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ÖNSÖZ
“Değişen Dünyada Hemşirelik Bilimine Çok Yönlü Yaklaşımlar” başlıklı bu eser
hemşirelik bakımı, araştırmaları ve uygulamalarına ışık tutacak niteliktedir. Bu eser,
COVID-19 pandemisinin ve gelişen teknolojik uygulamaların ve değişen ihtiyaçların
hemşirelik mesleğine yansımalarını göstermektedir.
Bu kitap farklı alanlarda uzman hemşirelerin katkılarıyla hazırlanan on üç bölümden
oluşmaktadır. Sosyal damgalanma, bilinçli farkındalık, zaman yönetimi, acil
hemşireliğinde gelişen teknoloji ile yenilenen bakım yaklaşımları, e-profesyonelizm,
cerrahide dijital dönüşüm, sanal gerçeklik, tamamlayıcı beslenmede bebek dostu
yaklaşım, COVID-19 ve kadın sağlığı, gestasyonel diyabete güncel bakış, yaş dostu şehirler,
dünden bugüne hemşirelik felsefesi gibi hemşirelik rollerinin değişimine ve gelişimine
yön veren konular güncel literatür doğrultusunda sunulmuştur.
Bilimin ışığında ve tüm bu çeşitlilikle hazırlanan kitabın okuyucular için kapsamlı ve
güvenilir bir bilimsel kaynak olarak kullanılması amaçlanmıştır. Bu amaçla ortaya çıkan
bu kitabın alanımızda güncel konulara ilişkin önemli bir gereksinimi karşılayacağı
inancındayız.
Kitabın hazırlanmasında değerli katkıları bulunan bölüm yazarlarına ve yayına
hazırlayan Astana Yayınları’na titiz çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim.
Doç. Dr. Özüm ERKİN
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GİRİŞ
Damga (Stigma), delik, delmek, yara, iz anlamı taşısa da genellikle “kara leke”
anlamında kullanılmaktadır. Dolayısı ile toplumun diğer üyeleri tarafından reddedilme
veya çekinilmenin; utanç veya kara leke olarak görülmenin, ya da diğerlerince
beğenilmemenin bir izi, işareti ya da damgası olarak kullanılabilmektedir (Schulze
&Angermeyer, 2005). Damgalama (stigmatization); kişinin içinde yaşadığı toplumun
normal kabul ettiği ölçütlerin dışında olması nedeniyle, toplumu oluşturan diğer bireyler
tarafından saygınlık azaltıcı bir atıfla değerlendirilmesi olarak tanımlanabilmektedir.
Damgalanan kişiye; damgalanma nedeniyle ve gerçeğe dayanmaksızın, adını kötüye
çıkaran utanç verici bir özellik yüklenmektedir (Goffman, 2009). Sosyal damgalanma,
çeşitli nedenlerle toplum içinde bazı grupların dışlanması, istenmeyen veya sosyal olarak
kabul edilemez olduğuna ilişkin algıdır (Vogel, Wade ve Haake, 2006). Bu durum dil, din,
ırk, kısıtlılık gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıktığı gibi hastalıklar yoluyla da ortaya
çıkabilmektedir (Eren Bana, 2020). Sosyal damgalanmanın ortaya çıkmasına ve
damgalanan kişilerin ortaya koyduğu tepkilere neden olan çeşitli faktörler
bulunmaktadır. Bu faktörler; farklı inanç sistemleri, kültürler, alt kültürler, sosyal
kapasite, kimlik ve aile yapısı olabilmektedir (Doğanavşargil-Baysal, 2013).
Ruhsal bozukluklar, sıklıkla sosyal damgalanma ile ilişkili olarak ortaya
çıkabilmektedir ve yardıma ihtiyaç duyan kişi ve ailesi bu durumu gizleme eğilimi
gösterebilmektedir (Tükel, 2020). Literatürde bireyin sosyal damgalanma korkusu
arttıkça psikolojik yardım almaya ilişkin olumsuz tutumlarının arttığını ve psikolojik
yardım alma niyetinin azaldığı bildirilmiştir (Hobson, 2008; Vogel ve ark., 2005). Sosyal
damgalanma uzun vadede pek çok olumsuz sonucun ortaya çıkmasına da neden
olmaktadır. Bazı durumlarda sosyal damgalanma korkusu ile tedavi talebinde
bulunmamaya bile neden olabilmektedir (Brooks ve ark., 2020; Verma ve ark., 2004;
Maunder ve ark., 2003; Williams ve Gonzalez 2011).

TARİH BOYUNCA BULAŞICI HASTALIKLAR VE SAĞLIK
ÇALIŞANLARINDA
SOSYAL DAMGALANMA
Tıp tarihinde damgalamanın çok fazla yaşandığı bilinmektedir. Toplumlar, özellikle
geniş çaplı etkisi olan salgın hastalıklarda ve ruhsal hastalıklarda damgalamaya daha fazla
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meyilli olmuşlardır (Baral, 2007; Barrett & Brown 2008). Ruhsal hastalığı olan kişilerin
Tanrı’nın gazabına uğradıkları, kötü ruhların tesiri altında kaldıkları, çevrelerine tehlikeli
ve zararlı olacakları düşüncesinin yaygın olması literatürde verilen örnekler olmuştur
(Özmen &Erdem, 2018). Eski Yunan’da aniden ortaya çıkan salgınlarda, 1300’lü yıllarda
cüzzam ve veba; 1980’li yıllarda ise AIDS pandemisinde hastalığa yakalanan kişilerin
suçu/ günahı nedeniyle ilahi bir cezaya çarptırılmaları ile bu hastalıklara yakalanıldığına
inanılmıştır (Özdemir, 2010). Hastalıklar, bir rezillik işareti olarak görüldüğünden,
damgalanan bu kişiler sağlıklı ve normal olanlardan ayrılarak; kınanmış ve
itibarsızlaştırılmışlardır (Özmen &Erdem, 2018).
Salgın hastalıklar tarih boyunca, hastalığa yakalananların, hastalanma olasılığı
yüksek olanların, yöneticilerin ve sağlık çalışanlarının damgalanmasına yol açmıştır
(Centers for Disease Control and Prevention, 2020). Salgınlarda sıklıkla görülen hastalıkla
ilişkili damgalama, belirli bir hastalığı yaşayan bir kişi veya gruba, onların yakınlarına,
hastalığın görüldüğü yerlere ve hastalara sağlık ve bakım hizmeti veren kişilere yönelik
kötüleyici, düşmanca, değersizleştiren ve ayrımcı yargı ve tutumları içerir (Türkiye
Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Birimi, 2020). Özellikle karantina
altında yaşayan bireyler damgalamadan daha olumsuz etkilenmekte, depresif belirtilere
yatkın hale gelmektedir. Salgından geriye kalan diğerini tehdit olarak görme ve kişiler
arası ilişkilerdeki temel güveni kaybetme salgın sonrasındaki damgalayıcı tutumların
sürmesine, kişilerin içinde yaşadıkları topluma yabancılaşmalarına, aidiyet hislerini
yitirmelerine ve sürekli bir yalıtılmışlık atmosferinde yaşamalarına yol açabilmektedir
(Doğanavşargil-Baysal, 2013).
Karantina altına alınmış olan sağlık çalışanları karantina altına alınan genel
toplumdaki bireylere göre daha fazla travma sonrası stres belirtileri yaşayabilmektedir
(Brooks ve ark., 2020; Verma ve ark., 2004). Sağlık çalışanları aynı zamanda toplumun
diğer bireylerine göre daha fazla damgalandıklarını hissetmekte ve karantina sonrasında
daha fazla kaçıngan davranışlar sergilemektedir (Kaya, 2020). Öfke, kızgınlık, üzüntü,
korku, engellenmiş hissetme, suçluluk hisleri çaresizlik ve yalıtılmış hissetme gibi ruhsal
yakınmaları daha şiddetli ve sık olarak deneyimlemektedirler (Öncü ve ark., 2020). Ayrıca
genel topluma göre mali kayıplarının daha fazla olabildiği geçmiş karantina
deneyimlerinden öğrenilmiştir. SARS salgını döneminde sağlık çalışanlarının diğer
kişilere göre daha fazla oranda infekte olmuş olabileceklerine dair endişe duydukları,
buna bağlı olarak da diğerlerine bulaştırma endişesini daha güçlü bir biçimde taşıdıkları
görülmüştür (Person ve ark. 2004; Brooks et al. 2020). Lee ve arkadaşlarının (2005)
çalışmasında SARS’tan iyileşen kişilerin aile üyeleri, meslektaşları ve komşularından uzak
durduklarını bildirirken, Kwek ve arkadaşlarının (2006) SARS’tan sağ kalanlarla
yaptıkları 3 aylık izlem çalışmasında bireylerin yaşam kalitesi ve zihinsel işlerinde önemli
derecede bozulma olduğu bildirilmiştir. SARS salgını sırasında yürütülen bir çalışmada,
karantina sonrasındaki süreçte karantinaya alınan kişilerin % 51’i insanların
kendilerinden kaçtığını, % 29’u sosyal organizasyonlara davet edilmediğini, % 7’si
arkadaşları tarafından aranmadığını ve % 7’si ailelerinin de kendilerinden dolayı bu
toplantılara davet edilmediğini ifade etmiştir (Hawryluck ve ark. 2004). Mak ve
arkadaşları (2009) SARS sonrası ileriye dönük yürüttükleri çalışmada, bireylerin en az
üçte birinin travma sonrası stres bozukluğu, depresyon gibi ruhsak hastalıklardan
yakındıklarının ve SARS’tan 30 ay sonra bile damgalanma ve yetersiz sosyal destek
nedeniyle yaşam kalitesinin bozuk olduğunu bildirmişlerdir. Ebola salgını sonrası, sağ
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kalanlar mahalle üyeleri ve kamu alanlarında “Ebola halkı” şeklinde damgalandıklarını
ifade etmişlerdir (Obilade, 2015). Bir sistematik derlemede Ebola’dan kurtulanların
ayrımcılık ve damgalanma yaşadıkları saptanmıştır (James ve ark. 2019). Bununla
birlikte, şiddetli akut solunum sendromu (SARS) ve Orta Doğu solunum sendromu
(MERS) sırasında hastalara bakım veren sağlık hizmeti sağlayıcıları, yüksek enfeksiyon
riski, damgalanma ve belirsizlik riski ile ilgili olağanüstü stres altında kalmış, salgınlar
sırasında ve sonrasında kapsamlı psikolojik destek yüksek önceliğe sahip olmuştur
(Cheong, & Lee 2004; Çevik Aktura, & Özden 2020).
İlk kez 2019 yılının sonlarına doğru Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla tüm
dünyada pandemiye yol açan yeni koronavirüs salgını (COVID-19 veya 2019-nCOV)
bireysel ve toplumsal yaşantıyı ve dünya ekonomisini de önemli ölçüde etkilemiştir (Zhu,
Wei, Niu, 2020; Aslan, 2020; Kıroğlu, 2020). Soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum
Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory
Syndrome, SARS-CoV) gibi çeşitli hastalıklara yol açan türlerinin olduğu koronavirüs
büyük bir virüs ailesidir (Kıroğlu, 2020). Günümüzde hastalık, insandan insana bulaşarak,
Çin dışında tüm dünyaya yayılmış, dünya genelinde toplam vaka sayısı 153 milyonu ve
ölüm sayısı 3 milyonu aşmıştır (Worldometers, 2021). Türkiye’deki COVID-19 toplam
vaka sayısı ise 4,8 milyona ve ölüm sayısı 42 bine yaklaşmıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı,
2021).
COVID-19 salgınının başladığı günlerde Asyalılara, özellikle Çinlilere yönelen ayrımcı
ve damgalayıcı söylem ve davranışlar hastalığın dünya çapında yaygınlaşması ile sağlık
çalışanlarını da damgalanma ile yüz yüze bırakmıştır (World Health Organization, 2020).
COVID-19 pandemisi pek çok farklı coğrafya ve ülkeden kişileri etkilemiştir (World Health
Organization, 2021). Geçmiş salgın hastalık deneyimleri, geçmişte ruhsal hastalık öyküsü
olan kişilerin karantinanın bitiminden 4-6 ay sonraki dönemde görülen endişe ve öfkeli
hissetme gibi ruhsal yakınmalara daha yatkın olduğunu göstermiştir (Brooks et al. 2020).
COVID-19 virüsü, virüsün doğrudan oluşturduğu bedensel sağlık problemleri ve salgın ile
ilişkili anksiyete, panik ve endişe gibi ruh sağlığı sorunları olmak üzere iki farklı düzeyde
sağlık sorunlarına neden olabilmektedir (World Health Organization, 2020). Damgalama,
depresyon ve diğer ruhsal belirtiler gibi kişiye ve topluma zarar verme potansiyeli
taşıyan, dış kaynaklı bir stresör olarak ele alınması gereken bir halk sağlığı sorunudur.
(Tuncay vd., 2020). Salgınların psikososyal etkileri kapsamında; anksiyete, depresyon,
travma sonrası stres bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıkların belirtileri öncelikli olarak
yer almaktadır. Her ne kadar fiziksel mesafe kuralı salgından korunmada en etkili yöntem
olsa da bu yöntem sağlık çalışanları ve aileleri için olumsuz etkiler oluşturabilmektedir
(Centers for Disease Control and Prevention, 2020). Bazı çalışmalarda sağlık
çalışanlarının ve aile üyelerinin toplum tarafından potansiyel virüs taşıyıcısı olarak
görülerek damgalandığı bildirilmiştir. Sosyal damgalanma, damgalanan kişilerin çalışma
arkadaşları ve komşuları gibi yakın çevresinde bulunan kişilerden uzaklaşmasına neden
olmaktadır. Kişinin kendisini topluma ait hissetmemesine varan sonuçları olan sosyal
damgalanma önemli bir durumdur (Barrett R, Brown 2008; Person ve ark. 2004).
Salgın sırasında sağlık çalışanlarının COVID-19 testi pozitif hastalara sağlık hizmeti
sunmaları nedeniyle damgalanma, sosyal olarak reddedilme veya ayrımcılık yaşaması,
ruh sağlığı belirtilerinin daha yüksek oranda görülmesiyle ilişkili bulunmuştur (SerranoRipoll et al. 2020). Salgın nedeniyle gündelik yaşamları etkilenen, örneğin aile ile daha az
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temas eden sağlık çalışanlarının daha büyük ruhsal sorunlar yaşadıkları gözlenmektedir
(Stuijfzand et al. 2020). Bu süreçte hemşire, doktor ve birçok sağlık çalışanı enfeksiyona
maruz kalmış ve COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Ayrıca İtalya'da,
pandeminin ne kadar süreceği ve yaşamın ne kadar süre kesintiye uğrayacağının
bilinmemesi, hemşirelerin kendileri veya sevdiklerine bulaşıp bulaşmayacağına dair
kesin bir tahmin olmaması yüksek stres seviyelerine sebep olmuştur (Lima ve ark., 2020).
Önceki araştırmalar, salgınların insanlara verebileceği derin ve geniş bir psikolojik etki
spektrumu ortaya koymuştur (Hawryluck ve ark. 2004, Cheong, & Lee 2004).
Hemşirelerin salgın sürecinde yaşadıkları stres ve anksiyete nedeniyle baskı altında
hissettiklerini bildirilmiştir (Mo ve ark., 2020). Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinde
olduğu gibi İtalya'da da yüksek iş yükü, koruyucu ekipman ve cihaz eksikliği nedeniyle
sağlık personelinde benzer sorunlar yaşanmıştır. Buna ek olarak, potansiyel olarak
enfekte olma riski daha yüksek olan ve ön saflarda yer alan sağlık personeline yönelik
hafif bir damgalanma ortaya çıkmıştır (Lima ve ark., 2020). Eren-Bana (2020) tarafından
ülkemizde yapılan bir çalışmada sağlık çalışanlarının % 51,2 oranda sosyal damgalanma
yaşadığı bildirilmiştir. Benzer şekilde, Covid-19 pozitif bir ebenin deneyimlerini aktaran
olgu sunumu, ebenin “Zaten hastaneden arkadaşlarım dışında sadece bir komşuma
söyledim. Onun dışında kimse bilmiyordu, söylemedim. Etraftan duyuyordum, sağlıkçıları
oturdukları apartmanlara almıyorlarmış” şeklindeki ifadesi damgalanma korkusunu nasıl
yaşadığını ve sınırlı da olsa sosyal desteğe ihtiyaç duyduğunu göstermiştir (Dönmez ve
ark. 2020).

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DESTEKLENMESİ VE SOSYAL
DAMGALAMANIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK MÜDAHALELER
Kitlesel salgınlarda riske en açık grup sağlık çalışanlarıdır. Salgına karşı mücadele
ederken hem ağır bir virüs yükü ile karşılaşmakta, hem de yoğun çalışma, yüksek risk
altına yeterince dinlenemeden ve eksik olanaklarla, güvensiz bir durumda çalışmak ciddi
bir ruhsal etkilenme yaşamalarına yol açmaktadır (Maunder ve ark., 2006; Williams ve
Gonzalez, 2011). Sağlık çalışanlarının desteklenmemesi de süreci kötüleştirecektir. Sağlık
çalışanlarının korunması, desteklenmesi, gerekli araçların sağlanması, güvenliğinin
sağlanması, ruhsal olarak destekleyecek mekanizmaların oluşturulması salgınla
mücadeledeki en önemli ilk adımlardan biridir (Kaya, 2020). Dünya Sağlık Örgütü (2020),
damgalanmayı
azaltmak
için
hastalığa
yakalanmış
kişileri
“COVID-19
vakaları/kurbanları” gibi etiketlememek gerektiğini bildirirken, bunun yerine “COVID19’u olan kişiler, Covid-19 tedavisi gören kişiler” diye ifadesinin kullanılmasını
önermektedir. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) (2020), sağlık çalışanlarının
sağlığını korumak bir halk sağlığı önceliği olduğunu bildirirken, Covid-19 mücadelesinde
sağlık çalışanlarının damgalanma, COVID-19’a yakalanma ve sevdiklerine/ailelerine
bulaştırma kaygısıyla yüz yüze olduklarını ve bunun için sistem temelli düzenlemelere
öncelik verilmesine vurgu yapmıştır (HASUDER, 2020). Dünya Sağlık Örgütü, 18 Mart
2020 tarihli basın açıklamasında “bazı sağlık çalışanları, ne yazık ki, damgalanma veya
korku nedeniyle aileleri veya toplulukları tarafından kaçınma yaşayabilirler. Bu, zaten zor
olan bir durumu çok daha zor hale getirebilir. COVID-19 hakkında nasıl iletişim
kurduğumuz, insanları hastalıkla mücadeleye yardımcı olmak ve korku ve damgalanmayı
4
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körüklemekten kaçınmak için etkili adımlar atmaya desteklemede kritik önem taşıyor”
ifadelerini kullanmıştır (Bagcchi, 2020).
Sağlık hizmetlerinin sunulması sürecinde hizmet kalitesinin sürdürülebilmesi
noktasında ana aktör olan sağlık çalışanlarında sosyal damgalanma nedeniyle
yaşanabilecek olumsuz duygu ve düşüncelerin azaltılması yönünde önlemler alınması
önerilmektedir (Stuijfzand et al. 2020). Bu doğrultuda sağlık çalışanlarının benlik
duygusunun ve toplumun bilinç düzeyinin artırılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır
(Eren Bana, 2020). Sosyal reddedilme, ayrımcılığa uğrama riskine karşı, topluma sağlık
çalışanlarıyla iş birliği ve dayanışmayı güçlendirici mesajlar verilmeli, sağlık
çalışanlarının yalnızlaşmasının önüne geçmek üzere iyi örgütlenmiş psikososyal
dayanışma ağları oluşturulmalıdır (Tükel, 2020). COVID-19 pozitif kişilere atıfta
bulunurken hastalığı belirli bir etnisite, ulus ile ilişkilendirmemek ahlaki bakımdan
olduğu kadar damgalanma ve ayrımcılıkla ilişkili ruhsal sorunların önlenmesi
bakımından da önem taşımaktadır (Huremović, 2019). Ait olduğumuz toplumdan ya da
diğer toplumlardan olan ve virüs ile infekte tüm kişilere empati ile yaklaşılması
gerekmektedir. Virüs ile infekte kişilere suç işlemiş, büyük bir hata yapmışlar gibi
davranmak yerine, her insanın hak ettiği desteği, dayanışmayı ve şefkati sunmak için
elden gelen yapılmalıdır (World Health Organization, 2020). Hem COVID-19 ile infekte
olma ve kötü seyir bakımından hem de ruhsal hastalıklar bakımından risk altındaki
grupları tanımlamak gerekirken, bu grupların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını korumaya
yönelik ek tedbirler alınmadan ve de bu tedbirlerin işe yarayacağına dair güvence
verilmeden risk altında olduklarının kendilerine ve tüm topluma sürekli vurgulanması,
kişileri kaygı ve umutsuzluğa sevk edecek, toplum tarafından kırılganlıkları nedeniyle
damgalanmalarına, sonuç olarak da ruhsal bakımdan daha da örselenmelerine neden
olacaktır (Centers for Disease Control and Prevention, 2020). Sağlık çalışanları salgın
dönemlerinde ruhsal sorunlar bakımdan riskli gruplar içinde yer alır. Toplumun maruz
kaldığı stres etmenlerine ek olarak COVID-19 hastalarıyla çalışanların ve yakınlarının
potansiyel olarak bulaş kaynağı kabul edilerek damgalanması ruhsal bakımdan
incinebilirliklerini artırır.
Hastalığı çevreleyen damgalama, hastalıktan etkilenmiş pek çok kişinin toplumdan
ayrı tutulmasına yol açarak genel olarak tüm toplumun iyileşmesini engelleyebilir
(Serrano-Ripoll et al. 2020). Bu anlarda, salgının geride bıraktığı güvensizlik ve olumsuz
inançlar mirasına dikkat etmek gerekir (Centers for Disease Control and Prevention,
2020). Çünkü bu inançları görmezden gelmek yabancılaşmaya, umutsuzluğa ve daha fazla
damgalanmaya yol açmaktadır. Hastalık hakkında halka yeterli bilgi verilmesinin
sağlanması, karantina ve izolasyonun gerekçesinin yalın ve anlaşılır bir şekilde
anlatılması damgalanmayı azaltmak için yararlı olabilmektedir (Brooks ve ark., 2020).
Okullar ve işyerlerinde daha ayrıntılı bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması da ek yarar
sağlayabilmektedir (World Health Organization, 2020). Medyanın hasta ve taşıyıcılarla
ilgili bilgi verirken kullanabildiği ayrımcı ve damgalayıcı dil de toplum genelindeki
damgalayıcı tutumları arttırabilir. Hastalığa yakalanma korkusunun damgalayıcı
tutumlara katkıda bulunduğu bilinmektedir (Stuijfzand et al. 2020). Bu nedenle hastalığın
toplumdaki yaygınlığı, tedavilerin etkinliği, bulaş ve korunma yollarıyla ilgili güncel
bilginin net ve tekrarlayıcı bir biçimde medya araçları kullanılarak tüm nüfusa iletilmesi,
korkuyla birlikte önyargıları azaltarak hasta ve taşıyıcı bireylere yönelik damgalayıcı ve
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ayrımcı tutumların toplum genelinde azalmasını kolaylaştıracaktır (World Health
Organization, 2020).

Özetle;
Pek çok çalışmada salgınların sağlık çalışanlarının sosyal damgalanması açısından
risk faktörü oluşturduğu ve sağlık çalışanlarında anksiyete, depresyon ve somatizasyonla
ilgili yakınmalarda artış ve engellenme eşiğinde düşme gösterilmiştir. Ayrıca sağlık
çalışanlarının ailelerine ve diğer sevdiklerine hastalık bulaştırma kaygısı da mevcut
durumu daha da ağırlaştırabilmektedir. Salgın durumunda kriz yönetimi konusundaki
belirsizlikler, rol karmaşası, sık strateji değişimi ve genel belirsizliğin sağlık
çalışanlarındaki kaygı düzeyini artırdığı unutulmamalı ve yöneticiler bu durumu göz ardı
etmemelidir. Toplumun hastalığa yakalanma korkusu damgalayıcı tutumlarla ilişki
olduğundan, sosyal medya, kamu gibi bilgi kaynaklarının hastalık bulaş ve korunma
yolları konusunda güncel bilgiyi sunmalarının yararlı olacağı öngörülmektedir.
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AİLESEL MALİGN MELANOMUN TANIMI, EPİDEMİYOLOJİSİ
VE RİSK FAKTÖRLERİ
Ailesel malign melanom nadir hastalıklardan biridir (Rare Disease Database,
Malignant Melanoma, 2021). Genellikle ebeveyn, kardeş veya çocuk gibi iki veya daha
fazla birinci derece akrabanın melanom adı verilen bir cilt kanserine sahip olduğu aileleri
tanımlayan bir terimdir (Debniak, 2004, Debniak, 2011). Melanom, son 25 yılda tüm
dünyada tüm kanserler arasında en yüksek insidansa sahip olan (Fauci, 2015),
melanositlerden köken alan kötü huylu bir tümördür ve vücutta kaynaklandığı yerler deri
(%91), göz ve göz çevresi dokular (%5) ve mukozalar (%1) olabilmektedir (Tarlan &
Kıratlı, 2016).
Melanom Avustralya'da her 100.000 kişide 40-45 insidansla en sık görülen kanserdir
(McCarthy, 2004). Melanom insidansının 2020 yılına kadar Birleşik Krallık'ta erkeklerde
%88 ve kadınlarda %66 artacağı tahmin edilmektedir (Shack ve ark., 2008). Son 25 yılda
melanom vakalarının Amerika Birleşik Devletleri’nde dört kat arttığı bildirilmiştir (Tuong
ve ark., 2012). Türkiye'de 100.000 kişide melanom insidansı 6,43'tür (World Health
Organization International Agency for Research on Cancer, 2020).
Malign melanom tüm deri kanserlerinin yaklaşık %2’sini oluşturmaktadır (Satman ve
ark., 2019). Tüm deri kanserleri arasında nadir görülmekle birlikte en kötü prognoza
sahip olandır. Her yaş grubunda görülebilen malign melanom, 40-60 yaşlar arasında daha
sık görülmektedir. Malign melanom, deri kanserine bağlı ölümlerin yaklaşık %75’inin
oluşturmaktadır. Özellikle kadınlarda olmak son yıllarda görülme sıklığı düzenli bir
şekilde artış göstermektedir (Dursun ve ark., 2003; Heistein &Acharya, 2020). Ailesel
melanom vakaları genç yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Ayrıca lezyonun çapının küçük ancak
derindir ve gelişen melanomların sayısı artış gösterebilmektedir (Dursun ve ark., 2003;
Pho ve ark., 2006).
Malign melanomanın risk faktörleri arasında genetik yapı, UV maruziyeti, açık tenli
olma, var olan melanositik nevus sayısı, displastik nevus varlığı, geçirilmiş melanom
öyküsü, immunsüpresyon, çocukluk çağında kanser öyküsü, melanokortin-1 reseptör
(MC1R) gen varyantları, Parkinson hastalığı, kseroderma pigmentozum ve yapay UV
9

DEĞİŞEN DÜNYADA HEMŞİRELİK BİLİMİNE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIMLAR

kaynaklarına (solaryum, PUVA) maruz kalma da bulunmaktadır. Ancak melanomlu
hastaların bir bölümünde herhangi bir risk faktörü bulunmamaktadır (Satman ve ark.,
2019). Melanom gelişiminde risk faktörleri ve yaklaşık bağıl riskler Tablo 1’deki gibidir:
Tablo 1. Melanom Gelişiminde Risk Faktörleri ve Yaklaşık Bağıl Riskler

Risk faktörü

Yaklaşık bağıl risk

Melanoma eğilimli aile üyesi

35–70'e kadar

Önceki birincil melanom

8.5

Ailede melanom öyküsü

2–3

Cilt tipi

1.4

Çil

2–3

Mavi göz

1.6

Kızıl saç

2.4–4

Kabarcıklı güneş yanığı öyküsü

2–3

Çoklu benler ve atipik benler

2–12

Kaynak: Badenas, C., Aguilera, P., Puig‐Butillé, J. A., Carrera, C., Malvehy, J., & Puig, S. (2012). Genetic
counseling in melanoma. Dermatologic therapy, 25(5), 397-402.

Malign melanom ailesel geçiş gösteren ve göstermeyen olarak sınıflandırıldığında,
yaklaşık %10 kadarının kalıtsal olduğu ortaya çıkmaktadır. Malign melanomun %8-12
oranında ailesel olduğu eskiden beri bilinmektedir (High ve ark. 2007; Psaty ve ark.
2010). Kendine özgü klinik ve histolojik özellikleri olan bir melanositik nevus varyantı
olan displastik nevus da melanom gelişimi açısından genel bir risk belirteci olarak kabul
edilmekte ve özellikle ailesel olduğunda bu hastalarda melanom gelişim riski artmaktadır
(Psaty ve ark. 2010).
Malign melanom yatkınlığındaki varyasyonun %55’inin genetik etkilerden
kaynaklandığı tahmin edilmektedir (Shekar ve ark., 2009). Yeni melanom teşhisi konan
kişilerin yaklaşık %7-10’nun birinci dereceden akrabasında, %1’inin iki veya daha fazla
birinci derece akrabasında bu hastalığın tanısı mevcuttur (Law ve ark., 2012; RoblesEspinoza ve ark., 2014; Márquez-Rodas ve ark. 2015). Birinci derece akrabasında malign
melanom bulunan bireylerde, 80 yaşında kümülatif risk %6-7 olmakla birlikte melanom
gelişme riski belirgin şekilde artış göstermektedir (Hansson, 2008). Melanomu olan
kişilerin %5-%10’unda pozitif aile öyküsü bulunurken, melanomlu en az bir yakın
akrabaya sahip olma riski 2,2 kat artırmaktadır (Heistein & Acharya, 2020). Etkilenen aile
üyelerinin sayısına bağlı olarak daha yüksek melanom riski (iki veya daha fazla akrabada
displastik nevüs ve melanom varsa neredeyse %100 risk) bulunmaktadır. Melanoma
eğilimli ailelerdeki bireylerde sıklıkla displastik nevus denilen benler vardır. Displastik
nevuslar büyük, düz, düzensiz, asimetrik, değişken renkli benlerdir. Genellikle güneşe
maruz kalan ciltte görülmekle birlikte güneşe maruz kalmayan bölgelerde de
görülebilirler. Benlerin kanser açısından boyut, şekil ve renkte herhangi bir değişiklik
olup olmadığı çok dikkatli bir şekilde izlenmelidir. Ailesel melanomlu kişilerde melanom
teşhisinin konduğu ortalama yaş 30 iken, genel toplumda melanom teşhis edilme yaşı
ortalama 50'dir (Heistein & Acharya, 2020; Márquez-Rodas ve ark. 2015).
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AİLESEL MALİGN MELANOMUN ÖNLENMESİ VE
HEMŞİRENİN ROLÜ
Nadir hastalıklardan biri olan ailesel melanom büyüyen bir halk sağlığı sorunudur.
Ailesel melanom açısından hemşirenin birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeyinde
rolleri bulunmaktadır (Erkin ve ark. 2018).

Birincil Koruma
Birincil koruma, UV'ye maruz kalma tehlikesi hakkında eğitim ve doğal ve yapay UV
radyasyonu ile başa çıkmanın doğru yolu dahil olmak üzere cilt kanseri risk davranışının
azaltılmasını içermektedir (Kornek & Augustin, 2013). Ailesel melanom açısından risk
altında olan bireylere cilt için koruyucu giysiler giyme ve bronzlaşmadan kaçınılması
konularında eğitimler verilmelidir (Kornek & Augustin, 2013; Heistein &Acharya, 2020).
Birincil korumanın önemli bir parçası, güneşten korunma davranışları konusunda aile
üyelerinin sağlık eğitimidir. Özellikle erken yaşlarda malign melanomu bulunan bireyin
ailesinin tüm üyelerinde güneşe maruz kalmayı azaltmayı hedeflemelidir. Erken çocukluk
döneminde, özellikle UV koruması için birincil koruma önlemlerine ihtiyaç vardır. Sınırlı
pigment üretimi ve çok ince bir deri tabakası bulundurmaları nedeniyle çocuklar güneş
ışınlarından daha kolay etkilenmektedir. Avrupa Cilt Kanseri Vakfı (ESCF) 2009 yılında
“SunPass” programını başlatmıştır. Programın amacı, anaokulu çocuklarını UV
radyasyonundan korumak, eğitimcilerin ve ebeveynlerin farkındalığını artırmak ve
böylece melanom riskini azaltmaktır. Almanya’da birçok anaokuluna “SunPass Anaokulu”
mührü verilmiştir (Kornek & Augustin, 2013).
Ebeveynler, bebekler ve çocuklar için güneş koruyucu önlemler, güneş koruyucu
giysi, şapka ve güneş gözlüğü kullanımı dahil olmak üzere en yüksek UV koşullarında
güneşe maruz kalmanın önlenmesi ve güneş yanıklarından mutlak kaçınma konusunda
eğitilmelidir (Erkin & Bayık Temel, 2017). Güneş kremlerinin kullanımı tartışmalı bir
konudur ancak diğer güneş koruyucu önlemlerin tamamlayıcısı olarak düşünülebilir.
Güneş kremlerinin UVA ve UVB için yeterli düzeyde geniş spektrumlu korumaya sahip
olması, en az 30 SPF tercih edilmesi, ürün anti alerjik olması ve yapısının vücut ısısı, pH
gibi faktörlerden etkilenerek bozulmaması gerekmektedir (Cayirli ve ark., 2013;
Bayramgürler, 2005).
Melanoma patogenezi genetik faktörler tarafından yürütülmektedir. Genom analiz
çalışmaları ile hangi kromozom ve gen bozukluklarının melanoma neden olduğunu ve bu
hatalara sahip bireylerin melanoma yakalanma riskleri öngörebilmektedir (Gandini ve
ark. 2005). Genetik olarak malign melanomun ailesel geçiş gösterdiği bilindiğinden,
sitogenetik incelemelerde 1, 6., 7., 9. ve 10. kromozoma ait anormal karyotipler
gösterilmiştir (Pho ve ark., 2006). Aile çalışmalarında bağlantı analizi sonuçlarına göre,
1p36 ve 9p21 bölgelerindeki genetik değişimler melanoma kalıtsallığı ile
ilişkilendirilmiştir (Turaçlı, 2017). Ailesel melanom vakalarına yatkınlık özellikle
genlerdeki CDKN2A (Goldstein ve ark., 2007; Aoude ve ark., 2015), CDK4 (Zuo ve ark.,
1996; Aoude ve ark., 2015), BRCA2 (Breast Cancer Linkage Consortium, 1999), BAP1
(Wiesner ve ark., 2011; Aoude ve ark., 2015), promotör TERT (Horn ve ark., 2013; Aoude
ve ark., 2015), POT1 (Robles-Espinoza ve ark., 2014; Aoude ve ark., 2015) gibi genetik
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varyantlara dayandırılmaktadır. Özellikle CDKN2A varyantı ailesel melanomlu vakaların
yaklaşık %40’ında bulunmaktadır ve hala melanom duyarlılığının tek yaygın nedenidir
(Goldstein ve ark., 2007; Aoude ve ark., 2015). Buralarda görülen mutasyonlar, otozomal
dominant şekilde kalıtsal geçiş göstermektedir. Bu da genetik geçişin olduğu bireyin
yüksek derecede riskli olduğu anlamına gelmektedir (Pho ve ark., 2006).
Birincil koruma düzeyinde ailesel melanom genetik danışmanlık yapmada hemşireler
rol oynayabilirler. Melanomda genetik değerlendirmenin en önemli faydalarından biri, bu
kansere yakalanma riski yüksek olan bireylerin belirlenmesidir. Yüksek riskli olanları
(yüksek penetranslı melanom genleri/aileleri), orta derecede yüksek riski olanları (çok
faktörlü etiyoloji veya düşük penetranslı alleller) ve ortalama riski olanları ayırt etmelidir
(Badenas ve ark., 2012). Genetik danışmanlık, genetik test seçeneklerinin seçiminde hasta
eğitimi ve yardım sağlayan bir danışma hizmetidir (Niendorf & Tsao, 2006). Genetik
danışmanlık yüz yüze yapılabileceği gibi telefon iletişim protokolleriyle de
yapılabilmektedir (Fenton ve ark., 2018). Kalıtsal bir malign melanoma genetik
danışmanlık seansının tipik bileşenleri şunları içermektedir (Niendorf & Tsao, 2006):
•

Aile içindeki kanser teşhisine ve başlangıç yaşlarına özellikle dikkat
gösterilerek üç ila dört kuşak bir aile ağacının (soyağacı) ortaya çıkarılması;

•

Kalıtsal bir sendrom için olasılık tahminlerinin sağlanması;

•

Popülasyon insidansının ve malign melanoma nedenlerinin açıklaması;

•

Temel genetik ilkeler ve kalıtsal malign melanomanın genetik nedenleri hakkında
eğitim;

•

Genetik testlerin riskleri ve olası yararlarının tartışılması;

•

Hasta ve aile üyelerinin tıbbi yönetimi ile ilgisinin (varsa) değerlendirilmesi;

•

Genetik test sürecinin ve olası sonuçların açıklaması.

Üç veya daha fazla melanomu olan bireylerde ve/veya en az bir melanom ve/veya
pankreas kanseri tanısı olan ailelerde, birinci veya ikinci derece akrabalarda CDKN2A
mutasyon pozitifliğinin daha yüksek olabileceğinden aile genetik danışmanlık konusunda
yönlendirilmelidir (Leachman ve ark., 2009). Malign melanom için genetik danışmanlık
yapılabilecek riskli bireyler Tablo 2’de gösterildiği gibidir:
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Tablo 2. Malign Melanom İçin Genetik Danışmanlık Yapılabilecek Riskli Bireyler

Düşük

melanom

insidansı

alanı

/ Orta ila yüksek melanom insidansı alanı /

popülasyonu

popülasyonu

Bir bireyde iki (senkron veya metakron) Bir bireyde üç (senkron veya metakron) birincil
birincil melanom
Ailenin aynı tarafındaki birinci veya ikinci
derece akrabalar arasında en az bir invaziv
melanom ve bir veya daha fazla melanom
ve/veya pankreas kanseri teşhisi olan
aileler

melanom ve / veya
Ailenin aynı tarafındaki birinci veya ikinci derece
akrabalar arasında en az bir invaziv melanom ve
iki veya daha fazla diğer invaziv melanom
ve/veya pankreas kanseri teşhisi olan aileler

Kaynak: Fenton, G. L., Smit, A. K., Freeman, L., Badcock, C., Dunlop, K., Butow, P. N., ... & Cust, A. E. (2018).
Development and evaluation of a telephone communication protocol for the delivery of personalized
melanoma genomic risk to the general population. Journal of genetic counseling, 27(2), 370-380.

Genetik test, bir ailede melanoma yatkın bir mutasyon tespit ettiğinde, risk altındaki
bireylerin kademeli olarak taranması önerilir. Bir mutasyonun taşıyıcıları, çok sayıda
melanom geliştirme ve ayrıca bazı ailelerde yaşamları boyunca pankreas kanseri
geliştirme riski altındadır. CDKN2A mutasyonunun tanımlanmadığı ailelerde, aile öyküsü
temelinde ailenin hala artmış melanom riski altında olduğu vurgulanmalıdır. Kanser
riskiyle ilgili başka bilgi alınmadığından bu aileler aile geçmişine göre yönetilmelidir.
(Badenas ve ark., 2012).
Malign melanom hastalarının risk artışları genetik faktörlerin yanı sıra çevresel
maruziyetlerden de kaynaklanmaktadır (Hansson, 2008). Bu çevresel faktörün genellikle
ozon tabakasındaki incelmenin devam etmesiyle birlikte daha fazla UV ışığına maruziyet
olduğu belirtilmektedir (Savoye ve ark., 2017; Islami ve ark., 2020; Sun ve ark., 2020).
Çocukluk ve ergenlik döneminde güneşe maruz kalma, özellikle birden fazla güneş yanığı,
yetişkinlikte melanom riskini artırmaktadır. Bu risk bireyin cilt tipi ve bronzlaşma
yeteneği ile de alakalıdır. Yüksek riskli melanomu bulunan bireylerin aileleri üzerinde
yapılan bir çalışmada, güneşe maruz kalanlara kıyasla güneşten korunanlarda melanom
riskinin daha az olduğu belirtilmektedir (Hemminki ve ark., 2003). Siskind ve arkadaşları
(2002) tarafından yapılan çalışmada ise, düşük riskli, orta riskli veya yüksek riskli
melanomu bulunan bireylerin aileleri arasında çocukluk veya ergenlik döneminde
kümülatif güneşe maruz kalmada hiçbir fark görülmemiştir. Dolayısıyla, genetik
belirleyiciler yüksek riskli ailelerde melanom riski için daha öngörücüdür. Fakat UV
ışınlarına maruziyet önemli bir çevresel faktördür. Sporadik melanomdaki vaka-kontrol
çalışmaları, özellikle erken yaşamda ve güneş yanığı ile ilişkili olduğunda, aralıklı güneşe
maruz kalmanın rolünü güçlü bir şekilde desteklemektedir (Gandini ve ark., 2005). Bu
nedenle birincil koruma düzeyinde şapka ve gözlük takma, koruyucu giysiler giyme,
gölgede kalma, koruyucu ürünler kullanma gibi güneşten korunma davranışları
konusunda birey ve toplum düzeyinde farkındalık yaratmada hemşirenin önemli rolleri
bulunmaktadır.
Melanom farkındalık kampanyalarının, son yıllarda melanositik lezyonların sayısının
artmasına katkıda bulunması muhtemeldir (Gilmore, 2017). Gerçekten de kanıtlar, deri
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kanseri konusunda halkı bilinçlendirme kampanyalarının uygulanmasının benign
lezyonların eksizyon oranını artırdığını göstermektedir (Del Mar ve ark., 1997). Birincil
önleme kampanyalarının devamı, zamanla, güneşin zararlı etkileri konusunda bilinçlenen
genç bireylerin yaşlı nüfusun yerini almasıyla birlikte, melanom için genel popülasyon
riskinde önemli bir azalmaya yol açması beklenmektedir (Gilmore, 2017).

İkincil Koruma
Melanomun ailesel özelliği günlük pratiğimizde tanı konmuş hastaların aile
öyküsünün alınması ve birinci derece yakınlarının da muayene edilmesi ve bazı
durumlarda yakından izlenmesi zorunluluğu şeklinde yansır. Erken tanı, cilt kanseri
insidansını arttırırken, mortaliteyi etkilememektedir. Hemşireler ikincil koruma
düzeyinde erken tanı ve kendi kendine deri muayenesi konusunda önemli bir role
sahiptir. Ailesel melanomların daha erken yaşlarda çıkabildiği göz önünde
bulundurulmalıdır. Melanom heterojen bir hastalık olup farklı tiplerinde farklı
mutasyonlar tanımlanmaktadır (Turaçlı, 2017). Diğer kanser tarama programları ile
karşılaştırıldığında, genel popülasyonun melanom taraması oldukça etkili ve ucuzdur
(Geller ve ark., 2006; Erkin ve ark., 2016). Hemşireler, toplumda yaşayan bireylerin güneş
yanığı ve malign melanomdan korunması ile ilgili görüşmek, tavsiyede bulunmak ve erken
tanı yöntemleri hakkında bilgi vermek için ideal kişilerdir (Diaz ve ark., 2013). Cildin
korunması, halk sağlığı hizmetlerinin bir parçası olarak sağlanan sağlığın teşviki ve
geliştirilmesi faaliyetidir ve tüm hemşireler önleme konusunda bir rol oynayabilir (Wood,
2011).
Önleyici programların erken melanom tanısının konmasını sağlayacağı ve ailesel
melanomun metastatik malign melanom riskini etkili bir şekilde azaltabileceği
belirtilmektedir. Dolayısıyla ailesel melanomu olan akraba üyelerinin önleyici
programlara katılmaya davet edilmesi gerekmektedir (Hannson, 2008; Mayer ve ark.,
2014). Bu tür bireylerin yönetimi ve danışmanlığına ilişkin bir fikir birliği bildirisi
GenoMEL tarafından yayınlanmıştır (www.genomel.org). Ailesel melanomu olan
akrabaları belirlemek için, malign melanom tanısı yeni konmuş tüm hastaları, ailesinde
melanom ve diğer maligniteler öyküsü açısından sorgulamak önemlidir. Bir ailede
melanom öyküsü belirlendiğinde, sağlık hizmeti sağlayıcısı ailenin sorunu ile iş birliği
içinde ailenin dikkatli ve geniş bir soyağacı oluşturmalıdır. Ailesel melanomda, malign
melanomdan etkilenen hastaların en azından birinci derece akrabalarının bir önleyici
programa katılmaları önerilmektedir (Hannson, 2008). Ayrıca tütün kullanımının
CDKN2A mutasyonunu arttırdığı bilindiğinden önleme programlarında tütün kullanımı
ve maruziyetinden kaçınılması tavsiye edilmelidir (Rossi ve ark., 2019).
İkincil koruma olarak aile üyelerine kendi kendine deri muayenesi konusunda
öğretilmeli (Koştu ve ark., 2014; Erkin ve ark., 2016) ve eğitimli sağlık personeli
tarafından düzenli taranmalıdır (Hannson, 2008). Her ay düzenli olarak yapılması
önerilen kendi kendine deri muayenesinde; vücutta sonradan oluşan veya doğuştan olan
bir ben, çil ya da herhangi bir lekenin ABCDE kuralına göre değerlendirilmesi
yapılmalıdır. ABCDE İngilizce bir kısaltma olup;
A-Asimetri (Asymmetry): Bir ben, çil ya da doğum lekesinin bir yarısının diğer
yarısından farklı olmasıdır.
14

NADİR BİR HASTALIK AİLESEL MALİGN MELANOM VE HEMŞİRENİN ROLÜ

B-Sınır düzensizliği (Border): Bir ben, çil ya da doğum lekesinin kenarlarının girintili
çıkıntılı, düzensiz olmasıdır.
C-Renk (Color): Bir ben, çil ya da doğum lekesinde birkaç renk birden vardır.
D-Boyut (Diameter): Bir ben, çil ya da doğum lekesinin 6 mm’den büyük olması veya
bir kurşun kalem çapını aşmasıdır (Friedman ve ark., 1985; American Cancer Society,
2019).
E-Evrimleşme (Evolving): Çil, ben ya da koyu renkli alanlar zaman içinde nasıl değişti?
(American Cancer Society, 2019; American Academy of Dermatology Association, 2021;
Erkin, & Aygün, 2020).
Ayrıca melanomlar kaşınabilir, kanayabilir, ülserleşebilir. Metastatik hastalığı olan
veya deri dışında birincil bölgeleri olan hastalar, etkilenen organ sistemleri ile ilgili belirti
ve semptomlara sahiptir. Bu açıdan tüm lenf nodu gruplarının incelenmesi de önemlidir
(Heistein &Acharya, 2020). Aile üyelerine derinin rutin kendi kendine muayenesi
sırasında gerekirse derilerinin fotoğrafları verilmeli ve kendi kendine muayeneyi nasıl
yapacaklarına dair eğitilmelidir. Pigmente lezyonların şekil ve boyutundaki değişikliğin
önemi hakkında bilgi verilmelidir (Hannson, 2008; Koştu ve ark., 2014; Erkin ve ark.,
2016). 10 yaşından başlayarak, ailesel melanoma sahip olan akraba üyeleri, benlerin
karakterizasyonu ile temel bir klinik deri muayenesinden geçmelidir. Deri muayenesi kafa
derisinin ve dış cinsel organların muayenesini içermelidir. Muayene benlerin ve şüpheli
melanom lezyonlarının tespitine ve karakterizasyonuna odaklanmalıdır. Melanomu olan
bireyin aile üyeleri, eğitimli sağlık personeli tarafından, en azından benler stabil olana ve
kişinin kendi kendini gözetim konusunda yetkin olduğuna karar verilene kadar, yaklaşık
6 ayda bir deri muayeneleri ile takip edilmelidir. Daha sonra, kişi yıllık olarak muayene
edilmeli veya gerektiğinde sağlık hizmetlerine acilen erişebilmelidir. Stabil olmayan ve
hızla değişen benleri olan bireyler daha sık deri muayenesi gerektirmektedir (Roesch ve
ark., 2006).
Gelişmiş ikincil önleme düzeyinin, örneğin, artan tarama sıklığının ve / veya tam deri
görüntüleme gibi ek taramaları kullanan bir algılama stratejisini harekete geçirebilir
(Gilmore, 2017).

Üçüncül Koruma
Malign melanomun ilerleme ve komplikasyonlarının önlenmesi (Kornek & Augustin,
2013) ve malign melanom nedenli erken ölümlerin önlenmesi (Gilmore, 2017) üçüncül
koruma kapsamındandır (Gilmore, 2017). Aynı zamanda üçüncül koruma önceden
geçirilmiş bir malign melanomanın takibini de içermektedir. Bu takip kanıta dayalı
olmalıdır (Kornek & Augustin, 2013). Melanom tedavisiz kaldığında, metastaz yaparak
ölümle sonuçlanabilir. Melanoma bağlı ölümlerin önemli bölümü erken tanı ile önlenebilir
olduğundan ilgili sağlık personelinin doğru yaklaşımı çok önemlidir. Hastalıkla mücadele;
önleme, erken tanı, tanıyı doğrulama, gizli odakları araştırma, lezyonu yok etme, nüksü
önleme veya erken saptama ve geç dönemde iç organ tutulumu olan hastaların ömrünü
uzatmaya yönelik olarak özetlenebilir (Satman ve ark., 2019).
Klinik muayenenin yanı sıra farklı teknikler de kullanılan ve laboratuvar teşhislerini
içeren düzenli, riske göre uyarlanmış takip muayeneleri önerilmektedir. Takip süresi 315
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10 yıl veya daha fazla olabilmektedir. Hemşireler üçüncül koruma düzeyinde melanomun
nüksünü önlemede rol almaktadır. Melanom nükslerinin %80'i primer tümörün ortaya
çıkmasından sonraki ilk üç yıl içinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu süre boyunca
yoğun takip önerilmektedir. Hasta tarafından kendi kendine deri muayenesi, tedavisi,
takip sürecinin önemli bir bileşeni olarak görülmektedir (Kornek & Augustin, 2013).
Kendi kendine deri muayenesi, nükslerin ve ardından gelen tümörlerin erken
tanılanmasına katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle B düzeyi kanıt derecesi ile
derecelendirilmiştir (Francken ve ark., 2007).
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GİRİŞ
Nüfus artışı, yaşam süresinin uzaması, kronik hastalıklar, göçler, küreselleşme,
teknoloji, bilişim, tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmeler gibi pek çok etken sağlık
hizmetlerinde değişim ve yeniliği getirmiştir (Gedük, 2018). Bu yenilikler aynı zamanda
hemşirelik mesleğindeki hasta bakım yönetiminde değişim ve teknolojik gelişmelere
uyum sağlama zorunluluğunu da ortaya çıkarmıştır. Teknoloji, zamanla artan değişim
hızıyla birlikte hemşirelik alanını birçok yönden değiştirmeye devam etmektedir.
Taşınabilir monitörler, giyilebilir teknolojiler, elektronik hasta kayıtları, tele sağlık, akıllı
yataklar, hasta ve ilaç güvenliğinde barkod sistemi, yapay zekâ gibi birçok teknolojik
yenilik hemşirelik mesleğinde güncel gelişmelere entegre edilmiş bakım kalitesini artıran
gelişmeler olmuştur (Bailey, 2021).
Acil hemşireliği de son yıllarda hem acil servislerde artan hasta yoğunluğu, hem de
acil hemşireliğinin insan gücündeki yetersizlikler nedeniyle teknolojik gelişmeleri hasta
bakımında ve takibinde hız ve güvenlik açısından kullanmanın faydalarını kanıta dayalı
çalışmalarla takip eden bir hemşirelik alanı olmuştur. Özellikle insan yaşamının
saniyelerle değişebildiği kaotik bir ortamda, hasta yararına kullanılabilecek teknolojik
yenilikler güncel tıp gelişmelerine eşdeğer olarak ilerlemektedir. Acil serviste hasta başı
ultrasonografi (USG) kullanımı da bu yeniliklerden biridir. Her ne kadar USG kullanımı ilk
doğumhanelerdeki hemşireler tarafından başlangıç oluştursa da acil hemşireliğinde USG,
kullanım alanlarının her geçen gün artması nedeniyle daha fazla bilimsel çalışmaların
yapıldığı güncel bir konu haline gelmiştir.

ACİL HEMŞİRELİĞİNDE USG UYGULAMALARI
Acil USG kullanımı, ultrason teknolojisinin acil tıbbi durumlar ve tanıların
değerlendirilmesinde, akut hastalık ve kritik hastalık yönetiminde, yüksek riskli ya da zor
işlemlere rehberlikte, bazı patolojik durumları izlemede kullanılarak fizik muayenenin
tamamlayıcısı ancak acil hastanın bakımıyla ilgili anatomik, fonksiyonel ve fizyolojik bilgi
sağlayan, ek bir donanım ve maliyet gerektirmeyen, hızlı ve hasta başı uygulama
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avantajları olan pratik bir tanılama aracıdır (Akıllı 2015). Bakım noktası ultrasonografisi
olarak da adlandırılan odaklanmış ultrasonografi, gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilen
hedefe yönelik bir incelemedir (Whitson, 2016).
Acil serviste USG kullanımı son yirmi yılda hızla artmış bile olsa da ülkemizde ve
dünyada hemşireler yapılan acil USG’nin doğruluğu, etkinliği ve bakıma katkısı hakkında
ne yazık ki çok az şey bilinmektedir. Varndell ve ark. nın 2004 ile 2018 yılları arasında acil
hemşirelerinin USG kullanımına ilişkin yayınladıkları sistematik derlemede, çalışmanın
uygunluk kriterlerini karşılayan sadece on altı çalışmaya ulaşılmış ve Türkiye’den bir
çalışmanın burada yer aldığı görülmüştür. Aynı derlemede hemşirelerin en çok sırasıyla
intravenöz kateterizasyonda, travma hastalarında, kırıkların tanımlanmasında, yabancı
cisim belirlemede, vena kava çapının ölçülmesi ve nazogastrik tüp yerleşiminin
doğrulanmasında ultrason rehberliğinde girişimlerle bulunduğu saptanmıştır (Varndella,
2018). Akarca’nın (2021) 223 acil hemşiresiyle yaptığı acil servis hemşirelerinin acil
ultrasonografi kullanımı ve eğitimlerinin değerlendirilmesine ilişkin çalışmasında, eğitim
almış hemşireler tarafından, zor damar yolu girişimleri, nazogastrik tüp yeri doğrulaması,
yumuşak dokuda yabancı madde, (focused Abdominal sonography for trauma) FAST
taraması gibi durumlarda başarılı şekilde uygulandığı gösteren çalışmalar bulunmasına
karşın, Türkiye’deki çalışmalara ilişkin yeterli veri olmadığı belirtilmiştir (Akarca, 2021).
USG kullanımına ilişkin ülkemizdeki çalışmalar incelendiğinde (Akıllı, 2015; Can, 2017,
Ismailoğlu, 2014)., literatür kısıtlılığı bu görüşü desteklemektedir.
Brunhoeber ve ark. nın Bakım Odaklı Ultrason kullanımı [Point of care ultrasound
(POCUS)] olarak adlandırdığı, yoğun bakım (YB) hemşireleri tarafından yatak başı USG
kullanımına ilişkin çalışmasında, POCUS’un hemo-dinamik izlemde güvenli, uygun
maliyetli bir yol olduğu, kapsamlı ve denetimli eğitimden geçtikten sonra acil hemşireleri
gibi USG kullanımını ileri hemo-dinamik izlem için kullanabileceği belirtilmektedir
(Brunhoeber, 2018). Henderson ve ark. nın 2010 yılında eğitim verilen beş acil
hemşiresiyle 229 vaka üzerinden yaptıkları çalışmada, iyi yapılandırılmış 16 saatlik USG
temel eğitimi ile acil hemşirelerinin yüksek derecede yeterlik ve doğrulukla odaklanmış
USG kullanabileceği belirtilmiştir (Henderson, 2010). Storti’nin sistematik derlemesinde,
acil servislerde hemşireler tarafından gerçekleştirilen ultrason FAST'ın etkinliğini
değerlendirilmiş ve hemşireler tarafından yapılan FAST ultrasonun, geçerli bir tarama
aracı olarak acil durum yönetiminde ve triyaj belirlemede önemli bir role sahip olduğu
belirtilmiştir (Storti, 2013). Genel olarak literatür bilgileri incelendiğinde, hemşirelik
bakımında USG kullanım alanları Tablo 1’de özetlenmiştir.
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Tablo 1: Hemşirelikte USG Kullanım Alanları

Klinik Duruma İlişkin Girişimler
ve
Bakım Önceliği Belirleme
Triyaj

Bakıma İlişkin Kullanım alanları
CVP ölçümü
Nazo/orogastrik tüp işlemleri

e-FAST

Entübasyon bakımı ve sabitlemesi

Optik sinir kılıfı ölçümü

Ödem ölçümü

Yabancı cisim

Dolaşım değerlendirmesi

IV kateterizasyon

İskelet ve kas sitemi değerlendirmesi

Renal/ üriner sonda işlemleri

Yara değerlendirmesi

Temel EKO
Obstetrik takip

Literatürde acil hemşireliğinin bakım ve izlem alanında, eğitim almış hemşireler
tarafından, zor damar yolu girişimleri, nazogastrik tüp yeri doğrulaması, yumuşak dokuda
yabancı madde, (focused Abdominal sonography for trauma) FAST taraması, triyajda
hasta değerlendirmesi, yara izlemi, ödem takibi, inferior vena cava basıncı ölçümü ile şok
ve hipotansiyonda takipte ve uyarıcı belirteç olarak (The Rapid Ultrasound for Shock and
Hypotension (RUSH)), başarılı şekilde USG cihazından yararlanıldığı görülmektedir
(Carter 20015; Henderson 2010; Pandurangadu 2016; Nelson 2008; Tai 2016; Storti,
2013; Gonzalez, 2020). Burada asıl üzerinde durulması gereken konu ise, acil
hemşirelerinin USG kullanımın hastada tıbbi tanı belirlemek değil, hasta bakım ve
izleminde kolaylaştırıcı, zaman kazandırıcı amaçlı olmasıdır. Amerikan Acil Hekimleri
Topluluğu’nun (American College of Emergency Physicians (ACEP)) belirttiği acil serviste
beş USG kullanım prosedüründe sözü edilen semptom veya bulgulara dayalı USG (örn;
nefes darlığı), Terapötik veya fizyolojik izlemde değişikliklerin fark edilmesi (örn: ödem)
alanlarında hemşireler USG kullanımına yönelmektedirler (ACEP, 2016). Hemşireler
yasal olarak hastalarının yaşamsal bulgularını almak ve normalden sapmaları da hekimle
ve ekiple paylaşmak durumundadır. (Hemşirelik Yönetmeliği, 2010; 2011). Bu
yönetmelikte hemşirenin tansiyon cihazını, vital monitörü kullanma gibi cihaz
kullanımına ilişkin bilgiler, görev ve sorumluluklarda yer almamaktadır. Diğer bir ifadeyle
hemşirenin hasta bakım ve izleminde kullanacağı cihaz, araç gereç tanımları yasal
sorumluluklarda ifade edilmemekte ancak bu yaşamsal bulguların alınmayacağı anlamına
gelmemektedir. Benzer şekilde USG cihazı kullanımı hemşire bakımında kullandığı diğer
cihazlardan farklı bir kullanım amacı taşımamakta, hastanın tanısının hemşire tarafından
konulması anlamına ise kesinlikle algı yaratılmamalıdır. Kaldı ki, USG cihazı acil hekimleri
için bile tanıya yardımcı cihaz olarak tanımlanmaktadır (Akarca, 2021).
Sonuç olarak sağlık sektöründeki yeni teknolojik gelişmelerle birlikte, acil
hemşirelerinin bu yeniliklerden haberdar olmaları, girişim ve bakım becerilerini hem
hastaların bakım kalitesini artırmak hem de ihtiyaç duyduklarını erken müdahale
zamanını karşılayacak şekilde yükseltmeleri çok önemlidir. Acil serviste, hemşireler için
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odaklanmış USG kullanımı, eğitimi ve kullanıma ilişkin yetkinlik kursları ile kanıta dayalı
çalışmaların yaygınlaştırılması, değişen teknolojiyle yenilenen hasta bakım yaklaşımları
için düzenlemelere ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
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GİRİŞ
Yaşadığımız internet çağında, sosyal medyayı kullanabilmenin yanında, akıllıca
kullanmak da bir o kadar önem teşkil etmektedir (Cleary, Ferguson, Jackson ve Watson,
2013). Dijital çağın getirdiği internet kullanım oranlarının artmasıyla birlikte profesyonel
kimlikle özel hayat arasındaki ayrım giderek silikleşmektedir. Bundan dolayı iş
hayatındaki profesyonelliğin internet kullanımında da devamı niteliğinde olan eprofesyonelizm kavramının üstünde durulması gerekmektedir (Öke ve Yılmaz, 2020).
E-profesyonellik etik sorunları çevrimiçi iletişimde “netiquette” kavramı ile ele
alırken; e-posta, sosyal medya paylaşımları gibi çevrimiçi iletişim yöntemlerinin de
profesyonel şekilde yapılmasını tartışmaktadır (Cain ve Romanelli, 2009). Netiquette
kavramının henüz Türk Dil Kurumu’nda resmi bir karşılığı olmasa da, literatürde birçok
araştırmada “netiket” olarak çevrildiği görülmektedir (Atalay, 2019; Öke ve Yılmaz, 2020;
Özçetin, Arslan ve Binark, 2012). E-profesyonellik, bilinen profesyonellik
paradigmalarının çevrimiçi ortamlara yansıması olarak kabul görmektedir (Kaczmarczyk
vd., 2013). Meslekleşmenin temelinde yer alan mevzuat ve etik kodların, sosyal medya
gibi çevrimiçi ortamlar için de önemli bir çerçeve oluşturduğu düşünüldüğünde; bu
çerçevenin varlığı e-profesyonelliğe ilişkin politikalar geliştirilmesini ve öğrenilmesini
zorunlu kılmaktadır (Westrick, 2015).
Günümüzde, sağlık alanındaki birçok profesyonel paylaşım yaparak, sosyal medyayı
sağlık eğitimi ve sağlığın geliştirilmesinde önemli bir enformasyon kaynağı olarak
kullanmaktadır (Şener ve Samur, 2013). Halk sağlığının gelişmesinde eşsiz fırsatlar sunan
sosyal medyada çevrimiçi kaynak olarak en başta sağlık profesyonelleri tarafından tercih
edilmektedir (Avcı, 2018). Ancak sosyal medyanın, bilgiye hızlı erişim sağlama gibi
faydalarının yanında, karmaşık yapısından dolayı kullanıcılar için birçok potansiyel
durum da söz konusudur. Bu açıdan bazı sağlık kuruluşları sosyal medyada hastayla
kurulan iletişime sınırlamalar getirmekte ve kişilerin özel hayatıyla ilgili paylaşımlarını
profesyonel hayatlarından ayrı ve gizlilik ayarlarıyla yapmalarını önermektedir (Devi,
2011) .Dolayısıyla sağlık profesyonellerinin de sosyal medyayı kullanmadan önce
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teknolojinin kullanımını bilmeleri ve etkilerini önemsemeleri gereklidir (Cleary vd.,
2013).
Günümüzde öğrencilerin Y ve Z kuşağı olduğu ve bu kuşakların özellikleri göz önüne
alındığında sosyal medya kullanımı hemşirelik öğrencilerini de yakından etkilemektedir
(Büyükgöze, Dereli ve Yıldız, 2017). Öğrencilerin sosyal medyayı kişisel, akademik ve
profesyonel amaçlarla kullandıkları yapılan bazı araştırmalarda belirtilmiştir (Barnable,
Cunning ve Parcon, 2018; Englund, Chappy, Jambunathan ve Gohdes, 2012; Morley, 2014;
Nyangeni, Du Rand ve Van Rooyen, 2015). Sosyal medyanın bu gibi faydalarının yanında
öğrencilerin de birçok etik ihlal yaptığı bilinmektedir. Bunun için öğrencilerin de sosyal
medyanın profesyonel kullanımına yönelik eğitim ve desteğe olan ihtiyaçları karşılanmalı,
eğitim veren kurumlar tarafından uygun kullanım politika ve kılavuzlarının geliştirilmesi
gerekmektedir (Duke vd., 2017).
Sosyal medya, sağlık hizmetlerinin sunumunda, sağlığın geliştirilmesi ve
güçlendirilmesinde geniş kitlelere ulaşmada önemli bir yere sahiptir. Hastalar sosyal
medya aracılığı ile güvenilir sağlık olanaklarına erişim sağlarken, aynı zamanda sağlık
çalışanları da bilgi, tecrübe, öneri gibi paylaşımlarını sosyal medya aracılığı ile
yapabilmektedir (Mendi, 2015; Öztürk, 2015). Hemşirelerin sosyal medyada eprofesyonel tutumları sergilememesi sonucunda hasta güvenliği, bilgiye güvenirlik, hasta
mahremiyeti vb. konularda problemler ortaya çıkmakta, bunlar da hasta hakları
ihlallerine neden olmaktadır (Çobaner ve Işık, 2014; Hatice, Atay Doyğacı ve Karadağ,
2020). Bu araştırmada; hemşirelikte sosyal medya kullanımının e-profesyonellik
açısından değerlendirilmesi ve netik sorunları örnekleriyle açıklamak ve incelemek
amaçlanmıştır.

HEMŞİRELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI
Günümüzde sağlık profesyonellerinin sosyal medya kullanım davranışlarını analize
yönelik araştırmaların sayısı hızla artmaktadır (Çobaner ve Işık, 2014). John Hopkins
Üniversitesi’nin hemşireliğin imajını geliştirme ve marka değerini artırmaya yönelik
kampanyasının sosyal medya üzerinde yayılmasını incelediği araştırmada; kısa sürede
dünya genelinde büyük hemşire kitlesinin etkileşime girdiği görülmüştür. Benzer şekilde
#proudtonurse, #weNurses gibi hashtag haraketleri de gündem yaratmada etkili
olmaktadır (Ross ve Cross, 2019). Dolayısıyla sosyal medya çağımızın bir gerekliliği
olarak hemşireler tarafından da hızlı, kapsamlı ve etkili bir iletişim aracı olarak
kullanılmaktadır (Kress, Godack, Berwanger, ve Davidson, 2018).
Türkiye’deki hemşirelerin sosyal medya kullanımları üzerine yapılan bir
araştırmada; katılımcıların %79’unun sosyal medyaya mesleki gelişimleri için eriştikleri,
%52’sinin mesleki paylaşımlarda bulunurken, %39’unun mesleki derneklerle ilgili
faaliyetleri takip ettiği raporlanmıştır (Uğur, Seyis, Özçelik ve Toduk, 2018). Hemşirelerin
sosyal medyayı profesyonel amaçlı kullanımlarından biri de sağlık okuryazarlığıdır. Sağlık
okuryazarlığı, bireylerin sağlık bilgilerine ulaşıp, anlaması ve kullanırken bilişsel ve
sosyal becerilerini kullanmasını içermektedir (Aras ve Temel Bayık, 2017). Hemşirelerin
sağlığın korunması, geliştirilmesi ve teşviki gibi konularda danışmanlık rollerini
üstlenmeleri için sağlık okur yazarlığını iyi kullanmaları gerekir. Bunun yanında sosyal
medya platformları kanıta dayalı uygulamaları dahil etmek ve geliştirmek için de iyi bir
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potansiyele sahiptir. Böylece, hemşirelerin hastayla olan iletişimi kuvvetlenecek,
hastaların sağlık bilinci, sağlık bakım kalitesi artacak ve sağlık maliyetlerinin azalması
mümkün olacaktır (Kaya ve Karaca Sivrikaya, 2019).
Sosyal medyanın, günlük hayatımızdaki etkinliğinin artmasıyla beraber
profesyonellerin bu alandaki etik ikilemleri ve etik olmayan davranışları da artmaya
başlamıştır. Literatürde sağlık profesyonellerinin sosyal ağlarda yaptıkları yaygın etik dışı
davranışlar; hasta mahremiyeti ihlalleri, onam alınmayan paylaşımlar, hasta ile
profesyonel olmayan iletişim, sigara, alkol, uyuşturucu vb. sağlığa zararlı maddelerin
kullanımına ve özendirmeye dair paylaşımlar olarak belirtilmektedir.(Kaczmarczyk vd.,
2013; Öke ve Yılmaz, 2020).
Hemşirelerin sosyal medya gönderilerinde yaptıkları küçük bir olumsuz davranış bile
kamuoyunu ve hizmet sağlayan kurumları büyük ölçüde etkilemektedir. Cain (2011)
sağlık kurumlarının bu konuda endişelerini; itibar, mahremiyet ve üretkenlik olarak üçe
ayırmaktadır. Çünkü yaşanan bu ihlaller kişileri, kurumları etkilemekle kalmayıp, sağlık
profesyonellerine olan güveni azaltmakta, mesleki imajlara da zarar vermektedir (Öke ve
Yılmaz, 2020). Sağlık profesyonelleri ara ara ülkemizde de sosyal medyada yaptıkları etik
ihlallerle gündeme gelmektedir. Antalya’da hemşirelerden oluşan bir grubun yoğun
bakımda oyun oynadığı görüntüler medyada geniş yer almış örneklerden biridir (Ekin,
2017).
Çobaner ve Işık (2014) araştırmalarında, hemşirelik mesleği açısından sosyal
medyanın kötüye kullanımından bahsetmektedir. Bunlardan hasta mahremiyetinin,
kişisel bilgilerin gizliliğinin ihlali ve profesyonel olmayan davranışları ele alarak eprofesyonelliğin önemine ışık tutmaktadır. Günümüzde artık birçok ülkede sağlık
kurumları ve mesleki örgütler sosyal medyanın kullanımına yönelik politikalar
geliştirmekte ve e-profesyonelliğe uymayan bireyleri cezalandırma yoluna gitmektedir.
Ülkemizde de hemşirelik ve diğer sağlık çalışanları için detaylı e-profesyonellik
kılavuzlarının oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğu görülmektedir (Öke ve Yılmaz, 2020).
Hemşirelik mesleği kendi etik kodlarına sahip olduğu gibi bu kodlar tıp etiğinden
temel almaktadır. Türkiye’de yapılan araştırmalarda hemşirelerin etik duyarlılıklarının
orta ve üst düzeyde olduğu saptanmıştır. (Aksu ve Akyol, 2011; Kahri̇man ve Yeşi̇lçi̇çek
Çalık, 2017) Hemşirelerin bu etik duyarlılıklarının sahada olduğu gibi iletişimin yoğun
olduğu çevrimiçi ortamlarda da olması beklenir. Çünkü sağlık hizmetlerinde meydana
gelen etik ihlallerin daha yıkıcı etkisi bulunmaktadır. (Öke ve Yılmaz, 2020)
E-profesyonelliğin temelini oluşturan etik problemler, henüz mesleki etik sınırlar
kadar belirginleşmediğinden uzun bir süredir tartışılmaktadır. Dolayısıyla mesleki
derneklere, sağlık kurumlarına ve politika yapıcılara önemli görevler düşmektedir. Aynı
zamanda çevrimiçi alanlarda yaşanan etik ihlaller için işten uzaklaştırma, işten çıkarma
veya lisansın silinmesi gibi cezaların belirlenmesi önemlidir.(Öke ve Yılmaz, 2020).

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA
KULLANIMI
Sosya medya, hemşireler gibi hemşirelik öğrencileri arasında da yaygın olarak
kullanılmaktadır. Sosyal medyanın yaygın kullanımının en iyi örneği Frazier, Culley, Hein,
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Williams ve Tavakoli (2014)’nin hemşirelik öğrencileri üzerinde yapmış
olduğu çalışmasında
görülmektedir.
Çalışmada hemşirelik öğrencilerinin %90'ının
sosyal medya kullandığı ifade edilmiştir. Hemşirelik öğrencileri; sosyal medya
kullanmanın, hemşirelikle ilgili konularda farkındalıklarının artığına ve birbirleriyle
fikirlerini paylaşarak güven ortamı oluşturmalarına yardımcı olduğuna inanmaktadırlar
(Price vd., 2018). Çevrimiçi destek grupları, hemşirelik öğrencilerinin birbirleriyle
özgürce etkileşime girmelerine ve katılımcılar arasındaki mesafeden bağımsız olarak öz
yeterlik geliştirmelerine olanak tanıyacağı düşünülmektedir (Tower, Blacklock, Watson,
Heffernan ve Tronoff, 2015). Ayrıca sosyal medyanın bu olumlu kullanımlarının yanında,
eğitim bilgilerini paylaşma, araştırma ve başkalarıyla profesyonel olarak iletişim kurma
gibi faydaları da vurgulanmaktadır (Association, 2012). Aynı zamanda hemşirelik
öğrencileri, sosyal medya üzerinden oluşturdukları akran destek gruplarıyla hemşirelik
programının stres faktörleri ile (örneğin artan iş yükü) başa çıkmanın yollarını, akademik
kaygılarını ve mesleki deneyimlerini paylaştıkları görülmektedir. Bu destek gruplarını
oluştururken de çoğunlukla Facebook gibi
sosyal
medya
platformlarını kullanmaktadırlar (Barnable vd., 2018; Duke vd., 2017; Tower vd., 2015).
Hemşirelik öğrencilerinin en çok kullandığı sosyal medya türleri Facebook, Twitter,
Instagram gibi sosyal medya platformlarıdır. Bu platformlarda kullanıcılar farklı
kişilerin eğitim bilgilerini,
ilgi
alanlarını, istihdam
ve
iletişim
bilgilerini görüntüleyebilir. En popüler sosyal ağ aracı olan Facebook, hemşirelik
öğrencileri de dahil olmak üzere üniversite öğrencilerinin çoğunluğu tarafından aktif
olarak kullanılmaktadır (Barnable vd., 2018; Cain, 2008; Englund vd., 2012; Frazier vd.,
2014; Nyangeni vd., 2015). Barnable ve arkadaşlarının (2017) yapmış olduğu bir
çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin%96,9'unun aktif bir Facebook hesabına sahip
olduğunu ve hemşirelik öğrencilerinin%74,2'sinin Facebook'u gün içinde birden çok kez
kullandığını belirtmişlerdir. Bir diğer aktif kullanılan sosyal medya türü
de Twitter’dır. Twitter'ın açık doğası da gayri resmi öğrenmeye izin verebilmekte ve
yararlı bir eğitim aracı olarak kullanılmaktadır (Gagnon, 2015; Price vd.,
2018). Twitter ayrıca hemşirelik öğrencileri tarafından, hemşirelik eğitiminde de
kullanılmaktadır
(Booth,
2015;
Englund
vd.,
2012;
Price
vd.,
2018). Booth (2015) yapmış olduğu bir çalışmada, öğrencilerin aldıkları hemşirelik
eğitimi ile ilgili görüşleri içeren hemşirelik öğrencileri tarafından yazılan
36 tweet'i incelemiştir. Hemşirelik öğrencilerinin tweet'leri; hemşirelik eğitim sürecinde
yaşanan stres, kaba veya aşağılayıcı ifadeler, eğitim sırasında yaşanılan heyecan,
hemşirelik eğitiminde yaşanan mizahi durumlar ve hemşirelik eğitim süreciyle ilgili
sorunlardan oluşmakta olduğu görülmüştür. Duke vd. (2017) tarafından yapılan bir
çalışma, incelenen tweetleri destekler nitelikte sonuçlar taşımaktadır. Çalışmada
hemşirelik öğrencilerinin %96’sının, hemşirelik programında yaşadıkları akademik
sorunları tartışmak için sosyal medya kullandıklarını bildirmiştir.
Hemşirelik eğitiminde, öğrenciler arasında giderek artan çevrimiçi iletişim
araçlarının
kullanımının
faydalarının
yanında kötüye
kullanımı endişe
uyandırmaktadır. Eğitim programlarında yaşanan teknolojik gelişmeler; hasta
mahremiyetinin ihlaline, gizlilikle ilgili olası davalara, profesyonel ilişkilerdeki sorunlarla
karşı karşıya kalmamıza neden olmaktadır. Bu açıdan eğitimciler, sosyal medya gibi
çevrimiçi ortamlarda öğrencilerin nasıl profesyonel olacaklarını sorgulamalı ve farkında
olmalıdırlar (Cain, 2008). Kanada’nın Ontario eyaletinde yer alan hemşirelik fakültesinin
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lisans ve lisansüstü öğrencileri için sosyal medya kullanım politikası geliştirmesi bu
konuda iyi bir örnek olarak gösterilebilir. Okul, sosyal medyanın bir eğitim aracı olarak
kullanılmasını desteklerken, klinik uygulamalarda cep telefonu ve sosyal medya erişimini
yasaklamış, öğrencilerin nasıl kullanacaklarına dair yönergeler geliştirmiştir (Chu, 2020).
Geleceğin sağlık profesyonelleri olarak, hemşirelik öğrencileri sosyal medyanın
yararları kadar risklerinden ve sonuçlarından da sorumludur. Sosyal medyada
oluşabilecek etik dışı davranışlar, genelde hasta gizliliğinin olası ihlallerini içermektedir.
Bu gizliliğin ihlal edilmesi, öğrencilerin disiplin cezası almalarına, dersten
başarısız sayılmalarına veya programdan çıkarılmalarına yol açabilmektedir (Westrick,
2015). Bununla birlikte, hemşirelik öğrencileri, Sosyal medyanın çalışma sırasında dikkat
dağıttığını, hasta mahremiyeti ve e-profesyonellikle ilgili endişeleri olduklarını
bildirmişlerdir. Bu bulgular, hemşirelik öğrencilerinin e-profesyonellik ve sosyal medya
kullanımını ele almanın önemine ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğuna işaret
etmektedir (Duke vd., 2017). Dolayısıyla e-profesyonellik ders programlarında yer
almalı; eğitimciler, öğrencilerin sosyal medya kullanımına yönelik politikalar
geliştirilmeli ve doğru kullanım konusunda öğrencileri desteklemelidirler.

Özetle;
E-profesyonelliğin, ülkemizde henüz kavram olarak çok bilinmemesi, doğru sosyal
medya kullanımı farkındalığının az olması, profesyonelleri, mesleki imajları ve kurumları
olumsuz etkilemektedir. Nitekim hemşirelerin halk sağlığı için gerekli teknolojik
donanıma sahip olup, sosyal medya gibi çevrimiçi ortamlarda profesyonel hareket
etmeleri beklenmektedir. Dünya’daki e-profesyonellik konusundaki örnekler, gelişmeler
de dikkate alınarak ülkemizde de hemşireler için gerekli politika ve netik çizgiler
belirlenmelidir. Bunun için başta mesleki örgütlere, öğretim elemanlarına büyük görevler
düşmekle beraber, hemşirelere de kurumsal bazda hizmet içi eğitimlerle ve politikalarla
e-profesyonellik bilinci kazandırılmaya çalışılmalıdır.
Teknolojik bir çağın üyeleri olarak yetişen yeni nesillerin bu alanda beceriler
edinirken farkındalıklarının da artırılması önem arz etmektedir. Bu nedenle hemşirelik
eğitimi programlarına e-profesyonellik dahil edilmeli, öğrencilerin sosyal medya
kullanımlarına yönelik kurumsal politikalar geliştirilmelidir. Aynı zamanda eprofesyonellik üzerinde ülkemizdeki araştırma yetersizliği düşünüldüğünde, ileri
araştırmalarla kavramın zenginleştirilmesine ve bilinmesine ihtiyaç vardır.
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GİRİŞ
21. yüzyılın en önemli trendlerinden biri olan şehirleşme, sağlık üzerinde önemli bir
etkiye sahiptir. Dünya nüfusunun %55'inden fazlası şehirlerde yaşamaktadır ve bu oranın
2050 yılına kadar %68'e çıkması beklenmektedir. Şehirlerde yaşayan 4,2 milyar insanın
çoğu hala uygun olmayan ortamlarda hayatlarını devam ettirmeye çalışmaktadır. Yetersiz
barınma ve ulaşım, kötü hijyen ve atık yönetimi, gürültü, su ve toprak kirliliği, yetersiz
hava kalitesi, bisiklete binme ve yürüyüş yollarının olmaması gibi durumlar pek çok
olumsuz sonuca yol açabilmektedir. Şehrin en önemli değerlerinden biri orada
yaşayanların sağlık ve refahının iyileştirilmesidir. Bu nedenle dünya nüfusunun
neredeyse yarısının yaşadığı ve bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı olmayan hastalıklar, şiddet
ve yaralanmalar gibi durumların sıklıkla yaşanabileceği şehirler günümüzde daha da
önemli hale gelmiştir (World Health Organization [WHO] Urban Health, Son Erişim Tarihi:
27 Mayıs 2021).
Şehirler birçok zorluğu barındırırken, birçok fırsat da sunabilirler. Stratejik bir şehir
planlaması ile sağlık için destekleyici ortamlar yaratılabilir ve orada yaşayan her yaş için
sağlık ve refah düzeyi artırılabilir. Son yıllarda şehirleri ve toplumları yaş dostu hale
getirme çabaları önemli bir şekilde artmaya başlamıştır. Nüfusun yaşlanması ve
kentleşmenin artmasıyla birlikte, yaş dostu şehirlerin ve toplulukların gelişimi, halk
sağlığı alanında önemli bir çalışma alanı haline gelmiştir (Noordzij ve diğerleri, 2019;
WHO Urban Health, Son Erişim Tarihi: 27 Mayıs 2021). Dünya Sağlık Örgütü’nün yaş
dostu şehir fikri, aktif yaşlanma kavramına dayanmaktadır. Aktif yaşlanma ömür boyu
süren bir süreç olduğu için, yaş dostu şehir sadece "yaşlı dostu" değil her yaş için dost
canlısı bir şehir demektir (WHO, 2007:72).
Günümüzde yaşanan ve tüm dünyayı etkileyen COVİD-19 pandemisi yaş dostu
şehirlerin merkezinde olan aktif yaşlanma sürecini önemli derecede etkilemiştir. Bu
nedenle, pandemi sürecinde özellikle sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmek için fırsatlar
yaratılması daha önemli hale gelmiştir (WHO Older people & COVID-19, Son Erişim Tarihi:
27 Mayıs 2021).

YAŞ DOSTU ŞEHİR
Yaş dostu şehir sadece "yaşlı dostu" değil her yaş için dost canlısı bir şehir demektir
(WHO, 2007:72). Dünya Sağlık Örgütü, aktif yaşlanmanın yaşam boyu sürecek bir süreç
olduğunu ve her yaştan bireyin işlevsel kapasitelerinin farklı olduğunu kabul ettiği için,
“yaş dostu şehir” terimini bilerek seçmiştir (Plouffe ve Kalache, 2010). Ancak yaş dostu
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şehir kavramının ortaya çıkışının en önemli sebeplerinden biri dünya nüfusu içinde yaşlı
nüfusun artış göstermesidir (Caner ve diğerleri, 2013:9).
Dünya nüfusu şu anda yaşlanma ve kentleşme olarak iki önemli demografik değişim
geçirmektedir. Özellikle şehirlerde yaşayan yaşlı bireylerin sayısı hızlı bir şekilde
artmaktadır. Günümüzde yetişkin ve çocukların çoğunun da şehirlerde yaşlanacağı
düşünülürse bu artışın hızla devam edeceği söylenebilir. Bu iki büyük demografik değişim
dünyanın birçok bölgesini etkilemeye devam ederken, şehirlerde yaşlanma ve sağlık
konusu hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde öncelikli bir konu haline gelmiş
durumdadır (WHO, 2015:2). Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü 2007 yılında 22 ülkede 33
şehrin dahil olduğu küresel yaş dostu şehirler ile ilgili bir proje başlatmış ve kılavuz
yayınlamıştır. Bu küresel projede yaklaşık 1500 yaşlı ve 750 bakım ve hizmet veren kişi
ile görüşülmüştür. Bu kılavuzda, yaş dostu bir şehrin, insanlar yaşlandıkça yaşam
kalitesini artırmak için sağlık, katılım ve güvenlik fırsatlarını optimize ederek aktif
yaşlanmayı teşvik etmesi konuları baz alınmıştır (WHO, 2007:72). Ayrıca Dünya Sağlık
Örgütü bu kılavuzda yaş dostu şehirlerin temel özelliklerini içeren 8 maddelik bir kontrol
listesi de yayınlamıştır.
Bunlar;
➢ Dış mekanlar ve binalar,
➢ Ulaşım,
➢ Konut,
➢ Sosyal katılım,
➢ Toplumsal yaşama dahil olma ve toplumun yaşlıya saygısı,
➢ Vatandaşlık görevini yerine getirme ve işgücüne katılım,
➢ Bilgi edinme ve iletişim,
➢ Toplum desteği ve sağlık hizmetleridir (WHO, 2007:8-10).
Dış mekanlar ve binalar: Dış mekan ve kamu binalarının yaşlı bireylerin
hareketliliği, bağımsızlığı ve yaşam kalitesi üzerinde büyük bir etkisi vardır ve onların
“yerinde yaşlanma” süreçlerini desteklemektedir. Bu madde için birçok kriter
belirtilmiştir. Bunlar;
➢ Yaş dostu bir şehir memnuniyet verici (gürültülü olmayan, huzur verici) ve
temiz olmalıdır.
➢ Yaş dostu bir şehrin yaşlı bireylerin oturup vakit geçirebileceği parkları ve
yeşil alanları olmalıdır.
➢ Yaş dostu bir şehirde yaşlı bireylerin kendi mahallelerinde dolaşırken oturup
dinlenebileceği bir oturma alanı olmalıdır.
➢ Yaş dostu bir şehirde kaldırımlar yaşlı bireyleri yürürken zorlamayacak ve
onlar için tehlike oluşturmayacak (arabaların park edilmediği ve dar, engebeli
ve yüksek olmayan gibi) şekilde tasarlanmalıdır.
➢ Yaş dostu bir şehirde görsel ve işitsel açıdan yeterli süre ve donanıma sahip
güvenli yaya geçitleri olmalıdır.
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➢ Yaş dostu bir şehir yaşlı bireyler için kolay ulaşılabilir (merdivenden ziyade
rampalı yolların olması gibi) olmalıdır.
➢ Yaş dostu bir şehir yaşlı bireyin rahatça dışarı çıkabileceği şekilde (özellikle
gece yeterli aydınlatmanın ve polis devriyelerinin olması gibi) güvenli
olmalıdır. Ayrıca binaların depremlerden kaynaklanan yaralanma riskini en
aza indirecek şekilde tasarlanması ve böyle bir durumda o şehirde
yaşayanların güvenle toplanabileceği boş alanların olması da önemli bir
noktadır.
➢ Yaş dostu bir şehirde sağlığı geliştirmeyi hedefleyen yürüyüş ve bisiklet yolları
için tehlike arz eden durumlar ortadan kaldırılmalıdır. Yayalar ve bisikletliler
için yollar güvenlik açısından ayrı ayrı olmalıdır. Ayrıca yürüyüş yollarına
yakın yerlere umumi tuvaletler yapılması da önerilmektedir.
➢ Yaş dostu bir şehirde yaş dostu binalar olmalıdır. Yaş dostu binalar asansörü,
yürüyen merdivenleri, rampaları, geniş kapıları, uygun merdivenleri (çok
yüksek veya dik olmayan), parmaklıkları, kaymaz zemini, rahat oturma
alanına sahip dinlenme alanları, uygun yönlendirme tabelaları ve engelliler
için umumi tuvaletleri olan binalardır.
➢ Yaş dostu bir şehirde yeterli sayıda, temiz ve kullanılabilir umumi tuvaletler
olmalıdır. Tuvaletlerin küçük ve kapılarının ağır olmaması gerekmektedir.
➢ Yaş dostu bir şehir yaşlı bireylere alışveriş imkanı sunarken bu konuda
ihtiyaçlarına uygun düzenlemeleri de yapar. Örneğin, işletmelerin tekerlekli
sandalye sağlaması veya işletmelerde uzun kuyruklar ve bekleme süresi göz
önüne alınarak oturma alanlarının oluşturulması gibi (WHO, 2007:12-17).
Ulaşım: Uygun fiyatlı ve erişilebilir toplu taşımanın dahil olduğu ulaşım, aktif
yaşlanmayı etkileyen önemli bir faktördür. Özellikle bireylerin şehir içindeki ulaşımı hem
sosyal katılımlarını hem de sağlık hizmetlerine erişimlerini belirlemektedir. Şehirlerde
otobüs, minibüs, taksi ve tramvay gibi birçok ulaşım hizmetleri mevcuttur. Şehir içi ulaşım
hizmetlerinin sıklığı ve güvenilir toplu taşıma hizmetlerine sahip olmak yaş dostu bir
özellik olarak tanımlanmaktadır. Örneğin; İstanbul'da yaşlı bireyler, toplu taşıma
araçlarıyla seyahat etmenin seferlerin sık olmamasından kaynaklı gidecekleri yere çok
geç varmalarına sebep olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle bazı şehirlerde toplu taşıma
araç seferlerinin özellikle geceleri ve hafta sonları daha sık olması önerilmektedir.
Araçlara binme ve inme durumlarında yaşanan güçlükler de gündeme getirilen bir başka
önemli konudur. Yaş dostu şehirlerde yaşlı bireylerin zorlanmadan binip inebileceği yaş
dostu olarak ifade edilen toplu taşıma araçlarının olması beklenmektedir. Toplu taşıma
araçlarında yaşlı bireylerin öncelikli oturma hakkına sahip olması da yaş dostu bir
özelliktir. Birçok şehirde, özellikle yoğun saatlerde toplu taşıma araçlarının kalabalık
olması yaşlı bireyler için güvenlik sorunlarını da (kalabalıkta itilerek düşme gibi)
beraberinde getirebilmektedir. Toplu taşıma araç duraklarının ve istasyonlarının
tasarımı, konumu ve durumu da önemli özelliklerdendir. Ulaşım seçenekleri ve ulaşımın
nasıl kullanılacağı hakkında bilgilendirici tabelalar ve yaşlı ve engelli bireyler için
öncelikli park yerleri de yaş dostu özelliklerdendir (WHO, 2007:20-27).
Konut: Barınma, güvenlik ve refah için çok önemlidir. Yaş dostu bir konut yaşlı
bireylerin ait oldukları topluluk içinde rahat ve güvenli bir şekilde yaşlanmalarına olanak
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tanımaktadır. Yaş dostu bir konut yaşlı bireylerin bağımsızlığını ve yaşam kalitesini
etkilemesinin yanında topluma ve sosyal hizmetlere erişimini de kolaylaştırmaktadır.
Ücretsiz veya düşük maliyetli kamu konutları, bazı şehirlerde yaş dostu bir avantaj olarak
görülmektedir. Konut tasarımının çeşitli yönlerinin, yaşlı bireylerin evde rahat bir şekilde
yaşama yeteneklerini etkilediği düşünülmektedir. Yaş dostu bir konut, düz bir zemine, çok
katlı ise bir asansöre sahip olmalıdır. Uygun banyo ve mutfak olanaklarına sahip olma,
içinde hareket etmek için yeterince büyük olma, yeterli depolama alanına sahip olma,
tekerlekli sandalyenin sığabileceği kadar büyük geçitlere ve kapı aralıklarına sahip olma
yaş dostu konutun özelliklerindendir. Yaşlı bireylerin özellikle evde yeterli alana ve
mahremiyete sahip olması da yaş dostu konut için önemli bir özelliktir (WHO, 2007:3035).
Sosyal katılım: Sosyal katılım ve sosyal destek, yaşam boyu sağlık ve esenlik ile güçlü
bir şekilde ilişkilidir. Yaşlı bireylerin aileleri ile vakit geçirmenin yanı sıra boş
zamanlarında sosyokültürel ve manevi faaliyetlere katılmaları, onların kendi kendilerine
yetebilmelerine, saygı ve itibar kazanmalarına ve destekleyici ilişkiler kurmalarına veya
sürdürmelerine imkan tanımaktadır. Yapabilecekleri etkinliklerin hem ekonomik açıdan
hem konum açısından erişilebilirliği de sosyal katılım için önemlidir. Yaşlı bireylerin dini
faaliyetlere, düğünlere ve cenazelere katılmaları onlar için birer sosyalleşme fırsatıdır.
Ayrıca yaşlı bireyler yaşadıkları toplumda diğer yaş gruplarıyla da sosyalleşmelilerdir.
Kuşaklararası sosyal fırsatların olması her yaş için deneyimi zenginleştirmektedir. Yaşlı
bireyler geleneksel uygulamaları, bilgi ve deneyimlerini gençlere aktarırken, onlarda
daha yeni uygulamalar hakkında yaşlı bireyleri bilgilendirip hızla değişen topluma ayak
uydurabilmelerine yardımcı olmaktadırlar (WHO, 2007:38-43).
Toplumsal yaşama dahil olma ve toplumun yaşlıya saygısı: Yaşlı bireylere karşı
bazen saygı duyulup onların topluma dahil edildiği bazen de bunun olmadığı
bildirilmektedir. Bu durumun değişen toplum ve davranış normları, kuşaklararası
dayanışmanın az olması, yaşlanma ve yaşlılar hakkındaki yaygın inançlarla ilgili olduğu
söylenebilir. Toplumda yaşlı bireylerin işe yaramaz olduğu, cimri ve topluma bir yük
olduğu gibi yaygın olumsuz inançlar yaşlılara karşı ayrımcılığa sebep olmaktadır. Bu
ayrımcılık yaşlı bireylerin ihtiyaçlarının göz ardı edilip toplumdan dışlanması ile
sonuçlanabilmektedir. Yaş dostu şehirlerde kuşaklararası dayanışma ile yaşlı bireylerin
ihtiyaçları dikkate alınıp onlara saygı gösterilmektedir. Yine yaşlı bireylerin kendilerini
etkileyen toplum ile ilgili karar verme süreçlerine dahil edilmesi de yaş dostu bir
özelliktir. Ayrıca çoğu yaşlı bireyin gelirinin düşük olması kendilerini toplumdan
dışlanmış hissetmelerine neden olabilmektedir. Bu nedenle yaşlı bireyler için ücretsiz
hizmetlere erişmelerini sağlayan kimlik kartlarının verilmesi gibi yaş dostu
uygulamaların olması yaş dostu şehrin önemli bir bileşenidir (WHO, 2007:45-50).
Vatandaşlık görevini yerine getirme ve işgücüne katılım: Yaşlı bireyler emekli
olsalar bile yaşadıkları topluma katkı sunmaya devam edebilirler. Yaş dostu bir topluluk,
yaş ayrımcılığına maruz kalmadan yaşlı bireylerin isterlerse ücretli veya gönüllü çalışarak
yaşadıkları topluma katkıda bulunmalarını sağlarken ayrıca siyasi sürece de dahil
olmaları için seçenekler sunabilmektedir (WHO, 2007:51-57).
Bilgi edinme ve iletişim: İnsanlarla iletişim halinde olmanın ve yaşamı yönetmek ve
kişisel ihtiyaçları karşılamak için uygun zamanda pratik bilgiler almanın aktif yaşlanma
için hayati önem taşıdığı bildirilmektedir. Hükümetlerin ve gönüllü kuruluşların, bilginin
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erişilebilir olmasında önemli bir rolü vardır ve bu yaş dostu bir özellik olarak
değerlendirilmektedir. Bilgiye erişim ve iletişim için birçok alternatif vardır. Bunlardan
bazıları yerel dilde yayın yapan televizyon, radyo, gazete gibi iletişim araçlarıdır. Sözlü
iletişimin kullanıldığı iletişim araçları özellikle görme engelli yaşlı bireyler ve okuryazar
olmayanlar için yaş dostu özelliktedir. Ayrıca devlet daireleri, toplum merkezleri ve
kütüphaneler gibi halka açık yerlerde bilgisayarlara ve internete ücretsiz veya asgari
ücret karşılığında erişimin olması da yaş dostu özelliklerdendir (WHO, 2007:60-64).
Toplum desteği ve sağlık hizmetleri: Toplum desteği ve sağlık hizmetleri,
toplumda sağlığı ve bağımsızlığı sürdürmede hayati öneme sahiptir. Sağlık hizmetlerinin
yeterli, kaliteli, uygun ve erişilebilir olması yaş dostu bir özelliktir. Yaş dostu sağlık
hizmetleri şu şekildedir.
➢ Sağlık ve sosyal hizmetler şehirde uygun bir şekilde konumlandırılmış ve her
türlü ulaşım aracıyla kolayca ulaşılabilirdir.
➢ Huzurevi ve bakım evi gibi yatılı kurumlar orada kalan bireylerin toplumdan
soyutlanmamaları için hizmetlere ve yerleşim bölgelerine yakındır.
➢ Hizmet binaları güvenli bir şekilde inşa edilmiş ve engelliler için tamamen
erişilebilir durumdadır.
➢ Yaşlı bireylere yönelik sağlık ve sosyal hizmetler hakkında açık ve erişilebilir
bilgiler sağlanır.
➢ Hizmetlerin sunumu koordineli ve minimum bürokrasi ile yapılır.
➢ İdari ve sağlık personeli yaşlı bireylere saygılı ve duyarlı davranır.
➢ Sağlık ve toplum destek hizmetlerine erişimi engelleyen ekonomik engeller
asgari düzeydedir.
➢ Defin alanlarına (mezarlıklara) yeterli erişim vardır (WHO, 2007:66-70).
Dünya Sağlık Örgütü, 2010 yılında yaş dostu kavramını dünya çapında
yaygınlaştırmak için Küresel Yaş Dostu Şehirler ve Topluluklar Ağı'nı (Global Network of
Age-friendly Cities and Communities-GNAFCC) kurmuştur (WHO, 2018:2). Küresel
yaşlanma ve hızlı kentleşme ile yaşlıların toplum yaşamına tam katılımını teşvik eden ve
sağlıklı ve aktif yaşlanmayı destekleyen bu ağ şu anda 44 ülkede 1114 şehir ve topluluğu
içermektedir ve dünya çapında 262 milyondan fazla insanı kapsamaktadır. Ülkemizde ise
Kadıköy, Antalya/Murat Paşa ve Mersin bu ağa üyedir. Ağ, şehirleri ve toplulukları küresel
düzeyde birbirine bağlayarak bilgi ve deneyim alışverişini kolaylaştırmayı
amaçlamaktadır (GNAFCC, Son Erişim Tarihi, 27 Mayıs 2021).
Yaş dostu bir şehir, bireylerin aileleri ve yaşadıkları toplumda sağlıklı ve aktif olarak
yaşlanmalarına imkan sağlamaktadır. Ayrıca topluma katılımları için birçok çevresel ve
sosyal fırsatlar sunmaktadır (Fitzgerald ve Caro, 2014). Yaş dostu şehirler bireylere
yerinde yaşlanma fırsatı sunarak yaşlı bireylerin hem toplum içinde yaşlanmasına hem de
sağlıklarının ve işlevselliklerinin desteklenmesine yardımcı olmaktadır. Yaş dostu bir
şehir, toplum içindeki kuşaklararasında dayanışmayı teşvik ederek her yaştaki birey
arasında sosyal ilişkileri ve bağları kolaylaştırırken yaşlı bireylerde sosyal izolasyonun
azaltılmasını sağlayabilir. Ayrıca ihmal ve istismar riskini de azaltabilir (WHO, 2015:218,
Greenfield ve diğerleri, 2015).
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Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) dünyayı 2030 yılına kadar herkes için daha
iyi bir yer haline getirmeyi amaçlayan 17 hedeften oluşmaktadır. SKH’ne ulaşılması için
yaş dostu şehir anlayışının benimsenmesi çok önemli bir noktadır. Bu yaklaşımın tek bir
sektörle hayata geçirilmesi mümkün görünmemektedir. Ancak multisektöriyel bir
anlayışla yaş dostu şehirler inşa edilebilir. Bu bağlamda yaş dostu şehirler oluşturma
sürecinde yerel yönetimler, halk sağlığı uzmanları, mimarlar ve yaşlı bireyler arasındaki
ortaklıklar çok önemlidir. Yaş dostu şehir anlayışı ile dezavantajlı bir grup olan yaşlı
bireylerde eşitsizliklerin azaltılması sağlanabilir (Buffel ve Phillipson, 2016; SKH, 2019:4;
WHO, 2018:1). Özellikle sağlıklı ve aktif yaşlanmada mevcut engelleri ve fırsatları
anlamak için yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını ve tercihlerini belirlemek yaş dostu şehir
olmanın anahtarı olarak bildirilmektedir (WHO Age Friendly World, Son Erişim tarihi: 25
Mayıs 2021).
Günümüzde yaşanan ve tüm dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisi hem dezavantajlı
bir grup olan yaşlı bireyleri derinden etkilemiş hem de dünyadaki kentsel yaşamı yeniden
şekillendirmiştir. Ayrıca yaş dostu şehirlerin merkezinde olan aktif yaşlanma sürecini de
önemli derecede etkilemiştir. Bu nedenle COVID-19 pandemisinin yaş dostu şehirlere
olan etkisi konusunda farkında olmak toplumun sağlık ve refahı için önemli bir noktadır
(WHO Age Friendly World, Son Erişim tarihi: 27 Mayıs 2021; WHO, 2021).

COVID-19 PANDEMİSİ VE YAŞ DOSTU ŞEHİRLER
COVID-19, 2019 yılının Aralık ayında ilk olarak Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan
ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi solunum yolu belirtileri ile kendini gösteren yeni
keşfedilen bir korona virüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. COVID-19 salgını tüm
dünyayı etkilediği için Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir
(Sağlık Bakanlığı, 2020).
COVID-19 pandemisi, her yaşı etkilemekle birlikte dezavantajlı bir grup olan yaşlı
bireyleri daha çok etkilemiş ve yaşlı bireylerde eşitsizlikleri artırmıştır (RémillardBoilard ve diğerleri, 2021; WHO, 2021). Pandemi ile birçok kronik hastalığa
(hipertansiyon, KOAH, diyabet gibi) sahip olan yaşlı bireyler, genç yaştaki bireylere göre
daha yüksek morbidite ve mortalite oranına sahip olduğu için birçok kısıtlamaya maruz
kalmıştır. Bu süreçte günlük rutinleri, sosyal ilişkileri, aldıkları bakım ve destek değişim
göstermiştir. Pandemi sürecinde risk grubunda olan yaşlı bireylerin evde kalma
zorunlulukları aile, arkadaş ve çevresi ile olan ilişkilerini sosyal olarak kısıtlamış, fiziksel
ve zihinsel sağlıklarını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu zorunlu süreç onlarda sosyal
izolasyon, kaygı ve yalnızlık riskini artırmıştır. Bu nedenle, pandemi sürecinde sağlıklı
yaşlanmayı teşvik etmek için fırsatlar yaratılması daha önemli hala gelmiştir (WHO Older
people & COVID-19, Son Erişim Tarihi: 27 Mayıs 2021).
COVID-19 pandemisi, dünyadaki kentsel yaşamı da yeniden şekillendirmiştir (WHO
Age Friendly World, Son Erişim tarihi: 27 Mayıs 2021). Dünya Sağlık Örgütü, bu süreçte
ülkelere birçok eylem çağrısında bulunmuştur. Bunlardan biri de güvenli, sağlıklı ve
kapsayıcı mahalleler inşa edilmesi ile ilgilidir. Bu süreçte ulaşım sistemlerinin, su ve
sanitasyon tesislerinin iyileştirilmesi gibi sağlığı iyileştirme çalışmalarında yerel
yönetimlerin özellikle daha etkili oldukları vurgulanmaktadır (WHO, 2021). Ayrıca Dünya
Sağlık Örgütü bazı ülkelerde yerel yönetimlerin yaşlı bireyler ve sivil toplum kuruluşları
37

DEĞİŞEN DÜNYADA HEMŞİRELİK BİLİMİNE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIMLAR

(STK) ile iş birliği içinde olduğunu ve COVID-19 pandemisinin yaşlı bireylerin yaşamları
üzerindeki etkisini azaltmak için önemli önlemler aldıklarını da bildirmektedir (WHO Age
Friendly World, Son Erişim tarihi: 27 Mayıs 2021). COVID-19 pandemisi ile ülkemizin de
içinde bulunduğu birçok ülke yaşlı bireylerin izolasyonuyla ilgili bazı girişimler
başlatmıştır. Örneğin belediyeler ya da STK’lar, evde yaşayan güçsüz veya bağımlı yaşlı
bireylerin evde kısıtlanma sürecini mümkün olan en iyi şekilde geçirmeleri için birçok
girişimde bulunmuşlardır. Gönüllüler ya da esnaf tarafından market alışverişleri
yapılmıştır. Yine bazı süpermarketler açıldıkları ilk saati 70 yaşın üzerindeki müşterileri
için ayırırken, bazıları da yaşlı bireylere ödeme önceliği ayırmış veya yiyeceklerini
telefonla sipariş etmelerini sağlamıştır. Pandeminin başlangıcından bu yana, bazı
süpermarketler yaşlı bireyler için düşük fiyatlarla temel ihtiyaçlardan oluşan paketlerde
sunmuşlardır. Ayrıca ilaçların bir dernek, eczane veya kolluk kuvvetleri tarafından teslimi
sağlanmış, dolandırıcılık uyarısı ile ilgili broşürler dağıtılmış ve çevrimiçi dayanışma ve
yardımlaşma platformları da oluşturulmuştur (WHO, 2020a).
COVID-19 pandemisi ile ABD’de AARP Topluluğu da (AARP Network of Age-Friendly
States and Communities) yaşlı bireyler ve risk altındaki tüm yaş grupları için birçok
çözüm yolu önermiş ve uygulamıştır. Bu çözüm yolu önerileri ve uygulamaları ise şu
şekildedir.
✓ Yalnız yaşayan insanları kontrol etmek için çağrı programlarının kurulması,
✓ Taze gıdaya erişimin artırılması ve ihtiyacı olanlara gıdaların dağıtılması,
✓ İnsanların vakit geçirebileceği ve bilgi edineceği çevrimiçi programların
oluşturulması,
✓ Sosyal mesafenin korunması için toplu taşıma araç seferlerinin daha sık
aralıklarla yapılması,
✓ Sosyal mesafeli bir şekilde yürümek ve bisiklet sürmek için caddelerin trafiğe
kapatılması,
✓ Yayalar tarafından dokunmadan kullanılmak üzere yaya geçidi sinyallerinin
otomatikleştirilmesi,
✓ İşe gitmeden evde kalmalarını desteklemek için borçların ertelenmesinin
sağlanması,
✓ Online bilgilendirme etkinliklerinin yapılması sayılabilir (AARP, Son Erişim
Tarihi: 27 Mayıs 2021).
Toplumlarda temel sosyal hizmetlerin yetersiz sunulması güvensiz bir ortam
oluşmasına sebep olabileceği için yaş dostu şehir kavramı herkes için sağlık anlayışının
anahtarı olarak görülebilir (WHO, 2021).
Ayrıca birçok şehir, kentsel ve bölgesel planlamayla bağlantılı olarak sağlık
tehditleriyle karşı karşıyadır. Örneğin bulaşıcı hastalıklar aşırı kalabalık şehirlerde veya
temiz su, sanitasyon ve hijyen tesislerine yetersiz erişimin olduğu yerlerde daha hızlı
yayılabilmektedir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü sağlıksız ortamlarda yaşamanın 2012
yılında 12,6 milyon kişinin ölümüne sebep olduğunu bildirmiştir. COVID-19 pandemisi ile
şehirlerde güvenli mesafenin önemi de vurgulanmaktadır. Örneğin, pandemi sürecinde
İngiltere’de sosyal mesafe önlemleri kapsamında kaldırımlar genişletilirken alışveriş
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yapanların ana caddede bir mağazaya girmeyi beklerken yere sosyal mesafeyi
ayarlayabilecekleri işaretler konulmuştur (van Hoof ve diğerleri, 2021; WHO, 2020b).
Yaş dostu şehirlerin pandemi sürecinde aktif yaşamı destekleyebilecek çözümlerde
(örneğin, pandemi sürecinde yeşil alanlarını açık tutabilen şehirler) üretebilmesi
beklenmektedir. Eşbah-Tuncay ve Eşbah (2020) pandemi sürecinde hem aktif yaşamı
destekleyebilecek hem de sosyal mesafeyi koruyabilecek büyüklükte yeşil alanların
olmasının avantajlarının olduğunu bildirilmişlerdir. Ayrıca Tavares ve arkadaşları (2021)
tarafından yapılan sistematik derlemede de COVID-19 pandemisi sürecinde yaş dostu
sağlık hizmetlerinin olması ve uygulanmasının sağlık hizmetlerinin ana kullanıcıları olan
yaşlı bireylerin ihtiyaçlarına yönelik bakım açısından umut verici olduğu bildirilmiştir.
Pedell ve arkadaşları (2021) tarafından yapılan nitel çalışmada da COVID-19’un yarattığı
zorlukların bir sonucu olarak; dijital olarak etkinleştirilip yaş dostu şehirlere entegre
edilebilecek ve yaşlı bireylerin acil sosyal ihtiyaçlarını destekleyebilecek giyilebilir
teknolojilerin ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesinin bireylerin sağlık ve refahı
için eşsiz bir fırsat sunacağı bildirilmiştir.
Sonuç olarak günümüzde yaşanan ve tüm dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisi yaş
dostu şehirlerin merkezinde olan aktif yaşlanma sürecini önemli derecede
etkilemektedir. Bu nedenle, pandemi sürecinde özellikle sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmek
için fırsatlar yaratılması daha önemli hale gelmiştir. Ayrıca pandemi ile baş edebilmek için
hem yaşlı bireyler hem de diğer yaştaki bireyler yerel ve küresel düzeyde birbirleri ile
dayanışma içinde olmalılardır. Bu süreci atlatmaya çalışırken; kapsayıcı, sürdürülebilir ve
yaş dostu şehir ve toplumların oluşturulabilmesi çok önemlidir. Yaş dostu topluluklar
oluşturmak, yaşlı bireylerin hem toplum içinde yaşlanmasına hem de sağlıklarının ve
işlevselliklerinin desteklenmesine yardımcı olacaktır.
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GİRİŞ
Bir bilim ile sanattan müteşekkil hemşirelik insanla ilgilenir. Bakım verdiği birey
sağlıklı, hasta veya engelli olabilir. Henüz doğmamış, yeni doğmuş bebekler, çocuklar,
gençler, yetişkinler, yaşlılar uğraş alanıdır. Kişi, aile ve toplumun sağlık ve hastalık
gereksinimlerini karşılayan hemşire önemli rollere sahiptir. İyi bir hemşire bireyi
bütünsel olarak ele alandır ve kişiyi bütün yönleriyle değerleriyle ilgilenip bakım verendir
(Ünsal, 2017).
Hemşirelik insanların gereksiniminden doğmuş ve kişilere, aile ve toplumlara verilen
bütünsel bir hizmettir. İşlevsel ve rollerinin farklılaşmasına rağmen hemşirelik bireylerin
ve toplumun temel ihtiyaçlarına yanıt verme ilkesi korunmaktadır. Türk Hemşireler
Derneği (THD) hemşireliği; “bireylerin, ailelerin ve toplumun sağlığını ve esenliğini
korumak, geliştirmek ve hastalık halinde iyileştirmek amacına yönelik, hemşirelik
hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu
hizmetleri yerine getirecek bireylerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir
sağlık disiplini” olarak tanımlamıştır (Gedük, 2018). Hemşire toplumsal ve bireysel
sağlığın yükseltilmesinde, hastalıkların önlenmesinde, hastanın bakım ve rehabilitasyon
süreçlerinde hemşirelik bakımını planlama, uygulama ve değerlendirme yetkisinde olan
sağlık ekibi üyesidir. Hemşireliğin temel sorumluluğu; mevcut ve olası sorunlara karşı
bireyin ailenin ve toplumun fizyolojik ve ruhsal gereksinimlerinin bütüncül ve insancıl bir
yaklaşımla tanımlanması ve karşılanmasıdır (T.C Milli Eğitim Bakanlığı, 2012).

Hemşirelik tarihinde meslekteki değişimler hasta-hemşire ilişkisi açısından önemli
gelişmeler göstermiştir. Hemşirelik, paternalist yaklaşımı benimseyen bir meslek yerine
hastası ile iş birliği yapan ve hastasının kararlarına saygı duyan, hastanın sadece fiziksel
bakımına yönelen bir meslekten hastayı bir bütün olarak ele alan, iş merkezli çalışan bir
meslekten hasta/sağlıklı birey merkezli çalışan bir meslek haline gelmiştir. Ancak
özündeki sevgi ile şefkatle yaklaşım bakış açısını hep korumuştur (Perry, 2009).
Hemşirelik rollerine tarihi açıdan bakıldığında, geçmişten günümüze kadar
bireye/hastaya yardım etme amacının ve görevinin süregeldiği görülmektedir. Yakın
zamana kadar hemşirenin tek rolü hasta bakımı olarak algılanmıştır. Ancak hasta bakımı,
hemşirenin uygulayıcı rolü kapsamında bakım işlevlerinin sadece bir bölümüdür.
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Yaşanan bilimsel ve toplumsal hareketlerden hemşirelik rolleri de etkilenmiştir.
Hemşirelik rolleri geçmişte hastayı iyileştirmeye yönelik roller iken günümüzde
hastalıktan koruyacak ve sağlığı geliştirecek danışmanlık, eğitim ve rehberlik gibi sosyal
rollere doğru yönelmektedir (Gedük, 2018).
Sağlık sektöründe beş temel yeterlilik alanı hasta merkezli bakım, kanıta dayalı
uygulama, multidisipliner ekip anlayışı ile çalışma, kaliteyi geliştirmeye odaklanma ve
bilgi ve teknoloji kullanmak olarak belirtilmektedir. Hemşirelerin yeterlilik alanları;
profesyonellik, hasta merkezli bakım, liderlik, iletişim, kanıta dayalı uygulamalar, sistem
temelli uygulamalar, güvenlik, bilişim, kalitenin geliştirilmesi, ekip çalışması ve işbirliği
olarak ifade edilmiştir. Hasta merkezli bakımda bireylerin isteklerine, tercihlerine,
değerlerine ve ihtiyaçlarına saygı duyulmakla ve kişiyi bütüncül değerlendirmekle,
hastalık deneyimleri keşfedilmektedir. Böylece hasta hemşire ilişkisi kurulmaktadır
(Mason, 2011).
Amerikan Hemşireler Birliği (American Nurses Association-ANA) (2004)
standartlarına göre temel hemşirelik rolleri; uygulama, değerlendirmek, tanılamak, amaçhedef belirlemek, planlamak, uygulamak, çıktıları değerlendirmek, profesyonel
performans; performans değerlendirme, kalite geliştirme, eğitim, araştırma, iş birliği,
kaynakları kullanma, etik, liderlik olarak tanımlanmıştır. Uzman hemşirelik rolleri: Vaka
yönetimi, konsültasyon, sağlığı iyileştirmek ve geliştirmek, eğitim, reçete etmek,
yönlendirmek, kendi performansını değerlendirmek, interdisipliner çalışma olarak
belirtilmiştir (Gedük, 2018).

YÖNTEM
Bu yazı derleme türünde olup, hemşire kelimesinin anlamından yola çıkılarak bakım
kavramı ve hemşirelikte bakımın özünde yer alan sevgi teması üzerinden felsefi bir bakış
ortaya konacaktır.

SONUÇLAR
Hemşire Kelimesinin Anlamı
Hemşire, Farsça hamşīre; şīr süt sözcüğünden hem önekiyle birleştirilip türetilmiştir.
Sütdaş, kız kardeş manasına gelmektedir (Türkçe Sözlük (TDK), 2021).

Şıra Kelimesinin Anlamı ve Özellikleri
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Şıra Arapça şry kökünden gelen şirā satın alma sözcüğünden gelmektedir. Türk dil
kurumu sözlüğünde şıra, henüz mayalanmamış üzüm suyu. Bazı meyve ve sebzelerin
özü, elma, dut, incir vb. şırası olarak ifade edilmiştir (Türkçe Sözlük (TDK), 2021).
Şıra, Türk mutfağında kısmen fermante edilmiş üzüm veya elma suyundan yapılan alkolsüz
bir içecektir. Tadı, içerdiği yüksek orandaki fruktozdan dolayı tatlıdır. Kırmızı
toprak rengindedir. Serinlemeye, günlük su ihtiyacını karşılamaya, bağışıklığı
güçlendirmeye ve daha birçok faydasına karşın şıra özellikle genç nesil arasında pek
bilinmemektedir. Şıra, geleneksel içeceklerimizden biridir ve faydalarının yanı sıra
lezzetiyle de büyük bir ilgiyi hak etmektedir. Genellikle şerbet ve şurup ile karıştırılsa da
şıra tamamen doğal bir içecektir. İçerisinde herhangi bir tatlandırıcı ve aroma verici katkı
maddeler olmadan yalnızca mayalanarak üretilir. Şıranın tadı, kokusu ve dokusu tercih
edilen meyveye göre çeşitlilik gösterir. Şıra çeşitleri, taze veya kuru meyveler kullanılarak
yapılabilir.
Üzüm, incir, elma, dut gibi meyvelerden elde edilen içeceklerden biri olan
şıra, Osmanlı mutfağının tarihi içeceklerinden biridir. Günümüzde ülkemizde geleneksel
lezzetler arasında yerini koruyan şıra, sadece ülkemizde değil birçok ülkede de
sevilmektedir. Bu içeceğin yapımında bitki kullanılmaz. Şıra bir şerbet ya da şurup
değildir. Mayalanma işleminden geçer sonunda içime hazır hale gelir. Şıra için katkı
maddesi eklenmez. Yapılışı: 4 su bardağı içme suyu,1 su bardağı siyah kuru üzüm ya da
yaş üzüm malzemelerini oluşturur. Kara üzümler robotta çekilir, üzerine 4 su bardağı su
eklenir. Kavanozun kapak kısmına tülbent gerilir ve karanlık bir yerde saklanır. Yaklaşık
3 gün geçtikten sonra kavanoz içindeki su süzülür ve ayrı bir kaba aktarılır. Mayalanma
esnasında limon tuzu eklenmesi bozulmasını önler.
Çalışmalarda üzüm şırası A, B1, B2, C vitaminlerini içerdiği, canlılık ve enerji verdiği,
doğal antioksidan etkisinin olduğu, kanın temizlenmesini ve vücudun zararlı
maddelerden arınmasını sağladığı belirtilmektedir. Ödem çözücüdür, potasyum oranı
yüksektir ve kan hücrelerinin gelişimini destekler. Demir eksikliğini önler, cildin yağdan
ve sivilceden arınmasın sağlar, karaciğer detoksu sağlar, kabızlığı iyileştirir, bağırsakların
temizlenmesini ve yağ yakımının hızlanmasını sağlar. Damar temizleyen bir etkiye
sahiptir ve kalp hastalıklarını önler (Gülcü ve ark., 2008).

Ham Kelimesinin Anlamı ve Özellikleri
Ham meyve için henüz yenecek olgunluğa gelmemiş, olgunlaşmamış ve doğal
durumunda bulunan, işlenmemiş madde anlamında belirtilmiştir (Türkçe Sözlük (TDK),
2021).

Meyvelerin Kültürümüzdeki Yeri
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Tarih öncesi çağlardan beri yetiştirilen üzüm ve elma, Türk halk kültüründe beslenme
ihtiyacını karşılayan önemli bir sağlık kaynağı olmasının yanı sıra sözlü kültür geleneği
içerisinde ayrı bir yere sahiptir. Halk edebiyatında, türkü, bilmece, atasözü, deyim, masal
ve efsanelere konu olan üzüm ve elma yer almıştır.
Üzüm folklorumuzda da evlat sahibi olma, evlenme ve düğün âdetleri, bâde içme,
inanışlar ve halk hekimliğinde hem şifa verici hem de sembolik değerleriyle; güzellik,
bereket, kan, can, aşk ve sağlığın sembolü olduğu yönüyle kullanılmaktadır (Şenocak,
2007).

Elma Anadolu’da bolluk, bereket, üreme simgesidir. Sağaltma ve iletişim sembolüdür.
Elmanın halk hekimliğinde de geniş bir kullanım sahası vardır. Elmanın yağı, ezilmeden
ileri gelen yara ve ağrılara kullanılmaktadır. Elma, boğaz ağrısı için de kullanılan bir
sağaltmadır. Elma, közlenerek ağrıyan boğaza sarılmaktadır. Bazı çaylar demlenirken
kokulu olması için içine elma atılmaktadır. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan
elma, çocuk sahibi olmada, evlilikte, ölümde, ömrü uzatmada, çeşitli hastalıkların
tedavisinde, kozmetikte kullanılmaktadır (Altun, 2008).
İncir ülkemizde yabanî olarak yetiştiği gibi kültürü yapılan bir bitki özelliği de taşıyan
bir üründür, Anadolu’da çok eskiden beri yetiştirilmektedir. Boğazköy metinlerine göre,
Hititler devrinde Anadolu’nun başlıca meyveleri arasında sayılan ve Hitit ekonomisinde
büyük yeri olduğu belirtilen incir, aynı zamanda şarabın yanı sıra diğer meyveler (üzüm,
elma), gıda maddeleri ve eşyalarla birlikte genellikle kültte tanrılara sunulan ve kutsal
yerlere konulan bir meyveydir. Hititlerin Telipinu efsanesinde Telipinu’nun geri gelmesi
için yapılan büyüde, diğer meyvelerle birlikte özellikleri belirtilerek sayılan incirden
“nasıl içinde bin tohum varsa” diye bahsedilmektedir. Bu bulgular, Hititlerin incir
yetiştirmekte olduklarını ve o devirde Anadolu’da incirin meyvecilikte önemli bir yeri
olduğunu ortaya koymaktadır. Anadolu yarımadasında yabanî olarak yetişen ve ana
vatanı Anadolu sayılan incir, bir kültür bitkisi olarak Akdeniz çevresine, parlak
medeniyetler gerçekleştiren Fenikeliler, Yunanlılar ve Romalılar tarafından yayılmıştır.
Bileşiminde fosfor, kalsiyum, demir, magnezyum, B1 ve B2 vitaminleri ve % 60-70
oranında şeker vardır. Günümüzde şırası dahil bir çok şeklide incir üretimi ve tüketimi
yapılmaktadır (Günal, 2008).

Dutun, kültüre alınan meyve türleri içerisinde soğuk hava koşulları geçmeden asla
tomurcuklarını sürmeye başlamayan, en tedbirli ağaçlara sahip olması nedeni ile akıl ve
sabrı sembolize ettiği kabul edilmektedir. Nitekim dut özellikle karasal iklimin hüküm
sürdüğü yörelerimizde dahi yetiştirilebilen bir meyve türü olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ülkemiz, bütün bölgelerinde yetiştirilen dut ağaçları ile tam bir koleksiyon bahçesi
görünümündedir. Ülkemizde hemen her ilde dut üretimi yapılmaktadır. Meyvecilik
kültürü çok eskilere dayanan ülkemiz, dutun anavatanlarından ve doğal yayılış
alanlarından olmasına karşın, bu genetik potansiyel yeterince değerlendirilememektedir.
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Günümüzde taze tüketiminin yanı sıra işlenmiş ürünlerinin de besleyici özelliği sayesinde
dut önemli bir potansiyele sahiptir. Yetiştiği yörelerde meyvesinden pekmez, reçel, pestil,
dut ezmesi, meyveli dondurma, cevizli sucuk, sirke, meyve suyu konsantresi, ispirto gibi
ürünler yapılmaktadır. Özellikle karadut suyu son yıllarda oldukça yaygın bir içecek
haline gelmiştir (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 2013).

SÖZLÜKLERDE HEMŞİRE
TDK sözlüğünde hemşire doktor tarafından acil durumlar dışında yazılı olarak verilen
tedavileri uygulamak, hastanın bakımını düzenlemek, denetlemek ve değerlendirmekle
görevli ve yetkili sağlık çalışanı ve kız kardeş, bacı anlamında kullanılmıştır.
Nurse etimolojik kökeniyle İngilizce’de fiil olarak 1530'larda emzirmek, bir bebeği
beslemek, 1520'lerde çocuk yetiştirmek, yiyecek sağlamak, beslemek, büyütmek,
1300’lerden itibaren beslemek sözcüğü kısmen hemşireliğin etkisiyle değiştirilmiş,
1540'larda büyümeyi canlılığı teşvik etme, 1736’larda hastalık, halsizlik içinde olmayla
bağdaştırılarak kullanıldığı kayıtlara geçmiştir (https://www.etymonline.com, 2021).
İsim olarak Nurse 1200’lerde emziren, bebeği besleyen, eski Fransız norrice'den türeyerek
üvey anne, süt hemşire, dadı manasında, geç Latince nutricia hemşire, mürebbiye, öğretmenlik
anlamında kullanılmıştır. İngilizce’de kelimenin modern biçimi 14. yy sonlarından kalmadır.
16. yy’a kadar çocuğa bakan kadın hizmetli, (teknik olarak bir hemşire). 15. yy başlarından
itibaren koruyan, besleyen, eğiten, değer veren kişi olarak, 1580'lerde İngilizcede hasta güçsüz
kişilere bakan kişi anlamında kullanıldığı kaydedilmiştir (https://www.etymonline.com,
2021).

Bu yazıdaki değerlendirme amacım; nasıl ki şıra bir meyvenin özenli işlemden
geçirilerek elde edilen değerli özütü olduğu gibi, hemşirenin de ismiyle münhasır olarak
bakımla, güzel ahlak, etik değerler ve sanatı yoğurduğunda özündeki sevgiyi bakımın
odağına koyarak hasta bireyin içindeki yaşam sevgisini ortaya çıkaran güç olduğunu
vurgulamaktır. Diğer amaç önemli meyveye benzer şekilde hemşirenin öneminden
bahsetmek diğer bir amaç ise hemşire kelimesi kökeninde yer alan süt ile beslenmede
oluşan anne-bebek iyilik halinin hemşire-hasta arasında da tezahür edebileceğine dönük
ileri araştırmalara bir ışık yakmaktır.
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BAKIM KAVRAMI
Türk Dil Kurumu tanımına göre; bakım bakma işi, bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir
durumda kalması için verilen emek, beslenme, giyinme gibi gereksinimleri üstlenmek
anlamına gelmektedir. Bakım (care) terimine İngilizce’de nursing, responsibility,
supervision, attendance anlamlarıyla karşılaşılmaktadır. Nursing bakım, beslemek, bakıp
büyütmek. Responsibility sorumluluk, yükümlülük, mesuliyet, bakım. Supervision
denetim, uyarı, ihtimam, üzerine titreme, nezaket, bakım. Attendance refakat, huzur ve
bakım anlamına gelmektedir (https://www.etymonline.com, 2021). Hemşirelik
sözlüğünde bakım eylem olarak korumak, yardım etmek, sevgi, beslemek, düşünmek,
özen göstermek ve empati anlamlarına gelmektedir (Boz, 2018).
İngilizce sözcük tanımlarında "care" kavramı, koruma, sakınma, dikkat, kaygı
anlamları taşımaktadır. Hemşirelik kuramları bakım kavramını felsefi, psikolojik ve
antropolojik boyutta irdelemektedir. Literatürde, sağlık çalışanları, hemşirelik eğitimi
sürecinde olan öğrenciler ile hasta ve ailelerinin bakım kavramına yönelik algıları
incelenmiştir. Vurgulanan ortak temaların, saygı, duyarlılık, katılım, değer verme olduğu
görülmektedir. Bakım kavramının tanımının kolay olmadığı çoğunlukla ilişkisel bir
kavram olduğu şefkat, duyarlılık, değer verme, katılma, ahlaki zorunluluk, terapötik
müdahale, ilişki, bilgi verme, hasta ve ailelerinin hemşirelerden açık ve net bilgiler alma,
soruların cevaplanması ve beklentilerin de kavramın içinde yer aldığı ifade edilmektedir.
Bakım kavramı, hemşirelik eğitiminde, sağlık yasasında, hemşireler için etik kodlar gibi
bazı temel mesleki konu alanlarının odak noktasında yer alır . Bu kavram, hemşireliğin
temel çatısını oluşturmasına karşın hemşirelik literatüründe henüz tam anlamıyla
açıklanamamıştır. Farklı hemşirelik kuramcılarına göre bakım kavramının anlamları
değişebilmekte, bazen sadece fiziksel girişimlerle sınırlandırıldığı ve tam olarak
anlaşılamadığı için cevaplanamamış bazı soruları yapısında barındırdığı görülmektedir.
Bakım yapmak; iyi durumda kalması, iyi işlemesi vb. için elden geçirmek, eksiğini
gidermek olarak belirtilmiştir. Bakmak eylem olarak; bir şeyin gelişmesi ve iyi durumda
kalması için emek vermek, besleyip büyütmek, geçimini sağlamak, uğraşmak gözetmek,
ilgilenmek, önem vermek ve aldırmak kavramları ile açıklanmıştır. Bakım kavramıyla
bağlantılı olan ve bazen aynı anlama gelen bir başka kavram ise hemşire “nurse” dir.
İngilizce “nurse” sözcüğünün hem fiil hem isim anlamı vardır. İsim olarak, en çok
hastalara bakmakta uzmanlaşmış kişi olarak belirtilmektedir. Fiil olarak, dikkat etmek,
bakmak, beslemek anlamları da vardır (Öner ve ark., 2011).
Literatürde kavramın kapsamlı gözden geçirmesini Morse, Solberg, Neander, Battorf
ve Johnson (1990 yapmıştır. Bakım; ahlaki bir zorunluluk, bir duygulanım, bir insan
özelliği, kişilerarası etkileşim ve terapötik müdahale olarak tanımlanmaktadır. Bir
çalışmada Brilowski ve Wendler (2005), bakımın beş özelliği olduğunu belirtmişlerdir.
Bunlar, ilişki, değişkenlik, kabul, tutum ve eylem veya yapma olarak sıralanmıştır. Bir
çalışmada bakım, varlık bilimi (ontoloji) veya var olmanın bir yolu olarak diğer insanları
kabul eden kişilerarası ilişki, bir eylem olarak da dokunma, huzur, yeterlik ve hemşirelik
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bakımı olarak tanımlanmıştır. Finfgeld-Connett, bakım vermeyi; kişilerarası süreçte
duyarlılık ve samimi ilişkiler çerçevesinde şekillenen hemşirelik uygulamaları olarak
tanımlamaktadır. Bu süreçte hastanın gereksinimi, hemşirenin deneyimi ve ahlaki
temeller öncelikli konulardır. Bakım, insanın itibarı, saygı ve acı çeken insan için
gerçekten orada olmayı kapsar. Birisi için orada olmak, insana karşı sevgi, şefkat ve
duyarlı olmak anlamındadır (Öner ve ark., 2011).
İlk hemşire kuramcılardan Nightingale hemşirelik bakımında, içsel iyileşme çevresini,
sevgi, bakım, merhamet, yaratıcılık, zarafet, dürüstlük, hayal, içtenlik, ö z farkındalık,
güven olarak tanımlamıştır (Boz, 2018). Leininger’e göre bakım bireylere, içten sevgiyle
destek, empati, şefkat, yardım etme, teşvik etme, güven verme, bireyselleştirilerek yapılan
uygulamadır (Aydın, 2014). Leninger “bakım hemşireliktir ve hemşirelik bakımdır”
ifadesini kullanarak konunun meslek için ne denli önemli olduğunu ve aslında ayrı gibi
görünen bu iki kavramın bütünün birer parçaları gibi işlev gördüğünü vurgulamaya
çalışmıştır. “Hemşirelik bakımı” ve “hemşirelik uygulaması”, “bakım” ve “bakım verme”
kavramları birbirinin yerine kullanılabilmektedir (Öner ve ark., 2011). Swanson bakımı,
kişinin beslenmesi bakılması olarak tanımlamıştır. Bakım, hemşireliğin “özü” can alıcı
noktası olarak görülmekte, bakımın özünde ise sevgi, yardım etme, değer verme, şefkat,
empati, iletişim, düşünme, özen gösterme, güzel ahlak, eğitim ve saygı bulunmaktadır
(Aydın, 2014).
Hemşire kuramcılardan J. Travelbee hemşireliği insan insana ilişki, hemşire hasta
etkileşimi olarak tanımlamıştır. Hasta bireylerin bakım kavramına bakışları, sosyokültürel durumları, demografik değişkenleri, beklenti, gereksinimleri, değerleri,
deneyimleri, hemşirelerin onlara destek vererek, saygılı, kibar davranmalarıyla
etkilenmektedir. Hemşirenin sorumluluğu kişiye gereksinimleri doğrultusunda bireysel
bilimsel bakım vermektir (Aydın, 2014). Jameton, hemşirelik mesleğinin ahlaki açıdan
değerli bir görev olduğunu, çünkü “hastalarla ilgilenme ve tedavi etmenin, acı çeken kişiyi
rahatlatmanın ve korumanın tüm insanlık kültürünün temel yararları olduğunu” söyler
(Okuroğlu ve ark, 2014). Ray (1987) bakımı, organizasyonlar içinde bakım üzerine
odaklanmıştır. Hemşirelik bakımı, bağlamsaldır ve organizasyon tarafından etkilenmiştir.
Bakımın anlamı, onkoloji, yoğun bakım, acil ve hastanenin diğer bölümlerine göre
farklılaşmaktadır. Örneğin, yoğun bakım ünitesinde monitör, ventilatör, ilaç tedavileri
gibi daha çok teknik bakımda yoğunlaşma varken onkoloji ünitesinde spritual bakım daha
önceliklidir (Öner ve ark., 2011).
Watson’a (1985) göre bakım verme (caring), hemşireliğin esasıdır ve hemşirelik
uygulamasının merkezi ve birleştirici odak noktasıdır. Bakım, sanat ve bilim yönüyle
tanımlanmıştır. Bakımın hemşire ve hasta arasında karşılıklı olarak yarar ve büyüme
süreci olduğu belirtilmektedir. Bakım, sevgiyle bakma bilinci, değerler ve dürtülerden
oluşmaktadır. Ayrıca Watson bakım verme sürecinde hemşire ve hastanın geliştiğini bu
süreçten yararlandıklarını ifade etmektedir (Öner ve ark., 2011). Roach (1984), felsefi bir
bakış açısına göre bakım vermeye (caring) odaklanmıştır. Bakım verme, basit bir
duygusal veya tutumsal tepki değildir. Bakım tümüyle eylem şekli ve var olma yolu olarak
görülmüştür. Roach (1984), profesyonel bakım vermeyi (caring), içinde yönetsel,
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duygusal ve bilişsel becerileri kapsayan insan davranışı olarak değerlendirmektedir
(Öner ve ark., 2011). Benner ve Wrubel’e göre bakım, hasta ile hemşire arasında
etkileşimli bir süreçtir. Bakım uygulamaları, hasta savunuculuğu ve bireyin büyüme ve
gelişmesine yardımcı olacak gerekli koşulların sağlanması olarak belirtilmiştir. Hastalar
her zaman aynı değildir. Her birey, farklı tecrübe, değer ve geçmişe sahiptir. Dolayısıyla
sağlık bakım çalışmalarında kültürel bakımın önemi vurgulanmıştır (Öner ve ark., 2011).
Hemşireler hastaya danışmanlık rollerini kullanarak bireylere sosyal destek
sağlayabilirler ve hastayla hemşire arasında etkileşimle bakım yardımı ile bir sosyal sevgi
bağı aralarında kurulur. Hastanın doğru sağlık davranışlarına adaptasyonu bu sayede
kurulur ve arada bağ oluşur (Akarsu ve ark., 2017). Hemşireler, bakım gereksinimi olan
kişiye hizmet verirken, insanın değer, inanç ve tutumlarını, eylem ve davranışlarını
bütünsel olarak ele almalıdır ve bireyin en iyi hizmet alma haklarına sahip olduğuna
inanmalıdır. Bu düşünce hemşirelik bakımında etik sorumluluktur (Okuroğlu ve ark,
2014).
Ahlak felsefesi yani etik birey eylemlerinin dayandığı ilkeleri konu alan felsefi
disiplindir. Etik yanlışları doğrulardan ayırt edebilmek için ahlak kavramını inceler.
Hemşirelik felsefe ile ilişkilidir ve bir sağlık bakım bilimidir (Okuroğlu ve ark., 2014).
Değer felsefesi etik alt alanında sevgi merkezli yaklaşımın etkisi ile değerlerin öznesi ve
nesnesini yalnızca insan oluşturmaz, diğer canlılar ve cansız nesneler de değer alanı içine
girer. Etik ilişki, gerçek olarak yaşanan ilişki olup ilişkide bulunan kişiler gerçek
bireylerdir. Etik ilişki, olayların akışınca bireylerce yaşanan, sürekli oluşum içinde olan ve
tarihsel gerçekliliği olan ve bir kez kurulunca değiştirilmeyince farklılık göstermeksizin
geçerli ve iletişime geçenlerin eylemlerine sınırlar getiren bir ilişkidir. Hemşirelik bakım
etiği değerleri temel alır. İyi hemşirelik uygulamaları nelerdir? İyi eylemlerin engelleri
nelerdir? Mesleki eylemlere dönük sorumluklar nelerdir? gibi soruları cevaplamaya
çalışır (Okuroğlu ve ark, 2014). Değerler bireylerin sorumluluklarını yansıtmakta,
algılarını etkilemekte ve davranışlarına yön vermektedir. Meslek tarafından benimsenen
ve kazanılan değerler standartların gelişmesini sağlamaktadır. Bakımın kalitesi
çalışanların sahip olduğu profesyonel değerlerin aynasıdır. Profesyonel değerler ise
uygulamaların kaynağıdır. Hastalarla, meslektaşlarla diğer meslek grupları ve toplumla
etkileşimlerde rehberlik ederler. Hemşireler hizmet sundukları toplumda, davranış ve
tutumlarını savunurken, gerekçelerini açıklarken ve etik ikilemlerle karşılaştıklarında
karar verirken bir takım dayanaklara gereksinim duyarlar. Bu dayanaklar etik ilkeler ve
profesyonel değerlerdir (Göriş ve ark., 2014).
Erdem etiği belirli ilkelere sahip, ilkeler listesine benzer bir erdemler listesi olan, bir
ahlaksal ikilemle karşılaşıldığında bir çözüm önerisi getirebilen bir kuramdır, sadece
“Nasıl bir insan olmalıyım?” sorusuna yanıt vermez, aynı zamanda “Ne yapmalıyım?”, “Ne
yapmam gerekir?” sorularına da yanıt verme çabasındadır. Eylem ve erdemin birbirini
gerektirmesi gibi, karakter özellikleri ve ilkeler de birbirini gerekli kılar. Bu bağlamda,
erdem etiği kuramı, “(kişisel) özellikler olmadan ilkeler boş, ilkeler olmadan (kişisel)
özellikler kördür. Faydacı kuramın, doğru eylem ile eylemin sonuçları, eylemin sonuçları
ile mutluluk kavramı arasındaki bağlantıyı iki temel önermeyle açıkladığı düşünülür.
Deontolojik kuramlarda da doğru eylem, ahlak kuralı ve rasyonellik arasında kurulan
bağlantılara ilişkin temel önermeler ve bunlardan türetilmiş alt önermeler olduğu dile
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getirilir. Deontolojik ve faydacı kuramlara bakılarak, bu ikisine rakip olarak gösterilen
“yeni normatif kuramda” da benzer bağlantıların olduğu, doğru eyleme ilişkin onun da bir
tanımının bulunduğu, eylemlerin nasıl olması gerektiğine, ne yapmamız gerektiğine
ilişkin tanımları içeren benzer bir iskeletinin olduğu savunulur. Faydacılığın doğruyu iyi
açısından tanımlaması, deontolojinin iyiyi doğru olması açısından tanımlaması gibi,
erdem etiği de (erdemli) eyleyen sağlık bakımında iyiyi ve doğruyu tanımlayabilir (Tepe,
2001).
Hemşireliğin temelini oluşturan bakım, bir bütünü işaret eden bireyin sağlığını
geliştirme, koruma ve hastalık durumunda iyileştirme sürecine yönelik olarak yardım
işlevlerinin bütününde yer alan inanç, değer, tutum, davranışlar dizgesidir. Hemşire,
birey, aile ve toplumun sağlık için yardım gereksinimini karşılarken, bilim ve sanatını etik
değerlere katarak gerçekleştirir (Okuroğlu ve ark, 2014).
Bakım çok boyutlu bir kavramdır. Bakım kavramının tanımı bireylerin kültürleri,
değerleri, tecrübeleri ve diğerleriyle olan ilişkilerinin sonuçlarından oluşur. Bakım
davranışında temel amaç, her zaman hastaların acısını kültürel atmosfere uygun olarak
azaltmaktır. Bu amaçla verilen bakım, insanın yaşamında pozitif yönde farklılıklar
sağlayacaktır. Hemşirelerin sağlık bakım hizmetlerinde bakımın uygulanmasında önemli
rolleri vardır. Hemşirelerin çok sık değişen sağlık uygulamalarında sağlıklı ya da hasta
bireye ve ailelerine gerekli bakımı anlamlı verebilmeleri için hemşire-hasta ilişkisinin
sağlam temeller üzerine kurulması gereklidir. Umursama, şefkat, duyarlılık, değer verme,
ahlaki davranma, terapötik müdahale, iletişim, bilgi verme temalarının “bakım” kavramı
içinde yer aldığı görülmektedir. Bakım kavramının tanımının netleştirilmesinin zorluğu
nedeniyle modern hemşirelik bakım uygulamalarının kapsamını belirleyebilmek için bu
kavramın araştırılmasına gereksinim vardır (Öner ve ark., 2011).

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. 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. Böylece hemşirelikte hemşirelikte değerler kavramları ön plana
çıkmıştır (Göriş ve ark., 2014).
Bizim kültürümüzde anne şefkatiyle hasta ve gereksinimi olanlara bakım, yardım,
çocuk bakımı, tarihten günümüze hayatın odağında bulunmaktadır. Toplumsal ahlaki
davranışlarımızın özünde sevgi yer almaktadır. Yunus Emre’nin “Ben gelmedim dava için,
benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim” deyişiyle
özdeşleşen kültürümüzün sevgi özlü bakış açısı tüm alanlarda olduğu gibi hemşirelik
mesleğine de yansımıştır.
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Özetle;
Hemşirelik; felsefe, kavram, kuram, uygulama ve araştırma üzerine kurulmuş bilimsel
sağlık bakım disiplinidir. Hemşireliğe yön veren temel kavramlar, insan, çevre, sağlık,
hastalık ve hemşireliktir. Birey hemşire ahlaki ilişkisi yardım temellidir. İnsanı, biyolojik,
psikolojik, sosyal, kültürel, manevi boyutlarıyla değerleriyle inceleyen bakım veren
hemşire onun biricik eşsiz olduğunu göz önünde bulundurur. İnsanın tüm boyutlarına yön
veren değer ise içindeki sevgidir.
Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) ve Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) en önemli
durumun sağlıklı/ hasta bireyin esenliği olduğunu vurgulayarak, temel değerin yararlılık
olduğunu kabul etmişlerdir. Hemşirelik mesleğinde alturizm, eşitlik, insan onuru, adalet,
sevgi ve doğruluk olarak adlandırılan temel değerler yer almaktadır. Hemşirelerin sahip
olduğu değerler, sağlıklı/ hasta bireylerle, meslektaşlarıyla, diğer ekip üyeleriyle ve
toplumla etkileşimine rehberlik etmekte, değer yüklü uygulamalar konusunda karar
vermelerine yol göstermekte ve hemşirelik uygulamaları için temel oluşturmaktadır.
Değerler; yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumu gibi sosyo-demografik
faktörlerden etkilenebilmektedir. Hemşirelik mesleği için çok önemli bir kavram olan
hemşirelik, bakım ve değerlerin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, bu konuya gerek
mesleki gerekse hizmet içi eğitimlerde yer verilmesi önem taşımaktadır. Hemşirelik
kavramı algısının istenilen konuma gelebilmesi için hemşirelerin bilimsel bilgileri takip
etmeleri, bilimsel toplantı ya da kongrelere katılmaları önemlidir. Hemşirelerin
desteklenmesi gerekmektedir. Hemşirelikte sevgi gibi değerlerin geliştirilmesi için
düzenli aralıklarla eğitimler düzenlenmelidir (Göriş ve ark., 2014).
Nasıl ki hemşire kelimesinin kökeninde yer alan süt ile beslemede olduğu gibi, anne
bebek arasında destek, bağ, iyilik hali gibi olumlu etkiler oluşuyor ise hemşire ile hasta
arasında da benzer bağlar oluşur. Günümüzde anne bebek bağlanması konusunda
nörobiyoloji araştırmaları hızlanmış ve beyin bölgelerinde aktive olan bölümler
incelenmektedir ancak hemşire hasta arasındaki etkileşime dönük ileri çalışmalara
gereksinim olduğu bu yazıda belirtilen hemşire kelimesinin bizde oluşturduğu
çağırımlara dayanılarak önerilebilir. Nasıl ki şıra bir meyvenin özenli işlemden geçirilerek
elde edilen değerli özütü olduğu gibi, hemşire de ismiyle münhasır olarak bakımla, güzel
ahlak, etik değerler ve sanatı yoğurduğunda özündeki sevgiyi bakımın odağına koyarak
hasta bireyin içindeki yaşam sevgisini ortaya çıkaran güçtür. Nasıl ki elma, üzüm, dut,
incir, Türk tarih ve kültüründe özel anlamlara sahip ve her alanda çok kullanılan önemli
meyvelerdir. Hemşirelik de insan yaşamında, bilim alanları içinde bireyi sağlığına sevgi
ile kavuşturan rehber olarak önemli konuma sahiptir.
Kalpler silahla değil, sevgi ve yüksek gönüllülükle yenilirler. Sevgi ne kadar büyük
olursa çilesi de o kadar büyük olur. Baruch Spinoza.
Hakîki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde de eksilmeyen
sevgidir. Yahyâ bin Muâz-ı Râzî.
Sevip ağlamak istiyorsanız kalbinizi, ağlayıp sevmek istiyorsanız aklınızı
kullanın. Ayn Rand.
Sevgi, sevmesini bilene çok yakın olan, aklı ile anlamak isteyene de bir o kadar
uzaktır ve gizlidir. Alexis Carrel.
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Sonuç olarak sevgi kalplerin anahtarıdır, hemşireler ise verdikleri bakım ile
hastaların ruhuna, kalbine hitap eden gönül ehlidir.
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GİRİŞ
Afetler sadece sağlık kurumlarını ve sağlayıcılarını önemli ölçüde etkilemekle kalmaz,
aynı zamanda dünya çapında insanların yaşamlarını ve ülke ekonomilerini etkiler.
Örneğin, son 10 yılda 2,6 milyardan fazla insan afetlerden etkilenmiştir (WHO, Disaster
Risk Management for Health: Overview). Afetlerin sağlıkla ilişkisi hakkında bilinmesi
gereken üç önemli şey vardır. Birincisi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından afet, insan
yaşamını sona erdirebilecek veya sağlıkla ilgili zararlara neden olabilecek ve sağlık
kurumları da dahil olmak üzere birçok kuruluş tarafından yeterli insan gücü, kaynak,
hazırlık, planlama, müdahale ve iyileştirme ile acil müdahale gerektiren herhangi bir olay
olarak tanımlanmaktadır (WHO, Definitions: Emergencies). İkincisi, hastanelerin afetlere
etkin bir şekilde müdahale edebilmeleri için kapasitelerini artırmaları gerekir; büyük
ölçekli afetlerin hastaneler üzerinde çok olumsuz etkileri vardır (Verheul ve Dückers).
Üçüncüsü, en büyük sağlık hizmeti sağlayıcısı grubu olarak hemşirelerdir ve yaralı
insanlara ve ailelerine bütüncül bakım sağlamada kritik roller oynarlar.
Afet yönetimi süreçlerinin eksikliği, kaotik, etkisiz müdahale ve bakım önlemleri
yaratır. Afet yönetimi süreçleri, toplulukları, aileleri, bireyleri ve hastaneleri
etkileyebilecek risklerin belirlenmesiyle başlar. Afet risklerini belirlemek çok zor ve
hükümetler ve ilgili kurumlar için büyük çaba gerektirse de afet yönetiminde temel ve
gerekli bir adımdır (Lantada, Carreño ve Jaramillo). İkinci adım, eğitim ve öğretimin yanı
sıra tatbikatların yürütülmesini ve plan ve politikaların geliştirilmesini içeren hazırlık
aşamasıdır (Al Thobaity, Plummer ve Innes) (Hammad, Arbon ve Gebbie). Üçüncü adım
olan afet müdahalesi, bir afet başladıktan sonra başlar. Müdahale kodları hastanelerde
duyurulur ve hastane personeline afet olduğunun bildirilmesi, afet planının
etkinleştirilmesi, afet kapasitesinin artırılması, yaralıların kabulü ve bakımlarının
yapılması, diğer kurumlarla iletişim ve koordinasyonun sağlanmasını içerir (Arbon,
Cusack ve Ranse) (S. Hammad, P. Arbon ve K. Gebbie). Son adım, ana odak noktasının
normal günlük rutinlere geri dönmek olduğu olağanüstü durum kurtarmadır. (Al
Thobaity, Plummer ve Williams). Bu gibi durumlarda ön saflarda yer alan hemşireler
dahil tüm sağlık çalışanları bu süreçleri takip etmelidir. Ayrıca, tüm hastanelerin afet
yönetiminin bütünsel olmasını ve yalnızca müdahaleyi değil tüm aşamaları içermesini
sağlayacak plan ve politikaları olmalıdır.
Bir afet sırasında hastaneler çok kısa süre içinde mağdurları ve ailelerini kabul
ederler. Bu nedenle hastane yöneticileri ve karar vericiler, hemşireleri afetlere hızlı ve
etkin bir şekilde müdahale etmeye hazır hale getirmelidir. Bütünsel afet hazırlığı için,
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hemşireler planın hazırlanmasında ve uygulanmasında yer almalı ve farklı afet
senaryolarına (örn. doğal, sonsuz, dışsal, biyolojik, kimyasal ve radyolojik felaketler)
hazırlıklı olmalıdırlar. (Verheul ve Dückers) (Al Thobaity , Alamri ve Plummer). Afet
yönetiminde hemşireler, riskleri belirlemek ve planlamak, hazırlık eğitim ve öğretimine
katılmak, zamanında verimli ve etkili bir şekilde müdahale etmek ve diğer afet yönetimi
ekipleriyle birlikte iyileşme sürecine katılmak için diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla
birlikte çalışmalıdır (Al Thobaity, Plummer ve Williams) (Al Thobaity , Alamri ve
Plummer).
Afete hazırlık kavramı çok geniştir ve hazırlığı sağlamak için afet meydana gelmeden
önce alınan önlemleri içerir. Bu önlemler, risklerin belirlenmesi, planlama ve politikalar
oluşturmak, tatbikatlar ve alıştırmalar dahil olmak üzere eğitim ve öğretim programları
geliştirmek, sağlık sistemini afet müdahalesi için hazırlamak gibi birçok faktörden oluşur.

AFET EĞİTİMİ
Afet, doğal veya insan yapımı güçlerin neden olduğu, mülkiyeti ve insan hayatını,
tehlikeye atan ve normal şekilde yaşamaya devam etmek için desteğe ve dış kaynaklara
ihtiyaç duyan bir olay olarak tanımlanabilir (Al Thobaity, Plummer ve Williams). Doğal
afetlerin bazı örnekleri depremler, hortumlar, sel, tusunamiler ve bulaşıcı hastalıklardır.
İnsan kaynaklı afetlere örnek olarak kimyasal dökülmeler, ulaşım kazaları ve patlamalar
verilebilir (Gowing, Walker ve Elmer) . Afetlerin türü ve sıklığı dünya genelinde giderek
artmakla birlikte olumsuz etkileride artmaktadır (Cvetković, Nikolić ve Radovanović
Nenadić).
Afetlerin meydana gelme sıklığı ve etkileri göz önüne alındığında, afete hazırlık sağlık
disiplini için bir seçenekten çok kritik bir gereklilik halini almıştır (Jose ve Dufrene). Afet
bakımında kritik bir müdahale rolü üstlenen hemşireler, olaydan etkilenen bireyler
üzerinde olumsuz etkiyi azaltmak için afete müdahalede tam olarak hazırlanmalıdır
(Labrague, Hammad ve Gloe). Daha önce afet müdahalesi veya gerçekçi afet tatbikatları
tecrübesi olan hemşireler afetlere daha iyi müdahale edebilir ve yönetebilir (Said ve
Chiang). Afetlerin öngörülemezliği ve sıklığı göz önünde bulundurularak, hemşirelerin
afetlere etkin bir şekilde müdahale etmesini sağlayan, kabul görmüş bir yöntemle düzenli
afet hemşireliği eğitimi uygulamaları yapmaları gerekmektedir. Afet olaylarının ani,
yüksek riskli ve karmaşık özellikleri nedeniyle afete hazırlık için en iyi yöntemlerden biri
sanal gerçeklik eğitimlerine katılmaktır. Sanal gerçeklik hasta güvenliğinden ödün
vermeden zorlu ortamlarda hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verme fırsatı sunabilir.
Acil durum yönetimini incelemenin önemine rağmen, gerçek hayatta afet sahneleri
oluşturmak zordur ve denekleri gerçek tehlikeleri yaşamaya zorlamak hem yasayı hem
de ahlakı ihlal eder. Bu sorunu ele almak için, acil durum araştırmalarında yeni tekniklerin
kullanılması esastır ve son yirmi yılda bu alanda ortaya çıkan çeşitli tekniklerin
uygulanmasına tanık olunmuştur. Bunlar arasında sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve
karma gerçeklik özellikle önemlidir, çünkü acil durum yönetimi çalışmaları için gerekli
olan gerçek dünya tehlikesine neden olmadan araştırmacılara sanal acil durumlar
sağlayabilirler (Longo, Nicoletti ve Padovano) (Lochhead ve Hedley). Sanal gerçeklik,
katılımcıların kendilerini ortamına sokmalarını ve olay ile etkileşime girmelerini sağlayan
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bir çevre oluşturma teknolojisi olarak tanımlanabilir. Geleneksel olarak, sanal gerçekliğe
uyum tamdır, bu da kullanıcıların gerçek ortamı algılayamadığı anlamına gelir.

SANAL GERÇEKLİK
Sanal gerçeklik, bilgi teknolojisi alanında en güncel teknolojik gelişmedir. Sanal
dünyalar yaratabilen ve deneyimleyebilen bir bilgisayar simülasyon sistemidir
(Freedman, Hoffman ve Garcia-Palacios). Bu teknoloji simülasyon ortamı oluşturmak için
bilgisayarı kullanarak algısallık, etkileşim ve özerklik özelliklerini vurgular ve çok
kaynaklı bilgiyi, çevre ile etkileşimli üç boyutlu dinamik vizyonu ve fiziksel davranışı
birleştirir (Wu, Liu ve Yu), böylece kullanıcıları kurgusal ortama sokar.
Doğal afetlerin ve insan kaynaklı afetlerin meydana gelmesi ani gerçekleşir. Afetlerin
oluşmasını etkili bir şekilde önleyebilecek hiçbir teknoloji yoktur, ancak uygun eğitim ve
öğretim yoluyla yaralanmalar en aza indirilebilir ve hayat kurtarılabilir (Hou, Lv ve Ding)
(Sarin, Cattamanchi ve Alqahtani). Bununla birlikte, afeti önleme ilgili yapılan analizlerin
yanında; kurtarma, yeniden yapılandırma gibi konularda hala bariz eksiklikler olduğunu
fark etmek zor değildir. Sanal gerçeklik ve afet eğitiminin birleşimi günümüzde en umut
verici gelişme yönüdür. Sanal gerçekliğin benzersiz üç boyutlu bilgisayar grafikleri, stereo
ekranı, dinamik yakalama ve diğer teknolojileri (Izard, Juanes ve García Peñalvo) ile afet
eğitiminin birçok yönüne uygulanabilir olması ve afet eğitimi gelişimindeki darboğazın
üstesinden gelmesi beklenmektedir. Ayrıca sanal gerçeklik ile özellikle mesleki eğitim,
bilginin yaygınlaştırılması ve psikoterapide afete müdahale gelişiminde devrim yaratması
beklenmektedir.
Çin’de 2008 yılında resmi olarak afet eğitimi üniversite derslerine dahil edilmiş fakat
sistematik olarak yürütülememiştir (Wilkerson, Avstreih ve Gruppen). Ülkemizde ise afet
eğitimleri sosyal bilimler disiplini altında afet önleme ve yapılar üzerinde yoğunlaşırken
yeni olarak sağlık bilimleri disiplini de afet tıbbi eğitimlerine başlamıştır fakat bu
eğitimler henüz yeterli düzeye ulaşmamıştır. Afet tıbbı geleneksel teorik eğitim sürecinde,
öğretim etkisini etkileyen zorluklar (Sun, An ve Peng);
•

Öğretim formu tektir ve yalnızca afet resimleri ve istatistiksel veriler gibi düz
materyaller görüntülenebilir,

•

Öğrenme içeriği gerçek zamanlı genişletilemez ve güncellenemez,

•

Öğrenciler arasında iletişim ve iş birliği eksiklikleri mevcuttur.

Sanal gerçeklik yardımıyla öğretimde “senaryo vakası” modu kullanılabilir. Farklı
durumlara göre, farklı felaketlerin sanal sahneleri bilgisayar tarafından tasarlanır ve
öğrenciler tamamen sürükleyici bir sahnede öğrencilerin bilgisayar ortamıyla sezgisel
olarak etkileşime girebilecekleri sanal ortama doğrudan girebilirler. Bir yandan,
sürükleyici ve etkileşimli özellikleri, öğrencilerin algılama düzeylerini ve öğrenmeye olan
ilgilerini büyük ölçüde artırabilir ve öğrenciler, profesyonel bilgilerini farklı
felaketlerdeki sorunları çözmek ve çalışma içeriğine ilişkin anlayışlarını derinleştirmek
için kullanabilir. Öte yandan, holografik görüntüleme teknolojisinin sahne sunum işlevi,
öğretmenlere birçok soyut öğretim problemini somutlaştıran ve bilginin kabul
edilebilirliğini artıran bir görüntülü ifade aracı sağlayabilir (Wilkerson, Avstreih ve
Gruppen). Luigi Ingrassia ve diğerleri (Luigi Ingrassia, Ragazzoni ve Carenzo), farklı
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öğrenci gruplarının toplu yaralılarda triyaj yapma yeteneklerini test etmek ve bu tür
becerilerdeki gelişmeyi tespit etmek amacıyla sanal gerçeklik simülasyon eğitimi ile
gerçek zamanlı simülasyon eğitimini karşılaştırmışlar ve sanal gerçeklik simülasyonunun
canlı simülasyona eşdeğer, değerli bir araç olduğu sonucuna varmışlardır. Andreatta ve
arkadaşları (Andreatta, Maslowski ve Petty) sanal gerçeklik eğitiminin sonuçlarını
standart hasta eğitimi ile karşılaştırmış ve sanal gerçekliğin büyük ölçekli afet
sınıflandırmasında ilk yardım görevlilerinin eğitimine uygun bir alternatif sağlayabileceği
sonucuna varmışlardır.
Ayrıca sanal gerçekliğin filtreleme özelliği kişinin bulunduğu ortamdan izole edilerek
afet durumu hakkında genel bir algıya sahip olmasını sağlar. Bu sanal ortamlarda kişiler
zihinsel tolerans ve acil müdahale yeteneğini geliştirmek için farklı afet senaryolarını
tekrar tekrar kullanabilirler (Viant, PurdyJ ve Wood). Liu ve ark (Liu, Li ve Jiang) göçük
altında kalan maden işçilerini kurtarmak için acil durum afet eğitim senaryosu
oluşturmuşlardır. Oluşturulan sanal gerçeklikte eklentiler ve 3D ses efektleri ile kişiler
madende yürürken meydana gelen çarpmaların gerçek hislerini oluşturmayı amaçlayarak
durumu gerçeğe en yakın simüle etmişlerdir. Bu simülasyon ile afet eğitimi alan kişilerin
daha iyi eğitilebileceği soncuna varmışlardır.
Geleneksel vaka inceleme metoduyla karşılaştırıldığında, sanal gerçekliğin
simülasyon işlevleri, bilgisayar dinamik simülasyon teknolojisi aracılığıyla öğretimdeki
bazı zor ve imkânsız sahnelerin ve işlemlerin açıkça gösterilmesini sağlayarak kişilerin
afet tıbbında öğrenmeye olan ilgilerini ve öznel inisiyatiflerini büyük ölçüde arttırdığı
düşünülmektedir. Aynı zamanda, kişilerin afetleri koordine etme ve müdahale etme
yeteneklerini geliştireceği ve rasyonel analitik yetenek ve iyi bir psikolojik kalite
oluşturacağına inanılmaktadır (Wilkerson, Avstreih ve Gruppen).
Afet müdahale ekibi, afet bölgesindeki en önemli sağlık gücüdür. Ani tehlikelerle başa
çıkmak için profesyonel teknik yetenekleri ve acil müdahale kalitesi, afet yardımının
başarı oranını büyük ölçüde belirler (Semeraro, Scapigliati ve Ristagno). Profesyonel
kurtarıcıları, temel afet yardımı bilgilerine ek olarak, klinik profesyonel operasyonel
becerilerde de uzmanlaşmaları gerekir. Ancak geleneksel eğitim koşullarında sahnelerin
tekrar etmesindeki zorluklar, ekipman sıkıntısı, ilk yardımın yetersiz çalışması gibi
sorunlar yaşanmaktadır.
Sanal gerçeklik yolu ile afet senaryolarının 3D modeli kuvvet geri bildirimi ve görsel
geri bildirim ile kullanılarak; görsel, işitsel, dokunsal duyu ve diğer çoklu duyular yoluyla
sanal modelle etkileşime girilebilir. Semeraro ve arkadaşları (Semeraro, Frisoli ve
Bergamasco), kardiyopulmoner resüsitasyon sırasında hastanın ana klinik semptomlarını
ve tepkilerini uygulayıcı bakış açısı ile sunabilen sanal gerçeklikle güçlendirilmiş bir
maket geliştirmişlerdir. Afet eğitiminde ilkyardım uygulamalarını senaryoya kendileri de
dahil olarak değerlendirmişlerdir. Li ve arkadaşları (Li, Liang ve Quigley) ise sanal
gerçeklik eğitimi ile standart eğitimi karşılaştırmışlar ve sanal gerçeklik eğitimi alanların
afete müdahalede daha iyi performansa sahip olduklarını bildirmişlerdir.
Sanal gerçeklik teknolojisinin kullanımının acil durum afet yönetiminde potansiyel
faydaları;
•

Yasal ve etik kısıtlamalar olmaksızın gerçek hayatta doğrudan afet sahneleri
oluşturmak zordur. Sanal gerçeklikle ise kişileri tehlikeye atmadan afet
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durumu simüle edilebilir. Böylece ahlaki çatışmaları çözmede güvenilir bir yol
elde edilmiş olur (Lin, Cao ve Li).
•

Belirli bir faktörün acil durum yönetimini etkileyip etkilemediği araştırılırken
araştırmacılar faktörler ve bir fenomen arasındaki bağlantıyı kanıtlamada
değişken kontrol uygulayabilirler.

•

Sanal gerçeklik ile araştırmacılar yalnızca belirli parametreleri ayarlayarak
afet sahnelerindeki çeşitli faktörleri verimli bir şekilde inceleyebilir ve
değişken kontrolün gerçekleştirilmesini kolaylaştırabilir (Lin, Zhu ve Li).

Sanal gerçeklik, kullanıcıların afet sahnesini sezgisel olarak deneyimlemelerine ve
tehlikeli faktörleri prova etmelerine olanak tanır. Böylece katılımcılar gerçek dünyadaki
afet durumlarına benzer şekilde yanıt verebilir. Bu benzerlik acil durum ve afet yönetimi
araştırmalarında sanal gerçeklik deneylerinin doğruluğunu sağlar. Bu avantaj aynı
zamanda sanal gerçeklik teknolojilerini risk önleme ve güvenlik eğitimi gibi alanlara
uygulanabilir kılar çünkü canlı bir acil durum yaşayan katılımcılar güvenlik bilgilerini
daha iyi kavrayabilir (Li, Yi ve Chi).
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GİRİŞ
Bebek liderliğinde beslenme (Baby Led Weaning-BLW) tamamlayıcı beslenmeye
geçişte bebeklere bir erişkin tarafından sunulan kaşık besinler yerine bebekler tarafından
elle yenebilen yiyeceklerin sunulduğu alternatif bir bebek beslenme yöntemidir (Brown,
2018). Geleneksel beslenme yönteminde kaşıkla beslemenin yanında yaklaşık 7-8.
aylarda sunulan parmak besinleri bulunsa da BLW’de erişkiler tarafından sunulan kaşık
gıdaları yer almamaktadır. Aileler arasında giderek artan bir rağbete sahip olan bu
yöntem, bilimsel kanıt açısından henüz sınırlıdır (Arden ve Abbott, 2015; Muslu ve
Özçelik, 2019).
Tamamlayıcı beslenmeye geçiş ayı çok tartışılmakla birlikte Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) tarafından 6. ay katı gıdaya geçiş zamanı olarak kabul görmektedir. Özellikle bu
öneri tamamlayıcı beslenmenin 6. Aydan daha önce başlamasının önüne geçen bir öneri
olmuştur (DSÖ, 2018). Beslenmeye geçiş besinleri genel olarak kaşık ile sunulan
pürelerden oluşmaktadır. Tamamlayıcı beslenmede verilen gıdaların veriliş biçimleri ile
ilgili tartışmalar 2008 yılında Rapley ve Murkett tarafından önerilen akım ile yöne
değiştirmiş ve BLW’nin temelleri atılmıştır. Bu akım ile sunulan besinleri katı parmak
gıdaları olmasını ve en baştan beri bebeğin kendini beslemesini desteklemektedir. Bu
yaklaşım klasik ve geleneksel yaklaşımın aksine kaşık ve püre kullanılmasını fizyolojik ve
uygun olmayan bir yöntem olarak eleştirmektedir (Rapley ve Murkett, 2008). Bebeğin
parmak besinlere gelişimsel olarak tam adapte olacağı aya kadar anne sütü ile
beslenilmesini önermektedir. Fakat bu süreçte gelişimsel gecikmesi olan ve 6. Aydan
sonra besinsel ihtiyaçları artan bebekleri göz ardı etmektedir. Ayrıca kritik bir gelişimsel
basamakta katı gıdaların başlanmasını ötelemek, daha sonra yapılan bir çalışmada
bebeklerin yiyeceklere uzanması ve parmak gıdaları yiyebilmeleri 4 ile 7 ay arasında olsa
da kendini beslemenin 8. Aylarında beslenmenin rutin bir parçası haline gelmediği
görülmüştür. Bu durum özellikle gelişimsel gecikmesi olan bebeklerde beslenme
sorunlarına rastlanmasına yol açmaktadır (Brown ve Lee, 2015; Rapley ve Murkett, 2008;
Rapley, 2018).
Bebek Liderliğinde Beslenme-BLW yöntemi tartışmalı olsa da potansiyel olarak
avantaj olarak görülen bazı yönleri vardır. Beslenme fenotipinin ve erken dönemde
beslenme çevresinin, obezite açısından önemli riskler taşıdığı bilinmektedir. Kısıtlayıcı ve
60

TAMAMLAYICI BESLENMEDE BEBEK DOSTU YAKLAŞIM:BEBEK LİDERLİĞİNDE BESLENME

baskıcı davranışların, açlık durumuna göre gıda alımının serbestliği olduğunda
kontrolsüz alım ve yemek yeme davranışına dönüşebilir (Doğan ve ark., 2018;
Poniedziałek ve ark., 2018). Baskıcı olan maternal kontrol bebeklerin ileri dönemde
artmış kilo alımlarını etkileyen önemli bir nokta olarak belirtilmektedir ve bebeklerin ileri
dönemde enerji alımlarını kontrol edemedikleri görülmüştür. Bir çalışmada; BLW
yöntemi ile anne sütünden katı gıdalara geçiş yapan bebeklerin daha fazla doygunluğa
ulaştığı ve 18.-24. Aylarda püre ile beslenenlere göre daha az fazla kilolu oldukları
gösterilmiştir (Morison ve ark., 2018; Neves ve ark., 2018).
Bebek Liderliğinde Beslenme -BLW ile beslenen bebeklerin daha erken geniş tat ve
doku seçenekleri ile karşılaşmaları nedeniyle farklı ve yeni tatların kabulünde daha istekli
oldukları belirtilmektedir. Ailenin yemek alışkanlıkları ve yemek kültürü bebeklerin
yemek seçimlerini etkilese de BLW ile beslenen bebeklerin daha fazla aile yemeklerine
yönlendirildikleri ve ticari ürünleri daha az tükettikleri izlenmiştir (Black ve Aboud, 2011;
Malmberg ve ark, 2007; Bentley ve ark, 2011). BLW özellikle ebeveynler açısından olumlu
ve faydalı sonuçlar sunmaktadır. Annenin yemek yedirme kaygısını azaltmak, bebeğe
uyguladığı baskıyı ve zorlamayı ortadan kaldırmak, daha sağlıklı yeme örnekleri
geliştirmek gibi olumlu sonuçları olduğu bildirilmektedir (Neves ve ark., 2018; Locke,
2015).

TAMAMLAYICI BESLENME
Yalnızca anne sütünün süt çocuğunun enerji ve besin öğesi ihtiyaçlarını tam olarak
karşılayamadığı 6. ay döneminde sonra başlanan, diğer yiyecek ve içeceklerin anne sütü
ile birlikte verildiği döneme “Tamamlayıcı Beslenme” adı verilmektedir (Muslu ve Özçelik,
2019). Bu dönemde bebek anne sütü ile beslenmesini sürdürürken yavaş yavaş sıvı, yarı
katı ve katı gıdalar beslenme döngüsüne eklenmektedir. Tamamlayıcı beslenme terimi
anne sütü alımını ve emzirmenin devamını destekler niteliktedir. Dışarıdan verilen
besinler emzirmenin yerini almaz ancak anne sütüne destek olur ve anne sütünün
tamamlayıcısıdır. Anne sütü yaşamın ilk altı ayında bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayan
doğal bir besin maddesidir (Gartner ve ark., 2005; Selimoğlu ve ark., 2010). DSÖ (Dünya
Sağlık Örgütü), UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) ve Amerikan Pediatri
Akademisi (AAP) ilk 6 ay yalnızca anne sütü verilmesini ve 6.ayda tamamlayıcı
beslenmeye başlanması ile birlikte en az 2 yıl anne sütüne devam edilmesini
önermektedir. Büyüme, gelişme ve doğru beslenme alışkanlıkları kazanılması bebeklik
beslenmesi ile yakından ilişkilidir (AAP, 2012; Gartner ve ark., 2005; UNICEF, 2018; DSÖ,
2017).
Bebeğin anne sütü ile beslenmeden erişkin tip beslenme dönemine geçtiği ve yavaş
yavaş ek gıdalara alıştırıldığı bu döneme “ek besinlere geçiş” (weaning period) dönemi de
denmektedir (Agostoni ve ark, 2008; Alvisi ve ark, 2015). Yalnızca anne sütü ile beslenen
bebekler hareketliliklerinin artması nedeni ile 4.aydan itibaren aylık kilo artışları
azalabilir bu durum büyüme eğrisi ile değerlendirildiğinde ciddi bir öneme sahip değilse
fizyolojik olarak değerlendirilir. Bebeğin 4.ayda tamamlayıcı beslenmeye başlanması ile
6.ayda başlanması arasında büyüme açısından anlamlı bir fark olmadığı gösterilmiştir. Bu
nedenle 6 aydan daha erken tamamlayıcı beslenme başlanması önerilmemektedir
(Garipağaoğlu ve ark., 2016; Kramer ve Kakuma, 2012).
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Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması (TNSA) 2003 verilerinde 6 aydan önce tamamlayıcı
beslenmeye başlama oranı %12 iken, bu oran TNSA-2018’te %38 olarak saptanmıştır.
Tamamlayıcı beslenmeye erken başlama oranında artış olduğu görülmektedir (TNSA,
2018; Lin ve ark., 2019). Oysaki tamamlayıcı beslenme için en uygun görülen zaman 6. ve
24.aylar arasıdır. Bundan dolayı beslenmenin temel özellikleri ilk 6 ay sadece anne sütü
verilmesi, 6.ayda ek besinlere başlanırken, 24.aya kadar da anne sütü alımına devam
edilmesidir. Bebeğin nörolojik gelişimine baktığımızda; ilk 3-4 aylık dönem emerek
beslendiği dönem olarak bu dönemde yutma refleksi zayıf ve kaşıkla verilenleri çıkarma
eğilimindedir. 4. ve 6. Aylarda yarı katı gıdaları ağız boşluğunun arkasına aktararak
yutmayı başarır. Bebeğin oturmaya başladığı, baş boyun koordinasyonunu sağlayabildiği,
el ve göz uyumunun geliştiği, çiğneme yutma becerisinin oluştuğu ve çevresiyle daha etkili
ilişkide bulunduğu en kontrollü ay olan 6. Ay da tamamlayıcı besinlere geçmek en uygun
zamandır (Muslu ve Özçelik, 2019; Topal ve ark., 2016; Robert ve ark., 2010).

Tamamlayıcı Beslenmeye Erken Veya Geç Başlanmasının Dezavantajları
Tamamlayıcı beslenmeye 6. Aydan önce başlamasıyla;
•

Anne sütünün yapımının azalmasına,

•

Anne sütünden alınacak enerji ve besin öğelerinin yetersiz alınmasına,

•

Anne sütündeki demirin yeterli alınmamasıyla demir eksikliği anemisi riskinin
artmasına,

•

Alerji riski ve sindirim sistemindeki sorunların artmasına,

•

Emme sıklığının azalması, yumurtlamanın engellenmesinin ortadan
kalkmasıyla doğum aralıklarının arasında kısalma meydana getirir (AAP,
2012; DSÖ, 2017; UNICEF, 2018; Gartner ve ark., 2005).

Tamamlayıcı beslenmeye 6. Aydan sonra başlamasıyla;
•

Bebeğin sıvı besinleri daha çok tercih etmesine, katı gıdaları reddetmesine,

•

Yeme işlevinin azalmasına,

•

Katı ve yarı katı besinlere alışmasının daha da güçleşmesine,

•

Demir, çinko, kalsiyum, A ve C vitamini eksikliği gibi beslenme sorunlarına yol
açabilir.

•

Tamamlayıcı beslenmeye 4.ayda ve 6.ay bitiminden daha geç başlayanlarda
ilkokul döneminde solunum sistemi enfeksiyonlarına yakalanma riskinde
sırası ile %21 ve %10 oranında artış olduğu gösterilmiştir. Aynı zamanda
vücut yağlanmalarının da tamamlayıcı beslenmeye 6.ayda başlayanlarla
kıyaslandığında sırası ile %19 ve %17 oranlarında artış olduğu saptanmıştır
(AAP, 2012; Aykut, 2011; DSÖ, 2017; UNICEF, 2018; Gartner ve ark., 2005).

Tamamlayıcı beslenme bebeğin metabolizması için gerekli besin öğelerini alarak
büyümesini devam ettirmesinin yanı sıra nöromotor olarak da gelişimini destekler. Bu
dönemde bebek farklı doku, tat, lezzet ve sıcaklıktaki besinler ile tanışır (Agoni ve ark.,
2008; Gür, 2007). Tamamlayıcı besinleri tercih ederken bebeğin kolayca yiyebileceği,
bebek tarafından sevilen gıdalardan oluşması önemlidir. Aileler tarafından kolay
hazırlanabilir ve ulaşılabilir ve ekonomik olması da gereklidir. Bebek sağlığı açısından
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besinlerin yeterli miktarda enerji sağlaması, özellikle A ve C vitamini, demir, çinko,
kalsiyum, folat, mineral, protein açısından zengin olması da besin seçimini etkilemektedir
(Alvisi ve ark., 2015; Tan, 2011). Besinlerin temiz, güvenli, zararlı kimyasallarla temas
etmeden, toksik madde içermeden kemikli yapı ve ısırması zor maddeler içermeden
hazırlanması gerekmektedir. Aynı zamanda besinler hazırlanırken içine fazladan tuz,
şeker ve baharat eklenmemelidir ki bu ileriki zamanlarda besin tercihlerini etkileyecektir.
Besinler hazırlandığında çok sıcak ya da soğuk olmamalı, vücut sıcaklığında olması yeterli
ölçüdedir (Muslu ve Özçelik, 2019). Bebeklerin besinlerinin hazırlanışında bebekler için
özel olarak hazırlanan besinler olmakla beraber, ailelerin yediği besinlerin modifiye
edilmesiyle bebeklerin kolayca yiyebileceği şekilde oluşturulan besin öğesi yönünden
zengin besinlerde bulunmaktadır (Aykut, 2011; Topal ve ark., 2016).
Doğru ve uygun bir tamamlayıcı beslenmenin özellikleri sıralanacak olursa;
•

Doğru zamanda: Bebek anne sütü almaya devam ederken artan ihtiyacının
karşılanması için 6. ayda başlanması gerekir.

•

Yeterli miktarda: Büyümekte olan çocuğun gereksinimi olan enerji, protein ve
diğer besin ihtiyaçlarını yeterli miktarda içermesi gerekir.

•

Uygun çeşitte: Bebeğin yaş grubuna göre seçilmek üzere her besin grubundan
eşit ve dengeli bir şekilde içermesi gerekir.

•

Güvenilir: Genel temizlik kurallarına, gıda hijyenine ve sağlığa uygun olarak
hazırlanmalı, temiz ve uygun görülen kaplarda saklanmalı. Bebeğe temiz ve
hijyenik bir şekilde sunulmalıdır.

•

Uygun: Çocuğun açlık tokluk belirtileri ve iştah durumunu dikkate alınmalı,
öğün sayısı ve aralıkları bebeğe göre planlanmalı ve tercih edilen beslenme
şekline uygun olmalıdır (Arikpo ve ark., 2018; Cook ve ark., 2021; Spyreli ve
ark., 2021).

DUYARLI BESLENME
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım (UNICEF), çocukların
beslenme durumunun yalnızca yeterli gıda sağlanması ve sağlık hizmetlerine erişimin
yanı sara çocuğun beslenme bakımı çerçevesinde aldığı bakımdan da kaynaklandığı
bildirmiştir (UNICEF, 1990). Yaşamın ilk birkaç döneminde çocukların beslenme
yetenekleri ve gereksinimleri onların motor, bilişsel ve sosyal gelişimleriyle eş orantılıdır.
Yatar pozisyondan oturur pozisyona geçmesi, kendi kendine beslenmeye başlaması,
emmeden çiğneme ve yutmaya geçmesi, aile ile birlikte yemek yemesi gibi birçok faktör
onların içinde oldukları psikososyal bakım ilkelerine ve nasıl beslendikleriyle ilgilidir
(Harbron ve Booley, 2013). Bazı gözlemsel çalışmalarda, çocukla olumlu ilişki içinde olan
ebeveynlerin çocuklarıyla daha güvenli bağ kurdukları, iyi bilişsel ve dil gelişimi ve kendi
kendini besleyebilme yeteneğine sahip oldukları görülmüştür (Malmberg ve ark, 2007).
Duyarlı beslenme, çocuğun tamamlayıcı beslenmede ‘aktif’ bir rol aldığı aktif bir beslenme
şeklidir (Bentley ve ark., 2011). Aktif beslenmenin farklı bir şekli olan duyarlı
beslenmenin bebeğin açlık belirtilerine göre davranıldığı, bakım verici rolündeki kişinin
aktif katılımı ile bebeğin beslenmeye teşvik edildiği girişimlerdir. Duyarlı beslenme
davranışı bebeğin sadece ne yediğiyle değil aynı zamanda ne zaman, nerede, nasıl ve
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kiminle yediği ile ilgilidir. Süt çocuklarını direk besleyerek veya daha büyük yaş
gruplarında yemelerine yardımcı olarak etkili bir beslenme yöntemi ile besin alım
miktarları arttırılabilir (Black ve Aboud, 2011; Brown ve Lee, 2015).
Bu beslenme davranışının tabanında çocuğun açlık-tokluk belirtilerine duyarlı
olmaya, sabırla ve aceleci davranmadan beslemeye, çocuğu yemek yemeye zorlayıcı
olmadan sadece teşvik etmeye dayanır. Herhangi bir besine karşı isteksizlik veya besin
reddi gerçekleştiğinde o gıdayı farklı lezzet, tat, doku ve şekilde yeniden kombine ederek
denenmelidir. İlk basamakta yemekten hoşlanmadığı besinler yemeyi daha çok sevdiği bir
başka besinle beraber sunularak gıda reddinin önüne geçilebilir. Beslenme zamanlarını
çocuğun bu davranışı aynı zamanda öğrenmek dönemi haline getirebilmek için dikkatini
dağıtacak eşyalar ortadan kaldırılmalı veya azaltılmalıdır (Black ve Aboud, 2011;
Malmberg ve ark, 2007; Bentley ve ark, 2011).
Duyarlı ebeveynlik anlayışı kapsamında tamamlayıcı gıdaya geçiş döneminde
uyulması gereken bazı kurallar vardır;
1. Bilgi temelli bir hazırlık sağlanması, keyifli ve sağlıklı, bebekle iletişimin
desteklendiği bir beslenme ortamına sahip olunması,
2. Çocuğun açlık ve tokluk belirtilerinin (motor hareketler, yüz ifadeleri,
seslendirme) fark edilmesi,
3. Bakım veren rolündeki kişilerin bu belirtilere destekleyici ve uygun bir şekilde
yanıt vermesi,
4. Çocuğun belirtilere öngörülebilir bir yanıt vermesi (Brown ve Lee, 2015;
Garipoğlu ve ark., 2016).
Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan bebek ve küçük çocuklarda büyüme ve gelişme
geriliği ve beslenme yetersizlikleri hala oldukça yaygın görülmeye devam etmektedir.
Sağlıklı beslenme ve uygun diyet yönetimi ve büyüme etki eden birçok faktör etkili olsa
da UNICEF bu konuda temelde önemli olan şeyin çocuk bakım uygulamaları olduğunu
belirtmektedir. Orta gelirli ülkelerde uygun beslenme davranışların teşvikiyle aktif
beslenme teşvik edilerek çocukların yiyecekleri kabul etmesi sağlanır (Brown ve Lee,
2015).
UNICEF duyarlı beslenmeyi şu şekilde özetlemektedir:
1. Süt çocuğu doğrudan beslemeli, küçük çocukların kendi kendilerini beslemelerine
destek olunmalı ve çocukların açlık-tokluk belirtilerine duyarlı olunmalı.
2. Bebeği sakin ve aceleci olmadan beslemeli, çocuğun beslenmesi için onu
cesaretlendirmeli ancak zorlamamalı.
3. Bebeklerin ilk defa tattıkları besinleri ancak birkaç denemeden sonra kabul
ettikleri için, yeni başlanan gıdalar tekrar tekrar sunulmalı.
4. Bebek çoğu gıdayı almayı reddediyorsa farklı yiyecek seçenekleri ve tatları
denenmeli.
5. Beslenme dönemleri düzenli ve aynı saatte olmalı, bu zamanlarda bebeğin
dikkatini dağıtabilecek eşyalar kaldırılmalı.
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6. Yemek saatlerinin bağ kurulan ve öğrenme saatleri olduğu bilinmeli ve bu süre
içerisinde bebekle göz teması kurmaya özen gösterilmelidir (Bentley ve ark, 2011,
Garipoğlu ve ark., 2016; UNICEF, 1990).

BEBEK LİDERLİĞİNDE BESLENME (BABY LED WEANING=
BLW)
Tamamlayıcı gıdaya geçiş bebeğin büyüme ve gelişiminin arttığı önemli bir dönemdir.
Bu dönem çocuğun gelecekteki sağlığında da önemli rol oynamaktadır. DSÖ’nün önerisine
göre bebekler 6. aydan itibaren tamamlayıcı beslenmeye geçmektedirler. Bebeklerin
kendi kendini beslenmesini sağlayan motor becerileri geliştirdikleri 6. aya kadar sadece
emzirilmesi gerektiği ve bu dönemden sonra tamamlayıcı gıdalara başlanması gerektiği
mevcut kılavuzlarla da desteklenmektedir (Arden ve Abbott, 2015; DSÖ, 2018)
Bebek Liderliğinde Beslenme-BLW modeli 2001-2002 yılında Gill Rapley tarafından
sağlıklı ve normal gelişim düzeyine sahip bebekler için geleneksel tamamlayıcı
beslenmeye geçiş modeline seçenek olarak geliştirilmiştir (Rapley, 2018). Geleneksel
tamamlayıcı beslenme modelinde bebek için özel olarak yapılan püre veya pütürlü
karışımlar kaşık ile bebeğe tanıtılır. Bebeğin motor becerilerine ve yaş grubuna göre
yavaş yavaş yetişkin tip beslenmesine geçiş yapılır. BLW de ise bebek yemeklerini hem
aileleri ile birlikte yiyebilmektedir hem de gıdalar birbirine karıştırılmamış şekilde tek
tek ve yumru halinde hazırlanır, neyi, nasıl ne kadar ve ne hızda yiyeceğini bebek kendisi
belirlemektedir (Kahraman ve ark., 2020; Locke, 2015; Rapley, 2018).

Gill Rapley’in Bebek Liderliğinde Beslenme Modeli İçin
Başlıca Önerileri
•

Bebekler aile ile birlikte yemek yemelerine fırsat verin.

•

Bebek yemek sırasında dik oturur bir pozisyonda olmalıdır.

•

Bebeğe ailenin tükettiği gıdalardan bebeğin avuç içine sığacak büyüklükte
verilmelidir.

•

Bebeğe farklı besinler sunularak onun besinlerle olan deneyimi arttırılmalıdır.

•

Bebeğin ne zaman yemek yiyeceğine kendisinin belirlemesine fırsat tanınmalı,
sabırsız davranılmamalı, bebeğin ağzına yiyecek konularak beslenmede
yardım edilmemelidir.

•

Bebeklerin besinleri keşfetmesine zaman verilmeli. İlk zamanlar besinleriyle
oynayıp onları keşfetmeye çalışırlar, daha sonra çiğneyip yutarlar.

•

Bebeğe hazırlanan besinlerin hepsini tüketmesi beklenmemelidir.

•

Bebek daha önce ret ettiği bir yiyeceği daha sonra yiyebilir. Bundan dolayı
besinler ara ara bebeğe tekrarlı olarak sunulmalıdır.

•

Bebek yemek yerken yalnız bırakılmamalıdır.
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•

Fındık, fıstık gibi küçük ve sert besinler aspirasyona sebep olabileceğinden
bebeğe verilmemelidir.

•

Bebeğe hazırlanan yiyeceklere tuz ve şeker ilavesi yapılmamalı, paketlenmiş
gıda kullanılmamalıdır.

•

Bebek yemek yerken ortamın dağılmasına ve kirlenmesine hazır olunmalı.
Yere temiz bir örtü serilerek etrafa saçılan yiyecekler bebeğe tekrar verilebilir.

•

Bebeğin isteğine göre emzirilme sürdürülmeli, yeni beslenme düzene
alışmasına zaman verilmeli.

•

Eğer ebeveynlerde gıda alerjisi, intoleransı ve gastrointestinal problemi varsa
bu yöntem konusunda sağlık profesyoneli ile birlikte karar verilmelidir.

•

Bebeğin yemeğini el ve ağzıyla keşfederek yemesinden zevk alınmalıdır
(Rapley, 2018; Rapley ve Murkett, 2008).

Tamamlayıcı gıdaya geçiş dönemine, bebeğin sindirim sisteminin anatomik ve
fizyolojik gelişimini tamamlaması, dik bir pozisyonda oturabilmesi, eşyalara erişip
kavrayabilmesi, besini ağzına götürebilmesi gibi birçok farklı faktör göz önüne alınarak
planlanmaktadır (Agostoni ve ark., 2008; Cameron ve ark., 2013). BLW modeli, bebeğin
beslenmede aktif katılımı ve öncelikleri doğrultusunda ilerlediği için makro ve mikro
besin ögesi eksiklikleri, aspirasyon riski, gıda tercihleri ve kalitesi, açlık tokluk üzerindeki
etkisi, ailenin yaklaşımlarının bebek üzerine etkisi gibi birçok farklı yönden tartışmaya
konu olmuştur (Brown, 2018; Gür, 2007; Topal ve ark. 2016). Bu tartışmalar
doğrultusunda modifiye BLW modeli olarak adlandırılan Bebek Liderliğinde Katı
Besinlere Geçiş (BLISS) protokolü geliştirilmiştir. Bu modeldeki en temel fark bebeğin
bakımını üstlenen kişiye temel BLW modeline yönelik eğitim verilmesinin yanı sıra her
öğünde demir ve enerji içeriği yüksek olan bir besinin dahil edilmesi ve aspirasyon riski
yüksek olan gıdaların öğünde yer almamasıdır (Daniels ve ark., 2015). Konu ile ilgili
yapılan bir araştırmada BLISS modeli ile beslenen bebeklerin geleneksel yöntemle
beslenenle arasında demir eksikliği açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır (Daniels ve
ark., 2015; Williams ve ark., 2018).

Bebek Liderliğinde Beslenme Modelinde Tartı Kontrolü ve
Tüketilen Besinin İçeriği
Tamamlayıcı gıdaya geçiş döneminde bebeğin yaş grubuna uygun besin içerikleri ile
beslenmesi gerekmektedir. Uygun olmayan içerikler bebeklerde besin reddine ve yetersiz
enerji alımına neden olabilmektedir (Brown ve Lee, 2011). Yapılan gözlemsel
araştırmalarda BLW modeli ile beslenen bebeklerin geleneksel tamamlayıcı gıdaya geçiş
yöntemi ile beslenenlere göre daha düşük kiloya sahip oldukları ve daha az katı gıda
tükettikleri belirtilmiştir (Brown ve Lee, 2015; Muslu ve Özçelik, 2019). Fakat yapılan
randomize kontrollü çalışmalarda BLW modeli ile beslenen bebeklerin geleneksel
yöntemle beslenen bebeklerle benzer enerji alımlarının olduğu bulunmuştur. Ayrıca
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BLISS modeli ile geleneksel model kıyaslandığında yine bebeklerin toplam enerji
alımlarının arasında bir farklılık bulunmazken bebeklerin beden kütle indekslerinin (BKİ)
de benzer olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak yapılan çalışmalar doğrultusunda geleneksel
beslenme yaklaşımının BLW modelinden üstün olmadığı belirtilmiştir (Daniels ve ark.,
2015; Williams ve ark., 2018).
Bebeklik döneminde hatalı uygulamalar kontrolsüz kilo artışına neden olmaktadır.
Bu dönemde kazanılan fazla vücut ağırlığı ise ilerleyen yaşlarda birçok hastalık riski
oluşturmaktadır. BLW ve duyarlı beslenme hakkında çok fazla araştırma yoktur. Dünya
geneline bakıldığında çocukluk çağı obezite oranları artmaktadır. Ülkemizde de
çocuklarda obezite oranlarında artış görülmektedir. Duyarlı beslenme felsefesini teşvik
ederek BLW daha sağlıklı kilo alımı ile çocukları obezite riskinden koruyabilir (Doğan ve
ark., 2018). BLW yöntemi ülkemizde de çocuklardaki obezite oranlarını düşürebilir
(Brown, 2018). BLW besin karmaşasının önüne geçer, buna bağlı olarak bebek açlık ve
tokluk mekanizması doğrultusunda beslenmesini kendisi düzenleyebilir (Poniedziałek ve
ark., 2018). BLW modelinin kullanıldığı bebekler 18-24 aylık geleneksel yöntemle
beslenen fazla kilolu bebeklere nazaran daha az kiloludurlar. Yine bu yöntemde bebekler
yeni ve farklı tatları denemek için daha meraklı ve isteklidirler (Morison ve ark., 2018;
Neves ve ark., 2018).
Bebek Liderliğinde Beslenme-BLW modelinde hazır paketli gıdalar daha az
tüketilmekte ve bebek aile sofralarına daha fazla dâhil olmaktadır. Bu beslenme modelini
kullanan anneler bebeklerinin kilo almaları konusunda daha az takıntılı ve bebeklere
ısrarcı bir şekilde yemek yedirme kaygıları daha azdır (Brown ve Lee, 2011). Yapılan bir
çalışmada BLW uygulayan bebeklerin iştah üzerine kontrollü oldukları, besineler karşı
gösterilen tepkinin daha az olduğu, porsiyonlarını kendilerine göre ayarlayabilen ve
doğru beslenme davranışları ile obezite riskine karşı koruyucu davranış modeli
sergiledikleri gösterilmiştir (Brown ve Lee, 2015).
Bebeklerde yeterli demir alımının sağlanması dünya üzerinde ciddiye alınması
gereken bir problemdir. Tamamlayıcı beslenmeye geçiş döneminde 6. Ayda beslenmeye
başlanıldığında demir içeriği yüksek olan gıdaların tüketilmesi önerilmektedir. Ailenin
eğitim düzeyinin yetersiz olmasından dolayı geçiş döneminde bebeğe hazırlanan
yiyeceklerin içeriğinin enerji ve demir açısından yetersiz olmasından dolayı büyüme ve
gelişmede gerilik görülebilir (Morison ve ark., 2018; Cameron ve ark., 2013). BLW
modelinde aktif bir şekilde kendi kendine beslenen bebek ihtiyacı olan enerjiyi alır,
obezite riskinden korunur, motor gelişimi desteklenir, diyet kalitesi artar, bakım veren
kişi ile aralarında ilişki güçlenir. Bununla birlikte bebek mamaları yerine aile yemeklerine
daha fazla maruz kalma bebeklerin şeker, tuz ve doymuş yağ tüketimlerini arttırabilir
(Arden ve Abbott, 2015). BLW modelinde bebek için hazırlanan yiyeceklerin çoğunluğunu
buharda pişmiş sebzeler ve meyveler oluşturur. Bu besinlerin demir içeriği düşüktür, bu
nedenle BLW demir eksikliğine yol açabilir (Rapley, 2018).

Bebek Liderliğinde Beslenme Modeli ve Aspirasyon Riski
Tamamlayıcı beslenmeye geçiş döneminde bebeğin fizyolojik gelişime ve yaş grubuna
göre besin tercihi yapılmaktadır. Bebeğin tüketemeyeceği besinler bebekte boğulma
riskini arttırmaktadır (Fewtrell ve ark., 2017). Yapılan bir araştırmada 4-12 aylık bebeği
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olan 1151 anne ile görüşülmüş, BLW modeli ve geleneksel beslenme yöntemi ile arasında
aspirasyon riski açısından bir fark bulunmamıştır. BLW modeli ve geleneksel beslenme
yönteminin incelendiği 12 çalışmada, BLW ile geleneksel model ile besleme arasında
aspirasyon riski açısından önemli bir fark olmadığı belirtilmiştir (Neves ve ark., 2018).
Aspirasyon riski nedeniyle her iki beslenme yönteminde de beslenme sırasında
bebeklerin yalnız bırakılmaması, bakımından sorumlu kişi kontrolünde olmaları gerektiği
önerilmektedir (Locke, 2015). BLW’yi takip eden sağlık profesyonelleri ve ebeveynler
boğulma riskinden endişe duyduklarını dile getirmektedirler. Ancak boğulma ve öğürme
refleksi aileler tarafından karıştırılabilmektedir. Gerçek aspirasyon oranlarının
öğürmeler dışlandığında çok daha az olduğu tespit edilmiştir. Parmak gıdanın uygun
hazırlanması da aspirasyon riskinde belirleyicidir. En fazla aspirasyon vakası çiğ elma
tüketimi esnasında görülmektedir (Cameron ve ark, 2012; Fewtrell ve ark., 2017).

ÇOCUK HEMŞİRESİ AÇISINDAN BEBEK LİDERLİĞİNDE
BESLENME MODELİ
Sağlık profesyonelleri ve BLW modeline ait yapılan araştırmalar belli ülkelerde ve
küçük gruplarda gerçekleştirilmiştir. Genel olarak sağlık profesyonellerinin BLW
modelini bildiklerini, büyük çoğunluğunun yöntemi görmediği ve uygulamadığı
belirtilmiştir. Sağlık profesyonelleri BLW modelinin faydalarını bilmelerine rağmen
yetersiz demir ve enerji alımı ve aspirasyon riski endişesiyle tereddütlerinin olduğu
belirtilmektedir (Doğan ve ark., 2018; Kahraman ve ark., 2020).
Ayrıca sağlık profesyonelleri BLW modelinin çocukların beslenmede aktif rol
almalarıyla ince motor becerilerinin ve oral gelişimini destekleyebileceğini
düşünmektedirler. Aspirasyon riski, büyüme ve gelişme geriliği, yetersiz enerji alımı ve
demir eksikliğinden dolayı uzmanların büyük çoğunluğunun BLW modelini sadece klinik
alanda devam ettirebileceklerini belirtmişlerdir. Ailelerin BLW modelini tercih etmede
sağlık profesyonellerinin etkisi kaçınılmazdır (Brown ve Lee, 2011). Buna rağmen
çalışmalarda BLW modelin daha çok annelerin tercihinde olduğunu göstermektedir.
Annelerin özellikle televizyon ve sosyal medya ağlarından bilgileri elde ettikleri için sağlık
profesyonellerinin bu konuda bilgili olması ve daha fazla araştırma yapmaları
gerekmektedir. Son dönemde sosyal medya kullan anneler arasında giderek yaygınlaşan
BLW modeli konusunda yeterli bilimsel kanıt olmaması nedeni ile üzerinde tartışılması
gereken bir konu olduğu düşünülmektedir (Rapley, 2018; Neves ve ark., 2018).
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BİLİNÇLİ FARKINDALIK (MINDFULNESS) KAVRAMI
Bilinçli farkındalık kavramının kökeni Budist psikolojiye dayanmaktadır. Bilinçli
farkındalık kavramı Pali dilinde “hatırlamak” anlamına gelen “sati” kelimesinden köken
almıştır ve zihnin varlığını vurgulamaktadır (Brown, Ryan, & Creswell, 2007). Bilinçli
farkındalık, tanımlanması zor kavramlardan birisidir. Literatürde kavrama ilişkin farklı
ve çeşitli tanımlamalar yer almaktadır (Keng, Smoski, & Robins, 2011; Singh, 2016). En
yaygın kullanılan tanımı ile bilinçli farkındalık "şimdiki zaman odaklı, yargısız ve bilinçli
olarak ortaya çıkan farkındalık" olarak tanımlanmaktadır (Kabat Zinn, 2003; Tusaie &
Edds, 2009).
Bilinçli farkındalık kavramından bahsedilebilmesi için bilinçliliğin iki işlevi olan
“farkındalık (awareness)” ve “dikkatin” varlığı gerekmektedir (Kostanski & Hassed,
2008). Farkındalık (awareness) herhangi bir uyaranın bilinçli kaydı olarak
tanımlanmaktadır. Bu yönüyle gerçeklikle olan en yakın temas olarak belirtilmektedir.
Farkındalık (awareness) ve dikkat birbiri ile etkileşim halinde iç içe geçmiş iki yapıdır.
Bilinçli farkındalıkta (mindfulness) deneyimlenen duruma yönelik hem bilinç hem de
dikkat artmaktadır (Brown & Ryan, 2003). Bilinçli farkındalığın kelime anlamı olan
“hatırlamak” ile anlatılmak istenen geçmişe dönük bir hatırlama değil, “bireyin dikkat ve
farkındalığını yaşanan o anki deneyime vermesini hatırlamak” tır (Germer, 2004).
Günlük yaşam içerisine çoğunlukla yaşanan anın ve deneyimlerin farkında olmadan
zaman geçebilmektedir. Bireyler yaşanan deneyimlere ilişkin farkındalık olmaksızın
yalnızca eylemi gerçekleştirmektedirler. Bu durum “otomatik pilot modu” olarak
tanımlanmaktadır. Bu durum bilinçli farkındalığın tam karşıtı bir yaklaşımdır. Diğer bir
ifade olarak “zihinsizlik (minlessness)” modudur. Zihinsizlik modunda zihin
gerçekleştirilen eylemi otomatik olarak gerçekleştirmektedir (Germer, 2004). Bilinçli
farkındalık durumunda ise birey olumlu ya da olumsuz yargılara kapılmadan, yaşanan
deneyime ilişkin duygu, düşünce ve algıları ile yaşanan deneyimin farkında olmaktadır
(Bernstein, 2019). Bilinçli farkındalık süreci, farkındalığın (awareness) o anda yaşanan
mevcut deneyime yönelmesi ile başlamaktadır. Aynı zamanda “dikkat” de bu deneyime
odaklanarak düzenlenmektedir. Bu durum duyguların tamamen “şimdi ve burada”
olmasını sağlamaktadır. Bilinçli farkındalık yaşanan durum ya da deneyimi sanki ilk kez
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görüyormuş gibi doğrudan gözlemlenmesini içeren bir süreçtir. Bu bakış açısı “yeni
başlayan zihni” olarak da belirtilmektedir (Bishop ve ark., 2004).

KRONİK RUHSAL HASTALIKLARDA BAKIM VEREN OLARAK
“AİLE”
Ruhsal hastalıkların tedavi ve bakım sürecinde kurumdışılaşma hareketi
(deinstitutionalization), ruhsal hastalıkların bakım ve tedavisinin yürütülmesini hastane
ortamlarından ev ortamına taşımıştır. Bu durum kronik ruhsal hastalığa sahip bireyin
bakımının evde sürdürülmesini gerekli kılmış ve bakımda aileyi merkezi bir konuma
getirmiştir (Gelkopf & Roe, 2014; Ntsayagae, Myburgh & Poggenpoel, 2019; Tamizi ve
ark., 2020). Bu durum aile üyelerinden birinin yeni bir rol olarak “bakım veren”
sorumluluğunu üstlenmesine neden olmuştur. Bakım veren kavramı “bir bireye düzenli
olarak ruhsal hastalığı ile ilişkili ücret karşılığı olmaksızın verilen desteği” içermektedir
(Quinlan, Deane & Crowe, 2018). Bakım veren aile üyesi ise bakım verme sürecinde
bakımın getirmiş olduğu yükle ilişkili birçok olumsuz deneyim yaşamaktadır (Dadson,
Annor, & Salifu Yendork, 2018; Sarı & Çetinkaya Duman, 2020; Quinlan, Deane & Crowe,
2018).
Ruhsal hastalığa bakım veren aile üyelerinin yaşamı başta fiziksel, duygusal,
ekonomik ve sosyal olmak üzere birçok alanda etkilenmektedir. Duygusal boyutta bakım
verenler öfke, mutsuzluk, yalnızlık, kendini suçlama, kaygı ve korku gibi birçok duyguyu
deneyimlemektedir (Sarı & Çetinkaya Duman, 2020). Bu durum duygusal tükenmişlik
boyutuna da taşınabilmektedir (Rahmani, Ebrahimi, Seyedfatemi, Namdar Areshtanab, ve
ark., 2018). Sosyal boyutta bakım veren aile üyeleri damgalanmanın ve bakımın getirmiş
olduğu sorumluluklar nedeniyle sosyal yaşamdan uzaklaşabilmektedirler (Akbari, Alavi,
Irajpour, & Maghsoudi, 2018; Von Kardorff, Soltaninejad, Kamali, & Eslami Shahrbabaki,
2016). Tüm bu yaşam deneyimleri ile baş etme ve birey ve aileyi güçlendirmede aileye
yönelik psikososyal yaklaşımların önemi literatürde vurgulanmaktadır (YesufuUdechuku ve ark., 2015). Son dönemde üzerinde sıklıkla durulan bilinçli farkındalık
müdahaleleri de bu yaklaşımlar arasında yerini almaktadır (Clark, Doyle, Walsh, &
Robson, 2012; Stjernswärd & Hansson, 2017c).

KRONİK RUHSAL HASTALIĞA BAKIM VERME SÜRECİNDE
BİLİNÇLİ FARKINDALIK YAKLAŞIMI
Tüm dünyada ruhsal hastalıklar ve ruhsal hastalıklara bağlı küresel hastalık yükü
artış göstermektedir. Ağır ruhsal hastalıklar olarak tanımlanan grupta orta ve ağır
depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar yer almakta ve
yetişkin nüfusun %4’ünü etkilemektedir (Dünya Sağlık Örgütü, 2017). Ruhsal hastalıklar
yalnızca hasta bireyi etkilememekte, sistemin bir parçası olan aile de hasta birey kadar bu
süreç içerisinde birçok güçlük deneyimlemektedir (Akbari, Alavi, Irajpour, & Maghsoudi,
2018). Bakım veren aile üyeleri sıklıkla bakımı altındaki hasta bireyin ihtiyaçlarını ön
planda tutmakta, kendi bireysel ihtiyaçlarını ise göz ardı edebilmektedir (Rezek, 2015).
Kronik ruhsal hastalığa bakım veren aile üyeleri aynı zamanda “gizli hastalar” olarak
belirtilmektedir (Akbari, Alavi, Irajpour, & Maghsoudi, 2018). Bu nedenle ruhsal hastalık
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tanısı almış birey kadar hastaya bakım veren aile üyesinin de ruhsal iyilik halinin
sürdürülmesi ve iyileştirilmesi oldukça önemlidir. Bilinçli farkındalık temelli müdahaleler
ruhsal hastalığa bakım veren aile üyelerinde stres düzeyinin azaltılması ve iyilik halinin
sağlanmasında etkili müdahalelerdir (Clark, Doyle, Walsh, & Robson, 2012; Stjernswärd
& Hansson, 2017c). Bilinçli farkındalık hem bir durum hem de kişilik özelliği olması
yönüyle geliştirilebilir bir özelliktir (Tusaie & Edds, 2009).
Bilinçli farkındalık yaklaşımı farklı örneklem gruplarında uygulanan ve etkinliği
değerlendirilen önemli bir psikososyal yaklaşımdır. Literatürde bilinçli farkındalık
temelli müdahalelerin çeşitli örneklem gruplarında yaşam kalitesi, sosyal işlevsellik ve
baş etmeyi geliştirdiğine ilişkin kanıt çalışmaları bulunmaktadır (de Vibe ve ark., 2017;
Goldberg ve ark., 2018). Bilinçli farkındalık yaklaşımın uygulandığı ve etkinliğinin
değerlendirildiği gruplar arasında son dönemde bakım veren grupları da yer almaktadır
(Epstein-Lubow, Miller, & McBee, 2006; Li, Yuan & Zhang, 2016). Li ve arkadaşlarının
(2016) yapmış oldukları sistematik derleme çalışmasında farklı bakım veren gruplarında
bilinçli farkındalık temelli stresi azaltma müdahalesinin stres, kaygı, depresyon gibi
belirtilerde iyileşme sağladığı bulunmuştur (Li, Yuan & Zhang, 2016). Appleton ve
arkadaşları (2020) fiziksel ya da ruhsal sağlık sorunu olan çocukların ebeveynlerine
bilinçli farkındalık temelli grup programını uygulamışlardır. Araştırma sonucunda
anlamlı düzeyde olmasa da bakım veren ebeveynlerin ruhsal iyilik halinde ve yaşam
kalitesinde iyileşme olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Müdahaleden iki yıl sonra bazı
ebeveynler bakım verici rollerine müdahalenin olumlu katkısının olduğunu
belirtmişlerdir (Appleton ve ark., 2020).
Bilinçli farkındalığın yalnızca bireyin kendisi ile olan ilişkisini etkilemediği,
kişilerarası ilişkileri de etkilediği vurgulanmaktadır. Bilinçli farkındalık uygulamaları
çevremizde yer alan “diğerleri” ile bağlılığımıza ilişkin “farkındalığı” artırarak
ilişkilerimizi etkilemektedir. Bu nedenle ilişkisel bağlam içerisinde ele alınabilecek aile
sorunlarında da bilinçli farkındalık yaklaşımının kullanılması önerilmektedir (Bögels &
Emerson, 2019). Hallman ve arkadaşları (2017) yataklı psikiyatri birimlerinde stresin
azaltılması ve güvenli kültür ortamının geliştirilmesinde bilinçli farkındalık
uygulamalarının yararlı olduğunu belirtmektedir. Bilinçli farkındalık uygulamalarının
etkisi ile; hasta ve ailelerin tedavi edici ortamda sakinliğini koruduğu, sağlık
profesyonelleri ve hastalar arası etkileşimlerin değiştiği ve daha anlamlı hale geldiği
belirtilmiştir (Hallman, O'Connor, Hasenau, & Brady, 2017). Whitehorn ve arkadaşları
(2017) yapmış oldukları kalitatif araştırmada ilk atak psikoz hastalarının bakım
verenlerine bir yıl boyunca uygulanan bilinçli farkındalık yaklaşımı sonrası bakım
verenlerin deneyimlerini incelemişlerdir. Araştırmanın sonucunda bakım veren aile
üyeleri bilinçli farkındalık deneyimlerini “daha sakin, daha kabullenici olma, eskisi kadar
rahatsız etmeme” olarak belirtmişlerdir. Aynı zamanda artmış farkındalık hem
kendilerinin hem de çevrelerinin “daha çok farkında olma, daha geniş bakış açısı ile
bakabilme” ve “durumları bir bağlam çerçevesinde görebilme” lerine de katkı sağlamıştır
(Whitehorn, Campbell, Cosgrove, Abidi & Tibbo, 2017). Şizofreni bakım verenleri ile
yürütülen başka bir çalışmada bilinçli farkındalık temelli stresi azaltma programının
bakım verenlerde algılanan stres düzeyini azalttığı bulunmuştur. Müdahale sonrası bakım
verenler kendilerini rahatlamış ve sakin hissettiklerini belirtmişlerdir (Putri & Bintari,
2017).
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Stjernswärd ve arkadaşları (2017a) kronik ruhsal hastalığa bakım veren aile
üyelerine yönelik web tabanlı bilinçli farkındalık müdahalesi programı geliştirmişlerdir.
Geliştirilen bu programa ilişkin pilot çalışma sonuçlarında aile üyelerinin algılanan stres,
bakım yükü ve öz-şefkat düzeylerinde anlamlı düzeyde iyileşme olduğu bulunmuştur
(Stjernswärd & Hansson, 2017a). Geliştirilen bu bilinçli farkındalık müdahale programına
ilişkin aile üyelerinin deneyimleri ise kalitatif başka bir çalışma ile incelenmiştir. Çalışma
sonucunda aile üyelerinin deneyimleri doğrultusunda ortaya çıkan temalar arasında “yeni
bakış açısı ve baş etme becerileri”, “ben de önemliyim-sorumluluklarım, sınırlarım” gibi
temalar yer almaktadır. Aile üyelerinin bakış açılarının genişlemesi, kendilerine karşı
daha az yargılayıcı olma ve kendi sınırlarının farkına varmaları baş etmelerinde yardımcı
olmuştur (Stjernswärd & Hansson, 2017b). Pilot çalışma sonrası yürütülen randomize
kontrollü çalışmada programın uygulanabilirliğini değerlendirmek üzere ruhsal hastalığı
olan bireylerin ailelerine web temelli bilinçli farkındalık müdahalesi uygulamıştır.
Müdahale sonrası aile üyelerinin algılanan stres düzeylerinde anlamlı düzeyde azalma
olurken, öz şefkat ve farkındalık düzeylerinde anlamlı düzeyde artış olduğu sonucuna
ulaşılmıştır (Stjernswärd & Hansson, 2017c).

BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
Bilinçli farkındalık müdahaleleri, geçmişten günümüze gelişerek devam eden
uygulamalar arasındadır (Macfarlane & Weber, 2019). Bilinçli farkındalık
uygulamalarının klinik kullanımı ilk olarak 1970’de Kabat Zinn tarafından geliştirilen
bilinçli farkındalık temelli stresi azaltma programı ile başlamıştır (Baer, 2010; Singh,
2016). Mevcut durumda kullanılan birçok tedavi edici (terapötik) müdahalenin
merkezinde bilinçli farkındalığın yer aldığı belirtilmektedir (Kostanski, & Hassed, 2008).
Ruh sağlığının geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde bilinçli farkındalık önemli bir yaşam
becerisidir (Hirst, 2003). Bilinçli farkındalık müdahaleleri; sağlıklı birey, hasta birey ve
ailesi ve aynı zamanda sağlık profesyonelleri için sağlığın korunması, iyilik halinin
sağlanması ve sürdürülmesinde önemli hemşirelik yaklaşımları arasındadır.
Bilinçli farkındalık yaklaşımları baş etme süreçleri ile yakından ilişkilidir (Bernstein,
2019). Ruhsal hastalıklarda hasta ve ailesi yaşanan birçok olumsuz ve güç deneyim ile baş
etmeye çalışmaktadır (Saunders, 2003). Bireylerin genellikle hastalığın etkisi ile ilişkili
olumsuz ve ruminatif düşünceleri olabilmektedir. Bilinçli farkındalık temelli müdahaleler
ise özellikle yatkınlığı olan bireylerde bu ruminatif düşünme kalıbını ortadan kaldırmaya
yardımcı olmaktadır (Day & Horton-Deutsch, 2004a). Bilinçli farkındalık yaklaşımı,
bireyleri duygu ve düşünceleri ile olan savaşından ve etkisiz baş etme becerilerinden
uzaklaştırmaya yardımcı olmaktadır (Bishop ve ark., 2004). Baş etme yöntemlerinden
olumlu yeniden anlamlandırma bilinçli farkındalık uygulamalarının katkı sağladığı baş
etme yöntemlerinden birisidir. Olumlu yeniden anlamlandırma yönteminde olumsuz ve
stres verici durum “yararlı” ya da “olumlu” olarak yeniden anlamlandırılır. Bilinçli
farkındalık uygulamaları bireylerin bu becerilerini güçlendirmeye katkı sağlamaktadır
(Garland, Gaylord & Park, 2009). Bilinçli farkındalık sürecinin gelişmesi ile birlikte
maladaptif düşünce ve inançların uzaklaştırılarak yeni ve sağlıklı yanıtların oluşmasına
alan açılmaktadır (York, 2007).

75

DEĞİŞEN DÜNYADA HEMŞİRELİK BİLİMİNE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIMLAR

Ruhsal hastalıkların bakım ve tedavisinde etkili hemşirelik müdahaleleri oldukça
önemlidir (Day & Horton-Deutsch, 2004b). Bilinçli farkındalık, hemşirelik bakımında
bütüncül bakış açısına (White, 2014) ve tedavi edici (terapötik) ilişki süreçlerine katkı
sağlamaktadır. Tedavi edici ilişki hasta ve sağlık profesyoneli arasında en yüksek düzeyde
yarar ile ortaya çıkan, empati ve olumlu tutumu içeren süreçlerdir (Brito, 2014). Bilinçli
farkındalık yaklaşımı ile birey yaşanan duruma doğrudan tepki vermek yerine,
yaşamış/yaşamakta olduğu deneyimine tanık olma ve bu deneyime kucak açabilme
becerisini de deneyimlemektedir. Yaşanan deneyimi ya da durumu iyi ya da kötü olarak
yargılamadan “şimdi ve burada” ya odaklanmaktadır (White, 2014).
Bilinçli farkındalık yaklaşımın ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği açısından diğer bir
önemi ise, bilinçli farkındalık uygulamalarının başkalarına yardım etme ile kendine olarak
yardım etme arasında bir kesişim noktası olmasıdır (Macfarlane & Weber, 2019).
Psikiyatri hemşireleri özellikle yataklı psikiyatri birimlerinde tedavi edici ortam
içerisinde hasta ile en çok etkileşimde bulunan profesyonel ekibin en önemli üyelerinden
birisidir. Bununla birlikte psikiyatri biriminde çalışan psikiyatri hemşireleri ortamdan ya
da ekip içi etkileşimlerden kaynaklı birçok stresöre de maruz kalabilmektedir. Bu durum
hemşirelerin tükenmişlik yaşamasına neden olabilmektedir. Uygulanan bilinçli
farkındalık temelli müdahaleler psikiyatri biriminde çalışan hemşirelerin duygusal iyilik
halinin düzenlenmesi ve etkili hasta bakımına katkı sağlamaktadır (Wampole & Bressi,
2020). Aynı zamanda ruh sağlığı profesyonellerinde artmış bilinçli farkındalık azalmış
stres ve tükenmişlik ile ilişkili bulunmuştur (Yang, Meredith, & Khan, 2017). Uygulanan
bilinçli farkındalık temelli müdahaleler aynı zamanda psikiyatri birimlerinde ekip içi
etkileşim ve iş birliğine de olumlu katkı sağlamaktadır. Yataklı yetişkin psikiyatri
birimlerinde bilinçli farkındalık temelli mentörlük uygulamasının hastaların terapötik
gruplara katılması, hasta memnuniyeti ve ekip işlevselliğini artırdığı belirtilmektedir
(Singh ve ark., 2006). Bilinçli farkındalık uygulamaları kanıta dayalı sağlığı geliştirme
müdahaleleridir ve klinik ortamda hemşirelerin ruhsal iyilik halinin sağlanması amacıyla
uygulanabilir (Guillaumie, Boiral, & Champagne, 2017).
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GİRİŞ
Bulunduğumuz yirmi birinci yüzyılın hem teknolojiye dayalı olması hem de zor,
rekabetçi, aşırı çalışmaya dayalı sanayi devriminin olması, iş ortamlarında stresin daha
belirgin bir şekilde yaşanmasına ve çalışanların sağlığı için bir tehlike haline gelmesine
neden olmaktadır. Çalışma koşullarında işle ilgili etmenler de çalışanlar üzerinde
fizyolojik, psikolojik, sosyal ve biyolojik etkiler oluşturmakta, onların sağlık ve
başarılarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Altuntaş 2014). Tüm bu etkenler
çalışanlarda strese yol açmakta ve aynı zamanda çalışma koşulları da çalışanların zaman
yönetimini olumsuz yönde etkilemektedir.
Stres, kişinin içinde bulunduğu çevreden kendisine yönelen isteklerle, kendi değer,
tutum, ihtiyaç, yetenek ve becerileri arasındaki dengesizlikten kaynaklanan bedensel,
psikolojik ve sosyal bir gerilim olarak tanımlanmaktadır. Yaşanan stresin bireyle sınırlı
kalmadığı; çalışanların birinde görülen stresin diğer çalışanları da etkilediği ve diğer
çalışanların da güvenliğini olumsuz yönde etkilediği bu nedenle iş kazalarına yol açtığı
belirtilmektedir. Bunlardan dolayı stresin bireyler üzerindeki olumsuz etkileri en aza
indirilmeli ve iyi bir stres yönetimi yaklaşımı benimsenerek, stresin kaynağına yönelik
iyileştirmeler sağlanmalıdır. Bunların yanı sıra iş yaşamında strese neden olan
etmenlerden biride zaman yetersizliğidir. İşlerin zamanında yetiştirilmemesi kişide
gerginlik oluştururken, çalışma programının olmaması, gelişi güzel hazırlanmış bir
program, sık ziyaretçiler, her an çalan telefonlar gibi etmenler, zamanı kontrol altına
almayı engelleyerek strese neden olabilmektedir (Altuntaş 2014). Kadın çalışanlarla
yapılan bir çalışmada stresörlerin ve mesleki stresin kadın çalışanların performansını eş
zamanlı veya kısmen önemli ölçüde etkilediği ve mesleki stresin ağırlıklı olarak iş hayatını
etkilediği sonucuna varılmıştır ( Irawanto ve ark 2015). Hemşirelerle yapılan bir
çalışmada da iş stresindeki artışın, işten ayrılma eğilimini arttırdığı belirlenmiştir (Aydın
ve ark. 2020). Hemşirelerin yaşadığı stres çalışma ortamlarındaki zaman yönetimlerini de
olumsuz etkileyebilmektedir. Hemşirelerin stresle baş etmede etkili bireysel başetme
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yöntemlerinden sosyal destek arama, sorun çözme yöntemini kullanma, boş zaman
aktiviteleri ile uğraşma, dinlenme, gevşeme teknikleri gibi yöntemleri daha çok tercih
ettikleri ifade edilmektedir (Altuntaş 2014).
Günümüzde zaman yönetimi, özellikle profesyonel çalışma hayatında başarının en
önemli unsurlarından biri olarak görülmektedir. Zaman yönetimi gereksinimleri
belirlemek, bu gereksinimleri karşılayabilmek için gerekli olan hedefleri oluşturmak,
öncelikli işleri belirlemek ve önceliklerle zamanı; planlama, programlama ve listeleme
yoluyla düzenlemek olarak tanımlanmaktadır. Zamanı iyi yönetebilen hekim, hemşire ve
diğer sağlık çalışanları, mevcut zamanda daha çok iş yapar ve zamandan tasarruf
sağlayabilmektedirler (Karatepe ve Atik 2015). Zamanlarını kötü yöneten hemşirelerin
zaman yetersizliği nedeniyle bazı hemşirelik uygulamalarını daha kısa sürede uygulamak
zorunda kalmaları, hasta bakımını gözden kaçırmalarına ve yeterli bakımı
sağlayamamalarına neden olmaktadır (Ebrahimi ve ark., 2014).
Hemşirelerle zaman yönetimine yönelik yapılan birçok çalışma bulunmaktadır.
Boduç’un (2016) yaptığı bir çalışmada, hemşirelerin yarıya yakınının (%49.3) zamanını
orta düzeyde etkili kullandıkları, başka bir çalışmada ise hemşirelerin %63’ünün zamanı
iyi kullandığı ancak özellikle ameliyathane hizmetlerine bağlı olan yöneticilerdeki
zamanın iyi kullanımının diğerlerine göre anlamlı derecede farklı olduğu belirlenmiştir
(Karasu, 2015). Yapılan çalışmalardaki bulgular, iş vardiyalarında zaman yönetiminin
önemini vurgulamakta (Recio ve ark 2020; FitzGerald ve ark 2017), çalışanların işlerini
bir program dahilinde yaptığını, işleri arasında bir öncelik sıralaması yaptıklarını
(Çetinkaya 2019), yönetici hemşirelerin zamanlarını iyi yönettiklerini (Bahçecik ve
Öztürk 2004), zaman yönetiminin hemşirelerin iş verimi üzerinde etkiye sahip olduğunu,
zamanını planlayan ve yönetebilen hemşirelerde iş verimliliği ve performansının arttığını
(Dalkıran, 2014), zaman yönetiminin, iş performansı ve mesleki hemşirelik
uygulamalarının önemli bir bileşeni olarak kabul edildiğini (Waterworth ve Rnt 2003)
göstermektedir.
Stres düzeyi yüksek meslek gruplarından biri olan hemşirelik mesleğinde; hasta
sayısının fazla olması, ağır ve ölümcül hastalara bakım verme, gerektiğinde hasta ve
yakınlarına duygusal destek verme, aşırı iş yüküne karşın eksik ya da uygun olmayan
elemanla çalışma, malzeme ve araç-gereç eksikliği, hekimlerle, meslektaşlarıyla ve
yöneticileri ile girdikleri çatışmalar, yönetici desteğinin yetersizliği, uzun çalışma saatleri,
vardiyalı çalışma şekli, hızlı çalışma temposu, mesleki ilerleme olanaklarının sınırlı
olması, toplumda beklenen saygıyı görmeme, ödüllendirmenin olmaması, diğer takım
üyeleri ile rol çatışması yaşaması, uyumlu takım çalışmasının olmaması gibi birçok sayıda
etmen yaşanan stresin kaynağını oluşturabilmektedir (Altuntaş 2014). Nitelikli ve
nicelikli iş yapmak zorunda olan hemşireler için zaman ve zaman yönetimi kavramı
oldukça önemli bir husustur. Hemşireler yoğun iş temposu içerisinde zamanlarını nasıl
organize edebileceklerini kestiremeyebilir. Oysa, zaman yönetimi her boyutu ile
hemşirelik fonksiyonları içinde olmalıdır. Zaman yönetimi artık bir gereklilik olmakta ve
zamanı etkili ve verimli bir şekilde kullanmayı öğrenmek önem kazanmaktadır.
Hemşirelerin etkili olarak zamanlarını yönetmeleri; öncelikle etkili ve verimli
çalışmalarına neden olacak, mesleki mutluluk ve motivasyonlarını artıracaktır. Bu
sonuçlar ise, hasta ve sağlıklı bireye verilen hizmet kalitesinin artmasına, hastaların
iyileşme sürecinin hızlanmasına neden olacaktır (Karatepe ve Atik 2015). Ayrıca, Etkili
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zaman yönetimi, örgüt çalışanlarının stresini azaltıp verimliliğini artırarak eğitim, sosyal
ve mesleki yaşamda başarı sağlamalarında büyük önem taşımaktadır. Sürekli değişim ve
gelişim gösteren sağlık bakım kurumlarında görev yapan ve doğrudan insan sağlığıyla
ilgilenen hemşirelerin, bireysel ve mesleki amaçlara ulaşmaları, bakım işlevini etkin
şekilde yürütebilmeleri ve kaliteli hizmet sunabilmeleri için zaman yönetimi becerilerini
öğrenmeleri ve zamanlarını etkili şekilde yönetmeleri gerekmektedir (Boduç ve Baykal
2021). Bu bilgiler ışığında bu araştırma, riskli birimlerde çalışan hemşirelerde algılanan
stres düzeylerinin zaman yönetimini nasıl etkilediğini incelemek amacıyla yapılmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM
Tanımlayıcı türde olan bu araştırmanın evrenini Elazığ Fethi Sekin Şehir
Hastanesi’nde riskli birimlerde (acil, yoğun bakım üniteleri) çalışan hemşireler
oluşturmuştur. Araştırmada herhangi bir örneklem seçim yöntemi kullanılmamış olup,
araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 160 hemşire ile araştırma Ocak-Mart
2020 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında
hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri, Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) ve Zaman
Yönetimi Ölçeği (ZYÖ) kullanılmıştır.
Tanımlayıcı Özellikler Formu: Bu formda hemşirelerin yaş, cinsiyet, eğitim durumu
vb. ile zaman yönetimi durumu vb. gibi sorular yer almaktadır.
Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) : Cohen ve ark. (1983) tarafından bireylerin son bir ay
içerisinde stresli yaşam olaylarını tahmin edilemez, kontrol edilemez ve baş etmesi güç
olmak üzere nasıl değerlendirdiklerini ölçmek amacıyla geliştirilen ölçek 10 maddeden
oluşmaktadır. Ölçekte maddeler “0=hiç”, “4=çok sık” arasında değişen 5’li Likert tipi ile
değerlendirilmektedir. Ölçekten alınacak en düşük puan 0 en yüksek puan ise 40 olarak
belirlenmiştir. Alınan yüksek puan kişinin stres algısının fazlalığına işaret etmektedir.
Cohen ve ark. (1983) tarafından geliştirilen ölçeğin iç tutarlılık kat sayısı .75 ile .86 arasına
bulunmuştur (Cohen ve ark. 1983). Eskin ve ark. (2013) tarafından 2013 yılında
Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılmıştır. Ölçeğin toplam güvenirliliği ise .82, test tekrar
güvenirliliği .88 olarak saptanmıştır (Eskin ve ark. 2013). Bu araştırmada ölçeğin
Cronbach’s Alpha katsayı değeri .93 bulunmuştur.
Zaman Yönetimi Ölçeği: Britton ve Tesser tarafından 1991 yılında geliştirilen
ölçeğin orijinali toplam 35 maddeden oluşmakta olup, toplam skor 52 ile 123 (ortalaması
91, standart sapması 14) arasında değişmektedir (Britton ve Tesser 1991). Ölçeğin
Türkiye için geçerlilik güvenilirlik çalışması ise 2002 yılında Alay ve Koçak tarafından
yapılmıştır. Geçerlilik ve güvenirlilik çalışmasında Zaman Yönetimi Ölçeğindeki madde
sayısı 27 olup, ölçek toplam puanı ise 135 arasında değişmektedir. Türkçeleştirilmiş
ölçek; Boyut 1: Zaman Planlaması (Kısa ve Uzun Vadeli Planlama), Boyut 2: Zaman
Tutumları ve Boyut 3: Zaman Harcattırıcılar olarak üç boyuttan oluşmuş olup; Alay ve
Koçak’ın (2002) çalışmasında toplam skor 47 ile123 (ortalaması 86,68, standart sapması
13,21) arasında değişmektedir (Alay ve Koçak 2002). Zaman Yönetimi Ölçeği’nde; ters
puanlanan maddeler olup, 5’li Likert tipinde yapılmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puan;
“zamanın daha iyi yönetildiği” anlamına gelmektedir. Türkiye için geçerlilik güvenilirlik
çalışmasında, ölçeğin Cronbach’s Alpha Katsayı Değeri 0,87, Zaman Planlaması boyutu
için 0,88, Zaman Tutumları boyutu için 0,66 ve Zaman Harcattırıcılar boyutu için ise 0,47
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bulunmuştur (Alay ve Koçak 2002). Bu araştırmada ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayı
değeri .88, Zaman Planlaması boyutu için 0,90, Zaman Tutumları boyutu için 0,74 ve
Zaman Harcattırıcılar boyutu için ise 0,71 bulunmuştur.

Verilerin Toplanması
Araştırma verilerini toplamada araştırmacı, hemşirelerin çalıştıkları birimdeki
sayılarını, ulaşılabilirlik durumlarını, çalışma çizelgelerini esas alarak çalıştıkları birime
giderek verileri toplamıştır. Araştırmaya yönelik olarak, gerekli açıklamalar yapıldıktan
sonra çalışmaya katılma konusunda gönüllü hemşirelere form verilmiştir. Formların
doldurulması ortalama 15-20 dakika sürmüştür.

Verilerin Analizi
Veriler, SPSS for Windows 25 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde
sayılar, yüzdelikler, en az ve en çok değerler ile ortalama ve standart sapmaların yanı sıra
veriler normal dağılım göstermediği için ikili grupların karşılaştırılmasında, Mann
Whitney-U testi, çoklu grupların karşılaştırılmasında Kruskall Wallis Analizi, sürekli
değişkenlerin karşılaştırılmasında Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır.
Araştırmada, anlamlılık seviyesi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.

Araştırmanın Etik İlkeleri
Araştırmanın yapılması için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İnsan Araştırmaları
Etik Kurulundan etik kurul onayı (03/12/2019-Protokol No:12/03) alındıktan sonra,
araştırmanın yürütüleceği kurumdan yazılı izin alınmıştır (14/01/2020-E 348).
Hemşirelere, çalışmanın amaç ve yararları açıklanmış olup sözel onamları alınmıştır.
Araştırmaya katılacak hemşirelere, bireysel bilgilerinin başkalarına açıklanmayacağı
konusunda güvence verilmiştir.

BULGULAR
Hemşirelerin yaş ortalamasının 31.11±7.27 olduğu, %64.4’ünün kadın, %60.6’sının
lisans mezunu ve %37.5’inin çalışma süresinin 0-5 yıl arası olduğu belirlenmiştir.
Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin %54.4’ünün zamanını orta düzeyde etkin
kullandığı, %63.7’sinin zaman yönetimine yönelik eğitim almadığı ve %75.0’inin ise
çalıştığı kurumda iş akış şemalarının olduğu saptanmıştır (Tablo 2).
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Tablo 1. Hemşirelerin Algılanan Stres, Zaman Yöntimi Ölçekleri ve Alt Boyutlarından
Aldıkları Puanların Dağılımı (N=160)
Ölçekler
Boyutları

ve

AltAlınabiilecek
Min.

Algılanan Stres Ölçeği
Zaman Planlaması
Zaman Tutumları
Zaman Harcattırıcılar
ZYÖ Toplam

0.00
16.00
7.00
4.00
27.00

Alınan
Min.

Max.

40.00 16.00
80.00 16.00
35.00
7.00
20.00
4.00
135.00 27.00

Max.

Ort.

40.00
68.00
32.00
20.00
114.00

24.92
48.21
19.71
14.15
82.07

SS
6.43
10.57
4.14
3.23
13.59

Hemşirelerin algılanan Stres Ölçeği puan ortalamasının 24.92 ± 6.43, Zaman Yönetimi Ölçeği toplam puan
ortalamasının ise 82.07 ± 13.59 olduğu belirlenmiştir (Tablo 1).

Tablo 2. Hemşirelerin Tanıtıcı Özellikleri ile Algılanan Stres, Zaman Yönetimi Ölçekleri ve Alt
Boyutları Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (N=160)
Tanıtıcı
Özellikler

Zaman

Algılanan

Zaman

Zaman

Stres Ölçeği

Planlaması

Tutumları

Ort.

SS.

Ort.

SS.

Ort.

SS.

103(64.4

24.8

6.1

47.1

10.2

19.7

3.9

)

3

3

5

8

9

7

25.0

6.9

50.1

10.9

19.5

4.4

9

8

2

1

8

5

N/%

Toplam

Harcattırıcıla

ZYÖ

r
Ort.

SS.

Ort.

14.60

3.07

81.53

13.33

3.37

83.04

SS.

Cinsiyet
Kadın
Erkek

57(35.6)

MW-

MW-

MW-

MW-U=2306.5

U=2932.5

U=2331.5

U=2931.5

p=0.990

p=0.031

p=0.989

12.9
2
14.8
1

MWU=2577.0
p=0.201

p=0.024

Eğitim Durumu
Lise
Önlisans
Lisans
Yüksek lisans ve
üzeri

28(17.5)
31(19.4)
97(60.6)
4(2.5)

24.1

5.8

47.2

10.9

20.4

4.4

4

5

1

9

6

3

25.1

7.5

51.0

20.6

4.1

3

0

0

8

0

25.0

6.4

47.3

10.4

19.2

4.0

8

0

3

6

0

7

24.7

2.2

54.7

14.6

19.5

3.1

5

2

5

1

0

1

9.77

12.57

3.01

80.25

13.86

13.77

2.69

85.45

12.27

14.65

3.32

81.18

13.88

16.00

2.94

90.25

11.50

KW=1.062

KW=4.071

KW=3.936

KW=11.971

p=0.786

p=0.254

p=0.268

p=0.007

KW=4.57
5
p=0.206

Çalışma Süresi (yıl)
0-5
6-10

60(37.5)
42(26.3)

25.8

6.3

46.6

12.5

19.3

4.3

3

2

8

3

8

6

24.1

6.0

49.9

19.2

3.3

2

4

5

9

2

9.05

84

14.33

3.69

80.40

16.31

14.21

3.04

83.45

11.05
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11-15

30(18.8)

16-20

13(8.1)

21 yıl ve üzeri

15(9.4)

24.1

7.5

49.0

10.1

21.4

4.5

0

6

3

3

3

2

25.1

5.6

46.3

18.9

2.9

5

7

8

2

9

24.9

6.3

49.3

19.4

4.9

3

9

3

7

3
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p=0.240
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Zamanını etkin kullanma durumu
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0

4
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MW-U=470.5
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p=0.214

MWU=299.0
p=0.004

Zaman yönetimi ile ilgili eğitim alma durumu
Evet
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12.3

20.1

4.8

3

7

1

6

0

9
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19.4
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)

4

1

9

9

5
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MW-
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U=2683.0
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p=0.327

14.33

3.44

82.14

15.83

14.05

3.11

82.03

12.22

MW-U=2761.5
p=0.483

MWU=2840.0
p=0.675

Kurumda ünitenize uygun iş akış şemalarının bulunma durumu
Evet
Hayır

120(75.0

25.7

6.8

47.6

11.1

19.4

4.7

)

5

0

4

3

0

7

24.1

6.0

48.7

10.1

19.9

3.5

9

2

1

0

9

0

40(25.0)

13.75

3.75

80.79

15.53

14.51

2.66

83.20

11.60

MW-

MW-

MW-

U=2655.5

U=2940.5

U=2821.5

p=0.068

p=0.398

p=0.209

r=-0.89

r=-0.085

r=0.042

r=-0.058

p=0.265

p=0.285

p=0.602

p=0.465

MW-U=2848.0
p=0.243

MWU=2891.5
p=0.311

Yaş
Ort.SS:31.11±7.2
7
Max:50)

(Min:19

r=-0.065
p=0.416

Tablo 2 incelendiğinde; hemşirelerin zamanlarını etkin kullanma durumuna göre
algılanan stres ve zaman yönetimi toplam puan ortalaması arasındaki farkın istatistiksel
olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin cinsiyetinin, yaşının, eğitim
durumunun, çalışma süresinin, zaman yönetimi ile ilgili eğitim alma ve çalıştıkları
kurumda iş akış şemalarının bulunma durumlarının algılanan stres ve zaman yönetimi
düzeylerini etkilemediği saptanmıştır.
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Tablo 3. Hemşirelerin Algılanan Stres, Zaman Yönetimi
Ölçekleri ve Alt Boyutları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(N=160)
Ölçek
ve
Alt Algılanan Stres
Boyutları
Ölçeği
Zaman Planlaması

r
p

-0.068
0.390

Zaman Tutumları

r
p

-0.088
0.269

r
p

-0.016
0.841

Zaman
Harcattırıcılar
ZYÖ Toplam

r
-0.078
p
0.326
*Spearman korelasyon analizi

Hemşirelerin algılanan stres durumları ile zaman yönetim düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı
bulunmuştur.

TARTIŞMA
Hemşirelerin zamanlarını etkin ve verimli kullanmaları stres düzeylerinin
azalmasında etkili olacaktır. Riskli birimlerde çalışan hemşirelerde algılanan stres
düzeylerinin zaman yönetimini nasıl etkilediğini incelemek amacıyla yapılan bu araştırma
ilgili literatür ile tartışılmıştır.
Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin stres algılarının orta düzeyin üzerinde
olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerle yapılan bir çalışmada elde edilen bulgulara göre, iş
stresindeki artışın, işten ayrılma eğilimini arttırdığı saptanmıştır (Aydın ve ark. 2020).
Stres düzeyi yüksek meslek gruplarından biri olan hemşirelik mesleğinde; hasta sayısının
fazla olması, ağır ve ölümcül hastalara bakım verme, gerektiğinde hasta ve yakınlarına
duygusal destek verme, aşırı iş yüküne karşın eksik ya da uygun olmayan elemanla
çalışma, malzeme ve araç-gereç eksikliği gibi birçok faktör yaşanan stresin kaynağını
oluşturmaktadır (Altuntaş 2014). Tüm bu faktörlerin bu araştırma sonucunda etkili
olduğu düşünülmektedir.

Araştırmaya dahil edilen riskli birimlerde görev yapan hemşirelerin cinsiyetlerinin
algılanan stres düzeylerini etkilemediği belirlenmiştir. Sağlık çalışanlarının stres düzeyini
belirlemek için yapılan çalışmalar incelendiğinde kadın sağlık çalışanlarının stres
düzeylerinin yüksek olduğu bildirilmektedir (Lai ve ark.2020 ; Arafa ve ark. 2021 ; Cebeci
ve Durmaz 2021). Bu araştırma sonucu literatür ile benzerlik göstermemektedir. Bu
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sonuçtan yola çıkarak riskli birimlerde görev yapan hemşirelerin cinsiyetlerinin algılanan
stres düzeylerine etkisinin olmadığı söylenebilir.

Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin eğitim durumlarının algılanan stres
düzeylerini etkilemediği bulunmuştur. Bu araştırma bulgusuna benzer olarak İftikhar’ın
Pakistan’da hemşirelerle yürüttüğü bir çalışmada eğitim düzeyinin hemşirelerin
algılanan stres düzeyine etkisinin olmadığını bildirilmiştir (İftikhar 2020). Bu araştırma
bulgusundan farklı olarak yapılan bir çalışmada lise mezunu hemşirelerin stres
düzeylerinin üniversite mezunlarına göre daha yüksek bulunduğu bildirilmiştir (Cebeci
ve Durmaz 2021) Araştırma bulgumuz literatür ile benzerlik göstermektedir. Riskli
birimlerde görev yapan hemşirelerin eğitim durumlarının algılanan stres düzeylerini
etkilemediği söylenebilir.
Hemşirelerin çalışma yıllarının algılanan stres düzeylerini etkilemediği bulunmuştur.
Literatür incelendiğinde yapılan bir çalışmada çalışma yılının hemşirelerin stres düzeyini
etkilemediği bildirilmiştir(İftikhar 2020) Bu araştırma bulgusundan farklı olarak
psikiyatri kliniğinde görev yapan hemşirelerle yürütülen bir çalışmada artan mesleki
deneyimi ile stres seviyesinin azaldığı bildirilmiştir (White R.A 2006). Bu araştırma
bulgusunun literatür ile uyumlu olduğu söylenebilir. Riskli birimlerde görev yapan
hemşirelerde mesleki hayatına yeni başlayan hemşirelerin stres düzeylerinin daha
yüksek olması beklenmesi olağan bir durumdur, fakat bu araştırmada çalışma yılı ile
algılanan stres düzeyinin etkilenmediği ortaya çıkmıştır.
Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin zamanlarını etkin kullanma durumlarının
algılanan stres düzeylerini etkilediği bulunmuştur. Literatür incelendiğinde zamanını
etkin kullanma durumlarına göre hemşirelerin stres düzeylerini etkileyen bir çalışmaya
ulaşılamamıştır. Riskli birimlerde görev yapan hemşirelerin zamanı etkin
kullanmalarının stres düzeylerini etkilemesi beklenen bir sonuçtur. Bu birimlerde
hastalarda gelişebilecek ani komplikasyonları tanıyabilmek, böyle bir durum geliştiğinde
nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini bilmek ve hastaya müdahale etmek aslında zamanla bire
bir yarışmak anlamına gelmektedir. Zamanını etkin kullanan bir hemşire stres yapmadan
hastaya gerekli müdahaleyi yapabilecektir. Araştırmamızın bu bulgusu zamanı etkin
kullanmanın riskli birimlerde görev yapan hemşirelerin algılanan stres düzeylerini
etkilediğini ortaya çıkarmakta ve literatüre eklemektedir.
Hemşirelerin zaman yönetimi ile ilgili eğitim alma durumlarının algılanan stres
düzeylerini etkilemediği belirlenmiştir. Literatür incelendiğinde zaman yönetimi ile ilgili
eğitim alma durumlarının hemşirelerin stres düzeyine etkisini inceleyen bir çalışmaya
ulaşılamamıştır. Riskli birimlerde görev yapan ve zaman yönetimi ile ilgili eğitim alan
hemşireler ile eğitim almayan hemşirelerin aldıkları toplam algılanan stres puanları
birbirine çok yakındır. Hemşireler bu konuda eğitim alsalar bile zamanlarını yeteri kadar
etkin kullanamadıkları sonucuna ulaşıldığı söylenebilir. Günümüzde halen yeterli
hemşire sayısının bulunmamasının, hemşirelere düşen iş yükünün fazla olmasının bu
sonucun ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülmekte ve bu bulgu literatüre
eklenmektedir.
Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin görev yaptıkları ünitelerde iş akış şeması
bulunma durumunun algılanan stres düzeyini etkilemediği bulunmuştur. Literatür
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incelendiğinde bu bulguya benzer veya farklı bir sonuca ulaşılamamıştır. Riskli birimlerde
görev yapan hemşirelerin ünitelerinde iş akış şeması bulunanlar ve bulunmayalar
arasında alınan toplam algılanan stres puanı birbirlerine çok yakındır. Bu sonucun ortaya
çıkmasında her birimin çalışma şeklinin farklı olmasının ve her birimde farklı
uygulamalar olmasının etkili olduğu düşünülmektedir.
Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin yaş ortalamalarının algılanan stres
düzeylerini etkilemediği bulunmuştur. Bu araştırma bulgusuna benzer olarak Suudi
Arabistan’da yoğun bakım hemşireleriyle yürütülen bir çalışmada hemşirelerin yaş
ortalamasının algılanan stres düzeyini etkilemediği bildirilmiştir (Alharbi ve Alshehry
2019). Bu araştırma bulgusundan farklı olarak Cebeci ve Durmaz’ın çalışmasında 40-46
yaş grubundaki hemşirelerin stres puanlarının diğer yaş gruplarına göre daha yüksek
bulunduğu bildirilmiştir (Cebeci ve Durmaz 2021). Araştırma bulgumuz literatür ile
benzerlik göstermektedir.
Bu araştırmada hemşirelerin zamanı orta düzeyin üzerinde yönettiği bulunmuştur.
Nitelikli ve nicelikli iş yapmak zorunda olan hemşireler için zaman ve zaman yönetimi
kavramı oldukça önemli bir husustur. Hemşireler yoğun iş temposu içerisinde
zamanlarını nasıl organize edebileceklerini kestiremeyebilir. Oysa, zaman yönetimi her
boyutu ile hemşirelik fonksiyonları içinde olmalıdır. Hemşirelerin etkili olarak
zamanlarını yönetmeleri; öncelikle etkili ve verimli çalışmalarına neden olacak, mesleki
mutluluk ve motivasyonlarını artıracaktır. Bu sonuçlar ise, hasta ve sağlıklı bireye verilen
hizmet kalitesinin artmasına, hastaların iyileşme sürecinin hızlanmasına neden olacaktır
(Karatepe ve Atik 2015). Bu araştırmada hemşirelerin zamanlarını iyi yönettikleri
söylenebilir.
Araştırmaya katılan hemşirelerin cinsiyetinin zaman yönetimini etkilemediği
bulunmuştur. Literatüre bakıldığında cinsiyetin zaman yönetimini etkilemediği
çalışmaların mevcut olduğu görülmektedir.(Yılmaz ve Temiz 2017 ; Yüksel ve Kocatürk
2016 ; Andıç 2009 ; Kıdak 2011). Ayrıca Gezginerler ve Lorcu’nun sağlık çalışanlarıyla
yaptıkları bir çalışmada da cinsiyetin zaman yönetimini etkilemediği bildirilmiştir.
(Gezginerler ve Lorcu 2019) Araştırmamıza zıt olarak ise Demirtas ve Özer (2007), Erdul
(2005), Eldeleklioğlu (2008) ve Alay ‘ın (2000) yaptıkları çalışmalarda cinsiyetin genel
zaman yönetimi toplam puanını etkilediği bildirilmiştir. Araştırmamız literatür ile
benzerlik göstermektedir. Bu araştırmada kadın ve erkek hemşirelerin zaman yönetimi
becerilerinin birbirlerine yakın olduğu söylenebilir.
Hemşirelerin eğitim durumlarının zaman yönetimlerini etkilemediği bulunmuştur.
Literatüre bakıldığında bu araştırma sonucuna benzer çalışmaların mevcut olduğu
görülmektedir. (Kıdak 2011, ; Yüksel ve Kocatürk 2016 ; Bahçecik ve ark ; Ebrahimi ve
ark.). Yapılan başka bir çalışmada ise zaman yönetimi eğitimi alan ve almayan sağlık
çalışanlarında, zaman planlaması boyutunda farklılıkların olduğu ortaya koyulmuştur
(Gezginerler ve Lorcu 2019). Eğitim durumunun hemşirelerin zamanı yönetme
becerilerini etkilemediği söylenebilir. Eğitim düzeyi arttıkça hemşirelerin zaman
yönetimi konusundaki teorik bilgilerini uygulama alanında kullanım düzeylerinin de daha
etkin olması beklenirken ortaya çıkan sonuçlar bu durumun eğitim seviyesiyle ilgisinin
olmadığı yönündedir. Bu araştırmaya katılan hemşirelerin çoğunluğu lisans mezunudur.
Bu durum lisans eğitiminin istenilen düzeyde verilmediğini ya da etkili olmadığını akla
getirmektedir.
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Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin çalışma sürelerinin zaman yönetimlerini
etkilemediği bulunmuştur. Literatür incelendiğinde araştırma bulgumuzu destekler
nitelikte çalışmalar olduğu görülmektedir. ( Hartley ve Kramer, Kocabaş ve Erdem,
Kıdak,2011). Bu araştırma bulgusundan farklı olarak ise Yüksel ve Kocatürk
çalışmalarında mesleki tecrübenin zaman yönetimini etkilediğini bildirmişlerdir. (Yüksel
ve Kocatürk,2016) Araştırma bulgumuz literatür ile benzerdir. Meslekte toplam çalışma
süresi zaman yönetimini etkilememektedir. Yapılacak çalışmalarda aynı birimde çalışma
süresinin zaman yönetimin etkileyip etkilemediği incelenebilir. Aynı birimde uzun yıllar
çalışan hemşirelerin zaman yönetimini daha etkin kullanacağı düşünülmektedir.
Araştırmaya katılan hemşirelerin zamanı yeterli kullanımlarının zaman yönetimini
etkilediği bulunmuştur. Boduç’un, Yılmaz ve Temiz’in yapmış oldukları çalışmalarda da
zamanı yeterli derecede kullanım durumunun zaman yönetimini etkilediği bildirilmiştir.
(Boduç 2016 ; Yılmaz ve Temiz 2017) Araştırma bulgumuz literatür ile benzerlik
göstermektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında riskli birimlerde çalışan hemşirelerin iş
yüklerinin çok olması ve hastalarda ani gelişebilecek komplikasyonlara erken müdahale
etmelerinin önemli olması sebebiyle zamanı yeterli kullanmalarının öneminin büyük
olduğu düşünülmektedir.
Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin zaman yönetimi konusunda eğitim alma
durumlarının zaman yönetimini etkilemediği bulunmuştur. Literatür incelendiğinde
araştırma bulgumuzdan farklı sonuçlar olduğu görülmektedir. (Boduç 2016 ; Yılmaz ve
Temiz 2017) Boduç’un, Yılmaz ve Temiz’in çalışmalarında farklı kliniklerde görev yapan
hemşireler araştırma kapsamına alınmıştır. Bu araştırmada sadece riskli birim olarak
kabul edilen kliniklerde görev yapan hemşireler araştırma kapsamına alınmıştır. Riskli
birimlerde görev yapan hemşirelerin zaman yönetimi konusunda eğitim alma
durumlarının zaman yönetim becerilerini etkilemediği söylenebilir.
Hemşirelerin görev yaptıkları birimlerde iş akış şemasının varlığının zaman
yönetimini etkilemediği bulunmuştur. Yılmaz ve Temiz’in yapmış oldukları çalışmada iş
tanımlarının mevcut olma durumuna göre zaman yönetimini etkilemediği bildirilmiştir.
(Yılmaz ve Temiz 2017) Bu yönüyle araştırma bulgumuz literatür ile benzerlik
göstermektedir. Hemşirelere düşen iş yükünün özellikle riskli birimlerde fazla olmasının,
görev tanımlarının yeterince net olmamasının ve maalesef hemşire sayısının yetersiz
olmasının bu sonucun ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir.
Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin yaş ortalamalarının zaman yönetimlerini
etkilemediği belirlenmiştir. Bu araştırma bulgusuna benzer olarak yapılan bir çalışmada
yaş ortalamalarının zaman yönetimini etkilemediği bildirilmiştir.(Eldeleklioğlu 2008)
Yüksel ve Kocatürk’ün çalışmasında da yaş ortalamasının zaman yönetimini etkilemediği
bildirilmiştir.(Yüksel ve Kocatürk 2016). Yılmaz ve Temiz’in ise çalışmasında yaş
ortalaması ile yalnızca Zaman Harcattırıcılar alt boyutu arasındaki farkın anlamlı olduğu
bildirilmiştir (Yılmaz ve Temiz 2017). Araştırma bulgumuz bu yönüyle literatür ile
benzerlik göstermektedir. Hemşirelerin yaş ortalaması arttıkça, mesleki deneyimlerinin
ilerlemesi ile zaman yönetimi becerilerinin gelişmesi beklenirken araştırmamızdan çıkan
sonuca göre bu durumun yaşla ilgisinin olmadığı gözlenmiştir.
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Hemşirelerin algıladıkları stres düzeyleri ile zaman yönetimleri arasında bir ilişki
bulunmadığı saptanmıştır. Bu sonuca rağmen hemşirelerin çalıştıkları birimlerde
zamanlarını etkin kullanma durumlarının hem stres düzeylerinin hem de zaman
yönetimlerini etkilediği belirlenmiştir. Günümüzde zaman yönetimi, özellikle profesyonel
çalışma hayatında başarının en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Zamanı iyi
yönetebilen hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanları, mevcut zamanda daha çok iş yapar
ve zamandan tasarruf sağlar; zaman baskısını üzerinde hissetmez ve daha az gerilim
yaşar; daha fazla iş tatmini, verimlilikte ve iş kalitesinde artış sağlar, kişisel yaşamı ve iş
yaşamı arasında dengesini kurmayı başarır (Karatepe ve Atik 2015). Bu araştırmada
hemşirelerin stres düzeyi orta düzeyin üzerinde olmasına rağmen zamanı iyi yönettikleri
görülmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonucunda hemşirelerin stres algılarının orta düzeyin üzerinde olduğu ve
zamanı orta düzeyin üzerinde yönettiği bulunmuştur. Hemşirelerin zamanlarını etkin
kullanma durumlarının stres düzeylerini ve zaman yönetim durumlarını etkilediği
belirlenmiştir. Hemşirelerin algıladıkları stres düzeylerinin zaman yönetimlerini
etkilemediği belirlenmiştir. Riskli alanlarda görev yapan hemşirelere stres düzeyini
azaltmaya ve zamanı etkin kullanmalarına ilişkin eğitimlerin verilmesi önerilebilir.
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GİRİŞ
Nedeni açıklanamayan pnömoni vakası olarak 31.12.2019 tarihinde Çin’de ortaya
çıkan COVID-19 (SARS-CoV-2), patojen olan yeni bir koronavirüs tipidir. Tüm dünyada
COVID-19 vakaların görülmeye başlaması ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11.03.2020
tarihinde küresel pandemi ilan etmiştir (Huang vd., 2020; WHO, 2020-e). COVID-19’un
neden olduğu morbidite ve mortalite riski tüm dünyada büyük bir sosyo-ekonomik kriz
yaratmıştır (Dashraath vd., 2020). Kanser tedavisi görenler, kronik hastalar ve geriatrik
bireyler, COVID-19 karşı yüksek risk altındadır. (Eghbali vd., 2020). Kadınlar da COVID19’a karşı bu yüksek riskli popülasyonun içinde yer almaktadır çünkü COVID-19
pandemisi, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kazanımların kaybedilmesine ve
kadınların toplumsal dezavantajlarının artmasına neden olabilecek birtakım
problemlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19
pandemisi nedeniyle erkeklerin ölüm oranının kadınlardan yüksek olduğunu fakat
kadınların sosyolojik açıdan daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını bildirmektedir
(WHO, 2020-a).
Pandemi döneminde sağlık sisteminin dinamiklerinde yaşanana değişimler ve ortaya
çıkan ‘’yeni normal’’, kadınların sağlık sistemine erişiminde var olan sorunları arttırmış
ve kadın sağlığını olumsuz yönde etkilemiştir (Stein vd., 2020; WHO, 2020-b). WHO’nun
105 ülkenin verilerine dayanarak yayınladığı rapora göre pandemi sürecinde ülkelerin
%89’unun sağlık sistemi içerisinde yer alan en az bir temel hizmetin kesintiye uğradığını,
%68’inde kontraseptif hizmetlerin, %53’ünde antepartum ve %32’sinde intrapartum
hizmetlerin kesintiye uğradığını bildirmiştir (WHO,2020-b).
İstenmeyen gebeliklerin, isteyerek düşüklerin ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların
önlenmesi, üreme sağlığı ve cinsel sağlık hizmetlerinin dolayısıyla kadın sağlığının
korunması açısından büyük öneme sahiptir (WHO,2020-b). Tarihsel süreç ele alındığında
önceki yıllarda yaşanan küresel veya bölgesel salgınların, üreme sağlığı, cinsel sağlık,
cinsel yolla bulaşan hastalıklar, aile planlaması, güvenli annelik, gebelik, doğum ve doğum
sonu hizmetlerini olumsuz etkilediği görülmektedir. COVID-19 pandemisinin, kadınlar ve
çocuklar gibi sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlanan, kız çocukları dahil toplumsal cinsiyet
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eşitsizliğine maruz kalan dezavantajlı gruplar üzerinde ki negatif etkisinin yüksek olması
beklenmektedir (Hall vd.,2020).

COVID- 19 ve KADINA YÖNELİK ŞİDDET
Krizler ve gerginlik zamanları, kadın ve çocuğa yönelik şiddet de dahil olmak üzere
toplumsal şiddetin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Pandemilerde bir kriz durumudur ve
şiddetin artışına neden olabilmektedir. Pandemilerin doğası gereği yarattığı korku ve
belirsizlik, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin artışına zemin hazırlamaktadır (Roesch
vd., 2020).
Mart 2020’nin ortalarından itibaren, COVID-19 nedeniyle Avustralya, Brezilya, Çin ve
Amerika Birleşik Devletleri’nde kadın ve çocuklara yönelik şiddette artış olduğunu
gösteren raporlar bulunmaktadır. Aynı zamanda Çin’in Jianli şehrinde Şubat 2019’da
partner şiddeti vakasının 3 kat arttığı bildirilmiştir (Peterman vd., 2020). Başka bir
araştırma sonucu göre aile içi şiddet yardım hattına yapılan başvuruların pandemi
döneminde %48 oranında artması, bu endişeleri desteklemektedir (Aguero, 2021).
Pandemi ile kadın ve çocuklara yönelik şiddetin artmasının nedenleri arasında
ekonomik güvensizlik ve yoksullukla ilgili stres, karantinalar ve sosyal izolasyon, kriz
durumlarında yaşanan huzursuzluklar ve istikrarsızlıklar yer almaktadır. Ek olarak sağlık
hizmetlerine erişimde azalma, kadınların kendilerine şiddet uygulayan partnerlerinden
kaçma imkânlarının kısıtlanması, sağlık çalışanlarına yönelik şiddette bu durumu
etkileyecek faktörler arasındadır (Peterman vd., 2020). Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
(UNFPA), COVID-19’un toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti etkileyebileceğini
bildirmektedir. COVID-19’un toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme, koruma, bakım
hizmetlerinin azalmasına ve şiddet vakalarının artmasına neden olmasından endişe
duyulmaktadır. Pandemi nedeniyle toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti sonlandırmaya
yönelik ilerlemede üçte bir oranında gerileme yaşanacağı öngörülmektedir (UNFP, 2020b). Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, kadınların sağlığını, güvenliğini ve bağımsızlığını
sarsmaktadır. Bu nedenle cinsiyete dayalı şiddeti sona erdirmek ve olası etkilerini
azaltmak için global çapta programlar hazırlanması gerekmektedir (Ataş vd., 2021).
UNFPA COVID-19 döneminde kadın sağlığının korunması ve sürdürülmesi için
kadınlara güvenli ve etkili bir bakım sağlanmasını, anne sağlığının sürdürülmesine
yönelik uygulamaların desteklenmesini ve anne-bebek sağlığı konusunda görev alan
personelin korunması gerektiğini önermiştir (UNFPA, 2020-a).

COVID-19 ve GEBELİK
Gebelik ve COVID-19 ile ilgili sınırlı sayıda olgu sunumu bulunmaktadır. Tüm
dünyada pandemiye yol açan COVID-19 enfeksiyonunun pek çok ülkede ölümcül etkisini
sürdürdüğü bugünlerde enfeksiyonun gebeler üzerindeki etkilerinin de güvenilir
kanıtlarla netlik kazanmaya ihtiyacı vardır (Uzuner, 2020).
Gebelik nedeniyle bağışıklık sistemi kısmi olarak baskılanmaktadır. Bu nedenle
gebelikte viral enfeksiyona karşı yatkınlık meydana gelir. (Liang ve Acharya, 2020).
Dolayısıyla gebelik döneminde solunum sistemini etkileyen viral enfeksiyonlarda artış
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meydan gelir. Gebelik sırasında meydana gelen fizyolojik değişiklikler nedeniyle, gebe
enfeksiyona yatkındır ve buna bağlı olarak hipoksiye karşı maternal tolerans azalır
(O’Day,1997; Goodnight ve Soper, 2005). Üst solunum yollarında mukozal ödem artar, T
lenfositlerdeki değişiklikler, gebeyi enfeksiyona savunmasız hale getirir (NelsonPiercy,2015). Öte yandan olgunlaşmamış bağışıklı sistemi nedeniyle fetüs ve yeni
doğanda, enfeksiyona yatkın durumdadır (Uzuner,2020).
Hastalık Kontrol Merkezi (CDC)’nin haftalık raporunda yer alan bilgiye göre, 15-44
yaş arası 326.335 kadının verilerine dayanılarak 91.412 enfekte kadın arasında yer alan
yaklaşık 8.207 gebenin verileri incelenmiş, semptomu olan gebelerle gebe olmayan
kadınlar arasında semptomlar açısından karşılaştırma yapılmıştır. Raporda öksürük
(%50) ve nefes kesikliği (shortness) (%30) yakınmalarının iki grupta benzer sıklıkta
olduğu, fakat gebelerde baş ağrısı, kas ağrıları, ateş, titreme ve diyarenin daha az sıklıkta
bildirildiği; kronik akciğer hastalığı, diyabet ve kardiyovasküler hastalıkların gebelerde
daha sık olduğu da belirtilmiştir. Semptom açısından gebe olanlarla olmayanların
durumlarının benzer olduğu bildirilmekle birlikte, gebelerin üçte birinin, gebe
olmayanların da %10’unun semptom bilgisinin eksik olduğu, eğer bu olgular
asemptomatik olsaydı sonucun farklı olabileceği belirtilmektedir. Gebelerde
enfeksiyonun etkisini daha güvenilir şekilde saptayabilmek için gebelik öncesi sağlık
durumunun belirlenmesi, gebelik sırasındaki değişimin saptanması ve bu etkinin de
enfeksiyona bağlı olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (CDC,
2020-a; Mostaured vd.,2020).
COVID-19 kliniği en sık influenza kliniği ile karışır. O nedenle COVID-19 için test
yapılırken influenza için de test yapmak gerekir. Gebede yeni başlayan ateş/titreme
ve/veya öksürük, nefes darlığı gibi üst ve alt solunum yolu semptomları varsa COVID-19
olasılığı akla gelmelidir. Son 14 gün içinde temas önemli bir karar verdiricidir.
Halsizlik/yorgunluk, nefesin kesilmesi, nazal konjesyon, bulantı/kusma gibi bazı belirtiler
gebelikte karşılaşılan bazı sağlık sorunları COVID-19 semptomlarıyla örtüşmektedir
(Uzuner, 2020).
Hastalık klinik şiddet açısından aşağıdaki şekilde sınıflanmaktadır (NIH,2021; Wu ve
McGoogan, 2019):
■ Asemptomatik ya da presemptomatik enfeksiyon: test pozitif olduğu halde
semptom olmaması;
■ Hafif hastalık: Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrısı gibi
semptomların hafif olarak mevcut olması, nefes darlığının ya da göğüs filminde bulguların
olmaması;
■ Orta şiddette hastalık: Klinik ya da görüntüleme ile alt solunum yolu hastalığının
mevcut olması ve oksijen satürasyonunun (SaO2) deniz seviyesinde oda havasında >%93
olması;
■ Ağır hastalık: Solunum sayısı >30/dakika (taşipne), SaO2 ≤%93 oda havasında,
(hipoksi), parsiyel arteriyal oksijen basıncının solunan oksijen fraksiyonuna (Fraction of
inspired Oxygen) oranının (PaO2/FiO2) <300 mmHg olması ya da görüntülemede akciğer
tutulumunun >%50 olması;
■ Kritik durum: Solunum yetmezliği, septik şok ve/veya da çoklu organ disfonksiyonu
olarak tanımlanır.
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Gebe kadınların çoğu COVID-19’u hafif – orta semptomlar ile geçirmektedir (Zaigham
ve Andersson, 2020). Mevcut verilerde, COVID-19’un intrauterin ve plasental geçişine dait
kanıt bulunmamaktadır (Hen vd.,2020). Pozitif gebe ve annelerden alınan örneklerde
amniyotik mai ve anne sütünde virüse rastlanmamıştır. COVID-19’un maternal
komlikasyonları: pnömoni ve ventilasyon ihtiyacı, fetal komlikasyonları; abortus,
intrauterin gelişme geriliği ve preterm eylem olarak bildirilmiştir (Dashraath vd.,2020).
Gebelikte COVID-19 yönetimindeki temel prensipler, izolasyon, kişisel korunma
yöntemleri, oksiyen desteği, solunum yetmezliği durumunda ventilasyon desteği, temel
hijyen önlemleri, maternal ve fetal yakın takip, doğumun planlaması konulardır
(Desdicioğlu ve Yavuz, 2020).

COVID-19 ve DOĞUM
Amerikan Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (ACOG) ve The Royal College of
Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) COVID-19 sürecinde doğum hizmetlerinin, acil
obstetrik bakım sunabilecek ve yenidoğan bakımı sağlayabilecek bir doğumhane
ortamında verilmesini önermektedir (RCOG, 2020; ACOG, 2020).
Doğumhaneye ilk başvuruda semptom analizi yapılarak risk triajı
gerçekleştirilmelidir. Ateş, öksürük, ses kısıklığı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, nefes
darlığı, boğaz ağrısı, hırıltılı solunum, son 14 gün içerisinde riskli bölgelere seyahat
durumu ve pozitif kişilerle temas durumu değerlendirilmelidir (RCOG, 2020; Dashraath
ve ark. 2020). Anneden bebeğe doğum sırasında virüs geçişi tespit edilmediği için mevcut
kılavuzlarda vaginal doğum yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır (Dashraath
vd.,2020). COVID-19 tanısı ya da şüphesi bulunan vakalarda bulaşı önlemek adına, izole
doğum salonları ve ameliyathaneler oluşturulmalıdır (RCOG, 2020).
COVID-19 pozitif olan gebelerde, doğum şekli ve zamanına annenin obstetrik öyküsü,
anne ve fetüsün kliniği, gebelik haftasına göre karar verilmelidir. Vajinal doğum
kontraendike değildir (Dashraath vd.,2020). COVID-19 olan gebelerde gerçekleştirilen
doğumların analiz edildiği sistematik bir derlemede İtalya'da %42,9, ABD'de %44,4 ve
Çin'de %92,2 oranında sezaryen gerçekleştirildiği ve bilhassa Çin'de COVID-19'un
sezaryen endikasyonu olarak görüldüğü belirtilmiştir (Huntley vd.,2020). Ancak artan
sezaryen ameliyatları hem anne hem de yenidoğan sağlığı için risk teşkil etmektedir
(Della Gatta vd.,2020).
Doğum esnasında maternal yaşam bulguları sık aralıklarla takip edilmelidir. Aşırı sıvı
yüklenmesi önerilmemektedir. Fetüs yakından takip edilmelidir (Aslan vd., 2020;
Dashraath ve ark. 2020). Vaginal doğum sırasında COVID-19 bulaş riski bulunmayan bir
refakatçinin gebeye destek olmasına izin verilmelidir (UNFPA, 2020-a). Hem vaginal
doğum hem de sezeryan işlemi tüm koruyucu önlemler alınarak negatif basınçlı
havalandırma sistemli odalarda gerçekleştirilmelidir. COVID-19 varlığında kısmi veya
genel anestezinin kontrendike kabul edilmemekle birlikte vajinal doğum ve sezaryen için
ilk olarak kısmi anestezinin tercih edilmesi önerilmektedir. Suda doğum
önerilmemektedir (RCOG, 2020; Morau ve ark. 2020; Davis-Floyd, Gutschow ve Schwartz,
2020).
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COVID-19 ve POSTPARTUM DÖNEM
COVID-19 tanısı veya şüphesi bulunan annelerde, doğum sonrası izlem, rutin
maternal izlem olmalıdır. Semptomları ağır olan anneler, hastanede takip edilmelidir
(Berghella, 2020). Anne COVID-19 pozitif iken doğum gerçekleşmiş ise yenidoğana
mutlaka COVID-19 testi yapılmalıdır. Bazı yayınlar COVID-19 pozitif olan annelerin 14
gün boyunca bebeklerinden ayrı olmasının, maternal bağlanma ve beslenme konusunda
olumsuz etkileri olabildiğini bildirmiştir (Rasmussen vd.,2020). Dünya Sağlık Örgütü
COVID-19’lu anne ile yenidoğanın ayrılmasını önermemektedir. Çünkü bebeğinden
ayrılmak lohusa için stres oluşturmakta ve ten-tene temasın azalması hem anne hem de
bebeği olumsuz etkilemektedir (Berghella, 2020; WHO, 2020-d). Hastalık Kontrol ve
Önleme Merkezi (CDC) ise, klinik durum ışığında anne ile birlikte karar verilmesini
önermektedir. Hem anne hem yenidoğan pozitif ise anne ve bebeğin ayrılmasına gerek
yoktur (Berghella, 2020; CDC, 2020-b).
Anne sütünün faydaları, anne sütünden virüs bulaşma riskine göre daha ağır
basmaktadır (Grob vd.,2020; Kavak ve Özen, 2020). Emzirme sırasındaki temas ile bulaş
riski mevcuttur fakat emzirmenin kesilmesi önerilmemektedir. Anne, besleme işleminden
önce ellerini mutlaka yıkamalı ve besleme sırasında maske takmalıdır. Ciddi semptomları
olan anneler, anne sütünü sağarak, sağlıklı bir birey aracılığı ile (kaşık ve benzeri
araçlarla) bebeğe ulaştırabilir (Desdicioğlu ve Yavuz, 2020; RCOG, 2020). Bu mümkün
değilse, anne, emzirme sırasında bebeğe bulaşı önlemek için emzirmeden önce ellerini
yıkamalı, maske takmalıdır. (Berghella, 2020; CDC, 2020-b).
Annenin hastane ortamındaki bulaş riskini azaltmak için erken taburculuk
önerilmektedir. Vajinal doğumdan 24 saat sonra ve sezaryen ile doğumdan 48 saat sonra
herhangi bir risk yok anne ve bebek taburcu edilebilir (Berghella, 2020). Olası bir risk yok
ise postpartum izlem sıklığı bulaş riskini azaltmak amacıyla sınırlandırılmalıdır. Yüz yüze
takip yerine tele- sağlık uygulamaları devreye sokulabilir. Her koşulda doğumdan 4-8
hafta sonra anne mutlaka postpartum depresyon açısından analiz edilmelidir (Berghella,
2020; Işık vd.2020).

COVID-19 PANDEMİSİNDE GEBELİK, DOĞUM ve DOĞUM
SONU DÖNEMDE HEMŞİRE ve EBENİN SORUMLULUKLARI
Hemşireler ve ebelerin gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde verilen bakımda
önemli sorumlulukları vardır. Gebelik sırasında oluşan değişiklikler sebebiyle bazı riskler
gündeme gelmekte ve COVID-19 nedeniyle de bu riskler artmaktadır. Dolayısyla
hemşireler ve ebelerin, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde kadınlara verdikleri
bakımda yeni konular gündeme gelmiştir. Bunlar;
•

COVID-19’ a ait eğitim,

•

COVID-19’da tele-sağlık hizmetlerinin sunumu,

•

COVID-19’lu kadınların tedavisi ve bakımı,

•

Doğum öncesi ve doğum sonrası izlem planının revizyonu,
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•

Muayene, doğumhane ve ameliyat odalarının yeniden düzenlenmesi,

•

COVID-19’da emzirme hakkında eğitim olarak belirlenmiştir (Chua, Lee,
Sulaiman, & Tan, 2020; RCOG, 2020d).

COVID-19 ve AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİ
COVID-19 nedeniyle temel ve koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlanmamıştır.
Buna üreme sağlığı hizmetleri de dahildir. Üreme sağlığı hizmetlerine erişimin
kısıtlanması ile aile planlaması hizmetlerin erişim azalmış ve kadın sağlığı bu durumdan
olumsuz olarak etkilenmiştir (Connor vd.,2020). COVID-19 pandemisi öncesinde, küresel
çapta 270 milyon kadının modern aile planlaması yöntemlerinden herhangi birini
kullanmadığı bildirilmiştir (WHO, 2020-c). COVID-19 krizi öncesinde de, yüksek olan
karşılanmamış aile planlaması hizmeti ihtiyacının ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı
hakkında mevcut sorunların COVID-19 pandemisi ile dünya genelinde artacağı
düşünülmektedir (Aly vd.,2020).
Geride kalan 20 yılda, aile planlaması uygulamalarının kullanımın artması ile,
istenmeyen gebelikleri büyük oranda önlenmiş ve anne ölümlerini %40 oranında
azaltmıştır. Pandemi nedeniyle aile planlaması hizmetlerine azalan erişimin bu durumu
negatif etkilemesinden endişe edilmektedir. Aile planlaması erişiminin azalması,
istenmeyen gebelikler, güvenli olmayan düşükler, gebelik komplikasyonları ve cinsel
yolla bulaşan enfeksiyonlarda artışa yol açmaktadır (Aly vd.,2020).
COVID-19’a bağlı olarak kısa ve uzun etkili aile planlaması yöntemi kullanımında
gerçekleşecek %10’luk azalmanın karşılanmayan 49 milyon ek aile planlaması ihtiyacına
ve 15 milyon istenmeyen gebeliğe yol açacağı tahmin edilmektedir (Riley vd.,2020). Buna
bağlı meydana gelecek istenmeyen gebelikler, güvenli olmayan düşüklere ve anne-bebek
ölümlerinin artmasına katkı yapacağı düşünülmektedir (Nanda vd.,2020). Güvenli
olmayan düşüklerde gerçekleşecek %10’luk artışın, 3,3 milyon güvensiz kürtaj ve 1000
anne ölümüne neden olacağı düşünülmektedir (Riley vd.,2020).
Ayrıca salgına mücadele çalışmaları kapsamında üreme sağlığı hizmetlerinde görev
alan sağlık insan gücü, salgınla mücadale çalışmalarına aktarılmak durumda kalmıştır.
Örneğin Nepal ve Hindistan’da kamu dışında aile planlaması hizmeti veren kliniklerin
kapatılmıştır (Riley vd.,2020; Aly vd.,2020). İstenmeyen gebelikler önlemek ve anne
ölümlerini azaltmak için cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişimin kesintiye
uğramaması gerekmektedir. Bu nedenle pandemi sürecinde tele- sağlık hizmetleri ve
iletişim araçları aktif olarak kullanılmalı, bireylerin aile planlaması hizmeti ihtiyacı
karşılanmalı, acil kontrasepsiyon hizmetleri konusunda gerekli eğitim ve danışmanlık
hizmeti kesintisiz bir şekilde sağlanmalıdır (Nanda vd.,2020).

Sonuç olarak;
Dünya genelinde COVID-19 vakaları ve yarattığı sosyo-ekonomik etkiler artarak
devam etmektedir. Bu durum salgın öncesinde dahi küresel bir sorun olan kadın sağlığı
konusundaki mevcut durumu olumsuz olarak etkilemektedir. COVID-19’un gebe, anne,
fetüs ve yendioğan üzerindeki etkileri konusunda kanıtlar netlik kazanmamıştır.
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Koruyucu ekipman kullanımı ve sosyal mesafe uygulamaları bulaşı önlemedeki temel
prensiptir. ACOG, RCOG ve WHO kılavuzlarında temasın bulaş riskinin azaltılması
amacıyla doğum öncesi ve doğum sonrası izlem sıklığının düzenlenmesi ve tele-sağlık
hizmetlerinin aktif olarak kullanımı önerilmektedir.
İstenmeyen gebelikler, güvenli olmayan düşükler, gebelik komplikasyonları ve cinsel
yolla bulaşan enfeksiyonlarda artışı önlemek için aile planlaması erişim kesintiye
uğramamalıdır. Hemşirelerin ve ebelerin hem virüsten korunmada hem de kadın
sağlığının korunması ve sürdürülmesinde önemli sorumlulukları bulunmaktadır.
Hemşireler ve ebeler hem COVID-19 hem de COVID-19’da verilecek kadın sağlığı bakımı
konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Bu konuda hizmet içi eğitimler ile
gerekli destek verilmelidir.
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İnsanlık, teknoloji sonucu dijitalleşme ile değişimin çok ötesinde bir dönüşüme doğru
sürüklenmektedir. Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD) dijital dönüşümü,
sayısallaştırma ve dijitalleşmenin ekonomik ve sosyal etkisi olarak tanımlamaktadır
(OECD, 2018). Analog verilerin sayısallaştırılması (digitization) sonucunda veriler
bilgisayarlar tarafından işlenebilir, saklanabilir ve yönetilebilir hale gelmiştir (Targarona
ve ark., 2018). Genel anlamda dijitalleşme, verinin alınması, üretilmesi, yaygınlaştırılması
ve tüketilmesinde dijital teknolojilerin büyük ölçüde kullanıldığı dönüşümü
tanımlamaktadır. Sağlıkta dijital dönüşüm, büyük veri ve büyük veri analizinin
gerçekleştirildiği yapay zeka teknolojisinin hakim olduğu bütüncül bir aşamaya
atfedilmektedir. Bu dönüşüm büyük verilerin oluşturulması ve işlenmesinde kullanılan
bulut bilişim, giyilebilir sensörler, makine öğrenimi, derin öğrenme, nesnelerin interneti,
artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, otomasyon, simülasyon gibi farklı isimlerle anılan
dijital teknolojilerin sisteme hızlı entegrasyonu ile gerçekleştirilmektedir. Dijital
teknolojiden beklenen çok sayıda ciddi tanı hataları, tedavideki hatalar, muazzam bir
kaynak israfı, maliyet atışı, iş akışındaki verimsizlikler, eşitsizlikler ve hastalar ile
klinisyenler arasında yetersiz zaman gibi sorunlara çözüm bulmaktır (Gopal ve ark.,
2019)

BÜYÜK VERİNİN ETKİSİ VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER
Sağlık hizmeti veriye dayalı yürütülen bir döngüdür Hastalar ve bakım sağlayıcılar
arasındaki iletişim ve etkileşim sayesinde kararların, talimatların ve bilgilerin paylaşımı
ile gerçekleştirilen veri akışı bakım sürecini yönlendirmektedir (Mehta ve ark. 2019).
Gelişen teknoloji sayesinde genomik veriler (genotipleme, gen ekspresyonu ve DNA
dizisi), kan basıncı, sıcaklık, kalp hızı, laboratuvar ve muayene bulguları vb. gibi klinik
veriler, klinisyenlerin e-postaları, notları ve kağıt dosyaları gibi insan kaynaklı veriler,
makine tarafından oluşturulan veriler (çeşitli tıbbi sensörler, ev izleme, akıllı cihazlar ve
telesağlık), biyometrik veriler (parmak izleri, imzalar, iris taramaları vb.), idari, işlem ve
iş verileri (sağlık sigortası talepleri ile ilgili faturalandırma, finansal veriler), web ve
sosyal medya verileri, yayınlar (sağlık referans materyalleri ve klinik araştırma raporları),
hasta geribildirimi ve advers olaylar gibi çok çeşitli kaynaklardan veri elde edilmektedir
(Altındiş ve Morkoç, 2018).
Bugün hacmi küçük olan, depolanması, yönetilmesi ve analizi zor olmayan geleneksel
tıbbı verilerin yerini hızlı, çeşitli, doğrulanabilir, değerli büyük hacimli “büyük veri”
almıştır. 2013'te 153 eksabayt sağlık verisinin üretildiği (1 eksabayt=1 milyar gigabayt)
ve 2020 yılına kadar 2314 eksabaytı aşacağı tahmin edilmekte iken günümüzde sağlık
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verilerinin hacmindeki büyüme astronomik rakamlara ulaşmıştır (Targarona ve ark.
2018).
Büyük veri aynı zamanda gelişmiş depolama, yönetim, görselleştirme ve analitik
teknolojilere ihtiyaç duymaktadır. Sağlıkta geçmiş verilerin analizi (tanımlayıcı analitik)
ile başlayan dijital teknolojinin kullanılması günümüzde aynı zamanda gelecekteki
sonuçları tahmin etme (tahmin edici analitik) ve mevcut durum için en iyi eylemi
belirlemeyi (kuralcı analitik) sağlamaktadır (Mehta ve ark. 2019).
Verilerin yalnızca insanlar tarafından analiz edilmesine ilişkin sınırlar çoktan
aşılmıştır ve bu amaçla yapay zekanın (makine öğrenme, derin öğrenme) entegrasyonu
ön plandadır. Yapay zeka, bir bilgisayar sisteminin öğrenme, akıl yürütme, algılama,
çıkarım yapmasını, iletişim kurmasını ve insanlara benzer veya insanlardan daha iyi
kararlar almasını sağlayan teknolojilerdir. Bilgiyi insan karar verme sürecini taklit
edebilecek şekilde işlemek için algoritmik metodolojiler ve teknikler kullanmaktadır
(Andersan, 2019)
Elektronik sağlık kaydı verileri ile oluşturulan makine ve derin öğrenme algoritmaları
alzheimer hastalığından ölüme kadar birçok önemli klinik parametreyi tahmin
edebilmiştir. Literatürde gelecekte her klinisyenin özellikle makine öğrenme ve derin
öğrenmeyi kullanacağının altı çizilmektedir (Jandoo, 2020). Ancak büyük verilerin
yaygınlaşması ve kontrol edilemez teknolojik büyüme fırsatların yanında önyargı, gizlilik
mahremiyet, güvenlik ve şeffaflık gibi ahlaki kaygıları da beraberinde getirmiştir (Tzezana
ve Levtzion-Korach, 2021).

CERRAHİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM
İlk laparoskopik cerrahinin uygulandığı dönem dijital bilgiye uzanan bir geçiş, bir
dipnot kabul edilmektedir (Satava, 2000). Açık cerrahiden laparoskopik cerrahiye ve
laparoskopik cerrahiden robotik cerrahiye geçişin ardından cerrahideki dijital paradigma
sanal gerçeklik, derin öğrenmeye kadar uzanmaktadır.
Son yıllarda cerrahi süreç üzerinde en büyük etkiye sahip olması beklenen dört
teknolojik gelişme alanına vurgu yapılmaktadır (Wall ve Krummel, 2020; Wilhelm ve ark.
2020)
1. Robotik cerrahi (cerrahi otomasyon, telerobotik cerrahi) ve minimal invaziv
cerrahi
2. Görüntüleme (sanal, karma ve artırılmış gerçeklik dahil)
3. Büyük veri, genomik ve yapay zeka
4. Organ nakli ve kök hücre tedavilerindeki gelişmeler gibi özel müdahalelerdir
Minimal invaziv cerrahi proedürlerin daha az ağrı, daha az komplikasyon, erken
taburculuk ve hızlı rehabilitasyonu desteklediği iyi bilinmektedir. Minimal invaziv
cerrahideki gelişmeler ve görüntülemedeki ilerlemelerin, özellikle yaşlılar olmak üzere
daha fazla hastayı ameliyat için uygun hale getirmektedir.
Ameliyat öncesi mobil ve klinik verilerin analizi, ameliyat planlaması için daha
hastaya özel bir risk tahminini ve ameliyat sonrasına ilişkin öngörüde bulunmayı
mümkün kılarken intraoperatif ilerlemenin gerçek zamanlı analizine dayalı olarak karar
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verme sürecini güçlendireceği düşünülmektedir. Ameliyat öncesi, sırası ve ameliyat
sonrası verilerin entegrasyonu iyileşmeyi izleme ve komplikasyonları tahmin etmeye
yardımcı olacaktır (Hashimoto ve ark. 2018). Bunu destekler şekilde yapay zeka destekli
veri analizinin yapıldığı bir çalışmada postoperatif kolorektal hastalarda anastomoz
kaçağı tahmininin %92 doğruluğa yükseldiği saptanmıştır.
Yapay zeka ile desteklenen robotik cerrahinin cerrahlar arasındaki performans
farkını azaltması beklenmektedir. Yapılan çalışmalarda deneyimli cerrahlara kıyasla
yumuşak doku hasarını azalttığı ve iyileşme sürelerini kısalttığı gösterilmiştir (Hampp ve
ark., 2019; Deren ve ar., 2019).
Sanal ve artırılmış gerçeklik platformlarının, dünyanın dört bir yanındaki cerrahi
ekiplerin operasyonlar sırasında tavsiyeleri paylaşmasına ve uzman cerrahların karmaşık
prosedürleri uzaktan yürütmesine veya desteklemesine olanak tanıyacağı öne
sürülmektedir.
Bazı kök hücre tedavileri, doku ve organların 3 boyutlu biyo-baskıları, yapay organlar,
nakildeki gelişmeler ve uyarlanabilir kontrol mekanizmalarına sahip nöral protezler gibi
özel müdahaleleri şeklinde dönüşebileceği 3D baskıdaki ilerlemelerin daha gelişmiş
protezlere yol açacağı, uzun vadede ise daha gelişmiş görüntülemenin, cerrahların
bireysel hücre kümeleri üzerinde çalışmak için minyatür cihazları kullanabilecekleri
'nano-cerrahi'yi mümkün kılacağı tahmin edilmektedir (Wang ve ark., 2019).

AMELİYAT SONRASI EVDE İYİLEŞME
Cerrahide büyük veri, yapay zeka ve otomasyonun hedefi en az invaziv cerrahi
prosedür kullanarak travma ve stresi azaltmak, böylece postoperatif komplikasyonları
azaltmak, maliyetlerden tasarruf etmek, hastanede kalış süresini kısaltmak, hasta
memnuniyetini artırmak ve daha hızlı iyileşmeyi teşvik etmektir (Zhu ve ark., 2017)
Cerrahi sürecin iyi optimize edilmesi sayesinde hastanede kalış süresi azalırken
iyileşme evde gerçekleşmektedir. Hastalar artık mobilize olabildiklerinde genellikle
taburcu edilmektedir (Kang ve ark. 2018). Amaç hastaneden kaynaklanan olumsuz
etkilenmelerini ortadan kaldırmaktır. Hastanın erken eve dönmesi hastane enfeksiyonu
riskini azaltmakta ve hastane maliyetini düşürmektedir (Dooley, 2002). Postoperatif
süreçte dijital teknolojiden beklenen daha az ağrı, daha az komplikasyon, hızlı
rehabilitasyon ve daha fazla hasta katılımlı bir süreç yönetimidir. Ancak hastalar için,
postoperatif dönemde kendi kendine bakımın yönetimi ağrı, yorgunluk ve cerrahi bir
yaranın varlığı nedeniyle zordur. Özelikle majör ameliyatlardan sonra eve giden hastalar
yara enfeksiyonu, malnütrisyon, kötü analjezi ve depresyon gibi komplikasyonlara karşı
hassastır ve bunların tümü ameliyat sonrası beşinci günden sonra gelişebilir ve iyileşmeyi
yavaşlatabilir (Aziz ve ark., 2007).
Ameliyat sonrası ilk 30 gün, çoğu ameliyat sonrası komplikasyonun meydana geldiği
zaman olduğu için ameliyat sonrası iyileşme süreci için çok önemlidir (Sandberg ve ark.,
2017). Literatür incelendiğinde taburcu olduktan sonra her dört cerrahi hastanın birinde
14 gün içinde komplikasyonlar gelişebildiği ve 30 gün içinde tekrar yatışın yaklaşık %11.3
olduğu bildirilmiştir (Kassin ve ark. 2012; Al-Marzau ve ark., 2017). Hastalar evde tedavi
ve bakımları sırasında kendilerince çözümleyemedikleri sorunlarla karşılaşınca tekrar
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hastaneye başvurma gereksinimi duymakta ve hatta tekrar yatabilmektedir. Temelde bu
gereksinime bağlı olarak ortaya çıkan evde bakım kavramının cerrahi sürecin
tamamlayıcısı olduğu söylenebilir.

Sonuç Olarak;
Güncel kanıtlar özellikle halk sağlığı ve cerrahi alanlarında dijital dönüşümün hızlı bir
ilerleme potansiyeline sahip olduğunu desteklemektedir. Ancak bu hızlı gelişmeye uyum,
ilgi, yetkinlik ve bilgi ile mümkündür. Dijital dönüşüm, hastaları ve klinisyenleri sağlık
hedeflerine ulaşma konusunda güçlendirebilir ve etkinleştirebilir. Dönüşümün kontrollü
bir şekilde gerçekleşmesi için bu alanda gerekli değişiklikleri anlamak, benimsemek ve
savunmak, birlikte çalışabilirlik, ölçeklenebilirlik ve gelecek yıllar için sürdürülebilirlik
sağlamak sağlık profesyonellerinin sorumluluğudur.
Dijital cerrahi dönüşüm ile önem kazanan ameliyat sonrası evde iyileşme aşaması
ameliyat sonrası erken dönemden farklı olarak özgün, detaylı, multidisipliner, iyi bir
planlama gerektirdiği için dikkatle ele alınmalıdır.
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GESTASYONEL DİABETES MELLİTUS: TANIMI,
PATOFİZYOLOJİSİ, TANILAMA VE RİSK FAKTÖRLERİ
Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM) gebeliğin ikinci veya üçüncü trimesterinde
tanılanan ve gebelik öncesinde açıkça var olan diyabeti içine almayan diyabet türüdür
(ADA, 2021). Kadınlar genellikle gebelikten önce diyabet taraması yaptırmadığı için
GDM'yi önceden var olan diyabetten ayırt etmek zordur (ACOG, 2018). Devam eden
obezite ve diyabet salgını, üreme çağındaki kadınlarda tip 2 diyabetin daha fazla
görülmesine ve beraberinde erken gebelik döneminde teşhis edilmemiş tip 2 diyabetli
gebe sayısında artışa neden olmuştur (Brown ve ark., 2017; ACOG, 2018; ADA, 2021). Risk
faktörü olan kadınların tip 2 diyabet açısından doğum öncesi ilk muayenelerinde standart
tanı kriterleri kullanılarak taranmaları önerilmektedir. Gebelik dışında kullanılan
standart tanı kriterlerine göre diyabeti saptanan kadınlar, gebeliği zorlaştıran diyabet
(çoğunlukla tip 2 diyabet, nadiren tip 1 diyabet veya monojenik diyabet) olarak
sınıflandırılmalı ve buna göre tedavi edilmelidir. GDM için daha düşük glisemik kriterleri
karşılayan kadınlar yine gebeliği zorlaştıran diyabet olarak sınıflandırılmalı ve ona göre
tedavi edilmelidir. Diğer kadınlar, 24-28. gebelik haftaları arasında GDM açısından
yeniden taranmalıdır (ADA, 2021).
Obezite ve sedanter yaşam biçiminin yaygınlaşması nedeniyle, üreme çağındaki
kadınlar arasında GDM prevalansı küresel olarak artmaktadır (ACOG, 2018; Plows ve ark.,
2018). GDM prevelansının %1-%36 arasında değişiklik gösterdiği belirtilmektedir
(Brown, 2017). Bununla birlikte şu anda evrensel olarak kabul edilmiş bir tanı kriteri
bulunmamaktadır (Brown ve ark., 2017; Plows ve ark., 2018). GDM tanısı genellikle 75 g
iki saatlik oral glukoz tolerans testine (OGTT) veya 100 g üç saatlik OGTT'ye
dayanmaktadır (Brown ve ark., 2017; ADA, 2021; WHO, 2013). GDM tanısı her iki
stratejiden biri ile konulabilir (ADA, 2021).
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Tablo 1: GDM tanısı için tarama

Bir Basamaklı Yaklaşım
75 gr OGTT yapılır, hastanın aç olması gerekir, 1. ve 2. saat plazma glukozu
ölçülür. Daha önceden diyabet tanısı almamış kadınlara gebeliğin 24-28. haftaları
arasında yapılır.
OGTT 8 saatlik bir açlık sonrası sabah yapılmalıdır.
Ölçülen plazma glukozu değerleri aşağıdaki değerlerden herhangi birine eşit ya
da yüksek olduğunda GDM tanısı konur:
•

Açlık: 92 mg/dl

•

saat: 180 mg/dl

•

2. saat: 153 mg/dl

İki Basamaklı Yaklaşım
1. Adım: 50 gr GYT yapılır (açlık gerektirmez), plazma glukozu 1. saatte ölçülür,
daha önceden diyabet tanısı almamış kadınlara gebeliğin 24-28. haftaları arasında
yapılır. 1. saat plazma glukozu ≥140 mg/dl ise 100 gr OGTT yapılır.
2. Adım: Hasta aç iken 100 gr OGTT yapılır. Ölçülen 4 plazma glukoz
değerlerinden en az ikisi* aşağıdaki değerlere eşit ya da yüksek olduğunda GDM
tanısı konur.
•

Açlık: 95 mg/dl.

•

1. saat: 180 mg/dl

•

2. Saat: 155 mg/dl

•

3. Saat: 140 mg/dl

GYT: Glukoz yükleme teti. *ACOG (Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları
Koleji) tek bir değerin yüksek olmasının tanı koymaya yeteceğini belirtmektedir.
Kaynak: American Diabetes Association (2021). Classification and Diagnosis of Diabetes: Standarts of
Medical Care in Diabetes. Diabetes Care, 44(Suppl.1),15-33.

Sağlıklı gebelik sırasında, annenin vücudu, büyüyen fetüsün taleplerini karşılamak
için bir dizi fizyolojik değişikliğe uğramaktadır. Bunlar kardiyovasküler, renal,
hematolojik, solunum ve metabolik sistemlere adaptasyonları içermektedir. Önemli bir
metabolik adaptasyon insülin duyarlılığındadır. Gebelik süreci boyunca, insülin
duyarlılığı gebeliğin gereksinimlerine bağlı olarak değişir. Erken gebelik sırasında, insülin
duyarlılığı artar ve daha sonra gebeliğin enerji gereksinimlerine hazırlık olarak glukozun
yağ depolarına alınmasını teşvik eder (Brown ve ark., 2017; Plows ve ark., 2018). Bununla
birlikte, gebelik ilerledikçe östrojen, progesteron, leptin, kortizol, plasental laktojen ve
plasental büyüme hormonu da dahil olmak üzere lokal ve plasental hormonların birlikte
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artışı insülin direnci durumunu tetikler. Sonuç olarak, kan glukozu yükselir ve bu glukoz
plasenta boyunca kolayca taşınır ve fetüsün büyümesini hızlandırır. Bu hafif insülin
direnci durumu ayrıca endojen glukoz üretimini ve yağ depolarının parçalanmasını
destekleyerek kan glukozu ve serbest yağ asidi konsantrasyonlarında daha fazla artışa
neden olur. Hayvanlardaki kanıtlar, glukoz homeostazını sürdürmek için gebe kadınların
bu değişiklikleri pankreas hücrelerinin hipertrofisi ve hiperplazisinin yanı sıra artan
glukoz ile uyarılan insülin sekresyonu yoluyla telafi ettiğini göstermektedir (Plows ve
ark., 2018). Gebeliğe bağlı maternal insulin direnci doğumdan sonra genellikle
düzelmektedir (Bain ve ark. 2015; Brown ve ark., 2017).
Gebeliğe normal metabolik adaptasyonlar tüm gebeliklerde yeterince oluşmaz ve
GDM ile sonuçlanabilir. Gestasyonel diyabet patolofizyolojisinde insü lin direnci ve
bozulmuş beta hü cre fonksiyonu rol oynamaktadır. İnsülin direnci, normal gebeliklerde
gebeliğin ortasından itibaren yükselmeye başlamakta ve doğuma kadar devam
etmektedir. Bu direnç genellikle gebelikteki insülin salgısının %200-250 artışı ile
kompanse edilebilmektedir (Colberg ve ark. 2013). Maternal pankreatik beta hücrelerinin
birincil işlevi, glukoz yüküne yanıt olarak insülini depolamak ve salgılamaktır. Beta
hücreleri, kan glukozu konsantrasyonunu yeterince algılama veya yanıt olarak yeterli
insülin salgılama yeteneğini kaybettiğinde, bu durum, beta hücre fonksiyon bozukluğu
olarak sınıflandırılır. Artan insü lin direncinin beta hü cre fonksiyonlarında bozulma
nedeniyle kompanse edilememesi durumunda gestasyonel diyabet ortaya çıkmaktadır
(Plows ve ark., 2018).
Gestasyonel Diabetes Mellitus risk faktörlerine yönelik epidemiyolojik çalışmalar
sınırlı olsa da belirli risk faktörleri GDM’nin ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Plows
ve ark., 2018). Gebelerin ilk prenatal vizitte risk faktörleri açısından değerlendirilmeleri
önem taşımaktadır. Risk faktörlerinden herhangi birine sahip olan gebelerde GDM
görülme riski artmıştır.
•

Yüksek riskli ırk ya da etnik köken (Afrikalı-Amerikan, Latin, Nativ Amerikan,
Güney ya da Doğu Asya, Pasifik Adalar)

•

Fiziksel inaktivite

•

Ailede birinci derece akrabalarda diyabet öyküsü

•

Öncesinde 4000 g veya üzeri bebek doğurulması

•

Önceki gebelikte GDM öyküsü

•

Polikistik over sendromu

•

Önceye ait bozulmuş glukoz toleransı

•

Hipertansiyon (140/90 mm Hg ya da tansiyon tedavisi alma)

•

Maternal obezite

•

HDL (High density lipoprotein- Yüksek yoğunluklu lipoprotein) kolestrol
düzeyinin 35 mg/dl’nin altında olması, trigliserid düzeyinin 250 mg/dl’nin
üzerinde olması

•

HbA1c’nin %5,7’ye eşit ya da daha yüksek olması

•

İnsülin direnci ile ilişkili diğer klinik durumlar
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•

Kardiyovasküler hastalığın olması, GDM risk faktörleri olarak sıralanmaktadır
(ADA, 2017; ACOG:2018).

İleri maternal yaş, açıklanamayan yenidoğan ölümleri ile tanımlanan kötü obstetrik
öykü, gebelikler arası aşırı kilo artışı ya da gebelikte aşırı kilo artışı, ilk prenatal vizitte
glukozüri saptanması GDM’ye yönelik diğer risk faktörleri olarak gösterilmektedir
(Metzger ve ark. 2008; Crowther ve ark. 2012; Kutay ve ark. 2013; Gürkan ve ark., 2018;
Kumru ve ark., 2020). Bunların dışında paritenin artması, lif oranı düşük ve glisemik
içeriği yüksek besinlerin tüketilmesi de GDM riskini artırmaktadır (Bain ve ark. 2015).

MATERNAL, FETAL VE NEONATAL SONUÇLAR
Kadının üreme çağında önemli bir yaşam olayı olarak ortaya çıkan GDM hem annenin
hem de yenidoğanın sağlığını olumsuz etkilemektedir (Crowther ve ark. 2012; Yang ve
ark. 2014). Annenin açlık plazma glukoz düzeyi 75 mg/dl’nin üzerine çıktıkça ya da OGTT
birinci ve ikinci saat plazma glukoz düzeyleri yükseldikçe olumsuz sonuçların (Tablo 2)
görülme riski de artmaktadır (Metzger ve ark. 2008). Fetal makrozomi, doğum defektleri
(omuz distozisi, kemik kırıkları, sinir palsileri) neonatal hipoglisemi, hiperbilirubinemi ve
solunum problemleri fetusta gelişebilecek olumsuz durumlar olarak karşımıza
çıkabilmektedir (Crowther ve ark. 2012; Yang ve ark. 2014; Kumru ve ark., 2020).
Neonatal hipokalsemi, polisitemi gibi metabolik durumlar ve ölü doğum bildirilen diğer
fetal sonuçlardır (Öztürk ve Altuntaş 2015).
Yenidoğan açısından ileriki dönemlerde obezite, entellektüel gelişmede gecikme,
bozulmuş glukoz toleransı ve tip 2 diyabet ortaya çıkabilmektedir. Bebek kız ise, gebelik
sırasında maternal hiperglisemiye maruziyet onun da kendi gebeliklerinde GDM gelişme
riskini artırır. Ayrıca kız bebeklerde, makrozomi ve gestasyonel yaşa göre iri (LGA – Large
for gestational age) olmaya bağlı olarak daha ileriki yaşlarda premenopozal meme
kanserinin görülebileceği ifade edilmektedir (Öztürk ve Altuntaş 2015; Crowther ve ark.
2012; Carolan ve ark. 2012; Kim ve ark. 2007).
Gestasyonel Diabetes Mellituslu kadınlarda, maternal hipertansiyon ve preeklampsi
oranlarının ve sezaryen gibi doğuma yönelik müdahalelerin arttığı görülmektedir. GDM’li
kadınlarda ileriki dönemlerde tekrar gestasyonel diyabet, prediyabet (bozulmuş glukoz
toleransı ve bozulmuş açlık glukozu) ve tip 2 diyabet gelişimi riski oldukça yüksektir
(Crowther ve ark. 2012; Carolan ve ark. 2012, Kim ve ark. 2007). GDM’li kadınlarda
doğum sonrası glukoz değerleri normale dönse bile ileriki dönemlerde bu kadınlarda tip
2 diyabet gelişme riskinin yedi kat artış gösterdiği bilinmektedir (WHO 2013; IADPSG
2010).
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Tablo 2: GDM’nin fetal/neonatal ve maternal olumsuz sonuçları

Fetal
Konjenital anomali
Gelişme
geriliği
Polihidroamniyoz
Oligohidroamniyoz
Makrozomi
Erken doğum
Doğum travması
Neonatal
Respiratuar distress
sendromu
Hipoglisemi
Hiperbilirubinemi
Hipokalsemi
Polisitemi

Maternal
Spontan abortus
Hiperglisemi
Şiddetli hipoglisemi
Uç organ hasarı
Preeklampsi
İdrar yolu enfeksiyonu
Kronik anemi
Sezaryen doğum
Postpartum kanama
Postpartum doku enfeksiyonu

Kardiyovasküler
hastalık
Ölüm
Kaynak: Öztürk, F.Y. ve Altuntaş, Y. (2015). Gestasyonel Diabetes Mellitus. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni,
49, 1-9.

GESTASYONE DİABETES MELLİTUS’UN YÖNETİMİ
Gestasyonel Diabetes Mellitus yönetimi, glisemik kontrolü sağlamayı ve dolayısıyla
gebelik sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. (Brown ve ark., 2017). Birçok
randomize kontrollü çalışma beslenme, egzersiz ve yaşam biçimi danışmanlığının,
özellikle uygulamalar gebeliğin ilk trimesterinde veya ikinci trimesterin erken dönemde
başladığında, GDM riskini azaltabileceğini ileri sürmektedir (Brown ve ark., 2017; ADA,
2021).
Yaşam Biçimi Uygulamaları: Yaşam biçimi davranış değişikliği, gestasyonel diyabet
yönetiminin önemli bir bileşenidir ve bu durum birçok kadının tedavisi için yeterli
olabilmektedir. GDM tedavisi, tıbbi beslenme tedavisi, fiziksel aktivite ve gebelik öncesi
ağırlığa bağlı olarak kilo yönetimi ile başlar (ADA, 2021). GDM için tıbbi beslenme
tedavisi, kadın ile GDM yönetimine aşina bir diyetisyen ya da beslenme uzmanı arasında
geliştirilen bireyselleştirilmiş bir beslenme planıdır. GDM'li bir kadının tıbbi beslenme
tedavisine başladığında, glisemik kontrolün sağlandığını doğrulamak için kan glukoz
düzeyini takip etmesi gerekir. Uygulamada, karbonhidrat alımını dağıtmak ve tokluk
glukoz dalgalanmalarını azaltmak için üç ana öğün ve iki ila üç ara öğün önerilmektedir.
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GDM'li kadınlar, haftada en az 5 gün 30 dakika veya haftada minimum 150 dakika orta
yoğunlukta aerobik egzersizi hedeflemelidir (ACOG, 2018). Gebelik sırasında diğer yaşam
biçimi uygulamaları ile birlikte yapılan hafif egzersiz, makrozomi, doğum travması,
solunum sıkıntısı, neonatal hipoglisemi ve hipokalsemi dahil olmak üzere yüksek kan
glukozu ve yüksek insülin seviyeleri ile ilgili komplikasyon riskini azaltabilmektedir.
Beslenme ve fiziksel aktivitenin yanı sıra diyabet eğitimi, davranış değiştirme teknikleri,
kendi kendine kan glukozu takibi ve diğer uygulamalar (stresle baş etme, sigarayı
bırakma, emzirme gibi) yaşam biçimi uygulamaları içinde yer almaktadır (Brown ve ark.,
2017). Kendi kendine kan glukozu yönetimi, beslenme, fiziksel aktivite, stresle baş etme,
iyi uyuma, sigarayı bırakma, öz bakım ve emzirmeyi içine alan sağlıklı yaşam biçimi
uygulamaları GDM’li kadınlar için sağlığı geliştiren uygulamalardır (Ural &Beji, 2021).
Farmakolojik Tedavi: Tıbbi beslenme tedavisi ve yaşam biçimi uygulamaları tek
başına maternal glisemik kontrol hedeflerine ulaşmak için yetersizse, insülin tedavisi
veya gliburid ve metformin gibi oral anti-diyabetik farmakolojik tedaviler
eklenebilmektedir. İnsülin, gestasyonel diyabetes mellitusta hiperglisemiyi tedavi etmek
için ilk tercih edilen ilaç olmalıdır. (ADA, 2021).
Glukoz kontrolünde, Gestasyonel Diabetes Mellitus Üzerine Beşinci Uluslararası
Çalıştay-Konferans’ı (The Fifth International Workshop-Conference on Gestational
Diabetes Mellitus) tarafından önerilen hedeflere ulaşmak amaçlanmaktadır.
•

Açlık kan glukozu <95 mg/dl,

•

1.saat tokluk kan glukozu <140 mg/dl,

•

2.saat tokluk kan glukozu <120 mg/dl, glisemik hedef alt limitleri insülin ile
tedavi edilen GDM’liler için geçerlidir (ADA, 2021).

İnsülin tedavisini reddeden veya kadın doğum uzmanlarının ya da diğer obstetrik
bakım sağlayıcıların, insülini güvenli bir şekilde uygulayamayacaklarına inandıkları veya
insülini karşılayamayan kadınlar için metformin makul bir alternatif seçim
olabilmektedir. Çoğu çalışmada insüline eşdeğer sonuçlar vermediğinden, gliburid
tedavisi ilk seçenek farmakolojik tedavi olarak önerilmemektedir. (ACOG, 2018).

POSTPARTUM İZLEM
Gestasyonel Diabetes Mellitus olduğu tespit edilen kadınların sonraki yıllarda tip 2
diyabet gelişimi açısından yüksek risk altında olduğu belirtilmiş ve genel olarak kabul
edilmiştir (Szmuilovicz ve ark., 2019). Postapartum 4-12. haftalar arasında GDM’li
kadınların 75 g oral glukoz tolerans testi ile standart tanı kriterlerine göre taranmaları
gerekmektedir.
Gestasyonel Diabetes Mellitus, yaşam boyu maternal diyabet riskini %50-60 arttırdığı
için doğum sonrası 4-12. haftalarda 75-g OGTT normalse, kadınlar daha sonra her 1-3
yılda bir test edilmelidir. Devam eden değerlendirme, önerilen herhangi bir glisemik
testle (örneğin, yıllık HbA1c, yıllık açlık plazma glukozu veya standart tanı kriterleri
kullanılarak üç yılda bir 75-g OGTT) yapılabilir (ADA, 2021).
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