuring, maintaining and developing the continuity of health care. The concept
of technology, defined as putting knowledge into practice, affects health care services to a
significant extent. The aim of this review was to examine the effect of the concept of
technology on nursing training and clinical practice, which is one of the important elements of
health care services. This study was planned as a scan of the relevant literature. There is an
important relationship between the concepts of nursing and technology with regard to the
quality of care. A nurse’s effectiveness in care can be increased by different educational
methods which have the support of technology. The use of technology provides important
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advantages in clinical applications such as the quality of care, patient safety and nurse-patient
satisfaction. It is clear that in order to be able to provide a quality nursing service, nurses
should be trained to keep up with the needs of the times as qualified people with developed
technical skills. It will be possible for nurses to have a voice in training and practice with the
adoption of developing and changing technology.
Key Words: Education; Nursing; Technology
GİRİŞ
Teknoloji kavramı insanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği
araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü olarak tanımlanmaktadır (1). Sağlık teknolojisi
ise sağlıkla ilgili uygulamalar ve uygulayıcı arasındaki uyum şeklinde tanımlanabilmektedir
(2). Bu açıdan bakıldığında teknoloji kavramı teknolojiyi kullanan bireyleri etkilemektedir
(3). Bireylerin sağlık ve yaşam kalitesini arttırmak, hastalıkları önlemek, güvenli, bütüncül ve
insancıl bir bakım sağlamak için hemşirelerin mesleki bilgi ve becerilerinin en üst düzeyde
tutması gereklidir (4). Hemşirelik bu rolleri ve gereklilikleri göz önüne alındığında
çevresindeki gelişim ve değişimden etkilenmektedir. Sağlık alanında kullanılan teknolojiler,
sağlık personelinin hastalara daha iyi tedavi ve bakım sağlamalarını kolaylaştırır (5).
Türkiye’de yapılan bir araştırmada hastanelerdeki yenilikçi yaklaşımın hastaların hizmet
kalitesi algılarını etkilediği bulunmuştur (6). Bu derlemede, sağlık bakım hizmetlerinin en
önemli bileşenlerinden biri olan hemşirelerin eğitimine ve klinik uygulamalarına teknoloji
kavramının etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
TEKNOLOJİ VE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ
Mobil Öğrenme
Hemşirelik ve teknoloji kavramları arasında bakımın kalitesi yönünden önemli bir ilişki
vardır. Teknolojiyle bağlantılı farklı eğitim yöntemleriyle hemşirenin bakımda etkililiğini
arttırılabilir. Bu eğitim yöntemlerinden biri mobil öğrenmedir. Mobil öğrenme, tek başına
veya diğer bilgi ve iletişim teknolojisiyle birlikte, her zaman ve her yerde öğrenmeyi mümkün
kılmak için mobil teknolojinin kullanımını içerir (7). Amerika’da yapılan bir çalışmada
üniversite öğrencilerinin üçte ikisinin öğrenme amaçlı mobil araçları kullandığı belirtilmiştir
(8). Mobil teknolojinin öğrenme potansiyeli ile ilişkisi, birçok disiplin gibi hemşirelik
eğitiminde de yeni ve heyecan verici olmuştur. Mobil öğrenme ile hemşirelik eğitiminde
öğrenen merkezli bir yaklaşım desteklenmektedir (9). Yapılan bir çalışmada hemşirelik
öğrencilerine öğrenme materyallerini akıllı telefonlardan ulaştırmanın uygun olduğu
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bulunmuştur (10). Bir diğer çalışmada interaktif öğrenen merkezli mobil öğrenme ile yapılan
hemşirelik eğitiminin, öğrencilerin pratik hemşirelik becerilerini tecrübe etmeleri için etkili
bir yöntem olduğu belirtilmiştir. Mobil uygulama ile öğrencilerin bilgi ve beceri
performansında artış sağlandığı belirtilmiştir (11). O’Conner ve arkadaşlarının (2018) yaptığı
çalışmada hemşirelik öğrencileri mobil teknolojinin eğitim materyallerine erişimde kolaylık
ve bilgi sağladığını ve özgüvenlerine olumlu katkısı olduğunu belirtmiştir (12).
Web Tabanlı Eğitim
Web tabanlı eğitim, eğitimin internet veya web aracılığıyla bilgisayarla verilmesi olarak
tanımlanmaktadır (13). Bireylere daha esnek ve interaktif olmak gibi pek çok avantaj sağlayan
web tabanlı öğrenme ile bilişsel alanda hemşirelik eğitiminin desteklenebileceği belirtilmiştir
(14).
Sanal Gerçeklik
Sanal gerçeklik, üç boyutlu öğrenmeyi sağlayan bilgisayar teknolojisidir (14). Bu teknoloji ile
tıbbi teşhis ve tedavi işlemleri uygulanabilmektedir (15). Hemşirelik eğitiminde ise sanal
gerçeklik uygulamaları temel hemşirelik becerilerini öğretmede etkili bir yöntem olarak
karşımıza çıkmaktadır (16).
Simülasyona Dayalı Eğitim
Türk Dil Kurumu tarafından benzetim olarak tanımlanan simülasyon, tamamen interaktif bir
yolla gerçek olayların önemli yönlerini canlandıran veya anımsatan yönlendirici deneyimlerle
birlikte gerçek olayları tekrar eden veya güçlendiren bir tekniktir şeklinde açıklanmaktadır
(17,18). Birçok çalışmada simülasyon ile eğitimin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini,
ve özgüven düzeylerini

arttırdığı, anksiyete düzeylerini ise düşürdüğünü belirtmektedir

(19,20). Öğrencilere klinik ortamı birebir yansıtan ortamlarda gerçek hasta rolünü oynayan
kişiler ile uygulama yaptırılmasını içeren standart hasta yöntemi öğrencilere olumlu katkı
sağlayan teknoloji ile ilişkili bir diğer yöntemdir (21).
KLİNİK UYGULAMALAR VE TEKNOLOJİ
Karar Destek Sistemleri
Bakımın kalitesi, hasta güvenliği ve hemşire-hasta memnuniyeti gibi konularda teknolojinin
kullanılması klinik uygulamalarda önemli avantajlar sağlamaktadır. Farklı seçenekler
arasından birini seçme işlemi olan karar verme, bir sonuca varma sürecidir (22). Karar verme
sürecinde yetersizlik ve sorunun çözümünde kullanılacak gerekli bilginin eksikliği gibi
nedenlerle problemin çözümünde yanlış bir sonuçla karşılaşılabilir (23). Sağlam ve güvenilir
bilgiler karar verme sürecini olumlu etkiler ve istenen sonuçlara ulaştırır. Bu nedenle etkili ve
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doğru karar verebilmek için klinik karar destek sistemleri önerilmektedir. Klinik karar destek
sistemleri, sağlık profesyonellerine bilgiyi elde etme, kullanma, kaydetme, yeni bilgiler ortaya
çıkarma, bilgiyi yönetme gibi alanlarda destek olan interaktif bilgi sistemleridir (24).
Ülkemizde hemşirelik alanında konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, kanser
hastalarının bakımına, enteral beslenen hastaların bakım sonuçlarını geliştirmeye yönelik
karar destek sistemleriyle çalışıldığı belirlenmiştir (25,26).
Kişisel Dijital Asistanlar
Sağlık personelinin güncel bilgilere her yerden kolayca ulaşabilmesini sağlayan Kişisel Dijital
Asistanlar, birden fazla amaçla kullanılabilen mobil araçlardır. Hasta bakımında medikal
bilgilere anında erişim olanağı bu araçları önemli kılmaktadır (27).
Mobil Sağlık Uygulamaları
Dünya Sağlık Örgütü, mobil sağlığı mevcut sağlık sisteminin etkinliğini ve işlevini artırmak
için kullanımı gittikçe yaygınlaşan mobil iletişim teknolojisi ve altyapısını kullanan, sağlığın
yaygınlaştırılması, uzaktan hastalık yönetimi, sağlık verilerinin toplanması ve erken uyarı
sistemi gibi fonksiyonlarda yararlı katkıları olan tamamlayıcı ve inovatif (yenilikçi) sağlık
uygulamalarının hepsine verilen ad şeklinde tanımlamaktadır (28). Bireyin farkındalığını
artırmak ve oluşabilecek risk faktörlerine karşı bireyi güçlendirmek amacı ile kullanılan mobil
sağlık

uygulamaları,

günümüzde

sağlık

okuryazarlığının

artırılmasından

davranış

değişikliğine kadar pek çok alanda kullanılmaktadır (29).
Tele-Hemşirelik
Ağlar yardımıyla başka yerde bulunan hastalara hizmetleri iletilmesi temeline dayanan telesağlık, uygulama, eğitim ve kayıt gibi pek çok alanda kullanılabilmektedir. Tele-hemşirelik
ise hemşirelik bakımının sunumu, yönetimi ve koordinasyonu için telekomünikasyon
araçlarının kullanılmasıdır (30).
Sonuç olarak kaliteli hemşirelik hizmeti için hemşirelerin çağa uyum sağlayan, teknik
becerileri gelişmiş ve yetkin kişiler olarak eğitilmesi gereklidir. Hemşirelerin kendi eğitim ve
gelişim alanlarında söz sahibi olabilmesi gelişen ve değişen teknolojiye uyum sağlaması ile
mümkün olabilir.
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ÖZET
Ameliyat sonrası dönemde pulmoner komplikasyonların önlenmesinde geçmişten günümüze
kullanılan yardımcı pozitif ekspirasyon basınç (positive expiratory pressure-PEP) yöntemleri;
spirometre, eldiven üfleme, şişe üfleme, balon üfleme ve kabarcık üfleme egzersizi gibi basit
ve ucuz geleneksel yöntemlerdir. Bu çalışmanın amacı, yardımcı PEP yöntemlerinin
etkinliğinin yer aldığı Mayıs 2018 tarihinden önce yayınlanmış çalışmaların gözden
geçirilmesidir. Scopus, Embase, Pubmed/MEDLINE, Cochrane Library ve Google Akademik
veri tabanlarında “etkinlik”, “şişe üfleme”, “eldiven üfleme”, “kabarcık üfleme”, “balon
üfleme”, “spirometre”, “cerrahi” ve “hemşirelik” anahtar kelimeleri Türkçe ve İngilizce
olarak tarandı. 1,672 makaleye ulaşıldı. Dışlanma kriterleri gözden geçirildikten sonra altı
çalışma değerlendirme kapsamına alındı. Çalışmalarda yardımcı PEP yöntemlerinin
etkinliğinin pulmoner fonksiyon, atelektazik alanlar, kan gazı değerleri ve pulmoner
komplikasyon görülme oranı açısından değerlendirildiği görüldü. Pulmoner fonksiyonun
değerlendirildiği çalışmalarda, şişe üfleme egzersizinin derin solunum egzersizi ve
inspirasyon dirençli PEP maske uygulanan gruplardan daha iyi olduğu ve spirometre
uygulanan hasta grupları kadar etkin olduğu bulundu. Ameliyat olan hastalarda geçmişten
günümüze kullanılan yardımcı PEP yöntemlerinden şişe üfleme egzersizinin ameliyat sonrası
dönemde pulmoner fonksiyonlarda iyileşme sağladığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner Fonksiyon; Hemşirelik; Ameliyat Sonrası Bakım; Spirometre;
Ekspiratuar Basınç.
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ABSTRACT
Positive expiratory pressure (PEP) methods used in the prevention of pulmonary
complications in the postoperative period; are simple and cheap traditional methods such as
spirometers, blow glove, blow bottle, blow balloon and bubble blow exercises. Aim of study
study, it was aimed to review the research published before May 2018, when the effectiveness
of traditional PEP methods. “effectiveness", "blow bottle", "blow glove", "blow bubble",
"blow balloon", "spirometry", "surgery" and "nursing" key words were searched in in both
Turkish and English in Scopus, Embase, Pubmed/MEDLINE, Cochrane Library, and Google
Academic databases. 1,672 articles were reached. After exclusion criteria were reviewed, six
studies were compared. In studies, effectiveness was assessed in terms of pulmonary function,
atelectasis areas, blood gas values and the rate of pulmonary complications. In studies
evaluating pulmonary function, it was found that blow bottle exercise was better than deep
breathing exercise and inspiratory resistant PEP masked groups and as effective as
spirometer-applied patient groups. It is seen that bottle blowing exercise that assisted PEP
methods, which are used from the past to the present in patients who have surgery, improve
pulmonary function in the postoperative period.
Key Words: Pulmonary Function; Nursing; Postoperative Care; Spirometry; Expiratory
Pressure.
GİRİŞ
Dünya çapında her yıl 234,2 milyon major cerrahi yapıldığı tahmin edilmektedir (1).
Ameliyat sonrası total komplikasyon görülme oranı %26,9 ile 42,4; minör komplikasyon
görülme oranı 13,0 ile %19,9 ve majör komplikasyon görülme oranı %12,9 ile %21,1
arasındadır (2). Ameliyat sonrası en sık görülen komplikasyonlar ise postoperatif kanama,
sepsis ve kardiyak ve pulmoner komplikasyonlardır (3). Pulmoner komplikasyonların
önlenmesi ve azaltılmasında akciğerlerin solunum fonksiyonlarının geliştirilmesi önemlidir
(4). Akciğer hacmini arttırmak (Fonksiyonel Rezidüel Kapasite (FRC) ve Tidal Hacim (VT)),
ekspirasyon sonunda akciğerlerdeki gaz volümünde artışı azaltmak ve hava yolu
temizlenmesini sağlamak için yaygın olarak pozitif ekspiratuar basıncı (positive expiratory
pressure-PEP) kullanılır. PEP, ekspiratuar dirence karşı nefes almaktır (5). PEP, ekspirasyon
sırasında basıncın neden olduğu hava yolu kollapsını önler ve böylece FRC’yi iyileştirir ve
havanın akciğerlere hapsolmasını azaltır. Havayolunda biriken mukusun atılmasına yardımcı
olur (6).
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Ameliyat sonrası dönemde pulmoner komplikasyonların önlenmesinde geçmişten günümüze
kullanılan yardımcı pozitif PEP yöntemleri; şişe üfleme, balon üfleme, eldiven üfleme ve
kabarcık üfleme egzersizi gibi yöntemlerdir (7). İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere,
İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’da derin solunum egzersizinde kullanılan bu geleneksel
yardımcı PEP yöntemleri ticari olarak temin edilebilen cihazlardan daha yaygın olarak
kullanılmaktadır. Tercih etme nedenleri ise, ticari olarak temin edilebilen cihazlarla ve kaynak
sınırlamalarıyla belirli bir eğitim eksikliğini içermemesi, oldukça ucuz olması ve hasta
kullanımı için sterilizasyon gerektirmemesidir (8).
Bu sistematik incelemede, ameliyat sonrası dönemde pulmoner komplikasyonların
önlenmesinde geçmişten günümüze kullanılan yardımcı pozitif ekspirasyon basınç
yöntemlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu incelemede, ameliyat sonrası pulmoner
komplikasyonların önlenmesinde hastalara uygulatılabilecek PEP yöntemlerinin etkinliği
nasıldır? sorusuna yanıt aranmıştır.
YÖNTEM
Çalışma, ameliyat olan hastalarda geçmişten günümüze kullanılan yardımcı PEP
yöntemlerinin karşılaştırılmasına ilişkin yapılan yayınların geriye dönük olarak taranması
biçiminde gerçekleştirildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi internet erişim ağı üzerinden
“effectiveness-etkinlik”, “blow bottle exercise-şişe üfleme egzersizi”,“blow glove exerciseeldiven üfleme egzersizi”, “blow bubble exercise-kabarcık üfleme egzersizi”, “blow balloon
exercise-balon üfleme egzersizi”, “spirometry-spirometre”, “surgery-cerrahi” ve “nursinghemşirelik”

anahtar

kelimeleri

ile

kombinasyonlar

yapılarak

Scopus,

Embase,

Pubmed/MEDLINE, Cochrane Library ve Google Akademik veri tabanlarından tarama
yapıldı. Mayıs 2018 tarihinden önce yayınlanan Türkçe ve İngilizce çalışmalar incelendi.
Tekrarlayan çalışmalar, derlemeler, patent çalışmaları, tezler, kitap ve kitap bölümleri,
ulaşılamayan çalışmalar, vaka sunumları, bildiriler, rehberler, raporlar ve İngilizce dışında
yayınlanan çalışmalar değerlendirmeye dahil edilmedi.
Araştırmanın Yürütülmesi
Anahtar kelimelerle yapılan tarama sonucunda yardımcı PEP yöntemlerinin etkinliğine ilişkin
1,672 çalışma değerlendirme kapsamına alındı. Çalışmaların %33’ü (n:547) şişe üfleme,
%26’sı (n:436) balon üfleme, %25’i (n:409) eldiven üfleme ve %16’sı (n:270) kabarcık
üfleme egzersizi ile ilişkili olarak bulundu (Grafik 1).
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Şişe Üfleme Egzersizi
(Blow Bottle)

16%
33%
25%

Balon Üfleme Egzersizi
(Blow Baloon)
Eldiven Üfleme Egzersizi
(Blow Glove)
Kabarcık Üfleme Egzersizi
(Blow Bubble)

26%

Grafik 1. Pozitif Ekspirasyon Basınç Yöntemlerine İlişkin Çalışmaların Dağılımı
Tekrarlayan çalışmalar, derlemeler, patent çalışmaları, tezler, kitap ve kitap bölümleri,
ulaşılamayan çalışmalar, vaka sunumları, bildiriler, rehberler, raporlar ve İngilizce dışında
yayınlanan 1617 çalışma değerlendirmeden çıkarıldı. Çalışma dışlama kriterlerine ilişkin
yapılan incelemeden sonra 25 çalışmadan 19’unun ameliyat sonrası hasta bakımına ilişkin
olmadığı belirlendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ameliyat olan hastalarda geçmişten
günümüze kullanılan yardımcı PEP yöntemlerini etkinliğinin karşılaştırılmasına ilişkin
yapılan altı çalışma incelendi. Konuyla ilgili yapılan sistematik inceleme kapsamına alınan
araştırmaların belirlenme süreci Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Sistematik İnceleme Kapsamına Alınan Araştırmaların Belirlenme Süreci
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ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI
Çalışmalardan bazılarının tam metinlerine ulaşılamaması, ücretli olması nedeniyle özet
dışında tam metinlere ulaşılamaması, İngilizce dışında yazarların anadiline özgü yabancı bir
dilde yayınlanması araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.

BULGULAR
Ameliyat olan hastalarda ameliyat sonrası pulmoner komplikasyonların önlenmesinde
kullanılan yardımcı PEP yöntemlerinin etkinliğinin karşılaştırıldığı altı çalışmada etkinlik
sonuçları pulmoner fonksiyon, atelektazik alanlar, kan gazı değerleri ve pulmoner
komplikasyon görülme oranı açısından değerlendirildi. Çalışmaların 1978 ile 2016 yılları
arasında yapıldığı belirlendi. Çalışmalarda, yardımcı PEP yöntemleri olarak, şişe üfleme
(blow bottle) egzersizi, inspirasyona dirençli PEP maskesi, spirometre, balon üfleme (blow
baloon) egzersizi, mekanik olarak geliştirilen PEP cihazı ve IPPB (aralıklı pozitif basınç
solunumu) kullanılmıştır (Tablo 2).
PULMONER FONKSİYON
Yapılan çalışmalarda pulmoner fonksiyonun, solunum fonksiyon testleri ile değerlendirildiği
belirlendi. Şişe üfleme egzersizi, inspirasyon dirençli PEP maske ve derin solunum egzersizi
uygulanan koroner arter baypas ameliyatı olan hastalarda yapılan değerlendirmede ameliyat
sonrası dördüncü gün total akciğer kapasitesi (TLC), fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC),
zorlu ekspiratuvar hacmi (FEV) değerlerinde ameliyat öncesi değerlerine göre istatistiksel
olarak anlamı azalma tespit edildi (9,10). Bu değerlerin üç grupta karşılaştırıldığı bir
çalışmada, üç grup arasında şişe üfleme grubunda bu azalmanın daha düşük olduğu
istatistiksel olarak anlamlı bulundu (9). Diğer çalışmada ise üç grup arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmamasına rağmen şişe üfleme egzersizi uygulanan grupta bu
değerlerdeki azalmaların daha düşük olduğu belirlendi (10). Göğüs travması olup göğüs tüpü
uygulanan hastalarda ise zorlu vital kapasite (FVC), 1. sn’deki zorlu ekspiratuvar volüm
(FEV1) değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (11).
ATALEKTAZİK ALANLAR
Kardiyak cerrahi olan hastalarda yapılan çalışmalarda atelektazik alanlar belirlendi (9,12,13).
Şişe üfleme egzersizi uygulanan grupta görülen atalektazik alanlar bazal seviyede %2,6±2,2,
apikal seviyede %0,1±0,2 olarak bulundu. Derin solunum yapmayan grupta ise bazal seyiyede
%4,7±5,7, apikal seviyede ise %0,1±0,2 olarak bulundu (13). Geliştirilen mekanik PEP
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cihazı, şişe üfleme egzersizi ve inspirasyon direnli maske uygulanan hastalarda uygulalan
yöntemlerle diyafragmanın 1cm üzerindeki atelektazik alanlarda %12,3±7,3'ten %10,2±6,7'ye
ve diyafragmanın 5cm üzerindeki atelektazik alanlarda %3,9±3,5'den %3,3±3,1'e istatistiksel
olarak anlamlı düşüş bulundu. Her üç grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı (12).
KAN GAZI DEĞERLERİ
Geliştirilen mekanik PEP cihazı, şişe üfleme egzersizi, inspirasyon dirençli PEP maske
uygulanan kardiyak cerrahi ameliyatı olan hasta gruplarının üçünde de parsiyel oksijen
basıncında (PaO2) istatistiksel olarak anlamlı artış bulunurken parsiyel karbondioksit
basıncında (PaCO2) değişim görülmedi (12).
PULMONER KOMPLİKASYON GÖRÜLME ORANI
Pulmoner komplikasyonların görülme oranı bir çalışmada değerlendirilmiş ve aralıklı pozitif
basınçlı solunum (IPPB) uygulanan hastalarının %30'unda, spirometre kullanan hastaların
%15'inde ve şişe üfleme egzersizi uygulanan hastalarının %8'inde görüldü (14).
TARTIŞMA
Ameliyat olan hastalarda pulmoner komplikasyonların önlenmesinde kullanılan yardımcı PEP
yöntemlerinin etkinliğini karşılaştıran çalışmaların incelendiği bu sistematik derlemede,
çalışmaların

tümü

randomize

kontrollü

deneysel

araştırma

tasarımında

yapıldığı,

çalışmalardan beşinin kardiyak cerrahi geçiren, birinin ise göğüs travması bulunup göğüs tüpü
takılan ve örneklem büyüklüğü 30 ile 145 hasta arasında değişen hasta grubunda
değerlendirildiği görüldü. Yapılan ameliyatın yeri hastalarda pulmoner komplikasyonların
gelişimi açısından oldukça önemlidir. Pulmoner komplikasyonların görülme oranı abdominal
ve toraks cerrahisi uygulanan hastalarda yüksek oranlarda görülmektedir (15). Çalışmalarda
özellikle toraks boşluğuna yapılan müdahaleleri içeren pulmoner komplikasyonların gelişimi
açısından yüksek riskli hasta grubunda kullanılan PEP yöntemlerinin karşılaştırılması
komplikasyonların önlenmesinde bu yöntemlerin riskli hasta gruplarında uygulanabileceğini
göstermektedir.
Ameliyat olan hastalarda pulmoner komplikasyonların önlenmesinde karşılaştırılan yardımcı
PEP yöntemlerinin şişe üfleme egzersizi, inspirasyona dirençli PEP maske, spirometre, balon
üfleme egzersizi olduğu belirlendi. Bir çalışmada geliştirilen mekanik bir PEP cihazının
etkinliği diğer yöntemlerle karşılaştırıldı. Pulmoner fonksiyon, atelektazik alanlar, kan gazı
değerleri ve pulmoner komplikasyon görülme oranı açısından etkinlikleri değerlendirildiğinde
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bazı çalışmalarda şişe üfleme egzersizinin üstün olduğu, bazı çalışmalarda ise diğer
yöntemlerle

arasında

farkın

bulunmadığı

belirtildi.

Pulmoner

komplikasyonların

önlenmesinde etkinliğinin diğer yöntemlerle benzer olması ucuz, basit ve kullanım kolaylığı
olması açısından tercih edilmesine neden olmaktadır. Spirometre ya da diğer ticari cihazların
bulunmadığı,

maddi yetersizlikler nedeniyle

alınamaması

ya

da

tedarik sıkıntısı

yaşanmasından dolayı şişe üfleme egzersiz yönteminin alternatif olarak uygulanması
hastalarda ameliyat sonrası pulmoner komplikasyonları azaltabilir.
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Tablo 2. Ameliyat Olan Hastalarda Ameliyat Sonrası Pulmoner Komplikasyonların Önlenmesinde Kullanılan Yardımcı PEP Yöntemlerinin
Etkinliğinin Karşılaştırıldığı Çalışmalar
Yazarlar

Çalışma

ve Yıl

Tipi

Örneklem Büyüklüğü

Bulgular
Spirometre grubu ve balon üfleme egzersiz grubundaki nefes darlığında
önemli bir iyileşme sağladı. Zorlu Vital Kapasite (FVC), 1. sn'deki Zorlu

Rafaqat ve
ark. (2016)

Randomize
Kontrollü
Deneysel

60 Göğüs Tüpü olan Göğüs Travmalı
Hastalar
(30 Spirometre Grubu,
30 Balon Üfleme Egzersiz Grubu)

Ekspiratuar Volüm (FEV1), oksijen saturasyonu (SPO2), solunum sayısı (RR)
ve göğüs Genişlemesi için p değeri 0,00 idi. İki grup arasındaki tedavi sonrası
farklılıklar istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. FVC, FEV1, SPO, RR ve
Göğüs Genişlemesi için p değerleri sırasıyla 0,660, 1,00, 0,216, 0,927 ve
0,636'dır.
Çalışmanın sonucu hem spirometre hem de balon üfleme egzersizinin eşit
derecede etkili olduğunu göstermektedir.
Ameliyattan dört gün sonra tüm pulmoner fonksiyon değişkenleri

Shamsi ve

Randomize

Khan

Kontrollü

(2014)

Deneysel

30 Koroner Arter Baypas Ameliyatı Olan

ameliyat öncesi değerlere göre üç grupta anlamlı olarak azaldı (p <0,0001).

Hasta

Ameliyat sonrası dördüncü günde pulmoner fonksiyon değişkenlerindeki

(10 Şişe Üfleme Egzersiz Grubu,

göreli azalma şişe üfleme grubunun total akciğer kapasitesi (TLC)’nde

10 İnspirasyon Dirençli PEP Maske

(p=0,01), fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC)’de (p=0,05) ve zorlu

Grubu,

ekspiratuvar hacmi (FEV)’nde (p=0,05) anlamlı olarak daha az azalma olduğu

10 Derin Solunum Egzersiz Grubu)

gösterildi. Sol akciğerde veya sağ akciğerde atelektazi oluşumunda üç grup
arasında anlamlı fark yoktu.
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Şişe üfleme egzersizinin akciğer fonksiyon bozulmasını engelleyen,
hastalar tarafından iyi kabul edilen, kolayca öğrenilebilecek ve daha karmaşık
tekniklerin yanı sıra işe yarayacak ucuz bir yöntem olduğu belirtildi.
Atelektazi, derin solunum egzersizi yapmayan gruba göre şişe üfleme
90 Koroner Arter Baypas Ameliyatı Olan
Westerdahl

Randomize

Hasta

ve ark.

Kontrollü

(48 Şişe Üfleme Egzersiz Grubu

(2005)

Deneysel

42 Derin Solunum Egzersizi Yapmayan
Grup)

egzersiz grubunun yarısında görüldü, bazal seviyede %2,6±2,2'ye karşılık
%4,7±5,7'ye (p<0,045) ve apikal seviyede %0,1±0,2'ye karşılık %0,3±0,5'dir
(p<0.01).
Derin solunum egzersizi yapmayan grup ile karşılaştırıldığında, şişe
üfleme egzersiz grubundaki hastalarda ameliyat öncesi FVC (%71±12'ye,
%64±13'üne; p<0.01) ve FEV1 (%71±11'e %65±13'üne karşılık, p <0.01)
değerlerinin anlamlı olarak azaldığı görüldü.
Derin nefes egzersizleri atelektazik alanda diyafragmanın 1 cm
üzerindeki toplam akciğer alanın %12,3±7,3'ten %10,2±6,7'ye (p<0,0001) ve

61 Kardiyak Cerrahi Olan Hasta Grubu
Westerdahl

Randomize

(21 Mekanik Cihaz Grubu,

ve ark.

Kontrollü

20 Şişe Üfleme Egzersiz Grubu,

(2003)

Deneysel

20 İnspirasyon Dirençli PEP Maske
Grubu)

diyafragmanın 5 cm üzerindeki toplam akciğer alanın %3,9±3,5'den
%3,3±3,1'e (p <0.05) anlamlı bir düşüşe neden oldu. Solunum teknikleri
arasında fark bulunmadı.
Havalandırılmış akciğer alanı %5 arttı (p <0.001). Parsiyel oksijen
basıncı (PaO2), 0.2 kPa (p<0.05) artarken; parsiyel karbondioksit basıncı
(PaCO2), üç grupta değişmedi. 30 derin solunum egzersizinden sonra
atelektatik alandaki belirgin azalma, havalanan akciğer bölgesinde artış ve
PaO2'de küçük bir artış olduğu bulundu. Üç solunum tekniği arasında fark
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bulunmadı.
Operasyondan dört gün sonra, her üç grupta da FVC, inspiratuar kapasite
(IC), FEV1, FRC, TLC ve tek nefesteki karbon monoksit (CO) difüzyon
kapasitesinde belirgin azalma vardı (p <0.0001).
98 Koroner Arter Baypas Ameliyatı Olan
Westerdahl

Randomize

Hasta

ve ark.

Kontrollü

(36 Şişe Üfleme Egzersiz Grubu,

(2001)

Deneysel

30 İnspirasyon Dirençli PEP Maske,
32 Derin Solunum Egzersiz Grubu)

Tedavi grupları arasında büyük bir farklılık bulunmadı, ancak solunum
fonksiyonundaki bozulma, şişe üfleme egzersizinin kullanıldığı grupta
kullanılarak daha az işaretlendi.
Şişe üfleme egzersizinin kullanıldığı grupta, derin solunum grubuna
kıyasla TLC’nde (p = 0.01) belirgin bir şekilde daha az azalma olurken, IRPEP grubu diğer iki gruptan önemli ölçüde farklı değildi.
Şişe üfleme egzersizinin hastalar tarafından iyi kabul edilen ve kolayca
öğrenilebilecek ve daha karmaşık tekniklerin yanı sıra işe yarayacak ucuz bir
yöntem olduğu belirtildi.

145 Kardiyak Cerrahi Olan Hasta Grubu
Iverson ve
ark. (1978)

Pulmoner

komplikasyonlar,

IPPB

grubu

hastalarının

%30'unda,

Randomize

(42 Aralıklı Pozitif Basınçlı Solunum

spirometre kullanan hasta grubunun %15'inde ve şişe üfleme egzersiz grubu

Kontrollü

(IPPB) Grubu,

hastalarının %8'inde ortaya çıkmıştır. IPPB grubu hastalarının maliyeti de

Deneysel

45 Şişe Üfleme Egzersiz Grubu,

spirometre kullanan hasta grubu veya şişe üfleme egzersiz grubu

48 Spirometre Grubu)

hastalarından çok daha fazlaydı.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
İncelenen çalışmalar sonucunda, ameliyat olan hastalarda pulmoner komplikasyonların
önlenmesinde kullanılan yardımcı PEP yöntemlerinin pulmoner fonksiyon açısından
karşılaştırıldığı, yaygın olarak karşılaştırılan yöntemin şişe üfleme (blow bottle) egzersiz
yöntemi olduğu görüldü. Ameliyat sonrası pulmoner fonksiyonun geliştirilmesinde şişe
üfleme egzersizi basit, ucuz ve güvenilir bir yöntem olarak önerilmektedir. Diğer yardımcı
PEP yöntemlerinin de ameliyat sonrası pulmoner komplikasyonların önlenmesinde etkinliği
incelenmelidir.
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SS-158 AMELİYATHANE ORTAMI: GEÇMİŞ, GÜNÜMÜZ VE GELECEK
THE OPERATING THEATER ENVIRONMENT: PAST, TODAY AND FUTURE
Fatma DEMİR KORKMAZ, Yelda CANDAN DÖNMEZ, Hatice Eda YOLTAY
Ege Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
ÖZET
Ameliyathane ortamı dönemin ihtiyaçlarına göre gelişim göstermiştir. Bilim ve teknoloji
alanındaki hızlı değişim ve gelişim ameliyathane ortamlarının daha gelişmiş özelliklerde
olmasını sağlamaktadır. Bu durum ameliyathane hemşirelerinin girişimlerini doğrudan
etkilemektedir. Ancak teknolojinin hızla gelişmesi gelecekte de ameliyathane ortamının
değişim ve gelişim göstermeye devam edeceğini göstermektedir. Bu nedenle hemşirelerin
kendilerini geliştirmeleri ve kaliteli bakım verebilmeleri için bu gelişmeleri takip etmeleri
gerekmektedir. Bu makalede ameliyathane ortamının tarihsel süreçte değişimi ile birlikte
yapılan çalışmalarla gelecekte olması beklenen ameliyathane ortamı incelenmiştir.
Tarihsel sürece bakıldığında ameliyatların yaralanan ilk insanla başladığı ve buna bağlı olarak
ameliyathane ortamının hızla geliştiği görülmektedir. Günümüzde modern ameliyathaneler,
hastanelerin ileri teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı, çeşitli cerrahi teknik ve
yöntemlerin kullanıldığı ortamlar haline gelmiştir. Bu nedenle cerrahi ekipte önemli bir yere
sahip olan hemşirelerinde teknolojik araç ve gereçlerin kullanımı ile ilgili kendilerini
geliştirmeleri ve gelişmeleri takip etmeleri mesleki açıdan önemlidir. Ayrıca günümüzde
gelişmekte olan ameliyathane ortamında yapılacak çalışmalar ve gelişen teknoloji ile daha iyi
duruma geleceği düşünülmektedir.

ABSTRACT
The operating theater environment has developed according to the needs of the times. Rapid
change and development in the fields of science and technology have provided the operating
theater environment with more developed characteristics, and this has directly affected the
activities of operating theater nurses. However, rapid developments in technology mean that
the operating theater environment will continue to change and develop in the future also. For
this reason, nurses must themselves develop, and keep abreast of these technological
developments in order to be able to provide quality care. This article examines the historical
process of change in the operating theater environment, as well as the operating theater
environment.
In conclusion, it is important from a professional point of view that nurses, who form an
important part of the surgical team, should develop their use of technological equipment and
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keep up with developments. In addition, it is thought that the operating theater environment,
which has now reached this good condition, will develop to a still higher level in the future
with further work and the application of new technologies.
GİRİŞ
Geçmişteki Ameliyathane Ortamı
Tarihteki en eski ameliyathane 1600 yılında Padua’da Aquapendenteli Heirnymus
Fabricus’un yapılmış ve ameliyathane eğitimi amacıyla kullanılmıştır (1,2). Bu dönemde
cerrahlar cerrahi alet kutusuyla birlikte giderek ameliyatları hastaların bulundukları yerlerde
(ev, kamp, sokak, savaş alanları vb.) gerçekleştirmiştir (1,2,3). Müdahaleler sadece acil veya
hayatı tehdit eden durumlar ile sınırlı kalmış, cerrahi girişim olarak apse boşaltılması,
insizyon, sinüs, fistül ve ampütasyon yapılmıştır (1,2,3).
Mısır döneminde (Milattan Önce 3000) ameliyatlar hasta evlerinde yapılıyordu. Mısır
döneminden orta çağın sonuna kadar cerrahi aletler geliştirildi (2).
Roma döneminde ameliyatlar için askeri çadırlar kuruldu. Bu dönemde teknik uygulamalar
başladı(2).
İslam döneminde (10. ve 11. yüzyıl) eğitime verilen önemden dolayı amfi şeklinde ya da
ameliyatların izlenebileceği seyircili ameliyathaneler kuruldu (4,5,6). Ameliyathane ilk defa
bu dönemde bağımsız bir yer olarak ayrıldı. Abdul Qassim Al-Zahrawi (10. yy) İslam
döneminin en önemli cerrahlarından birisidir. Ayrıca tıp ansiklopedisini yazdı. Bu ansiklopedi
de cerrahi ortam, aletler, tedavi, yara bakımı ve dikiş konusu yer almaktadır (5,6). Amfi
ameliyathanelerde vakayı gözlemlemek ve öğrencilere eğitim vermek amacıyla birkaç sıra
koltukla çevreli ortasında ameliyat masası ve sandalyeler yer almaktaydı (4). Cerrahlar kan
bulaşından kendilerini korumak için sadece vücudun ön tarafını koruyan önlükler giymişlerdir
(2,7). Ameliyat malzemeleri ve cerrahi aletler sterilize edilmiyor ve cerrahlarda ameliyat
esnasında eldiven kullanmıyorlardı. Ayrıca daha önceki ameliyatlarda giydikleri kan, irin
bulaşlı önlükleri giyerlerdi (2,7).
Orta çağda (400-1450) tıbbi bilgi pek gelişmediği için ameliyathane ortamının gelişiminde de
biraz gerileme yaşandı. Ameliyatları berber cerrahlar yapmaya başladı. Bu dönemdeki berber
cerrahlar ameliyatları az bir eğitimle yapmışlardır. Ayrıca antisepsi konusunu bilmedikleri
için cerrahi sonrasında sıklıkla komplikasyonlar ve ölümler görülüyordu. Bu dönemde ayrı bir
ameliyathane yoktu. Herhangi bir ortamda ya da açık havada ameliyatlar yapılmaya başlandı.
Ameliyat yapmak için ahşap masalar ve ortamda bitkilerle dolu raflar vardı (1,3,8,9,10).
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Ortaçağ’dan sonra cerrahiyi profesyonel seviyeye yükseltmek için bazı çalışmalar yapılmıştır.
Bu çalışmaları yapan en önemli kişi Fransız cerrah Ambroise Pare (1517-1590)’di
(1,3,8,9,10). Pare, ampütasyonlar sırasında aşırı kanamayı önlemek amacıyla kan
damarlarının bağlanması için ligat (iplik veya tel gibi metal) kullanmıştır (1,3,8,9,10). 19.
yüzyılda anestezi (ağrıyı azaltmak için teknikler), aseptik yöntemler ve aletlerin sterilizasyonu
tam anlamıyla başlamıştır.
Napolyon Savaşları (1766-1842) sırasında ameliyatlar için tekrar çadır sistemi kuruldu.
Çadırların içinde ahşap bir masa yer alıyordu ve burada ameliyatlar gerçekleştiriliyordu
(1,3,8,9,10).
Avrupa’nın önde gelen şehirleri Almanya, Fransa, Avusturya, İngiltere ve Amerika’da 18001900 yılları arasında ameliyathane işletme ve öğretim ortamı olarak hastane içinde ayrı bir yer
olarak yapıldı (9,10,11). Bu dönemde antisepsi ve sterilizasyon kavramları ortaya çıktı. Tenon
tarafından 1788 yılında ameliyatların ayrı odalarda yapılması önerilmiştir (9,10,11). Bu
dönemde yeterli olanaklar mevcut olmadığı için gerçekleştirilemedi. New York’da 1878’de
cerrah Stephen Smith tarafından amfi şeklinde olan ameliyathane nonsteril bölgelere ayrıldı
ve ana ameliyathane odası oluşturuldu. Oluşturulan alan cam bölmelerle ayrıldı (1,9,10,11).
Amfi biçiminde olan ameliyathaneler 1898 yılına kadar kullanıldı (9,10,11). Alman cerrah
Gustav Neuber 1884 yılında, otoklav kullanarak önlük, ayakkabı kılıfı gibi malzemeleri
sterilizasyonu yapmıştır. Ayrıca aseptik çalışma koşullarını sağlamak için bir takım
uygulamaları kısıtlamıştır. Duvar, zemin, eller ve kollar cıva klorür ile yıkanmış ve düz
yüzeyli alet, zemin ve raflar 1885 yılında kullanılmıştır. Neuber enfekte ve enfekte olmayan
hastalar için ayrı ameliyat salonları kullanmış ve filtrelenmiş havanın kullanımını başlatmıştır
(9,10,11). William Halsted 1890’da tarafından ameliyat esnasında eldiven kullanılmayı
başlanmıştır (11). Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nde aseptik tekniklerin
uygulanmasına Charles McBurney öncülük etmiştir (11).
I.Dünya Savaşı sırasında cepheye yakın olan binalar ameliyathane olarak kullanılmıştır.
Sterilizasyon ve antisepsi kavramları bu dönemde daha çok benimsenmiştir. Buna bağlı olarak
ameliyathane kıyafeti, eldiven, ellerin yıkanması bu dönemde uygulanmaya başlanmıştır.
II.Dünya Savaşı sırasında birden fazla hastanın aynı anda ameliyat olmasını sağlayacak
şekilde ameliyathaneler tasarlanmıştır. Ameliyathanenin çevresel tasarımı bu dönemde
gelişmiş olup, modern ameliyathane ortamının temeli atılmıştır (1,2,3,8,9,10). Bu dönemden
sonra ameliyathane ortamı hızla gelişmiştir.
Ameliyat odaları ve alanlarının tasarımı yıllar içinde cerrahideki ihtiyaç ve uygulamalara göre
değişmiştir. Anestezi konusunun ortaya çıkması sonrasında ameliyatlar ayrı bir odada
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yapılmaya başlanmıştır. Antisepsi konusu ile birlikte enfeksiyonu ortadan kaldırmak için amfi
şeklinde olan ameliyathanelerin şekli değişmiş, ekipmanlar daha iyi tasarlanmaya başlamıştır.
Ayrıca ameliyat odasındaki köşeler yuvarlatılmış, saplı aletler kullanılmaya başlanmış, eller
yıkanmaya ve maske takılmaya başlanmıştır (12,13). Bunların dışında enfeksiyona yönelik
yapılan değişimler ise;


Septik olgular (Bulaşıcı Hastalıklar Hastanelerinde)



Ameliyat ortamındaki izleyicilerin (halktan insanlar ve teknisyenler vb.) azaltılması



Ameliyathane alanı oluşturulması, ekipmanlar için fiziksel bariyerlerin konulması



Temiz ve steril bölgelerin ayrılması



Ameliyat kıyafetlerinin geliştirilmesidir (14).
TARİHSEL SÜREÇTE AMELİYATHANEDE KULLANILAN MALZEMELER
Eski Mısırlılar M.Ö. 2500’e kadar bakırdan yapılmış keskin aletler kullanmışlardır.
Yunanlılar ve Romalılar forseps, bıçak, prob ve neşter kullanarak ampütasyon yapmışlardır
(12,13,15).
Kesi yapmak için çelik veya bronzdan yapılmış neşterler kullanılmıştır. Scapels çelikten,
bronzdan veya iki metalden (çelik bırak ve bronz sap gibi) bir araya getirilmiştir. Baden’deki
bir askeri hastane, geniş bir tıbbi araç koleksiyonu üretmiştir. Eski neşterler hemen hemen
aynı biçimdeydi (12,13,15).
Ekartör, uzun ince metal aletler, problar olarak ve küçük doku parçalarını daha kolay manevra
etmek için kullanılıyordu. Hookslar, Yunan ve Roma cerrahları tarafından düzenli olarak
kullanılan enstrümandır. Ekartörlerin keskin ve küt iki şekli bulunmaktaydı. Günümüzde
halen kullanımı devam etmektedir (12,13,15).
Kemik matkapları, şarap mantarı vidalarına benzeyen, kafatasındaki kemik dokusunu
kafatasından çıkarmak ve kemiğe saplanan kurşun vb. nesneleri çıkarmak için kullanılmıştır.
Kemik forsepleri ise parmak ile çıkarılması zor olan küçük parçaları çıkarmak için
kullanılmıştır (12,13,15).
GÜNÜMÜZDE VAROLAN EN ESKİ AMELİYATHANELER



Londra’daki Eski Ameliyat Odasıdır. 1822’de inşa edilmiş, günümüzde cerrahi tarihi müzesi
olarak kullanılmaktadır.



İtalya’da Padova Üniversitesi’nde Palazzo Bo’da da tarihi ameliyathane vardır. Anatomist
Girolamo Fabrizio d’Acquapendente tarafından 1594’te inşa edilmiştir.
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Boston’daki 1824 yılında inşa edilen bir başka ünlü ameliyathanede Ether Dome’dur.
Günümüzde konferans salonu olarak kullanımı devam etmektedir.



Philadelphia’daki Pennsylvania Hastanesi’nde 1804 yılında inşa edilen ameliyathane
kullanılmaktadır (16).
GÜNÜMÜZDE AMELİYATHANE ORTAMI
Günümüzde modern ameliyathaneler hastanenin ayrı bir yerinde olup, sterilizasyon, antisepsi
ve dezenfeksiyon kurallarına bağlı olarak bölümlere ayrılmıştır. Ameliyathaneler kısıtlanmış
alan, yarı kısıtlanmış alan ve kısıtlanmış alan olarak ayrılmaktadır (17,18). Ameliyathanelerin
belirli bir sistemi bulunmaktadır. Bunlar;

1. Cerrahi destek sistemi (fiziksel yapı)
2. Ameliyathane içi trafik (ameliyathaneye giriş-çıkışlar)
3. İletişim sistemi
4. Ameliyathane yönetimi
Ameliyathane odası ve yardımcı alanlar (giyinme odası, bekleme alanı, PACU vb.)
gelişmiştir(17,18). Ortamın nemi ve sıcaklığı ayarlanabilmektedir. Aydınlatma ve
havalandırma sistemleri gelişmiştir. Cerrahi aletlerin sterilizasyonu sağlanmaktadır.Ayrıca
endoskopik ve laparoskopik cerrahi, robotik cerrahi, uzaktan kontrollü cerrahi, sanal
endoskopi, beyin cerrahisi için bilgisayarlı navigasyon sistemleri, doku ve organların nakli,
kullanılamaz duruma gelmiş olan vücut parçalarının yerine kullanılabilen materyaller
yerleştirme gibi ameliyatların yapılabilmesi için malzemeler (hibrid ameliyathane, skopili
ameliyathane vb.) modern ameliyathaneler içinde yer almaktadır (17,18,19).
GELECEKTE AMELİYATHANE ORTAMI
Gelecekte ameliyathane ortamında monitörlerin kullanımının artması, çalışma ekibinin
ergonomisinin daha çok önem kazanması, telekomünikasyon alanındaki gelişmelerle
ameliyathane ortamında görsel-işitsel teknolojinin kullanımı giderek artacak ve cerrahların
dünyanın herhangi bir yerindeki meslektaşları ile iletişim kuracağı düşünülmektedir.
Hastaneler, ameliyathanelerin geliştirilmesi için dijital teknolojilere yatırım yapmaktadır.
İleriki

zamanlarda

bilgisayar

kontrollü

robotların

ameliyathanede

kullanılacağı

öngörülmektedir (17,20,21). Üç boyutlu(3-D) rekonstrüksiyonlar dahil intraoperatif
görüntüleme (ameliyat masasında X-ışınları ve diğer testler), robotik cerrahi ve bilgisayar
destekli cerrahide gelişim yaşanacağı düşünülmektedir (17,20,21). Ayrıca bazı hastanelerde
görüntüleme ekipmanlarıyla birleştiren “hibrit” ameliyathaneler kurulmaya başlanmış olup
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hibrit ameliyathanelerin giderek önem kazanacağı düşünülmektedir. Yüzyıllar boyunca
ameliyathane ortamında değişiklikler görülmüştür. Günümüzde yapılan özel ameliyatların
(transplantasyon gibi) gelecekte daha iyi bir şekilde yapılması için amfi şeklindeki
ameliyathanelere geri dönüş başlamıştır. Gelecekte modern teknoloji ile donatılmış amfi
şeklindeki ameliyathanelerin olacağı düşünülmektedir (17,19,20,21). Sonuç olarak ameliyat
ekibinin bir parçası olan ameliyathane hemşirelerinin tarihsel süreçteki ve gelecekte
ameliyathanede kullanılacak teknoloji ve dijital aletlerle ilgili gelişmeleri takip etmeleri
hemşirelik mesleği için oldukça önemlidir.
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SS-159 CERRAHİ DİKİŞ MATERYALLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
HISTORICAL DEVELOPMENT OF SURGICAL SUTURE MATERIALS
Prof. Dr. Türkan ÖZBAYIR1,Arş. Gör. Sinem GEÇİT2
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Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,
İzmir, Türkiye

ÖZET
Cerrahi dikiş materyali, cerrahi nedeniyle açılan veya tesadüfen kesilen vücut dokularını,
yaranın iyileşmesini sağlanıncaya kadar birbirine yaklaştırmak, kanamayı veya diğer akışkan
sızıntıları önlemek amacıyla kullanılan doğal veya sentetik, steril cerrahi dikiş malzemesidir.
Yaralı bir dokuda cerrahi dikiş ipliği kullanmanın temel amacı ise; dokunun mekanik destek
olmadan normal gerilim kuvvetlerine karşı koymaya yetecek mukavemete ulaşıncaya kadar,
yara dudaklarını karşılıklı tutmaktır. Bu bağlamda ameliyathane hemşireliğinde cerrahi dikiş
materyalleri önemli bir yere sahiptir.
Cerrahi dikiş materyalleri emilebilen ve emilemeyen materyallerden oluşmaktadır. Doğal
emilen cerrahi dikiş materyalleri; katgüt, poliglikolik asit, poliglaktin asit, polidiaksonon,
poliglikonat ve poliglekapromdur. Emilemeyen cerrahi dikiş materyalleri ise; ipek, poliamid,
polipropilen, poliester, paslanmaz çelik tel ve cerrahi staplerdir.
Cerrahi dikiş materyalleri 4000 yıldan beri cerrahlar tarafından kullanılmaktadır. M.Ö.2000
yıllarından kalma tıbbi yazılarda, bağlamak ve dikmek amacıyla tel ve sinir kullanıldığına dair
ifadeler yer almaktadır. Bilinen en eski cerrahi eser olan Edwin Smith papirüsü, objektif,
sistematik bir yaklaşım ile cerrahi tedavide yara bakımını anlatmaktadır. İnsan bedenine
uygulanmış ve günümüze kadar korunmuş bilinen en eski dikiş, yaklaşık M.Ö 1100, 21. Mısır
Hanedanlığına ait mumya üzerinde, karın, diz ve dirsek bölgesine ip ile atılmış dikiştir.
Yunanlı hekim Galen ilk kez 1800 yıl önce ipek ve katgüt’den bahsetmiştir.
Cerrahi dikiş materyallerinden 1930’a kadar kullanılanları genelde katgüt ve ipek, az miktarda
keten ve pamuk olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında 1941’de naylon ile
başlayarak sentetik lifler kullanıma girmiştir. Ardından poliesterler, poliakrilonitriller,
poliolefinler kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cerrahi dikiş materyalleri, yara, yara bakımı

ABSTRACT
Surgical suture is a natural or synthetic, sterile surgical suture material used to bring the tissue
of the body opened or coincidentally cut to the extent that the wound is healed and to prevent
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bleeding or other fluid leaks. The main purpose of using surgical suture in an injured tissue is;
is to hold the wound lips intact until the tissue has sufficient strength to resist normal tension
forces without mechanical support. In this context, surgical sutures have an important place in
the operating room nursing.
Surgical sutures are absorbable and non absorbable materials. Naturally sucked surgical
sutures; catgut, polyglycolic acid, polyglactin acid, polydioxonone, polyglycone and
polyglycoprom. Non-absorbable surgical sutures are; silk, polyamide, polypropylene,
polyester, stainless steel wire and surgical stapler.
Surgical sutures have been used by surgeons for over 4000 years. The medical articles dating
from 2000 BC contain statements that wire and nerve are used to tie and sew. Edwin Smith
Papyrus, the oldest known surgical work, describes wound care in surgical treatment with an
objective, systematic approach. The earliest known suture applied to the human body and
preserved to the present day, about 1100 BC, is on the mummy of the Egyptian dynasty.
Greek physician Galen mentioned silk and catgut for the first time 1800 years ago.
Surgical suture materials used until 1930 are generally catgut and silk, small amount of linen
and cotton. Starting with nylon in 1941 during and after the Second World War, synthetic
fibers were introduced. The polyesters, polyacrylonitrile, polyolefins were then used.
Key Words: Surgical suture materials, wound, wound care
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olarak

tanımlanmaktadır ve yaranın bakımı ve tedavisi ile ilgili uygulamalar insanlığın var oluşu
kadar eskidir (1). Yara tedavisinde amaç; mekanik doku hasarının giderilmesi, kanamanın
durdurulması, enfeksiyon gelişiminin engellenmesi ve doku fonksiyonlarının yeniden
kazanılmasıdır (2). Yara iyileşme sürecinde yaranın iyileşmesini etkileyen bir çok faktör
bulunmaktadır ve bu faktörlerden birisi de dikiş materyalleridir. Dikiş materyallerinin tarihi
ise cerrahi tarihi kadar eskidir (1, 2). Binlerce yıldır dikiş materyali olarak çok farklı
malzemeler kullanılmış olmasına rağmen, asıl değişim tekstil ve endüstriyel sanayinin
ilerlemesi ile 1930’lardan sonra artmıştır (2).
CERRAHİ DİKİŞ MATERYALLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Yara iyileşmesi sağlanmasında yara dudaklarını yakınlaştırmak, tespit etmek ve meydana
gelen kanamaların kontrolünü sağlamak amacıyla kullanılan doğal ya da sentetik malzemelere
cerrahi dikiş denilmektedir ve Latince ‘suture’ kelimesinden kaynaklanmaktadır. Cerrahi
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dikiş anlamı ile ilk olarak M.Ö. 400 yıllarında Hipokrat tarafından kullanılmıştır (3). ‘Suture’
kelimesine ek olarak sadece damar bağlamayı ifade eden ‘ligature’ de Latince kökenlidir ve
ilk olarak Galen tarafından kullanılmıştır (2, 3, 4). Cerrahi dikiş ve bağlama için kullanılmak
üzere çok fazla malzeme seçeneği vardır ve bu nedenle cerrahide yaranın kapatılması ve ideal
yara iyileşmesinin sağlanması için en uygun dikiş materyalinin seçimi oldukça önemlidir (5).
Yara kapatılması için dikiş materyallerinin kullanılmasına dair ilk bilgiler M.Ö. 3000-2500
yıllarına dayanmaktadır (5). Cerrahi dikiş materyallerinin tarihini konu alan yazılı kaynakların
başlangıcı Mısır papirüslerine dayanmaktadır (2). Antik Mısır tıbbi uygulamalarına ait
bilgileri içeren sekiz temel papirüsten (Kahun, Ebers, Hearts, Erman, Londra, Berlin, Chester
Beatty ve Edwin Smith) biri olan Thebes’te 1862’de Amerikalı Egyptologist Edwin Smith’in
bulduğu bu papirüslerde açık yaraların tedavisinde yara kenarlarını yaklaştırmak amacıyla
dikiş kullanıldığından bahsedilmektedir (2, 5). Edwin Smith bu papirüsü 1862 yılında
Mustafa Ağa isimli yerli bir tüccardan satın almıştır. Edwin Smith bu papirüste ‘ydr’ olarak
geçen kelimeyi fark etmiştir ve bu kelime Smith’e göre dikiş anlamına gelmektedir (2, 6).
İnsan bedenine uygulanmış ve günümüze kadar korunmuş bilinen en eski dikiş 21. Mısır
Hanedanlığı’na ait mumya üzerinde tespit edilmiştir ve karın, diz ve dirsek bölgesine ip ile
atılmıştır (6). Antik dönemde cerrahi dikiş materyali olarak at kılı, kuru tendon ya da
bağırsak, şerit şeklinde düzenlenmiş hayvan derisi ve saç gibi iplik benzeri malzemeler ile
karınca kancaları gibi malzemeler de kıskaç olarak dikiş amacıyla kullanılmıştır (3, 4).
Karınca

kıskaçlarının

günümüzde

kullanılan

‘klips’lerin

öncülleri

olarak

değerlendirilmektedir (2). Bu yöntemde; savaş karıncaları olarak da adlandırılan ‘Oecophylla
smaragdina’ isimli özel bir tür karıncanın güçlü çeneleri yara dudaklarına yaklaştırılarak
yarayı ısırması sağlanır ve sonrasında da karıncanın kafası kopartılırdı. Aynı zamanda
karıncanın ağzından salgılanan formik asidin de antiseptik özellikte olması da yöntemin diğer
ilginç bir özelliğidir (2, 7).
Antik çağın ileri uygarlıklarının yaşadığı Hindistan’da M.Ö. 1200-700 arasında yazıldığı
düşünülen Veda isimli kutsal kitaplara dayanan Ayurvedic tıbbın detayları, Charaka Samhita,
Sushruta Samhita ve Ashtangha Hridaya Samhita isimli üç büyük eserde toplanmıştır (2, 5,
8). Sanskritçe dilinde yazılmış olan bu kitaplardan Sushruta Samhita’da, yaralara dikiş
uygulanması ve kullanılan dikiş materyalleri ayrıntılı olarak ilk kez tanımlanmıştır ve dikiş
materyali olarak; karınca kıskaçları, at kılı, hayvanların sinir ve tendonları, pamuk, keten
ipliği, hint keneviri ve ağaç kabuğu liflerinden yararlanıldığı belirtilmiştir (2, 5, 9, 10).
M.Ö. beşinci yüzyılda Hipokrat’la başlayan bilimsel devir, günümüz pozitif tıp bilimlerinin
temelini oluşturmaktadır. Bu dönemde dini, mistik inanışların etkin olduğu antik tıp, laik ve
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ampirik özellik kazanmış ve özellikle hasta ve hastalığa yaklaşım değişmiştir (2). M.Ö. 460
yılında İstanköy adasında doğan Hipokrat’a göre; ilaçların iyileştiremediği hastalıklar bıçakla
tedavi edilirdi. Hipokrat yazmalarında; temiz yaranın hızla iyileştiği belirtilmiş, yara
dudaklarını yakınlaştırmanın iyi olacağı ve hemoztaz için dağlama metodunun uygulanması
önerilmiş ve primer-sekonder iyileşme ilk olarak bu yazmalarda tanımlanmıştır (2, 5, 11).
Hipokrat sadece yüzeyel yaralara dikiş uygulamış ve dikiş malzemesi olarak da hayvan
tendonları, fasya şeritleri gibi farklı lifler önermiş, kemik tespitinde ise altın tel kullanmıştır.
Aynı zamanda ‘Yaralar Üzerine’ isimli eserinde dikiş malzemelerinin sıcak zeytinyağı ile
ıslatılmasını önermiştir ve bu yöntemi sterilizasyon için bir kanıt olarak kabul edilmektedir (2,
11, 12).
M.S. ilk yüzyılda Roma’da yaşayan Latin asıllı Aurelius Cornelius Celsus, ‘De Medicina’ adlı
eserinde dikiş uygulamasının kolay olması için materyalin yumuşak ancak bükülmüş olmayan
özellikler içermesi gerektiğini belirtmiştir ve insan saçının yumuşak doku dikişlerinde
kullanımını tanımlamıştır (6, 9). Celsus aynı zamanda bağırsak dikişi, ‘twisted’ dikişleri ve
hemostaz için damar bağlama (ligatür) yönteminin detaylarını ilk olarak açıklayan batılı
araştırıcıdır (11).
Roma’nın en ünlü hekimi olan ve M.S. 129-212 yıllarında yaşayan Bergamalı Galen, yara
tedavisinde dokuların yaklaştırılması amacıyla bandaj, metal klips ya da toka ve dikişlerin
kullanılabileceğini belirtmiştir (11, 13). Galen, kanamanın durdurulması amacıyla ligatür
uygulamayı önermiş, katgüt ile de yaranın dikilebileceğini belirtmiştir (2). Daha eski
dönemlerde de bilinmesine karşın katgüt için ilk kaynak M.S. 175’de Galen tarafından
yayınlanmıştır. Kedi bağırsağını anımsatan ‘catgut’ un aslında ‘kitgut’ ya da ‘kit string’
kelimesinden geldiği ve bunun da o dönemlerde kullanılan kemana benzer ‘fiddle’ adı verilen
müzik aleti ve onun telleri ile ilişkili olabileceği belirtilmiştir (2, 4, 14).
En büyük Müslüman hekimi olarak kabul edilen ve 27 Ağustos 865’te Tahran yakınlarındaki
Rey’de doğan Muhammed bin Zekeriya el-Razi, ‘El-Havi fi’t Tıbb’ kitabında dikiş malzemesi
olarak hayvan bağırsağından yapılan katgütü kullanmayı önermiştir (7, 15). Razi’nin
ölümünden yaklaşık 50 yıl sonra doğan İbn Sina, ‘Kanun’ eserinde dikiş malzemesi olarak
kullanılan keten iplikleri gibi malzemelerin özellikle enfeksiyon gelişme riski yüksek olan
anal fistül gibi sorunlu yaralarda hızlıca deforme olduğunu belirtmiş, alternatif olarak domuz
kılını önermiştir. Domuz kılı, tarihteki ilk monofilament dikiş malzemesidir (2). Ayrıca sinir
kesilerinin tedavisinde de primer dikişi ilk kez öneren İbn Sina’dır (6). İslam tıbbının ünlü
cerrahı Zehravi, ‘Kitab-ül Cerrahiye’ adlı eserinde dikiş malzemesi olarak tel, hint keneviri,
hayvan tendonları, insan saçı, pamuk, katgüt ve ipek kullandığını belirterek 200’e yakın
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cerrahi alet tanımlamış ve resimlendirmiş, kanamanın durdurulmasında termal koterizasyonu
önermiştir. Bu eser, cerrahi aletlerin resimlerinin bulunduğu ilk kitaptır. Zehravi, günümüzde
de halen kullanılan ‘double’ dikiş yöntemini tanımlamış, kemik ve bronz materyalden yapılan
düz ya da eğri dikiş iğnesi kullanmıştır (7, 9). Zehravi, karınca yardımıyla kapatma tekniğini
de tanımlamış, bu yöntemi bağırsak köşelerini yaklaştırmada da kullanmıştır (2). Şerefeddin
Sabuncuoğlu, Osmanlı tıbbının ilk cerrahnamesi ‘Cerrahiyyetü’l Haniye’ adlı eserinde dikiş
malzemesi olarak; keten, pamuk, ipek, at-sığır kılı, tiftik ipliği, hayvan bağırsağından yapılan
şeritler, bir halk sazı olan kopuz telleri ve karınca kafalarını kullandığını belirtmiştir (17).
Savaşlarda kullanımı artan barutun şiddetli yaralara neden olması yara tedavisindeki
gelişmelere öncülük etmiştir (2). Fransız askeri cerrah Ambroise Pare (1510-1590) hemostaz
için koterizasyon yerine damar bağlamayı kullanmıştır (5). Pare, ampütasyonlarda kanamayı
durdurmak amacıyla horoz gagasına benzer bir enstrümanla damarları yakalamış ve ipek ile
bağlamıştır (2). Büyük yaraları yaklaştırmak için dikiş atılmasını önermiş, yara dudaklarını
tutmak amacıyla delikli tüpler geliştirmiş ve dikişli yüzeyleri yaklaştırmak amacıyla
yapışkanlı keten şeritler kullanmıştır (9).
Rönesans ile pozitif bilimlerde ki ilerlemelere rağmen dikiş materyallerinde 19. yüzyıla kadar
önemli bir gelişme olmamıştır ve 19. yüzyıl modern cerrahinin doğuşu olarak kabul
edilmektedir. Bu dönemde geliştirilen antisepsi ve asepsi teknikleri ile yarada oluşan
enfeksiyonun giderilmesinde önemli yere sahiptir (2). Antisepsi terimi ilk kez 1750 yılında
John Pringel tarafından kullanılmış ve patojen mikroorganizmaların ortamdan uzaklaştırılması
olarak tanımlanmıştır. Joseph Lister (1827-1912) ise antisepsi terimini cerrahiye uygulamış ve
‘antiseptik cerrahi’ yöntemini geliştirmiştir (18). Lister, yaralara ek olarak dikiş malzemeleri
ve cerrahi enstrümanları da karbolik asit ile dezenfekte etmiş, yara enfeksiyonunun dikiş
materyalinden değil, üzerindeki bakterilerden kaynaklandığını gözlemlemiştir. Ayrıca,
katgütü kromik asitten geçirerek normal katgüte oranla emiliminin geciktirilmesi ve direncini
daha uzun süre koruması sağlanmıştır (5). Ancak Theodor Kocher 1916’da katgüt
kullanımının yara enfeksiyonunu arttırdığını ileri sürmüş ve ipek kullanımını önermiştir (2).
Sanayi devrimi ile dikiş materyallerinin fabrikasyonu kısmen sağlanmıştır. Bunun yanı sıra
Birinci Dünya Savaşı’nda yaralıların tedavisinde yeterli malzemelerin temin edilememesi
cerrahların malzeme temini arayışını arttırmış ve günümüzün en büyük dikiş materyal
üreticisi firmaların kuruluşuna öncülük etmişlerdir. Tekstil sanayinde ki gelişmeler doku
uyumlu, çok fonksiyonlu, steril edilebilen, esnek, dayanıklı ve taşınabilir malzemelerin
üretilmesine olanak sağlamıştır. Kimyasal endüstride sağlanan gelişmeler sentetik ipliklerin
üretilmesine olanak sağlamıştır (2). Emilebilir özellikli ilk sentetik dikiş materyali olan
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polivinil alkol 1931 yılında, emilemez özellikli ilk sentetik iplik olan naylon ise 1941 yılında
kullanıma girmiştir (19). Dikiş malzemeleri için paketleme, sterilizasyon, iğneli ve iğnesiz
üretim 1950’lerin başlarında ilerleme kaydetmiştir (2).
Dikiş malzemelerinin gelişim sürecinde daha esnek ipliklerin üretilmesi önemli bir yere
sahiptir. Polidioksanon, absorbe olabilen, sentetik monoflaman dikiş ipliğidir ve yüksek
gerilme kuvveti ile bakteriyel enfeksiyon varlığında bile sağlamlığını korumaktadır. Bir diğer
sentetik monoflaman dikiş ipliği olan poliglikomatin ise in vitro koşullarda gerilme kuvveti en
yüksek ve en güvenilir dikiş malzemesi olarak belirtilmiştir (2). Tıbbi ürünlerde hayvansal
orijinli ipliklerin kullanımına getirilen kısıtlamalar ve belirlenen standartlar ile 2000’li
yıllarda dikiş malzemesi olarak katgütün kullanımı birçok ülkede yasaklanmıştır. Ülkemizde
de dikiş materyalleri için CE kalite belgesi zorunluluğu getirilmiş ve 2003 yılından itibaren
yürürlüğe girmiştir (20). Ekim 2004 itibari ile dünyada bu kalite standartlarına sahip katgüt
olmadığı için, binlerce yıldır kullanılan katgüt tarihsel sürecini tamamlamıştır (2).
İnsanlık tarihi kadar eski olan yaralanmaların tedavisinde kullanılan dikiş malzemelerinin
gelişimi endüstriyel kimya ve tekstil sanayisinin gelişimi ile gelişmiş ve son 100 yıl içerisinde
ilerleme göstermiştir (2).

KAYNAKLAR
1. Köşlü A. (1996). Yara iyileşmesinde tarihsel gelişmeler. E. C. Çelebi (Ed), Tüm yönleriyle
yara iyileşmesi. (ss. 1-7). Ankara: Ayrıntı Matbaacılık.
2. Atıcı T, Atıcı E, Şahin N. (2010). Geçmişten günümüze cerrahi dikiş ipliklerinin tarihsel
gelişimi. Ulusal Cerrahi Dergisi, 26(4): 233-242. doi: 10.5097/1300-0705.UCD.648-10.02
3. Snyder C. C. (1976). The history of the suture. Plast Reconstruct Surg, 58: 401- 406.
doi:10.1097/00006534-197610000- 00001
4. Goldenberg I. S. (1959). Catgut, silk, and silver- The story of surgical sutures. Surgery, 46:
98-102.
5. Kaymakçı Ş. (2015). Cerrahi dikiş materyalleri. M. Yavuz van Giersbergen, Ş. Kaymakçı
(Ed), Ameliyathane hemşireliği. (ss. 513-526). İzmir. Meta Basım Matbaacılık.
6. Black J. J. (1982). A stitch in time- The history of sutures. Nurs Times, 78: 619-623.
7. Ahmad A. O’Leary J. P. (1997). Observations on early suture materials: the first stitch in
time. Am Surg, 63: 1027-1028.
8. Satyavaki G. V. (2003). The legacy of caraka. Current Science, 85: 1087-1090.
9. Mackenzie D. (1973). The history of sutures. Med Hist, 17: 158-168.

929

10. Tewari M., Shukla H. S. (2005). Sushruta: The father of Indian surgery. Indian J Surg, 67:
230-231.
11. Aldini N. N., Fini M., Giardino R. (2008). From Hippocrates to tissue engineering: Surgi- cal
strategies in wound treatment. World J Surg, 32: 2114-2121.
12. Uğurlu C. M. (1997). Hipokrat. AÜ Tıp Fakültesi Mecmuası, 50: 67-78.
13. Teubner E. (1973). History of ligation and suture materials. Med Welt, 24: 946-950.
14. Karadayı K., Şimşek Ş., Erverdi N. (1999). Cerrahi sütur materyalleri. İnsizyon, 2: 209- 216.
15. Gemci R., Ulcay Y. (2004). Ameliyat iplikleri, tipleri, özellikleri ve krome katgüt ile normal
katgüt arasındaki mukavemet farkları. Uludağ Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık Fakültesi
Dergisi, 9(2): 95-105.
16. Acıduman A., Er U., Belen D. (2008). Geç Osmanlı dönemi eserlerinden Bursalı Ali
Münşi’nin Cerrahname’sinde nöroşirürji bölümleri. Türk Nöroşirurji Dergisi, 18: 5-15.
17. Uzel İ. (1992). Şerefeddin Sabuncuoğlu Cerrahiyyetü’l Haniye. Cilt 1. Ankara. Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları.
18. Öncel Ö., Erdemir Demirhan A.

(1998). Anestezi, asepsi ve antisepsi(Geçmişten gü-

nümüze). İstanbul. Nobel Tıp Kitapevleri.
19. Guhagarkar M. N. (2008). Suturing materials and techniques. Malik N. A. (Ed), Textbook of
oral and maxillofacial surgery. (59-69). New Delhi, Jaypee Brothers Medical Publishers.

930

SS-163 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AMELİYAT SONRASI PULMONER
KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİNDE KULLANILAN POZİTİF
EKSPİRASYON BASINÇ YÖNTEMLERİ
FROM THE PAST TO THE PRESENT: POSİTİVE EXPİRATORY PRESSURE
METHODS USED TO PREVENTİON OF PULMONARY COMPLİCATİONS AFTER
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ÖZET
Pozitif ekspirasyon basınç (PEP) yöntemleri, kullanımının kolay olması, belirli bir eğitim
eksikliği ve kaynak sınırlaması içermemesi, görsel geri bildirim vererek hastanın aktif
katılımını sağlaması, bağımsız olarak hasta tarafından kullanılması, etkili, basit ve ucuz
olması ve hasta kullanımı için sterilizasyon gerektirmemesi açısından sıklıkla tercih
edilmektedir. Ameliyat sonrası pulmoner komplikasyonların önlenmesinde spirometrenin sık
kullanımına karşın, maddi yetersizlikler ya da malzeme alımındaki gecikmeler nedeniyle
hemşireler alternatif PEP yöntemleri üretmek zorunda kalmaktadır. Bu derlemenin amacı,
geçmişten günümüze spirometreye alternatif uygulanan PEP yöntemleri nelerdir? sorusuna
yanıt aranmasıdır.
Ameliyat sonrası dönemde PEP’nı sağlayan basit sistemler geliştirilmiştir. Spirometre yerine
kullanılabilecek alternatif yöntemler; şişe üfleme (blow bottle), balon üfleme (blow balloon),
eldiven üfleme (blow glove) ve kabarcık üfleme (bubble blow) egzersizi gibi geleneksel
yöntemlerdir.
1970'lerden beri kullanılan üfleme şişeleri, basınç farkı seviyeleri sayesinde fonksiyonel
rezidüel kapasitede artış sağlamaktadır. Balon üfleme (blow balloon) egzersizinde alınan
derin bir nefes, esnetilen balona üflenir. Balonun çapı bir cetvel yardımı ile ölçülür. Pulmoner
komplikasyonların önlenmesinde kullanımı önerilmektedir. Eldiven üfleme (blow glove)
egzersizi yönteminde kullanılan düzenek endotrakeal tüpe bağlı bir lateks muayene eldiveni
ile birleştirilmiş bir cihazdır. Bu egzersiz yönteminde büyük, küçük, pudralı ya da pudrasız
eldivenler kullanılmıştır. Kabarcık üfleme (bubble blow) egzersizi, özellikle çocuklarda
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kullanılan bir yöntemdir. Çocuklar bir ağızlığa üfleyerek ya da bir pipet yardımı ile suya
nefesini üfleyerek kabarcıklar çıkartır.
İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’de kullanılan bu
geleneksel PEP yöntemleri ticari olarak temin edilebilen cihazlardan daha yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ameliyat Sonrası Bakım; Cerrahi; Ekspirasyon Basıncı; Hemşirelik;
Komplikasyon, Spirometre.

ABSTRACT
Positive expiratory pressure (PEP) methods are frequently preferred in terms of ease of use,
not have lack of specific training and resource limitation, provide active feedback of the
patient by giving visual feedback, be effective, simple and cheap and not require sterilization
for patient use. Despite the frequent use of spirometry in the prevention of postoperative
pulmonary complications, nurses have to produce alternative PEP methods due to financial
inconveniences or delays in material intake. The aim of study, What are the PEP methods that
are applied alternatively to spirometer the from the past to the present? searching for this
question answers.
Simple systems have been developed to provide PEP in the postoperative period. Alternative
methods that can be used instead of spirometers; traditional methods such as blow bottle,
blow balloon, blow glove and bubble blow exercise.
The blowing bottles used since the 1970s provide an increase in the functional residual
capacity due to the pressure difference levels. A deep breath taken in a blow balloon exercise
is blown into the stretched balloon. The bubble diameter is measured with the aid of a ruler.
Prevention of pulmonary complications is recommended. It is a device that is combined with
a latex examination glove attached to an endotracheal tube in the method of blow glove
exercise. In this exercise method, large, small, powdered or powder-free gloves are used.
Bubble blowing is a method especially used in children. Children bubble by blowing a lid or
using a pipette to blow the watery breath.
These traditional PEP methods used in Sweden, Australia, New Zealand, England, Scotland,
Northern Ireland and Wales are more widely used than commercially available devices.
Key Words: Postoperative Care; Surgery; Expiratory Pressure; Nursing, Complication,
Spirometry.
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GİRİŞ
Dünya çapında her yıl 300 milyondan fazla hasta ameliyat olmaktadır (1). Ameliyat sonrası
ise hastalarda solunum, kardiyovasküler, nörolojik, gastrointestinal, renal sisteme ait pek çok
komplikasyon gelişmektedir (2). Ameliyat sonrası dönemde solunum sistemine ilişkin gelişen
pulmoner komplikasyonlar, morbidite ve mortaliteyi olumsuz yönde etkilemektedir (3,4).
Ameliyat sonrası pulmoner komplikasyonlar, pnömoni, solunum yetmezliği, kronik obstrüktif
akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmesi (5), atelektazi, mukus hipersekresyonu, bozulmuş
mukosiliyer klirensini (6) içermekte ve ameliyat sonrası akciğer volümünün patofizyolojik
azalmaları, solunum kaslarının fonksiyonu, mukosiliyer klirens ve solunum kaslarının ağrı
inhibisyonundan kaynaklanmaktadır (7). Risk faktörlerinin varlığı, tanılanması ve şiddetine
bağlı olarak, atelektaziden akut respiratuar distres sendromuna kadar görülme oranı % 6 ile
%80 arasında değişmektedir. Pulmoner komplikasyonların görülmesinde, yaş, kronik akciğer
hastalıkları, sigara kullanımı, konjestif kalp yetmezliği, obezite, astım, obstrüktif uyku apnesi,
cerrahi alan, cerrahi insizyon tipi, ameliyat süresi, anestezi tekniği, acil cerrahi (4) mekanik
ventilasyon, anestezi, ağrı ve ameliyat sonrası yatak istirahati (6) risk faktörleri arasında yer
almaktadır.
Ameliyat sonrası pulmoner komplikasyon gelişen her yedi hastadan biri, hastaneden taburcu
edilmeden önce hayatını kaybetmekte ve hayatta kalanların ise fonksiyonel durumlarında
bozulma olmaktadır. Böylece, ameliyat sonrası pulmoner komplikasyonların gelişimini
engelleyen herhangi bir müdahale hastanın sağkalımında önemli bir etkiye sahiptir (3).
Pulmoner

komplikasyonların

önlenmesi

ve

azaltılmasında

akciğerlerin

solunum

fonksiyonlarının geliştirilmesi önemlidir (8).
Pozitif ekspiratuar basıncı (PEP) ekspiratuar dirence karşı nefes almaktır. Uygulamalar
farklılık göstersede, hastaya bir cihazla veya gözlemle bir dirence karşı soluk alma, pozitif bir
basınç oluşturarak nefes verme talimatı verilir. PEP için kullanılan üç yaygın endikasyon,
akciğer hacmini arttırmak (Fonksiyonel Rezidüel Kapasite (FRC) ve Tidal Hacim (VT)),
ekspirasyon sonunda akciğerlerdeki gaz volümünde artışı azaltmak ve hava yolu
temizlenmesini sağlamaktır (9). PEP, ekspirasyon sırasında basıncın neden olduğu hava yolu
kollapsını önler ve böylece FRC’yi iyileştirir ve havanın akciğerlere hapsolmasını azaltır.
Havayolunda biriken mukusun atılmasına yardımcı olur. Çalışma prensibi olarak PEP
cihazları, bir eşik veya akış direnci cihazı olarak düşünülebilir. Bir eşik direnci cihazında
direncin önceden ayarlanmış basınç seviyesinden daha yüksek olana kadar hava akışı olmaz.
Direncin önceden ayarlanmış basıncı aşıldığında, cihazla üretilen basınç ekspiratuar akıştan
bağımsız olarak sabit kalır. Bir akış direnç cihazı ile, cihaz içinden ekspiratuar akış yeterince
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yüksek olduğunda PEP üretilir ve üretilen basınç hem cihaz içindeki dirence hem de
ekspiratuar akışa bağlıdır, daha yüksek PEP daha yüksek akışlarla üretilir. Sekresyonların
temizlenmesi için terapötik olarak kabul edilen PEP aralığı 10 ila 20 cmH2O arasındadır (10).
PEP cihazları ise klinik uygulamada hafif aktif ekspirasyon sırasında genellikle 5–20 cmH2O
direnç elde etmek için düzenlenir. Elde edilen basınç, egzersizin performansına, ayarlanabilir
ekspiratuar direncine ve hastanın aktif ekspiratuar akışına bağlıdır (11). Yardımcı PEP
yöntemleri, kullanımının kolay olması, görsel geri bildirim vererek hastanın aktif katılımını
sağlaması, bağımsız olarak hasta tarafından kullanılması, etkili ve ucuz olması açısından
sıklıkla tercih edilmektedir (12). İlk ticari PEP cihazı, 1970'lerde Danimarka'da geliştirildi ve
havayollarında PEP oluşturan bir dirence bağlı bir düzenekti (10, 13).
SPİROMETRE
Ülkemizde ameliyat sonrası pulmoner komplikasyonların önlenmesinde spirometre yaygın
olarak kullanılmaktadır. Spirometrenin kullanımı sırasında ağızlık çevresine dudakların sıkıca
yerleştirilir, spontan nefes alarak, 3-5 saniye tutulur ve akciğerlerin etkili ekspansiyonu
sağlandıktan sonra yavaşça hava verilir. Ameliyat sonrası saatte yaklaşık 10 kez
uygulanmalıdır (14). Yavuz ve ark. (2015) çalışmalarında spirometre kullanım oranı ameliyat
sonrası sırasıyla 1.gün, 2.gün ve 3.gün olarak %90, %81,2, %63,8 olarak bulunmuştur (15).
Bir tedavi tekniği olarak ilk olarak spirometrenin kullanımı Van de Water ve ark. (1972)’na
aittir (16). Daha sonra ise Bartlett ve ark. (1973), hastaya görsel geri bildirim sağlayan ve
etkin derin nefes alma sayısını kaydeden bir spirometre geliştirmiştir (17, 18). BartlettEdward spirometresi 200 ila 2,500 ml arasında değişen bir hacme sahip bir silindir ve
pistondan oluşur. Silindirin üstünde bir hacim göstergesi, batarya ile çalışan bir ampul ve bir
insidans sayacı vardır. Önceden belirlenmiş hacme ulaşıldığında, insidans sayacı tetiklenir ve
bir anahtar, ışığı açarak kapanır. Spirometrede küçük bir sabit sızıntı vardır, böylece hasta
ışığı açık tutmaya devam eder. İnspiratuar akış durduğunda piston düşer ve ışık söner. Işık,
hastaya önceden ayarlanan inspirasyon hacmine ulaşmak için görsel bir ödül sağlar (19).
Bartlett-Edward spirometresi uzun yıllardır standart model olarak kullanılmıştır (16).
Şu an kullanılan spirometreler ise havanın akışına ve hacmine göre iki çeşittir. Havanın
hacminin kullanıldığı spirometre modelinin “fizyolojik” olduğu düşünülmektedir çünkü
eğitim hacmi maksimum inspiratuar kapasiteye veya önceden belirlenen seviyeye ulaşana
kadar sabittir, ancak daha pahalıdır. Voldyne spirometresi böyle bir cihazdır. Hava akışının
kullanıldığı spirometre modeli solunum işini arttırır. Respiron ve Triflo cihazları örneklerdir.
(16).
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Ameliyat sonrası pulmoner komplikasyonların önlenmesinde spirometrelerin sık kullanımına
karşın maddi yetersizlikler ya da malzeme alımındaki gecikmeler nedeniyle hemşireler
spirometre yerine alternatif PEP yöntemleri üretmek zorunda kalmaktadır. Bu derlemenin
amacı, ameliyat sonrası pulmoner komplikasyonları önlemek için spirometre olmadığı
durumlarda hastalara uygulatılabilecek diğer geleneksel PEP yöntemleri nelerdir? sorusuna
yanıt aranmasıdır.
GELENEKSEL POZİTİF EKSPİRASYON BASINÇ YÖNTEMLERİ
Ameliyat sonrası dönemde PEP’nı sağlayan basit sistemler geliştirilmiştir. Bu cihazlar bir
maske veya bir ağızlığın, pozitif basınç sağlamak için bir dirence bağlandığı sistemlerdir (11).
Ameliyat sonrası dönemde pulmoner komplikasyonların önlenmesinde spirometre yerine
kullanılabilecek alternatif yöntemler eldiven üfleme (blow glove), şişe üfleme (blow bottle),
balon üfleme (blow balloon), kabarcık üfleme (bubble blow) egzersizi gibi basit ve ucuz
geleneksel yöntemlerdir (20). İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, İskoçya, Kuzey
İrlanda ve Galler’da derin solunum egzersizinde kullanılan bu geleneksel yardımcı PEP
yöntemleri ticari olarak temin edilebilen cihazlardan daha yaygın olarak kullanılmaktadır.
Tercih etme nedenleri ise, ticari olarak temin edilebilen cihazlarla ve/veya kaynak
sınırlamalarıyla belirli bir eğitim eksikliğini içermemesi, oldukça ucuz olması ve/veya hasta
kullanımı için sterilizasyon gerektirmemesidir (21).
1. Şişe Üfleme (Blow Bottle) Egzersizi
Şişe üfleme egzersizi ekspiratuar direnç üretmek kullanılan bir tekniktir ve tekniğin ilk ortaya
çıkma amacı akciğerleri genişletmektir (12). Şişe üfleme cihazı, kabın içine yerleştirilmiş
boru ile suyla doldurulmuş bir kaptan yapılmış basit ve ucuz bir cihazdır. Tüpün iç çapı,
borudaki suyun yüksekliği ve hava kaçış deliğinin çapının, üretilen PEP'i belirler. Suya
üflenmenin neden olduğu direnç PEP’nı oluşturur (10). 1970'ler ve 1980'ler boyunca
kullanılan üfleme şişeleri bugün kullanılan PEP şişelerinden farklıdır. Colgan ve ark. (1970),
ameliyat sonrası atelektaziyi önlemek için geliştirilen şişe sistemi, iki şişenin açıklığı boyunca
plastik bir boru ile bağlı, iki farklı bir litre (L) plastik şişeden oluşuyordu. Şişelerden biri su
ile doldurulur ve hastalar bir şişeden diğerine su püskürtmek için teşvik edilirdi. 1980'lerde,
çift şişeli üfleme sistemleri yerine tekli şişe sistemleri kullanıldı. Şişede su seviyesinin altına
yerleştirilen bir tüple şişeye üfleme şeklinde hava verilir. Sağlanan basınç seviyeleri sayesinde
fonksiyonel rezidüel kapasitelerde artış görülmüştür (22). Santos ve ark. (2018) geliştirdikleri
10 mm’lik iç çapa sahip üfleme şişesi 2, 4, 5, 7 ve 8mm'lik iç çapa sahip tüplere kıyasla en
kararlı PEP'i üretmiştir (10).
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2. Balon Üfleme (Blow Balloon) Egzersizi
Balon üfleme egzersizleri toraksın boyutlarını genişletmek için solunum işinin belli
aşamalarında interkostal kasları uyarır. Hasta, birbiri ardına birkaç balon patlatırken
interkostal kasları etkili bir şekilde kullanır, akciğer kapasitesini ve dayanıklılığını arttırır
(23). Balon üfleme (blow balloon) egzersizinde balon birkaç kez esnetilir. Ardından alınan
derin bir nefes, balona üflenir. Balon hava kacağı olmadan ağızdan alınır. Çapı bir cetvel
yardımı ile ölçülür. Tekrarlanan ölçümlerin ortalaması akciğer kapasitesini göstermektedir
(24). Hastalarda pulmoner komplikasyonların önlenmesinde kullanımı önerilmektedir (25).
3. Eldiven Üfleme (Blow Glove) Egzersizi
Eldiven üfleme (blow glove) egzersizi yönteminde oluşturulan düzenek tıbbi bant kullanılarak
endotrakeal tüpe bağlı bir lateks muayene eldiveni ile birleştirilmiş bir cihazdır. Büyük,
küçük, pudralı ya da pudrasız eldivenler kullanılmıştır. Ameliyat sonrası dönemde pulmoner
hacmini arttırmak, atelektaziyi azaltmak ve sekresyon açıklığını arttırmak için kullanımı
kolaydır (20).
4. Kabarcık Üfleme (Bubble Blow) Egzersizi
Kabarcık üfleme (bubble blow) egzersizi, özellikle çocuklarda kullanılan bir yöntemdir.
Çocuklar “O” şeklindeki bir ağızlığa üfleyerek kabarcıklar çıkartır ya da bir pipet yardımı ile
suya nefesini üfleyerek kabarcıklar çıkarılır. Çocuk egzersizi üç ile dört kez tekrarlamalıdır
(26).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Ameliyat sonrası dönemde pulmoner komplikasyonların önlenmesinde kullanılan geleneksel
yardımcı pozitif ekspirasyon basınç yöntemleri, şişe üfleme (blow bottle), balon üfleme (blow
balloon), eldiven üfleme (blow glove), kabarcık üfleme (bubble blow) egzersizleridir.
Spirometreye alternatif olarak pulmoner komplikasyonların önlenmesinde kullanımı
önerilmektedir.
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ÖZET
Kimsesiz ve yetim çocukları himaye etmek amacı ile Çocuk Esirgeme Kurumu (ÇEK),
Himaye-i Etfal Cemiyeti (HEC) adıyla ilk olarak 1908 yılında Kırklareli‟de kuruldu. Milli
Mücadele yıllarında şehit yetimlerine hizmet vermek üzere cemiyet (HEC) 1921’de
Ankara’da yeniden kuruldu. 1935 yılında Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu (TÇEK) adını
almıştır.
Kurum, sadece kimsesiz ve muhtaç çocukların bakımını üstlenmekle kalmamış çocuk ve anne
sağlığını korumaya yönelik eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanında pek çok hizmetler
(beslenme, poliklinikler, hamamlar ve havuzlar, Çocuk Bakıcı Okulu, çocuk ve anneler
yönelik dergi ve kitaplar yayınlama gibi) sunmaktaydı. Bu hizmetler için gerekli finansı bağış,
kartpostal ve telgraf kagıtları vb.’nin yanı sıra yardım pullarından sağladı. Bu amaçla ilk kez 3
Nisan 1923’de Himaye-i Etfal Cemiyeti Pulu çıkarıldı. Genel merkez tarafından bastırılan
pullar, kurumun en büyük gelirlerinden birini oluşturdu. ÇEK merkez ve şubelerinin
yaptıkları binalarla, açtıkları yuvaların çoğunun şefkat pullarının geliriyle yapıldığı
belirtilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, Şefkat Pulları üzerinden Çocuk Esirgeme Kurumu’nun tarihini
incelemektir. Bu amaçla Google arama motorunda, “Himaye-i Etfal Cemiyeti Şefkat Pulları”,
“Çocuk Esirgeme Kurumu Şefkat Pulları” anahtar sözcükleri ile tarama yapılarak pullara
ulaşıldı. Çalışmanın evrenini, 1923-1976 yılları arasında basılan ve ulaşılabilen 85 Çocuk
Esirgeme Şefkat/yardım pullu oluşturmuştur. Tüm pullar kaynaklar doğrultusunda
incelenmiştir. Daha sonra pullar, kaynaklardan yararlanılarak tarihsel süreç içinde irdelendi.
Kurum, kurtuluş savaşı sonrası yoksul ve yetim çocukların hayatta kalmalarını sağlarken
cumhuriyet döneminde de sağlıklı nesillerin yetişmesi için büyük hizmetler vermiştir. Kurum
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hakkındaki teorik bilgi ile birleştiğinde pullar kurumun anne ve çocuk sağlığı alanında verdiği
hizmetleri gözler önüne sermektedir. Çocuk Esirgeme Kurumunun önemli bir gelir kaynağı
olan Şefkat Pulları aynı zamanda kurumun tarihine ışık tutan bir tarihi belge niteliği
taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik; Şevkat Pulları; Çocuk Esirgeme Kurumu

ABCTRACT
The Child Protection Agency was first established in Kırklareli in 1908 under the name
Himaye-i Etfal Cemiyeti (Society Protection of Orphans-SPO). For serving martyr's orphans
during the National War years, the Himaye-i Etfal Cemiyeti was re-established in Ankara in
1921 In 1935, Turkey Child Protection Agency member.
The agency has not only undertaken the care of the orphaned and needy children but also
provided many services in the field of cild and mother’s education, health and social sevices
like nutrition, policlinics, baths and pools, Nursey School, publishing magazines and books
for children and mothers and so on. The financing for these services provided donations,
postcards, telegrams, etc., as well as help stamps. For this purpose, Himaye-i Etfal Society
Pulu was removed for the first time on 3 April 1923. The stamps repressed by the
headquarters constituted one of the biggest incomes of the institution. It is stated that the ÇEK
headquarters and its branches have built buildings with the majority of the nursery they have
opened with compassion stamps.
The purpose of this study is to examine the history of Child Protection Agency over
Compassion Stamps. For this purpose, the search engines were scanned with the keywords
"Himaye-i Etfal Cemiyeti Compassion Stamps" and "Child Protection Agency Compassion
Stamps" to find stamps. Then the compassion stamps were examined in the direction of
references. The universe of the study, published between the years 1923-1976 and can be
reached 85 Compassion Child Protection/assistance has created scaly. All stamps have been
examined in accordance with the source. Then stamps, were evaluated utilizing the resources
in the historical process.
The institution has provided great services for the survival of the poor and orphan children
after the war of liberation and the growth of healthy generations in the republic period. When
combined with references about the institution, the pictures on the stamps show the services
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the institution provides in the area of mother and child health. While the compassion stamps
provided income to the institution, it was a historical document at the same time.
Key Words: nursing; compassion stamps; child protection agency connection
GİRİŞ
Pul üzerinde taşıdığı görsel imgelerle (kültür-tarih vs.) bir ülkenin tanıtım aracı olup aynı
zamanda evrensel bir boyut da kazanmaktadır. Üzerinde taşıdığı görsel unsurlar ile etkili bir
iletişim aracı olan pul, birçok mesajı bünyesinde barındırmaktadır. Önemli olan bu mesajın
alıcısına doğrudan ve yalın bir dil ile verebilmesidir (1).
Pullar çeşitlik gösterir. En fazla bilinenler; posta pulları/sürekli pullar, ek değerli pullar, resmi
pullar, anma pullarıdır. Bunlardan; ek değerli Pullar /Yardım Pulları, ek değerli pullar daha
çok anma pullarında görülür. Fiyatlarının yanında artı ek değer vardır. Bu artı fiyat, Kızılay ve
Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kuruluşlara yardım olarak gider. Yardım pulları, şefkat pulları
olarak da isimlendirilmektedir. Yardım Pulları; Hayır kurumlarının tüzüklerindeki hükümlere
dayanılarak yardım toplamak amacıyla kendi adlarına bastırıp satışa sundukları pullardır (2).
Filateli: Pul ve posta ile ilgili materyallerin koleksiyonculuğuna denir. Bir diğer anlamı da,
pulları inceleyen, belgeleyen ve bilgileri yayınlayan bir daldır Tarih öğretimi açısından ele
alındıkları zaman ise pulların bir öğretim aracı olmalarını sağlayan esas unsur, aynı zamanda
tarih araştırmalarında da kullanabilmelerine imkân sağlayan bir özellik olan, içeriklerindeki
yazılı ve görsel öğelerdir (1).
Bu bildirinin amacı, Çocuk Esirgeme şefkat (yardım) pullarına kurumun tarihinin yansımasını
incelemektir. Pullar “Hilal-i Ahmer Cemiyeti-HEC”, “Çocuk Esirgeme Kurumu-ÇEK”,
“Yardım pulu” ve “Şefkat pulu” anahtar sözcükleri kullanılarak Google arama motorunda
aranmıştır. Çalışmaya, 1923-1976 yılları arasında basılan ve ulaşılabilen 85 Çocuk Esirgeme
Kurumu

şefkat pulu/yardım pulu alınmıştır.

Bu pullar doğrultusunda Çocuk Esirgeme

Kurumunun tarihi kaynaklardan yararlanarak incelenmiştir.
ÇEK Himaye-i Etfal Cemiyeti adıyla ilk olarak 1908‟de Kırklareli’de kurulmuştur. 1916
yılından itibaren çalışmalarını İstanbul’da sürdürmeye başlamıştır (3). 1917’de Şehzadebaşı
Muayenehanesi (Dispanser) ve Firuz Ağa'da ilk Çocuk Misafirhanesi açılmıştır (4).
Himaye-i Etfal Cemiyeti 1921’de padişah iradesi ile kamu yararına çalışan cemiyet olarak
kabul edilmiş ve aynı yıl Ankara'da Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin kuruluşu gerçekleştirilmiştir
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(5). Ardından 1923’te İstanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin çalışmalarına son verilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal, 1921’de Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin
koruyuculuğunu kabul etmiştir. HEC Yiyecek yardımları başlatılmış ve 1923 yılında ilk Süt
Damlası İzmir'de açılmıştır. Ankara Hacı Musa mahallesinde açılan çocuk yuvasının
yetersizliği nedeniyle, 1925 yılında Keçiören'deki Atatürk Çocuk Yuvasına taşınmıştır (2).
HEC 1926 yılında; yiyecek, doğum yardımı, okul malzemeleri dağıtımı, okula ve diğer
yerlere yerleştirme çalışmalarını başlatmıştır. Sıhhi Banyolar hizmete girmiş ve

Hilal-i

Ahmer Cemiyeti 1926 yılında; yiyecek, doğum yardımı, okul malzemeleri dağıtımı, okula ve
diğer yerlere yerleştirme çalışmalarını başlatmıştır, anne ve çocukların sıhhi banyolardan
yararlanmasını sağlanmıştır (2,5).
23 Nisan 1923’DE “Himaye-i Etfal Cemiyeti Pulu” çıkarıldı. Çıkarılan bu pullardan 23 Nisan
Milli Bayram kutlamalarında gelir elde edilmek istenmiştir. Çocuk Esirgeme Kurumunun
kurucularından olan Milletvekili Dr. Fuat Umay, Himaye-i Etfal Cemiyetine gelir getirmesi
amacıyla, Meclis Başkanlığına teklifte bulunarak, 20-30 Nisan tarihleri arasında mektup ve
telgraflara "Çocuk Şefkat Pulu" yapıştırılmasını istedi. Bu uygulama 11 Nisan 1932'de
yürürlüğe girdi (2,6,7).
1927 yılından itibaren diş tedavileri başlamış, 1928 yılında Çocuk Bahçelerinin açılışı
gerçekleştirilmiştir. 23 Nisan 1929’da Çocuk Haftası kutlamalarını başlaması nedeniyle HEC
yöneticileri ve bir grup çocuk Gazi Mustafa Kemal tarafından Çankaya'da kabul edilmiştir
(8). Himaye-i Etfal Cemiyeti (HEC) , 1935 yılında Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu (TÇEK)
adını almış ve 1937 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir dernek
statüsü kazanmıştır (2,3).
1964’de yaz aylarında ve okulların tatil olduğu zamanlar yuvadaki çocuklarla ilgilenmek
üzere "Gönüllü Ablalık Projesi" başlatılmıştır (8). 1937 yılında TÇEK Bakanlar Kurulunun
1223 sayılı Kararı ile kamu yararına çalışan dernek olarak kabul edildi. Dönemin
Reisicumhur’u İsmet İnönü ÇEK’un Keçiören Çocuk Yuvası’nda yeni yaptırılan 200 yataklı
pavyona "Umay Paviyonu" adının verilmesini uygun bulmuştur (8).
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Resim1: Hilal-i Ahmer ve Çocuk Esirgeme Kurumunun Şefkat pulları
ÇEK hem kendi yuvalarının çocuk bakım ihtiyaçlarını karşılamak hem de diğer kuruluşlara
eleman yetiştirmek amacıyla 1929 Ankara Keçiören'de Çocuk Bakıcı Okulu açmıştır (3,8)
Buradan mezun olanlar evlerde, yuvalarda fenni çocuk bakımı yapmışlardır (8). Keçiören
Çocuk Yuvası Kampüsü’nde açılan Çocuk Bakıcı Okulu’nun yetersiz kalması nedeniyle
öğretim yılı ve kalitesi artırılarak, 1964 yılında “Özel Hemşire Koleji”ne dönüştürülmüştür
(3).
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın Hemşire Okullarını ülke geneline yayması ve eğitimi
yükseltmesiyle Çocuk Esirgeme Kurumu Hemşire Okulu işlevselliğini yitirmeye başlamıştır.
TÇEK’in 30.Genel kurulunda alınankararla kapatılmıştır. Bu tartışmalar sürerken 12 Eylül
Askeri Müdahalesi sonrası 1981’de 51 Nolu Milli Güvenlik Kurulu Kararı ile TÇEK’in genel
merkezi, il merkezleri, ilçelerdeki şubeleri ile bucak ve köylerdeki kolları feshedilmiştir. (8).
Kurumun ilk yaptığı çalışmalardan birisini muayenehaneler oluşturmuştur. Özellikle savaş
sonrasında yaşanan geçim sıkıntısı nedeniyle çocuklarda görülen yetersiz beslenme ve
beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının çözümü amacıyla muayenehanelerin açılmasına
ağırlık verilmiştir (8).
Genel

olarak

ÇEK’in

sağlık

yardımları

arasında;

muayeneler,

doğumevleri,

diş

muayenehanesi, dispanserlerdeki rutin kontroller; çocuk bahçelerindeki eğitim faaliyetleri,
çocuk banyo, havuzlarının sürekli kullanabilmesi, seyyar hastabakıcı ve ebelerin evleri ziyaret
ile gezici sağlık ve eğitim hizmeti vermesi sayılabilmektedir (9).
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Çocuk Esirgeme Kurumu Pulları
ÇEK’in, genel kongrelerinin İş ve Hesap Raporları’nın incelenmesinde gelirinin büyük
kısmının uzun süre şefkat pullarından sağlandığı görülmektedir (Çavuşoğlu, 2005). 1932
yılında Doktor Fuad Bey'in TBMM Başkanlığı’na verdiği teklif sonucu 20-30 Nisan tarihleri
arası mektup ve telgraflara " Çocuk Şefkat Pulu" yapıştırılması kabul edilmiştir. 1957’de
Dünya Çocuk Günü nedeniyle özel seri pullar çıkarılmıştır (4,8). Kuruma yardım sağlamk
amacı ile basılan bu pullara
Gürbüz Çocuk

Resim 2: Hilal-i Ahmer ve Çocuk Esirgeme Kurumunun Şefkat pulları
SONUÇ: Çocuk Esirgeme Kurumunun, kurtuluş savaşı sonrası yoksul ve yetim çocukların
hayatta kalmalarını sağlarken cumhuriyet döneminde de sağlıklı nesillerin yetişmesi için
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büyük hizmetler vermiştir. Kurum hakkındaki teorik bilgi ile birleştiğinde pullar üzerindeki
resimler kurumun anne ve çocuk sağlığı alanında verdiği hizmetleri gözler önüne sermektedir.
ÇEK’in önemli bir gelir kaynağı olan Şefkat Pulları aynı zamanda Hilal-i Ahmer ve Çocuk
Esirgeme Kurumunun tarihine ışık tutan bir tarihi belge niteliği taşımaktadır.
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SS-165 OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE İZ BIRAKAN LİDERLER
IMPRESSIVE LEADERS IN SCHOOL HEALTH NURSING
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Özet
Okul sağlığı hemşireliği başladığı günden itibaren toplumdaki olaylar ve gelişmeler ile paralel
olarak ilerlemiştir. Ortaya çıktığı ilk dönemlerde okulda çocukların yaralanmalarını ve küçük
hastalıklarını tedavi etmek, sağlık eğitimi vermek, çocukların okula devam edecek kadar
sağlıklı olmaları için ev çevresinde de izlem ve bakımını sağlamak şeklinde sunulmuştur.
Okul sağlığı hemşireliğinin bugün geldiği noktaya ulaşması oldukça uzun bir sürece
yayılmıştır. Amy Hughes, Londra’da ki okullarda çocukların beslenme durumunu araştırmak,
küçük rahatsızlıkları ile daha ciddi hale dönüşmeden ilgilenmek ve ev ziyaretleri yaparak
bakımlarının izlenmesini sağlamak için görevlendirilmiştir. Böylece tarihte ilk defa okul
sağlığı hemşireliği başlamış ve ilk okul sağlığı hemşiresi ise Amy Hughes olmuştur.
Doktorların tedavi ve izlem olmadan sadece muayene ve okuldan uzaklaştırmayı içeren
hizmetlerinin çocukların genel sağlığını hiçbir şekilde geliştirmediği fark edilince, Eğitim
Kurulu Başkanı ve şehrin sağlık komiseri önerilerini almak için Lilian Wald’a başvurmuştur.
Wald, çocukların tedavilerini okulda sağlayabilecek bir hemşire kullanılmasını önermiş, eğer
sonuçlar olumlu olursa Eğitim Kurulu hizmetler için ödeme yapmayı da kabul etmiştir. Bu
proje için Henry Street Settlement’da çalışan genç hemşire Lina Rogers seçilmiştir. Bu
hizmetlerden yararlanan çocuklar sağlıklarına kavuşarak projeden önceki dönemlere göre
daha hızlı bir şekilde sınıflarına geri dönmüşlerdir. Bu dönemlerde yukarıda adı geçen lider
hemşirelerin

öngörüleri,

liderlik

özellikleri,

değerleri

bu

öncülükte

girişimlerin

gerçekleştirmelerinde etkili olmuştur. Tarihsel süreç içerisinde bu lider hemşirelerin yaptıkları
çalışmaların sonuçlarına saygı duyulmasına, kabul görmesine karşın günümüzde özellikle
ülkemizde sağlık hizmetleri kapsamında okul sağlığı hemşirelik hizmetlerinin örgütlü bir yer
almayışı, çocuk hakları, toplum sağlığı ve hemşirelik mesleği adına sorgulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Okul Sağlığı; Hemşirelik; Liderlik
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ABSTRACT
Since the school health nursing started, it has progressed in parallel with the events and
developments in the society. In the early periods, ıt was offered to treat children's injuries and
minor illnesses at school, provide health education, and provide monitoring and care in home
to ensure that children are healthy enough to attend school. It has been taken quite a long time
for the school health nurse to reach the point where it is today. Amy Hughes was assigned to
study at London's schools to investigate children's nutritional status, deal with minor illnesses
without becoming more serious, and monitor home visits and care. In this way, school health
nursing has begun for the first time in history and Amy Hughes is the first school health
nurse. When it was noticed that the doctor's services, which only involve examination and
removal from school without treatment and monitoring, do not in any way improve the
general health of children, The Chairman of the Board of Education and the health
commissioner of the city applied to Lilian Wald for advice. Wald has proposed the use of a
nurse who can provide children with treatment at school. If the results are positive, the Board
of Education has also agreed to pay for the services. Lina Rogers, a young nurse working for
Henry Street Settlement, was selected for this project. Children who benefit from these
services recovered their health and returned to their classes more quickly than the previous
periods. During these periods, predictions, leadership qualities, values of leading nurses have
been influential in the realizations of these initiatives. In the historical process, although the
work of these leading nurses is respected and the results of their work are accepted, today,
especially in the context of health services in our country, the absence of organized school
health nursing services within the scope of health services should be questioned in the context
of children's rights, public health and nursing profession.
Key Words: School Health; Nursing; Leadership.
OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
Okul sağlığı hemşireliği oldukça uzun bir geçmişe sahip, hemşirelik mesleği içinde önemli bir
yeri olan uzmanlık alanlarından birisidir. Okul sağlığı hemşireliği başladığı günden itibaren
toplumdaki olaylar ve gelişmeler ile paralel olarak ilerlemiştir (1). Ortaya çıktığı ilk
dönemlerde okulda çocukların yaralanmalarını ve küçük hastalıklarını tedavi etmek, sağlık
eğitimi vermek, çocukların okula devam edecek kadar sağlıklı olmaları için ev çevresinde de
izlem ve bakımını sağlamak şeklinde sunulmuştur (1). Ancak günümüzde Ulusal Okul Sağlığı
Hemşireleri Birliği’nin tanımına göre “okul sağlığı hemşireliği; öğrencilerin sağlıklarını
947

koruyan ve geliştiren, optimal gelişimlerini kolaylaştıran ve akademik başarılarını arttıran
özel bir hemşirelik uygulama alanıdır” (2).
Okul sağlığı hemşireliğinin bugün geldiği noktaya ulaşması oldukça uzun bir sürece
yayılmıştır. İlk olarak 1837 yılında Fransa’da “okul çocuklarının sağlık denetimi ve okul
yöneticilerinin hijyen koşullarını uygulaması” hakkında kanunlar çıkartılarak okul sağlığı
hizmetleri başlatılmıştır. İngiltere de ilkokul eğitiminin zorunlu hale gelmesi ile birlikte
öğrencilerin okula devamsızlığının temel nedeninin aslında hastalıklar olduğu anlaşılmıştır
(3). Ancak genel anlamda, bu okula dayalı tıbbi muayene projelerinin hiçbirisinde tedavi veya
izlem yapılmamıştır. Bu hastalıklara sahip olan çocuklar evlerine gönderilmiş ve tekrar okula
dönmesine izin verilmemiştir (1,4).
Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için çocuklar okuldan uzaklaştırılmalarına karşın
mahallelerinde birlikte yaşadıkları, oynadıkları göz ardı edilmiştir. Bu nedenle de sadece
okuldan uzaklaştırmayı içeren tedavi ve bakımı içermeyen bu önlemler bir çözüm
yaratmayarak, bulaşıcı hastalıklar hızla yayılmaya devam etmiştir. Benzer bir sorun 1892
yılında Londra Okullarında da yaşanmış ve bu duruma çözüm bulmak için Londra Okul
Kurulu, okul sağlığı hemşireliği hizmetlerini finanse etme konusunda isteksiz de olsa
çocukların okul devamsızlıklarını engellemek için bir hemşirenin maaşını ödemeyi kabul
ederek, tarih de ilk kez okul sağlığı hemşireliğini başlatmıştır (5,6).
Amy Hughes, Londra’da ki okullarda çocukların beslenme durumunu araştırmak, küçük
rahatsızlıkları ile daha ciddi hale dönüşmeden ilgilenmek ve ev ziyaretleri yaparak
bakımlarının izlenmesini sağlamak için görevlendirilmiştir. Böylece tarihte ilk defa okul
sağlığı hemşireliği başlamış ve ilk okul sağlığı hemşiresi ise Amy Hughes olmuştur. Avrupa
da okul sağlığı hemşireliği alanında bu gelişmeler yaşanırken Amerika’da da, genç kadınları
hemşirelik sanatına hazırlamak için hastane eğitim okulları geliştirilmeye başlamıştır (7,8).
Amerika’daki bu hastane hemşirelik okullarında eğitim gören kadınlardan birisi de Lillian
Wald olmuştur. Hasta insanların neredeyse %90’ının hastaneye hiç gitmediği Doğu Yakasına
yerleşerek bu topluluğun bir parçası olmaya karar veren Lillian Wald, tüm kariyeri boyunca
New York şehrinin Doğu Yakasında gecekondu bölgelerinde yaşayan yabancı ve kırsal
Amerikalı göçmenlerin çok kötü yaşam ve çalışma koşullarını rahatlatmaya odaklanmıştır
(9,10).
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Doktorların tedavi ve izlem olmadan sadece muayene ve okuldan uzaklaştırmayı içeren
hizmetlerinin çocukların genel sağlığını hiçbir şekilde geliştirmediği fark edilince, Eğitim
Kurulu Başkanı ve şehrin sağlık komiseri önerilerini almak için Lilian Wald’a başvurmuştur.
Wald, çocukların tedavilerini okulda sağlayabilecek bir hemşire kullanılmasını önermiştir (1).
Bu proje için Henry Street Settlement’da çalışan genç hemşire Lina Rogers seçilmiştir.
Sağlık nedeni ile öğrenci devamsızlık oranının en fazla olduğu dört okul projeye dahil
edilmiştir. Lina Rogers sınırlı sayıda malzeme ve ekipmanla bulabildiği en müsait alanlarda
çalışarak oldukça büyük bir başarı elde etmiştir. Bu hizmetlerden yararlanan çocuklar
sağlıklarına kavuşarak projeden önceki dönemlere göre daha hızlı bir şekilde sınıflarına geri
dönmüşlerdir (11).
Bir ay süren bu projenin sonunda Lina Rogers New York Sağlık Kurulu tarafından okul
sağlığı hemşiresi olarak atanmış ve proje daha fazla sayıda okulu ve hemşireyi içerecek
şekilde genişletilmiştir (1,6). Halk sağlığı hemşireliğinden okul sağlığı hemşireliği uzmanlık
alanının ortaya çıkması ile “okullarda hemşirelik bakımı” ile ilgili kitaplar, el kitapları ve
süreli yayınlar basılmaya başlamıştır. Bu alanda ilk kitap 1917’de Lina Rogers tarafından
yazılmıştır (5).
Okul sağlığı hemşireleri okulları ziyaret ederken ailedeki diğer bireylerin sağlıkları ile ilgili
bilgileri de öğrenebilmek için ev ziyaretleri yaparak, okulda ve evde sağlık eğitimi vermişler,
doktor ya da sağlık kurumu gibi diğer kaynaklara gereksinimi olanları sevk etmişlerdir. Kırsal
okullar birleşmeye ve okul bölgeleri yeniden düzenlenmeye başlayınca, bazı bölgeler yerinde
sağlanan hemşirelik hizmetlerinin önemini fark ederek, kendi hemşirelerini işe almış ve
onları istihdam etmeyi tercih etmiştir (7).
Dünya’da okul sağlığı hemşireliği alanında bu gelişmeler yaşanmasına karşın ülkemizde okul
sağlığı hizmetlerinin başlangıcı ancak cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşebilmiştir. Umumi
Hıfzıssıhha Yasası (1930) ile okul sağlığı ile ilgili ilk girişimler başlatılmıştır. 1936 yılında
yürürlüğe giren yasada okul sağlığı hizmetleri devletin yükümlülüğü olarak tanımlanmıştır.
Dördüncü Milli Eğitim Şurasında (1949) reviri olan yatılı okullar için ‘Okul Hemşireliği’
kabul edilmiş, yedinci Milli Eğitim Şura Toplantısında (1962) ise okul hekimi, okul spor
hekimi, okul hemşiresi yetiştirilmesi kararlaştırılmıştır. Sağlık Bakanlığının 2011 yılında
yayınladığı ‘Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile okul
sağlığı hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Ayrıca Millî Eğitim
Bakanlığı (MEB), 2013 yılında yayınlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde okullarda
949

sağlık hizmetlerini yürütmek üzere hemşire görevlendirilir ifadesi yer almış ve okul sağlığı
hemşiresinin görevleri tanımlanmıştır. Ancak ülkemizde özel okullar dışında kamu
okullarında henüz okul sağlığı hemşiresi istihdamı gerçekleştirilememiştir (12,13,14).
Sonuç olarak köklerini kötü hijyen, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi yolunda halk sağlığı
hemşireliğinden alan okul sağlığı hemşireliği çok uzun bir geçmişe sahiptir. Bu dönemlerde
yukarıda adı geçen lider hemşirelerin öngörüleri, liderlik özellikleri, değerleri bu öncülükte
girişimlerinin gerçekleştirmelerinde etkili olmuştur. Tarihsel süreç içerisinde bu lider
hemşirelerin yaptıkları çalışmaların sonuçlarına saygı duyulmasına, kabul görmesine karşın
günümüzde özellikle ülkemizde sağlık hizmetleri kapsamında okul sağlığı hemşirelik
hizmetlerinin örgütlü bir yer almayışı, çocuk hakları, toplum sağlığı ve hemşirelik mesleği
adına sorgulanmalıdır. Tarih geleceği biçimlendirmede yol haritasıdır. Bu konuda ileriye
doğru atılacak adımlar ve gelişmeler için geçmiş tarihin adımlarının hemşireler, sağlık hukuk
ve eğitimden sorumlu devlet yetkililerine yol göstereceği beklenmektedir.
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ÖZET
Koloroutis (2004) hemşirelerin mesleki uygulamalarını ve yaptıkları işi ifade eden,
hemşireliğin çok yönlü doğasını açıklayan altı hemşirelik rolü tanımlamış ve bu rollerden
birisi olarak da liderliği ifade etmiştir. Liderlik rolü hemşirenin hastaya ve topluma karşı olan
nihai sorumluluğunu kapsamaktadır. Hemşire sadece kendi hazırladığı hemşirelik sürecinden
değil, aynı zamanda sağlık ekibinin tüm üyeleri tarafından verilen bakımın kalitesinin
geliştirilmesi için gerekli olan yolların tanımlanmasından ve değerlendirilmesinden de
sorumlu tutulmaktadır. Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) (2015) tarafından yayınlanan
hemşirelik uygulama standartlarında 11. standart olarak “Liderlik” tanımlanmaktadır.
Hemşirelik mesleğinde liderliğin gelişimi değerlendirildiğinde, toplumsal olaylar ve sağlık
sistemindeki değişikliklere paralel olarak ilerlediği görülmektedir. Hemşireliğin ilk ortaya
çıktığı dönemlerde dinsel görüşlerin etkisi ile otokratik ve feministik liderlik stilleri
benimsenmiş, başhemşirelerin hemşirelerden daha üst bir sosyal sınıftan olması gerektiği
kabul edilmiştir.Hemşirelikte liderlik figürünün ilk örneği olan kişi ise Florence
Nightingale’dir. Modern hemşirelik, hastane yönetimi ve formal hemşirelik eğitimi
Nightingale’in

çalışmalarından

ortaya

çıkmıştır.Günümüzde,

uygulamalarının, eğitim ve araştırmalarının geliştirilmesinde,

hemşirelik

mesleğinin,

sağlık sistemlerinin

değişiminde ve sağlık politikalarının oluşturulmasında hemşire liderlere gereksinim
duyulmaktadır.. Bu noktada hemşire liderlerin ortak becerileri; öngörü sahibi olma, yenilikçi,
değişime öncülük edebilen dinamik, tutkulu, kararlı, cesur, hemşirelik ve değişen sağlık
sistemi arasında ortak bir vizyon oluşturabilmeleridir.
Anahtar Kelimeler: Liderlik; Hemşirelik; Değişim
ABSTRACT
Koloroutis (2004) identified six nursing roles that describe the professional practices of
nurses, the work they do, and the multifaceted nature of nursing. She also expressed
leadership as one of these roles. The role of leader encompasses the nurse’s ultimate
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responsibility to the patient and the public. The nurse not only is accountable for the nursing
plan of care but also assesses and identifies ways to improve the quality of care provided by
all members of the healthcare team. "Leadership" is defined as the 11th standard in nursing
scope standards published by the American Nurses Association. When the development of
leadership in the nursing profession is assessed, it appears that it progresses in parallel with
changes in social events and the health system. In the early stages of nursing profession,
autocratic and feminist leadership styles adopted by the influence of religious views it has
been acknowledged that matrons should be a higher social class than nurses.Florence
Nightingale is the first example of a leadership figure in nursing. Modern nursing, hospital
management and formal nursing education have emerged from Nightingale’s work.
Nowadays, nurse leaders are needed in the development of nursing profession, practice,
training and research, in the exchange of health systems and in the creation of health policies.
The common skills of nurse leaders are being foresight, innovator, change-driven, dynamic,
passionate, determined, brave, the ability to create a common vision between nursing and the
changing health system.
Key Words: Nursing; Leadership; Change
LİDERLİK
Koloroutis’e göre lider, başkası adına hareket edebilme yetkisine sahip olan değişimi ve
değişimin yönünü direkt olarak etkileyebilen kişi olarak tanımlanmaktadır (1). Koloroutis
(2004) hemşirelerin mesleki uygulamalarını ve yaptıkları işi ifade eden, hemşireliğin çok
yönlü doğasını açıklayan altı hemşirelik rolü tanımlamış ve bu rollerden birisi olarak da
liderliği ifade etmiştir (1). Liderlik rolü hemşirenin hastaya ve topluma karşı olan nihai
sorumluluğunu kapsamaktadır. Hemşire sadece kendi hazırladığı hemşirelik sürecinden değil
aynı zamanda sağlık ekibinin tüm üyeleri tarafından verilen bakımın kalitesinin geliştirilmesi
için gerekli olan yolların tanımlanmasından ve değerlendirilmesinden de sorumlu
tutulmaktadır(2).
Hemşirelik yatak başından yönetime, koruyucu sağlık hizmetlerinden tedavi edici sağlık
hizmetlerine, klinikten akademiye kadar sağlık sisteminin tüm alanlarında yer alan ve tüm bu
alanlarda liderlik rolünü kullanan bir meslektir. Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) (2015)
tarafından yayınlanan hemşirelik uygulama standartlarında 11. Standart olarak “Liderlik”
tanımlanmaktadır (3). Hemşirelik mesleğinin uygulandığı her yerde liderlik de yer almaktadır.
Hemşirelik mesleği tarihsel süreç içerisinde gelişimini tamamlarken, yol gösteren, değişim
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yaratan, varolan sisteme meydan okuyan ve cesaret veren liderleri sayesinde toplum üzerinde
ve aynı zamanda aktivizm tarihi üzerinde etkili olmuş ve izler bırakmıştır. Değişen toplumsal
yapı ve sağlık sistemi içerisinde hemşire liderlere olan ihtiyacımız bugün de devam etmekte
ve giderek artmaktadır.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HEMŞİRELİKTE LİDERLİK
Hemşirelik mesleğinde liderliğin gelişimi değerlendirildiğinde toplumsal olaylar ve sağlık
sistemindeki değişikliklere paralel olarak ilerlediği görülmektedir. Hemşireliğin ilk ortaya
çıktığı dönemlerde dinsel görüşlerin etkisi ile otokratik ve feministik liderlik stilleri
benimsenmiş baş hemşirelerin, hemşirelerden daha üst bir sınıftan olması gerektiği kabul
edilmiştir (4).
Hemşirelikte liderlik figürünün ilk örneği olan kişi Florence Nightingale’dir. Kişisel gücünü
hemşirelik için etkili bir şekilde kullanabilecek ve politikayı bile etkileyebilecek bir güce
sahip olmasına karşın bilimsel öğretim ve uygulama metodlarını reddetmiş, hastalıklara
bakterilerin yol açtığına inanmaması nedeni ile eleştirilere hedef olmuştur (5). Modern
hemşirelik, hastane yönetimi ve formal hemşirelik eğitimi Nightingale’in çalışmalarından
ortaya çıkmıştır. Bu değişimler hemşirelik mesleğinini gelişimi ve ilerleme sürecinde geniş
kapsamlı etkiler yaratmıştır. Nightingale 19. yüzyılın sonlarında ilk hemşirelik okulunu
kurduğunda, hemşirelik mesleğini dinsel bir temele oturtmayarak okuluna her mezhepten
öğrenci kaydetmiştir (4). Dini etkilerin ardından hemşirelik uzun yıllar boyunca da savaşların
(Kırım Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Vietnam Savaşı)
etkisinde kalmıştır. 1930’larda ABD’de hemşirelik eğitimi almış ve mezun olmuş
hemşirelerin istihdam edilmesinin avantajları kabul edilmiş ancak o yıllarda ABD’de başlayan
büyük buhran hemşireliği de etkilemiş hemşirelik mezunu eğitimli hemşireler ucuz iş gücü
olarak görülmeye başlamıştır (4).
Hemşirelik mesleğinde liderlik açısından 1980’li yıllara kadar önemli bir değişiklik ve
gelişme sağlanamamıştır (6). Bunun en önemli nedenleri ise sağlık kurumlarının geleneksel
yapısı içinde yöneticilik pozisyonlarının her zaman bir erkek işlevi olarak görülmüş olması,
hemşirelerin bir kadın mesleği olarak liderlik açısından yeterli olmadıklarının düşünülmesi ve
mesleki örgütlenmelerinin yetersiz olmasıdır (7,8,9). Hemşireliğin Nigtingale, Sanger, gibi
liderlerden gelen zengin bir liderlik, politik aktivizm ve politika geliştirme mirası olmasına
karşın sadece birkaç hemşire hemşirelik biliminin mesleki statüsünü geliştirmek ve sağlık
politikaları geliştirmek için içsel odaklarının dışına çıkabilmiştir (10). Hemşirelerin sağlık
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sistemi içerisinde lider olarak yer almasına etki eden diğer faktörlerden birisi de toplumun
genellikle hemşireleri lider olarak görmemesidir. Hemşireleri bilinçli kararlar veren bağımsız
hareket eden liderler olarak görmek yerine “doktorun emirlerini yerine getiren” kişiler olarak
değerlendirmişlerdir. Toplumun hemşireleri lider olarak değerlendirmemesi ile birlikte
hemşirelerin birçoğu da kendisini lider olarak düşünmemektedir (11).
1980’li yılların ortalarından itibaren hemşireler, meslekleri için liderlik konusu ile ilgilenmeye
başlamışlar ve meslekte liderlik kavramının eksikliğini keşfetmişlerdir. Hemşirelikte liderlik
1990’lı yıllara kadar hemşirelik uygulamalarının gelişimine odaklanırken, sonraki yıllarda
yerini hemşireliğin profesyonel bir disiplin haline dönüştürülmesine ve bakım sonuçlarının
iyileştirilmesi için sağlık politikalarının oluşturulmasına bırakmıştır (12).

Uluslararası

Hemşireler Konseyi (ICN) ve Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) gibi uluslararası kuruluşlar
yöneticilik ve liderliğin modern hemşireliğin başlıca bileşenleri olduğunu belirtmekte ve
hemşirelerin liderlik konusunda hazırlanmaları için birtakım programların yürürlüğe
konulması gerektiğini ifade etmektedir (13).
LİDERLİK GELECEĞİ
Robert Wood Johnson Fonu (RWJF) ve Tıp Enstitüsü (IOM), “hemşirelik bakımı ve liderliği
olmadan yüksek kaliteli sağlık bakımına ulaşılamaz” inancı ve düşüncesi ile birlikte çalışarak
bir rapor hazırlamıştır (14). “Hemşireliğin Geleceği: Değişime Liderlik Etmek, Sağlığı
Geliştirmek” isimli bu raporda değişen sağlık sistemi içerisinde önemli roller üstlenebilecek
bir hemşire işgücüne ulaşmak için dört anahtar alan ve sekiz öneri tanımlanmıştır (Tablo 1).

955

Tablo 1. Geleceğin Hemşireleri: Dört Anahtar Alan ve Sekiz Öneri
Alanlar
1.Hemşireler

Tavsiyeler

eğitim

ve 1.Uygulama kapsamındaki engellerin kaldırılması.

öğretimlerinin tümünde uygulama 2.İşbirliğine
yapmalıdır.

dayalı

iyileştirme

çabalarına

yol

göstermek ve yaygınlaştırmak için hemşirelerin
fırsatlarının genişletilmesi.

2.Hemşirelik

eğitimi 3.”Mezuniyet

iyileştirilmelidir.

sonrası

uygulamaya

dayalı

programların” geliştirilmesi
4. Lisans derecesine sahip olan hemşirelerin oranının
2020 yılına kadar %80’e yükseltilmesi
5.2020 yılına kadar doktoralı hemşirelerin sayısının
ikiye katlanması
6.Hemşirelerin

yaşam

boyu

öğrenmeye

dahil

olmasının sağlanması.
3.Hemşirelerin

liderlik 7.Sağlığı iyileştirmek, değişime yol göstermek için

pozisyonlarını üstlenmeleri, sağlık hemşirelerin hazırlaması ve etkinleştirilmesi
hizmetlerinin yeniden tasarlanması
ve geliştirilmesi çabalarına tam
olarak hizmet edebilmeleri için
fırsatlar sağlanmalıdır.
4.Etkin

işgücü

planlaması

politika

oluşturulması

için

toplamanın

iyileştirilmesi

gelişmiş

bilgi

ve 8.Profesyoneller arasında sağlık hizmeti işgücü
veri verilerinin

toplanması

ve

analizi

için

altyapı

ve oluşturulması.

altyapısı

sağlanmalıdır.
Sonuç olarak hemşirelikte liderlik birçok değişkenden etkilenen oldukça karmaşık bir
kavramdır. Günümüzde, hemşirelik mesleğinin, uygulamalarının, eğitim ve araştırmalarının
geliştirilmesinde, sağlık sistemlerinin değişiminde ve sağlık politikalarının oluşturulmasında
hemşire liderlere gereksinim duyulmaktadır. Bu noktada hemşire liderlerin ortak becerileri;
öngörü sahibi olma, yenilikçi, değişime öncülük edebilen dinamik, tutkulu, kararlı, cesur,
hemşirelik ve değişen sağlık sistemi arasında ortak bir vizyon oluşturabilmeleridir. ICN, ANA
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gibi uluslararası hemşirelik organizasyonları tarafından yürütülen hemşirelikte liderlik
çabaları, küresel sağlık sorunları ve bu sağlık sorunları ile mücadele için başlatılan ortak
çabalara katkı sağlamaktadır. Ayrıca hemşirelerin liderlik konusunda hazırlanmaları için bu
meslek

örgütlerinin

yürüttükleri

liderlik

programları

da

hemşireleri

bu

yönde

cesaretlendirmektedir.
KAYNAKLAR
1. Koloroutis, M. (2004). Relationship-Based Care: A model for transforming practice.
Minneapolis, MN: Creative Health Care Management.
2. Glembocki, M. M. & Fitzpatrick J. J. (2013). Advancing professional nursing practice :
relationship-based care and the ana standards of professional nursing practice. Creative
Health Care Management.
3. American Nurses Association (2015) Nursing Scope and Standarts of Practice. Third
Edition. Maryland.
4. Moiden, N. (2002). Evolution of leadership in nursing. Nursing Management (through
2013), 9(7), 20.
5. Yıldırım, N. (2014). Savaşlardan Modern Hastanelere Türkiye’de Hemşirelik Tarihi.
Vehbi Koç Vakfı, İstanbul: Ofset Yayınevi.
6. Canbolat, S. (2016). Dünden Bugüne Hemşirelik Yönetimi.
7. Vural, G. (1997). Liderlik ve Hemşirelik. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu Dergisi, 1(1), 15-22.
8. Serinkan, C., & İpekçi, İ. (2005). Yönetici hemşirelerde liderlik ve liderlik özelliklerine
ilişkin bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 10(1).
9. Şahin, E., & Terzioğlu, F. (2009). Kadın, liderlik ve hemşirelik. Ege Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 25(3), 95-104.
10. Mechanic, D., & Reinhard, S. C. (2002). Contributions of nurses to health policy:
challenges and opportunities. Nursing and Health Policy Review, 1, 7-16.
11. Florida Center for Nursing (FCN) (2014). Addressing Barriers in Leadership for Nurses.
12. Scully, N. J. (2015). Leadership in nursing: The importance of recognising inherent values
and attributes to secure a positive future for the profession. Collegian, 22(4), 439-444.
13. Herdman, E. A. (2012). Liderlik ve Yönetim: Teori Var Pratik Yok?. Çeviri: ÖY
Korkmaz. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 9(1)

957

SS-167 ENDÜSTRİYEL HEMŞİRELİKTEN İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNE
UZANAN YOLDA KİLOMETRE TAŞLARI : PHILLIPPA FLOWERDAY, BETTY
MOULDER, ADO MAYO STEWART
MILESTONES IN TRANSFORMATION FROM INDUSTRIAL NURSING TO
OCCUPATİONAL HEALTH NURSING: PHILLIPPA FLOWERDAY, BETTY
MOULDER, ADO MAYO STEWART
Ar.Gör.Dr.Sevcan Topçu1, Doç.Dr.Melek Ardahan1
1

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

ÖZET
Tarihsel olarak değerlendirildiğine oldukça yavaş ilerleyen ve ilk dönemlerde
endüstriyel hemşirelik olarak adlandırılan iş sağlığı hemşireliği halk sağlığı hemşireliğinden
doğmuş bir hemşirelik uzmanlık alanıdır. Endüstriyel hemşireliğin başlangıcı ilk olarak
İngiltere’de gerçekleşmiştir. İngiltere’nin Norwich şehrinde 1878 yılında Philippa Flowerday,
J & J Colman Şirketi tarafından işe alınmıştır. İş sağlığı hemşireliği tarihinde oldukça önemli
olan ancak az bilinen bir diğer önemli hemşire ise Betty Moulder’dır. ABD’de iş sağlığı
hemşireliğinin başlangıcı olarak, 1888 yılında madenciler ve onların ailelerinin bakımı için
kömür madeni şirketler grubu tarafından Betty Moulder’ın işe alınışı kabul edilmektedir. Ado
Mayo Stewart, 24 yaşında iken, Vermont Mermer Şirketi tarafından çalışanlar ve onların
ailelerine bakım vermek için,“bölge hemşiresi” olarak işe alınmıştır.İş sağlığı hemşireliği
alanında ilk vaka yöneticisi olarak bilinen kişide yine Ada Mayo Stewart’dır. İşverenlerin, iş
sağlığı hemşirelerinin iş yerlerinde ve evde verdikleri hemşirelik hizmetlerinin kendilerine
para kazandırdıklarını fark etmesi ile fabrikalarda iş sağlığı hemşireleri istihdam edilmeye
başlanmıştır. İş sağlığı hemşireliği alanında en önemli gelişmelerden birisi de 1942 yılında
yaşanmıştır. Endüstri hemşireliği uygulama ve eğitimini geliştirmek, disiplinler arası
işbirliğini arttırmak ve endüstri sağlığı hemşirelerinin mesleki temsilcisi olmak için 1942
yılında “Amerikan Endüstriyel Hemşireler Derneği” kurulmuştur. İş sağlığı hemşireliği
uzmanlık alanı; güvenli ve sağlıklı bir iş sağlığı çevresinde, sağlığın korunması, geliştirilmesi
ve restorasyonuna odaklanan, mesleki ve çevresel risklerin sağlık üzerinde yarattığı olumsuz
etkilerin önlenmesini içeren özel bir uygulama alanıdır. Çok uzun zamandır bilinmesine ve
uygulanmasına karşın iş sağlığı hemşireliği ancak son 30-40 yıl içerisinde bir uzmanlık alanı
olarak standartlarını tanımlayarak kabul ettirebilmiştir.
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ABSTRACT
Historically, occupational health nursing is a nursing specialty area born from public health
nursing, which has progressed rather slowly as historically assessed and was first called
industrial nursing. The beginning of the industrial nursing was first realized in England. In
1878, Philippa Flowerday was hired by the J & J Colman Company in Norwich, England.
Betty Moulder who is a little-known leader, is an important nurse in the history of
occupational health nursing. Beginning of occupational health nursing in the United States, it
was accepted that Betty Moulder was recruited by a group of coal mining companies to care
for miners and their families in 1888. Ada Mayo Stewart, at the age of 24, was hired by the
Vermont Marble Company as a "local nurse" to care for employees and their families.Ada
Mayo Stewart is also the person known as the first case manager in the field of occupational
health nursing. When employers realize that nursing services provided by occupational health
nurses at work and at home are making money for themselves, occupational health nurses
began to be employed in factories. One of the most important developments in occupational
health nursing was in 1942. "American Industrial Nurses Association" was established in
1942 to develop industrial nursing practice and education, to promote interdisciplinary
cooperation and to become a professional representative of industrial health nurses.
Occupational health nursing is a specific area of application that involves the prevention of
adverse health effects of occupational and environmental risks, focusing on safe and healthy
occupational health, protection, development and restoration of health. Although it has long
been known and practiced, occupational health nursing has only been able to define and
accept standards as a field of expertise in the last 30-40 years.
Key Words: Occupational Health; Nursing; Leadership.
ENDÜSTRİYEL HEMŞİRELİK
Tarihsel olarak değerlendirildiğine oldukça yavaş ilerleyen ve ilk dönemlerde endüstriyel
hemşirelik olarak adlandırılan iş sağlığı hemşireliği halk sağlığı hemşireliğinden doğmuş bir
hemşirelik uzmanlık alanıdır. Bu nedenle de daha çok korunmaya temellenmiştir (1,2).
Endüstriyel hemşireliğin başlangıcı ilk olarak İngiltere’de gerçekleşmiştir. İngiltere’nin
Norwich şehrinde 1878 yılında Philippa Flowerday, J & J Colman Şirketi tarafından işe
alınmıştır. Norfolk ve Norwich Hastanelerinde bir yıl hemşire olarak eğitim görmüş olan
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Flowerday 32 yaşında iken hasta çalışanları evde ziyaret etmek ve “İşyeri Dispanserine”
yardım etmek üzere haftalık 26 şilin maaş ile işe başlamıştır (3,4,5).
Flowerday, sabahları fabrikanın dispanserinde çalışarak burada doktora yardımcı olmuş,
öğleden sonraları ise fabrikanın mutfağından aldığı erzaklar ile sepetini doldurarak hasta
işçileri evlerinde ziyaret etmiş, işçilerin ailelerine eğitim vermiştir. Bugün bile yeterince önem
verilmeyen fabrika ve ev arasında ki bağlantıyı o dönemlerde Flowerday sağlamayı
başarmıştır (4).
İş sağlığı hemşireliği tarihinde oldukça önemli olan ancak az bilinen bir diğer önemli hemşire
ise Betty Moulder’dır. ABD’de iş sağlığı hemşireliğinin başlangıcı olarak, 1888 yılında
madenciler ve onların ailelerinin bakımı için kömür madeni şirketler grubu tarafından Betty
Moulder’ın işe alınışı kabul edilmektedir (6,7).
Chaplain William H. (Tuğamiral) ve Roline Mayo Stewart’ın kızı olan Ada Mayo Stewart
hemşirelikten mezun olan dört kız kardeşten birisidir. Stewart, Vermont Mermer Şirketi
tarafından 1895 yılında, çalışanlar ve onların ailelerine bakım vermek için, şirket başkanı
tarafından çoğunu şirket çalışanlarının oluşturduğu Vermont köyüne “bölge hemşiresi” olarak
24 yaşında iken alınmıştır (8).
Görevi, yaralıların bakımına odaklanmak değil, sağlık ve korunmaya odaklanarak ailelere ev
ziyaretleri yapmak olan Stewart gebeler ile ilgilenmiş, tifo ateşi olan kişilerin bakımını
sağlamış, okul çocuklarına sağlık eğitimi vermiştir. Stewart ilk yıl yaptığı faaliyetler ile ilgili
olarak kayıt tutmamış ancak 1896’dan 1898’e kadar olan iki yıllık dönemde ortaya çıkan
rakamlar ne derece başarılı olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Çalıştığı dönemde, fabrikada
ki tıbbi vakalar değerlendirildiğinde, cerrahi vakalar azalırken, obstetrik ve tıbbi vakalar
listenin üst sıralarında yer almıştır (1,6,7).
Stewart’ın Vermont Mermer Şirketindeki ilk yılı sırasında kardeşi Harriet’da Batı ve Merkez
Rutland’da yer alan Vermont köyünde hasta çalışanlar ve onların ailelerini ziyaret etmek için
görevlendirilmiştir. Hemşirelik hizmetleri Vermont Mermer Şirketi’nde çalışanların ailelerine
ve ücret veremeyecek durumda olan diğer ailelere bölge hemşireleri tarafından ücretsiz olarak
sağlanmıştır. Stewart, hemşirelik hizmetlerini verirken, mezun olduğu okul olan Waltham
okul üniformasını, düz bir palto ve şapka giymiştir. Aileleri ziyaret etmek için ise genellikle
bisiklet kullanmış bazen de şirketin ona sağladığı at ve yük vagonunu sürmüştür. Maaşı ise
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bazen aylık olarak ödenmiş, bazen ise harcamalarının karşılanması şeklinde ödenmiştir. İlk yıl
900$ ve ikinci yılında ise 1000$ maaş almıştır (6,7).
Dispanserde olduğu dönemlerde iş sağlığı hemşiresi olarak yaralıların bakımını sağlamış, ev
ziyaretleri sırasında ise bildirilmeyen bir hastalık veya kazayı fark ederse, hasta ile ilgilenmiş,
durumu şirkete ve doktora bildirmiştir. Stewart’ın 1894 yılında mezun olduğu Waltham
(Massachusetts) Eğitim Okulu’na girmeden önce iki yıllık bir cerrahi ve dispanser deneyimi
olmuştur. Bu nedenle, Vermont Mermer Şirketi’ndeki ikinci yılında şirket hastane
kurduğunda Stewart aynı zamanda hastanenin ilk başhemşiresi de olmuştur. İş sağlığı
hemşireliği alanında ilk vaka yöneticisi olarak bilinen kişide yine Ada Mayo Stewart’dır (6,7).
İşverenlerin, iş sağlığı hemşirelerinin iş yerlerinde ve evde verdikleri hemşirelik hizmetlerinin
kendilerine para kazandırdıklarını fark etmesi ile fabrikalarda iş sağlığı hemşireleri istihdam
edilmeye başlanmıştır. Milwaukee Ziyaretçi Hemşireler Derneği, 1909 yılında yerel bir sanayi
tesisine hemşire yerleştirerek yeni bir girişim başlatmış, Philadelphia, Detroit ve New
York’taki Ziyaretçi Hemşireler Dernekleri de bu gelişmeleri takip ederek, yeterli çalışanın
olmadığı tesislerde yarı zamanlı hemşirelik hizmetleri sunmaya başlamıştır. Böylece iş sağlığı
hemşireliği halk sağlığı hemşireliği bilgi ve becerilerine temellenerek ilerlemeye devam
etmiştir (9).
Bu üç önemli hemşire sayesinde ortaya çıkan iş sağlığı hemşireliği alanında en önemli
gelişmelerden birisi de 1942 yılında yaşanmıştır. Endüstri hemşireliği uygulama ve eğitimini
geliştirmek, disiplinler arası işbirliğini arttırmak ve endüstri sağlığı hemşirelerinin mesleki
temsilcisi olmak için 1942 yılında “Amerikan Endüstriyel Hemşireler Derneği” kurulmuştur
(10). Dernek, 1977 yılında iş sağlığı hemşirelerinin geniş uygulama alanını yansıtmak için
“endüstriyel hemşire” terimini değiştirerek “iş sağlığı hemşiresi” terimini kullanmaya
başlamış ve derneğin adını da “Amerikan İş Sağlığı Hemşireliği Derneği” olarak
değiştirmiştir. Amerikan İş Sağlığı Hemşireliği Derneği, iş sağlığı hemşireliğinin
günümüzdeki temellerini oluşturan endüstriyel hemşirelik uygulamalarının standartlarını da
geliştirmiştir.
1960’lara kadar iş sağlığı hemşireliği bir uzmanlık alanı olarak hemşirelikten ayrılmamış
ancak çalışanların iş koşullarına ve işyerlerinde maruz kaldıkları tehlikelere bağlı oluşan
hastalıklar ve kazalar toplumsal bir sorun haline dönüşünce iş sağlığı hemşireliği uzmanlık
alanına gereksinim olduğu anlaşılmıştır. Bu ihtiyaç karşısında 1972 yılında Amerikan İş
Sağlığı Hemşireliği Derneği iş sağlığı hemşireliği sertifikasyon programını başlatmıştır (7,10).
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Phillippa Flowerday’in işe alınması ile 140 yıl önce başlayan ve temellerini halk sağlığı
hemşireliğinden almış olan iş sağlığı hemşireliği uzmanlık alanı; güvenli ve sağlıklı bir iş
sağlığı çevresinde, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve restorasyonuna odaklanan, mesleki ve
çevresel risklerin sağlık üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin önlenmesini içeren özel bir
uygulama alanıdır. Çok uzun zamandır bilinmesine ve uygulanmasına karşın iş sağlığı
hemşireliği ancak son 30-40 yıl içerisinde bir uzmanlık alanı olarak standartlarını
tanımlayarak kabul ettirebilmiştir. Sağlık sistemi içerisinde daha fazla söz sahibi olabilmek
için iş sağlığı hemşireleri mevcut rollerinden uzaklaşmadan, çalışanlar, iş yerleri ve
toplulukları ilgilendiren tüm politik konularda bilgi ve deneyimini kullanarak söz sahibi
olmalı, kanıta dayalı uygulamalar ile becerilerini geliştirmeli ve iş sağlığı hemşireliğini
görünür kılmayı başarmalıdır.
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PS-1 ELEKTRONİK HEMŞİRELİK KAYITLARI UYGULAMALARI
ELECTRONIC NURSING RECORDS APPLICATIONS
Hülya ARGUN1, Fatoş KORKMAZ2
2

Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Türkiye

ÖZET
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte sağlık alanında ve özellikle
hemşirelik uygulamalarında önemli değişimler ve dönüşümler yaşanmıştır. Yeni sağlık
teknolojileri arasında önemli bir yer tutan elektronik sağlık kayıtları, hasta kayıtlarının dijital
formatta tutulduğu, güvenli bir şekilde saklandığı ve değiştirilebildiği, bu kayıtlara yetkisi
olan kişilerin erişerek kullanabildikleri sistemlerdir. Elektronik sağlık kayıtları; kişisel sağlık
kayıtları, test sonuçları, anamnez, muayene, doktor istemi, bakım planı ve epikriz gibi tıbbi
bilgilerin yanı sıra hastaya ilişkin kullanılan fatura ve malzemeler gibi tıbbi olmayan verileri
de içermektedir.
Sağlık çalışanları içerisinde hemşireler, hastalar ile en uzun ve birebir iletişim içerisinde olan
sağlık çalışan grubunu oluşturmaları nedeni ile bu çalışan grubunun hastalarla iletişim
süreçlerinde elektronik sağlık kayıtlarına adaptasyonu büyük önem taşımaktadır. Bu bildirinin
amacı elektronik hemşirelik kayıtları uygulamalarının, güncel bilgilerinin ve araştırmalarının
paylaşılmasıdır.
ABSTRACT
Along with the advances in computer and information technologies, there have been
significant changes and transformations in the field of health and especially in nursing
applications. Electronic health records, which are important among new health technologies,
are systems in which patient records are kept in a digital format, stored securely and can be
modified, and accessed by authorized persons. Electronic health records; medical records such
as personal health records, test results, anamnesis, examination, doctor's appointment, care
plan and epicrisis, as well as non-medical data such as invoices and materials used for the
patient.
Nurses within health workers constitute the health workers who have the longest and
individual communication with the patients. For this reason, the adaptation of this group to
the electronic health records is of great importance in the communication processes with the
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patients. The purpose of this notification is to share the current knowledge and research of the
applications of nursing electronic health records.
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PS-2 SAFİYE HÜSEYİN ELBİ
“İLK TÜRK HEMŞİRE”
Merve GÜNBAŞ1 , Yasemin TOKEM 2
1
2

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

İzmir Katip Çelebi Üniversite, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği, AD.
Türkiye

ÖZET
Hemşirelik mesleği insan gereksinimlerinden doğmuş ve insanın varoluş süreci boyunca
gelişmeye devam etmiştir. Eski ve zengin bir geçmişe sahip olan hemşirelik mesleği şefkat ve
özveri ile hastalara bakım verme ve sağaltım yaklaşımlarını içerir. Bir mesleğin bugünkü
durumunu anlamak ve yorumlamak için geçmişe, hatta ilk çağlara kadar gitmek, tarihsel
gelişimine göz atmak; mesleğin nasıl ortaya çıktığını, tarihsel süreçte nasıl geliştiğini ve
günümüze gelene kadar geçirdiği dönemleri bilmek gerekir.
Modern hemşireliğin temelleri Balkan, Çanakkale, Birinci, İkinci Dünya Savaşları, Kore,
Vietnam gibi pek çok savaşta hemşirelerin yaptıkları uygulamalar (yara debridmanı çevre
sanitasyonu, nazogastrik sonda takılması, kan ve kan ürünleri takma, aşılama vs.) ile
atılmıştır.
Ülkemizde hemşirelik hizmetine duyulan ihtiyaç Trablusgarp Savaşı’nda (1911) fazla sayıda
asker kaybı ve yaralılara yeterli sağlık bakımının verilememesi üzerine ortaya çıkmış ve acil
önlem alınmasına karar verilmiştir. Bu amaçla 1911’de Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay)
tarafından, Dr. Besim Ömer Paşanın desteğiyle, altı ay süreli ilk hemşirelik kursu açılmış ve
kursun ilk mezunlarından olan Safiye Hüseyin Balkan, Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale
Savaşlarında görev almıştır.
Hemşirelik mesleği denilince ilk akla gelen isim Florance Nightingale’dir. Ancak ilk Türk
Hemşire Safiye Hüseyin Elbi’nin adını bilen çok az sayıda meslek üyeleri bulunmaktadır.
Türkiye’de hemşireliğin öncüsü olan Safiye Hüseyin 1881 yılında doğmuş, babası Ferik
Ahmet Besim Paşa, annesi İngiliz soylularından Hammond Wilward’ın kızı Josephine
Wilward’dır. Üç dil bilen ilk Türk hemşiremizdir. Elbi ilk görevini Hilal-i Ahmer
Cemiyeti’nde yapmış, Balkan Savaşlarında ilk gönüllü Kızılay Hemşiresi olarak çalışmıştır.
Çanakkale Savaşında Reşit Paşa Gemisi hastaneye dönüştürülmüştür. Alman ve Avusturalyalı
hemşireler arasında tek Türk hemşire ve başhemşire olarak görev yapmıştır.
1924’de Safiye Hüseyin Elbi’nin de aralarında bulunduğu heyet (Besim Ömer Akalın, Akil
Muhtar Özden, Tevfik Sağlam) bir hemşire okulu açılmasına karar vererek çalışmalara
başlamıştır. Elbi, Kızılay Hemşire Okulu kurucularındandır ve burada öğretmenlik yapmıştır.
Yeşilay Cemiyetinin ilk kadın üyesi olmuştur. Verem Savaş Derneği ve Türk Kadınlar
Derneği kurucularındandır.
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1933 yılında şimdiki adı Türk Hemşireler Derneği olan Tük Hasta Bakıcılar Cemiyeti’nin
kurucu üyeleri arasındadır. Safiye Hüseyin dört uluslararası kongreye katılmış, bir de
Cenevre’de düzenlenen Uluslararası Hemşirelik Konferansı’na Hilâl-i Ahmer Hastabakıcı
Mektebi’ni temsilen katılmıştır.
Safiye Hüseyin; Kurtuluş Savaşının ardından hayatını hemşireliğe adamış, hayatının geri
kalanını hemşirelikle ilgili yazı ve konferanslar vererek geçirmiş, 1964 yılında 83 yaşında
yine çok sevdiği hemşirelerin kollarında hayatını kaybetmiştir.
Anahtar Kelime: Safiye Hüseyin Elbi, İlk Türk Hemşire, Hemşirelik Tarihi
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PS-3 ÜLKEMİZDEKİ İLK ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KURUMU: SÜT DAMLASI
Akgül KURU OKTAY1, Zübeyde DENİZCİ ZİREK1, Feruze ALDEMİR1, Seliha DÜNDAR1
1

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

“Bir annenin yüreği ile sütünün yerini hiçbir şey tutamaz, anne sütü bütün sütlerden üstündür”
Safiye Ali
ÖZET
19. yüzyıl sonlarında başlayan çağdaş sağlık anlayışı, koruyucu hizmetlerin önem
kazanmasına yol açmış ve ana, çocuk sağlığı ve aile planlaması alanında önemli gelişmeler
yaşanmıştır. Ülkemizde ilk doğumevi (vilâdethane) 1892 yılında İstanbul’da Dr. Besim Ömer
Paşa (1861-1940) tarafından açılarak doğum ve ana çocuk sağlığı alanında hem hizmet
sunumu hem de eğitimi açısından yeni bir dönem başlamıştır.
Süt Damlası, 1892 yılında Fransa’da Dr. Dufour ve Dr. Variot tarafından yoksullar
mahallesinde kurulmuştur. Amacı, anne sütü ile beslenemeyen çocukların doktor kontrolünde
saf ve steril süt ile beslenmesini sağlamaktır. Ülkemizde Fransız Kızılhaç örgütü’ nün 1922
yılında İstanbul’ daki bir medresede açtığı Süt Damlası, o dönem için modern bir ana çocuk
sağlığı kurumudur. 1924’te Himaye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu)’ne
bırakılmıştır. Cemiyetin kurucularından Prof. Dr. Besim Ömer Paşa Süt Damlası’ nı tıp
öğrencileri ve ebelerin uygulamalı eğitim gördükleri bir kliniğe dönüştürmüştür. Bu kurumun
başına, Almanya’da eğitim görmüş, ilk Türk Kadın hekim olan Dr. Safiye Ali’nin
görevlendirilmesini sağlamıştır.
O zamanlar, Süt Damlası işgal ve savaşın etkisiyle sayıları hızla artan kimsesiz çocuklar için
bir bakım yurdu olmuş, çocukların anne bakımı ve sevgisi altında büyümelerine özen
gösterilmiştir. Annesi olmayan, hasta olup emziremeyen veya emzirmemesi gereken ya da
anne sütünün yetersiz olduğu durumlarda halkın başvurduğu bir kurum olmuş, aynı zamanda
anneler emzirmeye teşvik edilmiştir. Safiye Ali, gönüllü çalışmalarıyla kuruma etkinlik
kazandırmış, anneler için özellikle ana çocuk sağlığı konularında eğitimlerin verildiği bir okul
olmuştur. Bir ekip çalışmasıyla hizmet veren kurumun içinde, laboratuvar, çocuk bakım
odası, hasta ve izlem odası, hekim odası, süt mutfağı, dershane ve konferans salonu vardı.
Çocukların muayene ve izlemleri yapılarak mama devresine geçen çocuklara pastörize süt,
pirinç unu, fosfatin ve kutu sütü verilmiş, hafif hasta olanlar tedavi edilmiştir. Ayrıca
çocuklara ev ziyaretleri yapılarak annelere evlerinde eğitim verilmiştir. Süt Damlası’ nın
doğum öncesi yardım veren Anneler Birliği Şubesi, Sağlık Bakanlığı’nın 2008’de hayata
geçirdiği “misafir anne projesi”ne benzer nitelikteki bir uygulama ile muhtaç gebeleri
doğumdan bir iki gün önce hastanelere yerleştirilmesini sağlamış, doğum sonrasında da
yenidoğan bebeğin tüm ihtiyaçlarını içeren bir “çocuk sepeti” vermiştir. Kurumun gelirleri,
belediyelerin yıllık yardımları ve toplum tarafından yapılan bağışlarla sağlanmıştır. 1941’de
İstanbul’da üç olan Süt Damlası sayısı, zamanla tüm ülkede 21’e yükselmiştir.

968

Sonuç olarak, Süt Damlası ülkemizde sağlık hizmetlerinin halk sağlığı bakışıyla ve örgütlü
olarak sunulmasının çarpıcı örneklerinden biridir. Aynı zamanda, Viladethane ve Süt Damlası
ülkemizde doğum ve ana çocuk sağlığı hizmetlerinin ilk kurumsal yapılanmasıdır. Her iki
kurumda devlet politikalarından ziyade Besim Ömer Paşa ve Safiye Ali’nin kişisel çabalarıyla
hayata geçirilmiş, toplumsal dönüşümü etkileyen modern girişimlerdir.
Anahtar kelimeler: Ana çocuk sağlığı hizmetleri, Süt damlası, Viladethane, Besim Ömer
Paşa, Safiye Ali

ABSTRACT
“Nothing can replace a mother's heart and milk, mother's milk is superior to all milks”
Safiye Ali
The modern understanding of health which started in the late 19th century led to the
importance of preventive services and important developments in mother, child health and
family planning. The first birthplace (vilâdethane) in our country was opened by Besim Ömer
Pasha (1861-1940) in İstanbul in 1892 and started a new period in terms of delivery and
education both in the field of maternal and child health.
Milk Drop was founded in France in 1892 by Dr. Dufour and Dr. It was founded by Variot in
the neighborhood of the poor. The aim is to ensure that children who can not be breastfed are
fed with pure and sterile milk under physician control. Milk Drop , which was opened in 1922
by a French Red Cross organization in a medicole in Istanbul, is a modern mother and child
health institution for that period. In 1924, the Himaye-i Etfal Society (Child Protection
Agency) was left. Professor Besim Omer Pasha, the founder of the Society, had transformed
the Milk Drop into a clinic where medical students and practitioners are trained. He provided
to be assign Safiye Ali, the first Turkish female physician trained in Germany, to this
institution.
At that time, Milk Drop became a care home for orphaned children whose numbers were
rapidly increasing due to the occupation and war; it was taken care that children grow up with
mother care and love. It was an institution that the public referred to when it was not a
mother, sick, unable to breastfeed, suckled, or inadequate to breastfeed and at the same time,
mothers were encouraged to breastfeed. Safiye Ali had provided institutional activities
through volunteer work and had been a school for mothers, especially those who were
educated in mother child health topics. There were laboratory, child care room, patient and
monitoring room, physician room, milk kitchen, classroom and conference room in a team
service organization. Pasteurized milk, rice flour, phosphatine and box milk were given to the
children who had undergone the inspection and follow-ups of the children and the patients
who were mildly ill were treated. In addition, home visits were made to the children and
mothers were educated at home. Milk Drop ’s Mothers Union Branch, giving prenatal
assistance, had enabled the needy hospitals to be placed in hospitals a day or two before the
birth, with an application similar to the "guest mother project" that the Health Ministry has
had in 2008; gave birth to a “child basket” containing all the needs of the newborn baby. The
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revenues of the institution were provided by the annual aid of the municipalities and
donations made by the community. In 1941, the number of three drops of milk in Istanbul
rose to 21 in the whole country.
As a result, Milk Drop is one of the striking examples of providing health services in our
country with a public health perspective and organized. At the same time, Viladethane and
Dairy Drop is the first institutional structure of birth and maternal health services in our
country. Both institutions are modern initiatives that had been implemented with the personal
efforts of Besim ömer Paşa and Safiye Ali rather than state policies.
Key words: Maternal Child health services, Milk Drop, Viladethane, Besim Ömer Pasha,
Safiye Ali
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PS-4 TÜRK MİTOLOJİSİNDE UMAY TANRIÇASI
Akgül KURU OKTAY1, Zübeyde DENİZCİ ZİREK1, Seliha DÜNDAR1, Feruze ALDEMİR1
1

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET
Giriş: Mit kavramından ortaya çıkan ve Yunanca söylence anlamına gelen mitoloji, mithos
“söylenen ya da duyulan söz” ve logos “konuşma” kelimelerinin birleşiminden türemiştir.
Mitoloji, mitlerin ortaya çıkışını ve gelişim sürecini inceleyen ve yorumlayan bir bilim
dalı/disiplindir. Mit, efsane, destan, usture, masal gibi terimlerin farklı dillerdeki anlamlarına
bağlı olarak birbirinin yerine kullanıldığı belirtilmektedir. Bu çalışmada, “Türk Mitolojisinde
Umay Tanrıçası” nı inceleyen çalışmalar gözden geçirilmiştir.
Yöntem: Çalışma literatür taraması doğrultusunda hazırlanmıştır.
Bulgular: Dünya tarihinde her toplumun kendine özgü mitolojik öğeleri vardır. Türk
mitolojisinde Umay ana, doğum ve bereketin sembolü olarak bilinen en önemli tanrıçadır.
Omay, Imay, Ubay, Humay gibi farklı isimlerle de anılmaktadır. Kadın ve çocukların
koruyucusu, evlilik ve neslin devamını sağlayan Ana Tanrıça ve Yaşam Tanrıçasıdır. Türk
toplulukları arasında geçmişten günümüze her daim kendini güncelleyerek varlığını
sürdürmüştür. Gebe kadınların doğum ağrılarını hafifletebilme ve doğum sonrası üç gün
boyunca başında bekleme gibi meziyetleri olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca güzelliğin
sembolü olarak nitelendirilmekte ve bu anlamda Sümer ve Yunan mitlerindeki İştar ve
Afrodit’e (Venüs) benzemektedir. Mitolojik bir varlık olarak tanınan Umay, Türk kültüründe
Orhun Yazıtları’ nda, Kaşgarlı Mahmud’un Divanu Lugati’t-Türk adlı eserinde de
geçmektedir. Orhun yazıtlarında Umay’ın dünyayı idare eden Gök Tanrı ve Yer-Su ilahı ile
eşit görüldüğü, tüm canlılara kut (kutsal yaşam gücü) veren, ölümden sonra ruhları göklere
taşıyan, doğadaki ebedi yaşamı ve sonsuz dönüşümü sağlayan, yeryüzünde yaşayan tüm canlı
varlıkların hamisi olarak tasvir edilmiştir. İslam tarihinde de dişi ruh olarak kadın ve
bebeklerin koruyucusu olarak algılanmıştır.
Türk mitolojisinde iyi/koruyucu ruhlardan biri olan Umay, görünüş olarak bazen beyaz saçlı,
beyaz kıyafetli bir insan, bazen de kuş şeklinde tasvir edilmiştir. Gökyüzünde yaşadığı, yaşam
ağacının sahibi, orta yaşlı, yere kadar uzanan beyaz, gümüşten saçları olan, etrafına ışık saçan,
üç boynuzlu gibi özellikler atfedilmiştir. Aynı zamanda kuş kılığına bürünebildiğine inanıldığı
için kanatlı bir kuğu kuşu ve yanında bir at ile betimlenmiştir. Çocukların ve lohusa kadınların
koruyucusu, yeryüzüne bereket ve iyilik dağıtan Umay,
bazen kızarak insanları
korkutabildiği, Umacı gibi düşsel varlıkları gönderebildiği belirtilmiştir. Çocukları
korumadığı evlerde çocuk ölümlerinin yaşandığı ve bu nedenle Kara Umay denildiği de
söylenceler arasındadır. Türkiye’de “umacı” olarak dışlanmış ve onun yerini Fadime Ana,
Zöhre Ana inancı almıştır. Türkiye’nin aksine diğer Türk topluluklarında Umay inancının
sadece ismi değişerek aynı kalmıştır.
Sonuç: Kökeni anaerkil çağa kadar uzanan Umay-Ana Tanrıça inancı, Türk kültürünün
kalıcılık özelliğini taşımaktadır. Farklı isimlerle günümüzde de yaşamağa devam eden bu
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inancın izleri, toplumumuzda kadın ve çocukların koruyucusu, bereket ve doğurganlık ilahı
anlamıyla karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalarda Umay’ın geleneksel tezahür ve
simgeleri sayılan kuş, ok-yay, “yılanbaşı” deniz kabukları, yaprak gibi motifler birçok el işi
ve sanat etkinliklerinde kullanıldığı; ayrıca bunların Umay inancı ile ikonolojik bağlantısı
olduğu saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: Umay Ana, Türk mitolojisi, mit-mitoloji, efsane, inanış, uygulama.

ABSTRACT
Introduction: The mythology that emerged from the myth concept, which means Greek
mythology, is derived from the combination of the words "spoken or spoken" by mithos and
the logos "speech".
Mythology is a discipline that discovers and interprets the emergence of myths and the
development process. It is stated that terms such as myth, legend, epic, usture, fairy tale are
used instead of each other depending on their meanings in different languages. In this study,
studies examining the "Goddess of Umay in Turkish Mythology" were examined.
Method: The study was prepared according to literature review.
Findings: In the history of the world, every society has its own mythological items. In
Turkish mythology Umay is the most important goddess known as the mother, symbol of
birth and fertility. Omay, Imay, Ubay, Humay are also known by different names. She is the
Mother Goddess and Goddess of Life which provides the goddess, the guardian of women and
children, the marriage and the descendent of the descendants. she maintained her presence
among the Turkish communities by updating herself from the past to the present day. It is
believed that pregnant women have the qualities to alleviate their birth pains and to wait with
them for three days after birth. It is also described as a symbol of beauty and in this respect
resembles Ishtar and Aphrodite (Venus) in Sumerian and Greek myths. Known as a
mythological entity, Umay is also seen in the Orkhon Inscriptions in Turkish culture and
Divanu Lugati't-Turk in Kashgarli Mahmud. The orkhun inscriptions depict umay as equal to
the god of heaven and earth-water that governs the world, giving Kut (sacred life force) to all
living things, bringing souls to the skies after death, providing eternal life and eternal
transformation in nature, and being the protector of all living beings living on earth. In the
history of Islam, female soul was perceived as a guardian of women and babies.
Umay, who is one of the best / protective spirits in Turkish mythology, is sometimes depicted
as a white-haired, white-haired man, sometimes as a bird. The characteristics such as living in
the sky, possessing the tree of life, middle aged, white, silver hair extending to the ground,
light shining around, three horns were attributed. At the same time she was portrayed as a bird
with a wing and a horse beside him because she was believed to be in her bird saddle.
It was stated that Umay, the protector of children and giving birth women, distributes
blessings and goodness to the world, can sometimes be angry and intimidate people and send
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imaginary beings such as the Umaci. there are also rumors that children's deaths were
experienced in homes where she did not protect children and that was called as "Kara Umay"
for this reason.
Conclusion: Umay-Ana goddess belief, which extends to the originating matriarchal age, is a
persistent feature of Turkish culture. The traces of this belief which continues to life with
different names today, our society is confronted with the meaning of divinity of fertility and
fertility in the protection of women and children. In studies, Umay's traditional manifestations
and symbols are used in many handcrafts and art events such as birds, arrows, bow, snake;
and it was also found that they were iconologically linked to the belief in Umay.
Keywords: Umay Ana, Turkish mythology, myth-mythology, legend, belief, practice.
KAYNAKLAR:
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Bakış. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Nisan/2013, 105-134.
3. Avşar, L. (2012). Türk Takilarinda Umay Inancinin Izleri ve Avrasya Kökleri.
4. Öznülüer H. (2018). Günümüzde Türk Mitolojisinin Bilinmezliği Ve Sebepleri, Akademik
Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 67, Mart 2018, s. 142-158
5. Eroğlu, A. H. (2006). Türk Halk İnançlarının Güncel Değeri. I. Türkiyat Araştırmaları
Sempozyumu Bildirileri (25-26 Mayıs 2006).
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PS-5 HEMŞİRELİK TARİHİ VE ETİK
Berna KÖKTÜRK DALCALI1
1

Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu

ÖZET
Hemşirelik mesleğinin günümüzdeki durumunu ve karşılaşılan etik sorunları daha iyi
anlayabilmek için hemşirelik mesleğinin tarihini bilmek büyük bir önem taşımaktadır. Bir
mesleğin tarihsel dönüm noktalarını bilmek o mesleğin konumunu daha iyi anlamamıza
yardım ettiği gibi gelecekte karşılaşılması muhtemel problemler ve çözümleri hakkında bir
öngörü sağlamaya yardımcı olabilecektir.
Hemşirelik mesleğinin tarihsel sürecini 3 ayrı dönemde incelemek mümkündür. İlk çağlarda
baktığımızda varlıkların içinde yer alan ruhların bir kısmı iyi diğer kısmı ise kötülüklere yol
açtığı düşünülmüştür. Hastalıkların kötü ruhların yarattığı yanıtlardan oluştuğuna inanılmıştır.
İlk çağlarda sağlık uygulamaları incelendiğinde ise daha çok sihir ve folklorik uygulamalar
karşımıza çıkmakla birlikte kadınların toplumsal olarak sahip oldukları statü ile birlikte hasta
bakımında rol aldıkları görülmektedir .Ortaçağa gelindiğinde ise döneme ait en güçlü kurum
olan kilise ve ona bağlı manastırların etkisi tüm alanlarda görüldüğü gibi hasta bakımı
alanında da etkilerini hissettirmiştir. Bu dönemde hemşirelik mesleğini etkileyen diğer bir
dönüm noktası ise Haçlı seferleri olmuştur ve gereksinimlerin artması ile birlikte hemşirelik
mesleğine askeri bir düzen ve çok sayıda erkek hemşire girmiştir ve rahipler ve gönüllülerde
hasta bakımında rol almaya devam etmişlerdir. Rönesans ile birikte ise hastane, hasta bakımı
ve tıp alanında büyük gereksinimler ortaya çıktığı için hastaneler gelişmeye başlamıştır. 16
yüzyılın başına gelindiğinde ise kilise ve manastıra olan güvenin sarsılması ile birlikte hasta
bakımı birkez daha sekteye uğramış yöneticiler, köylüler arasında yaşayan ve kendileri de
köylü olan hemşireleri, derebeyliğe karşı başlatılan köylü ayaklanmasının lideri olarak
görmeye başladırlar ve bununla birlikte hemşirelerin yaptıklarını büyü olarak nitelendirildi ve
hemşireler dinsel gerekçelerin yasallaştırılması ile birlikte işkence ile öldürüldü. Yeniçağda
ise Endüstriyel gelişiminin hızlanması ve kentleşme, özgürlük, insan ve kadın hakları adına
gelişen fikir, olaylar ve savaşlar hemşireliğin yeniden doğuşuna neden olmuştur. Bu değişim
ortamında yetişen ve yoğrulan F.N. 19. yy.ın ortalarında üç yüz yıldan beri beklenen lider
olarak ortaya çıkmıştır . Florence Nightingale ile birlikte hemşirelik usta-çırak ilişkisinden
çıkıp 1860 yılında Londra St. Thomas Hastanesi’ne bağlı Nightingale Hemşirelik Okulu ile
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birlikte bilimsel ve formal eğitime
başlamıştır.

dayandırılan bir meslek olarak kendini göstermeye

Aynı zamanda bu dönemde hemşireliğe farklı bir boyut kazandıran nokta

Florence Nightingale andı ile birlikte ilk defa hemşireliğin etik boyutuna vurgu yapılmış
olmasıdır. Florence Nightingale andı ile hemşireliğin etik boyutuna vurgu yapılmış olmasına
rağmen bundan sonra etik ile ilgili atılan ilk adım 1897 yılında Amerikan Hemşireler Birliği
tarafından gündeme getirilmesi olmuş buna rağmen etik kuralların hazırlanması 1926 yılında
gerçekleşebilmiştir. 1976 yılında ise Amerikan Hemşireler Birliğinin etik kuralları
yanınlanmıştır. Amerikan Hemşireler Birliğinin etik kodları ile ilgili çalışmasının yanı sıra
Uluslararası Hemşirelik Konseyi 1953, 1965, 1973 ve 2005 yıllarında hemşirelik etik
kurallarını yayınlamışlardır. Ülkemizde ise 2009 yılında Türk Hemşireler Derneği tarafından
Hemşireler İçin Etik İlke ve Sorumluluklar başlıklı bir rehber hazırlanmıştır.
Tarihsel süreç içinde gelişim taşları incelendiğine hemşirelikte etik kavramının direk etik
olarak adlandırılmamakla beraber Florence Nightingale ile birlikte ortaya çıktığı ve bu
dönemden sonra ortaya çıkan meslekleşme süreci içerisinde etik kavramının sık sık gündeme
geldiği görülmüştür. Çünkü bir meslek için vazgeçilmez ölçütlerden bir tanesinin meslek
üyelerinin karar verme ve uygulamalarına rehberlik eden etik ilkelere sahip olmasıdır.
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PS-6 ÇANAKKALE SAVAŞININ KAHRAMAN HEMŞİRELERİNDEN ERİKA
HEMŞİRE/ ERİKA ANA
Duygu YILDIRIM1, Simge ŞİMŞEK1, Esra AKIN KORHAN2, Burcu CEYLAN2
1
2

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik AD.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları AD.

ÖZET
Türk Hemşireliğinin tarihini savaşlarla başlatılması yanlış olmayacaktır. Çünkü savaş
yaralılarının bakımında kadınların üstün yeteneği, Müslüman bir kadının yabancı erkeklere
bakamaz şeklindeki taassubunu ortadan kaldırmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun yenilgiye
uğradığı bir dizi savaşın sonuncusu olan Çanakkale Savaşı, Türk Hemşireliğinin dönüm
noktası olmuştur. Çanakkale ile hemşireliğin gelişmesinde çok önemli rol oynayan kahraman
kadınlardan biri de Hemşire Erika’dır.
Avusturalya asıllı Alman Hemşire Erika, Almanya’da ihtisasta bulunan eşi Dr. Ragıp Bey’in
savaşa katılmak için dönmesi üzerine sevgili eşini yalnız bırakmamak için gönüllü olarak
Gelibolu Yarımada’sına gelmiş ve Yalova Köyü’nde bulunan Hilal-i Ahmer Hastanesi’nde
hemşire olarak çalışmaya başlamıştır. Çanakkale Savaşı’nın en şiddetli olduğu anlarda, seyyar
hastanedeki hemşireliğinin yanı sıra köylü kadınlara dikiş öğretmiş ve askerlerin
ihtiyaçlarının karşılanmasında da çok önemli rol oynamıştır.
Barakaların ve çadırların çeşitli yerlerinde Hastane olduğunu gösteren işaretler olmasına
rağmen,

17

Aralık

1915

tarihinde

Cenevre

Sözleşmesi’ne

aykırı

olan

İngiliz

bombardımanında hayatını kaybetmiştir. Yaralı ve hasta Türk askerlerine gösterdiği büyük
şefkatten ötürü “Erika Ana” olarak isimlendirilen hemşire Erika’yı, gecikmeli olsa da hak
ettiği değeri görmesi gerektiği inancıyla meslektaşlarına tanıtmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Erika, hemşirelik, Çanakkale Savaşı
ABSTRACT
It would not be wrong to start the history of Turkish Nursing with wars. Because of the
superior ability of women in the care of wounded in war has annihilated the bigotry that a
Muslim woman can not take care of foreign men. The Dardanelles War, the last of a series of
wars the Ottoman Empire has been defeated, has been the turning point of the Turkish
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Nursing. One of the heroic women who plays a very important role in developing nursing
with Çanakkale is Nurse Erica.
Australian-born German Nurse Erica, her husband Ragıp Bey's who has been specialize in
Germany return for join the war because of not to leave your dear wife alone she volunteered
to the Gallipoli Peninsula and she started to work as a nurse at Hilal-i Ahmer Hospital in
Yalova Village. At the moment when the Dardanelles War was the most intense, besides the
nursing in the mobile hospital, she has teached stitch for peasant women and played a very
important role in meeting the needs of the soldiers.
Despite there were signs indicating that they are hospital in various places of barracks and
tents, he lost his life in British bombardment, which was against the Geneva Convention of 17
December 1915. Because of his great affection for the wounded and sick Turkish soldiers the
Nurse Erica who named as "Erica Ana", we want to introduce it to colleagues with the belief
that it should see the value it deserves, although delayed.
Key Words: Erica, nursing, Dardanelles War
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PS-7 HEMŞİRELİĞİN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞİMİ, BİLİM VE
TEKNOLOJİ IŞIĞINDA HEMŞİRELİK
Gürkan ÇAMOK1
Okan Üniversitesi

1

ÖZET
Hemşirelik mesleği geçmişten günümüze kadar evrimsel nitelikte değişiklikler göstermiştir.
Hemşirelik, Tarih öncesi dönemden Erken Hristiyanlık dönemine kadar Sezgisel Hemşirelik
olarak tanımlanmış, İçgüdüsel ve şefkat odaklı bakımla gerçekleştirilmiştir.
11. Yüzyıldan 1800’lü yıllara kadar olan dönemde iş başı eğitim dönemi olarak adlandırılmış,
deneyimli hemşireler tarafından yetiştirilen öğrenciler, hasta başında uygulama yaparak
kazanılan beceriler ışığında hemşirelik mesleğini icra etmişlerdir. 1800’lü yıllardan 2. Dünya
savaşına kadar geçen süreç ise Eğitimli hemşirelik dönemi olarak kabul edilmiş olup, bu
dönemde Hemşirelik gelişimi, sosyal bilinçliliğin uyarılmasından, kadınlara sunulan artan
eğitim fırsatlarından, savaşlardan kaynaklanan eğitimlerden etkilenmiştir.
II. dünya savaşından günümüze kadar olan dönem ise Çağdaş Hemşirelik dönemi olarak
adlandırılır. Bu dönemde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra sosyal değişimlerde
işaretlenmiştir. Hemşirelik mesleği tarih öncesi dönemlerden günümüze, değişim ve evrimsel
süreçlerden en çok etkilenen meslek gruplarının başında örnek gösterilebilir, bunun sebebi ise
teknoloji ve bilimsel gelişmelerin hızla ilerlemesi ve bilimsel gelişmeler ışığında, hemşirelik
mesleğinin icra ediliyor olmasıdır.
Anahtar Kelimeler:

Hemşirelik, Tarih, Bilim, Teknoloji, Eğitim

ABSTRACT
The nursing profession has changed evolutionary from past to the present day. Nursing is
described as intuitive nursing from prehistoric period to early christian period, and performed
with instinctive and tender oriented care.
From 11th century to 1800 years was called the period of-the-job the students who were
training formed by experienced nursing profession in the light of the skills gained by
practicing. From 1800 years to II. world war period has been considered as the Trained
Nursing period, and in this period nursing development was influended by increased social
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consiciousness; increased education epportunities for woman, and training by the reason of
war.
The period from World War II. to the present is called contemporary nursing period. In this
period, as well as scientific and technological developments, social changes are also marked.
The nursing profession can be shown as a sample at the beginning of the professional groups
most affected by the change and evolutionary processes from prehistoric times to the present
day. The reason for this is the development of technological and scientific developments
rapidly and the performance of the nursing profession in the light of scientific developments.
Keywords :

Nursing, History, Science, Technology, Training
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PS-8 GEÇMİŞTEN GELEN BİR MEKTUP: GENÇ KIZLARIMIZ NİÇİN HEMŞİRE
OLMUYORLAR?
Sibel Erkal İlhan1
1

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

ÖZET
Fahriye (Gökcan) Şentürk 1941 yılında Kızılay Hemşire Okulu’ndan mezun olmuştur. Çeşitli
şehirlerde hemşirelik ve başhemşirelik yapmıştır. Kendi kendine İngilizce öğrenmiş ve Sağlık
Bakanlığı tarafından Kanada Toronto Üniversitesine hemşirelik lisans eğitimi için
gönderilmiştir. Kanada dönüşünde Hemşire Okulunda ve hemşireler için açılan Tekamül
Kursunda öğretmenlik ve idarecilik yapmıştır. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne
gitmiş, Albert Einstein Medical Center’da üç yıl çalışmıştır. Yurda döndüğünde Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü Eğitim Şubesinde tercüman olarak çalışmıştır. 1961 yılında Genel
İdarecilik Prensipleri ve Hemşirelik Hizmetlerinin İdaresi ve 1965 yılında İdari Konular adlı
kitapları yazmıştır.
1952’de bir gazeteye yazdığı belirtilen yazının başlığı “Genç Kızlarımız Niçin Hemşire
Olmuyorlar?” adını taşımaktadır. Mektup Kanada’dan yazılmıştır. Mektubun orjinali Sibel
Erkal İlhan’in özel arşivindedir. Mektuptan alınan bazı bölümler aşağıda sunulmaktadır.
“Evet genç kızlarımız niçin hemşire olmuyorlar? Bu şu anki soranın kim olduğunu merak
ettiğiniz için kendimi tanıtayım:
Kızılay Hemşire Okulunun 1941 mezunlarındanım. On bir senelik hemşirelik hayatının yarısı
anadolunun muhtelif şehirlerinde, yarısı da Ankara numune hastanesinde geçti. Şimdi de
Hemşirelikte ihtisas almak üzere geldiğim dünyanın bir ucundan Kanada dan sizlere
sesleniyorum. “Genç kızlar niçin hemşire olmuyorsunuz?”
Hiç unutmam, Türkiye’nin yegane hemşire okuluolan Kızılay Hemşire Okulu 1940 senesi 16
mezun vermişti. Buna mukabil Türkiye’nin onbin hemşireye ihtiyacı vardı. Ben o zaman son
sınıfa yeni gelmiştim ve benim sınıfımdan da 20 kişi mezun olacaktı.
Halbuki bugün Türkiye’de dördü resmi ikisi hususi olmak üzere 6 tane hemşire okulu var. Bu
okulların mevcut mezun adedi senede 120’yi geçmektedir. 16’ya göre 120 istikbal için ümit
verici bir rakamdır.
Evet yalnız Toronto şehrinde 20’den fazla hastanesi ve 632 yataklı bir hastanede 192
hemşiresi bulunabilen Kanada’da bir kızın hemşire olabilmesi çok güçtür. Çünkü burada
hemşire okulları bizim hususi liseler gibi paralıdır. Okul taksitini ödeyecek parası olmayan
bu okula gidemez.
Bunun için bir kızın evvela başka yerlerde çalışıp çabalayıp para biriktirecek ondan sonra da
hemşire okuluna gidebilecektir. Üç senelik hemşire okulunu bitirdikten sonra yüksek kısmına
gidebilmek için gene bir hayli paraya ihtiyaç vardır.
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Hemşirelik tahsili yapabilme şartları bizim memlekete göre bu kadar güç olan bir memlekette
bile binler ve binlerce hemşire var. Çünkü bütün güçlüklere rağmen burada genç kızlar
hemşire olabilmek için can atıyorlar.
Dünyada hiçbir şey insana başkalarına yardım etmenin verdiği zevki ve saadeti veremez. Hele
bu kimseler hasta ve bakıma muhtaç olurlarsa…
Halbuki bir hemşirenin hayatı başkalarına yardım etme fırsatları ile doludur.
Mektupta 1942 yılında Tranzon Memleket Hastanesinde çiçek salgını sırasında yaşadıklarını
anlatmış Fahriye (Gökcan) Şentürk. Mektup şu cümlelerle bitmektedir.
Hakikaten genç hemşireleri saadetimizi tamamlayan bu büyük ve eşsiz fırsatların her zaman
meslek yolumuzda karşımıza çıkacağını ümit edebiliriz.
On bir senelik hemşirelik hayatımın tecrübelerinin verdiği salahiyetle sizlere –hiç tereddüt
etmeden hemşire olmanızı tavsiye ediyorum.
Bütün Türk hemşirelerine ve kızlarına Kanada’dan selamlar
Toplam 5 sayfa olan mektupta, hemşire olmamanın en önemli nedeni hemşire olmayı
istememe ve bu konuda çaba göstermeme açık cümlelerle ifade edilmese de Kanada’da
hemşire olayı isteme kuvvetle vurgulanmıştır. Trabzon Memleket Hastanesinde çiçek salgını
sırasında kendi duygu ve düşüncelerini, bir hastaya yardım etmenin verdiği doyumu
ayrıntıları ile anlatmıştır.
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SS-3 EDİTH CAVELL: AYRIMCILIĞA KARŞI OLAN İNSANCIL BİR HEMŞİRE
Mİ? ULUSLARARASI BİR CASUS MU?
Duygu Yıldırım1, Simge Şimşek1, Esra Akın Korhan2, Burcu Ceylan2
1
2

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim
Dalı

ÖZET
“Hemşirelik merhamet ve şifaya bağlılıktır. Savaş ise acımasız güce adanmışlıktır. Ne
ırk ne de insan ayrımını kabul etmez. Her biri diğerinin uzlaşmaz düşmanıdır.”
“Bir gün, bir şekilde, faydalı bir şey yapacağım, insanlar için bir şey. Onların çoğu,
çok çaresiz, çok kırgın ve çok mutsuzlar. Kurtarılacak hayatlar varken duramam.”
"Hayat her zaman aceleyle ve zorluklarla dolu."
“Ne korkuyorum ne de çekiniyorum; Ölümü sık sık gördüm ki bu benim için garip
veya korkutucu değil. Beni görevini yerine getirecek bir hemşire olarak düşünün.
Korkmuyorum fakat oldukça mutluyum. Sondan önceki on haftanın sessizliği için Tanrı’ya
teşekkür ederim.”
“Dost ya da düşman, herhangi bir yaralı asker tedavi edilmelidir. Her erkek bir baba,
koca veya oğuldur. Hemşireler olarak kavgada yer almamalısınız. Bizim işimiz insanlık
içindir. Hemşirelik mesleği sınır tanımaz.”
Edith Cavell, idam edilmeden önceki gece, Reverend Stirling Gahan tarafından aktarıldı
11 Ekim 1915
İngiliz olan Edith Cavell, 1896’da Eva Luckes bünyesindeki Royal London
Hastanesine hemşirelik eğitimine başlamış, hemşirelik eğitimin tamamladıktan sonra 18981906 yılları arasında birçok hastanede ve revirde başhemşire, süpervizör olarak çalışmıştır.
1907 yılında Brüksel'deki Berkendael Enstitüsü'nün ilk başhemşiresi olarak seçilmiş olan
Cavell, burada hemşirelik bakımının temellerinden sayılan yara bakımı, çevre sanitasyonu,
yaralı ve hastaların öncelenmesi (triyaj) ve aşılama gibi uygulamalar ile hemşireliğin
gelişimine öncülük etmiştir.
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Hemşire Cavell 1914 yılında üç hastanede hemşirelik okulu kurmuştur. Bu hemşirelik
okulları Belçikalı kadınlar için kariyer şansı sağlamış, hemşireliğin "profesyonellik" kavramı
içinde ele alınmaya başlanmasına yol açmıştır. Modern hemşirelik eğitiminin kurucusu olarak
kabul edilen Edith Cavell, aynı yılın ağustos ayında başlayan I. Dünya Savaşı’nda “şarapnel
yaralanması”, “savaş bunalımı”, “ciddi ayak, göğüs yaralanmaları” ve “silah yaralanması”
gibi nedenlerle hastaneye gelmiş olan yaralı askerlerin ve diğer savaş mağdurlarının
bakımında ve tedavisinde etkin bir rol oynamıştır. Belçika'da bilinen ilk travma hemşiresi
olarak kabul edilen Cavell, düşman askerlerine ayrımcılık yapmadan baktığı ve onların
ölmelerine izin vermediği için casuslukla suçlanmıştır. “Vatanseverlik yeterli değildir,
kimseye karşı düşman ve acımasız olmamalıydım” diyen Edith Cavell, 12 Ekim 1915 Salı
günü idam edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Edith Cavell, hemşirelik, Birinci Dünya Savaşı
ABSTRACT
“Nursing is a dedication to mercy and healing. War is a dedication to brutal force. neither
admits distinction of race or person. Each is the uncompromising foe of the other.”
“Someday, somehow, i'm going to do something useful, something for people. they are, most
of them, so helpless, so hurt and so unhappy. I can’t stop while there are lives to be saved.”
"Life has always been hurried and full of difficulty."
I have no fear nor shrinking; I have seen death so often that it is not strange or fearful to me.
think of me as a nurse who this to do her duty. I am not afraid, but quite happy. I thank God
for this ten weeks' quiet before the end.”
"Any wounded soldier must be treated, friend or foe. Each man is a father, husband or son. As
nurses you must take no part in the quarrel. Our work is for humanity. The profession of
nursing knows no frontiers."
Edith Cavell, on the night before her execution, as recounted by Reverend Stirling Gahan,
Oct. 11, 1915.
British Edith Cavell started her nursing education at the Royal London Hospital in Eva
Luckes in 1896, after completing nursing education, she worked as a matron and supervisor in
many hospitals and infirmary between 1898-1906. Cavell, who was elected to the Berkendael
Institute in Brussels in 1907 as the first matron, has pioneered the development of nursing
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with practices such as wound care, environmental sanitation, wound and patient triage and
vaccination, which are considered to be the foundation of nursing care.
Nurse Cavell has founded a nursing school in three hospitals in 1914. These nursing schools
have given career chances of Belgian women, have led to the nursing being taken up in the
concept of "professionalism". Edith Cavell, who is considered to be the founder of modern
nursing education, has played an effective role in the care and treatment of wounded soldiers
and other war weary who have come to the hospital for reasons "shrapnel injury", "crisis of
war", "serious foot, chest injuries" in World War I, which started in August of the same year.
Known as Belgium's first known trauma nurse, Cavell was accused of espionage because
looking at the enemy troops without discrimination and did not allowing them to die.
"Patriotism is not enough, I must have no hatred or bitterness towards anyone," said Edith
Cavell, who was executed on Tuesday, 12 October 1915.
Key Words: Edith Cavell, nursing, World War I
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SS-10 BİR HEMŞİRE KURAMCI: FAYE GLENN ABDELLAH
Ar. Gör. Metin TUNCER1, Prof. Dr. Leyla KHORSHTD1, Ar. Gör. Gülsüm Zekiye
TUNCER2
1

2

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları A.D
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği A.D

ÖZET
Faye Glenn Abdellah, çağımızın en etkili hemşirelik kuramcısı ve halk sağlığı bilim
insanlarından biriydi. Tüm hayatını hemşirelik mesleğinin ilerlemesine adamıştır. Faye Glenn
Abdellah, 13 Mart 1919'da New York'ta doğdu. Yıllar sonra, 6 Mayıs 1937'de Abdellah ve
ailesinin yaşadığı New Jersey'de bir zeplin patladı ve Abdellah yardım etmek için olay yerine
koştu.

Verdiği bir röportajda, Abdellah olayı şöyle aktarıyordu: “İnsanların zeplin'den

atladığını görebildim ve onlarla nasıl ilgileneceğimi bilemedim, bu yüzden hemşireliği
öğreneceğime yemin ettim.”
1942 yılında, Abdellah bir hemşirelik okulunu kazandı ve Fitkin Memorial Hastanesi
Hemşirelik Yüksek Okulu'ndan yüksek dereceyle mezun oldu. 1945'te Lisans Diploması,
1947'de yüksek lisans derecesi ve Columbia Üniversitesi'ndeki Öğretmen Koleji'nde Doktora
Eğitimi aldı. 1947'de ayrıca Fizyoloji Yüksek Lisans Derecesi aldı. Gelişmiş eğitimi ile
Abdellah doktor olmayı seçebilirdi. Bununla birlikte, ‘Hemşireler için İlerleme’
görüşmesinde açıkladığı gibi, “Hiç bir zaman doktor olmak istemedim çünkü bakımda
yapmak istediğim her şeyi yapabilirdim ki bu da bir bakım mesleği”.
Abdellah, hemşirelik hocası ve araştırmacı olmak için çalışmaya devam etti ve mesleğin
odağını hastalık merkezliden hasta merkezli hale getirmeye yardımcı oldu. Hemşirelerin
rollerini ailelerin ve yaşlıların bakımını da kapsayacak şekilde genişletti. Abdellah'ın ilk
akademik işi Yale Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'ndaydı. O sırada, Hemşirelik için
Ulusal Bilim tarafından yayınlanan ve bilimsel temeli olmayan rehberleri içeren standart bir
hemşirelik ders kitabını kullanarak "120 Hemşirelik Uygulaması Prensibi" dersi vermesi
gerekiyordu. Bir yıl sonra Abdellah o kadar sinirlendi ki, Yale avlusunda meslektaşlarını
topladı ve ders kitaplarını yaktı.
Abdellah, daha sonra ABD Kamu Sağlığı Hizmetleri birliğinin askeri bir kolunda 40 yıl görev
yaptı. Ayrıca burada 8 yıl boyunca genel cerrah yardımcılığı yaptı.

Genel tıp doktoru

yardımcısı olarak da, Amerikalıların kamu sağlığı ile ilgili konularda eğitim alması
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Abdellah'ın sorumluluğundaydı ve AIDS, darülaceze bakımı, sigara içme, alkol ve uyuşturucu
bağımlılığı, zihinsel engelli ve şiddet alanlarında gayretli bir şekilde çalıştı.
Gerontolojik hemşirelik hakkında ilk konuşanlar arasındaydı, bu alanda araştırma yapmak ve
bakım evleri ile ilgili kamu politikasını etkilemek için Amerika Birleşik Devletleri'nde bakım
evlerinin standartlarını oluşturmaktan sorumluydu. Abdellah, hemşirelerin kamu politikası
tartışmalarına daha fazla dahil olması gerektiğine inandığını belirtmiştir. Hükümet
görevlisiyken Abdellah, Amerika'da yaşlı sağlığı ve güvenliğini artırma çabalarına da devam
etmiştir.
Abdellah için hemşirelik bakımı, birey için doğrudan veya dolaylı olarak girişim uygulamak,
bir şeyler yapmasını desteklemek, ihtiyaçlarını karşılamak, özbakımı desteklemek,
iyileştirme ya da bozukluğun azaltılması için kişiye bilgi vermektir. Abdellah’ın teorisi Hasta
ve ailesinin fiziksel, emosyonel, entelektüel, sosyal ve spritüel ihtiyaçlarını karşılamak için
tüm insanlara sunulan hemşirelik bakımını vurgular. Ayrıca geliştirdiği 21 hemşirelik
problemi, kritik düşünme süreci için temel oluşturmuştur. Abdellah'ın teorisinin hemşirelik
pratiğine olan en önemli etkisi, mesleğin odağını “hastalık merkezli” olmaktan “hasta
merkezli” hale getirmeye yardımcı olmasıdır.
Dr. Abdellah, yaşlanmayla ilgili öncü araştırmalarından ötürü 90'a yakın profesyonel ve
akademik ödüle layık görülmüştür. Ayrıca 11 onursal derecede ödül almıştır. Sağlık alanında
bir lider olarak, hemşirelik ve hasta bakımına bilimsel araştırmalar yaparak, hemşirelik
pratiğini değiştirmeye ve standartlarını yükseltmeye yardımcı olmuştur. Liderliği, yayınları ve
başarıları, hemşirelik için ve sağlık alanında kadınlar için yeni bir standart oluşturmuştur.
ABSTRACT
Glenn Abdellah was one of the most influential nursing theorists and public health scientists
of our time. Dedicate her whole life to the advancement of nursing profession. Faye Glenn
Abdellah was born on 13 March 1919 in New York. Years later, on May 6, 1937, an airship
exploded in New Jersey where Abdellah and his family lived and Abdellah ran to the scene to
help. In an interview he gave, Abdellah said: "I could see people skipping zeppelin and I did
not know how to deal with them, so I swore I'd learn nursing."
In 1942, Abdellah enrolled in a nursing school and graduated with a high degree from the
Fitkin Memorial Hospital School of Nursing. She received his Bachelor's Degree in 1945, his
master's degree in 1947, and his PhD in Teacher College, Columbia University. In 1947 he
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also received a graduate degree in Physiology. Abdellah could choose to be a doctor with
advanced training. However, as she explained in the "Progression for Nurses" interview, "I
never wanted to be a doctor because I could do everything I wanted to do in care, which is a
care job".
Abdellah continued to work as a nursing teacher and researcher, helping to keep the focus of
the profession centered on the disease. She expanded the roles of nurses to cover the care of
their parents and the elderly. Abdellah's first academic job was at the Yale University School
of Nursing. At the time she was supposed to teach "120 Principles of Nursing Practice" using
a standard nursing course book published by National Science for Nursing and containing
non-scientific guidelines. A year later, Abdellah was so nervous that Yale gathered her
colleagues in the yard and burned her textbooks.
Abdellah later served for 40 years in a military branch of the US Public Health Services
union. She also helped general surgeon here for 8 years. As a general medical practitioner,
Abdellah was responsible for educating Americans about public health issues and worked
diligently on AIDS, hospice care, smoking, alcohol and drug addiction, mental disabilities and
violence.
She was among the first to talk about gerontological nursing, responsible for setting standards
for nursing homes in the United States to do research and influence public policy on nursing
homes. Abdellah believes that nurses should be more involved in public policy debates.
Abdellah continued her efforts to increase elderly health and safety in America while the
government was in charge.
Nursing care for Abdellah is to provide personal information to support the individual to do
something, directly or indirectly, to do something, to meet their needs, to support self-care, to
heal or to reduce impairment. Abdellah's theory Emphasizes the nursing care offered to all
people to meet the physical, emotional, intellectual, social and spiritual needs of the patient
and her family. In addition, the 21 nursing problems that she has developed are the basis for
the critical thinking process. The most significant effect of Abdellah's theory on nursing
practice is to help the occupation to become "patient-centered" from being "disease-centered".
Dr. Abdellah was awarded nearly 90 professional and academic prizes for her pioneering
research on aging. She has also received 11 honorary awards. As a leader in the field of
healthcare, she has helped to change nursing practice and raise standards by conducting
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scientific research in nursing and patient care. Leadership, publications and achievements
have set a new standard for nursing and healthcare women.
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SS-12 MELEİS GEÇİŞ KURAMI
Tuğba GÖZÜTOK KONUK1, Serpil S.Ü2.
1
2

Selçuk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları A.D., Türkiye

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları A.D., Türkiye

Meleis geçişi; bir kişi ya da çevrede görülen değişimin, kişinin kendisi ya da diğerleri
tarafından algılandığı dönem olarak tanımlamıştır. Ayrıca, değişim ve dönüşümlerin, kayıp ve
kazanımların tecrübe edildiği, bir durum ya da statüden diğerine geçiş olarak da ifade etmiştir.
Geçiş sürecine özgü özellikler: 1. Sosyal ağ ve destek sistemlerinden kopukluk, 2. Önemli
nesnelerin veya konuların tanıdık referans noktalarının geçici kaybı, 3.Yeni ortaya çıkan
ihtiyaçların eskisi gibi karşılanmaması, 4. Eski beklentilerin değişen koşullarla uyumlu
olmaması olarak sıralanmaktadır. Geçiş, sağlık durumunda, rol ilişkilerinde, beklentilerde
veya yeteneklerde bir değişikliği ifade eder.
Meleis ve Dr. Trish Trangenstein, hemşireliğin birincil amacının insanlara geçişler yaparken
sağlıklı sonuçlar almalarına yardım etmek olduğuna karar vermiş ve bu doğrultuda
hemşireliği; toplumların geçişlerdeki sağlık ve iyi olma halini kolaylaştıran bir bilim ve sanat
olarak tanımlamıştır.
Meleis’in araştırma soruları; sağlıklı geçişler yapmayan kişilere ne olduğu, hemşirelerin bu
kişilere nasıl bakım verdiği ve bireylerin sağlıklı geçişler tecrübe edebilmesi için hemşirelerin
hangi hemşirelik uygulamalarını kullanabileceğidir.
Meleis; küresel sağlık, göçmenler, kadın sağlığı ve hemşirelik disiplininin teorik gelişimi
üzerine odaklanmıştır. Meleis’in bu çalışma alanlarına olan ilgisi 1960’lardan 1980’li yıllara
kadar geçiş kuramının temellerinin oluşmasını sağlamıştır. Meleis ve Dr. Norma Chick geçişi
kavramsal açıdan geliştirmek için çalışma yapmış ve 1985’te ortaya çıkan sonuçları
yayınlamışlardır. On yıl sonra ise Meleis doktora öğrencisi Dr. Karen Schumacher ile
hemşirelik literatüründe hangi geçişlerin kavramsal olarak kullanıldığına yönelik araştırma
yapmış ve geçişler üzerine odaklanan 310 makale belirlemiştir. Bu makalelerdeki bulguları
analiz ederek ‘geçiş’ kavramını hemşireliğin ana kavramlardan biri olarak tanımlamışlardır.
Geçiş Kuramının Ana Kavramları:Geçiş durumunun doğası (tipleri, örüntüleri, özellikleri),
kolaylaştırıcı ve engelleyiciler (kişisel, toplumsal, topluluksal),yanıt şekilleri (gelişim
göstergeleri, sonuç göstergeleri) ve fiziksel, psikolojik ve spiritüel hemşirelik bakımı
(terapötik hemşirelik bakımı) meleis’in geçiş teorisinin ana kavramlarını oluşturmaktadır.
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Gelişimsel Geçişler: Anne olma ve annelik rolü kazanımı, annelik rolü yeterliliği, bebeği
yoğun bakım ünitesinde olan kadınların anneliğe geçişi, düşük gelirli Koreli göçmen
kadınların menopoza geçişi, yaşlanmakta olan bireylerin yaşlılığa geçişi, yaşlılıkta cinselliğe
uyum ile ilgili hemşirelik alanında çalışmalar yapılmıştır.
Durumsal Geçişler: Doğum, ölüm, göç, taşınma, boşanma gibi rollerdeki değişime ilişkin ani
değişiklikleri içeren geçişlerdir.
Sağlık-Hastalık Geçişler: İyilik halinden hastalık haline, hastalık halinden sağlık haline, ani
ya da kademeli olarak sağlıktan kronik hastalık haline geçişe neden olan ani değişimleri
kapsamaktadır.
Kurumsal Geçişler: Bireylerin iş yaşamlarında meydana gelen değişimler sonucu
olmaktadır. Sosyal, politik veya ekonomik çevrenin etkisiyle ya da kurum içi değişimler
sonucunda gerçekleşebilir.
Geçiş kuramına dayalı geliştirilen modellerden 3 tanesi şunlardır;
1. Geçiş Bakım Modeli (Transitional Care Model): Bu model çoğunlukla kronik
hastalığa sahip yaşlı bireylerde kullanılmıştır. Modelin özünde taburculuk ve
sonrasında sağlıklı bir geçiş için uygun çevreyi oluşturma yer almaktadır.
2. Rol Destek Modeli (Role Supplementation Model): Model, yeni ebeveynlere yardım
etmede, kardiyak rehabilitasyonda olumlu çıktılar sağlamada, alzheimer hastalarında,
psikiyatri hastanesine yeni yatan hastaların uyumunu kolaylaştırmada kullanılmıştır.
3. Çözümleme (Debriefing): Birey veya bir grubun kritik bir olayla karşılaştığında
tecrübelerini diğer bireylerle paylaşma süreci olarak tanımlanmıştır. Model hemşireler
tarafından kritik olayları tekrar hatırlatma ve diyalog yoluyla sürecin değerlendirilmesi
amacıyla kullanılmıştır. Model doğum sonu dönemde ve acil serviste kritik olaylar
sonrasında kullanılmıştır.
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SS-15 PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİNDE LİDERLİK
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Liderliği tanımlamak için güvenilir, saygılı, duyarlı, problem çözen, ilham veren, güçlendiren
ve yetenekli gibi birçok kelime kullanılmaktadır. Hemşireleri tanımlamak için de bu kelimeler
kullanılsa da, lider kelimesi genellikle kullanılmamaktadır. Son yıllarda birçok hemşirelik
örgütü, hemşireleri "Yatakbaşı Liderleri" olarak tanımlamıştır. Pediatri Hemşireliğini
ilerletebilmek için fırsatlar yaratan, liderlik becerilerini kullanan hemşirelere ihtiyaç vardır.
Hastaları, aileleri ve diğer insanları savunmak için verileri kullanan, mantıklı, eleştirel
düşünen hemşireler mesleği daha ileri taşıyabilir (Lombardi, 2017).
Çocuklar genellikle değişen koşulların sessiz bekçileridir. Endişelerini ifade edemeyen ve
olgunlaşmamış fizyolojik sistemlere sahip olan çocuklar, hastalığa karşı savunmasızdır.
Pediatri Hemşireleri çocuk sağlığını sürdürebilmek için vizyona, özgünlüğe ve güce sahiptir.
Çevresel etkilerin çocuk sağlığına etkilerinin farkındadırlar ve fizyolojik gelişimlerini
korumalıdırlar (Lambton, 2009). Lider Pediatri Hemşireleri tarafından, bu doğrultuda lisans
programları geliştirilmeye devam edilmektedir. Örneğin, Pediatri Hemşireliğinde simülasyon
temelli eğitim de uygulanmaya başlanmıştır (Canbulat Şahiner, Türkmen ve Kuğuoğlu, 2017).
Yüksek lisans ve doktora programlarının başlatılması, akademisyen ve branşlaşmış pediatri
hemşirelerinin yetişmesinin önü açılmıştır. Lisansüstü eğitim programlarının hedefleri
belirlenerek,

niteliğinin

arttırılmasına

yönelik

çalışmalar

yapılmaktadır

(http://www.pediatrihemsireligi2017.com/calistay-raporu.pdf).
Çocuk Hemşireliği Derneği (ÇHD) gibi profesyonel organizasyonlar, pediatri hemşirelerini
desteklemek ve güçlendirmek için konumlandırılmıştır. Ülkemizde ÇHD, 1997 yılında, Aysel
Kavaklı başkanlığında kurulmuştur.

Birçok kurs, sempozyum ve kongre ile Pediatri

Hemşirelerinin gelişimine katkıda bulunmuşlardır. ÇHD'nin İzmir ve Ankara şubeleri de
kurulmuştur (http://www.cohemder.org.tr). Çocuk Cerrahisi Hemşireleri Derneği ve Onkoloji
Hemşireleri Derneği de Pediatri Hemşirelerinin branşlaşmasına örnek olan organizasyonlardır
(http://turkhemsirelerdernegi.org.tr/tr.aspx).

Profesyonel

bir

organizasyon

tarafından

desteklenmek, Pediatri Hemşirelerinin güçlüklerle baş edebilmesine, güven kazanmasına ve
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daha sonra kendisini geliştirmesine ve daha ileri düzeye taşınmasını sağlar. Liderlik
pozisyonu, pediatri hemşiresine sesinin duyulması için bir fırsat verir. Bu sesin diğerleri
tarafından duyulması ve benimsenmesi, pediatri hemşireliğini güçlendirir. İyileştirilmiş bakım
sağlayabilmek için kanıtlara dayanarak fikir üretme ve bunları kanıtlarla başkalarına sunma,
hemşirenin klinik ortamda ve profesyonel organizasyonda fayda sağlayacağı bir beceridir
(Lombardi, 2017). Bilgi, uzmanlık ve beceriyi kullanan Pediatri Hemşiresi, profesyonel
organizasyonla daha fazla liderlik fırsatına sahip olabilir (Whitney & Gale, 2015). Bu
fırsatlar, hizmet içi eğitim ortamında ilgi uyandıran konuların sunulması, araştırmalara
öncülük etme ve bir organizasyonun üyesi olarak daha geniş kapsamlı bir liderlik rolüne sahip
olmayı içerir. Gönüllülerin desteğiyle liderler daha da güçlenir. Ulusal düzeydeki
organizasyonlar, daha da büyüyerek Lider Pediatri Hemşireleri arasında bir ağ oluşturabilir.
Ulusal düzeyde, Pediatri Hemşiresi “keşfedilebilir” (Lombardi, 2015). Başkalarıyla iletişim
kurabilir, mentorluk yapabilir, tutarlı, güvenilir bir şekilde hizmet verebilir. Bu erken liderlik
becerileri, fark edilmeyebilir. Lider Pediatri Hemşireleri tarafından bu gönüllü hemşirelerin ve
klinik sorumlu hemşirelerinin teşvik edilmesi ve liderlik davranışlarının gözlemlenmesi
gereklidir (Yiğit, 2000). Gönüllü liderlik havuzuna katılmalarını sağlamak daha da
güçlenmelerini sağlar (Brancato, 2011). Toplantı ve etkinliklerle hemşirelere fırsat
sağlanarak, daha ulaşılabilir olmaları, bir takım olarak birlikte çalışmaları, deneyimlerini
paylaşmaları, sorulara cevap bulmaları, mümkün uygulama önerileri sunmaları sağlanmalıdır.
Aynı zamanda hemşirelerin organizasyonların aktivitelerini öğrenmeleri, kendilerini daha
güçlü hissetmelerini sağlar. Lider Pediatri Hemşireleri grup aktivitelerini takip etmeli,
gönüllülerin katılımlarını sağlamalı, geri dönüt vermelidir (Brancato, 2011). Geri dönüt,
gönüllü ve liderlerin yapıcı eleştirilerini kapsamalıdır. Yapıcı eleştiri, liderlerin güçlü bir
özelliğidir. Lider Pediatri Hemşireleri, gönüllü pediatri hemşirelerinin konferans ve
kongrelere katılımlarını planlamalı, organizasyonlardan mali destek sağlamalıdır (Lombardi,
2017).
Profesyonel liderlik hedeflerinin oluşturulması ve belirlenmesi tüm Pediatri Hemşireleri için
önemlidir. Eğitim fırsatları ve ağ iletişimi ya da bilgi ve tecrübeyi paylaşmak için daha fazla
fırsat arayan deneyimli bir hemşire aracılığıyla profesyonel bir gelişim arayışında olan yeni
bir hemşire, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde organizasyonlara katılarak ve aktif hale gelerek
bu profesyonel hedeflere ulaşabilir. Profesyonel Hemşirelik Dernekleri hemşireye aidiyet
duygusu kazandırmaya yardımcı olabilir ve klinik ortamda ve ötesinde herhangi bir hemşireye
fayda sağlayacak liderlik becerilerini geliştirme fırsatı sunabilir (Guerrieri, 2010).
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Many words are used to describe leadership as trustworthy, respectful, responsive, problemsolving, inspirational, empowering and talented. Although these words are used to describe
nurses, the leader word is not generally used. In recent years, many nursing organizations
have defined nurses as "Bedside Leaders". There is a need for nurses who use leadership
skills to create opportunities to advance pediatric nursing. Rational, critical thinking nurses
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who use data to defend patients, their families and other people may carry the profession
further (Lombardi, 2017).
Children are often the silent sentinels of changing conditions. Children that unable to
articulate their concerns and possessing immature physiologic systems are vulnerable to
disease. Pediatric Nurses have the vision, authenticity, and power to to sustain child health.
They are aware of the effects of environmental influences on child health and also protect
their physiological development (Lambton, 2009). Pediatric Nurse Leaders continue to
develop undergraduate programs in this direction. For example, simulation-based education
has begun to be implemented in Pediatric Nursing (Canbulat Şahiner, Türkmen and
Kuğuoğlu, 2017). The launching of master's and doctoral programs has opened the way for
academicians and specialist pediatric nurses to grow. Studies are underway to identify and
improve

the

quality

of

the

post-graduate

training

programs

(http://www.pediatrihemsireligi2017.com/calistay-raporu.pdf).
Professional organizations such as the Pediatric Nursing Association (PNA) are positioned to
support and strengthen pediatric nurses. PNA in our country was established in 1997 under
the chairmanship of Aysel Kavaklı. Many courses, symposiums and congresses have
contributed to the development of Pediatric Nurses. The offices of the PNA have also been
established in Izmir and Ankara (http://www.cohemder.org.tr). The Pediatric Surgery Nurses
Association and the Oncology Nurses Association are examples of the branching of Pediatric
Nurses (http://turkhemsirelerdernegi.org.tr/en.aspx). Supported by a professional organization
can help Pediatric Nurses to cope with difficulties, gain confidence, and then improve
themselves and more advanced transition. The leadership position gives the pediatric nurse an
opportunity to hear his voice. The sound and adoption of this voice by others strengthens the
pediatric nursing. Producing ideas based on evidence to provide improved care and presenting
them to others with evidence is a skill that a nurse can benefit in a clinical setting and in a
professional organization (Lombardi, 2017). Pediatric nurses who use knowledge, expertise,
and skill may have more leadership opportunities with professional organizations (Whitney &
Gale, 2015). These opportunities include providing topics of interest in the in-service training
environment, pioneering research, and as well as having a broader leadership role as a
member of an organization. Leaders become stronger with the support of volunteers.
Organizations at the national level may grow even larger, creating a network for pediatric
nurse leaders. On a local level, the pediatric nurse can “get discovered” (Lombardi, 2015).
They can network with others, mentor and serve in a consistent, dependable manner. These
early leadership skills will not go unnoticed. Pediatric Nurse Leaders should encourage these
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volunteer nurses and clinically responsible nurses and monitor leadership behaviors (Yiğit,
2000). It helps them to become more involved in the volunteer leadership pool (Brancato,
2011). Meetings and events should provide opportunities for nurses to be more accessible, to
work together as a team, to share experiences, to find answers to questions, and to offer
possible application proposals. At the same time, nurses learn about the activities of the
organizations, make them feel stronger. Pediatric Nurse Leaders should follow group
activities, provide volunteers' participation, and give feedback (Brancato, 2011). Feedback
should include constructive criticism of volunteers and leaders. Constructive criticism is a
powerful feature of leaders. Pediatric Nurse Leaders should provide financial support from
organizations and plan volunteer pediatric nurses' participation in conferences and congresses.
The creation and identification of professional leadership goals is important for all pediatric
nurses. A new nurse looking for professional development through an experienced nurse who
seeks more opportunities to share educational opportunities and network communication or
knowledge and experience can attain these professional goals by joining and becoming active
at local, regional and national organizations. Professional Nursing Associations can help nurse
sense of belonging and offer the opportunity to develop leadership skills that will benefit any
nurse in the clinical setting and beyond (Guerrieri, 2010).
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Giriş: Savaşlarda askerlerimize verilen sağlık hizmetleri konusundaki literatür sınırlıdır. Kore
Savaşı sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sunulan sağlık bakım hizmetlerinin, kimler
tarafından verildiği, hizmetin niteliği, gazilerin bu konudaki bireysel deneyimlerine ilişkin,
istendik sayıda araştırmaya ulaşılamamaktadır. Geçmişi anlamak, bugünü kavramamıza
yardımcı olduğu gibi, çıkması olası, gelecek olaylar ve olgular için etkin çözüm yolları içerir.
Bu nedenle tarihi canlı tutmak önemlidir.
Amaç: Araştırmamız ile Kore Savaşı’nda verilen sağlık hizmetinin, hemşirelik bakımını bire
bir yaşayan muharip gazilerin bakış açısıyla, nitel araştırma prensipleri ile incelenmesi,
savaşlarda sağlık hizmetleri ve hemşirelik tarihine ilişkin yeni veriler sağlaması
amaçlanmıştır.
Yöntem: Nitel tipteki araştırma,

Aralık 2016-2017 tarihleri arasında, Muharip Gaziler

Derneği İzmir Şubesi’ne üye olan gönüllü 12 gazi ile yürütülmüştür. Araştırmada, “Yarı
Yapılandırılmış Soru Formu” ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın
yapılabilmesi için etik kurul ve araştırmanın yapılacağı dernekten gerekli izinler alınmıştır.
Görüşmeler, Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi’nde aynı koşullarda ve görüşme planına
uygun

olarak

sürdürülmüştür.

Araştırmanın

örneklemini,

araştırmaya

katılmayı

bilgilendirilmiş onam formu ile kabul eden, demansı ve iletişim sorunu olmayan, Türkçe
konuşabilen Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi üyeleri oluşturmuştur.
Hazırlanan “Yarı Yapılandırılmış Soru Formu” ile muharip gazilere yaş, Türk Silahlı
Kuvvetlerinde hizmet verdiği birim, mesleki rütbesi, gaziliğin gerçekleştiği harekât, hastanede
yatma durumu ve sağlık bakım hizmeti alma durumu vb. sorular yöneltilmiştir.
Bulgular: Görüşmelerde gazilere yüz yüze görüşme tekniği ile iletişim ve dinleme becerileri
kullanılarak, sorular yöneltilmiştir. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınırken, aynı
anda araştırmacı tarafından not alınmıştır. Kayıt cihazı verileri ve yazılı notlar halinde elde
edilen araştırma verilerinin, araştırmacılar tarafından içerik analizi yapılmış, temalar ve alt
temalar, transkripsiyon yöntemi ile yazıya dökülerek, verilerin kodlanması ile belirlenmiştir.
Görüşmelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, gazilerin savaşta aldıkları sağlık bakım
hizmetlerine ilişkin ana temalar; Koruyucu Sağlık Hizmetleri, İyileştirici Sağlık Hizmetleri ve
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Rehabilitasyon Hizmetleri olarak belirlenmiştir. Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Kişiye Yönelik
Hizmetler (bağışıklama, kişisel hijyen, yeterli beslenme) ve Çevreye Yönelik Hizmetler (içme
suyu temizliği, sanitasyon, besin denetimi, vektör denetimi) alt temaları ile incelenmiştir.
İyileştirici Sağlık Hizmetleri, Cephede Müdehale, Cepheden Hastaneye Sevk ve Hastanede
Bakım (cerrahi müdehale, yara bakımı, ilaç kullanımı) alt temaları ile incelenmiştir.
Rehabilitasyon hizmetleri, Tıbbi Rehabilitasyon (bedensel engel için) ve Sosyal
Rehabilitasyon (yurda geri dönüşte uyum, moral kazandırma) alt temaları ile incelenmiştir.
Görüşmeler sonucunda, her bir alt temaya ait verilerin sıklığının bir araya getirilerek
oluşturulan tabloda, gazilerin sağlık bakım hizmetlerine ilişkin görüşleri toplu olarak
görülmektedir. Ayrıca

sözlü

olarak belirtikleri önemli

cümleler

alıntılar halinde

paylaşılacaktır.
Sonuç ve Öneriler: Sözlü tarih çalışmaları ile, belli bir olay veya döneme ilişkin kişisel
tanıklıkların kaydedilerek derlenmesi yoluyla, yazılı-belgeye dayalı tarihin saptayamayacağı
bilgilere ulaşılması sağlanmaktadır. Sağlık bakım hizmetleri hakkında tarihsel hükmün ne
olduğunun bilinmesi için, tarihsel süreçte dönüm noktası rolündeki farklı gruplara ulaşılarak,
eğitimde bugünün yönlendirilmesi önerilir.
Anahtar Kelimeler: Kore Gazileri; Savaşta Sağlık Bakım Hizmetleri.
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Giriş: Cinsiyet, üreme organları ve genetik oluşum temelinde; bireyin kadın ya da erkek
olarak gösterdiği fizyolojik ve biyolojik özellikleridir. Bu özellikler dışında kadın ve erkek
olmak, kadın ve erkeğe yönelik tanım ve algılamaların büyük oranda ilişkili olduğu toplumsal
cinsiyet kavramını ortaya çıkaran toplumsal bir anlam da taşımaktadır. Toplumsal cinsiyet
kadınla erkeğin sosyal ve kültürel açıdan tanımlanmasını, toplumların bu iki cinsi birbirinden
ayırt etme biçimini ve onlara verdiği toplumsal rolleri anlatır. Kadın veya erkek cinsiyetinde
doğan

bireylerin

toplumsal

cinsiyet

rollerini

öğrenmesi

bireylerin

yaşamlarını

şekillendirmekte ve farklılaştırmaktadır. Bu farklılaşma ve kadın-erkek için ayrı roller
belirlenmesi tarih boyunca süregelen toplumsal cinsiyet ayrımını ortaya çıkarmaktadır.
Hemşirelerin hemşirelik hizmetlerini etik kurallara uygun, multidisipliner, hümanistik ve
holistik yaklaşımla yerine getirirken, karşılaştıkları engellerden biri toplumsal cinsiyet
ayrımıdır. Hasta ve düşkünlere yardım ile başlayan hemşirelikte, erkekler tarihin ilk
dönemlerinde rol almış, hatta bu dönemde kadınlar, ya erkeklerin gerisinde kalmış ya da
erkekler ile işbirliği yaparak mesleğin uygulayıcıları olmuşlardır. Her dönemin önemli politik
ve sosyal olaylarından etkilenen hemşirelik, Florence Nightingale’e kadar, erkeklerin
çoğunlukta olduğu bir sağlık disiplini özelliğini taşımıştır. Fakat bu dönemden sonra
hemşirelik; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden ve
hastalık halinde iyileştirme, rehabilite etme ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir
meslek olup cinsiyet ayrımcılığı olmaksızın her iki cins tarafından da icra edilebilecek bir
meslek olmasına rağmen bu iş için gerekli olan şefkat, nezaket gibi özelliklerin kadınlarda
daha çok görüldüğüne dair toplumsal cinsiyet yargıları sonucu uzun yıllar kadınlara özgü bir
meslek olarak kalmıştır. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde erkek hemşire sayısının giderek
artması hemşireliğin kadın mesleği olduğuna dair algı değişmektedir. Çağdaş hemşirelik,
profesyonel bir disiplin olarak uygulama becerisi ile bilimsel bilgi birikimini birleştirirken
artık erkek hemşirelerin de var olmasıyla meslekte cinsiyet ile ilgili kalıp yargıların
azalmasını da olumlu yönde etkilemiştir. Profesyonel bir meslek olarak hemşireliğin erkekler
tarafından tercih edilmesi, hemşirelik mesleğinin toplumsal statüsüne değer katacaktır.
Sonuç: Günümüzde hemşirelik mesleğinin insanlar arası ilişkilere dayanan, bilim ve sanattan
oluşan, gelişen ve değişen bir süreç olarak tanımlanması mesleği her iki cinsiyet tarafından da
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uygulanabilir kılmaktadır. Her iki cinsiyetin özelliklerinin bütünleşmesi ve etkileşmesi
dikkatleri cinsiyetten uzaklaştırarak mesleğin bilimsel ve sanatsal yöndeki olumlu gelişmelere
uyumlu olarak hızla gelişmesine katkıda bulunur ve hem çalışanların verdiği hizmetten
doyum almasını hem de hizmet alan bireyin yarar görmesini ve hoşnut olmasını sağlar.
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet; Hemşirelik; Toplumsal Cinsiyet
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Tarihten günümüze ulaşmış tıp sembolü, Yunan Mitolojisi’ne göre hekim-tanrı Asklepios’a
ait olduğuna inanılan bir asanın etrafına dolanmış bir yılandan oluşmaktaydı. Buna karşılık,
habercilerin, tüccarların ve hırsızların tanrısı Hermes’e ait bir sembol daha vardır: “caduceus”.
Fransızca okunuşuyla “kadüse”, bir asa etrafına dolanmış iki yılandan oluşmuştur.
Denildiğine göre Asa, uyuşmazlık içinde olan herhangi iki adam, canavar veya elementi
uzlaştırma gücüne sahipti. Hermes veya Roma’daki adıyla Merkür, yeni asasını denemek ister
ve birbirlerine öfkeyle tıslayan iki yılanın arasına sokar. Yılanlar kavgalarını unutup, asanın
etrafına sarılırlar ve o günden sonra hep asanın üzerinde kalırlar.
Tıp sembolü, bir asanın etrafına dolanmış bir yılan, asa ve gümüş tastan oluşmaktaydı.
Efsaneye göre; Tıp Tanrısı Asklepios her zaman elinde yılanlı asası, gümüş tası, horozu ve
köpeğiyle dolaşırmış.
Şimdi tüm bu figürlerin ne anlama geldiğini açıklayalım:
Asa; yolculuklarında hekime eşlik eden, hastalarına şifa dağıtmaya giderken yorgun düşünce
destek aldığı önemli bir eşyadır. Aynı zamanda denge unsurudur.
Gümüş tas; Asklepios’un ilaçlarını hazırladığı tastır. Tas gümüştür; çünkü gümüş ilacın içine
zehirli bir madde karıştığında karararak, kendisini insan yaşatmaya adamış hekimi zehirden
haberdar eder ve hekimin kutsal görevine devam etmesini sağlar. Bu figür, günümüzde, daha
çok eczacılar tarafından kullanılmaktadır.
Horoz; uyanıklık simgesidir ve doğan güneşi haber verir. Asklepios da yaşam yenileyici
olduğu için horoz adak ettirirdi.
Köpek; yılan gibi Asklepios kültünün önemli bir hayvanıydı. Yılanla aynı ruhu taşıyan köpek
olağanüstü şifaların rolünü anlatır. Apollon’un da kutsal hayvanı sayılır.
Yılan;gücü, kudreti ve koruyuculuğu simgelemekteydi. Öldürücü olması, ona karşı korkuyla
karışık bir saygı duyulmasına neden olmuştur.
Yılanlar ve sürüngenler birçok kültürde rastladığımız ortak sembollerdir. İzleri Apaçiler,
Navaholar, Nijeryalı Brassmenler, Hintli Nagalar ve İngiliz Stonehedge kalıntılarına kadar
uzanır. Kızılderililer’e göre de yılan; deri değiştirerek doğum, yaşam ve ölüm arasındaki
metamorfozu simgeler.
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Yılan çok eski çağlardan beri korkulan, merak edilen ve saygı duyulan bir canlı olmuş, kutsal
olduğu inancı birçok söylenceye kaynak oluşturmuştur. Elleri ve ayakları olmamasına rağmen
çok hızlı hareket edebilir, birden ortaya çıkıp birden gözden kaybolabilir, toprağın altında,
üstünde ve hatta suda bile yaşayabilir. En önemlisi de öldürücüdür ve Antik çağlarda yılan
zehiri az miktarda verilerek panzehir olarak kullanılmıştır.
Derisinin

değişebilmesi

özelliği

de

onun

ölümsüzlüğü

ve

yenilenebilmesi

ile

özdeşleştirilmiştir. Bazı kültürlerde yılanların bu gücünü kendileri de elde etmek isteyen
büyücü doktorlar yılan yemişlerdir.
Böylece tarih boyunca yılana atfedilen özellikler yani ölümsüzlük, sağlık, hekimlik, fiziksel
güç ve hız, ölü ruhların taşıyıcılığı ve yer altı dünyası olarak sıralanabilir.
Yılan Asklepios’ a bağlı bir hayvandır, önlem ve ileri görüşlülük örneğidir. Asklepios kültüne
göre hekimler yılan gibi dilsiz olacak ve hastalarının sırlarını kimseye söylemeyeceklerdir;
yani Hipokratın yemininden önce

hekimlerin hasta sırlarını saklaması konusu Antik

Yunan’da sembolik olarak yer bulmaktadır.
Tüm yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı Yılanın tıp sembolü olarak kullanılması akla
çok yatkındır.

The symbol of medicine that had reached the present day date consisted of a sickle
surrounded by a pedestrian believed to belong to the physician-god Asklepios according to
Greek mythology. In contrast, there is another symbol of Hermes, the god of the reporters,
merchants and thieves: "Caduceus". The "kadsese" in French is composed of two snakes,
which are wandering around a scepter. It is said that Asa had the power to reconcile any two
men, monsters or elements in conflict. In the name of Hermes or Rome, Mercury wants to test
the new ashes and puts them between two serpents that hiss with each other. The serpents
forget their fights and are wrapped around the sash and will always stay on the sash after that
day.
The symbol of medicine consisted of a serpent, a scepter, and a silver tassel, which were
wrapped around a pedestal. According to the legend; The Medical God Asklepios has always
strayed in his hand with a serpent lion, silver stone, rooster and dog.
Now let's explain what all these figures mean:
Asa; accompanied by medicine on his journeys, is an important partner to whom he receives
tired thoughts on his way to healing his patients. At the same time, balance is an element.
Silver stone; It's the one Ashlepios prepares for his medicines. Tas gümüş; because when the
silver medication is mixed with a toxic substance, the physician who devotes himself to the
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life of the human being informs about the poison and allows the physician to continue his
sacred duty. Today, this figure is mostly used by pharmacists.
Rooster; It is the symbol of alertness and informs the rising sun. Asklepios also gave his cock
for life is refreshing.
Dog; It was an important animal of the Asklepios culture like the serpent. The dog, bearing
the same spirit as the serpent, describes the role of extraordinary healing. Apollon is also
considered to be sacred.
The serpent symbolized power, might and protection. The fact that he was a killer caused him
to have a mixed feeling of fear against him.
Snakes and reptiles are common symbols we encounter in many cultures. The traces extend to
Apaçiler, Navaholar, Nigerian Brassmen, Indian Naga and English Stonehedge remains. The
snake according to the Indians; Metamorphosis between birth, life and death by changing skin
symbols.
The snake has been a fearful, curious and respected creature since ancient times, and the
belief that it is sacred is a source of many myths. He can move very fast despite his lack of
hands and feet, suddenly appearing and disappearing suddenly, under the soil, even on the
water and even in the water. Most importantly, it is deadly, and in antiquity, snake venom was
used as antidote in small quantities.
The ability of his skin to change is also identified with his immortality and renewal. In some
cultures the wise doctors who want to obtain this power of the snakes themselves are snakeeaters.
Thus, properties attributed to the serpent throughout history can be listed as immortality,
health, physician, physical strength and speed, the carrying of dead spirits, and the
underworld.
Snake is an animal attached to Asklepios, an example of prevention and vision. According to
the Asklepios cult, physicians will be as dumb as snakes and will not tell anyone their secrets;
that is, the hiding of the patient's secrets of the physicians before the Hippocratic oath is
symbolically found in ancient Greece.
The reason why we use the serpent as a medical symbol for all of the above reasons is very
mind-boggling.
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Giriş: Beslenme, sağlığın kazanılması ve korunması için vücudun besinleri kullandığı bir
süreçtir. Canlılığın ve hücresel faaliyetlerin sürdürülebilmesi, büyüme ve gelişmenin
sağlanması için besin öğelerinin vücuda alınması ve organizma tarafından kullanılması
gerekir.
Hasta beslenmesi hemşirelerin sorumluluğunda olan bir uygulamadır. Bu uygulama ile bireye
ve topluma eğitim verme, beslenme bilgisi açısından kendisini geliştirme ve gerektiğinde
danışmanlık yapma gibi yükümlülükler de vardır. Özellikle enteral veya parenteral beslenme
desteği alan hastaların yeterli beslenebilmesi ancak iyi bir hemşirelik bakımıyla
mümkündür.Bu nedenle hasta beslenmesi hemşirelerin önemle dikkat etmesi gereken bir
durumdur.
Beslenme bozukluğu veya yetersizliği olan hastalarda immün sistemde yara iyileşmesi, kas
gücü ve psikolojik durumda bozukluklar daha sık görülmektedir. Bu hastalarda, uygulanan
tıbbi ve cerrahi girişimlerle baş etme yetisi bozulmaktadır. Böylece hem %50’lere varan
oranlarda daha fazla tedavi maliyeti hem de ortalama beş gün daha uzun hastane yatışı
olmaktadır. Ancak hemşirelerin yaptıkları etkin bakım ile bu sonuçların oluşumu
engellenebilir.
Geçmişten günümüze kadar olan hasta beslenme yöntemlerindeki gelişmeler göz ardı
edilemeyecek kadar büyüktür. Tarihte, parenteral beslenmede ilk kez Arvid Wretlin ve ark.
1950’lerde periferal yolla düşük osmolitede amino asidleri, glukozu ve yağ emülsiyonlarını
içeren solüsyonları hastalarına uygulamışlardır. Dudrick ise 1960’ların sonunda santral venöz
kateter uygulayarak hipertonik glukoz solüsyonunu hastalarına vermiştir. Böylece parenteral
beslenmenin temelleri atılmıştır.
Enteral beslenmenin tarihi ise parenteral beslenmeye göre çok daha eskidir. İlk olarak 1598 de
His tarafından hastanın özofagusuna tüp konarak uygulanmıştır. 1617’de gümüş boru
kullanılarak, 1646’da ise deriden yapılan bir tüple hastalar beslenmiştir. 1790’da esnek
yılanbalığı derisinden yapılmış bir tüp kullanılmıştır. 1895 yılında Morrison nazogastrik
yöntemi tarif etmiş ve temellerini atmıştır. 1942’de ise gastrotomi geliştirilmiştir.
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1954’de Elman terapötik nütrisyon kavramını geliştirmiş ve 240 hastayı sadece nütrisyonla
iyileştirdiğini ifade etmiştir. Bu da bize hasta beslenmesinin ve yapılan hemşirelik bakımının
önemini bir kez daha kanıtlamıştır.
Günümüzde ise beslenme yöntemlerinde ileri teknoloji kullanılmaktadır. Multidisipliner bir
yaklaşım gerektiren beslenme yöntemleri beslenme destek ekibi tarafından kontrol
edilmektedir. Ancak sayıları yetersizdir. Bu ekip gelişmiş Avrupa ülkeleri hastanelerinin bile
%5’inden daha azında bulunmaktadır.
Yaşanan gelişmeler hemşirelere bir rehber olmakta ve geleceğe yönelik çalışmalar için
kaynak oluşturmaktadır. Aynı zamanda uygulama kolaylığı da sağlamaktadır. Beslenme
desteği alan hastalar için ise bu gelişmeler yüksek konfor sağlamaktadır.
Sonuç: Sonuç olarak hasta beslenmesindeki tarihsel gelişim süreci hastalara konfor
sağlamakla birlikte hemşirelere de büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle tüm hemşireler
gelişimsel süreci takip etmeli ve bu sürece katkı sağlayabilecek çalışmaların yapılması için
teşvik edilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Parenteral Beslenme; Enteral Beslenme; Hemşirelik
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Bilgi ve bilgeden türemiş olan bilgelik kavramları, tarih boyunca çeşitli anlamlarda
kullanılmıştır. Felsefenin ilk adı bilgeliktir. Antik Yunan’da bilgelik, doğru ve güzel olanla iç
içe geçmiş entelektüel, ahlaki ve pratik yaşam sanatı olarak; Hristiyanlıkta ise gerçekliğin
doğasını anlamakla ilişkilendirilmekte, kutsal olanın ve mutlak doğrunun peşinde geçirilen bir
yaşam olarak açıklanmaktadır. Genel olarak bilgelik, “karmaşık ve varoluşsal yaşam
problemleriyle baş etmenin üretken yolları hakkında bilgi sahibi olma” anlamına gelmektedir.
Hasta bakımıyla ilgili olan bilgelik ise “klinik bilgi”dir. Klinik bilgelik “başkalarıyla birlikte
ortak bir iyilik sağlama ve dengeleme”, “aklın kullanılması ve etkili problem çözme” ve “bir
problem varlığında tecrübeye dayalı bilginin kullanılması” öğelerini içermektedir. Genel
anlamda klinik bilgelik; iyi hasta bakımı ve hastanın gereksinimlerini en iyi karşılayan
eylemler bütünü olarak tanımlanabilir.
Bilgelik doğuştan gelen bir özellik olamayacak kadar karmaşıktır; çünkü çeşitli deneyim,
öğrenme ve iç görüler yoluyla yaşam boyunca kazanılır. Bununla birlikte bilgelik, tecrübe ve
bilgi ile artacaktır. Bilgeliğin tecrübe ve klinik bilgiyle artacağı gerçeğini Haggerty ve
Grace’in şu örneği desteklemektedir: “Taşikardisi olan bir hasta için doktor tarafından
intravenöz Digoxin order edilmiş olmasına rağmen uzun yıllar klinik tecrübeye sahip olan
hemşire, hastanın zaten çok fazla Digoxin almış olduğundan şüphelendiği için öncelikle
kandaki Digoxin seviyesine bakılması konusunda ısrar etmiştir. Test sonucunda hastanın
Digoxin seviyesinin yüksek olduğu ve semptomlarının aslında Digoxin toksisitesinin oldukça
nadir görülen belirtilerinden kaynaklı olduğu ortaya çıkmıştır”.
Literatürde klinik bilgelikle ilgili iki model bulunmaktadır. Birinci modelde Edmonson ve
Pearce, psikiyatri vakalarını kullanarak bir klinik bilgelik modeli tanımlamışlardır.
Modellerinde; kişinin kendisini(özü), başkalarını ve sorunu içeren “üçlü bir bilgelik modeli”
tanımlamışlardır. Bunun için birbiriyle iç içe geçmiş olan üç yaprak metaforunu
kullanmışlardır. İkinci modelde ise Haggerty ve Grace, “başkalarıyla birlikte ortak iyiliğin
sağlanması ve dengelenmesi”, “etkili problem çözme ve zekanın kullanılması”, “bir sorun
yaşandığı durumlarda tecrübeye dayalı örtük bilginin açığa çıkarılması” olmak üzere üç
anahtar unsurdan oluşan klinik bilgelik modelini tanımlamışlardır. Hemşirelik uygulamalarına
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uyumun belirlenmesi için iki modelin ayrıntıları da yetersizdir. Ayrıca yapılan literatür
inceleme sonucunda bilgelikle ilgili oldukça sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmış, ülkemizde ise
konuyla ilgili yapılmış olan bir araştırmaya rastlanmamıştır. Hemşirelerin klinik beceri
gelişiminde son derece önemli olan klinik bilgelik alanında çalışmalar yapılması
önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Bilgi; Klinik Bilgelik; Hemşirelik

WISDOM HISTORY AND CLINICAL WISDOM IN NURSING CARE
Fadime Gamze Tekin1, Emine Kol2
1

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Isparta
2

Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Antalya

The concepts of wisdom derived from knowledge and wise have been used in various
meanings throughout history. The first name of the philosophy is wisdom. Wisdom in Ancient
Greece as an art of intellectual, moral and practical life, righteousness and beautifulness, in
Christianity, it is associated with understanding the nature of reality, and it is explained as a
life that is sacred and pursued for absolute truth. In general, wisdom means “having
knowledge about the productive ways of coping with complex and existential life problems”.
Wisdom about patient care is “clinical knowledge”. Clinical wisdom involves “providing and
balancing a common good with others”, “using of mind and effective problem solving” and
“using experiential knowledge in the presence of a problem”. Clinical wisdom in general
terms; good patient care and a set of actions that best meet the needs of the patient.
Wisdom is too complex to be can't an innate feature; because it is acquired throughout life
through various experiences, learning and inner visions. At the same time, wisdom will
increase with experience and knowledge. The following example of Haggerty and Grace
supports the fact that your wisdom will come from experience and clinical knowledge:
“Despite the fact that the doctor has ordered Digoxin for a patient with tachycardia, the nurse
who has been in clinical experience for many years already suspects that the patient has
already taken too many Digoxin, He insisted that he should look at his level. The test revealed
that the patient had a high Digoxin level and that symptoms were actually due to the very rare
symptoms of digoxin toxicity”.
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There are two models related to clinical wisdom in the literature. In the first model,
Edmonson and Pearce used a psychiatric case to define a clinical wisdom model. Their
models; they have defined a “triple wisdom model” that includes the person himself
(essence), others and the problem. They used three leaf metaphores intertwined with each
other. In the second model, Haggerty and Grace have described three key elements of the
clinical wisdom model: “providing and balancing common good with others”, “effective
problem solving and use of intelligence”, and “exposure to experiential implicit knowledge in
the event of a problem”. The details of the two models are insufficient to determine
compliance with nursing practices. Also, as a result of the literature review, we found that
there was a very limited number of studies on wisdom. In our country we did not find any
research related to the subject. It is recommended that clinical nurses work in the field of
clinical wisdom, which is very important in the development of clinical skills.
Key words: Knowledge; Clinical Wisdom; Nursing
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SS-54 HEMŞİRELİKTE EKİP ÇALIŞMASIN ÖNEMİ: HEMŞİRELİK EKİP
KAYNAK YÖNETİMİ
THE IMPORTANCE OF TEAMWORK IN NURSING:NURSING CREW
RESOURCE MANAGEMENT
Figen Yardımcı1 ,Zümrüt Başbakkal1
1

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
A.D.,Türkiye

Hasta güvenliği, bugün dünya genelinde öncelikli konu haline gelmiş küresel bir sağlık
sorunudur. Sağlık hizmetlerinin giderek karmaşık bir yapıya dönüşmesi, gelişen ve değişen
sağlık gereksinimleri ve sağlık teknolojisindeki hızlı gelişmeler, hizmet sunan ve hizmet
alanlar açısından riskleri de beraberinde getirmektedir (Yardımcı ve Başbakkal, 2012).
Sağlık bakım profesyonelleri tarafından baskı altında verilen birçok karar ve yargı, klinik
karar ya da uygulamalarda hataya, sonuç olarak hastanın zarar görmesine yol açabilmektedir.
Hastanın yaşadığı zarar ciddi yaralanmalara, hastanede kalış süresinin uzamasına, sakatlığa,
hatta kişinin ölümüne neden olabilmektedir. Bu nedenle son yıllarda sağlık bakımında insan
hataları çerçevesinde hasta güvenliği konularına dikkat giderek artmıştır (Thomas, Studdert,
Burstin & et.al. 2000; Karaoğlu, Şeker, Kara, Okka, 2008).
Hasta güvenliği kapsamında tüm sağlık profesyonelleri hatalar meydana gelmeden önce,
yüksek riskli durumları belirlemekten ve istenmeyen olayların tehlikelerini azaltmaktan
sorumludur. Kurumlarda hasta güvenliği kültürünün varlığından söz edebilmek için bu
tutumun olması gerekir (Dünya Sağlık Örgütü [WHO], 2011; Ünal, 2018).
Havacılık endüstrisi bazı özellikleri açısından tıp alanı ile benzerlikler göstermektedir. Kokpit
ortamı ile acil servis, ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde çalışma ortamı streslidir.
Ayrıca yorgunluk, fazla çalışma, acil durumlar karar verme ve uygulamada hatalara neden
olabilir. Havacılıkta geliştirilen EKY konseptinin, sağlık bakımında uygulanabileceği fikri
1990’lara gitmektedir. Anestezist David Gaba, uçaktaki acil durum yönetimi ile anestezideki
kriz yönetimi arasında benzerlikler görmüştür. Bunun sonucunda geliştirilen program
Anestezi Krizleri Kaynak Yönetimi (AKKY) olarak adlandırılmıştır (Pizzi, Golfarb & Nash,
2001).
Kaliteli sağlık hizmeti ve optimal sağlık sonuçları hasta güvenliğini sağlayarak başlar. Bu
durum tüm sağlık bakım çalışanlarının ortak sorumluluğudur. Ancak hemşirelerin hasta
güvenliğinin sağlanmasındaki temel yükümlülüğü bakım gereksinimi olan hastaların sürekli
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yanında olmalarıdır. Hemşirelik Ekip Kaynak Yönetimi (Nursing Crew Resource
Management-

NCRM), hemşirelerin sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği ile ilgili bilgi,

beceri ve tutumlarını iyileştirmek için tasarlanmış bir eğitim programıdır. NCRM eğitimi,
insan kaynakları ve insan faktörlerine odaklanan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)
tarafından geliştirilen bir hata azaltma / güvenlik iyileştirme programı olan Ekip Kaynak
Yönetimi (CRM) 'nin bir sürümüdür (Donaway, 2016).
2000 yılında, Tıp Enstitüsü (IOM), sağlık bakım hizmetlerinde de; havacılık gibi yüksek
güvenilirlikli endüstrilerde kullanılan uygulamaların benimsenmesini önermiştir. Sağlık
bakımında EKY’nin dinamik karar verme durumlarında uygun olduğu alanlar önceleri
ameliyathane, doğumhane ve acil üniteleri olarak kabul edilmişse de günümüzde EKY’nin
tüm sağlık bakım alanlarına uygulanabileceği görülmüştür (Pizzi, Golfarb & Nash, 2001).
EKY becerileri, görev analizi, liderlik, kendine güven, iletişim, uyum yeteneği durumsal
farkındalık ve karar vermedir. Bu beceriler sağlık bakımının hedefi olan kaliteli ve güvenli
bakım vermeyi geliştirmeyi sağlar (Halbesleben, Cox, Hall, 2011).
Etkin ekip çalışması ve iletişim gibi EKY ilkeleri yoluyla hatanın hastalara ulaşmadan
engellenmesi amaçlanmaktadır (Kemper, van Dyck, Wagner, de Bruijne, 2017).
Sağlık hizmetlerinin birçok alanında kişiler birlikte çalışmak durumundadır. Hekim, hemşire,
teknisyen ve diğer sağlık çalışanları hastalara güvenli bir hizmet sunmak istiyorlarsa
çalışmalarını koordine etmek zorundadırlar. Ekipler bireylerden daha az hata yapar. Sağlık
hizmetlerini sunan ve birlikte çalışmak zorunda olan bireylerin birlikte eğitilmediklerini
biliyoruz. Hatta çoğu zaman farklı yerlerde, ortamlarda ve yöntemlerle de eğitilmiş olabilirler.
Bu nedenle ekip eğitimi daha çok önemli ve gerekli olmaktadır (Sayek, 2010).
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği; Ekip Çalışması; Hemşirelik; Hemşirelik Ekip Kaynak
Yönetimi.
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THE IMPORTANCE OF TEAMWORK IN NURSING:NURSING CREW
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Figen Yardımcı1, Zümrüt Başbakkal2
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Ege University Faculty of Nursing Department of Pediatric Nursing A.D.,Turkey

Patient safety is a global health problem that has become a priority issue worldwide today.
The evolving complexity of healthcare services, evolving and changing healthcare needs, and
the rapid development of healthcare technology pose risks in terms of service providers and
service recievers. (Yardımcı ve Başbakkal, 2012).
Many decisions and judgments made by healthcare professionals under pressure can lead to
malpractice in clinic decisions or practices, resulting in patient harm. The damage suffered by
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the patient can cause serious injuries, prolonged hospital stay, disability, even death of the
person. For this reason, there have been increasing attention to patient safety issues within the
framework of human error in health care in recent years (Thomas, Studdert, Burstin & et.al.
2000; Karaoğlu, Şeker, Kara, Okka, 2008).
In the context of patient safety, all health professionals are responsible for identifying highrisk situations and reducing the risk of undesirable events before they come to fruition. This
must be the attitude to be manifessted in order to show the existence of patient safety culture
in institutions (Dünya Sağlık Örgütü [DSÖ], 2011, Ünal, 2018).
The aviation industry has some similarities with medicine in terms of characteristics. Working
environment is stressful in cockpit just as it is in emergency room, operation room and
intensive care units. In addition, fatigue, overwork, emergency situations can lead to errors in
decision-making and implementation. The idea that CRM concept developed in aviation can
be also applied in health care goes back to the 1990s. The anesthesiologist David Gaba saw
similarities between the flight emergency management and the anesthetic crisis management.
As a result, the developed program is called Anesthesia Crisis Resource Management
(ACRM) (Pizzi, Golfarb & Nash, 2001).
Quality health care and optimal health outcomes start by providing patient safety. This is a
joint responsibility of all health care workers. However, the primary obligation of nurses to
provide patient safety is that they must be on the side of patients who need care. Nursing
Crew Resource Management. NCRM training is a version of Team Resource Management
(CRM), an error reduction / security improvement program developed by the National
Aeronautics and Space Administration (NASA), focusing on human resources and human
factors (Donaway, 2016).
NCRM is a modified version of Crew Resource Management (CRM). CRM is a safety
improvement program developed for the aviation industry. CRM was designed to improve
safety by decreasing the likelihood of human error from pilots and crew/team members.
In 2000, the Institute of Medicine (IOM), health care services; has suggested the adoption of
applications used in highly reliable industries such as aviation. Areas where ECG is
appropriate for dynamic decision making in health care have been recognized as operating
room, delivery room, and emergency units, but nowadays CRM can be applied to all health
care areas (Pizzi, Golfarb & Nash, 2001).
CRM skills, job analysis, leadership, self-confidence, communication, situational awareness
of compliance ability and decision making. These skills allow improving the quality and
safety of care that is the goal of health care (Halbesleben, Cox, Hall, 2011).
1014

Effective team work and communication are aimed at preventing malpractice before reaching
illness through CRM principles (Kemper, van Dyck, Wagner, de Bruijne, 2017).
In many areas of health care, people have to work together. Physicians, nurses, technicians
and other health professionals are required to coordinate their work if they wish to provide
safe services to the patient. Teams make fewer mistakes than individuals. We know that
individuals who provide health services and who have to work together are not trained
together. They may even be trained in different locations, environments and methods. For this
reason, team training is more important and necessary (Sayek, 2010).
Key words: Patient safety; Teamwork; Nursing; Nursing crew resource management
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SS-60 HEMŞİRELİK VE CİNSİYET AYRIMCILIĞI
NURSING AND SEX DISCRIMINATION
Fatma ÇETİNKAYA1, Hale OKÇAY2
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi., Türkiye
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji A.D., Türkiye
Toplumsal cinsiyet konusunda önemli çalışmaları olan Ann Oakley’e göre, “cinsiyet” (sex)
biyolojik erkek kadın ayrımını anlatırken, “toplumsal cinsiyet” (gender) erkeklik ve kadınlık
arasındaki buna paralel ve toplumsal bakımdan eşitsiz bölünmeye gönderme yapmaktadır
(Marshall 1999: 98).
Toplumsal cinsiyet; biyolojik cinsiyetten farklı olarak, toplumsal ve kültürel olarak belirlenen
ve dolayısıyla içeriği toplumdan topluma olduğu kadar tarihsel olarak da değişebilen “cinsiyet
konumu” ya da “cins kimliği” dir. Toplumsal cinsiyet yalnızca cinsiyet farklılığını
belirlemekle kalmaz, aynı zamanda cinsler arasındaki eşitsiz güç ilişkilerini de belirtir
(Berktay, 2012: 16).
Geleneksel ataerkil kültür ve ataerkil değerlerin biçimlendirdiği toplumsal cinsiyet rolleri;
erkeğin temel görevini, “haneye gelir getirmek” şeklinde belirlerken kadına, “hanenin ve hane
halkının bakımı ile beslenmesi” görevlerini yüklemektedir. O kadar ki, sosyalleşme sürecinde
kız ve erkek çocuklar, çeşitli nesneleri, etkinlikleri, oyunları, meslekleri ve hatta kişilik
özelliklerini onlar için “uygun” ya da “uygun değil” olarak ayırt etmeyi öğrenmektedirler
(Dökmen, 2004).
Cinsiyetçi iş bölümü de içselleştirilmiştir. Pilot ya da cerrah denildiğinde akla genel olarak
kadın gelmemekte, çünkü bu işler kadınsı bulunmamaktadır. Ancak, anaokulu öğretmeni,
hemşire, hostes denildiğinde akla kadın gelir. Bu koşullanmalar kadın ve erkeklerin
kendilerini konumlamaları açısından da belirleyen olduğu için, cinsiyetçi iş bölümünde onay
mekanizması işlemektedir (Bahsin, 2003). Toplumsal cinsiyet rolleri yeniden ve yeniden,
gerektiğinde de zor kullanılarak ama genellikle koşullu öğrenme yoluyla üretilir.
Hemşireler; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını iyileştirme, koruma ve hastalıkları
önlemede etkin olan sağlık profesyonelleridir. Hemşirelerin hemşirelik hizmetlerini etik
kurallara göre uygun, multidisipliner, hümanistik ve holistik yaklaşımla yerine getirirken,
karşılaştıkları engellerden biri de toplumsal cinsiyet rolüdür. İnsanlığın varoluşundan itibaren
hastaya, yaşlıya, bebeğe bakım verme, onları besleme ve iyileştirme geleneksel kadın işi
olarak benimsenmiştir. Hemşirelik rollerinden biri olan bakım verme, kadının geleneksel rolü
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ile özdeşleşmiş ve bu yüzden hemşirelik kadınlara özgü bir meslek olarak algılanmıştır (Aştı
N, 2009).
Hemşirelik, hemşirenin anne ile, işinin ev işi ile özdeşleştirildiği cinsiyetçi iş bölümünün
uygulama olarak gösterildiği bir meslektir. Ücret için çalışma yapan ama bazı işleri olağan
kadın işi olarak görüp yaptıkları için ücretsiz çalışmaya yatkın; sağlık kurumlarında görünen
ve görünmeyen emeğin sahibi binlerce kadın iş gücü piyasasındadır.
Hemşirelik mesleğinde erkeklerin çalışması, Dünya genelinde 1970 sonrasında (Sherrod vd.,
2006) artış göstermiştir. Türkiye’de de benzerlik 2007 yılından itibaren gözlenmiş, hemşirelik
eğitimi alan ve hemşire olarak çalışan erkeklerin sayısı artmaya başlamıştır. Meslekteki
cinsiyet oranlarında değişim yaratan bu gelişmenin hemşirelik mesleğiyle kadınlık arasında
kurulan ilişkiyi kıracağı (Diekman ve Goodfriend, 2006) ve mesleki statüyü artıracağı
öngörülmüştür.
Toplumda yaşanan ekonomik, kültürel, politik değişimler, var olan toplumsal cinsiyet
rollerinin ve kalıplarının kısmen değişmesini ve aşılmasını sağlasa da tamamen ortadan
kaldıramamakta ve hatta bu kalıplar kendisini değişime uyarlamaktadır. Yavaş da olsa
erkeklerin de meslek seçiminde tercih ettiği bir alan olmaya başlayan hemşirelik de mesleğe
atfedilen özellikler anlamında kendisini bu değişime uyarladığı görülmektedir.

NURSING AND SEX DISCRIMINATION
Fatma ÇETİNKAYA1, Hale OKÇAY2
1
2

İzmir Buca Seyfi Demirsoy State Hospital., Turkey

Ege University, Faculty of Letters, Head of Sociology Department., Turkey

According to Ann Oakley, an important study on gender, "sex" refers to the biological male
divorce, while "gender" refers to the divide between gender and femininity parallel to this and
from the social point of view (Marshall 1999, 98).
Social gender; unlike biological sex, it is a "sex position" or "gender identity" that is socially
and culturally determined, and therefore can be historically changed as far as content is
collected from society. Not only determine the gender differences in social gender, it also
indicates the unequal power relations between the sexes at the same time (Berktay, 2012, 16).
Gender roles shaped by traditional patriarchal culture and patriarchal values; The main task of
the man, "Bring your household income" when determining the form of the woman, "feeding
the care of the household and households" is install their duties. So much so that in the
process of socialization, boys and girls learn to distinguish various objects, activities, games,
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occupations, and even personality traits as "appropriate" or "inappropriate" for them
(Dökmen, 2004).
Gendered division of labor has also internalized. When a pilot or surgeon is mentioned, the
woman does not come to mind in general because these things are not feminine. However,
when it comes to kindergarten teachers, nurses, hostesses, women come to mind. This is
because it determines their position in terms of updates conditionings men and women,
approval mechanism operates in the sexual division of labor (Bahsin, 2003).
Social gender roles are produced again and again, if necessary also by force, but usually
through conditional learning. Nurses; health professionals who are active in improving,
protecting and preventing ill health of the individual, family and the community. While nurses
fulfill nursing services with a multidisciplinary, humanistic and holistic approach in
accordance with ethical rules, one of the obstacles they face is the role of gender. Since the
existence of mankind sick, the elderly, infants do care, feeding them and improvements have
been adopted as traditional women's work. One of the nursing care giving roles, the traditional
role of women identified with and therefore specific nursing women were perceived as a
profession (Aştı N, 2009).
Nursing is a profession in which the nurse is shown as a practice with the mother and the
sexist workplace where the work is identified with the housework. They tend to work for the
wage but work freely because they see and do some work as ordinary women's work;
Thousands of women who have visible and invisible skills in health institutions are on the
labor market.
The work of men in the nursing profession has increased after 1970 in the world as a whole
(Sherrod vd., 2006). Turkey also similarities observed since 2007, the field of nursing
education and the number of men working as nurses began to rise. It is envisaged that this
development, which creates a change in the professional sex ratios, will increase the
relationship between the nursing profession and the womanhood and the professional status.
Economic, cultural, and political changes in society can not completely be overcome, even if
the existing gender roles and patterns are partially changed and overcome, and even these
patterns are adapting themselves to change. It seems that nursing, which is slowly becoming
an area preferred by men for career selection, adapts itself to this change in terms of the
characteristics attributed to the profession.
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Dünya’da hemşireliğin tarihi gelişimi kadının şifa verici olması ve hasta bakım rolü ile başlar.
Hasta bakımının geçmişi eski çağlara kadar uzanmaktadır. Neolitik zamana ait iskeletlerde
kafatasının cerrahi olarak açıldığını gösteren kanıtlar bulunmaktadır. M.Ö. 3500 yıllarına ait
Hint kitabında hemşire tanımı yapılmıştır. Tarih bilimcilerin araştırmalarına göre hemşirelik;
Hristiyanlarda çoğu zengin kadın rahibe olarak görev almasıyla birlikte gelişmeler
kaydetmiştir.
Rahibeler kendilerini sosyal yardım ve sağlık hizmetlerine adayarak hasta bakımını en güzel
şekilde yapmışlardır. Rahibeler aç insanların ve bakıma muhtaçların yardımına koşmuş;
hastalara evde bakım vermişlerdir. O dönemlerde dini bir gruba mensup olan zengin ve asil
kadınlar ihtiyacı olanları giydirmişler, açları doyurmuşlardır. Ortaçağda Hemşirelik gelişimini
sürdürmüştür. Hastaların fizyolojik gereksinmelerine yardımcı olunarak, ruhsal yönden
desteklemişlerdir. Protestanlığın başlangıcı ile din devriminin ortaya çıktığı ülkelerde tüm
hastaneler kapatılmıştır.
Avrupa’da orta çağda (1000-1500)–manastırlarda verilen sağlık hizmetlerini yerini hastaneler
ve tıp okulları almaya başlamıştır.
1500-1860 Rönesans dönemi hemşirelik için karanlık bir çağdır. Salgın hastalıklar artmıştır,
hemşirelik o zamanlar entelektüel bir meslek olarak görülmediği için bu mesleğe ilgi bu
dönemde azalmıştır.
1500'lerin sonlarında çeşitli hemşirelik grupları hastalıklara, fakirliğe ve ölümlere karşı
örgütlenmeye başladılar. (St. Francis de Sales, the Order of the Visitation of Mary, St.
Vincent DePaul, the Sisters of Charity, Dames de Charite', Louise le Gras, Brothers
Hospitallers of St. John, Albuquerque, Order of St. Augustine, St. Camillas De Lellis, Jeanne
Biscot, and the Nursing Sisters of St. Joseph de La Fleche) Bu insanların çoğu zengin ve
etkili ailelerden geliyordu.
Dünyada ki gelişmelere paralel olarak; Endüstriyel gelişimin hızlanması insan ve kadın
hakları adına gelişen fikir ve olaylar neticesinde hemşireliğin yeniden canlanması
sağlanmıştır. Bu değişim ortamında Florance Nightingale (1820-1910) 19.yy ortalarında
ortaya çıkmasıyla modern hemşirelik hayata geçmiştir. Sonrasında Helen Fairchild-(the Army
nurse), Alexandra of Denmark – Queen, Margaret Sanger (1879-1966), Dorothea Dix –
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(Social Reformer),

Clara Barton (1812-1912), Harriet Tubman, dünyada önde gelen

hemşireler olarak tarihe isimlerini yazdırmışlardır.
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SS-66 ÜLKEMİZDE DÜNDEN BUGÜNE HEMŞİRELİK
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Hemşirelik, insanların sağlığını geliştirmek ve hasta bakımını sağlamak amacıyla bir toplum
hizmeti olarak ortaya çıkmıştır. Ülkemizde hemşirelik mesleğinin ortaya çıkışı çok eski
tarihlere dayanmaktadır. 1845 yılında, İstanbul’daki Tıp okulunun bir bölümünde, iki yıllık
kurslarla hasta bakımı yapabilen ve asıl görevi şifa dağıtan bir grup sağlık personeli
yetiştirilmeye başlanmıştır. Küçük cerrahlar olarak adlandırılan bu sağlık ekibi aslında, erkek
halk sağlığı hemşirelerinin öncüleridir. Avrupa’da hemşireliğin gelişimini takip eden Dr.
Besim Ömer Paşa, 1907’de Londra’daki Kızılhaç Konferansı’na Türk delege olarak
katılmıştır. Dr. Besim Ömer Paşa Londra’daki Kızılhaç Konferansı’nda Florance Nightingale
ile tanışmıştır. Konferansta Florance Nightingale’e ve hemşireliğe verilen önemden çok
etkilenmiştir. Dr. Besim Ömer Paşa, Japonya’da hastabakıcı yetiştirilmesinde uygulanan
yöntemi, İstanbul’da uygulamaya karar vermiştir. Dr.Besim Ömer Paşa tarafından, 1911
yılında Gönüllü Hastabakıcılık Kursu açılmış ve İstanbul’un tanınmış ailelerinin kızları bu
kursa alınmıştır. Hastabakıcılık kursu altı ay sürmekte idi. Hastabakıcılık kursu sonucu
sertifika almaya hak kazanan Müslüman Türk kadınları ilk kez Balkan Savaşı’nda (1912)
yaralı askerlerin bakımına ve tedavilerine katılmışlardır. Cumhuriyetin ilan edilmesi ile
birlikte sağlık alanında da gelişmeler gözlenmiştir. 1925 yılında Kızılay Derneği’ne bağlı bu
günkü adı; Kızılay Özel Hemşirelik Okulu olan, Kızılay Hastabakıcı Okulu kurulmuştur. Bu
okul, Cumhuriyet’in ilanından sonra Türkiye’de kurulan ilk hemşirelik okuludur. 1946 yılında
Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı’na bağlı olarak, İstanbul Haydarpaşa Numune ve
Şişli Çocuk Hastanesi’nde birer hemşire-laborant okulu açılmıştır. Ortaokul mezunlarını alan
bu okulların eğitim süresi, 1958 yılına kadar üç, 1958’den sonra dört yıl olmuştur. Sağlık ve
Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı’na bağlı olarak ülkemizin birçok yerinde «sağlık koleji”
adıyla açılan bu okullar, 1976 yılından itibaren «sağlık meslek lisesi” adı ile anılmaktadırlar.
Türkiye’de hemşirelikte üniversite düzeyindeki eğitim ise, 1955’de Ege Üniversitesi
Hemşirelik

Yüksekokulu’nun

açılmasıyla

başlamıştır.

Yüksek

lisans

ve

doktora

programlarının da açılması ile özünde hasta bakımı olan hemşirelik mesleğinin, bilimsel bilgi
içeriği günden güne artmaktadır.
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SS-68 HEMŞİRELİKTE PROFESYONEL DEĞERLERİN ÖNEMİ
İlknur MARAŞLI1
1
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Hemşirelik, geçmişten günümüze bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel değişimlerle kendini
yenilemeyi başaran birey, aile ve toplumun sağlığı ile ilgilenen, uygulamalı bir sağlık
disiplinidir (1). Hemşirelik, başlangıçta sadece fiziksel gereksinimlerin giderilmesi amacı ile
başlamış, giderek hasta ya da sağlıklı bireyi bütüncül bir şekilde değerlendirmeye yönelmiştir
(2,3). Ayrıca, uygulama alanlarını ve sorumluluklarını genişletmiş, hekimlere tabi olan bir
meslekten özerk bir mesleğe, hastalığa odaklanmış bir meslekten sağlığa odaklanmış bir
mesleğe dönüşmüştür (3,4).
Günümüzde hemşireler sağlık bakımı vermenin yanı sıra araştırma yapma, teori geliştirme,
mesleki örgütlere ve politik aktivitelere katılma gibi profesyoneller tarafından yerine getirilen
işlevleri gerçekleştirir duruma gelmişlerdir (3,5). Böylece hemşirelikte profesyonellik ve
hemşirelikte profesyonel değerler kavramları da önem kazanmaya başlamıştır (3).
Hemşirelikte profesyonellik hızla değişen sağlık bakımı alanında, meslekte deneyimli
hemşireler yerine profesyonellik düzeyi daha yüksek hemşirelerin olmasını gerekli kılmıştır
(6,7). Profesyonel hemşire, hemşirelik etik değerlerine sahip çıkan, otonomisi yüksek ve
bilimsel gelişmeleri takip eden bir meslek üyesi olarak hasta bakım kalitesinin artmasını da
sağlamaktadır (6,8).
Hemşirelerin mesleki uygulamalarında, rol ve sorumluluklarını yerine getirmelerinde rehber
niteliğinde olan profesyonel değerler; meslek mensubunun ahlaki bilgisini açıklamak için
kullanılan ifadeler olup, profesyonel bir grubun aktivite ve davranışlarına rehberlik eden
normlar ve kurallardır (9).
Hemşireler kaliteli hemşirelik bakımına ulaşmak ve doğru davranmak için değerlerini
güçlendirmek durumundadırlar (9). Hemşirelik mesleği adına; alturizm (özgecilik), estetik,
eşitlik, özgürlük, insan onuru, adalet, doğruluk olmak üzere yedi temel değer belirlenmiştir
(1, 10, 11). Hemşirelik uygulamalarının temelini bu değerler oluşturmakta; aynı zamanda bu
değerler etik ilkeleri, kuram ve kuralları, etik karar verme yöntemlerini de belirlemektedirler.
Ayrıca, iş doyumunun, motivasyon ve sorumluluğun, bilinçlilik veya bilinçsizliğin bu
değerleri etkilediği belirtilmektedir (12).
Hemşirelik felsefesinden temel alan profesyonel değerler, hemşirelerin sadece bakım
eylemlerini uygulamalarında, kararlarında ve etik sorunları çözümlemelerinde değil, sağlıklı /
hasta bireyler, meslektaşları, diğer ekip üyeleri ve toplum ile etkileşimlerinde de rehberlik
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ederler (13,14). Aynı zamanda profesyonel değerler, ortak bir hemşirelik ideolojisi ve
misyonunu tanımlama, mesleki uygulamalara anlam kazandırma, öğrencileri ve hemşireleri
ortak bir kültürde birleştirme olanağı sağlar (14).
Günümüzde bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler, değişmeler ve
küreselleşme, zaman içerisinde toplumsal değerlerin uygulanmasında değişimlere yol açtığı
gibi bireysel ve profesyonel değerlerde de değişime yol açmıştır. Bu nedenle değerlerin
incelenmesi hem bireysel hem de mesleki düzeyde bilgi vermesi açısından önemlidir. Bireysel
düzeyde değerlerin incelenmesi tutum ve davranışlar hakkında ipucu verirken, mesleki
düzeyde değerlerin incelenmesi ise, o meslekteki ideal düşünme, davranma biçimlerinin ve
değerlerin gelişmesinde etkili olabilecek etmenlerin anlaşılmasında önemli rol oynamaktadır
(10, 15).
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SS-70 İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNİN TARİHÇESİ
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Giriş: İş sağlığı hemşireliği çalışan sağlığının geliştirilmesi, korunması, sürdürülmesi için,
çalışanlara ve çalışma çevresine yönelik hemşirelik uygulamalarının yapıldığı halk sağlığı
hemşireliğinin özel bir alanıdır. İş Sağlığı Hemşireliği’nin tarihçesinin bilinmesi yeni
gelişmeler için yol gösterici olacaktır.
Amaç: Bu çalışma iş sağlığı hemşireliği tarihçesini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Çalışma kaynak kitaplar, PubMed, Scholar, Google, aracılığıyla “İş sağlığı
hemşireliği”, “Occupational health nursing”, gibi anahtar kelimeleri ile tarama yapılarak
yürütülmüştür.
Bulgular: Toplum sağlığı hemşireliğinin bir uzmanlık dalı olan iş sağlığı hemşireliği,
endüstrileşmiş ülkelerde, ilk defa 1800’li yıllarda ortaya çıkmış ve endüstri hemşireliği olarak
adlandırılmıştır. İlk olarak 1888 yılında endüstri hemşireliği olarak gündeme gelmiştir ve
bilinen ilk isim ise Pennsylvania kömür madenlerinde işe alınan Betty Moulder’dır. Ancak ilk
iş sağlığı hemşiresi ünvanıyla çalışan kişi Amerika’dan Ada Mayo Steward’dır. 1895 yılında,
Amerika’da Vermont Şirketinde görev yapan Ada Mayo Stewart ise bilinen ilk iş sağlığı
hemşiresi olarak tarihe geçmiştir. 1918 yılında İngiltere’de ilk defa “Yeni İngiltere Hemşireler
Birliği” kurulmuştur. II. Dünya Savaşı’ndan sonra endüstrileşmenin yeniden artması ile iş yeri
hemşireliğinde artış yaşanmıştır. 1942 yılında “Amerika Endüstri Hemşireler Birliği”
kurulmuştur. İş sağlığı hemşireleri Avrupa’da sağlık bakım profesyonelleri içerisinde en
büyük grubu oluşturmaktadır.
1942 yılında Amerikan Endüstri Hemşireleri Derneği Kurulmuştur. Bu dernek 1953’de
Endüstri Hemşireleri Birliği adını alarak ilk Endüstri Hemşireler Dergisini yayınlamıştır.
1977’de derneğin adı Amerikan İş Sağlığı Hemşireler Birliği (AAOHN) olarak değiştirilmiştir
(Emiroğlu ve Yıldız, 2002). AAOHN ve İş Sağlığı İş Güvenliği Yönetimi (Occupational
Safety and Health Administiration, OSHA) 1988’de ortak çalışmalar başlatmış, 1993 yılında
OSHA içinde işyeri hemşireliği bürosu kurulmuştur. 1990 yılında ilk kez AAOHN tarafından
belirlenen işyeri hemşireliği araştırma öncelikleri 1999 yılında yeniden düzenlenmiştir.
Sonuç: İş Sağlığı Hemşireliğinin tarihçesinin bilinmesi yeni gelişmeler için yol gösterici
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı Hemşireliği; İş Sağlığı; Hemşirelik; Tarihçe
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SS-71 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN KURULUŞUNDAN SAKARYA
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Tıp tarihi çalışmalarında kurum ve kuruluşlar tarafından kayıt altına alınmış olan tüm
faaliyetleri içeren özellikle Osmanlıca raporlar önemli yer tutmaktadır. Bu raporlar arasında
yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü olarak her zor durumda ihtiyacı olanların yanında
olan Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti nin faaliyet raporları geçmişe ışık tutması açısından
önemlidir.
Türk Kızılay'ının 150. kuruluş yıldönümünde bu raporlardan biri olan '23 Nisan 1336- 23
Eylül 1337 (Miladi takvime göre: 23 Nisan 1920-23 Eylül 1921) tarihli Osmanlı Hilal-İ
Ahmer Cemiyeti Ankara Heyet-İ Murahhasası Türkiye Büyük Millet Meclisinin Teşkilinden
Sakarya Zaferine Kadar İcraat Raporu'nu inceleyerek konuya ilgi duyanlarla buluşturmak ve
yokluk anında vatanı ve milleti korumak adına neler var edebildiklerini hatırlatmak ve
hemşirelik tarihi çalışanlarına farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. Raporun Osmanlıca
nüshası araştırmacılar tarafından Türkçe'ye çevrilmiş olup değerlendirilmiştir. Aynı raporun
Türk Kızılay'ı tarafından 'Milli Mücadelede Hilal-i Ahmer' başlığı altında yapılmış olan
çevirisiyle karşılaştırılmıştır ve bu bildiride özet halinde sunulacaktır.
Adı geçen raporda giriş bölümünde Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Merkez Heyetinin
İstanbul'un işgali ile Eskişehir'e taşınması ve yardımı kolaylaştırmak adına memleketin
doğusunda (Ma'muretül'aziz[Elazığ] - Erzincan) ve batısında (Akhisar, Alaşehir ve Nazilli)
üçer tane temsilciliklerin açılması ve İstanbul'un İngilizler tarafından işgali ile Merkez
Heyeti'nin Eskişehir'den Ankara'ya taşınması anlatılmaktadır.
Raporun ikinci bölümünde Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyetinin gelirleri (müslüman ve
gayrimüslim ülkelerden ve şahıslar tarafından bağışlanan) ve giderleri anlatılmaktadır.
Raporun üçüncü bölümünde askeriyeye yapılan sağlık yardımları, malzeme yardımları, gıda
yardımları, kıyafet ve çeşitli yardımlar, araç ve nakliye yardımları, acil sağlık heyetleri, açılan
hastane ve dispanserler anlatılmaktadır. Sonuç olarak Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti
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kuruluşundan itibaren ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, ilaç gibi maddi ve insani yardımlarla
ilgili organizasyon işlemlerini sistematik şekilde yürütmüş olup, Kurtuluş Savaşı sırasında
kendisine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiştir ve bu başarısını günümüzde Türk Kızılayı
olarak devam ettirmektedir.
THE HEALTH AIDS OF OTTOMAN HİLAL-İ AHMER ASSOCIATION FROM
THE FOUNDATION OF TURKEY GRAND NATIONAL ASSEMBY TO SAKARYA
VICTORY
Serap Torun1, Osman Bilgin2
1

Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Çukurova University, Adana, Turkey

2

Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Çukurova University, Adana, Turkey

In medical history studies, reports, especially Ottoman ones, which contain all the activities
registered by institutions and organizations have an important place. Among these reports, as
a symbol of cooperation and solidarity, the reports of the activities of the Ottoman Hilal-İ
Ahmer Association, which is beside those that are needed in every difficult situation, are
important to keep a light on the past.
On the 150th anniversary of the establishment of the Turkish Red Crescent, by reviewing the
Report Of The Ottoman Hilal-İ Ahmer Association Ankara Committee’s Performance, From
The Foundation Of Turkey Grand National Assemby To Sakarya Victory, dated 23 April
1336- 23 September 1337 (Gregorian calendar: 23 April 1920-23 September 1921) , it is
aimed to bring it together with interested people and remind them what they can do to protect
the homeland and the nation at the time of absence and to raise awareness of the ones who
study nursing history. The Ottoman copy of the report was translated into Turkish by the
researchers and evaluated. The same report was compared by the Turkish Red Crescent to its
translation under the heading 'Hilal-i Ahmer in the National Struggle' and will be presented in
summary in this report.
In the beginning of the mentioned report, the move of the Central Committee of the Ottoman
Hilal-i Ahmer Association to Eskişehir after the invasion of Istanbul and in order to facilitate
help, the opening of three representative offices in the east of the country (Ma'muretül'aziz
[Elazığ] - Erzincan) and west (Akhisar, Alaşehir and Nazilli) and after the invasion of Istanbul
by the British, the transfer of the Central Committee from Eskişehir to Ankara are explained.
In the second part of the report, the incomes of Ottoman Hilal-i Ahmer Association (donated
by Muslim and non-Muslim countries and individuals) and expenses are explained.
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In the third part of the report, medical aid, material aid, food aid, clothes and various aid,
vehicle and transportation aids to the military, emergency medical delegations, hospital and
dispensaries are explained.
As a result, since the establishment of it, the Ottoman Hilal-i Ahmer Association have carried
out the systematic handling of organizational processes related to financial and humanitarian
aid such as food, clothing, medicines to needy individuals. It fulfilled its duty during the War
of Independence and continues its success as Turkish Red Crescent.
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SS-86 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ VE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN
TARİHSEL SÜREÇTE YERİ VE DEĞİŞİM AŞAMALARI
INTENSIVE CARE NURSING AND LOCATION CHANGE PHASES OF INTENSIVE
CARE UNITS IN THE HISTORICAL PROCESS
Gürkan ÇAMOK1
1

Okan Üniversitesi, Türkiye

Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), yaşamı tehdit altında olan bireylere, olabilecek en üst düzeyde
yarar sağlamak amacıyla kullanılan çok sayıda yaşam kurtarıcı teknolojik araç gereçlerin
bulunduğu, disiplinler arası bir ekip yaklaşımının zorunlu olduğu bakım merkezleri olarak
tanımlanmaktadır.
Yoğun bakım ünitelerinin ve yoğun bakım hemşirelerinin gelişen teknoloji ve hemşirelik
bakımı, bakımda profesyonellik gibi multi displiner süreç içerisinde tarihsel gelişilmelerden
etkilenmiştir.
Yoğun bakımın ve yoğun bakım hemşireliğinin temellerinin 1800'lü yıllarda Florance
Nigtingale'in hastaneden ayrı bir alanda ameliyatı geçiren hastaların yerleştirilmesinin, izole
bir alanda hayati riski olan hasta gruplarının bakımının avantajlarını anlatmasıyla atıldığı
görülmektedir.
Yoğun bakım Hemşireliği, 70 yıldan kısa bir süre önce bir uzmanlık alanı olarak
düzenlenmiştir; O zamandan önce, kritik bakım hastaları nerede olursa olsun, kritik bakım
hemşireliği uygulanmıştır. Yoğun bakım ünitelerinde yeni tıbbi müdahalelerin ve teknolojinin
geliştirilmesi, hemşireliğin kritik hastaları gözlemlemede, hemşirelik bakımında, acil tıbbi
tedavi başlatmak gibi profesyonel ve donanımlı hemşirelerin olmasının önemi daha çok
görülmüş ve benimsenmiştir.
Anahtar Kelimeler:
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INTENSIVE CARE NURSING AND LOCATION CHANGE PHASES OF INTENSIVE
CARE UNITS IN THE HISTORICAL PROCESS
Gürkan ÇAMOK1
1

Okan University, Turkey

Intensive care units are called as health care center, where an interdisciplinary team work is
required, provide the highest possible benefit to individuals, who are athe life threatening care
centres, with numerous life-saving technogical instruments.
Intensive care units and intensive care nurses have influenced by multi-disciplinary processes
such as developing technology, nursing care and professionalism.
The foundations of intensive care and intensive care nursing in 1800 years with Florence
Nightingale's placing the patients undergoing surgery in a separate area and explaining the
advantages of caring the patients who have a vital risk, in an isolated area.
Intensive care nursing was organized as specialty less than 70 years. Before that time, critical
care nursing was applied regardless where critical care patients were. The development of
new medical interventions and technology in intensive care units, the importance of
professional and equipped nursing in observing critical patients, nursing care, emergency
medical treatment have ben seen and adapted.
Keywords : Intensive Care; Intensive Care Nursing; History, Change; Professionalism;
Technology
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SS-92 AROMATERAPİ VE BAKIM YÖNETİMİ: TARİHSEL VE TEORİK
YAKLAŞIM
AROMATHERAPY AND HEALTH CARE MANAGEMENT: HISTORICAL AND
THEORETICAL APPROACH
Gülistan YOLDAŞ1 Aynur TÜREYEN2
1

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi, Türkiye
2

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Türkiye

Aromaterapi, bitkisel kaynaklardan çıkarılmış esansiyel yağların fiziksel, zihinsel ve duygusal
refahını arttırmak için kullanıldığı tamamlayıcı bir sağlık terapisidir. Aromaterapi binlerce
yıldır tüm dünyada sağlık bakım sistemi tarafından kullanılmaktadır. Günümüzde özellikle
non-invaziv tamamlayıcı terapiler, hem hemşirelik bakımını geliştirmek hem de aynı anda
hemşireliği güçlendirmek için en popüler araçlardan biri haline gelmeye başlamıştır. Ancak
ülkemizde Sağlık Bakanlığı’ nın 2014 yılında yayınladığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamaları Yönetmeliği’ ne göre; uygulama alanında temel eğitimi bulunan hemşirelerin,
ancak sertifikalı hekimlere uygulamada yardımcı olabileceği belirtilmiştir. Aromaterapi
kavramı, dünya çapında birçok ülkede iyice benimsenmesine karşın, ülkemizde hemşirelik
uygulamalarında geleneksel tedavinin kullanımı ile ilgili yapılan araştırmaların çok az olması,
tamamlayıcı terapilerin çoğunun ülkemizde henüz yeterince bilinmemesi, tamamlayıcı
terapilere yeterince güvenin olmaması, tamamlayıcı tedavileri uygulayan az sayıda sağlık
profesyonelinin olması ve hemşirelerin yetkilerinin bu konuda sınırlı olması nedeniyle
Türkiye’de tamamlayıcı tedavinin kullanım oranı oldukça azdır. Oysa Florence Nightingale,
aromaterapinin hemşirelik bakım yönetiminde kullanımının öncülerindendir. Bu nedenle,
aromaterapinin hemşirelik bakım yönetiminde uygulanması, hemşirelik mesleğinin bilimselkavramsal çatısını oluşturan hemşirelik kuramları aracılığıyla hemşirelik bağlamında
tartışmak, tarihten ve günümüzden deneyimler ve araştırma sonuçları ile aromaterapik
hemşirelik uygulama sonuçlarını kanıtlamak uygun olacaktır. Bu makalede, aromaterapinin
hemşirelikteki tarihsel yolculuğunu, hemşirelik kuramları ışığında açıklamak ve irdelemek
amaçlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Aromaterapi; Kuram; Bakım Yönetimi; Hemşirelik
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AROMATHERAPY AND HEALTH CARE MANAGEMENT: HISTORICAL AND
THEORETICAL APPROACH
Gulistan YOLDAŞ1 Aynur TÜREYEN2
1

Bornova Turkan Ozilhan State Hospital, Turkey
2

Ege University Faculty of Nursing, Turkey

Aromatherapy is a complementary health therapy that is used to increase the physical, mental
and emotional well-being of essential oils extracted from plant sources. Aromatherapy has
been practiced health care system worldwide for thousands of years. Today, especially noninvasive complementary therapies are becoming one of the most popular instruments to
improve both nursing care and nursing at the same time. However, according to the
Regulation on Traditional and Complementary Medical Practices published by the Ministry of
Health in 2014, it is stated that nurses with basic education in the field of application only
they can help to apply to certified physicians. Although the concept of aromathearapy is well
adopted in many countries around the world, there are very few studies on the use of
traditional treatment in nursing practice in our country, the fact that most of the
complementary therapies are not well known in our country, not enough confidence in
complementary therapies, a little healthcare professionals practicing complementary
therapies, the utilization of the complementary treatment, in Turkey is very low due to
limited in this regard. Florence Nightingale, however, pioneered the use of aromatherapy in
nursing care management. Therefore, the application of aromatherapy in nursing care
management will be suitable to discuss in the context of nursing through the nursing theories
that constitute the scientific-conceptual framework of the nursing profession, and to prove the
results of aromatherapic nursing practice with the results of past and present experiences and
research. In this article, it is aimed to explain and examine aromatherapine in the light of
nursing theories in the historical journey of nursing.
Key Words: Aromatherapy; Theory, Care Management; Nursing

1033

SS-95 GEÇMİŞTEN GELECEĞE HEMŞİRELİKTE LİDERLİK
Simge ÇOŞKUN1
1

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Sağlık Yüksekokulu, Bolu, Türkiye

Sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan hemşirelik hizmetlerinde karmaşık
teknoloji ve yoğun insan ilişkilerinin yer alması önemli liderlik davranışlarının gösterilmesini
zorunlu kılmaktadır. Hemşirelik, kendine özgü alanı ve uygulamaları olan, araştıran,
sorgulayan, plan yapan, karar veren ve uygulayan bir meslektir. Hemşirelerin başlıca
yükümlülükleri; klinik yönetimi, hasta bireyin bakımı, iletişim ve eğitim aktiviteleri olarak
sıralanabilir. Sağlık alanındaki konumları ve belirtilen sorumlulukları nedeni ile hemşirelerin,
toplumda çeşitli grupları yönlendirmek ile yükümlü olduğu görülmektedir. Grupları doğru
hedeflere, doğru bir biçimde yönlendirebilmeleri ise hemşirelerin liderlik davranışlarını
geliştirmelerine bağlıdır. Bu çalışma ile geçmişten geleceğe hemşirelikte liderliğin yeri ve
önemini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Liderlik, ortak bir hedefe ulaşmak için bir grup veya örgütteki insanları bireysel girişimler
yolu ile kasıtlı olarak etkileme sürecidir. Liderlik herkesin içinde olan potansiyel,
öğrenilebilen ve geliştirilebilen becerilerdir.
Hemşirelik mesleğinde liderlik açısından 1980’li yıllara kadar önemli bir değişiklik ve
gelişme sağlanmamıştır. 1980’li yılların ortalarından itibaren hemşireler, meslekte liderlik
kavramının eksikliğini keşfetmişler ve meslekleri için liderlik konusu ile ilgilenmeye
başlamışlardır. 1990'ların sonuna kadar, hemşirelikte liderlik araştırmaları hemşirelik
uygulamasının gelişimine odaklanmış olup; takip eden çalışmalar, hemşirelikte liderliğin,
hasta sonuçlarını iyileştirmek ve mesleği daha da ilerletmek amacıyla hem sağlık politikası
hem de hemşirelik uygulamasını etkileyebilecek bir araç olduğunu vurgulamaktadır.
Hemşirelerin uzun yıllar etkin liderlik davranışları gösterememesinde başlıca etkenlerin;
hemşirenin geleneksel yardımcı rolü, sağlık bakım kurumlarının hiyerarşik yapısı, hekimlerin
otorite ya da ekip lideri olarak algılanması, yasal işlem tehdidi ve işini kaybetme korkusu, rol
belirsizliği/ rol karmaşası, profesyonel güven eksikliği, çekingenlik, utangaçlık, benlik
saygısının düşük olması olarak belirlenmiştir. Yukarıda sayılan bu faktörlerin birçoğunun
şimdiye kadar bir kadın mesleği olan hemşireliğin kadının toplumsal cinsiyet rolünün
özelliğinden kaynaklanmakta olduğu da belirtilmektedir.
Günümüzde ise; sağlıkta dönüşüm programları, yasal düzenlemeler, tıp ve teknolojideki
gelişmeler, sağlık bakım giderlerinin karşılanmasındaki güçlükler, artan nüfus, hemşire
eksikliği, mobbing ve tükenmişlik sorunları liderlik becerilerini taşıyan hemşirelere olan
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ihtiyacı ve hemşirelerin liderlik becerilerini geliştirmelerinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Bununla birlikte, bulunduğumuz çağda hemşirelik mesleği olarak var olabilmek, arzu edilen
geleceğe doğru ilerlemek mesleği geleceğe taşımak için hemşirelik mesleği eğiticileri,
uygulayıcıları ve yöneticileri iyi liderler yetiştirmek ve liderlik davranışlarını öğrenmek,
geliştirmek ve yaymak zorundadırlar.
Günümüzde ve gelecekte hemşirelerden özellikle yenilikçi, girişimci, kanıta dayalı çalışmalar
yapan, kritik düşünebilen, ekip çalışmasına özen gösteren ve hasta bakımında ve iletişimde
liderlik özelliklerini taşımaları beklenmektedir. Hemşirelerin başlıca sahip olması gereken
liderlik özellikleri ise; fikir üretebilme, problem çözme yeteneğini kullanma, eşitlik ve adalet
ilkesine bağlı kalma, güç ve otoriteyi paylaşma, güven oluşturma, bireysel gelişimi ön planda
tutma, başarıları ödüllendirme, fırsat sunma, diğerlerinin gelişimine önderlik etme, öğrenmeyi
teşvik etme, cesaret, dürüstlük ve samimiyet göstermedir. Yapılan çalışmalarda belirtilen
pozitif liderlik davranışlarının hastaların memnuniyet düzeyini arttırdığı, istenmeyen etkileri
azalttığı; hemşirelerin motivasyonlarını, verimliliklerini, iş doyumunu arttırarak örgüte
bağlılıklarını artırdığı ve kliniklerde sunulan bakım hizmeti kalitesini olumlu yönde etkilediği
bulunmuştur.
Sonuç olarak istenilen hasta çıktılarına ulaşmak ve hemşirelik mesleğini arzu edilen geleceğe
taşımak için hemşirelikte liderlik kilit bir noktadır ve liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik
önlemler alınması gerekmektedir. Bu noktada, liderlik becerilerini geliştirici mezuniyet öncesi
ve sonrası ulusal ve uluslararası eğitim programlarının düzenlenmesi ve hemşirelerin aktif
katılımı önerilmektedir.
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SS-102 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HEMŞİRELİKTE SİMÜLASYON EĞİTİMİ
SIMULATION-BASED LEARNING HISTORY IN NURSING
Hatice Selin Yiğit1 , Feyza Nur Kalaç1
1

Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Hemşireliği Y.L Prog., Türkiye

Simülasyon uzun geçmişi boyunca eğitim uygulamalarında önemli bir yere sahipti.
Simülasyon temelli öğrenme, hemşirelik eğitim sağlayıcıları tarafından günümüzde hızla
benimsenmektedir. Her ne kadar hemşirelik müfredatında kullanımı artmakta olsa da, çoğu
zaman simülasyon uygulamaları göz ardı edilmektedir. Hemşirelik bütüncül hasta bakımını
yönetmek için uzmanlık gerektiren özel bir uygulama alanıdır. Bununla birlikte, özellikle akut
bakım kliniklerinde bakım veren hemşirelerin beceri ve özgüvenlerinin bütüncül olarak
geliştirilmesinde simülasyonun kullanımını destekleyen çok az spesifik kanıt bulunmaktadır.
Literatürde elde edilen sonuçlar, simülasyon eğitiminin lisans öğrencilerinin eğitiminde
yararlarını ortaya sermektedir. Artan bilgi kazanımları, iletişim becerileri, güven,
memnuniyet, eleştirel düşünme, klinik muhakeme, psikomotor beceri, empati ve azalan kaygı
bu olumlu sonuçlardandır. Sonuç olarak, yenilikçi uygulamalardan biri olan standart hasta
uygulamasını eğitim programına entegre etmek, simüle edilen klinik ortamlarda öğrencilerin
becerilerinin değerlendirilmesi ve beceri eğitiminin verilmesi için yaratıcı ve eğitici bir
yoldur. Hemşire ve diğer sağlık profesyonellerinin eğitiminde, standart hasta uygulaması gibi
güncel ve bir o kadar da köklü temellere sahip eğitim yöntemlerinin kullanımı için
eğitimcilerin ve uygulayıcıların teşvik edilmesi önerilmektedir.

SIMULATION-BASED LEARNING HISTORY IN NURSING
Hatice Selin Yiğit1, Feyza Nur Kalaç1
1

Ege University, Institute of Health Sciences and Nursing Mental Health Nursing Prog.Y.L,
Turkey

The simulation has a significant place in educational practice for a long time. Nowadays
simulation based learning is rapidly being adopted by nursing education providers. Although
the usage of nursing curriculum is increasing, most of the time simulation applications are
ignored. Nursing is a special area of practice that requires expertise to manage holistic patient
care. However, there is little specific evidence to support the use of the simulation, especially
in the holistic development of the skills and self-confidence of nurses who provide care in
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acute care clinics. The results obtained in the literature reveal the benefits of simulation
training in the education of undergraduate nursing students. Knowledge gains, improved
communication skills, increased confidence, increased satisfaction, decreased anxiety,
increased critical thinking and clinical reasoning, empathy and increased psychomotor skills
are the positive results. As a result, it is a creative and educational way to integrate standard
patient practice into the training program which is one of the innovative practices, to assess
the skills of the students in simulated clinics and to provide skills training. It is suggested that
educators and practitioners should be encouraged to the use the current standard patient
practice and well-established training methods in the training of nurses and other health
professionals.
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SS-107 HEMŞİRELİKTE BİR ÖNCÜ: PERİHAN VELİOĞLU
LEADER IN NURSING: PERİHAN VELİOĞLU
Müjgan SOLAK1
1

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi,Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği A.D., Türkiye

Ülkemize, hemşireliğin düşünsel temelleri ile ilgili yapıtlar kazandıran bilimsel kişiliği ve
yaklaşımı ile hemşireliğin meslekleşmesinde yaşamsal önemi olan ilk yapı taşlarını
yerleştirmiş liderlerden biri Perihan Velioğlu’dur.
26 Eylül 1926’ da Kızıltoprak Kalamış’ta dünyaya gelmiştir. Perihan Velioğlu 1945 yılında
İstanbul Erenköy Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra, bir yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesin’de öğrenimini sürdürmüştür. Ancak hemşireliğe olan yakın ilgisi nedeniyle aynı
yılın sonunda, 1945’de Kızılay Hemşire Okulu’na başlamıştır. Kızılay Hemşire Okulu’nda
1948 yılında öğrenimini tamamlayarak, aynı yıl mezun olduğu okula “Hemşire Öğretmen”
olarak atanmıştır.
1949-1950 yıllarında İngiltere’de Cambridge Üniversitesi Addenbrooks Hemşirelik
Okulu’nda Ameliyathane Hemşireliğinde ihtisas yapmıştır. İngiltere dönüşünde Kızılay
Hemşire Okulu öğrencilerini eğitmek üzere yeniden okulda görev almıştır.1954 yılında
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği ve Farmakoloji Enstitüsü’nde
Hemşirelik Hizmetlerinin yönetimini üstlenmiş, bu görevini 1957 yılına dek başarı ile
sürdürmüştür. 1957 yılında Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Vakfı
tarafından Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’na öğretim üyesi yetiştirmek
amacıyla on aday öğretmen Columbia Üniversitesi Hemşirelik Bölümüne gönderilmiştir. Bu
adaylardan biri olan Perihan Velioğlu Columbia Üniversitesi Teachers College’in Hemşirelik
Fakültesini bitirerek “ Lisans Diploması” almış, daha sonrada yüksek lisans eğitimini
tamamlayarak “Yüksek Lisans” diploması aldı. Perihan Velioğlu bir yandan eğitimine devam
ederken, diğer yandan hocası Prof.Mc.Manus’la birlikte, ülkemizde açılması öngörülen
Yüksek Hemşire Okulunun müfredat ders programını geliştirme çabalarını sürdürmüştür.
Columbia Üniversitesi’nde öğrenimlerini tamamladıktan sonra yurda dönen ilk üç öğretim
üyesi Perihan Velioğlu, Rüçhan Tüzün ve Eren Kum Milletlerarası İktisadı İşbirliği Kurulu
Müşavirleri ile birlikte Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nun başarılı bir
biçimde kurulabilmesi için bilimsel bir inceleme yapmışlardır. Bakanlığa bağlı 1961 yılında
açılan Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokuluna kurucu müdür olarak Perihan
Velioğlu atanmıştır. 1975 yılında okulun Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Üniversiteye
devretmesi ile müdürlük görevinden ayrılmış, 1982 yılına kadar aynı okulda öğretim görevlisi
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olarak eğitim hizmetlerine devam etmiştir. 1982 yılında tekrar okul müdürlüğüne atanmıştır.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Psikiyatri Hemşireliği Dalındaki çalışmaları
ile 1980 yılında “Tıp Bilimleri Doktoru”, 1982 yılında “Yardımcı Doçent”, 1984 yılında
“Doçent” ve 1990 yılında’da “Profesör” ünvanlarını alarak hemşirelik bilim ve sanatında
akademik aşamalarını tamamlamıştır. 1992 yılında Prof. Dr. Perihan Velioğlu döneminde
Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda dokuz Anabilim Dalı kurulmuştur.
1985-1986

yıllarında

İstanbul

Üniversitesi

Hastane

Hizmetlerinin

reorganizasyonu

çalışmalarında, hemşirelik hizmetlerinin yeniden yapılandırılması faaliyetlerini ilk kez
başlatmış ve İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Hizmetleri müdürü olarak görev yapmıştır.
Hastane hizmetleri yönetim kurulunda ilk hemşire öğretim üyesi olarak yerini almıştır.
Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Kurucu Müdürü Prof. Dr. Perihan
Velioğlu’nun hemşireliğe katkılarını ve geleceğe yönelik misyonunu canlı tutmak amacı
ile 1993 yılında “Prof. Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu’’ kurulmuştur.
Çağdaş hemşirelik felsefesi, anlayışı, düşünceleri, bilgi, birikim ve inancını yansıtarak,
hemşireliğin bu gününü hazırlayan nadir liderlerden biri olan Perihan Velioğlu Mart 2002
hayatını kaybetmiştir. 76 yıllık yaşamını bilimsel ve sosyal açıdan dolu dolu yaşayan Perihan
Velioğlu, hemşireliğin gelişimine ışık tutan ve katkı sağlayan eserleri/ çalışmaları ile ülkemiz
hemşireliğinin meslekleşmesinde büyük uğraş vermiştir. Yüklendiği misyon ile ayrıcalıklı bir
lider olan hocamızı her zaman saygı ve sevgi ile anacağız.
Anahtar Kelimeler: Perihan Velioğlu; Hemşirelik; Liderlik

Kaynaklar
1. Pektekin Ç. Hemşireliğin Üniversite Düzeye Yükselişinde İstanbul [2010 Avrupa Kültür
Şehri] Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı
2010
2.Hocamız Perihan Velioğlu’nu Yitirdik İstanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale
Hemsirelik Yüksekokulu Bülteni 2002;1:2.
3. Şentürk E.S . Hemşirelik tarihi Nobel tıp kitapevi, 2011
4.Bir Egitimci, Bir Hemsire, Bir Sevgi Lideri:EMEL BERKAY İstanbul Üniversitesi
F.N.H.Y.O. Dergisi 2004;13:52.
5.http://www.florencenightingalevakfi.org/hakkimizda/tarihce/i-u-florence-nightingalehemsirelik-fakultesi-tarihcesi/ Erişim Tarihi: 12.09.2018
6.https://www.medimagazin.com.tr/guncel//tr-turk-saglik-sen-cumhuriyet-hemsiresini-secti11-666-928.html Erişim Tarihi: 12.09.2018
1039

7.http://aott.org.tr/files/journals/1/articles/3164/public/3164-3999-1-PB.pdf Erişim Tarihi:
12.09.2018
LEADER IN NURSING: PERİHAN VELİOĞLU
Müjgan SOLAK1
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Perihan Velioğlu is one of the leaders who has placed the first building blocks of vital
importance in the process of professionalization of nursing with his scientific personality and
approach that gives works to our country about the intellectual foundations of nursing.
On 26 September 1926 Kızıltoprak was born in Kalamış. Perihan Velioğlu After graduating
from Istanbul Erenköy Girls' High School in 1945, Perihan Velioğlu studied at Istanbul
University Faculty of Law for one year. However, due to his close interest in nursing, he
started to work in Kizilay Nurse School in 1945 at the end of the same year. She completed
her education at the Kızılay Nurse School in 1948 and was appointed as a da Nurse Teacher
öğrenim in the same year.
Between 1949 and 1950 he was a resident in the Operating Room Nursing at Addenbrooks
School of Nursing, Cambridge University, England. In 1954, he took over the management of
the Nursing Services at Istanbul University Istanbul Medical Faculty, Treatment Clinic and
Pharmacology Institute and continued this task successfully until 1957. In 1957, the Florence
Nightingale Nurse Schools and Hospitals Foundation sent ten candidates to the Florence
Nightingale School of Nursing to train to Columbia University School of Nursing. One of
these candidates, Perihan Velioğlu graduated from the School of Nursing of Columbia
University Teachers College and received his “Bachelor's Degree Fak diploma and completed
a master's degree and received a V Master's Degree Bu diploma. Perihan Velioğlu continued
her education on the one hand and her teacher, Prof. Along with Mc.Manus, it continued its
efforts to develop the curriculum of the High Nurse School, which is expected to be opened in
our country. After completing their studies at Columbia University, Perihan Velioğlu, the first
three faculty members who returned to Turkey, conducted a scientific study to establish the
Florence Nightingale School of Nursing in cooperation with the advisors of the Rüçhan Tüzün
and Eren Kum International Economics Cooperation Council. Perihan Velioğlu was appointed
as the founding director of the Florence Nightingale School of Nursing, which was opened in
1961 under the Ministry. In 1975, he resigned from the position of headmaster of the school
with the transfer of the Ministry of Health and Social Aid to the University and continued his
education services as a lecturer in the same school until 1982. She completed her academic
studies in nursing science and art by working as yıl Doctor of Medical Sciences ”in 1980, yıl
Assistant Professor ent in 1982, yıl Associate Professor İstanbul in 1984 and ında Professor u
in 1990 with her studies in the Psychiatric Nursing Department of Istanbul University Istanbul
Faculty of Medicine. In 1992, Prof.Dr. Dr. During Perihan Velioğlu, nine departments of
Florence Nightingale School of Nursing were established.
In 1985-1986, he started the reorganization of hospital services in Istanbul University, started
the restructuring of nursing services for the first time and served as the director of nursing
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services at Istanbul University. He has taken his place as the first nurse instructor in the
hospital services board.
Founding Director of Florence Nightingale School of Nursing Dr. Perihan Velioğlu'nun
nursing contributions and the future of the mission in order to keep alive the mission in 1993
eri Dr. Perihan Velioğlu Nursing Fund was established.
Perihan Velioğlu, one of the rare leaders who prepared this day of nursing by reflecting the
contemporary nursing philosophy, understanding, thoughts, knowledge, knowledge and
belief, died in March 2002. Perihan Velioğlu, who has lived a life of 76 years full of scientific
and social aspects, has worked hard in the professionalization of our country's nursing with
his works / works that contribute to the development of nursing. We will always remember
with respect and love our teacher who is a privileged leader.
Key Words: Perihan Velioğlu; Nursing; Leader
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SS-110 HEMODİYALİZ TARİHİ
Duygu İLBAY1, Selvi GÖREŞ2
1

Özel Tınaztepe Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, Türkiye
2

Özel Tınaztepe Hastanesi Yoğun Bakım Hemşiresi, Türkiye

Diyaliz yarı geçirgen bir membran aracılığı ile hastanın kanı ve uygun diyaliz solüsyonu
arasında sıvı-solüt değişimini temel alan bir tedavi şeklidir.Dünyada diyalizle ilgili ilk
çalışmalar ve görüşler 1854’ten önce ortaya çıkmış olmasına rağmen 1950’ye kadar pratik
tedavi yöntemlerinden biri olmamıştır. Deneysel olarak ilk hemodiyaliz uygulaması 1913
yılında nefrektomize köpekler üzerinde yapılmıştır. İnsanda ilk hemodiyaliz uygulaması ise
1944 yılında Hollandalı bir hekim olan Kolff tarafından yapılmıştır. . 1960 yılına kadar kronik
vakalarda kullanılmayan suni böbrek, bu tarihte kapalı kanülün (shunt) geliştirilmesi ile
irreversible (geri dönüşümü mümkün olmayan) böbrek yetersizliği vakalarında da
kullanılmaya başlanmıştır (Scribner ve arkadaşları, 1965). Fakat asıl çözüm Brescia ve
Cimino'nun getirdiği arteriyovenöz fistül teknolojisi ile elde edilmiştir. Son 15 yılda ise
gelişmeler hızla ilerlemiş, hemodiyaliz merkezlerinin kurulması ile hemodiyaliz rutin
tedaviler arasına girmiştir. Türk Nefroloji tarihi ise 1950'li yıllara kadar dayanmaktadır. İlk
nefroloji ile ilgili kitap değerli hocamız Prof. Dr. Cavit Sökmen’in 1951 yılında yazdığı ve
1961 yılında ikinci baskısı yapılan "Dahili Böbrek Hastalıkları" kitabıdır. 1963 yılında Ankara
Ulus meydanına Uçak düşmesi olayı ile Hemodiyaliz sözcüğü gündeme gelmiştir. Ülkemizde
henüz diyaliz yapılmamasının eksikliği anlaşılmıştır. Nefroloji bilim dalı diye bir bölüm,
henüz yoktu. Böbrek hastalıkları, İç Hastalıkları bünyesinde tedavi edilmekteydi. O dönemde
basın, diyaliz konusu üzerinde çok durmuştur. Bazı hocalarımızın diyaliz makinesi olmaması
yüzünden hastalıkların tedavilerinin yapılamadığı duyuruları basında yer almıştır. Dünya
Sağlık Örgütü bu kazada yananların tedavisi için üç hemodiyaliz makinesi hibe
etmiştir.Türkiye’de diyalizin Tarihsel değerlendirmesi yapıldığında ise; dünyada gerçekleşen
tarihi ve bilimsel gelişmelerle paralel gittiği, ancak malzemelerin ve cihazların çoğunluğunun
yurtdışından temin edilmesi zorunluluğu ve diyalizin topluma kabul ettirilmesindeki zaman
kayıpları, eğitilmiş personel yetersizliği gibi güçlükler, bu uygulamalarda gecikmelere neden
olduğu gözlenilmiştir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de 1965 yılı sonlarında
ilk kez Akut Böbrek Yetmezlikli hastalarda Hemodiyalize başlanmış ve 1966 yılından itibaren
bu uygulamayı gerek oldukça sürdürmüştür.1980'li yıllara kadar tek uygulamalar şeklinde
giden diyaliz ve transplantasyon uygulamaları merkezler oluşturarak devam etmeye
başlamıştır. Otuz-kırk yıl önce, son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar günler-haftalar
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içinde kaybedilirdi. Diyaliz teknolojisinde sağlanan gelişmeler, bu hastalarda önce yaşam
süresini uzatmış, daha sonra yaşam kalitesinin artmasını sağlamıştır. Gerçek hızlanma 1990
yıllarına rastlamaktadır. Son yıllarda ise diyaliz merkezlerinin sayısındaki artış, dikkat çekici
boyutlara ulaşmıştır. 1998'de 234 olan diyaliz merkezleri sayısı 2001 yılı sonunda 391
olmuştur.2002 yılında ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre 491 olmuştur. 2017 Haziran ayı
verilerine göre ülkemizde 860 diyaliz merkezi bulunmakta ve her dört diyaliz hastası için bir
diyaliz cihazı olacak şekilde Hemodiyaliz uygulamasına devam edilmektedir.
Kaynaklar
1-San A:Ülkemizde Dünden Bugüne Diyaliz .Fersa Maatbacılık Ltd.Şti.Ankara ,(1998)
2-San A., Öktenli Ç. Ülkemizde Diyaliz ve Transplantasyon (1950-2000),Bizim Büro.Basım
San. Yay. Dağ. ve Ltd.Şti. Ankara 2000.
3-San A.Türk Nefroloji Tarihi Vakıf yayın no.27Adım Ajans Matbaacılık.Ankara 2002
4- Renaliz ; Nefrolojiye İlk Harç Koyanlardan Kaybettiklerimiz Prof. Dr. Cavit Sökmen. Sayı
1,1999 Sayfa 2
5-San A. Ülkemizde Hemodiyaliz Tarihçesi.Akpolat T., Utaş C., Hemodiyaliz Hekimi El
Kitabı (İkinci Baskı) Anadolu Yayıncılık, Kayseri, 2001.350-359.
6-Türk Nefroloji Derneği kayıtları 1990-2002.
7-Diyaliz El Kitabı: Editör Adem Sezen Nobel Tıp Kitapevleri
8-http://www.nefroloji.org.tr/folders/file/ulkemizde_hemodiyaliz_tarihcesi.pdf (Son erişim
tarihi:24.07.2018)
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2

Özel Tınaztepe Hastanesi Yoğun Bakım Hemşiresi, Türkiye

Dialysis is a form of treatment based on fluid-solute exchange between the patient's blood
and the appropriate dialysis solution through a semipermeable membrane. Although the
first studies and opinions about dialysis in the world came into existence before 1854, it
was not one of the practical treatment methods until 1950. Experimental first hemodialysis
was performed on nephrectomized dogs in 1913. The first hemodialysis on person was
done by Kolff, a Dutch physician in 1944. Until 1960, the artificial kidney, which was not
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used in chronic cases, was started to be used in cases of irreversible kidney failure with the
development of shunt (Scribner and friends, 1965). However, the actual solution was
obtained by arteriovenous fistula technology brought by Brescia and Cimino. In the last 15
years, the developments have progressed rapidly and with establishment of hemodialysis
centers, hemodialysis have become routine therapies. The history of Turkish Nephrology
dates back to the 1950s. Our first book about the nephrology, It is the book "Internal Renal
Diseases" written by Cavity Sökmen in 1951 and the second edition in 1961. In 1963, the
word "Hemodialysis" came to light with the incident of the fall of the Aircraft in Ankara.
The lack of dialysis in our country has only recently been understood. Nephrology is not a
department called science department yet. Kidney diseases were being treated in Internal
Medicine. At that time, the press was very much on the subject of dialysis. Some of our
prominent announcements by the our professors were that the treatment of diseases can not
be done because of the lack of the dialysis machine. The World Health Organization has
donated three hemodialysis machines for the treatment of burns in this accident. When
done Historical evaluation of dialysis in Turkey; it has been observed that the necessity of
supplying the majority of materials and devices from abroad and the time losses in
accepting dialysis, and the difficulties such as inadequate trained personnel are caused by
delays in these applications. The University of Istanbul Cerrahpaşa Medical Faculty first
started Hemodialysis in Acute Renal Failure patients at the end of 1965, and since 1966 it
has continued to practice this practice. Until the 1980s, dialysis and transplantation
applications, which went into single applications, started to provide service by established
dialysis centers. Thirty-forty years ago, patients with end-stage renal failure were lost in
days-weeks. The developments in dialysis technology have prolonged the life span of these
patients first and then increased the quality of life. The actual acceleration comes in 1990s.
In recent years, the increase in the number of dialysis centers has reached remarkable
dimensions. The number of dialysis centers, 234 in 1998, was 391 at the end of 2001. In
2002, was 491 according to the Ministry of Health data. According to data issued in June
2017, there are 860 dialysis centers in our country and hemodialysis is being continued as
one dialysis device for every four dialysis patients.
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SS-112 DİYALİZ VE DİYALİZ HEMŞİRELİĞİ TARİHİ
DIALYSIS AND DIALYSİS NURSING HISTORY
METİN TUNCER1, İsmet EŞER1, Gülsüm Zekiye TUNCER2
1
2

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları A.D., Türkiye

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği A.D., Türkiye

Diyaliz akut ve kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda yaygın olarak kullanılan bir tedavi
yöntemidir. Dünyada diyalizle ilgili ilk çalışmalar 1854 yılından önce yapılmasına rağmen
1950 yılına kadar pratik tedavi yöntemlerinden biri olamamıştır. Suni böbrek ile ilgili ilk
çalışmalar ise 1912 yılında yapılmış ve bundan 30 yıl sonra ilk defa akut böbrek yetmezliği
olan bir hastada uygulanabilmiştir. 1960 yılında kapalı kanülün geliştirilmesiyle kronik
böbrek yetmezliği vakalarında da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak diyaliz tedavisinde asıl
devrim
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gerçekleştirilmiştir.

ve

Cimino’
Daha

nun

sonraki

geliştirdiği
yıllarda

arteriyovenöz

hemodiyaliz

fistül

merkezlerinin

teknolojisi

ile

kurulmasıyla

hemodiyaliz rutin tedaviler arasına girmiştir.
Türkiye’de ise hemodiyalizle ilgili ilk çalışmaların Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç
Hastalıkları Kliniği bünyesinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Bunu takiben bundan sonraki
hemodiyaliz çalışmaları İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yapılmıştır.
Sayın Prof.Dr.Kemal Önen'in hemodiyaliz aleti ile tanışması 1956 yılında, Paris’te Hospital
Necker’deki ünlü nefrolog ve düşünür Prof. J. Hamburger tarafından gösterilmesi ile
olmuştur. 1962 yılında Los Angeles County General Hospital’da renal ünitede en eski
“travenol tipi” makine kullanımını ve hastalarda uygulanmasını öğrenmiştir.
Prof. Dr. Kemal Önen 1964 Temmuz’unda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi “Tedavi
Kliniği ve Farmakoloji” kürsüsüne nefroloji ile ilgili çalışmalara bıraktığı yerden başlamak
üzere döndüğünde 1 adet Travenol marka 100 litrelik tank kapasiteli ve sigmamotor pompalı
hemodiyaliz cihazını aldırmak suretiyle 1965 yılı sonlarında ilk kez Akut Böbrek Yetmezlikli
hastalarda hemodiyalize başladı ve 1966 yılından itibaren bu uygulamayı gerek oldukça
sürdürmüştür. 1970’li yıllardan itibaren de düzenli diyalizi kronik hastalarda önce Haseki
Tedavi Kliniği’nde başlatıp Cerrahpaşa İç Hastalıkları’nda devam ettirmiştir.
Ayrıca 1963 yılında Ankara Ulus Meydanına bir uçak düşmesi nedeniyle Dünya Sağlık
Örgütü yaralıların tedavisi için 3 hemodiyaliz makinesi hibe etmiştir. Bu makinalardan biri
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde, bir tanesi Hacettepe Tıp Fakültesi'nde,
üçüncüsü ise Ankara hastanesi depolarında bulunmaktaydı.
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Hemodiyaliz makinelerinin yetersizliği, eğitimli personel sayısının az olması ve o dönemdeki
makinelerin günümüzdeki makinelere kıyasla daha düşük teknolojiyle üretilmiş olması
hemodiyaliz tedavisinde zorluklara yol açmaktaydı. Bir hastanın diyaliz işlemi yaklaşık 8 saat
sürmekteydi ve makinenin temizlenmesi için işlemin bitmesini beklemek gerekmekteydi. Bu
yeni alanda uzmanlaşmış hemşire olmadığı için çeşitli birimlerde çalışan hemşirelerin ve
diğer ekip üyelerinin bu işlemleri yapabilmeleri için geç saatlere kadar mesaiye kalmaları
gerekmekteydi. Türk Nefrolojisi gerçek anlamda gelişme gösterdiği 2000li yıllara kadar bu
zorluklar devam etmiştir.
1950li yıllarda başlayan gelişmeler, 1960lı yıllarda daha da artmış ve 1970'li yıllarda
nefroloji yavaş yavaş kimlik kazanmaya başlamıştır. 1980'li yıllara kadar tek uygulamalar
şeklinde giden diyaliz işlemleri merkezler oluşturarak devam etmeye başlamıştır. 1982'de
çıkan yönetmelikle Nefroloji bilim dalı olmuştur. Teknolojik gelişmelerin ve bu alanda
uzmanlaşmış hemşirelerin artmasıyla diyaliz hemşireleri daha fazla sorumluluk ve özerklik
almaya başlamışlardır. Böylece diyaliz hemşireliği, hemşireliğin hasta odaklı bakım verme
rollerini yansıttığı ilk uygulama alanlarından biri olmuştur.

DIALYSIS AND DIALYSIS NURSING HISTORY
METİN TUNCER1, İsmet EŞER1, Gülsüm Zekiye TUNCER2
1
2

Ege University Faculty of Nursing Fundamentals of Nursing A.D., Turkey

Dokuz Eylul University Faculty of Nursing Psychiatric Nursing A.D., Turkey

Dialysis is a widely used treatment method in patients with acute and chronic renal failure.
Although the first studies on dialysis in the world were made before 1854, it was not one of
the practical treatment methods until 1950. The first studies on artificial kidney were made in
1912 and could be applied to a patient who had acute renal failure for the first time 30 years
later. By the development of a closed cannula in 1960, it has also been used in cases of
chronic renal failure. However, the main revolution in the treatment of dialysis was achieved
by the technique of arteriovenous fistula developed by Brescia and Cimino. With the
establishment of hemodialysis centers in the following years, hemodialysis has become a
routine treatment.
In Turkey, Ankara University Faculty of Medicine of the first studies on hemodialysis is
understood that the Internal Medicine Clinic performed in-house. Following this, the
subsequent hemodialysis studies were carried out at Istanbul University-Cerrahpaşa Faculty
of Medicine. Professor Dr. Kemal Önen's meeting with the hemodialysis machine In 1956,
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famous Nephrologist and thinker at Hospital Necker in Paris. It has been shown by J.
Hamburger. In 1962, at the Los Angeles County General Hospital, the renal unit learned to
use the oldest "travenol type" machine and to apply it to patients.
Professor Dr. Kemal Önen returned to the Faculty of Medicine of the Faculty of Medicine of
Istanbul University in July 1964 to start his studies on nephrology and started to work with
one Travenol brand 100 liter tank-capped and sigmamotor pumped hemodialysis device for
the first time in 1965 to treat acute renal failure patients hemodialysis began and since 1966
this practice has been maintained as necessary. From 1970's onwards, regular dialysis started
first in Haseki Treatment Clinic and continued in Cerrahpaşa Internal Diseases in chronic
illnesses.
In addition, in 1963, the World Health Organization donated 3 hemodialysis machines for the
treatment of the injured because of an airplane fall in Ankara's Ulus Square. One of these
machines was in Gülhane Military Medical Academy Hospital, one was in Hacettepe Medical
Faculty, and the third was in Ankara Hospital depot.
The inadequacy of hemodialysis machines, the low number of trained staff, and the fact that
the machines at that time were manufactured with lower technology than the current machines
were leading to difficulties in hemodialysis treatment. A patient's dialysis process lasted about
8 hours and had to wait for the process to finish before the machine was cleaned. Since this
new area was not a specialized nurse, nurses and other team members working in various
units would have to stay in the clinic until late to be able to do this. These difficulties
continued until the 2000s when Turkish Nephrology was developing in a real sense.
The developments that began in the 1950s have increased even further in the 1960s, and in the
1970s, nephrology gradually began to gain identity. Until the 1980s, dialysis procedures,
which went in the form of single applications, started to be established as centers. Nephrology
became a branch of science in 1982. With the increase of technological developments and
nurses specializing in this field, dialysis nurses have begun to take more responsibility and
autonomy. Thus, dialysis nursing has become one of the first areas of practice in which
nursing reflects the role of patient-centered care.
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SS-114 ACEMİLİKTEN UZMANLIĞA: KATETER VE ENFEKSİYON
KONTROL HEMŞİRELİĞİNDE TEORİNİN UYGULAMAYA AKTARILMASI
Gülçin ÖZALP GERÇEKER1
1

Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
A.D.,Türkiye

Bakımın kalitesinin geliştirilmesinde, hemşirelerin en önemli sorumluluğu, doğru klinik kararı
verebilmektir (Sucu, Dicle ve Saka, 2012). Klinik karar verme, "profesyonel hemşirelikte en
iyi bakım sonuçlarına ulaşabilmek için, bir dizi kararı içerisinde barındıran süreç" olarak
tanımlanmaktadır (ONeill, Dluhy ve Chin, 2005). Hemşirenin doğru klinik kararı verebilmesi,
bakım sonuçlarını geliştirerek, profesyonel hemşireliğe ışık tutacaktır (Sucu, Dicle ve Saka,
2012). Klinik karar verme sürecinde, teori ve uygulama becerisinin birlikte kullanılması,
Patricia Benner'in (1982) "Acemilikten Uzmanlığa Modeli'ne" dayanmaktadır. Benner'in
Teorisi "hemşirelik eğitimi, hemşirenin yeterliliğinin arttırılması, geliştirilmesi ve
yeterliliğinin değerlendirilmesinin bütünüyle" ilgilidir. Benner'in "Acemilikten Uzmanlığa
Modeli", beş aşamayı içermektedir: acemi, gelişmiş acemi, yetkili, yeterli ve uzman (Tablo 1)
(ONeill, Dluhy ve Chin, 2005). Benner'in Teorisinin en büyük bileşeni, hemşirenin klinik
deneyimine dayanan beceri edinmedir. Becerinin artması, yeterliliğin geliştirilmesine,
uzmanlığa ulaşmaya dayanır. Uzmanlık üst düzeyde sezgi, yaratıcılık ve bilgiye dayalı
analitik bir uygulama gerektirir (ONeill, Dluhy ve Chin, 2005).
Benner'in Teorisi periferal intravenöz terapide (PİV) yeterliliğe uygulanmış, hemşirenin
yeterliliği, teorisinin beş aşamasında incelenmiştir. Woody ve Davis'in (2013) aktardığına
göre, "Acemi hemşire, yeni mezun, PİV deneyiminden yoksundur. Hemşire yönlendirilebilir,
ne yapacağı ya da nasıl yapacağı söylenebilir. Bu aşamada, yeni mezun seçilecek venin
anatomi bilgisine sahiptir, İV girişim için malzemeleri toplar. Gelişmiş acemi hemşire ise,
aktif olarak uygulamalı eğitime katılabilir. Mentör eşliğinde, hemşire uygun veni tanır, PİV
terapi için kateter girişimini gerçekleştirir, infiltrasyon ve ekstravazasyon semptomlarını tanır
ancak girişim sağlamaktan yoksundur. Benner'in yeterli hemşire aşamasında ise, hemşire
komplikasyonları tanır ve yönetir, güvenli uygulama sağlar ve anormal belirti bulguları saptar.
Yetkili aşamasında ise, hemşire etkili bir değişim ajanı olabilir, klinik becerisi artmıştır ve
kendi performansını değerlendirebilir. PİV terapinin istenmeyen sonuçlarını tanımlayabilir,
komplikasyonların gelişmesini engelleyebilir. Uzman aşamasında,

hemşire artık bir rol

modeldir, diğerlerini destekler ve onlara öğretir, uygulama standartlarındaki değişiklikleri
takip eder ve uygulamaya yansıtır. Sonuç olarak yeterlilik kavramı, etkililik ve
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organizasyonun kazanılmasına ilişkin beceri ustalığı olarak tanımlanmaktadır. PİV yeterliliğe
ulaşma projesiyle, hemşirelerin yeterliliğinin artması beklenilmiştir (Benner, 1982). Bu
kavramsal çerçevede Woody ve Davis'in (2013) yaptığı çalışmanın ilk aşamasında var olan
durum tanımlanmış, infiltrasyon ve ekstravazasyon oranları dökümante edilmiştir. İkinci
aşamasında hemşireler için eğitim modülü geliştirilmiş, öncesi ve sonrası hemşirelerin
bilgileri değerlendirilmiştir. Öntest ve sontest sonuçları hemşirelerin bilgi düzeylerinde artışı
belirlemek için analiz edilmiştir. Son olarak ilk aşamada ve eğitim sonrası elde edilen
infiltrasyon ve ekstravazasyon insidansları karşılaştırılmıştır. Bu performans geliştirme planı
ile, hemşirelerin IV komplikasyonlara ilişkin bilgileri arttırılmış, komplikasyon oranlarında
%50 azalma sağlanmıştır. Kim ve Choi (2015) de Benner'in Teorisine göre, Enfeksiyon
Kontrol Hemşirelerinin yeterlilik düzeylerini değerlendirmişlerdir. Enfeksiyon Kontrol
Hemşirelerinin yeterlilik düzeyinin, algılanan yeterlilik düzeyinden anlamlı derecede farklı
olduğu saptanmıştır. Yeterlilik düzeyleri arttıkça, algılanan yeterlilik düzeyininin de önemli
ölçüde arttığı görülmüştür. Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin %5.6' sı kendini acemi,
%24.4'ü gelişmiş acemi, %31.1'i yeterli, %25.6'sı yetkili ve %3.3'ü uzman olarak
değerlendirmiştir. Bu çalışmayla, hemşirelerin yeterlilikleri değerlendirerek, eksikliklerinin
farkına varmaları sağlanmıştır.
Benner'in teorik bilgi ve deneyimle kazanılan bilginin bütünleştirilmesini amaçlayan teorisi,
hemşire eğitimciler tarafından da uygulanabilir. Hemşire eğitimciler öğrencinin doğru kararlar
alabilmelerini amaçlamalıdır. Bu süreçte, öğrencinin mevcut bilgisini değerlendirerek, kariyer
planını oluşturabilmesine rehber olmalıdırlar (Kim ve Choi, 2015).
Kaynaklar
1.Sucu G, Dicle A, Saka O. Hemşirelikte Klinik Karar Verme, Etkileyen Etmenler ve Karar
Verme Modelleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2012;9: 52-60.
2.ONeill ES, Dluhy NM, Chin E. Modelling novice clinical reasoning for a computerized
decision support system. J Adv Nurs 2005;49:68-77.
3.Benner P.From novice to expert.Am J Nurs 1982;82:402-7.
4.Woody G, Davis BA. Increasing nurse competence in peripheral intravenous therapy. J
Infus Nurs 2013;36:413-9.
5.Kim KM, Choi JS. Self-perceived competency of infection control nurses based on Benner's
framework: a nationwide survey in Korea. Appl Nurs Res 2015;28:175-9.
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Tablo 1: Benner'in Acemilikten Uzmanlığa Modelinin Aşamaları
Acemi

Mesleğe başlangıçtır, deneyimi yoktur. Genel kuralları bilir. Bu
kurallar çerçevesinde görevlerini yapar. Yönlendirilme bekler.
Kuralların yönetiminde ise, sınırlı ve esnek olmayan davranış
sergiler. Deneyimli meslektaşları tarafından kendisine görev
verilmesini bekler.

Gelişmiş

Kabul edilebilir bir performans gösterir. Geçmiş durumlardan

acemi

tecrübeler kazanmıştır ve tekrarlayan anlamlı bileşenleri tanımlar.
Eylemleri yönlendirmek için ilke ve formülleri kullanmaya
başlarlar.

Yeterli

Aynı ya da benzer kliniklerde 2-3 yıl çalışmıştır. Uzun vadeli
hedefleri oluşmaya başlamıştır. Bilinçli, soyut ve analitik
düşünceye sahiptir. Kendi eylemlerini planlar ve ekibin üyesi
olarak daha fazla verimli olmaya çalışarak, katkı sağlar.

Yetkili

Bütünü anlar ve algılar. Holistik anlayışla karar vermeyi geliştirir.
Belli durumlarda ne olacağını deneyimlerinden öğrenir. Planlarını
durum ve deneyime göre değiştirebilir.

Uzman

Artık durumu tespit eder. Eylemi belirlemek için ilke ve kurallara
dikkat eder. Sezgisel kavrayışa sahiptir. Deneyimleri çok fazladır.
Performansı akıcı, esnek ve çok yetkindir.

Kaynak: Benner P.From novice to expert.Am J Nurs 1982;82:402-7.
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SS-129 ÜLKEMİZDE ÇOCUK BAĞIŞIKLAMANIN TARİHÇESİ
THE HISTORY OF CHILD IMMUNIZATION IN OUR COUNTRY
Merve Gümüş1, Şeyda Binay1, Figen Yardımcı1
1

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Türkiye

Aşı günümüzde birey ve toplumun sağlığının korunması için bilinen en etkili ve ekonomik
yöntemdir. Aşısı olan bir hastalıkta, aşılamanın gerekli düzeyde yapılabildiği bir ülkede o
hastalığın morbidite ve mortalitesinin dramatik şekilde düştüğü çiçek, çocuk felci, difteri,
boğmaca, kızamık ve kuduz gibi birçok örnekte görülmüştür.
Ülkemizdeki ilk aşı çalışmaları 18. yüzyıla dayanmaktadır. Edirne'de aşıcı kadınlar
tarafından, çiçek hastalığına yakalanmış kişilerin döküntülerindeki irinin, ceviz kabukları ya
da incir yapraklarıyla toplanıp, çiçek çıkarmamış çocukların çizilen derisine aktarıldığı ve
sonra yaranın gül yapraklarıyla kapatılmak suretiyle çiçek aşısı yapıldığı bildirilmiştir. Fakat
etkin ve sürekli aşı uygulamaları 1930 yılında çiçek aşısı uygulanmasını zorunlu kılan yasa ile
başlamıştır. Bu makalede ülkemizde çocuk bağışıklamanın tarihçesine yer verilecektir.

THE HISTORY OF CHILD IMMUNIZATION IN OUR COUNTRY
Merve Gümüş1, Şeyda Binay1, Figen Yardımcı1
1

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Türkiye

Vaccination is the most effective and economical method known today to protect the health of
the individual and the community. Iin a country where vaccination can be done at the required
level, it has been seen in many cases such as smallpox, polio, diphtheria, whooping cough,
measles and rabies, where the morbidity and mortality of the disease has dropped
dramatically.
The first vaccination studies in our country are based on the 18th century. In our country, the
vaccination was first performed in Edirne by the method of variolization by women. But the
effective and continuous vaccination practices started with the law which forced the
application of the smallpox vaccine in 1930. This article will be included in the history of
child immunization in our country.
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SS-133 Y KUŞAĞINA GÖRE ÇUKUROVA YÖRESİNDE SIK KULLANILAN HALK
TIBBI UYGULAMALARI
PUBLIC MEDICAL APPLICATIONS OCCUR IN THE CUKUROVA BY Y
GENERATION
Serap TORUN1, Osman BİLGİN1
1

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

Giriş: Halk tıbbı, bilimsel bir dayanağı ve tıbba bir alternatif olma amacı olmayan, kuşaktan
kuşağa devredilen kültürel öğretilerdir. Bilimsel dayanaklar yerine geçmişten gelen ve
üzerine eklenen, gözlemlere ve deneyimlere dayanan halk tıbbının uygulayıcıları, başvuran
kişilere sağladıkları belirli orandaki faydayı göz önünde bulundururlar.
Tamamlayıcı ve alternatif tıp ya da “tamamlayıcı sağlık yaklaşımları”, hali hazırda geleneksel
tıbbın bir parçası olarak kabul edilmeyen bir grup çeşitli tıbbi ve sağlık uygulamaları ve
ürünleridir. Tamamlayıcı tıp, geleneksel olmayan bir uygulamanın geleneksel tıpla birlikte
kullanılması iken alternatif tıp, alışılmadık bir uygulamanın geleneksel tıpla birlikte
kullanılması olarak kabul edilmektedir.
Amaç: Bu çalışma Çukurova yöresinde yaşayan Y kuşağındaki bireyler tarafından, halk tıbbı
uygulamalarından bildikleri yöntemleri ve ürünleri tespit etmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem ve Araç: Çalışmaya tamamı Çukurova yöresi doğumlu olan 205 gönüllü katılmış
olup, yüzyüze görüşme yöntemiyle veriler toplanmıştır. Anket formu araştırmacılar tarafından
hazırlanmıştır ve anket formunda hastalıklar, bu hastalıkların tedavisinde kullandıkları ürün,
bu ürünü kullanma yöntemi gibi sorular yer almaktadır.
Bulgular: Katılımcıların %51.2’si kadın, % 48.8’i erkek olup yaş ortalamaları 20+0.3 tür.
Katılımcılar verdikleri yanıtlara göre sık karşılaşılan sağlık sorunlarından, yanık ve yaralarda
kantaron yağı ilk sırada yer almıştır. Yanık ve yaralarda %85 i deriye sürmeyi tedavi yöntemi
olarak belirtmiştir. Katılımcıların yara tedavisinde en çok bildikleri geleneksel materyaller,
%22.2 oranında Kantaron, %20 oranında Karaçam kabuğu+ Ardıç+ Sakızlık ağacı kabuğu
iken yanıkların tedavisinde en çok bilinen geleneksel materyaller; %31.5 ile kantaron, %23.6
zeytinyağı ve %21.05 oranında yumurta akı ve iltihabi hastalıklarda en çok bilinen geleneksel
materyal olarak %16.5 sabun+bal, %12.2 sarmısak, %10.8 oranında ezilmiş horoz eti
bilinmekte olup bunların yanı sıra; lokum, çavdar hamuru, papatya özü ve soğan da kullanılan
materyaller arasında olduğu belirtilmiştir.
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Sonuç: Sonuç olarak Y kuşağında yer alan bu katılımcıların geleneksel yöntemleri bilmeleri
ve dile getirmeleri kültürel geçişin etkin olduğunu göstermektedir. Sosyokültürel etkiler
nedeniyle modern çağın bilimi hala geleneklerin etkisindedir, denilebilir.

PUBLIC MEDICAL APPLICATIONS OCCUR IN THE CUKUROVA BY Y
GENERATION
Serap TORUN1, Osman BİLGİN1
1

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

Introduction: Folk medicine is defined as cultural doctrines that are not based on a scientific
source and not intended for a substitute for medicine, but are handed over from generation to
generation. Practitioners of public medicine who apply observations and experiences coming
from the past and added to old information instead of the scientific basis, take into account the
particular benefit to which a person applies.
Complementary and alternative medicine or "Complementary Health Approaches" are a
group of diverse medical and health practices and products that are not currently considered
as a part of traditional medicine. While complementary medicine is the use of a nontraditional application in combination with traditional medicine, alternative medicine is
accepted as an unusual application in combination with traditional medicine.
Aim: This study was carried out by the individuals living in Y generation in Cukurova region
in order to determine the methods and products of folk medicine applications.
Material and Method: 205 volunteers all of whom were born in Cukurova region
participated in the study. Data were gathered by face-to-face interview method. The
questionnaire was prepared by the researchers and the questionnaire contains questions such
as diseases, the products they use in the treatment of these diseases and how to use these
products.
Findings: 51.2% of the participants were female, 48.8% were male and the mean age was 20
+ 0.3. According to participants’ answers, Centaury oil is in the first place to recover burns
and wounds which are frequent health problems. 85% of the participants stated that coating
the surface of the burned or injured skin was the treatment method. Among the participants
the most commonly known traditional materials for wound healing were Centaury (22.2%),
Larch (20%), Juniper and Gum tree barks. ( bu kısımda bır anlam kaybı var karaçam ardıç ve
sakız agacının her biri %20 mi yoksa bunların üçünün toplamı mı %20 oranında?) In the
treatment of burns, the most commonly known traditional materials are Kantaron (31.5%),
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olive oil (23.6%), and egg white (21.05%). Soap + honey (16.5%), garlic (12.2%,) and
crushed roast meat (10.8%) are known as traditional materials at most for yeast infections and
inflammatory diseases. Besides, it is indicated that Turkish delight, rye clay, chamomile
extract and onion are among the materials used.
Conclusion: As a result, knowledge on traditional treatment methods and expressions of the
participants on the Y generation indicate that cultural transition is effective. Due to
sociocultural influences, it can be said that the modern age is still influenced by traditions.
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SS-148 OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ VE OKUL SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN
TARİHÇESİ
Mücahide ÖNER1, Ruken BARUT1
1

Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Hemşireliği A.D.,Türkiye

Giriş: Okul sağlığı, öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi,
geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla
topluma sağlık eğitiminin verilmesi için yapılan çalışmaların tümü olarak tanımlanmaktadır.
Okul Sağlığı Hizmetleri ve okul sağlığı hemşireliğinin tarihçesinin bilinmesi yeni gelişmeler
için yol gösterici olacaktır.
Amaç: Bu çalışma okul sağlığı hemşireliği tarihçesini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Çalışma kaynak kitaplar, PubMed, Scholar, Google, aracılığıyla “Okul sağlığı
hemşireliği”, “School health nursing”, gibi anahtar kelimeleri ile tarama yapılarak
yürütülmüştür.
Bulgular: 1789 Fransız Devrimi ile birlikte okul sağlığı önemsenmiştir. 1873 “Okullarda
Tıbbi Gözlemin Esasları” Fransa’ da kabul edilmiştir. 1866 yılında ilk kez Alman göz
doktoru Hermann Cohn 7568 öğrencide Breslan’da tarama yapmıştır. Avrupa’da ilk kez 1874
yılında Brüksel’de ‘Okul Sağlığı Hizmetleri Örgütü’ kurulmuştur. 1880 yılında İngiltere’de
Dr.Priestley Smith okul çocuklarında görme bozukluğunun öğrenme üzerindeki olumsuz
etkilerini saptadı. Dr.Clement Dukes dünyada ilk kez ‘’Okul Sağlığı’’ isimli kitabını 1882
yılında İngiltere’de yayınladı. 1890 yılında Londra’da ilk resmi okul hekimi atandı. 1893
yılında okul sağlığı hemşireliği başlatıldı.
ABD’de Okul sağlığı çalışmaları 1902 yılında ilk kez Lilian Wald tarafından kurulmuştur.
1930’lu yıllara kadar okul hemşireliği Amerika’nın farklı bölgelerine de yayılmış Los Angles
okul hemşirlerini kiralayan ilk şehir olmuştur. Okul Sağlığı 1945’te, Avrupa’nın en
mükemmel okul sağlığı teşkilatı haline gelmiştir
1930 ve 1960 yılları arasında okul sağlığı programlarının amaçları bulaşıcı hastalıkların
azaltılmasından başka çocuk sağlığını geliştirme hakkındaki çalışmaları kapsamıştır. DSÖ
Okul Sağlığı Hizmetleri Eksper Komitesi İlk Toplantısı’nı 1950 yılında yapmıştır. 1954
yılında Dünya Sağlık Örgütü okul sağlığı uzman komitesi bir konferans düzenledi.
1977 yılında DSÖ; UNICEF ve çeşitli ülkelerin okul sağlığı komiteleri, okul sağlığı
konusunda değişik yıllarda toplantılar yaparak raporlar yayınlanmıştır.
Ülkemizde okul sağlığına ilişkin en eski belge 10 Şubat 1912’de yayınlanan ‘’Bilumum
Mekatipte Emraz-ı Sariyenin Meni, Tevessüü ve İntişarı Hakkında Nizamname’dir. 3 Ocak
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1927 yılında yayınlanan ‘’İlk Tedrisat Müfettişleri Talimatnamesi’’nde okul denetimleri
sırasında dikkat edilmesi gereken konular saptandı. Okullarda bulaşıcı hastalıklara karşı
alınacak önlemleri içeren bir genelge 1929 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nca yayınlanmıştır.
1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Yasası ile okul sağlığıyla ilgili ilk girişimler başlamıştır.
1936’da çıkarılan 3017 sayılı “Sağlık Bakanlığı’nın Örgütlenmesi ve Memurlar Yasası” okul
sağlığı hizmetlerini devlet görevi olarak tanımlamıştır. 1949 yılında toplanan ‘’4.Milli Eğitim
Şurası’’nda önemli kararlar alındı. 1953 yılında oluşturulan bir komisyon, Hollanda ve
Danimarka’daki okul sağlığı örgüt yapılarını inceleyerek programların yönetimini
değiştirmişlerdir. 1961 tarihli 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki
Kanun’a göre okul sağlığı hizmetleri sağlık ocaklarının sorumluluğundadır ve okul sağlığı ile
ilgili ilkeler 154 sayılı yönergede belirlenmiştir. 1963 yılında çıkarılan 3017 sayılı “Sağlık
Bakanlığının Örgütlenmesi ve Memurlar Yasası” adlı yasa ile okul sağlığı görevi devlet
görevi olarak tanımlanmıştır. Okul Sağlığı çalışması bir genelge ile 1982 yılında
başlatılmıştır.
Sonuç: Okul Sağlığı Hizmetleri ve okul sağlığı hemşireliğinin tarihçesinin bilinmesi yeni
gelişmeler için yol gösterici olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Okul; Okul Sağlığı; Okul Sağlığı Hemşireliği; Okul Sağlığı Hizmetleri;
Tarihçe

Kaynaklar
1.Turan H. (2008). Gaziantep İl Merkezindeki İlköğretim Okullarının Standartlara Uygunluk
Ve Çevre Sağlığı Durumlarının Değerlendirilmesi, Gaziantep üni Tıp fak. Uzmanlık tezi,
Gaziantep. (Stafanson 2003 ( Tıpırdamaz 2003, Güler Ve Akın 2015).
2.Thomas S. A (2003). ed. Hitchcock J E, Schubert P E, Thomas S A, Nursing and caring in
the community, Unit 1, Chapter 2, 22-42. (Turner Sellery Smith 1971).
3.Pekcan H. (1997).‘’Okul Sağlığı’’. Bertan M, Güler Ç, (Edit). Halk Sağlığı Temel Bilgiler,
II. Baskı, Ankara,210-24. (Akdur ve ark. 1993).
4.Seçginli S, Erdoğan S, Demirezen E, (2004). Okul Sağlığı Tarama Programı: Bir Pilot
Çalışma Örneği, STED, 13 (12), 462-5.
5.Tıpırdamaz Sipahi H (2003). Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh
Sağlığının Yeri,www.halksagligi.med.ege.edu.tr/seminerler/2003.../OkulSagligi_Hilal.pdf
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SS-149 HEMŞİRELİĞİN TARİHSEL SÜRECİNDE AKLIN ELİMİZDEKİ HALİ:
AKILLI TELEFON KULLANIMI
Selmin ŞENOL1, Nazire ARAT2, Serap KIZILTAŞ3
1

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D.,
Türkiye
2

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Doktora Programı Öğrencisi, Türkiye
3

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Lisans Öğrencisi, Türkiye

Hemşirelik teknolojileri her geçen gün daha kapsamlı ve gelişen bir yapı içindedir. Bu yapısal
değişimde hemşireler görme ve işitme gibi duyularını kullanırken artık hastaya ait değişimleri
monitörlerden daha hızlı ve güvenilir şekilde elde etme fırsatları vardır. Bilgi teknoloji
sistemleri (e-kayıt, e-order, barkod sistemi, standart klinik rehber ve prosedürler
geliştirilmesi), Teletıp-Telesağlık sistemleri, planlanmış infüzyon programları, yatak başı
çağrı, mavi, pembe ya da siyah kod, modern oda ve yatak sistemleri, yara bakım teknolojisi,
robotik cerrahi, gelişmiş hasta monitörizasyon ve ventilasyon destek sistemleri bu yapı
içerisinde teknolojiye uyumun göstergeleri olmuştur. Teknolojiye uyum eğitim alanında da
giderek artan şekilde karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel eğitim yöntemleri artık yerini
“interaktif eğitim” yöntemlerine bırakmış simülasyon uygulamaları gibi yeni öğrenme
araçlarının kullanımı ve gelişimi artmıştır. Yeni öğrenme araçlarından birisi de mobil cihaz
teknolojisi olup kullanımı hızla artmaktadır. Mobil cihazların hemşirelik öğrencilerinin
eleştirel düşünme ve karar verme becerilerine olumlu katkı sağladığı, klinik öğrenme
deneyimlerini arttırdığı, ilaç prospektüslerini inceleme fırsatı ile ilaç hataları potansiyelini
azalttığı, hastalıklar-tedavileri ve hemşirelik süreci adına hazır bilgiye kolay ulaşılması
açısından avantajlar sağladığı bildirilmektedir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, yukarıdaki gelişmeler ışığında hemşirelik öğrencilerinin akıllı
telefon kullanım özelliklerinin tanımlanmasıdır.
Bulgular: Gönüllü olarak çalışmaya katılan (n=620) hemşirelik fakültesi öğrencilerinin
%99.7'si akıllı telefon kullanmakta, AGNO başarı ortalamaları %51.3’ü iyi (75-84 puan),
%36.9’u çok iyi (85-100 puan) %11.8 orta (65-74 puan) puan aralığında bulunmaktadır. Akıllı
telefonun günlük kullanım sürelerine bakıldığı zaman; %37.1’i 3-6 saat, %30.8’i 6 saat ve
üzerinde, %29.7’si 1-3 saat kullanmaktadır. Öğrencilerin; %36.9'u ödev-seminer-proje
hazırlıkları, kliniklerde olguları tanımak, hastalıklar-hemşirelik yaklaşımları konularında
anında bilgiye ulaşmak amacıyla akıllı telefondan yararlanmaktadır. Ancak %18.9 'u sadece
iletişim kurmak, %17.9'u oyun oynamak ve %14.7'si de keyif aldığı için akıllı telefon
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kullandıklarını belirtmiştir. Akıllı telefonun akademik başarıya etkisine bakıldığında; "başarılı
olmak için olumlu destek sağlıyor" %22.3 oranında olup, "olumsuz etkiliyor" diyenler %29.2
"olumlu ya da olumsuz etkisi yok" diyenlerin oranı %18.5'dir. Akıllı telefon ile çok fazla
vakit geçirdiğinde suçluluk duygusu hissedenler %36.1, işlerimi yetiştiremem diyenler %21.1,
ders çalışamam diyenler %18.2, rahat hissedenlerin oranı %13.5'tir.
Sonuç ve Öneriler: Geleceğin hemşirelerini günümüz koşullarından daha farklı bir uygulama
ortamı beklemektedir. Bu hızlı dönüşümde teknoloji anahtar bir rol üstlenmiştir. Hemşirelik
eğitim politikalarını planlayan, yönlendiren, uygulayan ve sürdüren rolündeki tüm disiplin
üyeleri, hemşireliğin geleceğe hazırlanmasındaki teknolojik gelişmeleri, öğrencilerin bilinçli
kullanmasını sağlamada etkin bir rol üstlenmektedirler. Günümüzün akıllı telefon kullanımı
bu süreçte öğrenme aracı olma potansiyeline sahiptir. Sürekli gelişen ve dönüşen teknoloji
çağında büyüyen neslin eğitiminde; akıllı telefonların varlığı, öğrencilerin motivasyonlarını
arttırabilecek ve öğrenmeye teşvik edebilecektir.
Anahtar Sözcükler: Teknoloji; Öğrenme; Akıllı Telefon Kullanımı; Hemşirelik Öğrencileri
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SS-153 TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK LİSANS EĞİTİM MÜFREDATINDA
HEMŞİRELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ DERSİNİN YERİ
Dijle AYAR1, Aslı AKDENİZ KUDUBEŞ1,İlknur BEKTAŞ1
1

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
A.D., Türkiye

Amaç: Hemşirelik, tarihi zengin bir disiplindir. Bir hemşirenin tarihinin farkında olması,
mesleki değer ve etik ilkeleri anlamasına ve bu ilkeler doğrultusunda bakımına yön vermesine
katkıda bulunacaktır. Hemşireler hizmet sundukları toplumda, davranış ve tutumlarını
savunurken, gerekçelerini açıklarken ve etik ikilemlerle karşılaştıklarında karar verirken bir
takım dayanaklara gereksinim duyarlar. Bu dayanaklardan biri de hemşirelik tarihi ve sahip
olduğu değerleridir. Öğretme-öğrenme sürecinin, hemşirelik öğrencilerinin kendi değer ve
tarihinin farkına varacak, eğitimleri sırasında temel bireysel ve mesleki değerleri kazanacak
şekilde yapılandırılması çok önemlidir. Bu yapılandırma, deontolojik bir bilinçle yetişen
hemşirelerin topluma kazandırılmasına olanak tanıyacaktır. Bu nedenle hemşirelikte lisans
eğitimi veren tüm üniversitelerin müfredatında hemşirelik tarihi dersinin yer verilip
verilmediği araştırılmalıdır. Bu bağlamda çalışmanın amacı Türkiye’de hemşirelik lisans
eğitim müfredatında “Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji” dersinin yer alma durumunu ve işleniş
biçimini irdelemektir.
Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı nitelikte olup, Yükseköğretim Kurulu veri tabanından
Türkiye’de hemşirelikte lisans eğitimi veren devlet ve vakıf üniversitelerinin ders
içeriklerinde “Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji” dersinin varlığı, türü (seçmeli/zorunlu ders),
AKTS bilgisi, dersin verildiği yarıyıl, dersin içeriği, öğretim ve değerlendirme yöntemleri
incelenmiştir. Bulgular sayı ve yüzde analizi ile verilmiştir.
Bulgular: Yükseköğretim Kurulu veri tabanından Türkiye’de lisans eğitimi veren 129 devlet
ve 72 vakıf üniversitesi taranmıştır. Türkiye’de lisans eğitimi veren devlet üniversitelerinin
%77.5’i (n=100), vakıf üniversitelerinin ise %52.7’si (n=38) hemşirelikte lisans eğitimi
vermektedir. Hemşirelikte lisans eğitimi veren devlet üniversitelerinin %96’sının, vakıf
üniversitelerinin ise %86.8’inin web üzerinden ayrıntılı ders içeriklerine ulaşılmıştır. Ders
içeriklerine ulaşılan devlet üniversitelerinin %65.6’sı (n=63) hemşirelik lisans müfredatında
“Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji” konusuna yer verirken, ders içeriklerine ulaşılabilen vakıf
üniversitelerinin sadece %.36.3’ünün (n=12) “Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji” dersine yer
verdiği saptanmıştır. Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji dersini veren devlet üniversitelerinin
%38.5’i (n=37) dersi zorunlu ders olarak verirken, vakıf üniversitelerinde ise %50’sinin
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(n=6) zorunlu ders olarak verdiği saptanmıştır. Üniversitelerin ders içerikleri incelendiğinde;
Deontoloji/Etik Bilimi ve Gelişimi, Dünyada ve Türkiye’de Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi:
Meslekleşme Süreci ve Eğitim Sistemleri, Florence Nightingale ve Modern Hemşirelik,
Hemşirelik Felsefesi, Hemşirelikte Ahlak ve Değerler gibi konulara yer verildiği
belirlenmiştir. Üniversitelerin öğretim yöntemlerinde çoğunlukla; yüz yüze eğitim, grup
çalışması,

görsel

araçlar,

soru-cevap

yöntemlerinin

kullanıldığı,

değerlendirme

yöntemlerinden ise ara sınavlar, final sınavları ve ödev yöntemlerinin kullanıldığı
saptanmıştır.
Sonuç ve Öneriler: Çalışmanın sonucunda Türkiye’de hemşirelikte lisans eğitimi veren
üniversitelerde, sınırlı sayıda üniversitede hemşirelik tarihi dersinin işlendiği belirlenmiştir.
Hemşirelikte lisans eğitim müfredatında tüm üniversitelerde hemşirelik tarihi dersinin zorunlu
ders olarak işlenmesi gerektiği önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Hemşirelik; Hemşirelik Tarihi; Deontoloji
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SS-160 TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMI VE HEMŞİRELİK MESLEĞİNE
YANSIMASI
Esin CERİT1
1

Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,Türkiye

Toplumsal cinsiyet, toplum tarafından dayatılan ve beklenilen, erkeklik ve kadınlıkla
ilişkilendirilmiş sosyal ve kültürel normları içeren bir kavramdır. Bu normlar toplumdan
topluma farklılık göstermektedir. Bu kültürel farklılıklarla birlikte, kişinin toplumsal rolünü
inceleyen toplumsal cinsiyet aynı zamanda kadınlar ile erkekler arasındaki toplumsal
bakımdan eşitsiz bölünmeye de vurgu yapmaktadır.
Geçmişten günümüze erkeğin hep korumacı, güçlü, karar verici, otorite sahibi özelliklerine
karşılık kadının korunması gereken, zayıf, itaat eden özellikleri ön planda olmuştur. Günümüz
modern toplumunda kadının da bir ölçüde kamusal alana girmesine rağmen kalıplaşmış olan
bu özelliklerin hala geçerli olduğu yadsınamaz bir gerçektir ve kadın ile erkeğin meslek
farklılığı hala belirgindir. Kadına genellikle öğretmenlik, hemşirelik gibi kadının sevecen ve
ince karakterini ortaya çıkaracak mesleklerin uygun olduğu düşünülürken, erkeğe güç
gerektiren daha üretici ve ön plana çıkabileceği mesleklerin uygun görülmektedir. Kadına
atfedilen mesleklerin başında gelen hemşirelik mesleğine yönelik toplumun bakış açısı gün
geçtikçe değişmekle birlikte cinsiyetçi bakış açısının etkisi halen görülmektedir. Günümüzde
kişiler arası ilişkilere dayanan dinamik bir süreç oluşu ve meslek ölçütlerinden biri olan
cinsiyetler arası eşitlik nedeni ile hemşirelik mesleğinin de her iki cins tarafından
uygulanabileceği kaçınılmaz bir gerçekliktir ve erkek uygulayıcılarının sayısı giderek
artmaktadır. Ancak günümüzde halen erkek hemşirelerin kadın hastalardan, kadın
hemşirelerin de erkek hastalardan çekindiklerini ve kendi cinsinden olan hastalar ile daha
rahat iletişim kurduklarını belirttikleri, erkek hemşirelerin daha çok ameliyathane, acil ve
yönetici konumundaki yerlerde daha başarılı olacaklarını düşündüklerini ifade ettikleri
çalışmalar çok sayıdadır. Bu bakış açısı hemşirelik mesleğinin gelişimini olumsuz
etkilemekte, her bireyi sadece insan olduğu için değerli gören hemşirelik mesleğinin etik ilke
ve değerleriyle zıt düşmektedir.
Sonuç olarak, kadına atfedilen mesleklerin başında gelen hemşirelik mesleğine yönelik
toplumun bakış açısı gün geçtikçe değişmekle birlikte cinsiyetçi bakış açısının etkisi halen
görülmektedir. Mesleğin gelişiminde önemli bir engel olan toplumsal cinsiyet sorununun,
profesyonel kimlik gelişimi iyi düzeyde olan hemşire sayısının artması, mesleğin topluma
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daha iyi bir şekilde tanıtılması ve erkek çalışan sayısının artmasıyla çözülebileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet; Hemşirelik; Gelişim
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SS-161 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN ve YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİNİN
TARİHSEL GELİŞİMİ
Merve DERVİŞOĞLU *, Dilek BÜYÜKKAYA BESEN**
Merve DERVİŞOĞLU * Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Yerleşkesi İnciraltı/İzmir 35340Türkiye,
Dilek BÜYÜKKAYA BESEN ** Dokuz Eylül Üniversitesi ,Sağlık
Yerleşkesi İnciraltı/İzmir 35340 -Türkiye,
* Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Araş.Gör. , İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Öğrencisi
** Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim
Dalı, Dr.Öğr.Üyesi.
Yoğun bakım kavramı bir hastada kısmen veya tamamen işlevleri bozulmuş olan organ veya
organ sistemlerinin işlevlerinin geçici olarak tıbbi veya yapay yöntemlerle sürdürülmesi ve
hastalığı oluşturan temel sebeplerin tedavisi için kullanılan yöntemlerin tamamıdır. Bugün
birçok tanımlaması olsa da yoğun bakım bilim dalı, diğer bilim dallarının yetersiz ve çaresiz
kaldığı durumlardaki hasta grubuyla uğraşmayı hedef belirleyen, alandaki eksikliği dolduran
bir bilim dalıdır. Tarihsel sürece bakıldığında yoğun bakım birimlerinin kurulması fikrini ilk
ortaya atan kişi, profesyonel hemşirelik mesleğinin kurucusu Florence Nightingale olarak
kabul edilmektedir. 1850 yıllarında Nightingale, Kırım savaşına katılan askerlerin yaralarının
ciddiyetine göre ya da büyük cerrahi girişim geçiren “kritik hastaları hemşire istasyonuna
yakın ve aynı koğuşta toplanmanın daha kaliteli hemşirelik bakımından yararlanmalarını
sağlar” gözlemiyle yoğun bakımların gerekliliğini vurgulamıştır. Nightingale, Kırım Savaşı
sırasında hasta bakımı, profesyonel hemşirelik, modern hastane bakımı için bir öncü olarak
görülmekte ve bir yoğun bakım modeli yarattığı bilinmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yoğun bakım ünitelerinin başlangıcını ameliyat
sonrası derlenme odaları oluşturmuştur. 1923 yılında John Hopkins Hastanesi’nde beyin
cerrahisi hastalarının ameliyat sonrası bakımı için üç yataklı bir ünite kurulmuştur. İkinci
Dünya Savaşı, Kore ve Vietnam Savaşları, yoğun bakım hastalarının resüsitasyonu ve triajı
konusunda önemli gelişmelere neden olmuştur. Bu dönemde anestezi ve ameliyat sonrası
bakım gelişmiştir. Danimarka’da ortaya çıkan polio salgınında hastaların, elle sürdürülen suni
solunum yolu uygulamaları ve yapay solunum yolu uygulamalarıyla düzelebildikleri ortaya
konmuş ve yoğun bakım üniteleri gelişmiştir. Pozitif basınçlı ventilasyon, 1940’larda ilk
başarılı hemodiyaliz makinesi, 1956’da kalbi yeniden çalıştıracak ilk defibrilatör gibi
teknolojik gelişmelerin devamında 1960’lı yıllarda koroner bakım üniteleri kurulmuş ve bu
ünitelerde özel eğitimli doktor ve hemşireler çalıştırılmış, protokoller geliştirilmiştir.
Ülkemizde ise reanimasyon ve anestezi alanındaki çalışmalar ile yoğun bakım
ünitelerinin kurulmasına başlamıştır. 1953’e tek odada başlayan bu çalışma 1959’da
Haydarpaşa Numune Hastanesinde 4 yataklı bir servise ve 1969’da 30 hemşiresi olan 30
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yataklı bir servise dönüşmüştür. Bu konudaki gelişmeleri daha sonra Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çukurova
Üniversitesi Tıp Fakültesi düzeyinde kurulan servisler ile devam etmiştir. Yoğun bakım
ünitelerinin sayısı hızla artış göstermiş ve uzmanlığı yan dal olarak 2012’de kabul edilmiştir.
Kısmen veya tamamen işlevleri bozulmuş organ veya sistemlerin işlevlerinin geçici
olarak tıbbi veya yapay yöntemlerle sürdürüldüğü, yüksek risk taşıyan erken postoperatif
girişimlerin yapıldığı ya da post-anestezi sonrası yaşam kurtarıcı girişimlerin yürütüldüğü,
hastalarda özelleşmiş hemşirelik bakımının önemi büyüktür. Dünya’da 1940-50 yıllarında
yoğun bakım gereksinimi olan hastaların bakımı için Amerika’da özel hemşirelik hizmeti,
özel odalarda ücretli olarak sunulmuştur. Yoğun bakım hemşireliği ile ilgili ülkemizde ise
1979’da ilk defa yoğun bakım hemşireliği sertifika kurs programı yürütülmüştür. Yoğun
bakım hemşireliği derneği 1992 yılında yoğun bakım hemşirelerinin mesleki gelişimine
katkıda bulunmak ve desteklemek amacıyla kurulmuştur. Dernek kurulduğu tarihten bugüne
kadar birçok faaliyette bulunmuş, yoğun bakım hemşireliğinin gelişimine katkı sağlayan
çeşitli kongreler ve eğitim programları düzenlemiştir. Dernek ayrıca Avrupa Kritik Bakım
Hemşireleri Dernekleri Federasyonunun kurucu üyesidir. Dernek ülkemizde yoğun bakım
hemşireliğinin gelişimi için sempozyum, kongre, eğitim ve kurslar ile mesleğe katkı
sağlamaya devam etmektedir. Halen bu alanda çalışan hemşireler ve akademisyenler bu
uzmanlık alanın gelişimi için emek vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım, Yoğun Bakım Hemşireliği, Tarihsel Gelişim
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SS-162 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROFESYONEL DEĞERLERİ VE
KARİYER PLANLARI
Seda ÇETİN AVCI1, Gülşen IŞIK1, Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ1, Didem ÜŞÜMEZ2,
Büşra ŞENCANDAN2, Ceren BEKTAŞ2
1

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D., Türkiye
2

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Lisans Öğrencisi,Türkiye

Amaç: Hemşirelik mesleği hastalık ve sağlık durumunda bireyin, ailenin ve toplumun
sağlığının korunması ve güçlendirilmesi ile ilgilenen profesyonel bir sağlık disiplinidir.
Profesyonel olmak bir takım değerlere sahip olmayı gerektirmektedir. Hemşirelikte değerler,
kaliteli bir hemşirelik bakımı verme konusunda ve karar verme yeteneğinin gelişmesi
açısından önemli olduğu gibi mezuniyet sonrası kariyer planlamasında ve mesleki
sosyalleşme sürecinde de etkili olacaktır. Bu çalışmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin
profesyonel değerleri ile kariyer planları arasındaki ilişkiyi incelemek ve etkileyen faktörleri
değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışma, İzmir’de bir devlet
üniversitesinin hemşirelik lisans programının üçüncü ve dördüncü sınıfında öğrenim görmekte
olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 324 öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler, araştırmacılar
tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile Birey Tanıtım Formu, Hemşirelerin Profesyonel
Değerleri Ölçeği-Revize (HPDÖ) ve Kariyer Geleceği (KARGEL) Ölçeği kullanılarak
toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U,
Kruskal Wallis, bağımsız gruplarda t testi, varyans analizi ve korelasyon analizi
kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.88±1.25 yıl olup, %53.4’ü
dördüncü sınıf, %73.5’i kadın, %53.4’ünün ailesinde sağlık personeli var, %63’ü hemşirelik
bölümünü isteyerek seçmiş ve %56.2’si bölümü birinci sırada tercih etmiştir. Öğrencilerin
%41.1’i hemşirelik mesleğini sevdiği için tercih ettiğini ve %42.5’i mezuniyet sonrası klinik
hemşiresi olarak çalışmak istediğini belirtmiştir. Hemşirelik bölümünü isteyerek seçen
öğrencilerin HMDÖ ve KARGEL Ölçeği toplam puan ortalamaları istemeyerek seçen
öğrencilere göre daha yüksektir (p=0.005; p=0.000). Ailesinde veya akrabalarında sağlık
personeli olan (p=0.041), hemşirelik mesleğini sevdiği için hemşirelik bölümünü tercih eden
(p=0.000) öğrencilerde KARGEL ölçeği toplam puan ortalamaları daha yüksektir. Mezuniyet
sonrasında yönetici olarak çalışmak isteyen hemşirelik öğrencilerinin HMDÖ toplam puan
ortalaması (p=0.042), akademisyen olmak isteyen öğrencilerin ise KARGEL ölçeği toplam
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puan ortalaması en yüksek düzeydedir (p=0.000). Öğrencilerin HMDÖ toplam puan
ortalamaları ve alt ölçek puan ortalamaları ile KARGEL Ölçeği toplam puan ortalaması,
kariyer uyumluluğu ve kariyer iyimserliği alt ölçek puan ortalamaları arasında pozitif yönde
zayıf ilişki vardır (p<0.05).
Sonuç: Öğrencinin sahip olduğu profesyonel değerler, mezuniyet sonrası kariyerini
planlamasında ve mesleki sosyalleşme sürecinde önemli bir faktördür. Araştırmadan elde
edilen bulgulara göre mesleği isteyerek ve severek tercih etme hem profesyonel değerlerin
kazanılmasında hem de kariyer planlamasında etkilidir. Bu nedenle üniversite adaylarına
hemşirelik mesleğinin değerleri ve geleceği tanıtılmalı, lisans eğitiminde ise ilk yıllardan
itibaren

hemşirelik

öğrencilerine

mesleğin

profesyonel

değerlerinin

kazandırılması

hedeflenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencileri; Profesyonel Değerler; Kariyer Planı
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