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1. HEMŞİRELİĞİN DOĞASI∗

∗

Bu bölüm, Prof. Dr. Rengin Acaroğlu tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Hemşireliğin Varoluşu
1.2. Hemşireliğin Bilim Yönü
1.3. Hemşireliğin Sanat Yönü
1.4. Meslek Ölçütleri ve Hemşirelik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Hemşireliğin varoluş nedeni nedir?

2)

Bir bilim alanı olarak hemşireliği diğer bilimlerden ayıran özellikler nelerdir?

3)

Hemşireliğin bilim yönüne ilişkin özelliklerini değerlendiriniz

4)

Hemşireliğin sanat yönüne ilişkin özelliklerini değerlendiriniz.

5)

Uğraş ve meslek kavramları arasındaki farklılıkları değerlendiriniz.

6)

Hemşireliği meslek ölçütleri ışığında irdeleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Hemşireliğin doğası

Hemşireliğin varoluş nedenini Okuyarak/Araştırarak
anlayabilmek

Hemşireliğin doğası

Hemşireliğin bilim
kavrayabilmek

yönünü Okuyarak/Araştırarak

Hemşireliğin doğası

Hemşireliğin sanat
kavrayabilmek

yönünü Okuyarak/Araştırarak

Hemşireliğin doğası

Meslek ve uğraş arasındaki Okuyarak/Araştırarak
farklılıkları öğrenebilmek

Hemşireliğin doğası

Bir meslek olarak hemşireliğin Okuyarak/Araştırarak
sahip
olduğu
özellikleri
anlayabilmek
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Anahtar Kavramlar
•

Hemşirelik

•

Bilim

•

Sanat

•

Hümanizm

•

Holism

•

İş

•

Uğraş

•

Meslek
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Giriş
Hemşirelik, sağlık ve hastalıkta, döllenme ve doğumundan yaşamının sonlanmasına
kadar gereksinim duyduğunda, insana yardım etmeye temellenen, bilim ve sanattan oluşan bir
sağlık disiplinidir. Yardım etme amacını bakım eylemi ile gerçekleştirmesi, bakımın ise bir
içgüdü olarak kabul görmesi, hemşireliğin, insanlığın varoluşu ile başlayan bir insan bilimi
olduğu görüşünü yaygınlaştırmıştır. Tarihi gelişim sürecinde hemşirelik/bakım, farklı
dönemlerde öne çıkan düşünce akımları, toplumsal, bilimsel ve teknolojik gelişim ve
değişimlerin etkisinde kalmasına karşın, birey, aile ve toplumun gereksinimlerini karşılamak
üzere kendisini yenilemeyi başarmıştır. Öte yandan hemşirelik, uzun yıllardan bu yana bir
meslek olarak nitelendirilmesine karşın bir mesleği diğerlerinden ayıran özelliklere sahip
midir sorusu ise hala güncelliğini korumaktadır.
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1.1. Hemşirelik
Hemşirelik, insanın yaşam süresi boyunca sağlığının, esenliğinin korunması ve
geliştirilmesi, hastalık/ sakatlık durumunda, var olan gücünü kullanarak, iyileşmesi ya da
yetersizlikleri ile baş edebilmesine yardım etme amacına, bakım eylemi ile ulaşır. Bu
anlamda, hemşirelik bilim ve sanatının odağını, sağlıklı/hasta bireye yönelik bakım oluşturur.
Bakım, hemşirelik mesleğinin varoluş nedeni ve önemli yapı taşıdır. Ancak, aynı zamanda,
bakım verme, bir yaradılış özelliğidir ve insan doğasının bir parçasıdır. Hemşirelik bakımının,
bu içgüdüsel özellikten farklı, bir bilim ve sanat olarak profesyonelleşmesi 1800’lü yılların
ortalarında Florence Nightingale ile başlar. Buna karşın, hemşirelikte bilimsel içerik adına
gelişim 1950’li yıllardan sonra hız kazanmış, bilimsel çerçevesi ve uygulamalarının üzerine
temellendiği ilkeler, kavram ve kuramlar oluşturulmuştur. 1980’lerden itibaren benimsediği
hümanistik ve holistik bakış açısı ile bir bilim ve bir sanat olarak olgunlaşmaya devam
etmektedir.
Günümüz çağdaş hemşirelik felsefesini oluşturan hümanizme göre insan, en değerli,
biricik, yegâne, tek, kendine özgü, bireysel bir varlıktır. Bu görüş, insanın saygınlığı, onuru,
bireyselliği, inançları, değerleri, tutumları ve haklarına saygıyı savunur. Holism ise bakım
verilecek bireyi, bütüncül yaklaşımla tüm boyutları, gereksinimleri, ailesi, diğer yakın ve
geniş çevresiyle birlikte bütünsel bir varlık olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, hemşirelik
ile özdeşleşen bakım eylemi, bireyselleştirilmiş bir süreç olmanın ötesinde, insanın
eşsizliğine, değerliliğine, bütünlüğüne, yaşamın kutsallığına, bakım veren kişinin kendini ve
başkalarını sevmesine dayalı, hemşireliğin bilimsel ve sanatsal kavramlarını uygulamaya
koyan bir süreç, bir araç ve felsefi bir görüş olarak ele alınabilir.
Çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan hemşirelik
tanımlarına bakıldığında, hemşireliğin amacının ve odak noktasının özetlendiği
görülmektedir. Türk Hemşireler Derneği (THD) 1981 yılında yaptığı tanım ile hemşireliği
“Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve
hastalık haline iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması,
örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden, bu kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve
sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir” şeklinde tanımlamıştır. THD’ nin bu tanımında ve diğer
hemşirelik tanımlarında, birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesinin yanı
sıra hastalık/ sakatlık durumlarında iyileştirilmesinde bakıma gönderme yapan ifadeler
vurgulanmış, hemşirelerin bu hedeflere bilimsel ilkeler ve sanat ile ulaşabileceği
açıklanmıştır.

1.2. Hemşireliğin Bilim Yönü
İnsan var olduğu günden bu yana, bir yandan evrende olup bitenleri anlama, tanıma ve
onun sınırlarını çözme, öte yandan doğayı kontrol altına alarak daha rahat ve güvenli yaşam
sürdürme isteği duymuştur. Bu istek doğrultusunda sürdürülen sistemli çabalar sonucunda
bilim oluşturulmuştur.
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‘Bilim nedir?’ nedir sorusunu, bilim insanları değişik biçimlerde tanımlamışlardır.
Bunlara ‘nesnel geçerliği olan bilgiler bütünü’ , ‘neden- sonuç ilişkilerinin ifade edildiği
sistematik bilgiler birikimi’, ‘insanoğlunun biriktirdiği kaydedilmiş sistematik bilgi’,
‘kanıtlanmış ve sistemli hale getirilmiş bilgiler’ biçiminde yapılmış tanımları örnek olarak
gösterebiliriz. Türk Dil Kurumu (TDK) bilimi evrenin veya olayların bir bölümünü konu
olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya
çalışan düzenli bilgi, ilim olarak tanımlamaktadır. Bilim, fiziki ve doğal evrenin yapısının ve
davranışlarının gözlem, deney, açıklama, genelleme ve tahmin yöntemleri kullanılarak
yapılan araştırmalar aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel
ve pratik çalışmalar bütün olarak da açıklanabilir.
Uzun yıllar sanat ağırlıklı olarak yürütülen hemşireliğin, bir bilim olarak gelişimi,
1800’lü yılların ortalarında Florence Nightingale’in Kırım Savaşı sırasında Selimiye
Kışlasındaki çalışmaları ile başlamıştır. Florence Nightingale hemşirelikte ilk kez istatistik,
gözlem, deneysel çalışmayı öne çıkarmış, hemşirelik bilgisini tıp bilgisinden ayırma
gerekliliğini vurgulamıştır. Gerçek hemşirelik tanımında, hemşireliği hem bir sanat hem de bir
bilim olarak ifade etmiştir. 1860’da St. Thomas hastanesinde, ilk hemşirelik okulunu açmış ve
alınacak öğrencileri kendisi seçmiştir. Böylece hemşirelikte formal eğitim başlamış ve etkileri
dünyadaki hemşirelik eğitimi uygulamalarına yansımıştır. Nigtingale’in amacı sağlık bilgisi
olan bir bakım ve bu amaca ulaşmak için çevresel değişiklikler üzerinde yoğunlaşmıştır.
Nightingale hemşirelikte formal bir eğitimin önemini vurgulayan, hemşirelik uygulamalarına
ilk bilimsel yaklaşımı kazandıran bir liderdir. Nightingale, Çevre Modeli ile hemşirelikte ilk
kuramcı olarak değerlendirilmektedir.
Tarihsel süreçte hemşirelik eğitimi ve uygulamalarının hastanelerde hekime bağımlı
olarak yürütülen anlayıştan, üniversitelerde bağımsız olarak kendi eğitim ve uygulamalarını
kendisi yürüten anlayışa geçiş; hemşirelik biliminin gelişiminde önemli bir dönüm noktası
olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1905 yılında ilk kez üniversite düzeyinde
hemşirelik Minnesota Üniversitesi’nde başlamıştır. 1920’lerde müfredat geliştirme çalışmaları
yapılmıştır. 1924 yılında Colombia, 1934 yılında New York Üniversitelerinde doktora
programlarından yetişen hemşireler, eğitici misyonları ve yürüttükleri araştırmalarla
hemşirelik bilimine katkıda bulunmaya başlamışlardır.1940-50’li yıllarda hemşirelik
araştırmaları ivme kazanmış, 1952 yılında hemşirelikte ilk araştırma dergisi “Nursing
Research” yayımlanmıştır. Yine bu dönemde Hemşirelik tanımları yapılmış, hemşire
bilimciler eğitim programları geliştirmiştir. Bu gelişmeler, hemşireliğin tıp bilimlerinden
farklılığını ortaya çıkarma çabalar olarak değerlendirilebilir. 1960-1970’li yıllarda
hemşireliğin kavramsal çatısı ile ilgili çalışmalar sonucu, kavramlar, model/ kuramları
geliştirilmiş ve hemşirelik süreci tanımlanmıştır. Daha sonraki yıllarda, hemşirelikte uzmanlık
alanları ortaya çıkmış ve hemşirelik eğitimi lisansüstü düzeyde eğitim ve diploma veren bir
bilimsel disiplin konumuna gelmiştir.
Kuram, uygulama ve araştırma hemşirelik bilimini tanımlayan döngüsel bir süreçtir.
Uygulama bu döngüde katalizör görevi yapmaktadır ki onun aracılığı ile sorular sorulur ve
hipotezler üretilir. Kuram, problemin kavranmasına yol gösterir ve araştırılabilinir sorular
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üretir; araştırmacılar kuramların test edilmesini, geliştirmesini, bilginin sorgulanmasını ve
yeni hipotezler oluşturulmasını sağlar, ayrıca kuram geliştirecek çalışmalar tasarlarlar ve
uygulayıcılar ise kuramları denerler. Bu yolla, hemşirelik kendini “eylem” üzerine
odaklanmış bir meslek olarak kalıcı kılar. Hemşirelik bilimi bu üç unsurdan ve onları
birbirlerinden ayrılmaz biçimde bir arada tutan ilişkilerinden gelişmiştir. Hemşirelik
eğitiminin üniversiteler içinde yer alması, yüksek lisans ve doktora gibi akademik
derecelerinin bulunması hemşirelik biliminin en önemli göstergesidir.
Hemşireliği diğer bilimlerden ayıran ve hemşireliğin kendine özgü bir bilim olmasını
sağlayan üç önemli faktör vardır. Bunlar; hemşireliğin tanımlanabilir bir felsefesinin olması,
kavramsal bir çatıya sahip olması ve bilgi gelişimine olanak sağlayan kabul edilebilir
metodolojik yaklaşımlarının bulunmasıdır. Genel olarak hemşireliğin odağında bütüncü sağlık
kavramına dayanan hümanistik yardım etme anlayışı yer alır. Uygulamalı bir bilim olarak
hemşirelik dinamik bir yapıya sahiptir. Yalnızca genel insan yaşantısı değil, aynı zamanda
bireye özgü yaşantılar da hemşireliğin konu alanına girer. Bu anlamda hemşirelik sosyal,
uygulamalı ve deneysel bir bilim olarak varlığını çok boyutlu sürdürmek durumundadır.
Bunun için de sadece deneye dayalı bilimsel araştırma yöntemleri hemşireliğin bilimsel bilgi
birikimini oluşturmada yeterli olamamaktadır.
Hemşirelik bir bilim olarak, hemşirelik bakım ilkelerinin dayandığı, üzerine
temellendiği biyolojik ve sosyal bilimlerin kavraması anlamına gelir. Bu bilimler, insan
bedeninin normal fizyolojik koşullarını ve hastalık sonucu anormal oluşumunu öğrenmeyi
kapsadığı gibi, toplumsal güçlerin sağlık ve hastalık üzerindeki etkilerinin anlaşılması için
gereklidir. Hemşirelikte nitel, nicel araştırmalar, hemşirelik model / kuramları, eleştirel
düşünme ve hemşirelik süreci mesleğin bilim boyutunu destekleyen unsurlardır.

1.3. Hemşireliğin Sanat Yönü
Sanat; duyguların, hislerin, düşüncelerin yansıması, dışa vurumu olup değerlerde,
inançlarda, ilişkide estetik etkinliklerdir. Hemşirelik uygulamalarında sanatla bütünleşme
çabaları insanı ve yaşamını anlama adınadır. Hemşireliğin, beceri, deneyim, duygu iletimi, bir
başkasını anlamaya temellenen sanat boyutu, amaçlı yaratıcılığın kullanımıdır. Bu öznel bakış
açısı, duyarlılık, hayal gücü ve aktif katılım gerektiren bir süreçtir.
Hemşirelik mesleği köklerini binlerce yıl önce hemşirelerin bilimsel olmasa da, sevgi,
şefkatle hasta bakım ve sağaltım yaklaşımlarından almıştır. Bu durum geçmişteki sanat
ağırlıklı uygulamanın gerekçesini ortaya koymaktadır. Hemşire, insanı tanıyan ve anlayan,
sağlık gereksinimlerini belirleyen, bakım olgusunu, bakımın yönetimini, ölçme ve
değerlendirmesini, hemşirelik bilim ve sanatı ışığında uygulayan sağlık ekibi üyesi olarak
tanımlanabilir.
Hemşirelik bakımının sanat boyutu, yalnızca becerilerin kazanılması ve uygulamaya
aktarılması değildir. Hemşirelik sanatının kavramsal içeriği;
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Hemşirenin;
•

Hasta ile anlamlı bir ilişki kurması,

•

Hasta ile birlikte olmanın anlamını kavraması

•

Hemşirelik eylemlerini beceri ile gerçekleştirmesi

•

Hemşirelik eyleminin sıralamasını mantıklı bir biçimde belirlemesi

•

Hemşirelik uygulamasında ahlaki kuralları rehber alma yeteneğidir.

Hemşirelik sanatının temel özellikleri;
•

İletişim, ilişki, empati, yaratıcılık becerileri



Deneyim, bilgi,



İnanç ve değerler, etik kodlardan oluşur.

1.4. Bir Meslek Olarak Hemşirelik
Bir uğraşın, iş, meşgale olmasının ötesinde “meslek” olarak varlığı, aşağıda belirtilen
özellikleri yapısında, doğasında barındırması ile olasıdır. Bu bölümde, hemşirelik meslek
doğasının öğeleri doğrultusunda incelenecektir. Bunlar;
•

Meslekleşme

•

Mesleğin Gelişim Dinamikleri

•

Mesleğin Felsefi Görüşleri

•

Meslek Uygulamaları İçin Toplumsallaşma

•

Mesleğe Özgü Kendilik Kavramı

1.4.1. Meslekleşme
Uğraş; bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet, bir kimsenin kendi
isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet olarak tanımlanabilir. İş;
birinden istenen hizmet veya birine verilen görev, geçim sağlamak için herhangi bir alanda
yapılan çalışma, meslek olarak tanımlanır. Meslek ise bu kavramlardan farklı olarak uzun bir
eğitim ve entelektüel yetenek ile yaşamı sürdürme ve kazanma amaçlı iştir. TDK mesleği,
belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek,
hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş olarak
tanımlamıştır.
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1.4.1.1. Meslek Kriterleri
Meslek kriterleri, meslek üyesinde aranan insani ve mesleki niteliklerde buluştuğunda
sağlıklı ve güçlü bir mesleki kimlik örüntüsü oluşur. Bu tür bir hizmet oluşumu gerçekleştiren
meslek üyelerinin ürün ya da hizmetleri vazgeçilmez olduğu gibi nitelik bakımından da
değerli bulunur.
Povalko 1971 yılında, bir işi meslek yapan 8 kriter açıklamıştır. O’na göre, teorik
bilgi, yapılan işin temel sosyal değerlere uygunluğu, eğitim süresi, motivasyon, otonomi,
bağlılık bilinci, birlik bilinci ve meslek ahlakı yasasıdır.
Bir mesleğin, meslek/ profesyon kimliği ile toplumsal ve profesyonel kabul görmesi
nitelikli bir hizmet üreterek verebilmesi onun meslek ölçüt ve niteliklerine uygunluk derecesi
ile orantılıdır. Herhangi bir uğraşın meslek olarak tanımlanabilmesi için aşağıdaki kriterleri
karşılaması gerekir. Bunlar;
•

Kendine özgü hizmet ile toplumsal bir gereksinimi karşılama,

•

Uzun süreli eğitim,

•

Entelektüel yetenek ve yeterlilik,

•
Mesleki rol ve işlevlerinin ayrımına ve uygulamada karar verici kimliği
sağlayan otonomi,
•

Mesleki karar, tutum ve davranışları destekleyen yasaların varlığı,

•

Ahlaki kurallar,

•
Değişime açık bir misyon ve üyelerinin birlikte bilinç ve hareketi için bir
mesleki kuruluş/ organizasyon ve yayın organlarının varlığı,
•

Meslek üyelerinde cinsiyete özgü bir ayrımın yapılmamasıdır.

1.4.1.2. Uğraş ve Meslek Arasındaki Farklar
Yukarıda açıklanan meslek kriterleri/ölçütleri doğrultusunda eğer bir iş meslek
kriterlerine uygun ise meslek, uygun değil ise uğraş olarak nitelendirilir. Uğraş ve meslek
arasındaki farklılıklara Tablo 1.1’ de yer verilmiştir.
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Tablo 1.1: Uğraş ve Meslek Arasındaki Farklılıklar
UĞRAŞ

MESLEK

İşe yönelik/ iş için yetiştirme

Üniversite vb. kurumlarda eğitim

Farklı öğrenim uzunluğu

Uzun süreli eğitim

Hazırlık içinde değerler, inançlar yer Alana özgü değer, inanç ve tutumlar
almayabilir.
hazırlığın bir bölümüdür.
İşe uygun koşullar aranır. İstek belirleyici İstek, kişisel nitelikler önemlidir.
değildir.
Çalışmalar denetlenir

Çalışanlar otonomi sahibidir.

Değiştirilebilir

Değiştirilmesi olanaksızdır.

Sorumluluk çalışanın niteliği ile değişir.

Kişisel
gerekir.

Tek cinse özgü olabilir.

Cinsiyet ayrımı yoktur.

sorumluluk,

yükümlülük

1.4.2. Mesleğin Gelişim Dinamikleri
Hemşirelik mesleğinin gelişiminde kadının rolü, sağlık(bakımı) sistemi, hemşirelik
eğitimi için farklı biçemlerin gelişimi, organizasyonel etkilerin gelişimi gibi pek çok dinamik
etkili olmuştur.
Kadının rolü; hemşirelik, kadının sağaltıcı (şifa verici) rolü ile ortaya çıkmış bir
meslektir. Kadının annelik, bakım verici rolleri, dini etkilerle kendilerini sağlık ve sosyal
yardım işlerine adamaları, hasta bakımının kadının görevi olarak benimsenmesine neden
olmuştur. Tarihsel süreçte dini ve siyasi nedenlerle kadının toplum içindeki yeri, hizmetlerinin
ve eğitim olanaklarının sınırlı olması, hemşireliğin gelişiminde ve meslek olarak kabul
görmesinde olumsuz yönde etkili olmuştur. Ancak yeniçağda kadın hakları ve özgürlük
hareketleri, hemşirelikte reform hareketlerinin etkisiyle pasif bir yaşam süren kadınlar
erkekler ile aynı haklara sahip olma konusunda önemli kazanımlar elde etmiştir. Florence
Nightingale gibi eğitimli, sosyal etkinliklerde önemli rolleri olan kadınların hemşireliğe
öncülük etmeleri ile hemşirelik profesyonel bir bilim alanı olarak varlığını ortaya koymuştur.
Sağlık bakımı sistemi; insanların sağlık gereksinimlerinin karşılanması için hizmet
sağlama yol ve yöntemleridir. Bu yol ve yöntemler zaman içinde değişmiş ve gelişmiş,
hemşirelerin rolleri ve sorumlulukları da bu gelişme ve değişimlerden etkilenmiştir. Sağlık
sistemine ilişkin kanun ve yönetmelikler, hemşireliğe özgü yasal düzenlemeler ile eğitim
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düzeylerinin standardize edilmesi, rol ve sorumluluklarının açıklanması, cinsiyet ayrımının
ortadan kaldırılması, hemşireliğin meslek ölçütlerini karşılama adına önemli gelişmelerdir.
Hemşirelik eğitimi için farklı biçemlerin gelişimi; hemşirelik eğitiminin tarihine
bakıldığında önceleri hasta bakıcılık kursları gibi kısa süreli eğitim programlarının olduğu,
zaman içinde önce ilkokul sonrası programlara dönüştürüldüğü, daha sonra lise düzeyinde
kolejler ve ön lisans programları ile hemşire yetiştirildiği görülmektedir. Bugün hem Dünya’
da hem de Ülkemizde lisans ve lisansüstü eğitim programları ile hemşire yetiştirilmektedir.
Eğitim düzeyinin yükselmesi ile hemşirelik bilim alanına yönelik araştırmaların yapılması,
yüksek lisans ve doktora programları ile tez çalışmalarının artması hemşireliğin bilgi kütlesini
artırmış, hemşirelerin sorgulama ve analiz ederek bakım verme becerileri kazanmasını
sağlamıştır.
Organizasyonel etkilerin gelişimi; hemşirelik mesleğinin nitelikli ve güvenilir hizmet
verecek özerk bir sağlık mesleği olmasını sağlamak için birçok ulusal ve uluslararası dernek,
birlik vb. kurulmuştur. Uluslararası Hemşireler Birliği (International Council of Nurses) 1899
ve Amerikan Hemşireler Birliği (ANA- American Nurses Association) 1911 yılında kurulmuş
en geniş ve köklü uluslararası hemşire organizasyonlarıdır. Türk Hemşireler Derneği ise 1933
yılında kurulmuş, en geniş kapsamlı ulusal hemşirelik organizasyonudur. Bu organizasyonlar,
herkes için kaliteli hemşirelik bakımı sağlamak, güvenli küresel sağlık politikaları
geliştirmek, hemşirelik bilgi birikimini geliştirmek, tüm dünyada yeterli, yetkin ve saygın
hemşirelik mesleğinin varlığını sağlamak için faaliyetlerini sürdürürler. Hemşirelik bilim
alanına özgü yayınladıkları raporlar, dergiler, kitaplar, toplumsal sağlığına ilişkin çalışmalar
ile mesleğin profesyonel gelişimi ve topluma hizmet verme adına önemli aşamalar
keydetmişlerdir.

1.4.3. Mesleğin Felsefi Görüşleri
Hemşirelik felsefesi; hemşireliğin kendine özgü varlığı incelenirken bilgi ve bilgi
temelini oluşturan değerler bütünü olan felsefesini anlamamız önemlidir. Çünkü felsefesi yön
gösterici pusula gibidir. Felsefe, mesleğin/ bilim dalının; kuramsal yapısına, uygulamalarına
ve araştırmalarına bakış açısı sunan inanç sistemidir. Hemşirelik felsefesi; düşünme ve
eylemlere yön veren hemşirelik değerleri ve inançlarını ifade eder. Çağdaş hemşirelik
felsefesi, hemşireliğin insanın değerliliğine ve biricikliğine odaklanan hümanizm ve onun bir
bütün olarak ele alınması inancını yansıtan holismi benimsemektedir.
Paylaşılan değerler; mesleki değerler, bir meslek grubunun mesleki davranışlarına
rehberlik eden ortak inanışlardır. Mesleki değerler, meslek grubunun felsefesini yansıtır.
Profesyonel hemşirelik değerleri, hemşirelerin kararlarına ve uygulamalarına yol gösterirler.
Etik yönler; hemşirelikte etik karar verme tarihsel süreçte kültürel, dini, politik değer
yargılarından etkilenmiştir. Bugün, profesyonel hemşirelik uygulamalarında, etik karar verme
sürecinde, evrensel etik ilkeler ve hemşirelik değerleri temel rehberlerdir. Hemşirelerin
görevlerini yerine getirirken; zarar vermeme-yararlılık, özerklik/ bireye saygı, mahremiyet ve
sır saklama, adalet ve eşitlik etik ilkelerine uymaları beklenir.
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1.4.4. Meslek Uygulamaları İçin Toplumsallaşma
Eğitim ile Toplumsallaşma; toplumsallaşma, bireyin kişilik kazanarak belli bir
toplumsal çevreye hazırlanması, toplumla bütünleşmesi süreci, sosyalleşme anlamlarına gelen
bir kavramdır. Mesleki toplumsallaşma ise mesleki kimlik edinme süreci anlamına
gelmektedir. Bu bağlamda, hemşirelikte toplumsallaşma süreci hemşirelik eğitimi ile başlar,
çalışma yaşamıyla gelişmeye ve olgunlaşmaya devam eder. Toplumun hemşireliğe bakış
açısından etkilenmiş olarak hemşirelik eğitimine başlayan öğrencilerin eğitimleri sırasında,
hemşireliğe ilişkin başlangıçtaki algılarının, gerçek hemşirelik anlayışı ile yer değiştirmesi
süreci başlamaktadır. Bu süreç öğrencinin hemşireliğe ilişkin bilgi, beceriler, tutumlar,
değerler ve etik ilkeleri içselleştirmesini ve onları davranışlarının bir parçası haline
getirmesini gerektirir.
Profesyonel toplumsallaşma; hemşireler çalışmaya başladıktan sonra kurumun
kendilerinden beklediği rol beklentileri ile kendi profesyonel rollerini, profesyonel değerlerini
nasıl harekete geçirecekleri ile ilgili güçlükler yaşarlar. Başlangıçta yaşadıkları bu sorunu
daha sonra edindikleri deneyimler ve kazandıkları beceriler ile çözerler. Meslek üyelerinin
olumlu profesyonel kimlik geliştirmelerinde, okul eğitimi ve çalışma yaşantısı içindeki
yılların eğiticiler, klinik uygulayıcılar ve hemşirelik yöneticileri açısından etkin olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir.

1.4.5. Mesleğe Özgü Kendilik Kavramı
TDK kendilik kavramını, ”bir nesnenin varlığını veya tözünü oluşturan şey” olarak
tanımlamıştır. Kendilik kim olduğumuza ilişkin sahip olduğumuz inançlar kümesi olarak da
ifade edilebilir. Mesleki açıdan kimlik gelişimi ile kendilik boyutu da paralel olarak
gelişmektedir. Bir mesleğe özgü kendilik kavramının elemanları profesyonel kimlik, imaj ve
roldür.
Profesyonel kimlik ve imaj; hemşirenin hasta ile etkileşimlerine, eylemlerine ve
hemşirenin düşünme şekline rehberlik eden, hemşire tarafından sahip olunan değerler ve
inançlar olarak da tanımlanmaktadır. Hemşirelikte profesyonel kimliğin gelişmesi, öğrencinin
hemşirelik eğitimine girmesi ile başlar ve çalışma yaşamı boyunca gelişmeye ve
olgunlaşmaya devam eder. Meslek üyelerinin güçlendirilmesi, okul eğitiminden başlayarak
öğrenci hemşirelerin profesyonel kimliklerinin geliştirilmesi ile mümkün olabilir.
Kişinin düşünceleri ve inançları kişinin benlik imajını belirler. Benlik imajı ise kişinin
eylemlerini, performansını ve başarılarını etkiler. Her hemşirenin eylem ve davranışları,
hemşirelik imajına olumlu ya da olumsuz katkı sağlar.
Rol; TDK sözlüğünde “Bir işte bir kimse veya şeyin üstüne düşen görev” olarak
tanımlanmıştır. Hemşirelikte rol ise, meslek/ disiplin üyesinden pozisyonuna uygun tür ya da
modelde beklenen davranışların tümü olarak tanımlanır. Geleneksel bakış açısı ile hemşireler,
hekimin planladığı tedaviyi uygulayan, hekime yardım eden, hasta bireye bakım veren,
bağımsız rolleri ile sınırlı bir grup olarak kabul edilirdi. Ancak hemşirelik eğitim ve
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uygulamalarındaki değişimler, teknolojik gelişmeler, insan ve hasta hakları konusundaki
değişimler bu düşünceyi değiştirmiş, çağdaş hemşirelik rollerinin kapsamı uygulayıcı, eğitici,
araştırıcı, yönetici ve profesyonel olmak üzere genişlemiştir.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Babadağ, Kamerya; Hemşirelik ve Değerler, Ankara, Alter Yayıncılık, 2010.
Şentürk, Selva; Meslek Olarak Hemşirelik ve Hemşirelikte Etik İlkeler, İstanbul,
Nobel Tıp Kitabevleri, 2013.
Şentürk, Selva; Hemşirelik Tarihi, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2011.
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Uygulama Soruları
1)
Hemşireliğin
aşamaları değerlendiriniz.
2)

bilimselleşme

sürecinde

geçmişten

günümüze

kaydettiği

Bir meslek olarak hemşireliğin sahip olduğu ölçütleri tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde hemşirelik, araştırma, kavram, model/ kuramlara dayalı olan bilimsel
bilgiye dayanan bakım uygulamalarını, bilimsel sorun çözümleme yöntemleri olan eleştirel
düşünme, karar verme ve hemşirelik süreci doğrultusunda yerine getirmektedir. Ancak
“yardım etme” amaç ve işlevlerini gerçekleştirmek için bilim kadar, hemşirelik sanatının
insanı anlamayı amaçlayan ilişki, empati, yaratıcılık gibi becerilerini bakıma yansıtılması
esastır. Böylece hemşirelik, bilim ve sanattan oluşan bir meslek olarak, insana yardım etme
amacına ulaşacaktır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin bilim yönüne ilişkin özelliklerden

a)

İlişki

b)

Yaratıcılık

c)

Deneyim

d)

Hemşirelik süreci

e)

Hemşirelik değerleri

2)

Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin holistik bakış açısını yansıtmaz?

a)

İnsanın bireyselliği

b)

İnsanın biyofizyolojik yapısı

c)

İnsanın psikolojik boyutu

d)

İnsanın sosyokültürel yapısı

e)

İnsanın çevresel boyutu

biridir?

3)
Aşağıdakilerden hangisi 1971 yılında Povalko tarafından açıklanan meslek
kriterlerinden biri değildir?
a)

Teorik bilgi

b)

Motivasyon

c)

Cinsiyet ayrımının olması

d)

Otonomi

e)

Meslek ahlakı yasası
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4)
Aşağıdakilerden hangisi bir mesleğin doğasında barındırması gereken
öğelerden değildir?
a)

Profesyonellik

b)

Klinisyenlik

c)

Felsefi görüşler

d)

Kendilik kavramı

e)

Toplumsallaşma

5)

Aşağıdakilerden hangisi mesleğin gelişim dinamiklerinden biri değildir?

a)

Hemşirelik eğitimi için farklı biçemlerin gelişimi

b)

Sağlık (bakımı) sistemi

c)

Reform hareketleri

d)

Organizasyonel etkilerin gelişimi

e)

Kadının rolü

6)

Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin felsefi görüşlerini içinde barındırmaz?

a)

Hümanizm

b)

Holism

c)

Hemşirelik değerleri

d)

Etik ilkeler

e)

Entelektüel yetenek

7)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik sanatının temel özelliklerinden biri

a)

Metadolojik yaklaşımlar

b)

Yaratıcılık becerileri

c)

İletişim

d)

Deneyim

e)

Beceri
20

8)
Aşağıdakilerden hangisi bir işin, uğraş olarak nitelendirilmesine yol açan
özelliklerden biri değildir?
a)

Farklı öğrenim uzunluğu

b)

Değiştirilemez olması

c)

Çalışanların denetlenmesi

d)

Hazırlık içinde değerlerin yer almaması

e)

Sorumluluğun çalışanın niteliğine göre değişmesi

9)
Aşağıdakilerden hangisi mesleğin gelişimine etki eden organizasyonel
gelişmelerden biridir?
a)

Kadın hakları mücadeleleri

b)

Lisans düzeyinde eğitimler

c)

Mesleki kuruluşların varlığı

d)

Yasal düzenlemeler

e)

Rönesans ve reform hareketleri

10)

Aşağıdakilerden hangisi mesleğin felsefi görüşlerini yansıtan unsurlardan

a)

Teknolojik gelişmeler

b)

Tedavi girişimleri

c)

Yasalar

d)

Yönetmelik

e)

Paylaşılan değerler

biridir?

Cevaplar: 1) d, 2) a, 3) c, 4) b, 5) c, 6) e, 7) a, 8) b, 9) c, 10) e

21

2. İNSAN KAVRAMI∗

∗

Bu bölüm Doç. Dr. Funda Büyükyılmaz tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. İnsan Kavramı
2.2. Aile Kavramı
2.3. Toplum Kavramı
2.4. Hemşire Kuramcılara Göre İnsan Kavramı

23

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Hemşirelikte temel kavramlar nelerdir? Düşününüz.

2)

Hemşirelikte temel kavramların gerekliliğini tartışınız.

3)

İnsan kavramı hakkındaki görüşlerinizi değerlendiriniz.

4)

Hemşirelikte insan kavramının önemini düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Hemşirelikte
kavramlar

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

temel Okuyarak/Araştırarak
temel Hemşireliğin
kavramlarını sıralayabilmek

İnsan kavramı

İnsanın
özelliklerini Okuyarak/Araştırarak
tanımlayabilme
ve
gereksinimlerini sıralayabilmek

İnsan kavramı

İnsan kavramının hemşirelik Okuyarak/Araştırarak
için önemini kavrayabilmek

İnsan kavramı

Ailenin tanımını yapabilmek,
Okuyarak/Araştırarak
Aile yapısının sağlıkla ilişkisini
açıklayabilmek

İnsan kavramı

Toplumun tanımını yapabilmek Okuyarak/Araştırarak
Toplum kavramının hemşirelik
ile ilişkisini açıklayabilmek

İnsan kavramı

Hemşire
kuramcılara
göre Okuyarak/Araştırarak
insan, aile ve toplum tanımını
öğrenmek
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Anahtar Kavramlar
•

Temel kavramlar

•

İnsan

•

Aile

•

Toplum
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Giriş
Tarih boyunca, hemşirelik mesleğinin esasını açıklamak üzere sürekli çalışmalarda
bulunulmuş, mesleğin ne olduğu, işlevleri ve rolü tam olarak tanımlama ve tanıtmaya önem
verilmiştir.
Hemşirelik ve hemşirenin var olma nedeni, kişilerin karşılaştıkları ya da
karşılaşacakları sağlık sorunlarını çözmede yardıma ihtiyaçları olmasıdır. Hemşirenin bu
yardımı sağlık sisteminin bütününden, sağlığın ve hastalığın kültürel tanımına bağlı olarak
yapmaktadır.
Hemşirelik; geçmişten günümüze dek sosyal, kültürel ve teknolojik değişimlerle
kendini yenilemeyi başaran; birey, aile ve toplumun sağlık durumu ile ilgilenen kuramsal bilgi
ve beceriyi içeren uygulamalı bir sağlık disiplinidir. Her profesyonel disiplinde olduğu gibi
hemşirelikte de uygulamaların bilimsel bir temele oturtulması gereği vardır. Bir bilim sanat
olarak tanımlanan hemşirelik disiplininde geliştirilen kuram ya da modeller, hemşirenin hasta
bakımına sistematik yaklaşımını sağlayan araçlardır. Kavramlar ise; kuramların temel
elementleridir. Kavram; bireysel algılama deneyimi ile bir objeye/olaya ait nitelikleri
bütünleyen düşünceleri formüle eden araçtır, soyut bilgilerdir. Hemşirelikte uygulamalara etki
eden ve onu yönlendiren dört temel kavram; “insan, çevre, sağlık-hastalık ve hemşirelik”tir.
Hemşirelik kuramları, bu temel kavramların karşılıklı ilişkileri ile açıklanarak sistemli bir
yaklaşımla verilecek bakım için sağlam bilimsel bir baz oluşturabilir. Bu nedenle
hemşirelerin, hemşirelik kuramlarını anlayabilmeleri için hemşirelik uygulamalarına temel
olan kavramları çok iyi bilmeleri gerekir.
Bu kavramlardan herhangi biri olmaksızın hemşirelik bir bilim ya da profesyon olarak
düşünülemez. Bu kavramlara, hemşireliğin bilimsel ve teorik içeriğinde öncelikle yer
verilmesi gerekir.
Bu temel kavramlardan her biri birbirini etkilemekte ve ilişki içinde olmaktadır.
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Hemşirelik

İNSAN

Çevre

Sağlık/Hastalık

Şekil 2-1: Profesyonel Hemşireliğin Temel Kavramlarla İlişkisi (Chitty, K.K.
Professional Nursing Concepts and Chalenges, 1997)
Hemşireliğin amacı, sağlıklı/hasta bireyin gereksinimlerinin karşılanması için ona
gerekli yardımı sağlamaktır. Bu yardımı da bilimsel, hümanist ve bütüncü bakış açısı ile
gerçekleştirir.
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2.1. İnsan Kavramı
Hemşirelik bakımının odağında insan vardır. Hemşirelik eğitimi, uygulamaları,
araştırmaları ve yönetimine etki eden ve yönlendiren ana kavramların temelini insan
oluşturmaktadır. Bu nedenle hemşirelerin insan kavramını anlamaları gerekmektedir.
Hemşirelik insanı, sağlık ve hastalıkta doğumundan ölümüne kadar geçen süre içinde
anlamaya çalışır.
İnsan biyo-fizyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla entegre bir varlıktır.
İnsan sosyal bir varlık olduğundan her zaman, hayatın her alanında başka insanların
yardımına muhtaçtır. İnsanı sosyal ve kültürel bir varlık haline getiren şey de yaşadığı
çevredir. Başlangıçta doğaya karşı güçlenme mücadelesi veren insan, zamanla gruplaşarak
toplumsallaşmış ve kültürler yaratılmıştır. Bütüncü anlayış insanı biyo-fizyolojik, psikolojik,
sosyal ve kültürel yapısı ile birlikte değerlendirir. Bir bütünlük içinde insan, tüm boyutlarla
sürekli olarak etkileşen bir varlıktır.
Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde insan; memelilerden, iki eli olan, iki ayak
üzerinde dolaşan sözle anlaşan akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı olarak
tanımlanmıştır.
Türkçe Sözlükte insan; toplum halinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve
konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen
ve biçimlendirebilen canlıdır.
Antropolojide yapılan bazı tanımlara göre; insanlar maymunlar takımından gelen bir
cins ya da tam tersine doğada seçkin ve ayrı yeri olan varlıktır. Psikoloji biliminde insan;
diğer canlılardan daha yüksek duygusal, bilişsel, devinimsel güçleri olan canlıdır. Sosyolojiye
göre insan; Diğer canlılara bakarak kültürel değerler yaratan, toplumsal kurallar koyarak
toplum içinde yaşayabilen varlıktır.
Kutsal kitaplar göre de, Tanrı evreni yaratıktan sonra insanı yaratmış, onu bütün
varlıklardan üstün kılacak yeteneklerle donatmıştır.
Bazı felsefe ve dinlere göre insan, kendini yaratanın istediği üstün niteliklere ya da
kendisini yaratana en çok yaklaşabilen yaratıktır.
Otuz bin yıl önce de ateş, evin/ocağın simgesi olan “homosapiens” ve “insan” birlikte
anılmıştır. O halde homosapiens insanın modern biçimidir. Araştırmacılar, dünyada
düşünebilen, akıllı insanın yaklaşık 35 bin yıl önce görüldüğünü bildirmişlerdir.
İnsan; hem biyo-fizyolojik, psikolojik hem de sosyo-kültürel özelliklere sahip,
toplumsal bir varlıktır.
Hemşirelik insanı, sağlık ve hastalıktan, doğumdan ölüme kadar geçen sürede
anlamaya temellenmiştir. Bilim ve sanattan oluşan hemşirelik mesleğinin, toplumda var olma
nedeni, insan varlığını bir bütün olarak ele alabilmek ve tüm yönleri ile tanımlayabilmektedir.
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Hümanistik yaklaşıma göre insan; holistik yani bütüncül bir varlıktır. Holistik
düşünceye göre insan, biyo-fizyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönleriyle bir bütündür
ve her bireyin diğerinden ayrı bir niteliği vardır.
Bernard, Canon, Selye gibi çağdaş kuramcılara göre insan; bir bütündür ve insan
ve çevresi arasında bir etkileşim vardır.
Değişik tanımlarının yanı sıra insanın kapsamlı bir tanımı yapıldığında; insan
edindiği genetik özelliklerle, yakın ve evrensel çevresi ile etkileşimi sonucu bedensel, ruhsal,
sosyal ve kültürel boyutları ile gelişen dinamik, biyo-psiko-sosyal bir varlıktır, bir bütündür.
Bu açıdan hemşirenin, sağlıklı/hasta insana, bilimsel bir bakım verebilmesi için; insanı bir
bütün olarak ele alması, gereksinimleri ve bireysel tercihleri doğrultusunda bilimsel bir
yaklaşımda bulunması ile mümkün olur.

2.1.1. İnsanın Boyutları
2.1.1.1. İnsanın Biyo-Fizyolojik Boyutu
Biyo-fizyolojik bir varlık olan insan, hücre-doku-organ sistemlerinden oluşan bir
sistemdir. Ve bu yapılar arasında iletişimde sinir sistemi ağı ile kurulmaktadır. Organizmada
bu fonksiyonlar negatif feed-back (negatif geri bildirim) mekanizmaları ile denetlenir. Bu
denetimde endokrin sistem de önemli görev üstlenmektedir. İnsan biyolojik varlığı ile birlikte
dış ortamı yani fiziksel çevresi ile de etkileşim içindedir. Bu etkileşimde organizma
hemeostazis-homeodinami diye tanımlanan dengenin sağlanmasından sorumludur. Bu da yine
negatif feed-back ile sağlanır. Hemeostazis-homeodinamiye bir örnek verecek olursak;
vücuttaki sıvı dengesini kormaya yardım etmek için su miktarı azlığında böbreklerden sıvı
tekrar emilir. Başka bir örnek ise; soğuk bir yere girildiğinde; periferik kan damarlarının
vazokonstrüksiyonu, vücudun ısıyı korumak için yaptığı bir işlemdir.
İnsan beden gücüne dayanan işlevi yapabilmeye elverişli biçimde yaratılmıştır.
1. İnsan kadın ya da erkek oluşuna göre cinselliğin verdiği güçlere sahiptir.
2. Her insan doğarken kendine özgü bir zihin gücü getirir.
3. İnsanın çevreden gelen etkilere karşı duygulanma özelliği doğuştandır.
4. İnsanın toplum içinde yaşama güdüsü, cinsellik, zihin, duygu güçlerinin ve
toplumsallığının kalıtsal olduğuna inanılmaktadır.
Biyo-fizyolojik olarak insan yaşamının devamlılığının sürdürülmesi için, temel insan
gereksinimlerinin karşılanması gereklidir. İnsan temel gereksinimlerini karşılayamadığı
durumlarda yardıma gereksinim duyar, bu gereksinimleri karşılamaya yardım sağlayan da
hemşiredir.
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2.1.1.2. İnsanın Psikolojik Boyutu
İnsanı oluşturan elementlerin ikincisi psikolojik varlığıdır. İnsandaki psikolojik
değerler, kişilik ve huy, psikolojik durumu, motivasyonu, çalışmaya isteklilik ve isteksizlik,
duygusal durumları, tepkileri, bilgi edinme istek ve motivasyonu, bireysel özellikleri, zekâ ve
anlayışı olarak söylenebilir.
İnsanın psikolojik boyutu değişik kuramcılar tarafından değişik biçimde açıklanmıştır.
Freud topografik bölmesel kuramında bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı diye adlandırılan
zihinsel süreçlerin niteliğinden söz etmiştir. Freud yapısal kuramında ise alt benlik (id), benlik
(ego) ve üst benlik (süper ego)’ dan bahsetmiştir. Bu gelişme sürecini cinsel içgüdü yani
libido gibi yaşam güdüleri, dürtüler sistemi ile açıklamıştır.
Doğuştan getirilen ve içgüdüsel davranışların kaynağı olan dürtüler sistemi (id), ilk
çocukluk dönemlerinde kalan katı kurallardan oluşmuş baskı ve yasaklar sistemi (süper ego),
düşünsel yetilerin gelişimi ve sorun çözme deneyimleri sonucu gelişmiş olan benlik sistemi
(ego) erişkin ruhsal yapısında yan yana yer alırlar. Dürtüler sistemi olan id daima bilinç
dışındadır, bu nedenle onun varlığını fark etmeyiz. Ego, bilinç alanımızın büyük bir kısmını
oluşturur. Normal şartlarda bu üç yapı birbiriyle çatışmaz. Egonun denetiminde bir ekip
olarak birlikte hareket eder.
Otto Rank, insanın, ancak toplum içinde kendisini farkında olabildiğini söylemiştir.
Bireyin toplumun bir parçası olduğu kadar, toplum da bireyin bir parçası olduğuna inanmıştır.
Karen Horney, kişiliğin gelişiminde çevre ve kültürün etkileri üzerinde durmuştur.
Sullivan, insanlararası ilişkilerin içgüdülerle değil, kültürlerle belirlendiğini ifade
etmiştir.
Varoluşçuluk (Eksistansiyalizm) kuramı, insanı bir bütün olarak ele almıştır.
Kurucusu Kierkegaard’dır ve bireyi diğer canlılardan ayıran niteliğin “irade” olduğunu
savunmuştur. Ona göre insan iradeye dayalı bireyselliği oluşturan bir varlıktır. Varoluşun
gerçekliğini belirleyen, dışarıdaki nesnelere yönelme değil, kendine yönelmedir. “Gerçek” ve
“gerçek olmayan” varlık ayırımını yapabilme yeteneği insana, varoluşun aslın ne olduğunu
anlayabilme olanağını sağlar. Gerçek olmayan varoluş insanı basmakalıp, kişiliksiz, kimliksiz
biri haline getirir. “Gerçek olmayan varlık” biçimini doğuran kaynak insanın kendi özündedir.
İnsan kendinden kaçmak için basmakalıp dünyaya sığınır. İnsanı kendi “gerçek varlığı” na sırt
çevirmeye ve kendi dışındaki basmakalıp bir dünyaya dalmaya, kendisini değil de nesneler
dünyasını başlı başına bir amaç saymaya iten şey insanın “gerçek varoluş” a katlanamayışıdır.
Kişi böylece özgürlüğünü ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaya çalışır. Bireyin basmakalıp
değerler dünyasından kurtulup öz benliğine dönmesi ölümü göze alması ile mümkündür.
Hümanizm: Hemşirelik modellerinde sıklıkla kullanılan temel değerlerden biridir.
Hümanizm sıklıkla eksistansiyalizm ile bağlantılıdır. Hümanizm; insan olma, var olma ve
varolmanın kalitesi, değerleri üzerine odaklanmıştır. Bu insanın doğasında büyük önem taşır.
Eksistansiyalizm insan üzerine odaklansa da, daha çok insanın bireyselliği üzerine odaklanır.
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Stevenson (1974) eksistansiyalizm’in üç ana karakteristiğini tanımlamıştır. Birincisi; bireyin
yeganeliğidir. İkincisi; “bütün evren ve onun nasıl çalıştığı gerçeğinden ziyade, insan
yaşamının amacı ve anlamı” ile ilişkilidir. Üçüncü karakteristik (bizim için en önemli olan);
bireyin seçim özgürlüğüdür. Bu, en değerli insan karakteristiği olarak görülür. Böylece kişi
yaşamını yönetme ve tutum ve davranışlarını seçmede özgürdür.

2.1.1.3. İnsanın Sosyal Boyutu
İnsan toplum ile etkileşimi de onun sosyal yönünü meydana getirmiştir. Sosyalleşme
bireyin kendi kümesi ya da kültürü içinde yaşayanlar gibi davranmayı öğrenmesidir. İnsanın
ilk toplumsallaşma kaynağı, toplumun temel davranış biçimlerini öğreten ailedir. İnsanın
kendine özgü kişiliğini kazanması ve benlik bilincinin oluşmasında toplumsal çevre, önemli
bir etkendir. Toplumsal çevrenin öğesini insan ilişkileri oluşturmaktadır. İnsan sosyal bir
varlıktır. Birlikte olma, aile kurma, bir arada yaşama, paylaşma duygularının yanında,
duygusallık büyük bir gereksinimdir. Hemşireler bireyi, insanı ele alırken onun biyofizyolojik, psikolojik yönleri kadar onun bütünlüğünü oluşturan ailesi, sosyal grubu, ahlaki
değerleri ve ait olduğu toplumu da dikkate almak durumundadır.

2.1.1.4. İnsanın Kültürel Boyutu
Kültür, toplumun bir üyesi olarak insanın kazandığı bilgi, sanat, ahlak, gelenek,
görenek v.b diğer yetenek ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir bütün olarak tanımlanır.
İnsan yaşamı boyunca kalıtsal güçlerini işleyerek değerlendirir. İnsan içinde doğduğu
kültürün etkisiyle gelişir ve o kültürün bir parçası olur. Buna “kültürlenme” denir. Toplumca
geliştirilen kültürel değerleri, toplumsal ilkeleri, kuralları, toplumsal davranış kalıplarını
benimseyerek, bunların gerektirdiği davranışları yapan insan, doğuşundakinden daha değişik
bir yapıya sahip olur. Hemşireler insanları kendilerine özgü kültür zenginlikleri, estetik ve
güzellik anlayışları ve kendilerine özgü yaşam biçimi olan birer varlık olarak ele alma
zorunlulukları vardır.
İnsan aklı insanın kendi varlığının farkına varmasını sağlamıştır. Bilinçli insan
özgürlüğünün doyumunu yaşayabilmektedir. Birey olmanın erdemine ulaşan insan “İnsan
Hakları”nın vazgeçilmezliğini kavramıştır. Kimlik, benlik, öz-saygı kavramları geliştikçe
insanoğlu daha bağımsız yaşama yollarını aramaktadır. Bilinçlenen, toplumsallaşan insan
hümanistik değerleri bütün insanlığa geçerli kılmayı öğrenecektir. İnsan, kültürün bir ürünü
olarak uyum gösterir ve uygun bir şekilde hareket etmek için büyük bir arzu duyar. Kültürün
bir taşıyıcısı olarak da insan, olumlu bir rol oynar ve bu rolü başkalarına öğretmeye gayret
eder.
Hemşirelik hizmetlerinin odağını oluşturan insan varlığı görüldüğü gibi oldukça
karmaşık, anlaşılması güç ve çok boyutlu bir varlık olarak hemşirelik hizmetlerini kolay bir
hizmet olmaktan çıkarıp ailesini, insanı anlamada hemşireliği bilimselliğe
yönlendirilmektedir.
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Bu doğrultuda karmaşık biyo-psiko-sosyal bir varlık olarak tanımlanan insanın
boyutları şu şekildedir:
Biyo-Fizyolojik:

Psikolojik:

Sosyal:

Kültürel:

· Yaş

· Davranışlar

· Kültür

· İnanç ve Değerler

· Genetik Yapı

· Temel İhtiyaçlar

· Aile

· Yaşam Biçimi

· Cins

· Beden İmajı

· Grup Üyeliği

· Din

· Irk

· İletişim

· Dil, eğitim

· Biyolojik Ritimler · Bellek Sistemleri

· Yaşam Biçimi

· Temel İhtiyaçlar

· Kişilerarası
İlişkiler

· Savunma
Sistemleri

· Büyüme
· Asit-Baz
Elektrolit Dengesi

· His-Duygu
ve Durumları

· Roller
· Rol Tanımları

· Dolaşım

· Karar
Verme
. Statü
Gelişiminin Düzeyi

· Sindirim

· İdrak-Anlayış

· Savunma
· Bilinç
Sistemleri
(İmmun
sistem)
· Bilgi
· Hareket

· Hafıza

· Üreme

· Düşünme süreci

· Solunum
· Isı Düzenlemesi
· Fiziksel Sağlık
· Geçirdiği
hastalıklar

Hemşirelerin iyi bir bakım sunabilmesi için önce insanın gelişim dönemlerini, temel
gereksinimlerini ve insanın temel gereksinimlerini etkileyen faktörleri bilmesi gerekir. Çünkü
bunlar karşılandığında bakım doyurucu hale gelmektedir.

33

İnsanın Boyutları:
Biyo-fizyolojik
Psikolojik
Sosyal
Kültürel

Temel İnsan Gereksinimleri:
Biyo-fizyolojik G.
Güvenlik G.
Ait Olma ve Sevgi G.
Saygınlık G.
Kendini
Gerçekleştirme
Temel İnsan Gereksinimlerini Etkileyen Faktörler:
Biyo-fizyolojik
Psikolojik
Sosyo-kültürel
Çevresel
Politiko-ekonomik

G.

Şekil 2-2: İnsanın Boyutları, Temel İnsan Gereksinimleri ve Temel İnsan
Gereksinimlerini Etkileyen Faktörler

2.2. Aile Kavramı
Toplum yapısında ve sosyal sitemin işleyişinde ailenin önemli bir yeri vardır. Bilindiği
gibi aile, nüfusu yenileme, milli kültürü taşıma, çocukları sosyalleştirme, ekonomik, biyolojik
ve psikolojik paylaşımların yapıldığı yerdir. Anayasamızın 41. Maddesi’ ne göre, Türk
Toplumunun temeli ailedir.
Her toplumun sürekliliği için aile, vazgeçilmez bir unsurdur ve toplumun en küçük
birimidir. Aile içinde karşılıklı saygı, sevgi, dayanışma, bağlılık ve işbölümü esastır.
Aile yapıları
-Büyük şehir bölgelerinde yoğun bir şekilde rastlanan karı-koca ve evlenmemiş
çocuklardan meydana gelen çekirdek aile,
-Aile reisi, eşi, evli çocukları, eşlerinin ve çocuklarının bir arada yaşadığı geniş aile,
-Özellikle büyük şehirlerde bulunan parçalanmış aile, tek ebeveynli aile, hemcins aile
vb.
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Geleneksel bakım anlayışının aksine günümüzde sağlıklı/hasta insan, çevresi ve ailesi
ile birlikte alınmaktadır. Çünkü insanın sahip olduğu inanç ve değerler, destek ailesinden
gelir. İnsan, yaşamın her alanlarında olduğu gibi bir hastalık/bakım gereksiniminin
karşılanması durumunda da aileden öğrendiği davranışları yansıtır. Aynı şekilde insanın
sağlık anlayışı ve buna ilişkin uygulamaları aile içinde öğrenilir.
Friedman (1992) aile merkezli hemşirelik bakımının önemini şu şekilde
açıklamaktadır.
•
Aile, birbirini etkileyen bağımsız üyelerin karışımıdır. Bu yüzden eğer, hastalık
bir aile üyesinde meydana geldiyse diğer üyeler de, hastalığın bir parçası olurlar.
•
Her bir aile üyesinin hastalığı, muhtemelen diğer üyelerdeki aynı problemleri
yansıtabilir. Böylelikle tanılama ve uygulamada hemşire, tüm aile üyelerinin sağlık
durumlarını düzeltmeye yardımcı olmalıdır.
•
Ailenin sağlık düzeyi ya da her bir üyenin sağlık düzeyi sağlığın
sürdürülmesinde önemli bir faktördür.
Ailedeki Risk Faktörleri:
Aile davranış şekli, çevresi, yaşanılan çevre ve genetik faktörlerdeki herhangi bir
olumsuz durumun varlığı, sağlık problemlerine neden olabilir. Hemşirelik bakımında bu
faktörleri değerlendirmek önemlidir.
Hemşire aile tanılamasında;
•

Aile yapısı nedir?

•

Ailenin sosyo-ekonomik durumu nedir?

•

Ailenin etnik kökeni nedir?

•

Anne/baba çalışıyor ise çocuğa/çocuklara kim bakıyor?

•
Bağımlılık durumu var mı? (yenilen yiyecek tipi, yeme zamanı, aşılar, yatma
zamanı, egzersiz vb.)
•

Sigara, içki, ilaç kullanma gibi alışkanlıklar mevcut mu?

•

Aile stresle nasıl başa çıkıyor?

•
Hasta bireyin yakınında samimi arkadaş/aile üyesi var mı? Gerektiğinde
bakıma katılıyor mu, destek oluyor mu gibi soruları yöneltmelidir.
Ailenin sağlık tanılamasında önemli risk faktörleri:
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•

Biyo-fizyolojik,

•

Psikolojik ve sosyo-kültürel,

•

Çevresel,

•

Ekonomik risk faktörleri olarak sıralanabilir.

•

Biyo-fizyolojik Risk Faktörleri:

-Doğum defekti,
-Mental gerilik,
-Kardiyo-vasküler sistem/kanser hastalıklarına genetik yatkınlığın bulunması,
-Herhangi bir yaşta vücut gereksiniminden az/çok beslenme.
•

Psikolojik ve Sosyo-Kültürel Risk Faktörleri:

-Alkol, sigara, ilaç bağımlığının varlığı,
-Aile üyeleri arasında tartışma/çatışma varlığı.
-Evlilik rolleri hakkında bilgi eksikliği (erken yaşta evlilik, hamilelik, boşanma ve
cinsel yolla bulaşan hastalık varlığı),
-Prenatal dönem ve çocuk bakımı konusunda bilgi eksikliği,
•

Çevresel Risk Faktörleri:

-Güvenli, temiz bir ortamın sağlanması ve sürdürülmesi adına bilgi ve bütçe eksikliği,
-Strese neden olan iş ya da sosyal baskı,
-Hava, su, besin kirliliğinin varlığı.
•

Ekonomik Risk Faktörleri:

-Barınma, güvenli ev ortamı sağlama, giyinme ve sağlık harcamaları için yetersiz
bütçe,
-Anne-baba çalıştığı zaman, okul öncesi ya da okul yaşındaki çocukların bakım
kaynaklarında yetersizlik.

2.3.Toplum Kavramı
İnsan toplumsal bir varlıktır ve bu onun yaradılışından gelen bir zorunluluktur. İnsan
toplumla bütünleştiği için toplumdan ayrı düşünülemez. Toplumun birçok tanımı bulunmasına
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karşın en temel tanımı; yaygın değerleri, ilgileri ve gereksinimleri olan, benzer düzenlemeler
altında, aynı coğrafik alanda yaşayan insan grubu veya özel bir topluluktur. Toplum içinde
insanlar birbirini etkiler ve kaynakları paylaşırlar. Hemşireler, insanın ait olduğu topluluğu
dikkate aldığı zaman, uygun toplum kaynaklarını kullanarak uygun bakımı
gerçekleştirmelidir.
Toplumsal çevre, sağlık ve hastalığı etkiler. Buna karşın toplumda insanın sağlığını
etkileyen toplumsal risk faktörlerin bilinmesi, hemşirelik tanılamasında ve uygulamasında
bizlere rehberlik edecektir.
•

Sağlığı Etkileyen Toplumsal Risk Faktörleri:

-Sağlık bakım kurumlarının miktarı ve işlerliği,
-Düşük gelirli aileler, bebekler, okul yaşındaki çocuklar, anneler ve yaşlılar için
barınma ve beslenme olanaklarının varlığı/yokluğu,
-Yaşanılan yer, sanayi alanları gibi bölgelerin yerleşim planlarının durumu ve işlerliği,
-Atıkların toplanması ve yok edilmesi,
-Su, hava, çevre ve gürültü kirliliği,
-Besin sanitasyonu vb.
Hemşireler, çalıştıkları kurumda tarama, eğitim gibi toplumun sağlığını ve esenliğini
sürdürücü rollerini yerine getirirken, kendi yaşam stilindeki uygulamalar ile de topluma rol
modeli olmalıdır.

2.4. Hemşire Kuramcılara Göre İnsan Kavramı
2.4.1. Temel İnsan Gereksinimlerine Temel Alan Kuramcılar
Hemşireliğin temel amacı insana yardımdır. Birçok kuramcıda insanı tanımlamış ve
temel insan gereksinimlerini açıklamaya çalışmıştır.
Florence Nightingale; İnsanın yaratıcı olduğunu, yaşama bütün yönleriyle uyum
yapma yerine, onu değiştirmesi gereğine inanmıştır. Bireyi fiziksel, entelektüel, emosyonel,
sosyal ve spritüel unsurların birleşimi olarak görür ve ona göre de tüm insanlar eşittir.
Florence Nightingale’ ye göre birey iyileşme sürecinde doğal bir güce sahip olan bir kişidir.
Virginia Hendersona göre; İnsan biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve moral bileşenler
üzerine temellenmiştir. İnsanın 14 temel gereksinimini tanımlamıştır.
Virginia Henderson’un 14 temel gereksinimi:
1. Normal solunum
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2.Yeterli yeme-içme
3.Boşaltım
4.Hareket etme ve uygun pozisyonu devam ettirme
5.Uyku ve istirahat
6.Uygun giyim eşyası seçme, giyinme ve soyunma
7.Çevreye uygun biçimde giyinme ve beden ısısını normal sınırlarda devam ettirme
8.Bedenin temiz tutulması ve cildin bütünlüğünün korunması
9. Çevrenin tehlikelerden uzak tutulması ve kazalardan korunma
10.Diğer bireylerle iletişime girerek duygularını gereksinimlerini korku ve
düşüncelerini ifade etme
11.İnançları doğrultusunda ibadet etme 12.Çalışırken başarı duygusuna erişme
13.Eğlence faaliyetlerine katılma
14.Normal gelişim ve sağlığı için, mevcut sağlık olanaklarından yararlanmasına
yardımcı olacak olan öğrenme, keşfetme ve merakını tatmin etme.
Abdellah ise insanları, fizyolojik-bedensel (açık) ve emosyonel-sosyal (kapalı)
gereksinimleri olan varlıklar olarak açıklamıştır. Bu gereksinimlerin karşılanmasını ise
hemşirelik sorunu olarak almıştır.
Dorothea Orem’e göre bireysel bakımın odağı olan insan, bir bütün olarak
düşünülmelidir. İnsan ve çevresi entegre bir sistem oluşturur İnsan kavramı, insanın içsel,
fiziksel, psikolojik ve sosyal yapısını içerir. İnsan ve çevresi etkileşim içinde olduğundan,
insan ya da çevre sistemlerinden birinde herhangi bir değişiklik olduğunda, kişinin özbakımını etkilenir. İnsanların yaşamları boyunca, zaman zaman sağlıkları bozulabilir ve kendi
bireysel bakımlarını yerine getirme yetenekleri kısıtlı kalabilir. Bireyin kişisel olarak
yaşamlarını, sağlık ve iyiliklerini korumak için kendisine düşeni yapması olarak tanımlanan
öz-bakım; evrensel ve sağlıktan sapma durumlarında öz-bakım olmak üzere ikiye ayrılır.
İnsanın temel istem ve gereksinimlerini kapsayan tüm günlük yaşam aktivitelerinin
karşılanması, evrensel öz-bakım olarak tanımlanmaktadır. Birey, kendi evrensel bakım
gereksinimlerini karşılayamadığı zaman sağlık sapmalarında öz-bakımı gereksinecektir.
Orem, “sağlık sapmalarında öz-bakımı” yalnızca rahatsızlıklar, sakatlık ya da hastalık
olaylarında gereksinilen bakım olarak tanımlar. Orem’e göre hemşireliğin amacı, bireyin
bakım gereksinimleri ile kendi yetenekleri arasındaki dengenin kurulmasına yardımcı
olmaktır.
Roper N., Logan, W.W., ve Tierney 12 yaşam aktivitesini tanımlayarak, insanın bu
aktiviteler ile yaşamını sürdürebileceğini ifade etmişlerdir. Onlara göre; yaşam aktiviteleri
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analiz edildikçe, birey için her birinin büyük ölçüde karmaşık olduğu anlaşılır. Bu kompleks
oluşum tüm aktivitelerin ve etkenlerin birbiri ile çok yakından ilişkili olmalarından
kaynaklanır. Her insan yaşam aktivitelerini gerçekleştirmesine rağmen, her birey bireysel
farklılık gösterir.
Her bireyin yaşam aktivitelerini gerçekleştirmesi, yaşam evresi ve süresi ile
bağımlılık-bağımsızlık durumuna bağlıdır ve değişik biyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel,
çevresel ve politiko-ekonomik faktörlerle etkileşir.
Hemşire için birey, yaşam süresinin hangi evresinde olursa olsun çok değerlidir. Birey
için ise, bu aktivitelerinde bağımsızlığı değerli bulduğundan, bağımlılık durumunda da insan
onuruna saygı ihmal edilmemelidir.

2.4.2. Kişilerarası İlişkileri Temel Alan Kuramcılar
Peplau; İnsanı, gereksinimi olduğunda ortay çıkan gerginliği azaltmak için kendi
kendine çaba gösteren bir organizma olarak tanımlamaktadır. Olgun bir insan kendi
gereksinimlerini karşılayabilme yeteneğine sahiptir.
Travelbee insanı, kendine özgü düşünceleri olan biyolojik ve sosyal organizma, bir
başkasına benzemeyen yeri doldurulamayan, içinde yaşadığı çevre ve kültürden etkilenen
birey olarak tanımlar. İnsan sürekli bir gelişim ve değişim içindedir.
Wiedenbach’ insanı sağlığını sürdürmek için sağlık ekibi üyelerinden yardım alma
ihtiyacı duyan canlıdır şeklinde tanımlamıştır.
Wiedenbach’ın insan doğası ile ilgili 4 varsayımı vardır;
1. Her birey kendi içinde büyük bir potansiyele sahiptir. Bu ona destek olur ve
varlığını sürdürmesi için ona olanak sağlar.
2. İnsan temelde kendini idare etmeye ve bağımsızlığını sürdürmeye çabalarken
kişinin yalnızca yetenek ve potansiyelini kullanması yeterli değildir. Aynı zamanda kendi
sorumluluklarını da yerine getirmelidir.
3. Kişinin kendinin farkında olması ve onu kabul etmesi, bireyin dürüstlük duyguları
ve kendi değerleri için temel oluşturur.
4. Birey en iyi kararını o davranışı yaptığı anda ortaya koyar.

2.4.3. Bakımın Sonucunu Temel Alan Kuramcılar
Martha E. Rogers’in kuramında hemşirelik amacının merkezinde insan vardır. İnsanı
psikolojik, fizyolojik ve sosyal sistemlere sahip birey olarak, diğer bir deyişle sistemlere sahip
bir makine olarak görmek hatadır. Çünkü organların ve hücrelerin fonksiyon yapması, onları
insan yapmaz. Solunum sistemi, dolaşım sistemi vb. sistemler yaşayan sistemler olarak
tanımlanamaz. İnsan bu sistemleri ve boyutları oluşturan parçalarından daha öte, bir bütündür.
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Bu bütünlükten dolayı bireyin yaşamı, yaratıcı, değerlendirici ve dinamiktir. Rogers için
insan, çevredeki diğer enerji alanları ile bir bütün olarak etkileşimde bulunan bilimsel enerji
alanlarıdır. İnsan davranışları, enerji alanları arasındaki bazı etkileşimden doğar. Bu nedenle
Rogers’in sinerjistik (bir görevin yerine getirilmesi için birkaç organın birlikte çalışması)
durumuna göre insan davranışları “bütüncü” olarak görülmelidir.
M.E. Rogers; insanı tanımlarken de beş kavramsal çerçeve geliştirmiştir.
1. Bir bütün olarak insan: İnsan, bütün parçaların toplamından daha öte bir
bütündür. İnsan holistik denilen bütünlüğü içinde ele alınmalıdır.
2. Açık sistem olarak insan: Çevre ve insan arasındaki enerji ve madde alışverişi her
ikisinin de açık sistem özelliğinde olduğunu gösterir.
3. Hayatın tek yönlü ve geri dönüşsüz olması: Bu varsayıma göre insan hiçbir
zaman daha önceki durumuna ve yaşamına dönemez.
4. Bireyin özgün bütünselliği: Bireyin yaşam biçimi onu tanımlar ve özgün
bütünselliğini yansıtır.
5. İnsan soyutlama, hayal kurma konuşma, düşünme ve duygusallık yeteneğine
sahiptir.
Roy’a göre insan; değişen çevresi ile sürekli etkileşim içerisinde olan biyolojikpsikolojik, sosyal bir varlıktır. Roy bireyi, hemşirelik bakımı alan, canlı karmaşık, internal
süreçlerle uyumunu sürdürmeye çalışan bir sistem olarak tanımlar.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Velioğlu P (1999). Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. Alaş Ofset, İstanbul.
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Uygulama Soruları
1)
Uygulama alanında bakım verdiğimiz insan/ların tüm boyutları ile ele
alınmasının yararlarını düşününüz.
2)
İnsanın ait olduğu aile ve toplumun özelliklerini bilmenin bakıma olan
katkılarını düşününüz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Her profesyonel disiplinde olduğu gibi hemşirelikte de uygulamaların bilimsel bir
temele oturtulması gereği vardır. Bir bilim sanat olarak tanımlanan hemşirelik disiplininde
geliştirilen kuram ya da modeller, hemşirenin hasta bakımına sistematik yaklaşımını sağlayan
araçlardır. Hemşirelikte uygulamalara etki eden ve onu yönlendiren dört temel kavram;
“insan, çevre, sağlık-hastalık ve hemşirelik”tir. Bu nedenle hemşirelerin, hemşirelik
kuramlarını anlayabilmeleri için hemşirelik uygulamalarına temel olan kavramları çok iyi
bilmeleri gerekir.
Hemşirelik bakımının odağını oluşturan insan; edindiği genetik özelliklerle, yakın ve
evrensel çevresi ile etkileşimi sonucu bedensel, ruhsal, sosyal ve kültürel boyutları ile gelişen
dinamik, biyo-psiko-sosyal bir varlıktır, bir bütündür. Bu açıdan hemşirenin, sağlıklı/hasta
insana, bilimsel bir bakım verebilmesi için; insanı bir bütün olarak ele alması, gereksinimleri
ve bireysel tercihleri doğrultusunda bilimsel bir yaklaşımda bulunması ile mümkün olur.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden
kavramlardandır?
a)

İnsan

b)

Sağlık/Hastalık

c)

Çevre

d)

Hemşirelik

e)

Hepsi

hangisi

hemşirelik

biliminin

temellendiği

temel

2)
Aşağıdakilerden hangisi insanın biyo-fizyolojik boyutu içinde yer alan
özelliklerden biridir?
a)

İlkokul mezunu olması

b)

Gecekonduda yaşaması

c)

Neşeli bir yapısının olması

d)

52 yaşında, kadın olması

e)

Doğu Anadolu Bölgesinden göç etmiş olması

3)
Aşağıdakilerden hangisi insanın psikolojik boyutunu değerlendirirken dikkat
edilecek verilerden değildir?
a)

İnsanın kişilik yapısı

b)

Beden imajı algısı

c)

Fiziksel sağlık durumu

d)

Bilinç, bilgi, hafıza durumu

e)

His, duygu durumu
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4)
Aşağıdakilerden hangisi insanın 12 yaşam aktivitesini tanımlayarak, insanın bu
aktiviteler ile yaşamını sürdürebileceğini ifade eden hemşirelik modeli kurucularındandır?
a)

F. Nightingale

b)

Roper, Logan, Tierney

c)

V. Henderson

d)

D. Orem

e)

F. Abdellah

5)
noktasıdır?

Aşağıdakilerden hangisi holistik düşünceye göre insan kavramının odak

a)

Bireyin biyo-fizyolojik boyutu

b)

Bireyin psikolojik boyutu

c)

Bireyin sosyal boyutu

d)

Bireyin kültürel kültürel boyutu

e)
Birey biyo-fizyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel yönleriyle bir bütündür ve
her bireyin diğerinden ayrı bir niteliği vardır.
6)
kuramcıdır?
a)

Aşağıdakilerden hangisi insanın 14 temel gereksinimini tanımlayan hemşire

V. Henderson

b)

D. Orem

c)

F. Abdellah

d)

Roper, Logan, Tierney

e)

M. Rogers
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7)
Aşağıdaki durumlardan hangisi birey, aile
değerlendirilmesinde çevresel risk faktörleri arasında yer alır?
a)

Toplumsal baskı

b)

Ailenin yetersiz gelir seviyesi

c)

Aile üyelerinin çalışma durumu

d)

Aile üyelerinin ilişkileri

e)

Aile üyelerinde gelişimsel kriz varlığı

ve

toplumun

sağlığının

8)
Bireyin sahip olduğu değer ve inançları, insanın hangi boyutu kapsamında
değerlendirilir?
a)

Psikolojik boyutu

b)

Biyo-fizyolojik boyutu

c)

Politiko-ekonomik boyutu

d)

Kültürel boyutu

e)

Sosyal boyutu

9)
Aşağıdakilerden hangisi “İnsan içinde doğduğu kültürün etkisiyle gelişir ve o
kültürün bir parçası olur” ifadesini tanımlamaktadır?
a)

Sosyalleşme

b)

Uzmanlaşma

c)

Kültürlenme

d)

Küreselleşme

e)

Gelişme
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10)
kuramcıdır?

Aşağıdakilerden hangisi bütüncül insan kavramını açıklayan hemşire

a)

F. Abdellah

b)

F. Nightingale

c)

V. Henderson

d)

M. Rogers

e)

D. Orem

Cevaplar: 1) e, 2) d, 3) c, 4) b, 5) e, 6) a, 7) a, 8) d, 9) c, 10) d
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3. SAĞLIK VE HASTALIK KAVRAMLARI *

*

Bu bölüm, Doç. Dr. Hatice Kaya tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Sağlık Kavramı
3.2. Hastalık Kavramı
3.3. Sağlık ve Hastalık İle İlişkili Kavramlar
3.4. Sağlık ve Hastalık Modelleri
3.5. Sağlığı Etkileyen Risk Faktörleri
3.6. Sağlık İnanç ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler
3.7. Sağlığı Koruma ve Geliştirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sağlık hastalık kavramlarının farklı bilimlere göre tanımlarını yapınız.

2)

Sağlık hastalık modelleri hakkında bilgi veriniz.

3)

Sağlık inanç ve davranışları etkileyen faktörleri tartışınız.

4)

Sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik uygulamaları tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sağlık ve Hastalık
Kavramları

Sağlık, hastalık ve ilişkili
kavramları tanımlayabilmek,

Okuyarak/Araştırarak

Sağlık ve Hastalık
Kavramları

Sağlık/hastalık modellerini
kavrayabilmek,

Okuyarak/Araştırarak

Sağlık ve Hastalık
Kavramları

Sağlığı etkileyen faktörleri
belirleyebilmek,

Okuyarak/Araştırarak

Sağlık ve Hastalık
Kavramları

Sağlık inanç ve davranışlarını
etkileyen faktörleri
tanımlayabilmek,

Okuyarak/Araştırarak

Sağlık ve Hastalık
Kavramları

Sağlığı koruma ve geliştirme
düzeylerini kavrayabilmek.

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Sağlık

•

Esenlik

•

İyilik

•

Rahatsızlık

•

Hastalık

•

Stres

•

Adaptasyon

•

Homeostazis

•

Holism

•

Sağılığı koruma

•

Sağlığı geliştirme

•

Sağlık ve hastalık modelleri
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Giriş
Sağlık, farklı bireyler tarafından farklı şekillerde tanımlanabilmesine rağmen, hepsi
birbirine benzerdir. Ancak, geçmişte hastalığın olmayışı olarak algılanan sağlık kavramına
sağlık çalışanlarının son zamanlardaki bakışı değişmiştir. Bu değişime de holism kavramı
neden olmuştur. Bu ünite; sağlık, hastalık ve ilişkili kavramları, risk faktörlerini, sağlık inanç
ve davranışlarını etkileyen faktörleri, sağlık hastalık modellerini, birey ve toplumun sağlığını
koruma, geliştirme ve hastalıkların önlenmesine yönelik bir hemşire olarak rol ve
sorumluluklarınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.
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3.1. Sağlık Kavramı
Sağlığın tanımını yapmak oldukça zordur. Geçmişte sağlık; “hastalığın ve sakatlığın
olmayışı”, hastalık da “sağlıklı olmama” olarak tanımlanmış, sağlık ve hastalık
davranışlarında bireyselliğin önemi göz önüne alınmamıştır. Ancak bireylerin sağlık ve
hastalığa bakış açısı, yaş, cinsiyet, ırk ve kültüre göre farklılık gösterebilmektedir. Bu
nedenle, sağlık ve hastalık bireye özgü tanımlanmalıdır.
Sağılığın farklı tanımlarına bakacak olursak;
Türk Dil Kurumu sözlüğünde sağlık “vücudun hasta olmama durumu, vücut esenliği,
sıhhat, afiyet” şeklinde tanımlanmaktadır.
Biyolojik bilimlere göre sağlık, ‘bedenin her bir hücresinin optimal düzeyde işlev
gördüğü ve hücrelerarası uyumun var olduğu bir durumdur’.
Psikoloji bilimine göre sağlık, ‘bireyin beklenmedik bir durumla karşılaştığında
verdiği olumlu/olumsuz yanıtları ve geliştirdiği başa çıkma yolları ile duruma ve çevresine
gösterdiği uyum yeteneğidir.’
Sosyal bilimlere göre sağlık ‘bireyin sosyal rollerini yerine getirme yeterliliği’ olarak
tanımlanmaktadır.
Davranış bilimlerine göre sağlık ‘bireyin çevresiyle uyumu ve beklemediği bir olay
karşısında savunma yeteneğidir.’
Ekolojik açıdan sağlık ‘birey ve çevresi arasındaki uyumlu ilişkilerin ürünüdür.’
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığı ‘sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil,
fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir iyilik hali’ biçiminde tanımlanmaktadır(1947)Bu
tanımdaki ‘iyilik hâli’ni açıklayabilmek için subjektif ve objektif sağlık kavramlarını
açıklamak gerekir. Subjektif olarak sağlık; bireyin biyo-fizyolojik, sosyo-kültürel ve ruhsal
açıdan kendini algılama durumudur. Bu bakış açısına göre birey, hasta olmadığı halde
kendisini hasta ya da hasta olduğu halde sağlıklı algılayabilir. Bu durumda yaş, cinsiyet,
değerler, inançlar, deneyimler, kültür ve mesleki sorumluluklar, roller, sağlık ve hastalığı
algılamada önemli etkenlerdir. Objektif olarak sağlık; fiziksel muayene ve tanı testleri
sonuçlarına göre hastalığın olmaması durumudur.
Bütüncül/Holistik Sağlık Kavramı
Sağlık ve hastalık kavramı, uzun yıllar “fiziksel rahatsızlık” ya da “iyi oluş hali”
olarak algılanmıştır. Geleneksel hastalık kavramına baktığımızda, insanın bir bütün olarak ele
alınmadığını sadece hasta olan organına ve hastalığına yoğunlaştığını görüyoruz
Örneğin; Descartes, insanı bir makine, hastalığı da bu makinenin bir bölümündeki
bozukluk olarak ele almıştır. Diğer bir görüş ise hastalığın yalnızca tek bir organı ya da
sistemi etkilediği, beden ile akıl arasında hiçbir etkileşim olmadığı şeklindedir. Bu görüşe
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göre zihin felsefenin, beden ise tıbbın ilgi alnına girmektedir. Bu kuramlar insanı ve sağlığı
bir bütün olarak ele almaktan uzak olup, sağlığı çok yönlü bir kavram olduğunu göz ardı
etmişlerdir. İlk defa Hipokrat; Etkileşim kuramı ile akıl ve bedenin birbirini etkilediğini
savunmuştur. Hipokrat’ın bu görüşü, geleneksel kuramların yetersizliğini ortay koymuş ve
yeni kuramların gelişmesine neden olmuştur. Daha sonra, 1926 yılında Kuzey Afrika’lı J.
Christan Smiths “holistik-bütüncü sağlık” kavramını ortaya atmıştır. Holistik görüş felsefi bir
anlam taşır ve “bütüncü görüş” anlamına gelir.
“Holistik/Bütüncü sağlık görüşüne” göre; tüm insanlara, tüm boyutları ve çevreleri
içinde yaklaşım gösterilir. Birey biyo-fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel bir varlıktır ve her
birey diğerinden ayrı nitelik taşır.
Bu durumda herhangi bir sağlık sorunun çözümü için sadece var olan sorunu görmek
yeterli değildir. Sorunun kaynağını bulmak ve insanı bir bütün olarak ele almak gerekir.
Sağlık Düzeyleri

ESENLİK

SAĞLIK

RAHATSIZLIK

HASTALIK

(Disease)

(Ilness)

ÖLÜM

ESENLİK: İnsanın tüm boyutları ile ahenk içinde olduğu iyilik düzeyinin en üst
derecesidir.
SAĞLIK: Bireyin kendisi ve çevresi ile uyum ve barış içinde olduğu denge durumu
olup, sağlığı sürdürebilme durumudur.
RAHATSIZLIK (Disease): Vücut organ ve sistemlerinin kötü fonksiyonları ile ilgili
biyolojik ve psikolojik değişimi ifade eder (Yüksek ısı, Hareket yetmezliği vb.).
HASTALIK (Ilness): Sağlık durumundan sapma veya eksikliktir.
ÖLÜM: Hayati fonksiyonların geri dönüşümsüz olarak durmasıdır.

3.2. Hastalık Kavramı
Hastalık, bireyin fiziksel, emosyonel, sosyal, gelişimsel ve ruhsal fonksiyonlarını
azaltan veya bozan bir durumdur.
Geleneksel hastalık tanımları incelendiğinde, insanın bir bütün olarak ele
alınmadığı, sadece hasta olan organına yoğunlaşıldığı görülmektedir. Hastalık, anormal
bir durum olup bireyin fiziksel, entelektüel, sosyal ve ruhsal fonksiyonlarını daha önceki
haline göre azaltmakta, engellemektedir. Hastalık bireyin çevresi ile uyumunu,
etkileşimini, üretkenliğini, verimliliğini, kendi içindeki denge durumunu bozmaktadır.
55

Hastalık yalnız biyolojik bir süreç olarak kabul edilmemelidir. Aynı zamanda
sosyal ve kültürel bir olgudur. Bir toplumda hastalık sayılan bir durum, diğer bir
toplumda hastalık sayılmayabilir.
Türk Dil Kurumu sözlüğünde hastalık ‘Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya
çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, dert, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı’
olarak tanımlanmaktadır.
Tıbbi açıdan hastalık; hastalığa özgü belirti ve bulguları oluşturan patolojik bir
durumu ifade eder.
Psikolojide hastalık; beklenmedik bir durumda bireyin duyguları ile gösterdiği
tepkilerdir.
Bernard ve Cannon, bireyin çevresinden ayrı düşünülemeyeceğini belirtmiş ve ‘iç
ortam’ kavramını tanımlamışlardır. Daha sonra “hastalığın hem iç ortamdaki, hem de iç ortam
ve dış ortam arasındaki dengenin bozulmasından kaynaklandığını” ve ‘hastalığın, sadece bu
dengenin bozulması olmayıp bazı adaptasyon mekanizmaları ile bozulan dengenin
düzeltilmesi çabası’ olduğunu belirtmişlerdir.
Selye, hastalığın oluşumunda stresin etkisi üzerinde durmuştur. Stres organizmanın
fiziksel ve ruhsal sınırlarının zorlanması ve tehdit edilmesiyle ortaya çıkan bir durumdur.
Stres durumunda insanlarda hem bedensel hem de psikolojik düzeyde bir dizi olay ortaya
çıkar. Baş ağrısı, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi bedensel hastalıklar olabildiği gibi
psikolojik hastalıklar da görülebilir.

3.3. Sağlık ve Hastalık İle İlişkili Kavramlar
Homeostazis/Homeodinami: Bireyin yaşamını tehdit eden durumlara karşı koyma,
kendini dengede tutma yeteneğidir. Homeostazis bir denge durumudur ve temelinde
adaptasyon bulunur. İlk kez 1879’da Claude Bernard tarafından iç ortamın değişmezlik ve
sabitliğini sağlayan fizyolojik ve biyo-kimyasal süreçler olarak tanımlanmıştır.
Cannon, homeostazis/homeodinami kavramını, beden ısısı, kan basıncı gibi vücutta
kendi kendini düzenleyen fizyolojik süreçleri açıklamak için kullanmıştır. Lazslo ise
organizmanın genellikle etkileşime hazır olduğunu ve dinamik bir enerjiye sahip olduğunu
ifade etmektedir. İç ve dış çevre arasındaki etkileşim devamlıdır.
Stres: Organizmanın fiziksel ve ruhsal sınırlarının zorlanması ve tehdit edilmesi
ile ortaya çıkan bir durumdur. Stres bireylerin yaşamlarını etkileyen evrensel bir
deneyimdir. Strese neden olan faktörlere ‘stresör’ denir. Mekanik kaynaklar,
mikroorganizmalar, vücut salgıları, fiziksel, psikolojik ve sosyal kayıplar stresör rolü
oynayabilir. Jessie Bernard stresi; zevk veren/olumlu davranışa neden olan eustres, zevk
vermeyen/olumsuz davranışa neden olan disstres olarak ikiye ayırmıştır.
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Adaptasyon: Bireyin karşılaştığı yeni, farklı ve değişik durumlara karşı
homeodinamisini sağlamak için gösterdiği uyum sürecidir.
Selye, strese yanıtı Lokal Adaptasyon Sendromu (LAS) ve Genel Adaptasyon
Sendromu (GAS) ile ifade etmiştir. Organizmanın strese verdiği her iki yanıtın temel nedeni,
organizmayı korumaya ve dengede tutmaya yöneliktir
•
Lokal Adaptasyon Sendromu (LAS): LAS vücudun belli bölgesi ya da
dokusu ile ilgilidir. Yüzde çıkan bir sivilce ya da vücudun herhangi bir bölgesinde çıkıp
sonradan yayılan apseler gibi.
•
Genel Adaptasyon Sendromu (GAS): Stres tüm vücudun verdiği fizyolojik
yanıttır. GAS’ın üç aşaması vardır.
I. Alarm reaksiyonu; dış uyaranın algılandığı, otonom faaliyetlerin olduğu dönemdir.
II. Direnç evresi; alarm dönemindeki belirtiler yoktur, vücut direnci normalin
üzerindedir.
III. Tükenme evresi; organizma dengeyi kuramazsa enerjisi biter ve tükenme başlar.
Hemşire Kuramcılara Göre Sağlık/Hastalık Kavramı
•

Temel İnsan Gereksinimlerine Temel Alan Kuramcılar

Florence Nightingale, “sadece hastalık durumunun karşıtı değil, kullanmamız
gereken gücümüzü kullanma yeteneği sağlıktır” demiştir. Hastalık ise bazı sorunları
düzeltmek için vücudun onarım girişimleridir. Olumsuz çevre faktörleri, sağlığı olumsuz
olarak etkiler.
Virginia Henderson’un açık olarak ifade ettiği bir sağlık tanımı yoktur. Fakat
yazılarında sağlığı bağımsızlıkla eş tutar. Sağlığın bireyin işlevlerini 14 bileşenle ilgili olarak
bağımsızca yapabilme yeteneği olarak görür. Çünkü sağlıklı olma, bireyler için amaçtır.
Henderson bireyin sağlığını etkileyen yaş, kültürel geçmiş, fiziksel ve entelektüel kapasite ve
duygusal denge faktörlerini açıklar.
Dorothea E. Orem’e göre sağlık; bireyin bedensel ve işlevsel olarak bir bütünlük
içinde olma durumudur. Bu sağlık tanımı, hastanın kendi bütünlüğü ve sağlığı için
sorumluluğu olduğunu varsayar.
•

Kişilerarası İlişkileri Temel Alan Kuramcılar

Peplau, sağlık ve hastalığı aynı platformda ele alır. Sağlık sözcüğü; insanın kişilik
gelişimi, yaratıcılık, yapıcılık, üretkenlik, tek ya da toplu yaşama unsurlarını kapsar. Sağlık
derecesi yaşanan anksiyetenin yaşanma derecesine bağlıdır. Hemşire hasta ilişkisi anksiyeteyi
azaltma amacına yönelik olmalıdır.
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Joyee Travelbee, sağlığı subjektif ve objektif sağlık kriterleriyle tanımlamıştır. Bir
kişinin subjektif sağlık durumu “kendi sağlığını nasıl algıladığıdır”. Objektif sağlık “fizik
muayene, laboratuar testleri, rehberlik uzmanı veya psikolojik danışman tarafından
değerlendirme ile ölçülmüş, görülebilir bir hastalık, yetersizlik ya da bozukluğun
yokluğudur”.
King, sağlığı yaşam boyu organizmanın dinamik durumu olarak tanımlar. Bu durum
bireyin iç ve dış streslere karşı tüm kaynaklarını başarılı bir biçimde kullanarak, devamlı
uyum sağlaması ile gerçekleşir.
•

Bakımın Sonucunu Temel Alan Kuramcılar

Martha E. Rogers’a göre, pozitif sağlık terimini: sağlıklı olma ve rahatsızlığın
bulunmaması olarak sembolize eder. Rogers’in pozitif sağlık tanımı sağlığın sürekliliğinin
sağlanması için insanlara yardım etmeyi içerir.
Roy’agöre sağlık, bir durum, var olma süreci ve bütünlüktür. Roy, bu tanımda
adaptasyonu fiziksel, psikolojik ve sosyal bütünlüğü devam süreci olarak almaktadır. Roy’a
göre birey sağlık-hastalık sürekliliğinde hareket halindedir ve sorunlarla başa çıkabilmek için
adapte olmak zorundadır.
Bütün bunlarla beraber 21.yüzyılda da herkesin sağlık hedeflerine ulaşabilmesi için
belirlenen ve göz önünde bulundurulması gereken ilkeler şunlardır.
-Sağlık sosyal gelişmenin temel öğesidir.
-Sağlıkta eşitlik ve bütünlük ilkesine özen gösterilmelidir.
-Sağlığın geliştirilmesi insan odaklı olmalıdır
-Gelişmeler bilimsel yöntemlerle izlenmeli ve değerlendirilmelidir.
-Sağlığın bütün yaşam boyunca sürekliliği sağlanmalıdır.

3.4. Sağlık ve Hastalık Modelleri
Modeller, kavramlar arasındaki ilişkinin ve sağlıklı/hasta bireylerin sağlık ve
sağlık uygulamalarına karşı tutumlarının anlaşılmasına yardımcı olur. Sağlık ve hastalık
kavramlarını modeller doğrultusunda inceleyecek olursak;
•
Klinik Model: Bu modelde sağlık, hastalık belirti ve bulgularının yokluğu
olarak tanımlanır. Hastalık ise, mikroorganizmalar veya travmanın varlığı anlamındadır.
Modelde bakımın önceliği, fiziksel ve mental hastalıkların iyileştirilmesi ve ağrının
giderilmesidir.
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•
Ajan-Konak-Çevre Modeli: Bu model, hastalığın nedenini açıklamaya
yardım etmesi amacıyla Leavell ve ark (1965) tarafından geliştirilmiştir. Modele göre birey ve
toplumun sağlık ve hastalık ilişkisi ajan, konak, çevre ilişkisine bağlıdır.
-Ajan, hastalığa neden olan iç ya da dış faktörlerdir (biyolojik, fiziksel ya da psikososyal).
-Konak, hastalık etkisinde olan ve riski taşıyan bireydir.
-Çevre, bireyde hastalığın gelişmesini kolaylaştıran dış faktörlerdir (psikolojik, sosyal,
ekonomik, spritüel).
•
Sağlık İnanç Modeli: Sağlık inanç modeli, bireyin inanç ve davranışları
arasındaki ilişkiye dayanır. 1950 yılında ABD’de bir grup sosyolog ve psikolog
tarafından geliştirilmiş, daha sonra Rosenstock (1974) ve Becker ile Maiman (1975)
tarafından tekrar gözden geçirilmiştir. Sağlık inanç modeli, bireyi sağlığa ilişkin eylemleri
yapmaya ya da yapmamaya neyin motive ettiğini anlamaya yönelik bir modeldir.
Bireyin değer ve inançlarını etkileyen faktörler;
•

Sağlık ve hastalığa ilişkin bireysel beklentiler,

•

Sağlık ve hastalık konusundaki bireyin daha önceki deneyimleri,

•

Sosyo-kültürel yapı,

•

Yaş ve gelişim dönemi.

Sağlık inanç modelinde yaş ve gelişim düzeyinin ele alınması önemlidir. Bu model,
insanların hastalıklardan korunmada sorumluluk alırken, bazı insanların kendini korumada
sorumluluk almayı neden başaramadıklarını anlamak için kavramsal bir çerçeve sağlamak
amacıyla geliştirilmiştir. Üç temel boyutu vardır;
•

Bireyin hastalığa hassasiyetini algılaması (Kişisel Duyarlılık),

•

Bireyin hastalığın ciddiyetini algılaması (Duyarlılık Derecesi),

•
Bireyin koruyucu davranışların, hastalıktan korunmada ya da hastalığın
şiddetinin azalmasında yararlı olacağını algılanması (Yararların Algılanması)
Bu modele göre hemşirelik bakımı planlanırken, bireyin inançlarının göz önünde
tutulması gerekir.
•
Yüksek-Düzey İyilik Modeli: İlk kez 1950’lerin sonunda geliştirilen ve
Dunn (1977) tarafından tekrar gözden geçirilen yüksek düzey iyilik modeli, bireyin
sağlık düzeyini en yüksek düzeye çıkarmaya odaklanmıştır. Bu süreç bireyi, ailesini ve
çevresini içerir. Bu model, bireyin çevredeki amaçlı yönelim ve dengesinin sürekliliğini
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korumayı, fonksiyonların en üst düzeyde sürdürülmesini gerektirir. Bireyin sağlık
uygulamaları, yaşam boyunca artarak daha üst düzeylerde devam eder. Yüksek düzeyde
iyilik, dinamik bir süreçtir, pasif ve durağan değildir. Bu modelde, esenliğe ulaşmada davranış
değişikliğinin önemi vurgulanmaktadır.
Yüksek-düzey iyilik modeli, holistiktir ve bireyin sağlık durumunu en üst seviyeye
ulaştırmak için hemşirelik bakımına olanak sağlar. Hemşireler, bireyleri davranış
değişikliğine yönlendirerek, belirlenen riskli davranışlarını düzeltmelerine yardım ederler.
Hemşirelik bakımında, bireyin tedavisinden çok, bireye yardım ederek esenliğin sağlanması
hedeflenir.
•
Gelişimsel Model /Değişime Dayalı Model: Gelişimsel Model, Dixon
tarafından 1984 yılında geliştirilmiştir. Bu model aşağıdaki unsurları içerir;
•

Yaşam olayları: Kazalar, yer değiştirme vb.

•

Belirlenen yaşam şekli: Günlük spor yapma.

•

Gelişimsel değişkenler: Bireyin sağlıklı olmak için yaptığı davranışlar.

•
Yaşam olaylarını kontrol etme: Bireyin yaşam koşullarından etkilenmesi ve
kontrol edebilmesi.
•
Emosyonel değişkenler: Belirlenen yaşam şekli ve yaşam olaylarında gelişen
duygusal reaksiyon
•
Sağlık sonuçları: Emosyonel değişkenlerin etkisiyle oluşan biyo-fizyolojik,
davranışsal ve psikolojik sonuçlar.
•
Sağlığı Geliştirme Modeli: Pender (1982;1996’da yeniden gözden
geçirildi) tarafından geliştiren bu model bireyin sağlık davranışları üzerine etkili olan
bilişsel süreçlerin önemini vurgulamaktadır.
Sosyal öğrenme teorisinden kaynaklanan model, bireyin sağlığı geliştiren
davranışlarını etkileyen bilişsel süreçlerin önemini açıklar. Bu modelde, bireylerin sağlık
düzeylerinin arttırılması amaçlanır. Sağlığı geliştirme ile ilgili uygulamalara yol
gösterecek özellikleri taşıyan sağlığı geliştirme modeli, sağlığı geliştiren unsurları ve
engelleyen faktörleri açıklar. Modelde, bireyin sağlık davranışı üzerinde doğrudan ve
dolaylı etkisi olan faktörler tanımlanır. Model üç temel bileşenden oluşur;
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Bireysel Özellikler ve Deneyimler
-Davranış ile ilgili önceki deneyimler,
-Kişisel faktörler,
Davranış-Özel Bilişsel Süreçler ve Etkileri
-Davranışın yararını algılama
-Davranışın önündeki engelleri algılama
-Öz-etkililiği algılama
-Davranış ile ilgili tepkiler
-Kişilerarası etkiler
-Durumsal etkiler
Davranış Sonuçları
-Davranışı yapacağına söz verme
-Gereksinimleri hemen karşılama-Öncelikleri belirleme.
•
Sağlık/Hastalık Süreklilik Modeli: Bu modele göre sağlık, bireyin iyilik
halini sürdürebilmek için iç ve dış çevredeki değişikliklere adaptasyonu olarak tanımlanan
dinamik bir durumdur. Bireyin iç ve dış çevreye adaptasyonunda dalgalanmalar olur bu
dalgalanmalar sayesinde, sağlık ve hastalıkla ilgili değişik dereceler oluşur. Bu
dalgalanmalarda amaçlanan, total iyilik halinin sürdürülmesidir. Hemşire sağlık/hastalık
süreci içerisinde bireyin sağlık düzeyini belirler. Sağlık düzeyini belirlemek her zaman kolay
olmayabilir. Sağlık hastalık sürekliliğinde yaş, genetik yapı, yaşam tarzı, çevre gibi faktörler
önemlidir. Örn; Adolesanlar beden imajıyla ilişkili stresörleri yetişkinlerden daha fazla
yaşarlar. Bireylerin sağlık seviyeleri kendilerinin sağlığı nasıl algıladığına, inanç ve
değerlerine bağlıdır.

3.5. Sağlığı Etkileyen Risk Faktörleri
Risk faktörleri, birey ve toplumu hastalık veya kazalara yatkın hale getiren
fizyolojik, psikolojik, sosyal, çevresel durum, alışkanlık ya da diğer değişkenlerdir.
Birey sahip olduğu risk faktörlerinin farkında olursa, sağlık inanç ve davranışlarını
değiştirebilir. Bireyin sağlığını etkileyen risk faktörleri şunlardır;
•
Genetik ve Fizyolojik Faktörler: Hamilelik, şişmanlık gibi fiziksel durumlar,
fizyolojik sistem üzerinde strese neden olarak hastalığa duyarlılığı arttırabilir. Bazı
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hastalıklarda genetik yatkınlık majör risk faktörüdür. Genetik
değiştirilemeyen ancak kontrol altına alınabilen önemli risk faktörleridir.

faktörler,

kolay

•
Yaş: Yaş ile birlikte bazı hastalıkların görülme sıklığı azalmakta ya da
artabilmektedir. Örneğin; prematüre ya da yeni doğan bebekler enfeksiyona daha yatkındırlar.
Kadın ve erkeklerde kalp hastalıklarının insidansı yaş ile birlikte artar. Ayrıca, pek çok kanser
türü 45 yaş üstündeki bireylerde daha sık görülür.
•
Çevre: Yaşadığımız çevre koşulları yaşam biçimimizi, beslenme şeklimizi,
sağlık durumumuzu ve uyum sağlama yeteneğimizi etkileyebilir. Örneğin; bazı kanser türleri
ve hastalıklar sıklıkla endüstri çalışanları arasında, özellikle de toksik maddelerle çalışan
bireylerde rastlanmaktadır.
•
Yaşam Biçimi: Yaşamımızdaki pek çok aktivite ve alışkanlıklar sağlığımız
açısından risk faktörü olabilir. Örneğin; sedanter bir yaşam, kötü beslenme, aşırı kilo alma,
stres, yetersiz dinlenme ve uyku, kötü hijyen, sigara, alkol, ilaç bağımlılığı gibi alışkanlıklar
sağlığı olumsuz yönde etkileyen yaşam biçimine bağlı risk faktörleridir.

3.6. Sağlık İnanç ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler
Sağlık inançları, bireyin sosyal, kültürel, eğitsel düzeyi ile değişebilen sağlık/hastalık
ile ilgili düşünce ve tutumlarıdır.
Sağlık davranışı ise, bireyin sağlık inanç ve değerleri doğrultusunda sağlığa yönelik
yaptığı davranışlar, eylem biçimidir.
Bireyin sağlık inanç ve davranışlarını etkileyebilecek birçok faktör vardır. Bunlar;
1. İç Değişkenler
•
Gelişim Düzeyi: Bireyin yaşam süresi boyunca inanç ve değerleri farklılık
gösterir. Çocuk, adölesan veya yetişkinler için sağlık ya da hastalık kavramları farklı
algılanabilmektedir. Emosyonel gelişim de sağlık ile ilgili konularda bireysel inançları
etkileyebilmektedir.
•
Entelektüel Birikim: Bireyin sağlık ile ilgili inançları, vücut fonksiyonları ve
hastalıklar hakkındaki bilgisi, bilgi eksikliği veya yanlış bilgisi, eğitim düzeyi ve geçmiş
deneyimlerinden etkilenir. Ayrıca bilişsel yeterlilikler de, bireyin düşünme şeklini etkiler.
•
Fonksiyonları Algılama: Bireyin fiziksel fonksiyonları algılaması, sağlık
inanç ve davranışlarını etkileyebilir. Hemşireler bireyin sağlık düzeyini tanılarken, bireyin
fonksiyonlarını algılayışı ile ilgili subjektif (yorgunluk, solunum sıkıntısı, ağrı v.b.) ve
objektif (kan basıncı, boy ölçümü, akciğer sesleri v.b.) verileri toplar. Bu veriler, hemşirenin
bireyselleştirilmiş bakım vermesine yardım eder.
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•
Emosyonel Faktörler: Bireyin stres, depresyon veya korku durumu sağlık
inanç ve davranışlarını etkileyebilir. Yaşam süresinin her döneminde bireyin stresle baş
edebilme durumu hastalığa karşı tepkilerini de etkiler. Örneğin; genellikle çok sakin olan bir
bireyin, hastalığa karşı duygusal yanıtları daha az olabilir ve bu süreci daha çabuk atlatabilir.
Buna karşılık hastalık durumunda duygusal olarak baş edemeyen bir birey ise, hastalığı
yaşamı tehdit edici bir durum olarak algılayabilir, belirtileri inkâr edebilir ve terapötik
girişimleri uygulayamayabilir.
•
Spritüel Faktörler: Spritüel faktörler bireyin değer ve inançlarını, ailesi ve
arkadaşları ile ilişkilerini, umut ve yaşamı anlamlı bulma yeteneğini içermektedir. Bazı
dinlerde belli tedavi uygulamaları yasaklanmıştır. Hemşire bireye bakım verirken bu faktörleri
de dikkate almalıdır.
2. Dış Değişkenler
•
Ailevi Alışkanlıklar: Ailenin hastalığın ciddiyetini algılaması ve onların
hastalıktan korunma konusundaki davranışları, bireyin sağlığı hakkındaki düşüncelerini
etkileyebilir. Örneğin; genç bir kadının annesi yıllık jinekolojik muayene yaptırıyorsa, büyük
olasılıkla kızı da aynı uygulamayı sürdürecektir.
•
Sosyo-ekonomik Faktörler: Sosyal ve psiko-sosyal faktörler, ilişkiler,
ekonomik düzey hastalığın gelişme riskini arttırabilir ve bireyin hastalığa yanıtını
etkileyebilir.
•
Kültürel Faktörler: Kültürel birikim, inanç, değer ve alışkanlıkları etkiler. Bu
birikim, bireyin sağlık bakım sistemine yaklaşımında, bireysel sağlık uygulamalarında ve
hasta-hemşire ilişkisinde etkilidir. Kültür, hastalık nedenleri konusunda bireyin inançlarını
etkileyebilir. Hemşire eğer kendi bulunduğu toplumun kültürel yapısının farkında olmazsa,
bireyin davranışları ve inançlarını fark etmede ve anlamada başarısız olabilir ve birey ile
iletişimde zorluk yaşayabilir.
•
Politik Faktörler: Ülkenin içinde bulunduğu durum, siyasi yapılanma, yasalar
ve kanunlar bireyin sağlık ve hastalık durumunda gerekli kaynaklara ulaşabilme durumunu
etkileyebilir.

3.7. Sağlığı Koruma ve Geliştirme
Sağlığı koruma, bireyin genel sağlık durumunu daha iyiye götürmek için bir
davranışı yapma veya hastalık etkenlerine karşı bireyi özel olarak koruma ya da
çevredeki olumsuz etkenleri gidermeye çalışmaktır. Sağlığı koruma üç düzeydedir;
•
Primer (Birincil) Koruma: Fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı bireylere
uygulanır. Sağlığın geliştirilmesine yönelik çalışma ve uygulamaları içerir. Bunlar;
sağlık eğitim programları, bağışıklığı sağlama, olumsuz beslenme alışkanlıklarını
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düzeltme, genetik danışmanlık, sosyo-ekonomik koşulların düzeltilmesi, periyodik
muayeneler ve evlilik danışmanlığı gibi konulardır.
•
Sekonder (İkincil) Koruma: Erken tanı ve tedavi, sakatlıkların
sınırlandırılması amaçlı sağlık uygulamalarını içerir. Sağlık sorunu veya hastalığı
deneyimleyen ve komplikasyon gelişme riski olan bireylere odaklanır. Uygulamalar
direkt tanı ve acil girişime yöneliktir. Mümkün olan en kısa sürede, bireyin eski sağlık
düzeyine geri dönmesi amaçlanır. Bu düzeyde alınacak korunma önlemleri erken tanı,
uygun tedavi ve sakatlıkların sınırlandırılmasından oluşmaktadır. Sekonder koruma,
evde, hastanede ve çeşitli merkezlerde uygulanabilir.
•
Tersiyer (Üçüncül) Koruma: Tersiyer korumada, herhangi bir hastalık
olgusunu durdurmak değil, hastalık sonucu bireyde meydana gelen anatomik ve
fizyolojik değişikliklerle ortaya çıkan sakatlığın ve yetersizliğin bireyin yaşamındaki
olumsuz etkilerini en aza indirmek amaçlanır. Bu düzeydeki bakımın amacı,
komplikasyonları önleyerek, bireyin fonksiyonlarını mümkün olan en üst düzeye
çıkarmasına yardım etmektir. Böylece bireyin yaşam kalitesi arttırılmaya çalışılmaktadır.
Sağlık bakımı artan bir şekilde sağlığı geliştirme ve hastalıkların önlenmesi
üzerine odaklanmıştır. Sağlığı geliştirme, doğrudan birey, aile, toplumun iyilik
düzeyinin arttırılmasına yönelik faaliyetleri içermektedir. Bireyin var olan sağlık
davranışını en üst düzeye çıkarması (esenlik) amaçlanmaktadır.
Sağlıklı yaşam biçimi; bireyin sağlığını etkileyebilen tüm davranışlarını kontrol etmesi
(yeterli ve dengeli beslenme, stres yönetimi, yeterli ve düzenli egzersiz yapma, sigara
kullanmama, hijyenik önlemleri), günlük aktivitelerini düzenlemesi ve kendine özgü
davranışları seçerek uygulamasını kapsar.
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Uygulamalar
1)

Konu ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

- Mete, S; Hemşireliğin Temel kavramları, içinde; Hemşirelik Esasları Hemşirelik
Bilimi ve Sanatı, Editör: Aştı T A, Karadağ A, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2013.
- Potter, P. & Perry, A.G; Fundamentals of Nursing Cocepts, Process and Practice, 7th
Edt. Mosby Year Book, St Lous.2009.
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Uygulama Soruları
1)

Sağlık ve hastalığı farklı modellere göre tartışınız.

2)
Sağlık inanç ve davranışları etkileyen faktörleri dikkate alarak, sağlığı koruma
ve geliştirmeye yönelik hemşirelik uygulamalarını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsanlık tarihinin ilk gününden bu yana sağlık kavramı insanlar için var olmuştur.
Çünkü sağlık insan yaşamının kendisidir. Sağlık anlayışı, zaman içinde bireyden bireye,
toplumdan topluma değişiklikler göstermiştir. Sağlık değişik bilimlerde farklı biçimlerde
tanımlanmıştır. Hemşireliğin temel amacı sağlığın sürdürülmesi ve hastalık halinde gerekli
bakımın verilmesi olduğuna göre, sağlık ve hastalık kavramları önemli kavramlardır. Bu
bağlamda sağlık, hastalık ve ilişkili kavramlar, risk faktörleri, sağlık inanç ve davranışlarını
etkileyen faktörler, sağlık hastalık modelleri, birey ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme
ve hastalıkların önlenmesine yönelik hemşirelerin rol ve sorumlulukları bilinmelidir.
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Bölüm Soruları
1)
Erken tanı, tedavi ve sakatlıkların sınırlandırılması
uygulamalarını içeren sağlığı koruma düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Primer (Birincil) Koruma

b)

Sekonder (İkincil) Koruma

c)

Tersiyer (Üçüncül) Koruma

d)

Bütüncül Koruma

e)

Hiçbiri

amaçlı

sağlık

2)
Aşağıdakilerden hangisi sağlık kavramını kişilerarası ilişkileri temel alarak
açıklayan kuramcılardan biri değildir?
a)

Peplau

b)

Joyee Travelbee

c)

Imogine King

d)

Martha E. Rogers

e)

Hepsi

3)
Aşağıdakilerden hangisi sağlığı etkileyen genetik ve fizyolojik faktörler
arasında yer alır?
a)

Stres

b)

Sedanter yaşam

c)

Hamilelik

d)

Değer ve inançlar

e)

Hepsi
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4)
Aşağıdaki modellerden hangisi sağlığı ‘bireyin iyilik halini sürdürebilmek için
iç ve dış çevredeki değişikliklere adaptasyonu olarak tanımlanan dinamik bir durum’ olarak
tanımlar?
a)

Klinik Model

b)

Sağlığı Geliştirme Modeli

c)

Sağlık/Hastalık Süreklilik Modeli

d)

Yüksek-Düzey İyilik Modeli

e)

Hiçbiri

5)

Aşağıdakilerden hangisi Sağlığı Geliştirme Modeli’ni geliştirmiştir?

a)

Pender

b)

F. Nightingale

c)

D. Orem

d)

H. Pepleau

e)

M. Rogers

6)
Aşağıdakilerden
unsurlarından biri değildir?

hangisi

a)

Yaşam olayları

b)

Belirlenen yaşam şekli

c)

Gelişimsel değişkenler

d)

Politik değişkenler

e)

Emosyonel değişkenler

Gelişimsel

model/değişime

dayalı

modelin
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7)
Aşağıdakilerden hangisi tersiyer (üçüncül) koruma sağlık düzeyi kapsamındaki
bireyi gösterir?
a)

Sağlık eğitimi programı alma

b)

Rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanma

c)

Bağışıklama yaptırma

d)

Beslenme alışkanlıklarını düzeltme

e)

Genetik danışmanlık alma

8)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Bireyin karşılaştığı yeni, farklı ve değişik
durumlara karşı homeodinamisini sağlamak için gösterdiği uyum süreci”’ni ifade
etmektedir?
a)

Sosyalizasyon

b)

İzolasyon

c)

Mutasyon

d)

Adaptasyon

e)

Konfüzyon

9)

Bakımın sonucunu temel alan kuramcılara birer örnek vererek açıklayınız.

10)

Bütüncül holistik sağlık kavramı nedir? Hemşirelikteki önemini açıklayınız.

Cevaplar: 1) b, 2) d, 3) c, 4) c, 5) a, 6) d, 7) b, 8) d
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4. ÇEVRE KAVRAMI∗

∗

Bu bölüm, Yrd. Doç. Dr. Nuray Turan tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Çevre Tanımları
4.2. Sistem Teorisi
4.3. Çevrenin Sınıflandırılması
4.3.1. Biyolojik Çevre
4.3.1.1. Beden Dışı Biyolojik Çevre
4.3.1.2. Beden İçindeki Biyolojik Çevre
4.3.2. Fiziksel Çevre
4.3.3. Sosyal Çevre
4.3.3.1. Sosyal Sistemin Yapısı
4.3.3.2. Sosyal Sistem Türleri
4.3.4. Kültürel Çevre
4.4. Hemşirelik Kuramcılarının Çevre Kavramı İle İlgili Düşünceleri
4.4.1. Florence Nightingale
4.4.2. Hildegard Peplau
4.4.3. Virginia Henderson
4.4.4. Fay Abdellah
4.4.5. Dorothy Johnson
4.4.6. Martha Rogers
4.4.7. Imogene King
4.4.8. Sister Callistra Roy
4.4.9. Dorethea Orem
4.4.10. Betty Neuman
4.4.11. Roper, Logan, Tierney
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Çevre kavramını farklı disiplinlere göre tanımlayınız.

2)

Çevre kavramında sistem teorisinin önemini tartışınız.

3)

Çevre sınıflandırılması hakkında bilgi veriniz.

4)
tartışınız.

Hemşire kuramcıların çevre kavramı ile ilgili düşüncelerini karşılaştırarak
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Çevre kavramı

Çevre tanımını yapabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Çevre kavramı

Sistem teorisini ve hemşirelikte Okuyarak/Araştırarak
kullanımını açıklayabilmek

Çevre kavramı

Çevre sınıflandırmasını
yapabilmek ve hemşirelik ile
ilişkisini açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Çevre kavramı

Hemşire kuramcıların çevre
kavramı ile ilgili tanımlarını
karşılaştırabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Çevre

•

Çevre Tanımları

•

Çevre Sınıflandırılması

•

Sistem Teorisi

•

Toplum

•

Kültür

•

Normlar

•

Kuram

•

Hemşire

•

Hemşire Kuramcılar
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Giriş
Biyo-psiko-sosyo-kültürel bir varlık olarak tanımlanan insan, biyolojik, fiziksel, sosyal
ve kültürel çevre içinde, bu ortamlardaki, çeşitli etmenlerin karşılıklı etkileşimi sonucu
gelişerek varlığını sürdürür. Uygun olmayan çevre bireyin sağlığı için tehdit oluştururken,
insanlar da çevrelerini sağlık için olumsuz biçimde değiştirebilirler.
Hemşire kuramcılar, Florence Nightingale’den itibaren çevre ile sağlık arasındaki
ilişkinin önemini fark etmişlerdir. Teknolojik gelişmeler ve bunun sonucunda ortaya çıkan
kronik hastalıklardaki artış ve çevrenin kirlenmesi gibi durumlar, çevrenin sağlık ilişkisi
üzerinde daha yoğun durulması gerektiğini göstermiştir.
İnsana bütüncül bakış açısı ile yaklaşan hemşirelik, insan çevre ilişkisini önemini her
aşamada vurgulamaktadır. Bu noktada, farklı disiplinlerde tanımlanan çevre kavramının
incelenmesi, çevrenin genel sınıflandırılmasının yapılabilmesi ve hemşire kuramcılara göre
çevre kavramının değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
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4.1. Çevre Tanımları
İnsan yaşamını büyük ölçüde etkileyen ve insanın sürekli etkileşim içinde olduğu
çevrenin çeşitli tanımları yapılmıştır.
Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde (TDK) çevre; “Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi”,
“kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam”, “sırma işlemeli mendil”, “aynı konu ile
ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit”, “bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit”, “bir
birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük
grup, kontekst”, “düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi”, “hayatın gelişmesinde etkili
olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü” şeklinde tanımlanmıştır.
Webster Sözlüğü’nde çevre, “Organizmanın gelişmesini ve yaşamasını etkileyen dış
koşulların ve etmenlerin bütünü” olarak tanımlanmıştır. Halk sağlığında çevre; yeryüzünün
doğal kaynaklarından oluşan ve insanın bu kaynaklar üzerinde yaptığı değişimleri de
kapsayan bir ortamdır. Sosyolojide çevre; insanın duyu organları ve sinir sistemi yolu ile
algıladığı dinamik bir ortamdır.
Çevre, organizmanın ilişkide bulunduğu alan olarak da tanımlanır. Çevre, insanların
duyu organları ve sinir sistemi yolu ile sürekli mesaj alış-verişinde bulunduğu dinamik bir
ortamdır. Çevre, bireyleri etkileyen ve kuşatan tüm olayları ve bu olayların etkilerini içerir.
Çevre, prematür bir bebeğin kuvözü kadar küçük veya evren kadar büyük olabilir. Çevreyi
oluşturan tüm bileşenler incelendiğinde bunlar, insan davranışlarını biçimlendiren sosyal ve
kültürel davranışlardır. Çevre, canlıların yaşamı üzerinde etkili olan fiziksel, kimyasal ve
biyotik faktörlerin bütünlüğüdür. Her canlının biri cansız, diğeri canlı olmak üzere iki çevresi
vardır. Ve yaşayabilmesi için çevresi ile madde alışverişi yapmak zorundadır.
Babadağ’a göre çevre; insanın ve toplumun yaşamını, davranışlarını, gelişimini
etkileyen; çeşitli, kendiliğinden, karşılıklı, eş zamanlı, sürekli etkileşimlerin tümünü içeren bir
ortamdır.
Bu bağlamda çevre; bedensel varlıklar ile beden dışında kalan canlı ve cansız
varlıklardan oluşan dinamik bir alandır ve açık bir sistemdir.
Ekoloji; organizmaların birbirleri ve çevreleri ile karşılıklı etki ve ilişkilerini araştıran
bilim dalıdır. Ekoloji bilimi, birey üzerinde etkili olan faktörleri, popülasyonların yapı ve
gelişimlerini, ekosistemlerin yapılarını, madde ve enerji akışını inceleyerek, ekolojik
dengenin bozulmasını önlemeye çalışır.
Ekosistem; canlı ve cansız varlıklar arasında karşılıklı etki ve ilişkilerin oluşturduğu
biyolojik sistemdir. Topluluğu oluşturan bireylerin çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen
ekoloji dalına ise ekosistem ekolojisi (sinekoloji) adı verilir.
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4.2. Sistem Teorisi
Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde (TDK) sistem, “düzen; bir sonuç elde etmeye yarayan
yöntemler düzeni; yol, yöntem; bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat; model, tip; dizge”
olarak tanımlanmaktadır.
Sistem bir yöntem, kuram, kural, demiryolu, işlem, felsefe vb.” anlamlara gelebilir.
Sistem, her birinin bir fonksiyonu olan ve birbiri ile ilişkili parçalardan oluşmuş bir bütün
olarak tanımlanır.
Sistemlerin özellikleri:
•
Sistemlerin, genel bir amacı vardır ve bu amaçları gerçekleştirmek için bir
süreç kullanırlar. Örneğin; ulaşım sisteminin amacı insanları gitmek istedikleri yere güvenli,
çabuk, rahat ve ucuz şekilde ulaştırmak olabilir.
•
Sistemler, birbiri ile ilişkili ve bağımsız parçalardan oluşurlar. Ancak sistemi
oluşturan parçalar bir bütün olarak hareket ederler. Sistemi oluşturan parçalardan birindeki
değişiklik, sistemi oluşturan diğer parçalarda da değişimlere yol açar. Sistemin parçalarından
herhangi biri gerektiği gibi çalışmadığı veya iş göremediğinde veya çok fazla yıprandığında,
sistemin tüm işleyişi olumsuz etkilenir. Aileyi bir sistem ve bireylerini de birer element olarak
alırsak, anne veya babanın hastalanması evdeki düzenin bozulmasına neden olacaktır. Bu
durumda ailenin diğer üyeleri bu yeni duruma uyum sağlayabilmek için yeni bir denge kurma
çabası içine gireceklerdir.
•
Sistemler her yerde bulunurlar. Örneğin, arabalar pek çok küçük parçadan
oluşan mekanik sistemlerdir. Arabanın hareket edebilmesi için tüm parçaların birlikte çalışır
durumda olması gerekmektedir. Bitkiler yaprakları, gövdesi, kökleri ve daha küçük parçaları
ile etkileşim içinde olan yaşayan sistemlerdir. Bitkinin yaşamını sürdürebilmesi ve gelişmesi
için tüm bölümlerinin fonksiyonlarını sürdürmesi gerekmektedir. Bu iki sistem (araba ve
bitkiler), açıkça görünebilen kesin sınırlara sahiptir.
•
Sistemler, sub (alt) ve supra (üst) sistemlerden oluşur. Her bir sistem supra
sisteme sahip olsa da aynı zamanda daha kompleks bir sistemin sub sistemi olabilir. Örneğin
insan bir supra sistemdir. İnsan biyo-fizyolojik, psikolojik, spritual vb. sub sistemlerden
oluşur. Biyo-fizyolojik sistemin sub sistemleri olan nörolojik sistem ve kardiyovasküler
sistemler ayrı ayrı fonksiyonları yerine getirseler de, birbiri ile etkileşirler. Beyin kalbe mesaj
gönderir, kalp gelen mesajlar doğrultusunda kan pompalar. Ancak insan da içinde bulunduğu
toplumda ailenin sub sistemidir. Aile ise, toplumun sub sistemidir.
•
Sistemler genel olarak açık sistem ve kapalı sistem olarak ikiye ayrılırlar. Açık
sistem, çevresi ile sürekli etkileşim içinde olan, çevresi ile madde, enerji ve bilgi alışverişinde bulunan sistemdir. Açık sisteme örnek olarak, insan, çevre, hemşirelik süreci, ulusal
ya da toplum sağlık sistemleri verilebilir. Bir başka ifade ile tüm yaşayan sistemler açık
sistemlerdir.
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Girdi (input) sisteme giren madde, enerji ve bilgidir. Çıktı (output) sistemin son
ürünüdür. Geri bildirim (feedback) ise çıktıların sisteme geri dönüş sürecidir. Her sistem
girdilerini işler/değiştirir. Enerji, madde ve bilgi, çıktı olarak çevreye verilir. Çıktı, girdi
olarak sisteme geri döndüğünde bu süreç geri bildirim olarak adlandırılır. Örneğin, bireye
diyeti konusunda verilen bilgi sistem girdisidir. Bu bilgilerin özümsenmesi ve kabul süreci
sonunda uygun besinlerin yenmesi sistem çıktısıdır. Bireyin verdiği bilgileri (yiyecekler
konusunda) geri bildirim olarak kullanan hemşire, bireyin daha sonraki davranışlarını
destekleme ve değiştirme konusunda yardımcı olabilecektir.
Kapalı sistem ise çevresi ile etkileşim içinde olmayan, karşılıklı madde, enerji ve bilgi
alış-verişinde bulunmayan sistemdir. Kapalı sisteme örnek olarak özel koşullar altında
meydana gelen kimyasal reaksiyonlar verilebilir. Kapalı sisteme bir diğer örnek ise bireyi
ağrılı uyaranlardan koruyan geri çekme refleksidir. Bu refleks dışardan gelen bir uyarana karşı
insan sistemi içinde otomatik bir reaksiyondur. Hemşireler, çevrenin sağlık üzerindeki
etkilerini açıklamak için sistem teorisini kullanırlar.

4.3. Çevrenin Sınıflandırılması
Çevrenin birçok sınıflandırılması yapılmıştır. En basit şekli ile,
•
Yakın Çevre: Biyolojik ve fizik elemanlarının oluşturduğu bir çevredir.
İnsanların bedensel yapısının yanı sıra yakın çevresinin bir bölümünü oluşturan hava, su gibi
birçok canlı türünün yaşamı için gerekli koşulları sağlayan ortamdır.
•

Geniş Çevre: İnsanın içinde bulunduğu grup ve toplumdur.

•

Evrensel Çevre: İnsanın içinde bulunduğu ülke, dünya, uzaydır.

İnsanın içinde yaşadığı çevre; biyolojik, fiziksel, sosyal ve kültürel çevre olmak üzere
dört bölümde incelenebilir.

4.3.1. Biyolojik Çevre
Biyolojik çevre, beden dışı ve beden içi olmak üzere ikiye ayrılabilir.

4.3.1.1. Beden Dışı Biyolojik Çevre
En geniş anlamıyla, insanın evrende dış doğa ortamı içindeki konumunu içerir.
Evrendeki yaşam zincirini oluşturan dört temel grup vardır. Bunlar;
1. grup: Cansız maddeler (güneş, ısı, su, karbondioksit, oksijen ve organik yapılar)
2. grup: Bitkiler (suda yaşayan mikroskopik plantonlardan ağaçlara kadar uzanan tüm
bitkiler)
3. grup: Tüketiciler (primer tüketiciler inek ve koyun gibi ot yiyen otçullar, sekonder
tüketiciler ise et yiyen etobur hayvanlar ve insanlar)
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4. grup: Ayrıştırıcılar (bakteri, mantar ve böcek gibi küçük organizmalardan oluşan
ayrıştırıcılar).

4.3.1.2. Beden İçindeki Biyolojik Çevre
İç değişkenler; yaş, cins, ırk, kalıtım, zeka ve motivasyon gibi bireysel özellikleri,
fizyolojik süreçleri, bedensel büyüme ve gelişmeyi, beden onarım mekanizmalarını,
alışkanlıkları, psişik yapı ve davranışı kapsar.
Yaş: Kızamık, suçiçeği gibi hastalıklar çocukları; serebro-vasküler yaralanmalar ve
ülserler yetişkinleri; osteoporoz, Parkinson gibi hastalıklar ise genellikle yaşlıları
etkilemektedir.
Cinsiyet: Sağlık durumunu etkileyen etmenlerden biridir. Hemofilide anne kusurlu
geni, oğluna geçebilir. Kronik enflamatuar bir hastalık olan lupus eritematosis, yetişkinlerde
özellikle de kadınlarda ortaya çıkar.
Irk: Orak hücreli anemi, özellikle zencileri, daha sonra Akdeniz insanlarını, Arapları
veya Güney Asya kökenlileri ve Kafkasyalıları etkileyebilmektedir.
Kalıtım: Bu etkiler, primer hastalık nedeni olabilir veya hastalık nedenleri arasında
hastalığa yardımcı faktör olarak yer alır.
Zeka ve Motivasyon: Bireyin gereksinim duyduğu hijyenik veya koruyucu önlemler
almasına veya sağlıkla ilgili konularda bilinçli adımlar atmasına yardım ederler.
Fizyolojik Süreçler: Bu süreçler biyo-fizyolojik düzenleyici mekanizmaları, bedensel
büyüme ve gelişmeyi, hastalanmış veya yaralanmış beden dokularının onarımını içerir.
Büyüme ve Gelişme: Büyüme ve gelişme, olumlu ya da olumsuz olarak sağlığı birçok
şekilde etkiler. Bedensel anormallikler, kültürel normlara, başkalarının tepkilerine ve özürlü
bireyin bu anormallikleri ve kendisini algılamasına bağlı olarak farklı bireylerde farklı
tepkiler ortaya çıkarabilir.
Alışkanlıklar: Beslenme alışkanlığı, hijyen alışkanlığı veya yaşam biçimi gibi çok
geniş bir alanı kapsayabilirler ve insan sağlığını değişik yönleriyle etkileyebilirler.

4.3.2. Fiziksel Çevre
İnsanı çevreleyen biyolojik doğası ve bunun içindeki doğal fiziksel etkenlerin dışında
bir fiziksel çevre bulunmaktadır. Daha çok yapay çevre olarak adlandırılan bu çevrede insanın
uygarlaşması ile birlikte oluşan uygarlık ürünlerinin etkileri söz konusudur.
Fizik çevre yakın çevreyi tamamlayan ve doğal koşulları yapay yolla destekleyen veya
geliştiren ortamdır. Aydınlatma, ısıtma, havalandırma, sağlıklı barınak vb. fiziki çevreyi
oluşturan ve insanın sağlığını etkileyen önemli öğelerdir.
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Yapay çevrede insan sağlığına zararlı etkileri bulunan çeşitli öğeler vardır. Bununla
birlikte, insan etkisi ile oluşan yapay fiziksel etkenlerin doğal çevre üzerindeki etkileri
günümüzde önemli bir sorun oluşturmaktadır.
İklim
Belirli bir zaman diliminde belirli bir bölgede meydana gelen hava olaylarını
açıklamaktadır (sıcaklık, nem, yağış, rüzgâr hızı vb.). İklim değişikliğinin sonuçları
ekosistemler, sıcaklık ve yağışlardaki anormallikler ve bunların getireceği sosyal ve ekonomik
değişimler, kuraklık, çölleşme, aşırı yağışlar ve seller, arazi kullanımındaki değişiklikler, göç,
türlerin yok olması ve insan sağlığı üzerine olan etkilerdir. İklim değişikliği, sağlıkla
ilişkilidir ve insan sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir.
İklim değişikliğinin sağlık üzerine doğrudan etkileri hava olaylarındaki uç değişimler
sonucu görülmektedir. Havanın çok soğuk, çok sıcak, çok nemli ya da çok kuru olması insan
sağlığını olumsuz etkilemektedir. Aşırı sıcağa maruz kalma fizyolojik stres, hastalık ve hatta
ölüme yol açabilir. Sıcak havaya bağlı ölümler sıcaklığın yoğunluğu ve sıklığına bağlıdır.
Vücut ısısı 39°C’ye ulaştığında vücutta tuz ve su kaybına bağlı belirtiler gözlenirken vücut
ısısı 40.6°C’yi aştığında ölümler meydana gelir. Yapılan çalışmalarda sıcak hava dalgaları ile
mortalite arasında pozitif ilişki saptanmıştır. Bu durum özellikle termoregülasyon
kapasitesinin azalması nedeniyle yaşlıları, kardiyovasküler, serebrovasküler ve solunum
sistemi hasatlığına sahip olanları ve çocukları etkilemektedir.
Sıcaklık artışının etkileri yaşanılan yere göre de farklılık göstermektedir. Kentsel
bölgelerde sıcaklık adaları ve hava akımının yetersiz olması nedeniyle sıcaklık kırsal
bölgelere göre özellikle gece yarısından sonra daha da artış göstermektedir. Endüstriyel
Emisyonlar Direktifi (EED) nin 2001 yılındaki raporuna göre sıcak hava dalgalarındaki
artışlar kalp ve solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölümlere neden olmaktadır. Son 20 yılda
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de iklim değişikliğine bağlı ortaya çıkan astım
prevelansında 4 kat artış görülmüştür.
Soğuğa bağlı gelişen ölümlere enfeksiyon ajanlarından çok soğuk etkisi neden
olmaktadır. Soğuğa uzun süre maruz kalma sonucu kan daha fazla yoğun hale gelmekte ve
tromboz oluşumuna yatkınlık artmaktadır. Böylece arteriyal trombozise bağlı koroner ve
serebral trombozlar sonucu ölümler sık görülmektedir.
İklim değişikliğinin dolaylı etkileri sıcaklık artışına bağlı olarak gelişen enfeksiyon
hastalıkları ve vektör kaynaklı hastalıklar oluşturmaktadır. Hava sıcaklığı artışı ile birlikte
sıtma, ensafalit gibi vektör kaynaklı hastalıklarla, vektör kaynaklı olmayan dizanteri, tifo,
paratifo, kolera ve giardia gibi hastalıkların insidansında artma görülmektedir. Hava
sıcaklığının artması patojen mikroorganizmaların virülanslarının artmasına da neden
olmaktadır.
İklim değişikliğinin dolaylı etkileri arasında yer alan su kaynaklarında azalma ve kıyı
ekosistemindeki bozukluklar sonucu ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar ise kontamine olmuş
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içme sularının içilmesi, kullanımı ve bu sularla temas etmiş yiyeceklerin yenilmesi ile insana
bulaşabilir. Sıcaklıktaki değişimler, yağışların artması ve sel suları gibi doğal olaylar su
kaynaklı enfeksiyonların yayılmasını arttırır. Tatlı su kaynaklarının azalması veya deniz
seviyesinin yükselmesine bağlı olarak tuzlu suyla karışması, tatlı suya ulaşımı engelleyerek
kötü hijyen koşullarına neden olmaktadır. Su kalitesinin bozulması kolera, tifo gibi
hastalıkların insidansını ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan ölümlerin görülme oranlarını
arttırmaktadır.
Denizin yüzey ısısının artması, rüzgâr, su akımları, fırtınalar nedeniyle fotosentez ve
metabolizma hızlanarak toksin salan mikroorganizmaların artmasına, yosun çiçeklenmesine
ve bazı patojen vibriyonların üremesine neden olmaktadır. Bu toksinlerle kontamine deniz
ürünlerinin tüketilmesi ile de gıda zehirlenmeleri görülmektedir.
İklim değişikliği hem polen mevsiminin uzamasına hem de evlerdeki hamam
böcekleri, maytlar vb. artmasına neden olarak saman nezlesi ve astım gibi solunum sistemi
hastalıklarının ortaya çıkışını tetiklemektedir. Ayrıca ortamdaki CO2 seviyesinin yükselmesi
polen üretimini etkilemektedir. Polen seviyesindeki artış fırtına ile birlikte oluştuğunda akut
astım epidemilerine yol açmaktadır. Ayrıca, hava sıcaklığının insan davranışlarını etkilediği
gösterilmiştir. Sıcak havanın, şiddet içeren davranışları arttırdığı saptanmıştır.
Coğrafya
Coğrafya belirli bir bölgenin kara, deniz ve hava gibi fiziksel özellikleri ile bu fiziksel
özelliklerden desteklenen bitki ve hayvan yaşamı ile ilgili özellikleri tanımlamaktadır. İklim
gibi coğrafya da o bölgede yaşayan bireylerin sağlık durumları ile ilişkilidir. Örneğin,
Japonlarda ve Eskimolarda kalp hastalıklarının insidansı düşüktür. Çünkü o bölgelerde
yaşayan bireyler, deniz ürünlerinde zengin bir diyetle beslenmektedir. Balık yağından zengin
bir diyetin kalp sağlığını koruduğuna inanılmaktadır. Türkiye’de ise Akdeniz Bölgesi’nde
yaşayan bireylerde Akdeniz anemisi yaygınken, Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan bireylerde
tiroit hastalıklarının daha yaygın olduğu görülmektedir. Ayrıca dağlık bölgeler, sağlık bakımı
hizmetlerine ulaşımı zorlaştırmaktadır.
Çevre Kirliliği
Çevre kirliliği, doğal kaynakların aşırı ve yanlış kullanılması, tahrip edilmesi
sonucunda çevrede dengenin olumsuz yönde bozulması ve birtakım sorunların ortaya
çıkmasıdır.
Sanayileşme ile birlikte oluşan çevre kirliliği, tüm dünya ülkelerini etkileyen önemli
bir toplum sağlığı sorunu haline gelmiştir. Bu zararlı etkiler bir yandan havayı, suyu ve
toprağı kirleterek ya da zehirli ürünlerini bulaştırarak canlıları doğrudan tehdit etmektedir.
Çevre kirliliği bireyin tüm boyutlarını etkilemektedir. Aynı zamanda üreme ortamları
bozulmakta ve üremeleri dolaylı olarak etkilenmektedir. Bu durumda sağlıklı olmak için
yeterli ve dengeli beslenmenin doğası da bozulmaktadır.
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Hava Kirliliği: Temel hava kirleticileri olan ozon, kükürt dioksit, karbon monoksit,
azot dioksit ve partiküllerin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri vardır. Hava kirliliği,
solunum sistemi hastalıkları, kalp hastalıkları, kanser, alerjik hastalıkların insidansında
artmalara neden olur. Hava kirliliği dünyada büyük bölümü kentlerde yaşayan 1.1 milyar
dolayında kişiyi etkilemekte ve her yıl 2.7-3.0 milyon dolayında insanın ölümüne neden
olmaktadır. Bu sayı dünyadaki bütün ölümlerin %6’sını oluşturmaktadır. Bu ölümlerin %90’ı
da gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları
tarafından yapılan hesaplamalarda, 3 temel hava kirleticisinin (karbon monoksit, partikül ve
kurşun) kontrol edilmesi yolu ile gelişmekte olan ülkelerde 700.000 ölümün önlenebileceği
bulunmaktadır.
Su Kirliliği: Endüstriyel atıklar, tarımda kullanılan böcek ilaçları su kirliliğine neden
olmaktadır. İklim değişikliğinin dolaylı etkileri sonucunda su kaynaklarındaki azalma, kıyı
ekosistemlerindeki bozukluklar sonucu ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar ile kontamine olmuş
içme sularının içilmesi, kullanılması ve bu sularla temas eden yiyeceklerin yenilmesi ile
insana bulaşmaktadır. Sıcaklıktaki değişimler, yağışların artması ve sel gibi doğal olaylar su
kaynaklı enfeksiyonların yayılmasını arttırırlar. Su kirliliğine bağlı olarak enfeksiyon
hastalıkları (diyare) ve zehirlenme insidansında artış meydana gelir. Dünyada 2.3 milyar insan
su ile bulaşan hastalıklara yakalanmakta, her yıl 12 milyon kişi bu nedenlerle ölmektedir.
Yalnızca ishalli hastalıklar, çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerdeki bebek ve çocuklar olmak
üzere yılda 5 milyon kişinin ölümüne neden olmaktadır. Sağlıklı su temini ile ishalli
hastalıklardan 2.1 milyon ölümün önlenebileceği, 150 milyon şistozoma ve 75 milyon trahom
vakasının önüne geçilebileceği hesaplanmaktadır.
Toprak Kirliliği: Ev, iş yeri, hastane ve endüstri atıkları, radyoaktif atıklar, asit
yağmurları, aşırı miktarda gübre ve tarım ilacı kullanılması sonucu meydana gelmekte ve
insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Toprak kirliliğine bağlı olarak doğum defektleri,
düşük ve kanser insidansında arışlar meydana gelir.
Ağır Metal Kirliliği: Ağır metallerin başlıcaları kurşun, cıva, kadmiyum, arsenik,
bakır, çinko ve kromdur. Ağır metaller, kontrolsüz endüstriyel atıklar şeklinde çevreyi
kirletmektedir. Aslında, bu metaller, eser miktarlarda toprakta bulunur, ancak endüstriyel
atıklar nedeniyle yüksek dozlarda kirlenme olur ve sağlık sorunları ortaya çıkar. Arsenik ve
kadmiyum kansere, cıva mutasyonlara ve genetik bozukluklara, kurşun, cıva, bakır beyin ve
kemik hastalıklarına neden olur.
Çevre kirliliği fiziksel sağlığın yanı sıra ruh sağlığı açısından da zararlı etkiler
oluşturmaktadır. Bu durumlar, ruhsal yönden gerilim yaratıcı ve sinir bozucu etkilere sahiptir.
Aynı zamanda büyüyen çocuklarda, en büyük ve temel öğretici olan doğa öğretisinden
yoksunluk, canlılar arası iletişim, karşılıklı sevgi ve saygıda da önemli bir eksikliğe yol
açmaktadır. Ayrıca doğal çevreden uzak ve daha çok yapay oyuncaklarla oynayan çocuklarda
birikmiş kinetik, vital enerjinin rahatça boşalım bulamayıp bastırılıp biriktirilmesinin, kimi
zaman dışa dönük, kimi zaman içe dönük saldırganlık duygu ve eylemlerine yol açtığı
gözlenmiştir. Bu durum da çocuklarda belli bir ruhsal gerginlik yaratıp ilerdeki davranış
biçimlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
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Gürültü: Sesin fiziksel veya ruhsal rahatlık duygularını bozucu bir nitelik kazanması
gürültü olarak adlandırılır. Sanayileşme, plansız kentleşme, hızlı nüfus artışı, ekonomik
yetersizlikler gürültü kirliliğine neden olarak insan sağlığını olumsuz etkiler. İşitme kaybı
(geçici ve kalıcı), uyku sorunları (derin uyku dönemlerine ulaşamama, yorgunluk), sinirlilik,
solunum ve kalp atışında hızlanma, kan basıncında artma, iş veriminde azalma, öğrenme
güçlükleri gürültünün sağlık üzerindeki olumsuz etkileri olarak sayılabilir.
Biyofiziksel çevrede hemşirenin sorululuğu;
•
•
öğretme,

Güvenli çevre sağlama ve sürdürme,
Bulaşıcı ve salgın hastalıkların kontrolünü sağlama, korunma yöntemlerini

•

Birey-çevre uyumunu sağlama,

•

Hastalık riski yaratan çevresel faktörler hakkında toplumu bilinçlendirmedir.

4.3.3. Sosyal Çevre
Toplumsal bir varlık olan insan, yaşamı boyunca kendinden başka, diğer insanlarla
etkileşim içinde bulunmak durumundadır.
İnsanın çevresindeki aileden başlamak üzere sosyal gruplar, sosyal kurumlar, sosyal
sınıflar sosyal çevreyi oluşturur. Sosyal öğeler, insanın sağlıkla ilgili davranışlarını etkilediği
gibi dolaylı olarak da fizik ve biyolojik çevre ile ilgili önlemlerin alınmasında da etkili
olmaktadır.
Sosyal çevre, insanın etkileşim içinde olduğu sosyal sistemlerden oluşur. Bu sosyal
sistemler bireyin ailesi, okulu, arkadaşları, komşuları, sosyal kulüpleri veya toplumu içerir.
Bireyin bebek-anne ilişkisi ile başlayan sosyal çevresi, sosyal gruplara dâhil olması ile birlikte
gelişir. Sosyal çevre ile bireyin etkileşimi, sağlığı etkileyen önemli bir faktör olarak
görülmektedir. Aile ve toplum gibi sosyal sistemler hemşirenin bakım verdiği gruplardır. Bu
nedenle hemşireler, sosyal sistemleri ve yapısını anlamak zorundadır.

4.3.3.1. Sosyal Sistemin Yapısı
Sosyal sistemlerin yapısal bileşenleri; sınırlar, normlar, roller ve pozisyonlar ile
karakterizedir.
Sınırlar: Sosyal sistemin üyelerini çevreden ayırır. Bu sınırlar kesin ve çok iyi
tanımlanmış olabilir (çekirdek aile gibi) veya daha esnek olabilirler (yeni anneler için destek
gruplarına katılma gibi). Sosyal sistemlerin sınırları, sistemdeki bireyler ve çevre ile etkileşim
derecesine göre değişir. Bazı sistemlerde sınırlar kapalı iken bazılarında daha esnek
olabilirler. Sınırların kapalı olması sistemdeki üyelerin çevreleri ile en az düzeyde etkileşim
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içinde olduğu anlamına gelmektedir. Örneğin alkolik bir ailenin çevreden yardım almayı
kabul etmemesi gibi.
Normlar: Beklenen davranışlardır. Normlar, belirli bir durumda uygun davranışlar
hakkında kurallar koyarlar. Kültürel değerlerden kaynaklanan normlar her durumda
önemlidir. Örneğin; Pazar günleri kiliseye gitme Hristiyanlar için, Cuma günleri Müslümanlar
için camiye gitme bir normdur.
Roller: Bireyin sosyal yaşamında uyması beklenen davranışlardır. Bireyin rolü, içinde
yaşadığı toplumun o durum için ondan beklediği tutum, eğilim, değer ölçüleri ve
davranışlarını kapsar. Roller sosyal yaşamda ilişkileri kolaylaştırır. Roller, formal ve informal
olarak belirlenebilir. Rol eksikliği veya kaybı; öz-güven eksikliği, anksiyete ve depresyona
yol açabilir. Özellikle sosyal çevreden kaynaklanan ve birey üzerinde stres etkisi bulunan
olayların, o bireyde hastalık oluşturucu bir etken haline geçişinde, stres olayının türü ve
yoğunluğu kadar, bireyin o olayı gerçekten bir stres gibi algılamasının da rolü vardır.
Hemşireler hastalara bakım verirken bu sorunlarla sıklıkla karşılaşırlar.
Pozisyonlar: İlişkili rollerin bir sentezidir ve sosyal sistemde bireyin sınırlarını
gösterir. Pozisyonun ilişkili olduğu pek çok rol vardır. Örneğin; hastanede servis hemşiresi
pozisyonunda çalışan bir hemşirenin rolleri bakım vermek, hastane yöneticisi olmak, hasta
haklarını savunmak olabilir.
İnsanın çevresi ile olan ilişkisinin niteliği, onun bedensel ve ruhsal durumunu sürekli
etkilemektedir. Bazen insan çevreye tepki amacı ile kendisini yıpratıcı, yıkıcı bazı eylemlerde
de bulunabilir. Çevreden beğeni kazanmak ve beklentilere olumlu cevap verebilmek için,
tehlikeli oyun ve mesleklerle uğraşmak bu tür davranışlardır. Bütün bu davranışlar bazen
doğrudan doğruya, bazen de dolaylı olarak otonomik sistemin düzenleyici karşıt etkilerinin
aşırı kullanılmasına yol açarak, beden çalışmasını bozar ve hastalık durumlarına yol açar.
Bireyin ruhsal yaşantısında dengesini ve huzurunu bozan hastalıklarda, psikososyal uyaranlar
önemlidir ve çok çeşitlidir. Bunlar küçük aile çevresindeki ilişkilerinden ve bu ilişkilerin
niteliklerinden kaynaklanabildikleri gibi, içinde yaşanılan toplumsal ortamın bireyi zorladığı
koşullardan ve daha geniş çaplı toplumsal kavramlardan doğabilir.
1. Aileden Kaynaklananlar: Anne-baba ilgisinin fazla, az ya da olmadığı durumlar;
anne-babadan birinin ya da her ikisinin yok oluşu, evlatlık durumu, anne-baba rolünü üstlenen
bireylerin sürekli değişmesi; anne-babanın çocuğa davranış ve tutumlarında tutarsızlık, annebaba arasında geçimsizlik, anne-babanın ayrılmış olması; çocuklar arasında eşitsizlik, tek
çocuk olma; çocuğun beslenme durumu, az veya fazla besleme; çocuğun oyun durumu,
oyunun engellenmesi; aşırı koruyucu veya ilgisiz anne-baba.
2. Toplumsal Koşullar ve Çevreden Kaynaklananlar: Ekonomik durum (zenginlik ya
da fakirlik), sosyo-ekonomik durumu kötü olan bireyler hastalıklara daha kolay
yakalanabilirler; insanlararası ilişkiler, evlat edinilmiş olma, çocuk yurdunda kalma; bir
grubun üyesi olma veya yalnız kalma; iletişim, aile üyeleri, arkadaşlar, yabancılar ile vb;
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gürültü, acı gibi çevresel uyaranlar ile çevre değişimi; çıkarlar, özdeğer kavramı; güven
duygusu vb.

4.3.3.2. Sosyal Sistem Türleri
Sosyal sistem içerisinde aile, gruplar ve toplum yer almaktadır.
Aile: Her toplumda sosyal sistemin en temel üyesidir. Bireylerin sağlığı ailenin
etkisine bağlıdır. Aile, bireyi toplumda norm ve değerleri alması yönünde etkiler ve böylece
bireyi sosyalleştirir. Sağlık ile ilişkili inanç, tutum ve davranışların kazanılması bu sürecin bir
parçasıdır. Aileler ayrıca bireylerin normal büyüme ve gelişmelerinde rol alırlar. Fiziksel ve
psikolojik gelişimi normal olan bireyler stresörlerle daha kolay baş edebilirler ve iyilik
durumunu sürdürebilirler. Ailenin ekonomik durumu da bireyin sağlık durumunu etkiler.
Sağlık bakımını alma, yeterli ve dengeli beslenme, güvenli bir yaşam alanı ve daha fazlası
ailenin ekonomik durumundan etkilenir. Normlar, roller, karar verme ve iletişim gibi aile
yapısı ve süreçleri ailenin ve aileyi oluşturan bireylerin sağlığını etkiler.
Sınırlar, normlar, pozisyonlar ve roller hemşire için önemli olan aile yapılarıdır.
Sınırları kapalı olan aileler, yardıma gereksinimleri olduğu halde yardımı geri çevirebilirler.
Aile pozisyonları ile ilişkili roller ve normlar hızla değişmektedir. Hemşireler aile rollerinin
değişebileceğinin farkında olmalı ve sağlık sorunları nedeniyle aile üyelerinin hangi rollerinin
tehdit altında olduğunu belirlemelidir.
Ailenin fonksiyonları;
•

Fiziksel fonksiyonlar: Besin sağlama, barınma ve sağlık bakımı gibi,

•

Duygusal fonksiyonlar: Sevgi, güven ve arkadaşlık gibi,

•
Sosyal fonksiyonlar: Davranışlar ve sosyal değerler için sorumluluk
duygusunun gelişimi, toplumda üretici rol üstlenme gibi.
İletişim, karar verme ve güç paylaşımı süreçlerinin bilinmesi bu fonksiyonların yerine
getirilmesinde son derece önemlidir. Hemşireler, aile üyelerinin sağlığını etkileyen bu
süreçleri değerlendirirler. Örneğin, Arap ailelerinde, güç sahibi ve karar vericiler erkeklerdir.
Hemşireler, Arap bir kadına sağlık sorunu ile ilişkili bir eğitim verirken, eşini de bu sürece
dâhil etmelidir.
İstanbul’da yapılan bir araştırmada ciddi emosyonel problemli çocukların % 42’sinde
anne-çocuk ilişkileri yetersiz bulunmuştur.
Grup: Belli bir zaman diliminde birbiriyle etkileşen ve spesifik fonksiyonları veya
amaçları olan insanların oluşturduğu sosyal bir topluluktur. Gruplara örnek olarak, doğuma
hazırlık grubu, kanser destek grubu, psikoterapi grubu vb. verilebilir. Hemşireler, sağlıkla
ilgili gruplarda genellikle liderlik rolü üstlenirler.
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Gruplar karar verme, iletişim ve güç paylaşımı gibi özelliklerle nitelenen sınırlar,
roller, normlar ve pozisyonlara sahiptirler. Grup üyelerinin roller, görevler ve sorumluluklar
konusundaki ilişkileri önemli olan diğer bir unsurdur. Roller, formal (sekreter, vb.) veya
informal (uzlaştırıcı, vb.) olabilir. Liderlik pozisyonu formal olabilir; lideri olmayan gruplarda
informal liderler gelişir. Grup içinde fonksiyonların sürdürülmesinde bir zorluk ile
karşılaşıldığında, bu zorluğun nedeni rol belirsizliği olabilir.
Toplum: Toplum, ortak normlar ve kültüre sahip, benzer sağlık sorunları ve
gereksinimleri olan, aynı bölgede yaşayan ve aynı şekilde yönetilen insan topluluğudur.
Sağlık bakımı kaynaklarına ulaşım, bu kaynakların dağılımı ve sağlıkla ilgili yaşam koşulları
üzerindeki etkisi gibi nedenlerle, toplumun bireylerin sağlık durumu üzerinde birçok etkisi
vardır. Hemşireler, toplumun yapısı ve gelişim sürecinden toplum sağlığı hakkında çok şey
öğrenebilir.
Toplum sağlığını etkileyen faktörler;
•
Ekonomik durum – işsizlik sağlık bakımı harcamalarının karşılanmasını etkiler
ve yoksulluk kötü sağlık durumu ile ilişkilidir.
•
Kültür, ırk ve etnik grup – kültürel çeşitlilik sağlık inançlarını, ırk ve etnik
gruplar ise bazı sağlık sorunları için yatkınlığı arttırır.
•
Toplum sınırları içindeki sanayi türleri – endüstriyel atıklar ve iş yerindeki
kazalar önemli sağlık sorunlarıdır.
•
Nüfus artışı ve barınma sorunu – barınma sorunu ve aşırı nüfus artışı artmış
toplum sağlığı sorunları ve kazalar ile ilişkilidir. Aşırı nüfus artışı ayrıca mental hastalıkların
artışı ile de ilişkilidir.
•
Mevcut sağlık bakımı kurumlarının türü ve varlığı – toplumda tam teşekküllü
hastanelerin varlığı, acil ve özel bakım merkezlerinin varlığı (mental hastalıklar veya
rehabilitasyon merkezleri gibi), hekim, hemşire ve diğer sağlık ekibi üyelerinin servislerinin
varlığı sağlık bakımı kalitesini etkiler.
•
yeterliliği.

Bireysel sağlık bakımının finansmanı için devlet programlarının varlığı ve

Hemşireler toplum çevresini etkilemek için çok fazla girişimde bulunabilirler. Toplum
tanılaması, toplum sağlığı hemşireleri tarafından kullanılan bir araçtır. Ayrıca toplum
tanılaması, o bölgede yaşan halk ile ilişkili istatistikler, fiziksel büyüklük ve özellikleri, tıbbi
merkezler ve olanaklar, ekonomik durum ve sağlık durumu hakkında veri sağlar. Bu tür
veriler, toplumun sağlık gereksinimleri konusunda bir görüş sağlar ve bu veriler ışığında,
hemşireler sağlığı koruma ve sürdürme programlarına, sağlık eğitim aktivitelerine,
programların planlanması faaliyetlerine ve politik aktivitelere katılırlar.
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Toplum sağlığını etkilemede politik aktiviteler çok önemli araçlardır. Hemşireler
nüfus artışı, sağlık bakımı kaynakları konusundaki yetersizlikler veya bozulmuş ülke
ekonomisi gibi sorunları çözmede direkt olarak rol almasalar da, indirekt olarak politik
aktivitelerde rol alabilirler. Örneğin hemşireler, yerel politik liderler üzerinde barınma
sorunlarının çözümü veya ilaçların kötüye kullanımını önlemek gibi konularda lobi
oluşturabilirler.
Sosyal Çevrede Hemşirenin Rolü:
•

Sosyal ilişkileri değerlendirme,

•

Etkili ebeveyn ilişkileri geliştirme,

•

Evlilik ilişkilerini iyileştirme,

•

Girişkenliği arttırma,

•

Boş zaman aktiviteleri planlama,

•

Profesyonel yardıma ulaşmayı sağlama,

•

Birey, aile ve toplumun yanlış sağlık inanç ve uygulamalarını değiştirme,

•
etmedir.

Sağlık için risk yaratan sosyal yaşam tarzının değiştirilmesi için bireye yardım

4.3.4. Kültürel Çevre
Sosyal çevre gibi kültürel çevre de sağlığı etkileyen önemli etmenlerdir. Birçok
kuramcı kültürün sağlık bakımına etkisi ile ilgilenmektedir. Leninger kültürlerarası
hemşireliğin önemi üzerinde durmuş ve kuramını bu görüş üzerine temellendirmiştir.
İnglizce’de “culture”, Osmanlıca’da “hars”, Latince’de “cultura, colere”, Almanca’da
“kultur” ve Fransızca’da “culture” olarak ifade edilen kültür; tarihsel, toplumsal gelişme
süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki
nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü
gösteren araçların bütünüdür (Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük).
Kültür; bireyin üyesi olduğu toplumdan öğrendiği bilgi, gelenek, görenek, davranış,
yasa, sanat, uygulayım, zanaat gibi özdeksel ve tinsel ürünlerden oluşan bütündür (Türk Dil
Kurumu, Halkbilim Terimleri Sözlüğü).
Kültür; bir toplumu ya da halkı duyuş, düşünüş, yaşayış bakımından öbürlerinden
ayıran ve gerek özdeksel gerek tinsel alanlarda oluşturulan ürünlerin tümüdür (Türk Dil
Kurumu, Eğitim Terimleri Sözlüğü).
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Downs’a göre kültür, bir grubu oluşturan bireyler tarafından paylaşılan ve nesilden
nesile aktarılan semboller sistemidir.
Murray ve Zentner’e göre kültür, bir grubun yaşam biçimidir. Dünyanın fiziksel ve
sosyal yapısına ilişkin görüşleri, yaşamdaki amaçları, tutumları, rolleri ve değerleri ortaktır.
Bireylerin temel insan gereksinimleri ile ilgili sorunlarını nasıl çözdükleri büyük ölçüde
kültürel altyapıları ile ilgilidir.
Kültürel çevre, bireyleri etkileyen önemli bir faktördür. Kültür toplum ve etnik gruplar
tarafından nesilden nesile aktarılan tutumlar, inançlar ve davranışları içermektedir. Giysi
seçimi, beslenme alışkanlıkları, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme biçimi, farklı
kültürel alışkanlıkları olan bireylere karşı tutumlar, sağlıkla ilgili inanç ve davranışlar, sağlık
sorunları ile baş etme yolları, dil, dini inanç ve uygulamalar, çocuklara-kadınlara-erkeklereçalışma ve eğlenceye karşı tutumlar kültür tarafından etkilenir.
Bireylerin sağlık ve hastalık konusundaki inanç ve davranışları kültürden kültüre
değişmektedir. Farklı kültürel yapıları olan bireylerin gereksinimlerini karşılayabilmek için
hemşirenin kültür hakkında, kültürün davranışlar ve sağlık-hastalık üzerindeki etkileri
konusunda bilgi sahibi olmak gereklidir.
Murray ve Zentner’e göre kültürün 3 önemli özelliği vardır. Bunlar;
• Kültür öğrenilir. Çocuklar, en önemli öğrenme ve destek birimi olan aile sistemleri
içinde davranışları, değerleri, tutum ve inançları öğrenirler. Aile içinde öğrenilen değerler
belli bir süre için kabul edilir, fakat subgruplarla devamlı etkileşim, tekrarlayan gözlemler ve
bu gruplara katılım sonucu bu değerler kabul edilir, değiştirilir veya reddedilir. Kültürü
öğrenmek zaman alır. Bazı öğrenmeler amaca yöneliktir ve bazıları farkında olmadan
öğrenilir.
• Kültür değişime açıktır, fakat sabit kalır. Kültür zaman içinde değişebilir ancak
dil, gelenek ve görenekler, normlar gibi bileşenler daha sabit kalırlar. Bu bileşenler kültür
içinde düzenleyici rol alabilirler. Fakat zaman, yaşanan olaylar ve yaşanılan yer, farklı inanç
ve düşüncelere sahip bireylerle etkileşim kültürün bu düzenleyici faktörlerini etkileyebilir.
Örneğin, göçmenler ve mülteciler sıklıkla kültürlerini değiştirirler. Bunu bilinçli veya
bilinçsiz olarak içinde bulundukları topluluğun kültürel özellikleri ile kendi kültürel
özelliklerini harmanlayarak gerçekleştirirler. Bu değişim sıklıkla deneme-yanılma yolu ile
gerçekleşir ve bu değişimler bireylerin çalışma hayatını ve kendilerine yeni bir yaşam alanı
oluşturmada yardımcı olurlar.
• Her kültüre ait bileşenler veya modeller vardır. Bu özellikler tüm toplumlarda
mevcuttur. Bunlar iletişim sistemleri, ulaşım sistemleri, aile sistemleri, toplumsal gelenek ve
görenekler, dini sistemleri içerir. Bu kültürel bileşenler birey için kültürel bir temel
oluştururlar.
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Kültürel çevrede risk faktörleri;
•

Sağlığı ve esenliği etkileyen inanç ve uygulamalar

•

İnanç sistemi

Kültürel Çevrede Hemşirenin Rolü
•
Birey, aile, toplumun yanlış sağlık inançları ve uygulamalarının farkına
varmasını sağlama,

•

Değer ve inançları tanılama.

4.4. Hemşirelik Kuramcılarının Çevre Kavramı İle İlgili Düşünceleri
4.4.1. Florence Nightingale
Nightingale’e göre çevre, hastalık ve ölüme yol açan, organizmanın gelişmesini ve
yaşamını etkileyen etkenler ve dış şartların bütünüdür.
Nightingale, çevresel faktörlerin sağlık ile ilişkisini tanımlayan ilk hemşiredir.
Nightingale, psikolojik ve sosyal çevreden çok fiziksel çevreye önem vermiştir. Bunun en
önemli nedeni yaşadığı dönemde savaş sonrası içinde bulunulan koşullardan ileri gelmiştir.
1800’lü yılların ortalarında sanitasyon ilkeleri hakkında çok az şey biliniyordu. Louis
Pasteur’un bakteriyolojik çalışmaları ve Joseph Lister’in antisepsi ile ilgili çalışmaları henüz
çok yeniydi. Bulaşıcı hastalıklar en önemli ölüm nedeniydi. Kontamine yiyecek-içecekler ve
kötü hava bakteriyel hastalıkların insidansının artmasına neden olmaktaydı. Tüm bu
nedenlerle fiziksel çevre faktörlerine önem vermiş ve bunun sonucunda % 42 olan ölüm
oranını % 2.2’ye düşürmüştür. Nightingale, insan bedeninin kendini iyileştirme gücü
olduğuna ve hemşirenin en önemli görevinin de bireye bunun için gereken en iyi koşullarının
sağlaması olduğuna inanmaktadır. Nightingale’in çevre ile ilgili kavramlarından bazıları
havalandırma, ısı, koku, gürültü, aydınlatmadır.
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FİZİKSEL ÇEVRE

Temizlik
Havalandırma
Hava- Aydınlatma
Gürültü-Yatak Bakımı- Su
Drenaj- Diyet vb.
Hasta Koşulları ve Doğası
Hasta Koşulla
İletişim

Ölüm Verileri
Hastalıkların Önlenmesi

PSİKOLOJİK ÇEVRE

SOSYAL ÇEVRE

Şekil 4.1: Velioğlu, P. Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. İstanbul: Alaş Ofset; 1999.
Nightingale’nin kuramında, hastanın durumu ve yapısı, üçgenin merkezinde yer
almaktadır. Hastanın fiziksel, psikolojik ve sosyal durumunun ayrı ayrı değil, karşılıklı olarak
birbirlerini etkilemeleri nedeniyle, bir bütün olarak ele alınması gerektiği belirtilmektedir.
Fiziksel çevredeki faktörlerden birisi, diğerini etkilemektedir. Hasta odası temiz,
kokusuz, uygun ısıda ve sessiz olmalı, direkt olarak aydınlatılmamalı, ani gürültü ve kokular
önlenmelidir. Olumsuz bir çevrede bulunan fiziksel streslerin hastanın emosyonel durumunu
olumsuz yönde etkileyeceğini kabul etmiştir. Sosyal çevrenin gözlenmesi, özellikle teşhis
edilen hastalık ile ilgili özel bilgilerin toplanmasında ve hastalıkların önlenmesinde temeldir.

4.4.2. Hildegard Peplau
Peplau çevreyi, organizma dışında var olan şartlar ve daha çok gelenek ve inançlarla
şekillendirilmiş kültürel çevre yönünden ele almıştır.

4.4.3. Virginia Henderson
Henderson’a göre çevre, organizmanın gelişimini ve yaşamını etkileyen dış şartlar ve
etkenlerin bütünüdür. Henderson’ın 14 bileşeni arasında “çevredeki tehlikelerden kaçınma”
maddesi vardır. Henderson, hemşirenin çevre ısısının ve neminin, ışık ve renklerin, hava
basıncının, kokunun, mikroorganizmaların insan organizması üzerine etkilerini de bilmesi
gerektiğini belirtir.
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4.4.4. Fay Abdellah
Çevre, Abdellah’ın modelinde en az tartışılan kavramdır. Hemşire terapötik çevrenin
bir parçasıdır.

4.4.5. Dorothy Johnson
Johnson’a göre çevre, bireyin davranışlarını etkileyen tüm faktörlerdir. Birey çevresi
ile sürekli etkileşim halindedir.

4.4.6. Martha Rogers
Rogers çevreyi, bölümleri farklı özellik gösteren, istenilen şekle sokulamayan dört
boyutlu enerji alanı olarak tanımlamıştır. Rogers, insan ve çevrenin enerji alanları içeren açık
bir sistem olduğuna inanır. İnsan ve çevre arasındaki sınırlar değişkendir, çünkü insanın enerji
sisteminin nerede son bulduğu çevrenin enerji sisteminin nerede başladığını tam olarak
tanımlamak zordur. Çevre ile insan arasındaki etkileşim sürekli, karşılıklı ve kendiliğindendir.
Rogers’a göre hemşireliğin amacı, bireyi daha mükemmel duruma getirmek, çevresi
ile uyumunu sağlamaktır. Hemşireler, insan ve çevre arasındaki etkileşimi güçlendirmeli,
yaşam alanı içerisinde entegrasyonu sağlamalıdır.

4.4.7. Imogene King
King’e göre çevre, insanın var oluşu ile birlikte madde, enerji, bilgi etkileşimine izin
veren geçirgen sınırlar sergileyen açık bir sistemdir.

4.4.8. Sister Callistra Roy
Roy’a göre çevre, bireylerin veya grupların davranışlarını ve gelişmesini etkileyen,
tüm şartlar, durumlar ve etrafını saran tüm etkenlerdir.
Çevre hem iç hem de dış faktörleri kapsayan adaptif sistemi içerir. İnsan çevresindeki
devamlı değişikliklerle, biyososyal uyum mekanizmaları ile baş etmeye çalışır. Hemşireliğin
amacı, adaptasyonu veya çevredeki değişikliklere olumlu yanıt vermeyi sağlamaktır. Roy
çevresel uyarıları sınıflandırmıştır;
Fokal Uyarı; bir insana ya da bir şeye karşı hemen en kısa sürede oluşan uyarının ya
da değişimin derecesidir. Bir insanın değişimlere cevabına davranışlarıyla adapte olmasıdır.
Bağlamsal Uyarı; diğer bütün uyarıların davranışa katkı sağladığını ya da fokal
uyarıları hızlandırdığını ortaya koyar.
Kalan Uyarı; davranışı etkileyen faktörler olabilir fakat bu faktörler onaylanmaz.
Hemşireliğin amacı fokal uyarıyı ortadan kaldırarak ve ya diğer uyarıları değiştirerek
adaptasyonu geliştirmektedir
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4.4.9. Dorethea Orem
Orem’e göre çevre, insanın dışındaki öğelerdir. İnsan ve çevresi etkileşim içinde
olduğundan, insan ya da çevre sistemlerinden birinde, herhangi bir değişiklik olduğunda,
bireyin bireysel bakımı etkilenir.

4.4.10. Betty Neuman
Neuman’ın Modelinde çevre çok önemlidir. Hem iç çevre hem de dış çevre vardır.
Çevre, sistemi etkileyen ve sistem tarafından etkilenen etkenlerin tümüdür. Normal savunma
düzeneklerine rahatsızlık verebilecek olan tüm stresörlere (iç, dış ve kişilerarası) önem verir.

4.4.11. Roper, Logan, Tierney
Roper, Logan ve Tierney tarafından geliştirilen, hemşirelik eğitimi ve uygulama
alanında en çok kullanılan modellerden biri olan Yaşam Modelini oluşturan öğelerden biri,
Yaşam Aktiviteleridir. Yaşam Aktiviteleri arasında yer alan “Güvenli Bir Çevrenin
Sağlanması ve Sürdürülmesi Aktivitesi”, bireyin bulunduğu canlı kalabilmesi ve diğer
Yaşam Aktiviteleri’ni gerçekleştirebilmesi için güvenli bir ortam içinde bulunması gerekir.
Biyo-psiko-sosyo-kültürel bir varlık olarak tanımlanan insan, biyolojik, psikolojik, fiziksel,
sosyal ve kültürel yönden güvenli bir ortam Yaşam Aktivitelerini gerçekleştirebilir. “Güvenli
çevre” terimi biyo-fiziksel, ruhsal, sosyal ve kültürel yönden güvenli bir ortamı
çağrıştırmaktadır. Yaşam aktivitelerinin her biri, birbiri ile etkileşim içindedir. Hemşirelikte
Yaşam Aktivitelerinin birbiri ile olan ilişkisini dikkate almalıdır.
Modelde yer alan bir diğer öğe olan
“Yaşam Aktivitelerini Etkileyen
Etmenler”bireyin yaşam aktivitelerini neden birbirinden farklı olarak gerçekleştirdiklerini
açıklamaktadır. Roper, Logan ve Tierney tarafından beş grupta ele alınan bu öğe kapsamında
“Çevresel Etmenler” de yer almaktadır. Yaşam aktiviyelerini etkileyen çevresel etmenler,
Yaşam Modeli’nin diğer öğelerini ve etkileyen etmenleri ile yakından ilişkilidir. Ve birlikte
değerlendirilmelidir. Bireyin yaşadığı yerdeki atmosfer özellikleri (organik ve inorganik
partiküller, güneş ışığı, ses ve elektrik dalgaları, vb.) bitkiler, hayvanlar, iklim ve coğrafi
etmenelr, yapay çevre koşulları (binalar, karayolları, vb.), giysileri, ev/yaşadığı ortamı,
vb.özellikleri belirlenerek bakım planı geliştirilmelidir.
Roper ve arkadaşları, geliştirdikleri modelinde hemşirelikte çevre kavramının önemini
ve sağlıklı/hasta bireyin çevresi ile ele alınması gerektiğini vurgulamaktadırlar.
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94

Uygulama Soruları
1)
Birey ve toplumun esenlik ve sağlığını olumsuz etkileyen biyo-fiziksel çevre
faktörlerini belirtiniz.
2)

Sistemlerin özellikleri nelerdir? Tartışınız.

3)
Hemşire birey/aile/toplumun çevresini ne şekilde ve hangi ilkeleri gözönüne
alarak hazırlanmalıdır? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsan yaşamını büyük ölçüde etkileyen ve insanın sürekli etkileşim içinde olduğu
çevre kavramı farklı disiplinlere göre tanımlanmış ve bu tanımlardan yola çıkarak çevre
sınırlandırılması yapılmıştır.
Bireye bütüncül bakım veren hemşireler, uygulamalarında insanın çevre ile
etkileşimini göz önüne almaktadırlar. İnsanın yaşam süresinin artışına paralel olarak, kronik,
dejeneratif ve malign hastalıklardaki artış, yeni teknolojilerin insan sağlığı üzerindeki etkileri
doğrultusunda çevre kavramı değerlendirilmiştir. Çevrenin insan sağlığına etkisi belirlenerek
hemşirenin rol ve sorumlulukları açıklanmıştır. Bu kapsamda hemşire kuramcıların
bulundukları dönemin kendine ait özellikleri göz önüne alınarak, çevre kavramına ilişkin
görüşlerinin bireyin esenlik düzeyine ulaşmada katkısı değerlendirilmelidir.
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Bölüm Soruları
1)
Canlı ve cansız varlıklar arasında karşılıklı etki ve ilişkilerin oluşturduğu
biyolojik sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ekoloji

b)

Otokoloji

c)

Ekosistem

d)

İklim

e)

Coğrafya

2)
Aşağıdakilerden hangisi biyolojik ve fiziksel çevrenin düzenlenmesine yönelik
hemşirelik girişimlerinden biri değildir?
a)

Girişkenliği arttırma

b)

Güvenli çevre sağlama

c)

Bulaşıcı hastalıkları kontrol etme

d)

Konfora uygun duyusal uyaranları sağlama

e)

Birey-çevre uyumunu sağlama

3)

Aşağıdakilerden hangisi beden içindeki biyolojik çevre içerisinde yer almaz?

a)

Yaş

b)

Cinsiyet

c)

Zekâ ve motivasyon

d)

İklim

e)

Alışkanlıklar
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4)

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

a)

Kültür değişime açıktır, fakat sabit kalır.

b)

Kültür doğuştan kazanılır, öğrenilmez.

c)

Her kültüre ait bileşenler veya modeller vardır.

d)

Kültür, bir toplumu diğerinden ayırt edilmesini sağlar.

e)

Kültür, sağlık davranışlarını etkiler.

5)
“Yaş, cins, ırk, kalıtım, zeka, motivasyon gibi bireysel özellikler, fizyolojik
süreçler, bedensel büyüme ve gelişme, alışkanlıklar” gibi değişkenleri içeren çevre
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Beden dışı biyolojik çevre

b)

Beden İçi biyolojik çevre

c)

Biyolojik çevre

d)

Ekoloji

e)

Geniş çevre

6)

Aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?

a)

Sınır: sosyal sistemin üyelerini çevreden ayırır

b)

Norm: beklenen davranışlardır

c)
sentezidir
d)

Pozisyon: Sosyal bir sistemdeki kişilerin rollerine karşılık gelen bölgelerin
Rol: Belli bir durum için bireyden beklenen davranış ve tutumu belirler

e)
Toplum: Belli bir zaman süresinde birbirleriyle etkileşen ve spesifik
fonksiyonları veya amaçları olan insanların oluşturduğu sosyal bir topluluktur.
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7)
Aşağıdaki kuramcılardan hangisi çevreyi, organizma dışında var olan şartlar ve
daha çok gelenek ve inançlarla şekillendirilmiş kültürel ortam olarak ele almıştır?
a)

Virginia Henderson

b)

Roper, Logan, Tierney

c)

Imanuel Kant

d)

Hildegard Peplau

e)

Florence Nightingale

8)

Sosyal sistem türlerini yazınız.

9)
Roper, Logan, Tierney’in çevre kavramı ile ilgili görüşlerini geliştirdikleri
model ile ilişkilendirerek açıklayınız.
10)

Genel çevre sınıflamasını açıklayınız.

Cevaplar: 1) c, 2) a, 3) d, 4) b, 5) b, 6) e, 7) d
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5. HEMŞİRELİK KAVRAMI ∗

∗

Bu bölüm, Doç. Dr. Funda Büyükyılmaz tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.Hemşirelik Kavramı
5.2. Hemşire Liderlere ve Kuramcılara Göre Hemşirelik Tanımları
5.3. Hemşirelik Kuruluşlarının Hemşirelik Tanımları
5.4. Hemşirelik Tanımlarının Ortak Özellikleri
5.5. Hemşireliğin Özellikleri/Boyutları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Hemşirelik kavramı hakkındaki görüşlerinizi değerlendiriniz.

2)

Hemşireliğin özelliklerini/boyutlarını düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Hemşirelik
kavramı

Hemşire lider ve kuramcılara
göre hemşirelik tanımları

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik
kavramı

Hemşirelik kuruluşlarının
hemşirelik tanımları

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik
kavramı

Hemşirelik tanımlarının ortak
özellikleri

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik
kavramı

Hemşireliğin
özellikleri/boyutları

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Hemşirelik

•

Yardım etme

•

Bakım

•

Bilim

•

Sanat

•

Disiplin

•

Hemşirelik Kuruluşları

•

Hemşire Kuramcılar
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Giriş
Tarih boyunca, hemşirelik mesleğinin esasını açıklamak üzere sürekli çalışmalarda
bulunulmuş, mesleğin ne olduğu, işlevleri ve rolü tam olarak tanımlama ve tanıtmaya önem
verilmiştir.
Hemşirelik ve hemşirenin var olma nedeni, kişilerin karşılaştıkları ya da
karşılaşacakları sağlık sorunlarını çözmede yardıma ihtiyaçları olmasıdır. Hemşirenin bu
yardımı sağlık sisteminin bütününden, sağlığın ve hastalığın kültürel tanımına bağlı olarak
yapmaktadır.
Hemşirelerin çağlar boyunca insan için, insan insana ve insanla birlikte çalışmaktadır.
İnsana bakım veren hemşirenin bilgi düzeyinin ve meslek bilincinin tam olması gerekir.
Bu amaçla hemşireliğin doğası, meslek olarak hemşirelik, mesleğin nitelikleri,
hemşirelik tanımları ve meslek/disiplin ayırımı açıklanacaktır.
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5.1. Hemşirelik Kavramı
Hemşirelik, geçmişten günümüze kadar sosyal, kültürel ve toplumsal değişimlerle
kendini geliştirmeyi başaran birey, aile ve toplumu bütüncü bakış açısı ile değerlendiren
uygulamalı bir sağlık disiplinidir.
Türk Dil Kurumu sözlüğünde “hemşirelik”
• “Kız kardeş, bacı”
• “Mesleki eğitim almış, hekimle iş birliği yaparak hastaya bakan sağlık çalışanı”
olarak tanımlanmaktadır.
Kökeni İngilizcede “nurse” sözcüğünden gelen hemşirelik; beslemek, büyütmek,
bakmak, kollamak anlamındadır. Türkçe’de ise bakımı üstlenen birey ve annenin rolünü
yerine getiremediği zaman yerini alan kişi olarak tanımlanmaktadır.
Hemşirelik, sağlık ya da hastalık sorunları nedeniyle yardıma gereksinimi olan
bireylere verilebilen birçok hizmet türünden biridir.
Hemşirelik, bakım veren, rahatlatan ve besleyen bir sanat olarak algılanmaktadır.
Bir sağlık disiplini olarak hizmet veren hemşirelikte “yardım etme” amacı oldukça
geniş bir tabana dayanır.
Hemşirelik bireye yardım etmeyi amaçlar. Bu yardım sağlıklı bir birey için sağlığın
korunması, yükseltilmesini amaçlarken; hasta bir birey için ise gereksinimlerin karşılanması
ve en kısa zamanda bağımsız hale gelmesini amaçlar.
Hemşireliğin amacı, sağlıklı/hasta bireyin gereksinimlerinin karşılanması için ona
gerekli yardımı sağlamaktır. Bu yardımı da bilimsel, hümanist ve bütüncül bakış açısı ile
gerçekleştirir.
Varoluş amacı ve işlevleri

Yardım Etme

KİME ???

NASIL ???

SAĞLIKLI/HASTA

BAKIM

o Birey
o Aile
o Toplum

o Bilimsel
o Hümanist
o Bütüncül
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5.2. Hemşire Liderlere ve Kuramcılara Göre “Hemşirelik” Tanımları
Hemşireliğin değişik zamanlarda, değişik kuruluşlar tarafından tanımları yapılmıştır.
Hemşirelik tanımları, ulusal-uluslararası kuruluşlara göre ve kuramcıların tanımlarına göre
açıklanacaktır.
Olivia Gowan (1943): Hemşireliği, sağlık eğitimi ve sağlığın korunması, birey, aile ve
toplumun sağlıkla ilgili gereksinimlerinin karşılanması olarak tanımlanmıştır.
Florence Nightingale (1860): Florence Nightingale hemşireliği bireyleri en iyi
koşullara getirmeyi amaçlayan, özellikle iyileşme sürecinde “Yardım edici çevre sağlayan”,
tedavi edici olmayan bir süreç olarak tanımlar.
Florence Nightingale iki farklı tipte hemşire tanımlar; sağlık hemşiresi, hastalık
hemşiresi. Her iki hemşirelikte de amaç kişiye en iyi duruma getirmektir. Her iki hemşirelik
eyleminin odak noktası temiz hava, ışık, sıcak bir ortam, temizlik, çabukluk, diyetin uygun
seçimi ve beslenmenin sağlanmasıdır. Eylem hastanın kendisine olduğu kadar, çevresine de
yöneltilmelidir.
Florence Nightingale’in hemşireliğini tıptan ayıran temel farklığı hemşireliğin ilgi
alanının “hastalık” değil hasta olduğunu belirlemesidir. Hemşireler hekim istemlerini yerine
getirmekle birlikte, kendi sorumlukları içinde bağımsız fonksiyonları vardır.
Virginia Henderson (1955): “Hemşirenin temel işlevi, sağlam bireye sağlığını
korumak, hastaya sağlığını kazandırmak konusunda yardımcı olmak, hastanın kendi kendine
yapmaya gücü, arzusu ve bilgisi yetmediği işlerde yardım elini uzatmak, onun ölüm anında
huzur içinde olmasını sağlayacak telkinde bulunmaktır. Hemşire bütün bunları, hastayı en kısa
zamanda kendi kendine yetecek hale getirecek şekilde yapmalıdır”.
Hildeger E. Peplau (1952): Peplau hemşireliği, “anlamlı, tedavi edici kişilerarası
süreç”, “bir iyileştirme sanatı”, “hasta ya da sağlık hizmetini gereksimi olan birey ile bu
gereksinimleri tanımak ve gidermek için özel olarak eğitilmiş hemşire arasındaki bir insan
ilişkisi” ve “hasta ya da sağlık bakım gereksinimi olan bireylere yardım etmek biçimindeki bir
tedavi” olarak tanımlar.
Faye Abdellah (1960): Abdellah’ a göre hemşirelik bireye, aileye ve dolayısıyla
topluma hizmet vermektir. Hemşirelik, bilim ve sanat üzerine temellenmiştir.
Ida Jean Orlando: Orlando’ya göre hemşirelik, bireyin farkına vardığı, fakat kendi
kendine karşılayamadığı gereksinimleri karşılayarak onu fiziksel ve psikolojik olarak
rahatlatmaktır. Orlando, hastanın o andaki gereksinimlerini saptayabilmesi için hemşirenin iyi
bir gözlemci olması gerektiğini vurgulamaktadır. Orlando için hemşirelik, durum, belirli bir
zaman ve yerde hasta–hemşire arasındaki etkileşimden kaynaklanır. Orlando tüm meslek
hayatı boyunca hemşireliğin, tek başına bağımsız bir meslek olduğunu kanıtlamaya
çalışmıştır. Ona göre hemşirelik tek, bağımsız ve özgürdür.
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Ernestine Wiendenbach: Weindenbach göre hemşirelik bir yardım sanatıdır, ana
şefkati ile birine bakmak, beslemektir. Hasta, bu gereksinimi olan birey, hemşire ise, bu
gereksinimi karşılayan kişidir. Hemşirelik uygulamasına etki eden etmenler, hemşirenin
bilgisi, yargı gücü ve becerileridir. Bunun için hemşireler yaptıklarıyla değil, nasıl
yaptıklarıyla ilgilenmelidir. Weindenbach hemşirelerin bireysel felsefesinin verdiği bakımı
son derece etkilediğine inanır.
Marta E. Rogers (1970): Hemşirelik bilimi, insan bilimidir ve hemşirelik amacının
merkezinde insan vardır. Hemşirelik; bireylere bütüncü yaklaşım, savunan, insanın gelişim ve
doğasını inceleyen hümanist bir bilimdir. Ayrıca hemşirelik, sağlığın korunması ve
sürdürülmesi, hastalığın önlenmesi, hasta ve özürlülerin bakım rehabilitasyonu şefkatli bir
yaklaşımla sağlar.
Dorethea Orem (1971): Dorethea Orem’e göre hemşirelik bir toplum hizmeti, bir sanat
ve teknolojiden kaynak almaktır. Bir sağlık hizmeti olarak kabul edilen hemşirelik,
hemşireyle hastanın sosyal olarak karşılaşması gerektiğini ve onlar arasındaki karşılıklı
eylemi içerdiği için insanlar arası bir süreçtir. Hemşirelik, toplum gereksinimlerini karşılamak
üzere planlanmış geliştirilmiş bir sağlık hizmetidir. Orem’e göre hemşirelik sanatı; yardım
etme sanatını, yardım yöntemlerini, duruma uygun yardım teknikleriyle, hemşirelik
sistemlerini kapsamalıdır.
Imogine King: King hemşireliği “her yaşta ve sosyo- ekonomik gruptaki bireylere
sağlık/ hastalık durumlarında, günlük yaşamlarını sürdürmeleri için, temel gereksinimlerini
karşılayabilmesinde yardımcı olmaktır” diye tanımlar. Bu yardım hemşire ve bireyler arasında
etki-etkileşim, faaliyetler yoluyla gerçekleştirilir.
Sister Callista Roy: Hemşire, bireyin uyum sorunu olduğunu ya da uyum sağlamada
dışarıdan desteğe gereksinimi olduğuna karar verir. Roy, düzenleyici ve bilişsel
mekanizmalarının etkinliğini gerekli olduğuna, böylece uyum meydana geleceğini, bunların
bireylerin anahtar uyum mekanizmaları olduğunu belirtmiştir. Hemşire bu mekanizmaların
birinde ya da ikisinde başarısızlık gözlediği zaman, uyumsuzluktan kuşkulanmalıdır.
Hemşirenin, her bir uyum türünde değişiklikle baş etme, ortaya konulan davranışları anlaması
için, doğru bilgilere sahip olması gerekir. Hemşire bilimsel bilgisine dayanarak hastanın uyum
ya da uyumsuzluğu hakkında karar verir. Hemşire, hastanın olayla baş etmede yeterli ya da
yetersiz olduğuna karar veren ilk kişidir.
Betty Neumann (1972): Hemşirelik stresörlere karşı insanın tepkisini etkileyen tüm
değişkenler ile ilgilenen ve insan bütünlüğüne özel bir önem veren kendine özgü bir
meslektir.
Madeleıne Leininger: Leininger bakımı hemşirelik bilgi ve uygulamalarının merkezi
olarak ifade eder. Bakım gereksinimleri olan birey ya da gruba belirlenen gereksinimlerin
giderilmesi için desteklemeyi ve yardım etmeyi kapsar. Bireylerin sağlık gereksinimleri
onların kültürel yapısına göre farklılık gösterir. Bu nedenle kültürlerarası hemşirelik
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konusunda bilgili hemşireler yetiştirmeleri gereklidir. Hemşire, bireyin kültürel değerlerine
saygı duyarak gerekli bakım ihtiyacını karşılar.
John Travelbee (1973): Hemşirelik kişilerarası süreçtir. Hastalık, bir ağrı, acı çekme
deneyimidir. Hemşireliğin doğasında değiştirme vardır. Bu değişiklik birey, aile ve toplumun
mutlu olmasını amaçlar.
Nancy Roper; Winifred Logan ve Alison J. Tierney (1996): Roper, Logan ve
Tierney;hemşireliği hastalık durumunun tedavisinden ziyade, günlük yaşam aktiviteleri ile
ilgili sorunların önlenmesi ya da çözümlenmesi olarak algılamaktadırlar. Bu üçlü grup, kendi
geliştirdikleri yeni hemşirelik modelinin, hemşirelik süreci yöntemi uygulamalarına pratik bir
yaklaşım getireceğini ileri sürmektedirler.
Roper, Logan ve Tierney, hemşirenin bakım ve rahatlık sağlama rolünü hemşirenin
bağımsız bir meslek üyesi olarak eylemde bulunması olarak tanımlamaktadır. Roper ve
arkadaşları bu rolün günümüzde yalnızca hemşireler tarafından üstlenildiğini iddia
etmektedirler. Bununla birlikte hemşirelerin daha bağımlı bir rol üstlenerek hekimlere tıbbi
destek ve tedavi edici uygulamalarında yardım etmeleri gerektiğini de belirtmektedirler. Buna
ek olarak hemşirelerin sağlık bakım ekibinin diğer elemanları ile birlikte çalışırken, karşılıklı
bağımlı olma rolüne de dikkat çekmektedirler.
Lydia E. Hall: Hemşirelik, hasta bakımının, bakım merkez ve tedavi görüşlerinin
toplamından oluştuğunu tanımlamıştır. Bakım hemşirelerin başlıca fonksiyonudur. Ayrıca
sağlık ekibinin diğer üyeleri ile merkez ve tedavinin paylaşımıdır.
Marjory Gordon: M. Gordon sağlıklı birey, hastadan veri toplamayı standardize eden
ve hemşirelik tanısını belirlemeyi kolaylaştıran “11 Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri” formatını
geliştirmiştir. Ona göre profesyonel hemşire, hemşirelik tanısı koyan, kendi bilgi ve
deneyimleri ile çözümlemeye yetkili bireydir.
Lizbeth Hokey (1871): Hemşirelik diğer bilim dallarının karışımından oluşan bilim
dalıdır.

5.3. Hemşirelik Kuruluşlarının “Hemşirelik” Tanımları
Amerikan Hemşireler Derneği (American Nursing Association: ANA): Hemşireliği
1965 yılında kapsamlı bir şekilde tanımlamıştır, Hemşireliğin bağımsız bir meslek olduğunu
vurgulamıştır. ANA’ya göre “Hemşirelik yardım sunan bir meslektir, bu hizmetiyle insanların
sağlık ve esenliklerine katkıda bulunmaktadır. “ANA’ya göre profesyonel hemşirelik
uygulamalarının anlamı; bedel karşılığı bakım hizmetini yerine getirme, sağlıklı/hasta bireyde
bakım ve hastalığı gözleme, riskli grup/sakatlık ya da diğer hastalıklardan koruma, ileri
görüşlülük, hemşirelik mensuplarının eğitimini sağlama, bilimsel bilgi temellerinin gelişmiş
olması, sosyal, biyolojik ve fiziksel prensiplere sahip olmak olarak sıralanabilir.
Uluslararası Hemşirelik Konseyi (International Council of Nursing-ICN): “Bireyin,
ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde
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iyileştirme ve rehabilite etmeye katışan bir meslek grubudur. Hemşire ayrıca sağlık ekibinin
tedavi edici ve eğitsel planların geliştirilmesi ve uygulanmasına katılır.
Avrupa Konseyi-Strasburg (1993): “Hemşirelik, bireylere, ailelere ve gruplara
yaşadıkları ve çalıştıkları ortamın çetin koşulları içerisinde, ruhsal ve sosyal potansiyellerini
ve bu potansiyelleri değerlendirmeleri konusunda yardımcı olmaktır”. Bunun için hemşireler
sağlığın geliştirilmesi ve korunması yanı sıra, hastalıkların önlenmesini sağlayacak işlevler
geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ): 1946 yılında hemşireyi, temel hemşirelik programını
tamamlayan ve ülkesinde hastalığın önlenmesi, hastanın bakımı ve sağlık düzeyinin
yükseltilmesi için hemşirelik alanında yeterli ve yetkili kişidir. Dünya Sağlık Örgütü (1993),
hemşirelerin işlevlerini dört ana başlık üzerinde toplamaktadır. Bu işlevler şunlardır;
- Hemşirenin birinci işlevi, korucuyu tedavi edici ya da rehabilite edici amaçlarla
bireye/hastaya, aileye ya da topluma hemşirelik bakım hizmetlerinin götürülmesi ve bu
hizmetin yöntemidir.
- Hemşirenin ikinci işlevi, hastalar ya da hizmet sunanlar ile sağlık bakımı
personelinin eğitilmesidir.
- Hemşirenin üçüncü işlevi, sağlık bakım ekibini etkin bir üyesi olarak çalışmaktır.
“Hemşirelik” tüm diğer sağlık personeli ile birlikte; bireyin, ailenin, toplumun,
fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlıklarının korunması, geliştirilmesi, hastalık halinde bireyin
bakımı ve sağlığın gelişimi için yapıcı çalışması, mesleksel araştırma yapması, mesleğin
gelişimi için yapıcı çalışması gerekli, bilimsel ilkelere, bilgiye, beceriye ve sanata dayalı bir
meslektir.
Kanada Hemşireler Birliği (Canadian Nursing Association-CNA): Hemşire
uygulamalarının gerektirdiği, kavramsal model hemşirenin uygulamalarının temelini
oluşmaktadır. Bu anlamda meslek standartları:
•
•
gerektirir.
•

Hemşirelik uygulamalarında, hemşirelik süreci etkili olarak kullanılmalıdır.
Hemşirelik uygulamaları hasta-hemşire arasındaki doğal yardım ilişkisini
Hemşire uygulamalarında profesyonel sorumlukları tamamen yerine getirir (4).

Türk Hemşireler Derneği (1981): Türk Hemşireler Derneği Eğitim Komisyonu, 1981
yılında hemşireliği şöyle tanımlamıştır: “Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve
esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik, hemşirelik
hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu
hizmetleri yerine getirilecek kişilerin eğitiminden sorumlu; bilim ve sanattan oluşan bir sağlık
disiplinidir.
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Hemşirelik toplumun her kesimin de bireyin bedensel, duygusal, akılsal ve toplumsal
sağlık gereksinimleri ışığında hemşirelik bakım planını yapan; bu planı uygulamaya koyan ve
uyguladığı bakım planını sistematik bir biçimde değerlendiren dinamik bir süreçtir.

5.4. Hemşirelik Tanımlarının Ortak Özellikleri
İlk hemşirelik tanımlarından günümüze değin incelediğimiz ve burada ele
alamadığımız diğer hemşirelik tanımlarının ortak bazı özellikler taşıdığını söyleyebiliriz.
Bunlar;
•
Bireyin tüm ekolojik çevresi içinde fiziksel, psikolojik ve sosyal özellikleri ile
bir bütün olarak ele alması, bütüncü bakım verilmesi,
•

Hemşireliğin hem bir sanat hem de bir bilim oluşu,

•

Açık bir iletişim ve iyi kişilerarası ilişki gerektirmesi,

•

Güvenlik, iyilik hali ve korunmanın birincil amaç olması,

•
Sağlık ve hastalıkla ilgili deneyimlerinde bireyin kendi bütünlüğünü koruyarak
ona yardımcı olmanın rehberlik etmesinin hemşireliğin sorumluluğu olması,
•
Ekip çalışmasının gerektiğine hemşirelik ekip üyeleri ile olumlu ilişkilerin
niteliği vurgulaması,
•
Hemşireliğin meslek olarak gelişiminin sürdürülebilmesi için meslek üyelerine
düşen sorumlulukları açıklaması,
•
Hemşirelik uygulamalarının bilimsel bir yöntemle yerine getirilebileceğini
biçimde sıralanabilir.
Son 30 yıldan bu yana yapılan çok sayıda hemşirelik tanımlarında, değişmeyen ortak
özellik, bütüncü yaklaşımla ele alınan bireyin ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve
hastalıkta iyileştirme AMAÇ/HEDEF ‘i tüm hemşirelerce bilinmektedir.
Hemşire bu amaca, ancak doğrudan ve dolaylı (türde) YARDIM ETME görev ve
işlevlerini yerine getirirken, üstlendiği rollerle ulaşılabilir.

5.5. Hemşireliğin Özellikleri/Boyutları
Bir Sanat Olarak Hemşirelik:
Bir sanat olarak hemşirelik, hemşirenin yeterli bakım verebilmesi için teknik açıdan
beceri geliştirilmesini içerir.
20 yy. ilk yarısında daha çok hastanın hastanedeki bakımı ve toplumda anne ve
çocukların bakımı olarak görülen hemşireliğin sanat yönü hâkimdi. Bu dönemde hemşirelik
111

daha çok sezgiye ve bilimden çok beceri kazanmaya temellenen bir bakım sanatı olarak
görülmüştür.
Salgın hastalıklar, savaşlar ve depresyonun hâkim olduğu ortamda bakıma ihtiyaç
duyan çok sayıda bağımlı insan bulunmaktaydı. Yarım yüzyıl öncesinde Florence Nightingale
ile hemşirelik biliminin ilk tohumlarının ekilmiş olmasına rağmen sosyal güçler hemşireliğin
bir sanat olarak gelişmesini desteklerken bir bilim olarak gelişmesini engellemişlerdir.
20 yy. ortalarından sonra hemşireliğin yenilenen sanat ve yaratıcılık yönü bilimsel
yönü ile paralel bir gelişme göstermiştir. Hemşirelik sadece bir teknik değil, zihin, ruh ve
hayal gücünün dâhil olduğu bir süreçtir. Etkili bir hemşirelik bakımının temelinde yaratıcılık,
duyarlı bir ruh ve akılcı bir mantık yatar.
Bir Bilim Olarak Hemşirelik:
Hemşirelik bir bilim olarak ise, hemşirelik bakım ilkelerinin dayandığı, üzerine
temellendiği biyolojik ve sosyal bilimleri kavraması anlamına gelir. Bu bilimler, insan
bedeninin normal fizyolojik koşullarını ve hastalık sonucu anormal oluşumunu öğrenmeyi
kapsadığı gibi, toplumsal güçlerin sağlık ve hastalık üzerindeki etkilerinin anlaşılması için
gereklidir.
Florence Nightingale (1859) hemşireliğin ilk bilimsel teorisyeni olarak tanınır.
Hemşireliği ve hemşirelik eğitimini tıptan ayrı, bilimsel bir disiplin olarak nitelemiştir.
Hemşireliği yeni bir sanat ve bilim olarak değerlendirmiştir. Bu görüşünü destekleyen en
önemli uygulaması da hemşirelik eğitimi veren okulların açılması olmuştur.
İlk dönemlerde hemşirelik kendini bilimsel bir disiplin olarak ayırmamış ve tıpta
geçerli olan bir takım ilkeleri hiç sorgulamadan kendisi içinde kullanmıştır.
Hemşirelik okullarının üniversiteler içinde kurulmasıyla hemşireler ve hemşireliğin
üzerine temellendiği temel sağlık ve insan bilimleri üzerine çalışmaya başlamışlardır.
Bir Meslek Olarak Hemşirelik:
Hemşireliğin bir meslek olup olmadığı tartışılmaktadır.
Meslek; toplumun belli bir gereksinimine yanıt verirken, uygulamalarını bilgi,
araştırma ve deney üstüne temellendirmiş; görev, yetki ve sorumlulukları yasalarla
belirlenmiş; etik/ahlak kurallarını oluşturmuş ve belli bir ücret karşılığı yapılan hizmet
türüdür.
Mesleğin genel özellikleri;
•

Hizmete yönelik bir bilgi birikiminin olması,

•

İnsanlara diğer mesleklerden farklı bir hizmet sunma,
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•

Uzun süreli bir eğitim,

•

Uygulamada standartların olması

•

Meslek üyelerinin yaptıkları uygulamalardan sorumlu olmaları,

•

Kariyer imkânı,

•

Bağımsız fonksiyon,

•

Mesleki kuruluşlar.

Hemşirelik mesleğinin, toplumda kendini meslek olarak kabul ettirmiş diğer
mesleklerle eş bir statüye erişmesi, kendi alanı içine giren işlevleri entelektüel beceriler
açısından tanımlanması, onları bağımsızca yönetmesi ve eğitim standardını yükseltmesi ile
mümkündür. Hemşirelik ancak, mesleğinin erdemlerine inanmış, bilgili, becerili, kendini
devamlı yenilemek ve geliştirmek çabası içinde olan hemşireler yerleştirerek gerçek meslek
statüsüne kavuşacaktır.
Hemşirelik bilimi; hemşireliğin zihinsel alanını yani beynini, düşünsel yanını,
Hemşirelik sanatı; hemşireliğin estetiğini, yaratıcılığını, elini, hemşirelik ruhu ise;
hemşireliğin sevgisini oluşturarak bu mesleğin “bütüncüllüğünü” sağlar.
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*HEMŞİRELİK TANIMLARININ ÖZETİ:
TEORİSYEN:

AMAÇ-YAPISI:

Hildegard Peplau (1952)

Hasta ve hemşire arasındaki kişilerarası iletişimi
vurgular.

Faye Abdellah (1960)

Tüm bireyleri hemşirelik bakımını vermeyi ve 21
hemşire sorununa dayalı problem çözmeyi vurgular.

Ida Orlando (1961)

Hasta davranışı, hemşirenin tepkisi ve hemşirenin
hareketlerinin hemşirenin durumuyla bağdaştırmayı
vurgular.

Virginia Henderson (1964) Hastanın bağımsızlığını kazanmasına yardım etmeyi ve
14 temel ihtiyacı vurgular.
Dorothy Johnson (1968)

Hasta iyileşmesini sağlamak için stresi azaltmak,
adaptasyon modelinin 7 davranışsal alt sistemini
vurgular.

Martha Rogers (1970)

Hastanın iyilik seviyesine en üst düzeyde kazanması
için yardım etmeyi vurgular.

Imogene King (1971)

Hastanın çevre ile olumlu adaptasyonu yeniden
kurabilmesine yardım etmek, hemşirelik sürecine
vurgular.

Dorothea Orem (1971)

Kendi öz bakımını kazanmada hastaya yardım etmek ve
bakım vermeyi vurgular.

Betty Neuman (1972)

Ortalama iyiliğin maksimum seviyesini korumak ve
kazanmada yardım etmek, sistem kuramlarını vurgular.

Myra Levine (1973)

İnsanın kaynaklarını optimal kullanmasına yardım etme,
adptasyon modelini vurgular.

Sister Callista Roy (1976)

Adaptasyon modelini uygular.

Madeleine
(1978)

Leininger Bakımda bireylerin kültürel farklılıklarına dikkat etme
ve etik hemşirelik bakımı sayesinde sosyal yapı
oluşturmayı vurgular.

Jean Watson (1979)

Sağlığı geliştirmeyi, korumayı ve hastalıkları önlemeyi
ve süreç aracılığı ile insan ihtiyaçlarının karşılanmasını
vurgular.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Velioğlu P (1999). Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. Alaş Ofset, İstanbul.
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Uygulama Soruları
1)
Bir bilim, bir sanat ve bir meslek olarak hemşirelik disiplininin ülkemizdeki
durumunu değerlendiriniz.
2)
Geçmişten günümüze dünyada meydana gelen sosyo-ekonomik, siyasi ve
teknolojik gelişmeleri göz önünde tutarak, hemşirelik kavramının geleceğine yönelik
tahminlerinizi tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tarih boyunca, hemşirelik mesleğinin esasını açıklamak üzere sürekli çalışmalarda
bulunulmuş, mesleğin ne olduğu, işlevleri ve rolü tam olarak tanımlama ve tanıtmaya önem
verilmiştir. Hemşirelik, geçmişten günümüze kadar sosyal, kültürel ve toplumsal değişimlerle
kendini geliştirmeyi başaran birey, aile ve toplumu bütüncü bakış açısı ile değerlendiren
uygulamalı bir sağlık disiplinidir. Hemşirelik bireye yardım etmeyi amaçlar. Bu yardım
sağlıklı bir birey için sağlığın korunması, yükseltilmesini amaçlarken; hasta bir birey için ise
gereksinimlerin karşılanması ve en kısa zamanda bağımsız hale gelmesini amaçlar.
Hemşireliğin amacı, sağlıklı/hasta bireyin gereksinimlerinin karşılanması için ona gerekli
yardımı sağlamaktır. Bu yardımı da bilimsel, hümanist ve bütüncü bakış açısı ile
gerçekleştirir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik bakımının odak noktasını oluşturur?

a)

Sağlıklı birey

b)

Hasta birey

c)

Sağlıklı/hasta birey

d)

Sağlıklı/ hasta birey, aile

e)

Sağlıklı/hasta birey, aile, toplum

2)

Aşağıdakilerden hangisi “Florence Nightingale’ in hemşirelik tanımıdır?

a)

Bireyi sağlığına kavuşturmadaki dinamik gücü gerçekleştiren kişi

b)
Bireyi iyileştirmek için çevresini düzenleme ve iyileştirme eylemini
gerçekleştiren kişi
c)

Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korumaya yardım eden kişi

d)

Hastalık halinde tedavi uygulayan kişi

e)

Bireyin biyo-fizyolojik sağlığı ile ilgilenen kişi

3)

Aşağıdakilerden hangisi “Türk Hemşireler Derneği”nin hemşirelik tanımıdır?

a)
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını sadece koruma amacına yönelik
hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinden ve
bu kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir
b)
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını sadece hastalık halinde tedavi amacına
yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması ve
değerlendirilmesinden ve bu kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık
disiplinidir
c)
Sadece hemşirelik hizmetlerini planlanması, örgütlenmesi, uygulanması ve
değerlendirilmesinden ve bu kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık
disiplinidir
d)

Bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir

e)
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve hastalık halinde
iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması
ve değerlendirilmesinden ve bu kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir
sağlık disiplinidir.
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4)
Aşağıdakilerden hangisi “Türk Hemşireler Derneği”nin hemşirelik tanımını
yayınladığı yılı gösterir?
a)

1985

b)

1984

c)

1982

d)

1981

e)

1980

5)

Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik tanımlarının ortak özelliklerinden değildir?

a)

Hemşireliğin bireyselliğe önem veren bir sağlık disiplini olması

b)

Hemşireliğin hem bir sanat hem de bir bilim olması

c)

Hemşireliğin hastalık odaklı çalışmaya önem veren bir sağlık disiplini olması

d)

Hemşireliğin açık bir iletişim ve iyi kişilerarası ilişki gerektirmesi

e)

Hemşirelik uygulamalarının bilimsel bir yöntemle yerine getirilmesi gerekliliği

6)

Hemşireliğin amacının ve işlevlerini açıklayınız.

7)

Hemşireliğin meslek olma kriterlerini karşılama durumunu açıklayınız.

8)

Roper, Logan ve Tierney’in hemşirelik tanımını açıklayınız.

9)

Madeleine Leininger’ın hemşirelik tanımını yapınız.

10)

Hemşirelik kavramını açıklayınız.

Cevaplar: 1)e, 2)b, 3)e, 4)d, 5)c
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6. HEMŞİRELİK MODEL VE KURAMLARI *

*

Bu bölüm, Doç. Dr. Hatice Kaya tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Model, Kuram Tanımı
6.1.1. Modelin Tanımı
6.1.2. Kuramın Tanımı
6.2. Kuram Türleri
6.2.1. Grand Kuram
6.2.2. Orta Ölçekli Kuramlar
6.2.3. Betimleyici/Açıklayıcı Kuramlar
6.2.4. Öngörü Kuramları
6.3. Model ve Kuram Arasındaki Farklar
6.4. Hemşirelik Model ve Kuramlarının Yararları
6.5. Hemşirelikte Yararlanılan Hemşirelik Dışı Kuramlar
6.5.1. Sistem Kuramı
6.5.2. Temel İnsan Gereksinimleri Kuramı
6.5.3. Gelişim Dönemlerini Temel Alan Kuramlar
6.5.4. Psiko- Sosyal Kuramlar
6.6. Hemşirelik Model ve Kuramlarına Örnekler
6.7. Hemşirelik Kuramlarının Sınıflandırılması
6.8. Kuramların Hemşirelik Bilgisi, Uygulamaları ve Araştırmaları ile İlişkisi
6.9. Kuramların Analizi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Model ve kuramı tanımlayınız.

2)

Model ve kuram farklı kavramlar mıdır? Tartışınız

3)

Model ve kuramların hemşirelikteki önemini tartışınız

4)

Hemşirelikte hemşirelik dışı kuramlardan nasıl yararlanılmıştır? Tartışınız

5)

Hemşirelik model ve kuramlarına örnekler veriniz.

6)

Hemşirelik kuramlarını nasıl sınıflandırabilirsiniz?

7)
açıklayınız
8)

Kuramların hemşirelik bilgisi, uygulamaları ve araştırmaları ile ilişkisini
Kuramların analizi nasıl yapılır? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Hemşirelik model
ve kuramları

Model ve kuramı
tanımlayabilmek,

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik model
ve kuramları

Kuramın bileşenlerini
açıklayabilmek,

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik model
ve kuramları

Kuram türlerini
tanımlayabilmek,

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik model
ve kuramları

Hemşirelikte yararlanılan
hemşirelik dışı kuramları
açıklayabilmek,

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik model
ve kuramları

Hemşirelik model ve
kuramlarını örneklerle
açıklayabilmek,

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik model
ve kuramları

Hemşirelik kuramlarını
sınıflandırabilmek,

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik model
ve kuramları

Kuramların hemşirelik bilgisi, Okuyarak/Araştırarak
araştırmaları ve uygulamaları
ile ilişkisini yorumlayabilir,

Hemşirelik model
ve kuramları

Model ve kuramların analiz
yöntemlerini açıklar ve
hemşirelik kuramlarını bu
yöntemler doğrultusunda
analiz edebilmek.

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Açıklama

•

Analiz

•

Hemşirelik kuramları,

•

Hemşirelik modelleri

•

Hemşirelik paradigmaları

•

Kavram

•

Kuram,

•

Sınıflama

•

Tanımlama
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Giriş
Hemşireliğin mesleki gücü, kuramsal bilginin kullanılması ile artırılabilir. Model ve
kuramlar, sistematik olarak geliştirilen ve eleştirel düşünme becerisi doğrultusunda karar
vermeyi sağlayan rehberlerdir. Aynı zamanda model ve kuramlar, mesleğe ait araştırmalara,
meslek eğitimine ve mesleğe ilişkin uygulamalara rehber olarak mesleki otonominin
gelişimine katkıda bulunur. Sonuç olarak model/kuram geliştirme çalışmaları, analitik
beceriler, eleştirel düşünme yeteneği kazandırarak ve bu yönde rehberlik ederek, mesleki
uygulamalarda, eğitimde ve araştırmalarda değerlerin ve varsayımların açıklanmasını sağlar.
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6.1. Model, Kuram Tanımı
6.1.1. Modelin Tanımı
Modelin sembolik formu, tıpkı model uçaklarda olduğu gibi, sözcükleri, matematiksel
işaret sistemini veya fiziksel materyali içerebilir. Modeller, doğrudan gözlemlenemeyen veya
zihinde canlandırılamayan kavramları anlamada yararlıdır. Örneğin; bir planatoryuma (uzay
gözlemlerinin öğretildiği, uzay simülasyonlu özel salonlara) giden bir kişi evren hakkında
daha iyi bilgi ve anlayışa sahip olur, çünkü normalde tüm evreni çıplak gözle görüp kavramak
mümkün değildir. Kuramlar sıklıkla, modeller aracılığı ile grafiksel olarak gözle görülür, elle
tutulur hale getirilir.
Hemşirelik modelleri soyuttur ve hemşireliğin önemli kavramları arasındaki ilişkiyi
gösterir. Hemşirelik modelleri, hemşirelik biliminin insan, çevre, hemşirelik ve sağlığa ilişkin
bakış açısını, belli hemşire kuramcıların nasıl tanımladığını gösterir.
Modeller üç temel bileşen üzerine kurulur. Bunlar;
1. Modelin temellendiği inançlar ve değerler,
2. Uygulama hedefleri veya uygulayıcının neyi başarmayı amaçladığı,
3. Uygulayıcının bu hedeflere ulaşmak için geliştirdiği bilgi ve becerilerdir.

6.1.2. Kuramın Tanımı
Kuram sözcüğü Yunanca’da “görüş” anlamına gelen “theoria” sözcüğünden gelir.
Teorinin sözlük anlamı, olayları açıklayan genel ilkelerdir. Kuramlar kavramlara anlam
kazandıran ve onları çok yönlü düşündüren ve aralarında ilişki kuran bir sistematiktir.
F.N. Kerlinger’e göre kuram, olgu ve olayları açıklamak ve tahmin etmek için,
değişkenler arasındaki ilişkileri belirleyen, olgu ve olayların bir görüntüsünü içeren, birbiri ile
ilişkili kavram, tanım ve önermeler dizisidir.
Bazı kuramlar, herhangi bir tahminde veya öngörüde bulunma niyeti taşımaz, yalnızca
açıklamalar biçiminde tasarlanmıştır. Evrim kuramı buna örnek olarak verilebilir. Diğer bazı
kuramlar öngörüde ve tahminde bulunma amacıyla tasarlanmıştır ve kontrol sağlamazlar.
Örneğin yeryüzü katmanlarının tektonik hareketleri kuramı belki gelecekte jeoloji
uzmanlarının olası depremleri önceden tahmin etmelerine katkı sağlayabilir, ancak bugün
insanoğlunun depremler üzerinde kontrol sağlaması mümkün olmayabilir.
Kuramların temel özellikleri;
1.
Kuramlar, belli olguya değişik bakış açısı getirir, üretmek için kavramlar
arasında ilişki sağlar.
2.

Kuramlar mantıklı olmalıdır.
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3.

Kuramlar test edilebilir hipotezler için temel oluşturmalıdır.

4.
Kuramlar, bir disiplinin geçerliğini saptamak için yaptığı araştırmalar ile
bilimsel bilgi içeriğinin artmasına katkıda bulunur.
5.
olmalıdır.
6.

Kuramlar uygulayıcılar tarafından uygulamayı geliştirmek üzere kullanılabilir
Kuramlar diğer geçerli kuram, yasa ve ilkelere uygunluk göstermelidir.

6.2. Kuram Türleri
Kuramlar amaçlarına ve büyüklüğüne göre dört ayrı grupta sınıflandırılır;

6.2.1. Grand Kuram
Grand kuram kapsam olarak çok büyük, karmaşıktır. Bu nedenle daha ileri özel
araştırmaları gerektirir. Bir grand kuram, özellikle hemşirelik uygulamalarına temel olmaz,
ama hemşireliğin temellendiği soyut kavramların esas yapının oluşmasını sağlar.
6.2.2. Orta Ölçekli Kuramlar
Bu kuramlar kapsam ve soyut kavram açısından daha sınırlıdır. Bu kuramlar belli bir
fenomenin uygulamaya nasıl aktarılacağını gösterir. Orta ölçekli kuram içindeki
birfenomen,inkontinansgibi boşaltım aktivitesine yönelik bir sorun olması durumunda, sosyal
destek, yaşam kalitesi ve bakım gibi geniş oranda hemşirelik bakımının yansımalarını
gösterir.

6.2.3. Betimleyici/Açıklayıcı Kuramlar
Kuram gelişim sürecinin ilk basamağıdır. Fenomenin oluşturulma nedenini ve
sonuçlarını tanımlar ve yorumlar. Bu kuramlar hemşirenin önceden tahminde bulunduğu
fenomenin birbirleriyle olan ilişkisini açıklar. Örneğin, kuram oluşturulması ve gelişmesi,
uzun bir zaman dilimi içerisinde olgunlaşması ile ortaya çıkar. Betimleyici kuramlar doğrudan
hemşirelik girişimlerini belirlemez ama bireyin tanılanmasında hemşireye yol gösterir.

6.2.4. Öngörü Kuramları
Bu kuramlarbir fenomenin veya hemşirelik uygulamalarının sonuçlarını önceden
tahmin eder ve belirler. Hemşirelikte, öngörü kuramları sonuçların hangi şartlar altında
oluşacağını açıklar. Öngörükuramları, uygulanan hemşirelik girişiminin sınanmasının
sonuçlarını önceden tahmin eder. Bu kuramlar hemşirelik uygulamalarının araştırmalarla test
edilmesini sağlar.
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6.3. Model ve Kuram Arasındaki Farklar
•

Kuramda olguların açıklama ve tahmin etme özelliği vardır.

•

Kuramlar, modellere göre savundukları konularda daha etkilidirler.

•
Kavramsal modeller tek başına kuram sayılmazlar, ancak kuramların
çekirdeğini oluşturabilirler.
•
Hemşireliğin kavramsal modelleri, hemşirelik kuramının gelişmesinde bir
başlangıç noktası olarak düşünülebilir.
•
Modeller kapsamlı olduklarından araştırmalarla test edilemezler, kuramlar daha
spesifik oldukları için araştırma ile test edilebilirler.

6.4. Hemşirelik Model ve Kuramlarının Yararları
•
Hemşirelik bakımının yönetimini, uygulanmasını, eğitimini ve araştırmalarını
geliştirmek için bilgi sağlar ve bu alanlara bir rehber olarak hizmet eder,
•
Hemşirelik uygulamasını, araştırmasını ve eğitimini yasal düzenlemelerle kesin
ve açık olarak belirler,
•
Hemşireliğin bakım, eğitim ve araştırmadaki kalitesini ölçmek için ölçütlerin
belirlenmesine katkı sağlar,
•

Hemşirelik eğitimi için uygun müfredat programı geliştirmeyi kolaylaştırır,

•
Hemşirelik uygulamalarını geçerli kılmak ve kanıt temelli hemşirelik
uygulamaları için kullanılacak araştırma yöntemlerini ve araçlarını tanımlar,
•

Hemşireliğin rollerini ve çalışma alanlarını tanımlar,

•

Hemşirelik rollerinin, işlev ve uygulamalarının algılanmasına yardım eder,

•
Hemşirelere analitik düşünme, hemşirelikte amaç belirleme ve geliştirme
yeteneği kazandırır,
•

Teori ve uygulamayı birleştiren bir araç rolü oynar,

•
Uygulamadaki durumlara ilişkin öğeler ve bunların birbiri ile ilişkileri
konusundaki düşüncelere açıklık getirir,
•
Hemşireler arasında inanç ve değer bütünlüğünü sağlar, ortak bir hemşirelik
felsefesinde buluşturur,
•

Hemşireler arasında bakımı olumsuz etkileyebilecek fikir ayrılıkları azalır,
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•
Hemşirelerin birbiri ile daha anlamlı iletişim kurmalarına yardım eder, ortak
bir dil gelişir,
•

Hemşirelik araştırmalarının artmasına ve gelişmesine katkıda bulunur,

•

Hizmet alan bireyin bakım ve tedavisinde tutarlı bir şekilde süreklilik sağlanır,

•
anlayabilir,
•

Diğer sağlık ekibi üyeleri hemşireliği, hemşirelik amaçlarını ve bakımı daha iyi
Hemşireliğe bir meslek olarak gerekli olan otonomiyi kazandırır.

6.5. Hemşirelikte Yararlanılan Hemşirelik Dışı Kuramlar
Hemşirelik dışı birçok kuram, yıllardan beri hemşirelik uygulamalarında bilgi kaynağı
olmuştur. Sistem, temel insan gereksinimleri, gelişim dönemleri ve psikososyal kuramlar
hemşirelik model ve kuramlarının gelişiminde ağırlıklı olarak kullanılmıştır.

6.5.1. Sistem Kuramı
Sistem ayrı ayrı bileşenlerden oluşur. Bu bileşenler ortak bir amaç için birleştirilir ve
bir bütün haline gelir. Kapalı ve açık olmak üzere iki tür sistem vardır. Açık sistemde birey
çevresiile sürekli bir etkileşim içindedir. Kapalı sistemde ise çevre ile etkileşim yoktur. Kapalı
bir tüp içindeki kimyasal reaksiyon kapalı sisteme örnek olarak verilebilir.
Tüm sistemlerde olduğu gibi hemşirelik sürecinin de belirli bir amacı vardır.
Hemşirelik sürecinin amacı, hemşirelik bakımının bireyselleştirilmiş şekilde sunulmasını
organize eder. Sistemlerde olduğu gibi hemşirelik sürecinde de girdi, çıktı, geribildirim ve
dönüşüm vardır. Girdi, hemşirelik sürecinde bireyin tanılanmasından elde edilen bilgilerdir.
Çıktı, sistemin sonucunda ortaya çıkan üründür ve hemşirelik bakımı sonucunda bireyde
ortaya çıkan durumdur. Geribildirim ise, işlevsel sonuçların sisteme nasıl hizmet ettiği
hakkında bilgi verir. Hemşirelik sürecinde geribildirim, hemşirelik girişimlerine karşı bireyin
yanıtlarıdır. Dönüşüm ise, sistem içindeki süreçtir. Hemşirelik süreci ile ilişkilendirmek
gerekirse, belirli sağlık sorunlarına yönelik verilen hemşirelik bakımı ve elde edilen
sonuçlardır. Fiziksel harekette bozulma sorunu olan bir bireyin, planlı hemşirelik bakımı
sonucunda basınç yaralarının azalması örnek olarak verilebilir.
Bazı hemşirelik kuramları sistem kuramını temel alır. Örneğin; Neuman insanı tüm
yönleriyle tanımlayarak, insanın açık bir sistem olduğunu savunur. Açık sistemde insan çevre
ile sürekli etkileşim içindedir. Hem iç, hem dış çevrede bireyin iyilik durumunu etkileyen
stresörler vardır.

6.5.2. Temel İnsan Gereksinimleri Kuramı
Maslow’un temel insan gereksinimleri hiyerarşisi beş basamaktan meydana gelir. İlk
basamağı, su, hava, yiyecek, boşaltım gibi en temel fizyolojik gereksinimler oluşturur. İkinci
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basmakta güvenlik ve korunma gereksinimi, üçüncü basamakta sevgi, saygı kabul edilme ve
ait olma gibi sosyal gereksinimler, dördüncü basamakta takdir edilme, kişiliğine saygı
gösterilmesi ve değer verilmesi, son basamakta ise kendini gerçekleştirme yer alır. Maslow’un
temel insan gereksinimleri hiyerarşisi hemşirelik bakımını planlarken önceliklerin
belirlenmesinde kullanılır. Bireyin temel fizyolojik ve güvenlik gereksinimleri her zaman
bağımsızlığın desteklenmesinde önemli önceliklerdendir. Herhangi bir gereksinim birinden
daha önce veya sonra olabilir, bu nedenle öncelikler bireye özgü farklılık gösterir.

6.5.3. Gelişim Dönemlerini Temel Alan Kuramlar
İnsanın büyümesi ve gelişmesi doğumdan ölüme kadar uzanan bir süreçtir. Bu
kuramlar bireyin yaşamının her aşamasını açıklar ve yaşamı ile ilgili bazı öngörüleri tanımlar.

6.5.4. Psiko- Sosyal Kuramlar
Hemşirelik bireyin fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel, gelişimsel ve spiritüel
gereksinimlerini karşılamada diğer disiplinlerden yararlanır.

6.6. Hemşirelik Model ve Kuramlarına Örnekler
•

Florence Nightingale’in Kuramı

FlorenceNightingale’in çevre kavramı hemşirelik bakımı odaklıdır ve hastalıkların
erken dönemde önlenmesinde önemli rol oynadığını savunmuştur.
Nightingale hemşireliği sadece tedavi yapmakla sınırlamamış, temiz hava,
aydınlanma, sıcaklık, temizlik, sessiz ortam ve yeterli beslenmenin tedaviye uyumu
kolaylaştırdığını savunmuştur. Kırım Savaşı’nda yaptığı gözlem ve çalışmalar sonucunda
bireyin sağlık durumunun çevreden etkilendiğini, sanitasyon ve hijyenin sağlık üzerinde etkili
olduğunu göstermiştir.
Nightingale’in öngörüye dayanan kuramı hemşireleri bireyi, çevresi ile bütün olarak
düşünmeye teşvik etmiştir. Temel kavram ve ilkeleri hemşirelik uygulamalarını tanımlar ve
biçimlendirir.
•

Peplau’nun Kuramı

HildegardPeplau’nun kuramı birey, hemşire ve karşılıklı etkileşim sürecine odaklanır.
Sonuç hemşire-hasta ilişkisidir. Hasta, gereksinimi olan bir birey ve hemşire terapotik ve
kişilerarası bir süreçtir. Hemşirenin amacı, hasta bireyi ve ailesini eğitmek ve bireyin üst
düzey kişilik gelişimine ulaşmasına yardım etmektir.
Hemşire-hasta ilişkisinin geliştirilmesinde, hemşire bir kaynak kişi, bir danışman, bir
vekil olarak yer alır. Örneğin, hasta yardım aradığında, hemşire hasta ile öncelikle sorunun
doğasını tartışır ve olası çözümleri birlikte belirler. Birey gereksinimlerini karşılamada bu
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ilişkiden yararlanır, hemşire de bireyin sağlık sorunu ile ilişkili anksiyetesini azaltmaya
yönelik yardım eder.
Peplau’nun kuramında hemşire-hasta ilişkisi esastır vebu ilişki bireyin
gereksinimlerinde “üst düzey bir güç” oluşturur. Hemşire-hasta ilişkisinin evreleri;
oryantasyon, kimliklerin ortaya çıkması (tanıma), yararlanma ve çözülmedir.
•

Henderson’ın Kuramı

Virginia Henderson hemşireliği “sağlık, iyileşme ya da huzurlu ölüme katkı
sağlayamak yada bireyin yeterli güce, isteğe ve bilgiye sahip olduğunda tek başına
gerçekleştirebileceği aktivitelerin yerine getirilmesinde sağlıklı ya da hasta bireye destek
olmak” şeklinde tanımlamıştır. Henderson’ın kuramı fizyolojik, psikolojik, sosyokültürel,
spiritüel ve gelişimsel boyutları içeren 14 temel insan gereksinimine dayalıdır. Hemşire ve
birey bu gereksinimleri karşılamak ve birey merkezli hedeflere ulaşmak için birlikte çalışır.
•

Rogers’ın Kuramı

Martha Rogers bireyi (üniter insan varlığı), evren ile birlikte bir enerji alanı olarak ele
alır. Birey, çevreyle sürekli etkileşen, kişisel bütünlüğe sahip ve parçaların toplamından daha
çok özellikler gösteren, birleştirilmiş bir bütündür. Üniter insan varlığı modelde tanımlanan
dört enerji alanıdır ve parçalardan tahmin edilemeyen bütüne özgü özellikleri göstermektedir.
Rogers’ın kuramının 4 boyutu (enerji alanları, açıklık, organizasyon, çok boyutluluk) insan
gelişimi ile ilgili ilkelerin oluşmasına yardım eder.
•

Orem’in Kuramı

DorotheaOrem’in“Öz-Bakım Eksikliği Kuramı” bireyin öz-bakım gereksinimlerine
odaklanır. Orem öz-bakımı, yaşamı, sağlığı, gelişimi ve iyilik halini sürdürmek için, bireyin
kendine yöneltilen öğrenilmiş, hedef odaklı bir aktivite olarak tanımlar.Orem’in kuramının
hedefi, bireye öz-bakımını karşılamasında yardımcı olmaktır. Hemşirelik bakımı, bireyin
biyolojik, fizyolojik, gelişimsel ya da sosyal gereksinimlerini karşılayamadığında gereklidir.
Hemşire bireyin öz bakımını ne kadar yapabildiğini, gereksinimlerini neden yerine
getiremediğini ve bu gereksinimlerini karşılayabilir hale gelmesi için neler
yapılabileceğinibelirler. Hemşirenin amacı, bireyin bu gereksinimlerini karşılayabilme
becerisini arttırmaktır.
•

Leininger’inKuramı

Leininger’inKültürel Bakım Çeşitliliği ve Evrenselliği Kuramı,hemşireliğin
özününbakım olduğunu ve hemşireliğin kendine özgü, üstün ve eşsiz özellikleri olduğunu
ifade eder.Bireyin dini, politikalar, kültür ve gelenekler gibi sosyal yapıya yönelik etkenler
bakımı ve bireyin sağlık/hastalık örüntüsünü etkileyen önemli güçlerdir. Leininger’in
kuramının hedefi, bireye kültürüne özgü hemşirelik bakımı sunmaktır. Farklı kültürdeki
bireye bakım vermek için hemşire, bireyin kültürel geleneklerini, değerlerini, inançlarını
bakım palanına katmalıdır.
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•

Roy’unKuramı

SisterCallistraRoy’unAdaptasyon Kuramı,bireyi uyum sağlayan bir sistem olarak ele
alır. Roy’un kuramına göre hemşireliğin amacı, fizyolojik gereksinimlerde, kendini
algılamada, rollerini yerine getirmede ve sağlık hastalık durumundaki değişimlere bireyin
uyum sağlamasına yardımcı olmaktır. Hemşirelik bakımına gereksinim, bireyin iç ve dış
gereksinimlerine uyum sağlayamadığında ve adapte olamadığında ortaya çıkar. Tüm
bireylerin,temel fizyolojik gereksinimlerini karşılaması, olumlu bir benlik algısı geliştirmesi,
sosyal rollerini yerine getirmesi, bağımlılık ve bağımsızlık arasında bir dengeye ulaşması
sağlanmalıdır.
Hemşire, bireyde hangi isteklerin sorunlara neden olduğunu, bireyin onlara nasıl uyum
sağladığını belirler ve uyum sağlamasında yardımcı olur. Örneğin, çok fazla kan kaybetmiş ve
düşük hematokrit seviyesine sahip olan ameliyat sonrası dönemdeki hasta, yorgunluğa uyum
sağlamak için hemşirelik girişimlerine gereksinim duyar. Hemşire bireye yeterli dinlenme
aralıkları sağlayacak girişimler planlar.
•

Watson’un Kuramı

Jean Watson’un Benötesi (Ego) Bakım Felsefesi, yaşamın insani yönü ile ilgi
hemşirelik uygulamalarının sonucunu açıklar. Hemşirelik uygulamalarının amacı sağlık,
hastalık ve insan davranışları arasındaki ilişkiyi anlamaktır. Bu yüzden hemşirelik, sağlığı
geliştirmek ve yeniden kazanmak ile ilgilidir.
Watson’un kuramı,bireyin sağlığını kazanması ve sürdürmesi ya da huzur
içinde ölmesineyardım etmeyi içerir. Bu bakım süreci hemşirenin, insan davranışları ve
insanların mevcut ya da olası sağlık sorunlarına verdiği yanıtlar hakkında bilgi sahibi
olmasını, bireysel gereksinimleri ve bireyin güçlü ve zayıf yönlerini saptayabilmesini
gerektirir. Ayrıca hemşire birey ve ailesine konfor sağlar, şefkat ve empati gösterir.
•

Benner ve Wrubel’in Kuramı

Patricia Benner ve Judith Wrubel tarafından geliştirilen kuramın temeli bakımdır.
Bakım uyum için olasılıkları üretir, diğer bireylerle ilgilenme ve iletişime geçme olasılıklarını
ve yardımın alınması/verilmesi olanağını sağlar. Bakım, bireyler,olaylar, planlar ve insanları
ilgilendiren her şeydir. Bakım bir iletişim ve geniş ölçüde bir katılım sunar. Benner ve Wrubel
kişisel ilgiyi hemşirelik uygulamalarının özünde olan bir özellik olarak ele alır.
•

Roper, Logan ve Therney’in Kuramı

Roper, Logan ve Therney Yaşam Modeline dayalı geliştirdikleri “Hemşirelik
Modeli’nde” hemşirelikte insani özelliklere dayalı bakımın verilmesine odaklanmış,
gözlemlerin ölçülebilir olay ve aktivitelerin gerekliliğine inanmış ve hemşirelik hizmetlerini
bu inançlara temellendirmişlerdir.
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Sağlık Bakımı Sisteminin tüm hizmet alanlarına entegre edilebilen ve hümanist ve
bütüncül bir yaklaşımla birey merkezli bakımı ele alan bu model, bakımda bireyin katılımını
öngörmektedir.
Modelin beş temel öğesi; yaşam aktiviteleri, yaşam süresi, bağımlılık-bağımsızlık
dizgesi, yaşam aktivitelerini etkileyen faktörler ve bireye özgü hemşirelik bakımıdır.
6.7. Hemşirelik Kuramlarının Sınıflandırılması
Tüm kuramcıların hemşireliği ele alışlarında ortak yönler şöyle özetlenebilir;


Birey kendi sorumluluğunu alıncaya kadar onun sorumluluğunu üstlenme,


Sağlığın sürdürülmesi ya da yeniden kazanılması için çevreyi kontrol etme ya
da değiştirme,


Belirli amaçlara ulaşmada bireye yardımcı olma.

Pek çok kuram hemşireliğin doğasını, bakımı, bireyi, hasta-hemşire etkileşiminin
yapısını, bu etkileşimin gerçekleştiği ortamı yani çevreyi ve sağlığı, kuramcının algılaması ile
tanımlanır. Bu nedenle hemşirelik alanında geliştirilmiş kuramlar farklı gruplarda
sınıflandırılabilir.
Hemşirelik alanında geliştirilmiş kuramlar hemşirelik işlevlerine, ilkelerin
genellemesine, hemşirelik tanımlarına ve kendilerini besleyen temel felsefi akımlara göre
sınıflandırılabilir.
Hemşirelik kuramları hemşirelik tanımlarına göre 4 farklı grupta sınıflandırılabilir.
Her grup hemşireliği farklı bir boyutu ile ele alan kuramcılardan oluşur.
1.
Hemşireliği sanat ve felsefe yönü ile tanımlayan kuramcılar;Nightingale,
Abdellah, Widenbach, Hall, Henderson, Leininger, Orem, Watson, Adam, Parse.
2.
Hemşireliği kişiler arası ilişkiler yönü ile tanımlayan kuramcılar;Peplau,
Orlando, Travelbee, King, Barnand, Reihl,Erikson-Swain-Tomlin.
3.
Hemşireliği enerji alanları yönü ile tanımlayan kuramcılar;Levine, Fitzpatrick,
Rogers, Newman.
4.

Sistem kuramcıları;Newman, Roy, Johnson.

Kuramlar temel aldığı felsefi görüşler açısından ele alındığında şu şekilde
sınıflandırılabilir;
1.
Gereksinim kuramları;bu kuramlar bireylerin fiziksel ve mental
gereksinimlerini karşılamak için bireylere yardım etmeye temellendirilmiştir. Örneğin;
Henderson, Roper-Logan-Tierney.
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2.
Etkileşim kuramları; bakım sürecine ve hemşire/hasta arasındaki ilişkinin
devamlılığına yoğunlaşmıştır. Örneğin; Peplau, Orlando, King.
3.
Bakımın sonucunu temel alan kuramlar: Bakımın yeterliliğine ve bireyin
sonuçta memnun olup olmadığına önem vererek bunu hemşirenin sorumluluğu olarak
görürler. Örneğin; Neuman, Roy, Levin, Rogers.
6.8. Kuramların Hemşirelik Bilgisi, Uygulamaları ve Araştırmaları İle

İlişkisi

Kuram ve araştırma farklı işleyişler olarak görülebilmelerine rağmen, kuram ve
araştırma bilimsel sürecin bağımsız bileşenleri olarak kabul edilir. Kuramlar, hemşirelik
araştırmalarına yön verir. Bir kuramda yer alan bileşenler arasındaki ilişki, hemşirelik
fenomenini algılamak için oluşturulan araştırma sorularının yürütülmesine yardım eder.
Örneğin Orem’inözbakım eksikliği kuramı, hemşire araştırmacıları özbakımı geliştirecek
yaklaşımları test etmeye yönlendirir.
Hemşirelik kuramları ve araştırmaları arasındaki ilişki bir disiplinin bilgi temelini
oluşturmayı sağlar. Daha çok çalışma yapıldığında disiplin, bir kuramın hasta bireyin
bakımını geliştirecek bilgiyi sağlamada hangi ölçüde kullanışlı olduğunu öğrenir.
Kuramı test eden araştırmalar, bir kuramın hemşirelik olgusunu ne kadar doğru
tanımladığını belirler. Araştırmacı bireyin olguyu nasıl tanımladığına yönelik bir öngörüye
sahiptir ve araştırmacı kuramın varsayımlarını test etmek için araştırma sorularını ya da
hipotezlerini üretir.
Kuramdan üretilen ya da kuramı test eden araştırma, hemşirenin bilimsel bilgi tabanını
geliştirir. Sonuçta, hemşireler araştırmaya dayalı girişimleri uygulamayla bütünleştirir.
Araştırma aktiviteleri sürdüğünde, sadece hemşireliğim bilimselliği ve bilgisi artmaz, aynı
zamanda hasta bireylere de en iyi kanıta-dayalı uygulamalar ile hemşirelik bakımı sunulur.
Kuramlar genellikle hemşirelik bilgisinin uygulamaya aktarılmasında kullanılır. Bir
kuramın uygulamaya aktarılması, profesyonel hemşireliğin temelini oluşturur. Hemşirelik
süreci kişisel gereksinimleri belirler ve sağlıklı çevrenin oluşturulmasında kullanılır.
Hemşirelik süreci, bakımın merkezi olmakla birlikte hemşirelik kuramı değildir. Hemşirelik
süreci bireyin hemşirelik bakımını sistematik bir şekilde almasını sağlar. Oysa
kuramlar/modeller hemşirelik sürecinin nasıl kullanılacağını gösterir. Örneğin; bir kuram
hemşirelik bakımına, bireyin gereksinimlerini belirleyerek, bakımı planlayarak, bireye özgü
hemşirelik girişimlerini belirleyerek, bireyin sağlık sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini
tanımlayarak etkiler. Kullanışlı kuramlar, bireye uyarlanabilir ve tüm bakım gereksinimlerinin
karşılanmasını sağlar.
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6.9. Kuramların Analizi
Analizler hemşirelik uygulama, araştırma, eğitim ve yönetiminin içinde yer alan
kuramsal çalışmaların kullanılabilmesinde önemli bir süreçtir. Kuramsal analizler, kuramsal
bilginin kazanılması ya da kullanılabilmesini sağlayan bir süreçtir. Her bir kuramsal
çalışmanın analizi için gerekli kriterler; “netlik, sadelik, genellenebilirlik, deneysel kesinlik ve
erişilebilir sonuçlar” dır. Çalışmaları öğrenebilmek için bu süreç oldukça yararlıdır ve hemşire
bilimciler için elzem bir öneme sahiptir.
•

Netlik

Bu kuram ne kadar nettir?
Tutarlılık, anlamsal ve yapısal netlik önemlidir. Buna ulaşmak için, ana kavramlar, alt
kavramlar ve onların tanımları kesinleştirilmelidir. Kelimelerin, felsefi olarak, kavramsal
modeller veya kuramlar çerçevesinde dikkatlice ve mevcut disiplin ile işkili yani ona özel
şekilde tanımlanması gereklidir. Şekiller ve örnekler, net olarak görmeye olanak sağlamalı ve
tutarlı olmalıdır. Gelişmeler mantıksal olarak açıklanmalı ve varsayımlar ise kuramın amaçları
ile tutarlı olmalıdır.
•

Sadelik

Bu kuram ne kadar sadedir?
Chinn ve Kramer (2004), hemşirelerin uygulamalarına rehber olması için, orta düzey
kuramlar gibi kuramın basit formlarına gereksinim duyduklarını belirtmiştir.
Bir kuramın bilimsel yönden basit olması beklenmektedir. Aynı olguyu açıklayan iki
kuram varsa, bunlar olguların sonuçlarının doğru olarak test edilmesini sağlıyor ve benzer
belirtilerle destekleniyorsa, bu iki kuramdan basit olan (daha az hipotez ileri süreni) tercih
edilir.
Chinn ve Jacobs’a göre hemşireler, uygulamalarında kullanacakları basit kuramlara
gereksinim duymaktadır. Argyis ise, bir kuramın geniş kapsamlı ve somut olması gerektiğini,
mümkün olduğunca en az kavram ve kavramlar arası ilişkilerle açıklanması gerektiğine
dikkati çekmiştir. Buna karşılık Ellis, kuramın anlamlı olabilmesi için karmaşık olması
gerektiğine inanır.
Reynolds az sayıda kavramla ifade edilen kuramların yeterli olmadığını belirtir, ona
göre, en kullanışlı kuramlar, anlam üzerinde en fazla düşünce oluşturan kuramlardır. Walker
ve Avant’a göre, içerik geniş olsa bile kuramın basitliği önemlidir.
•

Genellenebilirlik

Bu kuram ne kadar genellenebilir?
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Bir kuramın genellenebilirliğinin tanımlanması için, kuramın içindeki kavramların
kapsamı ve hedefleri araştırılır. Daha sınırlı kavramları ve hedefleri olan, daha genellenebilir
bir kuramdır. Chinn ve Kramer (2004), kuram çalışmalarında, kullanımında, sınırlandırmanın
gerekliliğine inanır. Son yıllarda, bir kuramının kapsamının önemi daha iyi anlaşılır duruma
gelmiştir.
•

Deneysel Kesinlik

Bu kurama nasıl ulaşılabilir?
Hardy, kanıtların kuramı destekleme derecesinin ampirik kesinlik göstergesi olduğunu
belirtmektedir ve teorik sav ile deneysel kanıtlar arasında bir karşılaştırma yapılmasına
katılmaktadır. Reynolds, bir kişinin objektif deneysel veriler ile belirli bir teori arasındaki
uygunluğu analiz edebileceğini savunur. Aynı zamanda, bilim insanlarının elde ettikleri
sonuçları kendileri için değerlendirip doğrulayabileceklerini ifade eder.
Walker ve Avant’a göre, bir kuram hipotez ileri süremiyorsa, bu kuramın bilime yararı
olamaz.Chinn ve Jacobs’a göre kuram, araştırma ve uygulama ile birleştirildiğinde, hemşirelik
kuramları araştırmaların test edilmesine imkan vermeli ve uygulamaya rehber olmalıdır.
•

Erişilebilir Sonuçlar

Bu kuram ne kadar önemli?
Chinn ve Kramer (2004), eğer, araştırma, kuram ve uygulama birbiri ile anlamlı bir
ilişki içinde ise, sonrasında hemşirelik kuramının test edilmesi gerektiğini, araştırmalar ve
analizlerin sonuçlarının uygulama bilgisine rehber olduğunu ifade eder. Bu bağlamda,
hemşirelik kuramı, araştırma, uygulama, yeni fikir üretiminde rehber olur ve hemşireliğin
diğer disiplinlerden farklılığını ortaya koyar.
Ellis’e göre kuramlar bilgiyi ortaya çıkarmalıdır. Hemşireler, bunları izlemeye zaman
ayırmalıdırlar. Hardy, hemşirelik mesleğinin mevcut kuramlarının, belirli sonuçların
öngörülmesinde ve istenen sonuçların başarılmasına yönelik durumların kontrolünde
kullanılması gerektiğine inanmaktadır.
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Uygulamalar
1)

Konu ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
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Kaya, H,Yalçın AN&Eskimez Z; Hemşirelik Model veKuramları, içinde; Hemşirelik
Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Editör:Aştı Türkinaz Atabek, Karadağ Ayişe, Akademi
Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2013
Potter, P. & Perry, A.G; Fundamentals of NursingCocepts, ProcessandPractice, 7th
Edt. MosbyYearBook, StLous. 2009.
Velioğlu P; Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Alaş Ofset, İstanbul,1999.
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Uygulama Soruları
1)
Hemşirelik
model
ve kuramlarının
araştırmalarına ve eğitime katkılarını tartışınız.
2)

hemşirelik

uygulamalarına,

Model ve kuramların analiz kriterlerini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hemşirelik model ve kuramları hemşirelik uygulanmalarını, eğitimini ve
araştırmalarını geliştirmek için bilgi sağlar ve bu alanlara bir rehber olarak hizmet eder.
Kuramcılar hemşireliğin doğasını, bakımı, bireyi, hasta-hemşire etkileşiminin yapısını, bu
etkileşimin gerçekleştiği ortamı yani çevreyi ve sağlığı, kendi algılamalarıyla tanımlarlar.
Birçok hemşirelik dışı kuram, hemşirelik model ve kuramlarının geliştirilmesinde bilgi
kaynağı olmuştur. Sistem, temel insan gereksinimleri, gelişim dönemleri ve psikososyal
kuramlar hemşirelik model ve kuramlarının gelişiminde ağırlıklı olarak kullanılmıştır.
Kuramsal analizler, kuramsal bilginin kazanılması ya da kullanılabilmesini sağlayan
bir süreçtir. Her bir kuramsal çalışmanın analizi için gerekli kriterler; “netlik, sadelik,
genellenebilirlik, deneysel kesinlik ve erişilebilir sonuçlar”dır. Model ve kuramları bu
doğrultuda incelemek hemşire bilimciler için elzem bir öneme sahiptir.
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Bölüm Soruları
1)

Hemşireliğin paradigması aşağıdakilerden hangisini içerir?

a)

Sağlık, insan, çevre ve kuram

b)

Kavram, kuram, sağlık ve çevre

c)

Hemşireler, hekimler, modeller ve bireyin gereksinimleri

d)

İnsan, sağlık/hastalık, çevre ve hemşirelik

e)

Kavram, insan, çevre ve kuram

2)
ifadedir?

Aşağıdakilerden hangisi betimleyici/açıklayıcı kuramlar ile ilgili doğru bir

a)

Belli bir fenomenin uygulamaya nasıl aktarılacağını gösterir.

b)

Fenomenin oluşturulma nedenini ve sonuçlarını tanımlar ve yorumlar.

c)

Hemşirelik uygulamalarının araştırmalarla test edilmesini sağlar

d)

Geniş soyut görüşlerle ilgili yapısal bir çerçeve sunar.

e)

Hemşirelik uygulamalarının sonuçlarını önceden tahmin eder ve belirler.

3)
Bireyin hemşirelik bakım gereksinimlerinde öncelikleri belirlemek için
Maslow’un gereksinimler hiyerarşisinden yararlanılır. En temel ya da ilk düzey gereksinimler
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kendini gerçekleştirme

b)

Fizyolojik gereksinimler

c)

Sevgi ve ait olma gereksinimi

d)

Güven ve özgüven gereksinimleri

e)

Estetik gereksinimler
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4)
Aşağıdakilerden hangisinin kuramında “hemşirelik, bireyin sağlığını
kazanması ve sürdürmesi ya da huzur içinde ölmesine yardım etmeyi içerir” ifadesi yer alır?
a)

Leninger

b)

Roy

c)

Watson

d)

Peplau

e)

Rogers

5)

Aşağıdakilerden hangisinde “kuram” ın tanımı doğru olarak verilmiştir?

a)
Doğrudan gözlemlenemeyen veya zihinde canlandırılamayan kavramları
anlamaya yarayan nesnelerdir
b)

Olayları açıklayan genel ilkelerdir

c)

Ortak bir amaç için birleştirilen ve bir bütün haline getirilen sistemlerdir

d)
Kavramlara anlam kazandıran ve onlar hakkında çok yönlü düşündüren ve
aralarında ilişki kuran bir sistematiktir
e)

Hemşireliğin önemli kavramları arasındaki ilişkiyi gösterir

6)
Maslow’un Temel İnsan Gereksinimleri kuramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
a)

Maslow’un Temel İnsan Gereksinimleri hiyerarşisi beş basamaktan meydana

b)

İkinci basmakta güvenlik ve korunma gereksinimi yer alır

gelir

c)
Üçüncü basamakta sevgi, saygı kabul edilme ve ait olma gibi sosyal
gereksinimler yer alır
d)

Son basamakta kendini gerçekleştirme yer alır

e)

Herhangi bir gereksinim birinden daha önce veya sonra olamaz
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7)

Kuramların analizine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)
Sadeliğe ilişkin olarak hemşirelerin uygulamalarına rehber olması için, orta
düzey kuramlar gibi kuramın basit formlarına gereksinim vardır
b)
Bir kuramın genellenebilirliğinin tanımlanması için, kuramın içindeki
kavramların kapsamı ve hedefleri araştırılır
c)

Bir kuram hipotez ileri süremiyorsa, bu kuramın bilime yararı olamaz.

d)
Her bir kuramsal çalışmanın analizi için gerekli kriterlerden biri de kuramın
karmaşık olmasıdır.
e)
Eğer, araştırma, kuram ve uygulama birbiri ile anlamlı bir ilişki içinde ise,
sonrasında hemşirelik kuramının test edilmesi gerekir
8)
Kuramında hemşireliğin amacını, “fizyolojik gereksinimlerde, kendini
algılamada, rollerini yerine getirmede ve sağlık hastalık durumundaki değişimlere bireyin
uyum sağlamasına yardımcı olmak” olarak tanımlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Jean Watson

b)

Sister Callistra Roy

c)

Patricia Benner

d)

Fitzpatrick

e)

Martha Rogers

9)
Sistem kuramı ve hemşirelik süreci arasındaki ilişkiye ilişkin aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)
Açık sistemde birey çevresi ile sürekli bir etkileşim içindedir hemşirelik
sürecinde ise böyle bir etkileşim yoktur
b)
Sistemlerde olduğu gibi hemşirelik sürecinde de girdi, çıktı, geribildirim ve
dönüşüm vardır.
c)

Girdi, hemşirelik sürecinde bireyin tanılanmasından elde edilen bilgilerdir

d)
Çıktı, sistemin sonucunda ortaya çıkan üründür ve hemşirelik bakımı
sonucunda bireyde ortaya çıkan durumdur
e)
yanıtlarıdır

Hemşirelik sürecinde geribildirim, hemşirelik girişimlerine karşı bireyin
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10)
nelerdir?

Leninger’ın Kültürel Bakım Farklılıkları ve Evrenselliği Kuramı’nın özellikleri

Cevaplar: 1) d, 2) b, 3) b, 4) c, 5) d, 6) e, 7) d, 8) b, 9) a
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7. ROPER, LOGAN, TIERNEY’İN HEMŞİRELİK MODELİ (YAŞAM
MODELİ)*

*

Bu bölüm Doç. Dr. Funda Büyükyılmaz tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Yaşam Modeli’nin Öğeleri
7.1.1. Yaşam Süresi
7.1.2. Yaşam Aktiviteleri
7.1.3. Yaşam Aktivitelerini Etkileyen Faktörler
7.1.4. Bağımlılık-Bağımsızlık Dizgesi
7.1.5. Yaşamda Bireysellik
7.2. Yaşam Modeli- Hemşirelik Süreci İlişkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yaşam aktiviteleri nelerdir? Düşününüz.

2)

Yaşam aktivitelerini etkileyen faktörleri tartışınız.

3)

Yaşamda bireysellik kavramının hemşirelik açısından önemini düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Roper, Logan, Tierney’in
Hemşirelik Modeli
(Yaşam Modeli)

Yaşam modelinin öğelerini
kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Yaşam Aktiviteleri

Yaşam aktivitelerini
kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Yaşam Süresi

Yaşam süresini kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Bağımlılık – Bağımsızlık
Dizgesi

Her bir yaşam aktivitesi için
bireyin bağımlılıkbağımsızlık durumunu
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Yaşam Aktivitelerini
Etkileyen Faktörler

Bireyin yaşam aktivitelerini
etkileyen faktörleri
kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Yaşamda Bireysellik

Yaşamda bireysellik
kavramını ve hemşirelik
açısından önemini
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Yaşam modeli

•

Yaşam aktiviteleri

•

Yaşam süresi

•

Yaşam aktiviteleri’ni etkileyen faktörler

•

Bağımlılık- bağımsızlık

•

Yaşamda bireysellik
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Giriş
Hemşirelik eğitimi ve uygulama alanlarında en çok kullanılan modellerden biri olan
Roper, Logan, Tierney’in Hemşirelik Modeli (Yaşam Modeli); ilk defa Roper (1976)
tarafından tasarlanmış; Roper, Logan ve Tierney model üzerinde incelemeler yaptıktan sonra
1980 yılında modele son şeklini vermişlerdir. Roper, hemşirelikte sezgi ve şans yerine, insani
özelliklere dayalı bir bakımın oluşmasını sağlamış; gözlemlere, ölçülebilir olay ve aktivitelere
odaklanmanın gerekliliğine inanmış ve hemşirelik hizmetlerini bu inançlara temellendirmiştir.
Roper, Logan ve Tierney’in bu model için temel aldıkları hipotezler;
•

Yaşam, yaşam aktivitelerinin bir karışımı olarak tanımlanabilir.

•
Bireyler tarafından yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilme biçimi yaşamda
bireyselliği sağlar.
•

Yaşam süresinin her aşamasında birey değerlidir.

•

Bireyler yetişkinlik döneminde yaşam aktivitelerinde bağımsızdır.

•
Yaşam aktivitelerinde bağımsızlık değerlidir/önemlidir. Ancak bu durum
herhangi bir nedenle bağımlı olan bireylerin saygınlığını azaltmamalıdır.
•
Bireylerin yaşam aktiviteleri konusundaki bilgisi, tutum ve davranışları biyofizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel, çevresel ve politiko-ekonomik faktörlerden
etkilenmektedir.
•
uğrayabilir.

Bireylerin yaşam aktivitelerini gerçekleştirme biçimi zaman içinde değişikliğe

•
Birey hastalandığında, yaşam aktivitelerini gerçekleştirme konusunda sorunlar
meydana gelebilir.
•
olmalıdır.

Hemşirenin görevi, sağlığı korumak ve yükseltmek, hastalıkları önlemek

•
Sağlıktan sapma durumunda hemşire, birey ile birlikte karar veren ve
uygulayan kişidir.
•
Hemşireler, sağlık bakımı ekibinin bir parçasıdır. Bu ekip içinde hemşireler,
sağlıklı/hasta bireyin yararı ve toplum sağlığının korunması ve yükseltilmesi için çalışırlar.
•
Hemşireliğin temel rolü; olası bir sağlık sorunu durumunda, olası sorunun
gerçek bir sorunu olmasını önlemek, sağlık sorunu varlığında uygun hemşirelik girişimleri
yoluyla sorunu azaltmak veya çözümlemek, çözümlenemeyen bir sağlık sorunu varlığında
olumlu baş etme yöntemlerini kullanma konusunda bireye yardımcı olmaktır.
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Bu Model neden önemlidir?
•

Sağlık bakımı sisteminin tüm hizmet alanlarında kullanılabilmektedir.

•
Birey merkezli bakımı ele alan bu model, bakımda bireyin katılımını
öngörmektedir.
•

Bireyi tüm boyutları ile birlikte ele almaktadır.

•

Yalnızca hasta bireylere yönelik olmayıp, sağlıklı bireyleri de kapsamaktadır.

•

Modelin eğitim ve uygulamaya aktarılması kolaydır.

•

Hemşirelik süreci için uygun bir baz oluşturmaktadır.

Modelin Temel Kavramları
•
Hemşirelik: Hemşirelik, yaşam aktiviteleri ile ilişkili sorunların önlenmesi,
azaltılması veya çözümlenmesi, sorunların çözümünde olumlu baş etme yöntemlerini
kullanması için bireye yardım etmek olarak tanımlanmaktadır. Roper, Logan, Tierney’in
yaşam aktiviteleri kapsamında geliştirdikleri hemşirelik modelinin, sadece hasta bireylerin
bakımında değil, toplum sağlığı hemşireliğinde de uygulanabilen bir yöntem olduğunu ileri
sürmektedirler. Çünkü hemşirelik, insanlara yaşamları boyunca sağlıklı ya da hasta oldukları
durumlarda sağlıklarını sürdürebilmelerinde yardım etmektir. Bu yardım hemşireliğin tüm
konu alanları için de geçerlidir. Roper, Logan, Tierney hemşirenin bakım ve rahatlık sağlama
rolünü hemşirenin bağımsız bir meslek üyesi olarak eylemde bulunması olarak
tanımlamaktadırlar. Bununla birlikte hemşirelerin daha bağımlı bir rol üstlenerek hekimlere
tıbbi destek ve tedavi edici uygulamalarında yardım etmeleri gerektiğini de belirtmektedir.
Buna ek olarak hemşirelerin sağlık bakımı ekibinin diğer elemanları ile birlikte çalışırlarken,
karşılıklı bağımlı olma rolüne de dikkat çekmektedirler.
•
Çevre: Bireyin canlı kalabilmesi için çevrenin güvenli hale getirilmesinin
gerekliliğine ve diğer aktivitelerin yerine getirilmesi için çevrenin önemli olduğuna dikkat
çekerler. Çevreyi biyo-fiziksel, sosyal, psikolojik çevre olarak tanımlamışlardır.
•
Sağlık:
getirilebilmesidir.

Sağlık,

yaşam

•
Hastalık: Hastalık,
getirilememesi durumudur.

aktivitelerinin

yaşam

tam

aktivitelerinin

bağımsız
bağımsız

olarak

yerine

olarak

yerine

•
İnsan: Roper ve arkadaşlarına göre insanı anlamanın en iyi yollarından biri
onları yaptıkları ile değerlendirmektir. Her bir aktivitenin gerçekleştirilme biçimi, insan
davranışlarının gerçekleştirilmesindeki ayrıntıları vermektedir. Her birey, yaşam aktivitelerini
gerçekleştirmede, kendine özgü özelliklere sahiptir ve herbir yaşam aktivitesi; yaşam
süresindeki dönemden, bağımlılık/bağımsızlık düzeyi ve bağımlılıkla baş etme yönteminden,
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biyo-fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel, çevresel ve politiko-ekonomik
sınıflandırılan ve bireyin yaşam tarzını etkileyen/etkilenen faktörlerden etkilenir.

olarak
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7.1. Yaşam Modeli’nin Öğeleri
Yaşam Modeli beş bileşenden oluşur. Bunlar:
•

Yaşam Süresi

•

Yaşam Aktiviteleri

•

Bağımlılık-Bağımsızlık Dizgesi

•

Yaşam Aktivitelerini Etkileyen Faktörler

•

Yaşamda Bireysellik’tir.

7.1.1. Yaşam Süresi
Yaşam, döllenme ile başlayıp ölüme kadar olan bir süreçtir. Bu modelde yaşam
dönemleri; doğum öncesi, bebeklik, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve yaşlılık olarak ele
alınmıştır.
Hemşire, döllenme sonrası doğumdan ölüme kadar yaşam süresinin her aşamasında,
bireyin sağlığının korunması, geliştirilmesi ve bakım gereksinimlerinin karşılanmasında
önemli rol ve sorumluluklar üstlenmektedir. Öte yandan hemşirelik bakımının, bireyin içinde
bulunduğu yaşam evresinin göz önüne alınarak gerçekleştirilmesi, hemşirelik sürecinin tüm
aşamalarında etkili olmakta ve bireye özgü hemşirelik bakımının verilmesinde önemli bir rol
oynamaktadır.

7.1.2. Yaşam Aktiviteleri-YA
Yaşam Aktiviteleri, Yaşam Modeli’nin ana öğesidir. Yaşam Modeli’nin merkezini
sağlıklı/hasta birey, ailesi ve toplum oluşturmaktadır.
Hemşire bireyi gözlemlerken; “hangi yaşam aktivitesi etkileniyor?”, “birey hangi
yaşam aktivitesini yerine getiremiyor?” sorularına yanıt arayarak, bireyin gereksinimlerini
saptar. Bireyin YA ile ilişkili gerçek veya olası sorunlar dört grupta sınıflandırılmıştır.
- Bağımlılık/bağımsızlık durumunda değişim
- YA gerçekleştirme alışkanlıklarında değişim
- YA gerçekleştirme biçiminde değişim
- YA gerçekleştirme çevresi ve rutininde değişim.
Yaşam Aktiviteleri’nin her biri, birbiri ile etkileşim içindedir. Hemşire herhangi bir
yaşam aktivitesine ilişkin veriyi elde ederken, bireye ait diğer yaşam aktiviteleri verilerinden
yararlanır. Örneğin “beslenme” alışkanlıklarının tanılaması yapılırken, aynı zamanda
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“boşaltım” alışkanlıklarına ilişkin veriler de ele alınıp değerlendirilmelidir. Ayrıca bir yaşam
aktivitesi ile ilişkili sorun, diğer yaşam aktivitelerinde soruna yol açabilmektedir. Örneğin,
“hareket” aktivitesi ile ilişkili sorun “kişisel temizlik ve giyim” ve “çalışma ve eğlenme”
aktivitelerinde sorunlar gelişmesine yol açabilir.
Her bir YA önemli olmakla birlikte, solunum aktivitesinde olduğu gibi bazıları daha
yaşamsal öneme sahiptir. Solunum dışındaki YA arasında sabit bir sıralama söz konusu
değildir. YA arasındaki öncelik sıralaması; Yaşam Modeli’nin “Yaşam Süresi”,
“Bağımlılık/Bağımsızlık Dizgesi”, “YA Etkileyen Faktörler”, “Yaşamda Bireysellik” gibi
diğer öğeleri, sorunun özelliği, çevre, mevcut olanaklar gibi birçok etmenden etkilenmektedir.
Duruma göre bireyin öncelikleri değişmektedir. Hemşirelikte, yaşamı ve güvenliği tehdit edici
sorunlar öncelikli olarak ele alınmalıdır.
Tüm yaşam aktiviteleri çok önemlidir. Her bir yaşam aktivitesi ayrı ayrı ele alınmakla
birlikte, her biri birbiri ile ilişkilidir. Yaşam aktiviteleri modelin bir bileşeni gibi
gösterilmekle birlikte diğer bileşenlerle yakın ilişki içindedir, diğer bileşenlerden etkilenir.
Bununla birlikte, her biri kendi içinde, yaşamın ayrı bir boyutunu göstermektedir.
Roper ve arkadaşları 11 yaşamsal olmak üzere 12 yaşam aktivitesi belirlemişlerdir. Bu
aktivitelerin bazıları yaşamın sürdürülmesi için gerekli iken, bazıları ise yaşam kalitesinin
arttırılması ile ilişkilidir. Solunum, beslenme, boşaltım, vücut sıcaklığının kontrolü, hareket,
uyku, güvenli çevreninin sağlanması ve sürdürülmesi yaşamın sürdürülmesi ile ilişkili
aktivitelerdir. Kişisel temizlik ve giyinme, iletişim, çalışma ve eğlenme, cinsellik, ölüm ise
yaşam kalitesi ile ilişkili aktivitelerdir. Bu aktiviteler aşağıda sıralandığı biçimdedir.
Yaşam Aktiviteleri
•

Güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesi aktivitesi

•

İletişim aktivitesi

•

Solunum aktivitesi

•

Beslenme aktivitesi

•

Boşaltım aktivitesi

•

Kişisel temizlik ve giyinme aktivitesi

•

Vücut sıcaklığının kontrolü aktivitesi

•

Hareket aktivitesi

•

Çalışma ve eğlenme aktivitesi

•

Cinselliği ifade etme aktivitesi
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•

Uyku aktivitesi

•

Ölüm.

Aşağıda modelde yer alan yaşam aktiviteleri kısaca açıklanmaktadır.
Güvenli Çevrenin Sağlanması ve Sürdürülmesi: Bireyin canlı olarak kalabilmesi ve
diğer yaşam aktivitelerini gerçekleştirebilmesi için güvenli bir ortam içinde bulunması
gerekir. Güvenli çevre, biyo-fiziksel, ruhsal, sosyal ve kültürel yönden güvenli bir ortamı
çağrıştırmaktadır.
İletişim: İnsanın sosyal bir varlık olması, yaşadığı grup ve çevrede değişik
yöntemlerle iletişim kurma gerekliliğini yaratır. İletişim, sözel ve sözel olmayan yollarla
kurulabilir. Yeni bir duruma ve yeni bir ortama (hastane, okul, iş vb.) uyum söz konusu
olduğu durumlarda oldukça önemli bir aktivitedir. İletişim aynı zamanda emosyonel durumu
yansıtmada bir araçtır.
Solunum: İnsanın yaşamı ile başlayan ve ölümü ile son bulan çok önemli bir
aktivitedir. Vücudun en küçük birimine kadar gerekli olan oksijen, yaşamsal önem taşır ve
diğer aktivitelerin gerçekleşmesi için varlığı zorunludur.
Beslenme: İnsanda doğumla başlayan fakat belirli güdü, dürtü ve günün zaman
dilimlerine bağımlı olarak gerçekleştirilen bir aktivite olup, yemek yapma biçimi,
yiyecek/içecek seçimi, yeme sıklığı, yaş gibi fizyolojik ve sosyo-kültürel faktörlerle
biçimlenir. İnsanlar yemeden ve içmeden yaşamlarını sürdüremezler. Bu bağlamda temel
insan gereksinimlerinden olan beslenme, sağlığın sürdürülmesi, geliştirilmesi ve hastalıkların
önlenmesinde son derece önemli bir kavramdır.
Boşaltım: Birbirinden farklı iki vücut sisteminin (üriner ve bağırsak boşaltımı)
fizyolojik sonuçları, yani artıkların atımı boşaltım aktivitesini oluşturur. Boşaltımın istemli
kontrolü ve bağımsız bir işlev olarak gerçekleştirilmesi, sağlıklı bir çocukta erken dönemde
başlar. Gizli ve özel (mahrem) bir aktivitedir. Bu nedenle kullanılan sözcükler önemlidir.
Kişisel temizlik ve giyinme: Kişilerin temiz ve görünümlerinin iyi olması, kişinin
kendine özgüven duyması için gerektiği kadar, sosyal sorumluluk bilincine sahip olması
yönünden de büyük önem taşır. Kişisel temizlik aktivitesi, tüm vücudun deri ve eklerinin
temizlik ve bakımı ile ağız-diş bakımını kapsayan uygulama ve alışkanlıklardan oluşur.
Giyinme aktivitesi ise, kişinin bedensel korunma ile geleneksel ve kültürel ifadenin yanı sıra
seksüel ifadeyi yansıtır. Giyinme, ayrıca sözsüz iletişim yollarından birini oluşturur.
Vücut sıcaklığının kontrolü: İnsan organizması, ısıyı hem üretici hem de hem de
kaybedici özellikte olup vücut sıcaklığının kontrolü, üretilen ile kaybedilen ısı enerjisinin
dengede olmasına bağlıdır. Çok yüksek sıcaklıkta veya soğukta dokular yaşamını
sürdüremezler. Travmalar, çeşitli hastalıklar ve hatta ölüm gerçekleşebilmektedir. Vücut
sıcaklığının sağlanmasının kontrolü biyolojik temelli bir aktivite olmakla birlikte sağlıklı
birey, vücut sıcaklığını normal sınırlar içinde sürdürebilmek için; çevre sıcaklığını ayarlama,
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ortamı havalandırma, giysi türü ve sayısını seçme, fiziksel aktiviteyi düzenleme gibi
yöntemlerden yararlanır.
Hareket: Hareket, bağımlılık-bağımsızlık dizgesi ile yakından ilişkili bir aktivitedir.
Bu aktivitede büyük kas grupları yoluyla gerçekleştirilen oturma, kalkma, yürüme, koşma gibi
aktiviteler ile küçük kas grupları yoluyla gerçekleştirilen mimikler, el hareketleri vb.
aktiviteleri içermektedir. Bireyin diğer tüm yaşam aktivitelerini bağımsızca yerine
getirebilmesi, hareket yeteneğini uygun şekilde kullanabilmesi ile yakından ilgilidir.
Çalışma ve eğlenme: Yaşamın sürdürülmesinde olduğu kadar, yaşam kalitesinin
sürdürülmesinde de önemli bir aktivitedir. Sağlıklı ve erişkin bir birey, geçimini sağlamak,
zamanını değerlendirmek, eğlenmek amacı ile bir uğraş edinir ve çalışır. Uğraş verdiği alan
bireyin geçimini yeterinde sağlamakta ise geri kalan zamanını, kendisine zevk verecek türde
bir aktivite seçerek değerlendirir. Çalışma ve eğlenme aktivitesinin bireyler için anlamı
farklıdır. Bir birey için iş olarak nitelendirilebilecek bir durum başka bir birey için hobi
olabilir (bahçe işleri vb.). Çalışma ve eğlenme, fiziksel ve mental aktiviteleri içerdiğinden
sağlık üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vardır.
Cinselliği ifade etme: Cinsellik sadece seksüel yaşam ve insan neslinin sürdürülmesi
ile ilgili olarak düşünülmemelidir. Cinsellik farklı cinsten bireylerin kişilik, davranış ve
rollerinin oluşumunda da önemli etkenlerden biridir. Öte yandan cinsellik; fiziksel görünüş,
giyim tarzı, sözel ve sözel olmayan iletişim, aile, sosyal roller ve ilişkiler, çalışma ve eğlenme
aktivitelerinin seçimi ile yakından ilişkilidir.
Uyku: Uyku, bireyin çeşitli derecedeki uyaranlarla uyarılabildiği, değişik bir bilinç
durumu olup insan yaşamında temel ve vazgeçilmez aktivitelerden biridir. Uyku sırasında
bedende biyolojik süreç, aktif olarak devam eder, hücreler büyüme ve yenilenmeyi sürdürür.
Bu nedenle uyku bir aktivite olarak ele alınmaktadır. Günlük yaşamda oluşan stres ile baş
etmede uyku önemli bir rol oynamaktadır. Yetersiz uyku durumunda; bireyde huzursuzluk,
stres ve uyku bozukluklarının neden olduğu çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Bu nedenle bireyin
uyku alışkanlığı; uyku ortamı, yaşamdaki değişimleri gibi uykuyu etkileyen faktörler göz
önüne alınarak değerlendirilmelidir.
Ölüm: Ölümün, YA içinde yer alması tartışmalıdır. Ölüm, bireyin günlük yaşamında
yer alan bir rutini belirlemediği gibi bir sonu tanımlamaktadır. Ayrıca yaşam sürecini başlatan
doğum olayı yaşam aktiviteleri içinde yer almamıştır. Bu aktivite sadece ölüm olayı ile değil,
ölüm süreci ile ilişkilidir. Yaşam sürecinin kaçınılmaz sonucu ölümdür ve ölüm sürecinde tüm
yaşam aktiviteleri etkilenmektedir. Ölüm, bazı bireyler için olumsuz bir durumken, bazıları
için yaşama anlam katar. Bireyler sadece kendi ölümlerini bekleyerek yaşamazlar, sevilen
birinin öleceği bilgisiyle de yaşarlar. Yas süreci, ölüm ile birlikte ele alınmaktadır.

7.1.3. Günlük Yaşam Aktivitelerini Etkileyen Faktörler
Yaşam Modeli’ ndeki bu öğe, insanların yaşam aktivitelerini birbirinden farklı olarak
gerçekleştirdiklerini açıklamaktadır ve YA’ni etkileyen faktörler beş grupta ele alınmıştır.
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•

Biyo-fizyolojik faktörler

•

Psikolojik faktörler

•

Sosyo-kültürel faktörler

•

Çevresel faktörler

•

Politiko-ekonomik faktörler.

Biyo-fizyolojik faktörler: Bu modelde biyo-fizyolojik terimi, insan bedeninin
anatomik ve fizyolojik kapasitesini ifade etmektedir. Bireyin YA’ni etkileyen biyo-fizyolojik
faktörlerin belirlenmesinde genetik yapı önemli bir rol oynar. Genetik yapı, bireyin fiziksel
görünümü ile ilişkili olduğu kadar, bireyin fiziksel performansı ile de ilişkilidir. Biyofizyolojik faktörler; psikolojik, sosyo-kültürel, politiko-ekonomik faktörlerden etkilenir ve
etkiler. Ayrıca biyo-fizyolojik faktörler Yaşam Modeli’nin diğer öğe ve alt öğeleri ile de
yakından ilişkilidir. Örneğin; birey sağlıklı olsa dahi bedenin fiziksel kapasitesi yaşa göre
değişir, bu durum bireyin bağımsızlık durumunu etkiler, böylece bireyin yaşamdaki
bireyselliği etkilenir ve sonuç olarak bireyin YA’ni gerçekleştirme durumu ve şekli değişir.
Bireyin yaşam YA’ni etkileyen biyo-fizyolojik faktörlere örnek olarak;
•

Genetik,

•

Yaş,

•

Sağlık/hastalık durumu,

•

Beden işlevlerinin durumu ve benzeri özellikleri verilebilir.

Psikolojik faktörler: Bireyin YA’ni etkileyen faktör olarak psikolojik faktörler tek
başına değil; biyo-fizyolojik, sosyo-kültürel, çevresel ve politiko-ekonomik faktörler ile
birlikte ve Yaşam Modeli’nin diğer öğeleri, ayrıca bireyin entelektüel ve emosyonel durumu
göz önüne alınarak düşünülmelidir. Bireyin yaşam YA’ni etkileyen psikolojik faktörlere
örnek olarak;
•

Bireyin entelektüel becerileri (zeka),

•

Kişilik özellikleri (huy, mizaç),

•

Ruhsal durumu,

•

Tutum ve davranışları verilebilir.

Sosyo-kültürel faktörler: Yaşam Modeli’nde yer alan sosyo-kültürel faktörler yaşamın
kültür, spiritualite (maneviyat), din ve etik yönünü kapsamaktadır. Sosyo-kültürel faktörler
biyolojik, psikolojik, çevresel ve politiko-ekonomik faktörler ile birlikte ve Yaşam
Modeli’nin diğer öğelerine göre değerlendirilmelidir. Yaşam süresi boyunca bireyi ve bireyin
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bağımlılık/bağımsızlık durumunu etkiler ve bireyin YA’ni gerçekleştirme durumu ve şekli
değişir. Bireyin yaşam YA’ni etkileyen sosyo-kültürel faktörlere örnek olarak;
•

Kültür,

•

Spiritualite (maneviyat), din ve etik yönü,

•

İçinde yaşanılan toplum,

•

Roller,

•

İlişkiler,

•

Sosyal gruplar,

•

Sosyal sınıf verilebilir.

Çevresel faktörler: GYA’ni etkileyen çevresel faktörler Yaşam Modeli’nin diğer
öğeleri ve etkileyen faktörleri ile yakından ilişkilidir ve birlikte değerlendirilmelidir. Bireyin
yaşam YA’ni etkileyen çevresel faktörlere örnek olarak;
•
Yaşadığı yerdeki atmosfer özellikleri (organik ve inorganik partiküller, güneş
ışığı, ses ve elektrik dalgaları vb),
•

İklim,

•

Coğrafi özellikler,

•

Yapay çevre koşulları (binalar, karayolları vb),

•

Giysileri,

•

Evi yaşadığı ortam ve özellikleri verilebilir.

Politiko-ekonomik faktörler: Politiko-ekonomik faktörler biyolojik, psikolojik,
çevresel ve sosyo-kültürel faktörler ile birlikte ve Yaşam Modeli’nin diğer öğelerine göre
değerlendirilmelidir. Yaşam süresi boyunca bireyi ve bireyin bağımlılık/bağımsızlık
durumunu etkiler ve bireyin YA’ni gerçekleştirme durumu ve şekli değişir Bireyin yaşam
YA’ni etkileyen politiko-ekonomik faktörlere örnek olarak;
•

Devlet ve yasaların durumu,

•

Kurum politikaları,

•

Politik ve ekonomik yaptırımlarda birey/sivil toplum örgütlerinin yaptırım

gücü,
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•

Ülkenin ekonomik özellikleri ve bireyin maddi yeterliliği,

•

Yaşam şekli verilebilir.

Bireyin YA’ni yerine getirebilmesi için bu faktörlerin tek başına değil, Yaşam
Modeli’nin diğer öğeleri de göz önüne alınarak birlikte değerlendirilmelidir.

7.1.4. Bağımlılık – Bağımsızlık Dizgesi
Bağımsızlık, tüm YA’ni yardım almadan bireysel ve sosyal olarak kabul edilebilir
düzeylerde gerçekleştirebilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır.
Bağımlılık-bağımsızlık durumu, yaşam süresi ve yaşam aktiviteleri ile yakından
ilişkilidir. Bağımlılık-bağımsızlık durumunda meydana gelen bir değişiklik diğer aktiviteleri
etkilemektedir. Normal gelişim sürecine göre; bir yaşam süresinde, bebeklikten yetişkinliğe
doğru yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilmesinde bağımsızlık artmakta, yetişkinlik
döneminde bağımsızlığın en üst düzeyde olduğu ve yaşlılığa doğru bağımsızlığın azaldığı
görülmektedir.
Bazı doğumsal anomalilere sahip bireyler, yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde de
yetersizlikleri ölçüsünde tam bağımlılıklarını sürdürürler. Tam bağımsız bir yetişkin bile,
hastalık ve kaza gibi nedenlerle yaşamının bir bölümünde bir ya da birden fazla yaşam
aktivitesinde bağımlı hale gelebilmektedir. Örneğin; kaza sonucu ayağı kırılan bir yetişkin
hareket konusunda bağımlı hale gelmesine rağmen, tekerlekli sandalye, bireyin yarı bağımlı
olmasına yardımcı olmaktadır.
Günlük yaşamımızda, pek çok aktiviteyi gerçekleştirirken bağımsız olmamıza rağmen,
aslında bir başkasına bağımlı durumdayız. Örneğin; yemek yemek bağımsız bir aktivitedir.
Ancak, besinlerin temin edilebilmesi için, çiftçilerin bu besinleri üretmesine bağımlıyız. Bu
nedenle yaşam aktivitelerinde kesin olarak bağımlılık/bağımsızlık tanımlamasının
yapılabilmesi zordur.

7.1.5. Yaşamda Bireysellik
Yaşam Modelinin bu öğesinde; her insanın tüm YA’ni gerçekleştirdiği; fakat her
bireyin YA’ni farklı olarak gerçekleştirdiği vurgulanır. Her insanın bireyselliği, bulunduğu
yaşam evresine, bağımlılık-bağımsızlık derecesine göre belirlenir ve çeşitli biyo-fizyolojik,
psikolojik, çevresel, sosyo-kültürel, politiko-ekonomik faktörlerden etkilenir. Her bireyin
bireyselliği farklı şekillerde ortaya çıkar. Örneğin;
•

Birey YA’ni nasıl gerçekleştiriyor?

•

Birey YA’ni ne sıklıkta gerçekleştiriyor?

•

Birey YA’ni nerede gerçekleştiriyor?
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•

Birey YA’ni ne zaman gerçekleştiriyor?

•

Birey YA niçin bu şekilde gerçekleştiriyor?

•

Birey YA ile ilgili ne biliyor?

•

Birey YA ile ilgili neye inanıyor?

•

Bireyin YA ile ilgili tutumu nedir?

Kaynak: Roper, N., Logan, W.W., Tierney, A. J. (1996). The Elements of Nursing: A
Model for Nursing Based on a Model of Living. Fourth Edition, Churchill Livingston, New
York.
Roper, Logan ve Tierney’in Hemşirelik Modeli’nde, bireye özgü hemşirelik bakımı,
hemşirelik süreci kullanılarak yapılandırılmıştır.

7.2. Yaşam Modeli- Hemşirelik Süreci İlişkisi
Tanılama
Yaşam Modeli aracılığı ile sağlıklı/hasta birey, ailesi ve toplumdan verilerin sistemli
ve kapsamlı bir biçimde toplanması sağlayabilmektedir. Yaşam süresi ve YA’ni etkileyen
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faktörler dikkate alınarak, bireyin YA’ne ilişkin verilen toplanabilmekte ve bağımlılıkbağımsızlık durumuna göre bütüncül bir yaklaşımla bireye özgü analiz edilebilmektedir.
Yaşam Modeli özellikle Hemşirelik Süreci’nin “Tanılama” aşamasında kullanılabilir.
“Tanılama” aşamasında, bireyin önceki alışkanlıkları, bağımsız olarak yapabildiği aktiviteler,
bağımsız olarak yapamadığı aktiviteler, var olan uyum davranışları, bireyin yaşam
aktiviteleriyle ilgili mevcut ve olası sorunlar öğrenilmelidir. Tanılama aşaması ayrıca hastane
ortamında bireyin alışkanlıklarının yerine getirilebilmesi konusunda hemşireye veri sağlar,
bireyin alışkanlıklarının sürdürülmesinde hemşireye yardımcı olur.
Güvenli Çevrenin Sağlanması ve Sürdürülmesi: Bireyin görme, işitme gibi
sorunlarının olup olmadığı araştırılır. İşitme sorunu olan bir birey, tehlike uyarısını
duymayabilir. Hastanın lökositleri düşük ise, hastayı enfeksiyonlardan korumak için izole
edilir. Ziyaretçileri kısıtlanır. Halk sağlığı hemşiresi, çevre koşullarını gözler, alınan güvenlik
önlemlerini inceler.
İletişim: Bireyin iletişim kurmada herhangi bir güçlüğü olup olmadığı değerlendirilir.
Bu değerlendirme, birey ile ilk bakım ilişkisi başladığı andan itibaren yapılır. Bireyin görme,
işitme, konuşma ve algılama fonksiyonları gözlenir. İletişimi etkileyen faktörler belirlenir ve
sorunun çözümüne yönelik uygun girişimler planlanır.
Solunum: Bireyin solunum güçlüğü var mı, solunum güçlüğünün nedeni ağrı mı
yoksa solunum yollarındaki sekresyon mu, solunum güçlüğü gece artıyor mu, solunum
güçlüğünün sigara ile ilişkisi var mı, sigara içiyorsa bir günde ne kadar sigara içiyor vb
sorular sorarak bireyin durumu ile ilişkili veriler toplanarak uygun girişimler planlanır.
Beslenme: Bireyin hastalığı nedeniyle kullandığı özel bir diyet var mı, alerjik olduğu
besin maddeleri var mı, sevdiği ve sevmediği besin maddeleri nelerdir, dini inançları
nedeniyle yemediği yiyecekler var mı, kendi başına yemeğini yiyebilir mi, şişman veya zayıf
mı vb sorular sorarak bireyin durumu ile ilişkili veriler toplanarak uygun girişimler planlanır.
Boşaltım: Dışkılama ya da idrar yapmada sorun olup olmadığı araştırılır. Dışkı ve
idrarının miktarı, kokusu, rengi ve sıklığı, normal boşaltımını etkileyebilecek olası sorunlar,
boşaltım aktivitesi ile ilişkili tutum ve inançları ile ilişkili veri toplanır.
Kişisel temizlik ve giyinme: Bireyin deri ve eklerinin durumu nedir, bu aktivitesini
bağımsız olarak yerine getirebiliyor mu, bu aktivitesini yerine getirememe nedenleri ile ilişkili
veriler toplanarak uygun girişimler planlanır. Yatağa bağımlı bir hastada basınç yaralarının
açılmaması için önlemler alınır.
Vücut sıcaklığının kontrolü: Bireyin vücut sıcaklığı, bireyin rengi, terleyip
terlemediği, solunum sayısı, titreyip titremediği, ellerin sıcak ya da soğuk olup olmadığı ile
ilişkili veriler toplanır ve uygun girişimler planlanır.
Hareket: Bireyin hareketlerini engelleyebilecek kas-iskelet sistemine ilişkin bir sorun
olup olmadığı, varsa koltuk değneği, tekerlekli sandalye gibi yardımcı araç-gereçlere
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gereksinimi olup olmadığı, hareketini engelleyen ağrı, kırık, eklemlerde kireçlenme, ilerlemiş
kalp yetmezliği gibi durumlar olup olmadığı ile ilişkili veriler toplanarak uygun girişimler
planlanır.
Çalışma ve eğlenme: Bireyin mesleği, nerede çalıştığı, çalışma koşullarının hastalığı
ile ilgili olup olmadığı, çalışma süresi, eğlenmeye ne kadar zaman ayırdığı, çocuk ise tercih
ettiği oyuncak türü ile ilişkili veri toplanır.
Cinselliği ifade etme: Bireyin mensturasyon periyodu, kontraseptif kullanımı, kendi
kendine meme muayenesi/testis muayenesi yapma durumu, cinsel ilişki ile ilgili veri toplanır.
Uyku: Bireyin normal uyku alışkanlığı, uykuyu etkileyen etmenler, uyuyamama
durumunda başvurulan yöntemler, uyku ortamı ile ilişkili veri toplanır.
Ölüm: Hemşire, birey ve ailenin korkularını ve ölümle ilgili düşüncelerini
tanılamalıdır.
Hemşirelik tanısı
YA göre gruplandırılarak elde edilen veriler analiz edilir ve böylece bireyin YA’ndeki
işlevlerinin olumlu, işlevlerde sorun veya işlev değişikliklerine neden olabilecek risk faktörü
olabilecek durumun olup olmadığı dolayısı ile bireyin herbir YA’ndeki bağımlılık-bağımsızlık
durumu ve NANDA-I hemşirelik tanıları da göz önünde bulundurularak hemşirelik tanısı
belirlenir.
Planlama
Yaşam Modeli’nin öğeleri hemşirelik girişimlerinin planlanmasına rehberlik
etmektedir. Yaşam Modeli’nin öğeleri dikkate alınarak hemşirelik tanıları arasındaki öncelik
sırası belirlenebilmektedir. Hemşirelik girişimleri bireye özgü olarak planlanmaktadır.
Uygulama
Yaşam Modeli’nin öğeleri hemşirelik girişimlerinin uygulanmasında rehberlik
etmektedir. Bu modele göre hemşirelik girişimleri üç grupta toplanabilir.
•

Koruyucu girişimler

•

Hastanın konforunu sağlayıcı girişimler

•

Davranış değişimi ile ilişkili girişimler.

Değerlendirme
YA’ne ilişkin toplanan veriler, hemşirelik tanısının ilişkili/risk faktörleri ve/veya
tanımlayıcı özellikleri, hemşirelik bakımı sonuçları, planlanan girişimlerin uygulanabilme
durumu değerlendirme ölçütlerinin kontrol edilmesinde rol oynayabilmektedir. Her bir yaşam
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aktivitesinde hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını sürekli ve sistematik olarak değerlendirmelidir.
Amaçlara ulaşılmadığında ise yeniden durum değerlendirilerek, gerekli değişiklikler
yapılmalıdır.
Sonuç olarak;
Yaşam Modeli; bireyi bir bütün olarak tanımayı, sorunu belirleyip çözmeyi
sağlamakta ve hemşireliğin temel felsefesi olan holistik ve hümanistik yaklaşımla, hemşirelik
sürecinin geliştirilmesi ve uygulanmasına katkı sağlamaktadır.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Roper, N., Logan, W.W., Tierney, A. J. (1996). The Elements of Nursing: A Model
for Nursingbased on a Model of Living. Fourth Edition, Churchill Livingston, New York.
Holland, K., Jenkins, J., Solomon, J., Whittam, S. (2008). Applying the Roper Logan
Tierney Model in Practice. Second Edition, Churchill Livingston, New York.
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Uygulama Soruları
1)
düşününüz.

Yaşam Modeli’nin klinik alan/alanlarda kullanım kolaylık ve zorluklarını

2)
Yaşam Modeli doğrultusunda bireyi tanılarken veri toplama formunda hangi
başlıklara yer verirsiniz? Düşününüz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hemşirelik eğitimi ve uygulama alanlarında en çok kullanılan modellerden biri olan
Roper, Logan, Tierney’in Hemşirelik Modeli (Yaşam Modeli); ilk defa Roper (1976)
tarafından tasarlanmış; Roper, Logan ve Tierney model üzerinde incelemeler yaptıktan sonra
modele son şeklini vermişlerdir. Roper, hemşirelikte sezgi ve şans yerine, insani özelliklere
dayalı bir bakımın oluşmasını sağlamış; gözlemlere, ölçülebilir olay ve aktivitelere
odaklanmanın gerekliliğine inanmış ve hemşirelik hizmetlerini bu inançlara temellendirmiştir.
Yaşam Modeli beş bileşenden oluşur. Bunlar; Yaşam Süresi, Yaşam Aktiviteleri, BağımlılıkBağımsızlık Dizgesi, Yaşam Aktivitelerini Etkileyen Faktörler ve Yaşamda Bireysellik’tir. Bu
model; bireyi bir bütün olarak tanımayı, sorunu belirleyip çözmeyi sağlamakta ve
hemşireliğin temel felsefesi olan holistik ve hümanistik yaklaşımla, hemşirelik sürecinin
geliştirilmesi ve uygulanmasına katkı sağlamaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Roper, Logan, Tierney’in Hemşirelik Modeli (Yaşam
Modeli)’nin geliştirilme tarihidir?
a)

1973

b)

1976

c)

1980

d)

1982

e)

1985

2)
Aşağıdakilerden hangisi Yaşam Modeli sınıflamasına göre yaşam süresi
dönemlerinden değildir?
a)

Bebeklik

b)

Adölesan

c)

Olgunluk

d)

Yetişkinlik

e)

Yaşlılık

3)
Aşağıdakilerden hangisi yaşam aktivitelerini etkileyen çevresel faktörlerden
biri değildir?
a)

Sosyal gruplar

b)

İklim

c)

Coğrafi özellikler

d)

Yaşadığı ortam

e)

Çevre ısısı
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4)
Aşağıdakilerden hangisi yaşam aktivitelerini etkileyen politiko-ekonomik
faktörlerden biridir?
a)

İklim

b)

Sosyal gruplar

c)

Çevresel kirlilik

d)

Ulusal-uluslar arası politikalar

e)

Toplumsal değer/inançlar

5)

Aşağıdakilerden hangisi Yaşam Modeli’nin odak unsurlarından değildir?

a)

Bütüncül bakış açısına sahiptir

b)

Hastalık nedenlerine odaklanır

c)

Bireysel yaklaşımı önemser

d)

Hemşirelik süreci ile bütünleştirilebilir

e)

Her yaş grubundaki bireylere kullanılabilir

6)
Aşağıdakilerden hangisi Roper, Logan, Tierney’in geliştirdiği Hemşirelik
Modeli (Yaşam Modeli)’nin sağladığı avantajlarından biri değildir?
a)

Birey merkezli bakım olanağı sağlar

b)

Eğitim ve uygulamaya aktarımı kolaydır

c)

Hemşirelik sürecine uygun bir baz oluşturur

d)

İnsanı tüm boyutları ile alır

e)

Yalnızca hasta olan bireyin bakımını kolaylaştırır
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7)
Aşağıdakilerden hangisi Roper, Logan, Tierney’in geliştirdiği Hemşirelik
Modeli (Yaşam Modeli) Ölüm kavramına yer verilmesinin en önemli gerekçesi olarak kabul
edilir?
a)

Hemşirenin ölmekte olan bireylere de bakım vermesi

b)

Sadece ani ölüme yönelik bakımı planlanamaması

c)

Ölümün sağlık üyeleri ile birlikte daha kolay gerçekleşmesi

d)

Hasta ve yakınlarının hemşire desteğini talep etmesi

e)

Hasta bakım maliyetlerini azaltması

8)
Roper, Logan, Tierney’in geliştirdiği Hemşirelik Modeli (Yaşam Modeli)’nin
yaşam aktiviteleri öğesinde kaç tane yaşam aktivitesi bulunmaktadır?
a)

8

b)

9

c)

10

d)

11

e)

12

9)
Bireyin sigara kullanmaya bağlı solunum güçlüğü yaşaması Roper, Logan,
Tierney’in geliştirdiği Hemşirelik Modeli (Yaşam Modeli)’ne göre hangi yaşam aktivitesi
kapsamında değerlendirilmelidir?
a)

Çalışma ve eğlenme aktivitesi

b)

Boşaltım aktivitesi

c)

Solunum aktivitesi

d)

Uyku aktivitesi

e)

Kişisel temizlik ve giyim aktivitesi
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10)

Aşağıdakilerden hangisi iletişim aktivitesi kapsamında değerlendirilir?

a)

Bireyin algılama düzeyi

b)

Çalışma süresi

c)

Bireyin lökosit sayısı

d)

Bireyin uyku alışkanlıkları

e)

Bireyin mensturasyon periyodu

Cevaplar: 1) c, 2) c, 3) a, 4) d, 5) b, 6) e, 7) a, 8) e, 9) c, 10) a
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8. DEĞERLER VE HEMŞİRELİK ∗

∗

Bu bölüm, Prof. Dr. Rengin Acaroğlu tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Değer Tanımları ve İlişkili Kavramlar
8.2. Değer Sistemi
8.3. Değerlerin Sınıflandırılması
8.4. Değerlerin Gelişimi
8.5. Hemşirelikte Değerlerin Önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Değer nedir?

2)

Değerler, insanın yaşamını nasıl etkiler?

3)

Değerler nasıl gelişir?

4)

Değer türleri nelerdir?

5)

Hemşirelikte, değerlerin önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Değerler ve hemşirelik

Değerlerin insan yaşamındaki
önemini kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Değerler ve hemşirelik

Değer ve değer sistemi
ilişkisini anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Değerler ve hemşirelik

Değerlerin nasıl kazanıldığını
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Değerler ve hemşirelik

Değerlerin sınıflandırılmasını
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Değerler ve hemşirelik

Hemşirelikte, değerlerin
önemini açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Değer

•

Değer sistemi

•

İnanç

•

Tutum

•

Mesleki değer
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Giriş
Genel olarak değerler, birey, grup ya da toplumun inandığı sosyal ilkeler, idealler ya
da bir ölçüt gibi davranışlara rehberlik eden ilkeler ve kurallardır. Bir bireyin yaşamındaki
gereksinimleri, sosyal ve bireysel ilişkilerindeki önem ve öncelikleri değerlerinin bir
yansımasıdır. Birçok insan bunun farkında olmamakla birlikte, hem günlük yaşamdaki küçük
seçimlerini hem de önemli yaşamsal karalarını değerleri doğrultusunda alır. Değerler, bireyin
kim olduğunu, yaptıklarının nedenini, ne yapmak istediğini anlamasına yardımcıdır. Kısaca,
değerler, yaşamı yönlendirirler ve yaşama anlam katarlar.
Değerlerin anlaşılması ve açıklanması; bireyin düşünce ve davranışlarını, iletişimini,
kararlarını, seçimlerini etkileyerek “kendine özgülüğü” nü oluşturan,
özelliklerinin
belirlenmesine yardım eder. Bu, hem bir birey ve meslek üyesi olarak sağlık bakımı hizmeti
sunan kişinin kendisini, hem de hizmeti sunduğu sağlıklı hasta birey, aile ve toplumu
tanımasına olanak sağlar.
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8.1. Değer Tanımları ve İlişkili Kavramlar
Değer
İnsan değerleri olan bir varlıktır. Değerler, insanın neyi arzuladığı, neyi istediğini ve
davranışları için kıymet biçtiği konuları yansıtır. Bir yere gitme, bir şey yapma, belli bir
eylemde bulunma ya da bir şeyden vazgeçmeye karar verilmesinde, değerler yön vericidir.
Ancak, değer kavramının üzerinde görüş birliğine varılmış, herkes tarafından kabul edilen
ortak bir tanımdan söz etmek oldukça güçtür. Bunun nedeni, kavramın, farklı bilim
alanlarında yer almasıdır. Bilim alanlarının bakış açılarındaki farklılıklar, değer kavramının
da farklı açılardan tanımlanmasına yol açmıştır. Nitekim Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe
Sözlüğü’nde yer alan değer tanımlarına bakıldığında, bu farklılıkları görmek mümkündür.
Türk Dil Kurumu’nda değer şöyle tanımlanır: Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan
soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. 2. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı,
kıymet, paha. 3. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. 4. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. 5.
Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. 6.Bir
değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. 7. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel,
ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi öğelerin bütünü.
Sosyoloji terimleri sözlüğünde değer; grubun veya toplumun kendi varlık, işleyiş ve
devamını sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli
oldukları kabul edilen; onların ortak duygu, düşünce, amaç ve menfaatini yansıtan
genelleştirilmiş ahlaki ilke veya inançlardır. Bir başka tanımda ise değer, bir kişi, düşünce,
inanış, nesne ya da davranışın doğruluğu, gerçekçiliği, değerliliği hakkındaki inançlar, olarak
açıklanmaktadır. Babadağ’a göre değer; bireyin davranışları için rehber olarak kabul ettiği,
kıymet verdiği, önemsediği, norm/ kural gibi kullandığı algı ve duyuşlardır.
Yukarıdaki tanım ve açıklamalarda da görüldüğü gibi değerler, davranışlarımızı
etkileyen en önemli faktörlerdir ve varoluşumuzun temelini oluştururlar. Yaşantımızdaki
öncelikleri belirler ve dünyadaki varlığımızı biçimlendirirler. Bireyin sahip olduğu değerler
kümesi, bilinçli ya da bilinçsiz olarak, bir eyleme yol göstermesi, durum ve konulara uygun
tutum sergilemesi ve geliştirmesi, kendini ve ahlaki kararlarını başkaları ile karşılaştırması
için bir standart ya da bir ölçüt olarak kabul edilir. Değerlerin özellikleri kısaca şöyle
özetlenebilir.
 Süreklidir,
 İnançlarla ilgilidir,
 Davranışlar ya da son kararlara kaynak oluşturur,
 Tercih edilen durumlarla ilgilidir,
 Bireysel ya da toplumsal anlayışla ilgilidir.
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Değerler, aynı zamanda, bir toplumu diğer toplumlardan ayıran kültürün tanımlayıcı
bir öğesidir. Toplumsal yaşamla bütünleşmeye olanak veren, paylaşılan anlamları ifade
ederler. Değerlerin yalnızca kişiye özgü bir olguyu anlatmıyor olması ve bireyler arasında
paylaşılıyor olması özelliği, ulusal değerler, aile değerleri evrensel değerler, gençlik değerleri
ve örgütsel değerler gibi tanımlamalara olanak sağlar.
İnanç
Sıklıkla inanç ve değer terimleri birbirinin yerine kullanır. İnanç ve değerler birbiri ile
ilişkili olmakla birlikte, aralarında farklılıklar vardır.
TDK sözlüğünde inanç; bir düşünceye gönülden bağlı bulunma, inanma duygusu,
inanılan şey, görüş, öğretidir. Bir diğer tanıma göre inanç; bireyin iç dünyası ile ilgili algıların
ve tanımların oluşturduğu sürekli duygulardır ve çoğu zaman bireyin ilkelerinin kaynağı
haline gelerek doğru ya da yanlış seçeneklerini belirler. Bu bağlamda, değerler inançlara göre
oluşmakta ve temel inançları yansıtmaktadır.
Rokeach (1973) inançları üç temel kategoride tanımlamıştır:
Tanımlayıcı ya da varoluşçu inançlar: Bunlar doğru ya da yanlış olarak gösterilebilen
inançlardır. Örn; güneş her sabah doğar.
Değerlendirici inançlar: İyi ya da kötü hakkında bir karar/yargılama içeren
inançlardır. Örn; dans etmek iyidir.
Kuralcı ve yasaklayıcı inançlar; bazı eylemlerin arzu edilir ya da edilmez olduğuna
karar vermeyi içerir. Örn; oy kullanma yaşı gelen her vatandaş her seçimde oy kullanmalıdır,
kuralcı bir inançtır, evlenmeden çocuk sahibi olunmamalıdır, yasaklayıcı bir inançtır. Kuralcı
ve yasaklayıcı inançlar değerler ile yakından ilişkilidir.
Tutum
Değerler, davranışın ardında yatan tutumları yansıtmaktadır. Tutumlar belirli değer
yargılarının ve inançların arkasında gizlidirler. TDK sözlüğünde “tutulan yol” olarak
tanımlanan tutum, kişi, obje ya da düşüncelere karşı olumlu/ olumsuz duyguları barındıran
yargılar, eğilimlerdir.
Değer ve tutum kavramları birbirini besleyen, birbirine kaynaklık eden iki kavramdır.
Tutumlar, davranışı hazırlayan etken olarak değer yargılarıyla gözlenebilir ve değer
aracılığıyla tutumlar, bireyi davranışa hazırlayan eğilim olarak yorumlanabilir. Davranışlarla
ilgili pek çok sorunun çözümünde olaylara karşı tutumlar vardır. Bu tutumların oluşmasını
sağlayan da bireyin kazandığı veya sahip olduğu değerlerdir. Değerler, tutumlar için bir
rehber rolü oynamaktadır. Tutumlar, değerlerden daha özelliklidir, değişmeye karşı oldukça
dirençli olma eğilimdedir.
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8.2. Değer sistemi
İnsanın geliştirdiği değerler ayrı ayrı bulunmazlar. Değerler birbiriyle sürekli etkileşim
içinde olan ve değer sistemi olarak nitelendirilen bir değer örüntüsü oluştururlar. Bir değer
sistemi; birey için bireysel kural gibi işlerliği olan, davranışlarını etkileyen, biçimleyen, her
bir değerin önemine göre sıraya dizilmesi ile oluşmuş değerler organizasyonudur. Bireyin
değerleri bu sistem içinde yüksekten - düşüğe (çok önemliden - daha az önemliye) doğru
düzenlenir. Değerler, sisteme bilinçli ya da bilinçsiz yerleşebilir, açıkça sözel olarak ifade
edilebilmekle birlikte, daha çok sözsüz davranışlar yolu ile sergilenir.
Bir değer sisteminin işlevleri;


Bireylere amaç ve yön vermek,



İnsan grubunun toplu eylemini sağlamak,



Bireylerin davranışını değerlendirmede bir ölçüt olmak,



Bireylere birbirinin davranışını kestirme olanağı vermek,


Doğru- yanlış, iyi- kötü, haklı- haksız gibi kavramları yaratmak ve yaşatmak
olarak sıralanabilir.

8.3. Değerlerin Sınıflandırılması
Değerlerin tanımlanmasında yaşanan güçlükler onların nasıl sınıflandırılacağı
konusunda da kendisini göstermektedir. Gerek değerlerin sınıflandırılması gerekse temel
değerlerin neler olduğu konusunda çok farklı görüşler ileri sürülmüştür. Değerler üzerine
yapılan çalışmalarda genel olarak kabul görmüş beş sınıflandırma dikkati çekmekle birlikte
Spranger, herkesin altı başlık altında toplanan ve temel değerleri içeren değer grubundan
birine girebileceğini ifade eder. Spranger, insanların değer yönelimlerini bireysel değerlerine
göre “kuramsal”, “ekonomik”, “estetik”, “sosyal” “politik”, ve “dinsel” değer olarak 6 gruba
ayırmıştır. Bu değerlere sahip kişinin nitelikleri aşağıda açıklanmıştır.
Kuramsal değerler (Realistik değerler); Kuramsal değerleri yüksek bireyin temel
ilgisi, gerçeğin keşfidir, bilgiye, eleştirel düşünceye önem verir. Kendisini objelerin güzelliği
ve yararlılığına ilişkin yargılardan arındırır. Benzerlik ve farklılıklara dikkat eder, eleştirici,
akılcı ve ampirik bir bilim adamının niteliklerini taşır. Bilgisini düzenleyerek sistemleştirmeyi
amaç edinir.
Ekonomik değerler; bu değerlerle oryante bir kişinin ilgisi pratik ve yararlı sonuç
veren değerlere odaklanır. Birey, yaşamı bedensel ihtiyaçların doyumu olarak görür, ve
ekonomik güvenceye ağırlık verir.
Estetik değerler; bu değerlere sahip kişi, öncelikle yaşamında ve bulunduğu ortamda
güzellik, biçem ve uyum/ahenk üzerinde durur. Her bir yaşantıyı, zarafet, simetri ve uygunluk
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açısından değerlendirir. Her türlü izlenimden, zevk alır. Birey yaratıcı bir artist olmak
ihtiyacında değildir. Bireycilik ve kendi kendine yeterlilik en önemli özelliklerindendir.
Kuramsal değer nitelikleri ile tamamen zıttır.
Sosyal değerler; insana, topluma, sevgiye, saygıya değer vererek girişkenlikle,
sempatik, nazik ve özverili davranan kişilerde gözlenen değerlerdir. Yardımseverlik, bencil
olmama ve başkalarını sevme en önemli özelliktir. İnsanları belirli bir amaç için araç olarak
kullanmaz.
Politik değerler; güce ve erke önem veren kişilerin değerleridir. Her şeyin üstünde
kişisel güç, etki ve şöhret arar. Bu gruptaki değerleri öncelikli olan kişiler, siyasete girmese
bile politik bir kimse olarak bilinir.
Dini değerler; din, birleştirici bir güç olarak algılandığı için birlik güdüsü en önemli
ilgi alanıdır. Dini değerleri ağırlıklı olarak benimseyen kişi, evreni bir bütün olarak algılar ve
kendini bu bütünlüğün bir parçası olarak görür. Mutlak şekilde doyurucu en yüksek değere
ulaşabilmek için mistik konulara ve yaşantılara ilgi duyar. Dinsel doyum sağlamak üzere
yaşamın sunduğu olanakları göz ardı edebilir.

8.4. Değerlerin Gelişimi
Bir birey değerler ile doğmaz. Bireyin değerleri çevre, aile ve kültürden edindiği
bilgilerle yaşam süreci içinde şekillenir. Yaşamın ilk evrelerinden çocuklukta, psikososyal
gelişim sürecinde, yakın çevreden öğrenilerek seçilir. Ebeveynlerden ve ailedeki diğer
üyelerden önce bilinçsizce giderek bilinçli / seçici olarak öğrenilir. Bir çocuk diğerlerinin
hareketlerini ya da eylemlerini gözlemleyerek aile üyeleri için yüksek ve düşük değerlerin ne
olduğunu hızlı bir biçimde algılar. Ebeveynleri, hergün yemek pişirme için zaman harcıyorsa
ve aile üyeleri yemekte konuşarak uzun süre geçiriyorsa, çocuk “beslenme” ve “iyi insan”
değerlerini öğrenir. Benzer olarak, ebeveynlerine, büyüklerine ve kardeşlerine yardım
ettiğinde övgü alırsa “yardımseverlik / yardım etme” yi “iyi, doğru ve saygı gören” bir değer
olarak kabul eder. Üretkenlik ve verimli olmak için aile, özel değerleri seçiyorsa çocuk bu
tür değer davranışlarını benimseyerek taklit etme yolu ile tekrarlar. Tekrarlar sırasında aileden
gördüğü destek ölçüsünde benimseyip kalıcı davranışlara dönüştürür.
Değerlerin bu gelişim süreci, üç aşama ile açıklanmıştır; seçim, kıymetlendirme ve
eyleme dönüştürmedir.
Seçim; değerlerin bilişsel yönüdür. İdeal olarak insanlar, tüm seçeneklerler içinden
kendi değerlerini özgürce seçerler, sonra kendi seçeneklerinin olası sonuçlarını gözden
geçirirler. Bu aşamada; çocuğu özgürce seçim yapması için özendirme, gerektiğinde alternatif
seçenekler oluşturma ve her bir alternatifin sonuçlarını düşünerek alternatifleri
değerlendirmesine yardım edilir.
Kıymetlendirme; değerlerin duygusal yönüdür. İnsanlar genellikle kendi değerleri
hakkında olumlu geri bildirimler aldıkça kendilerini iyi hissederler ve yaptıkları seçimi
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kıymetli bulurlar. Bu aşamada; çocuk, neyin ödüllendirilip korunduğu konusunda düşünmeye
özendirilir ve seçeneklerinin başkaları tarafından onaylaması için fırsatlar yaratılır.
Eyleme dönüştürme; değerlerin davranış yönüdür. İnsanlar kendi değer seçimini
yaptıktan sonra bunu davranışlarına yansıtırlar. Benimsenen bir değer davranışlarda sık
olarak tekrarlanır. Bu aşamada; çocuk, seçimleriyle tutarlı yaşaması ve davranması için
özendirilir ve yaşamın daha sonraki anlarında bu davranışını tekrarlanmasına yardım edilir.
Değerlerin gelişimi için bu üç aşamanın tamamlanması gerekir, aksi takdirde gelişim
süreci eksik kalacaktır. Örneğin, öğrenmenin yaşam boyu sürdüğüne inanan profesyonel bir
hemşire mesleğindeki yeni gelişmeleri kabul eder. Bu hemşire sürekli öğrenmeyi seçmiş ve
bu seçimlerinin sonucuna kıymet biçmiştir. Bu seçimini açıkça ifade edebilir ve onun
hakkında iyi hissedebilir. Eğer bu hemşire sürekli olarak dergileri okuma, konferanslara
katılma, diğer öğrenim fırsatlarını araştırma gibi davranışları gösteriyorsa, sürekli eğitim
doğru bir değer olarak onun yaşamında yer alır.

8.4.1. Değerlerin Geçiş Modları /Biçemleri
Değerlerin gelişim biçemleri genel olarak, model - örnek alma, değerleri
ahlaklandırma- değerin kıymetini belirleme, yaparak öğrenme - bırak yapsın, ödül - ceza
yaklaşımı ve sorumlu seçim şeklindedir.
Model alma, örnek alma: Yüksek ve düşük değeri öğrenmeyi sağlar. Çocuklar
ebeveynlerini, akranlarını ve diğer önemli ya da sevdiği kişileri gözlemleyerek yüksek ve
düşük değerin ne olduğunu öğrenir. Böylece toplumda kabul gören ya da görmeyen davranışa
yönlenir.
Değerleri ahlaklandırma değerin kıymetini belirleme: Ebeveyn gözetiminde, onun
izini ile deneyimlediği değerlerin algılanması ve yarattığı duygudur. “Yaptığın davranış,
yaşının üstünde çok güzel bir davranıştı, aferin” gibi bir geri bildirim ya da övgü, ödül gibi
işlev görür. Çocukların,
ebeveyn ya da öğretmenleri tarafından, farklı değerleri
deneyimlemesine olanak sağlanarak değer sisteminin gelişimi desteklenebilir.
Yaparak öğrenme “bırak yapsın’’; Değerleri keşfetme ve seçmede özgür bırakmak,
müdahale etmemektir. Bu yaklaşım, sıklıkla gözetim ve rehberliği içermez ya da çok az
rehberlik edilebilir.
Ödül - ceza yaklaşımı: Doğru seçime ödül, yanlış seçime cezayı içerir. Çocuklar,
ebeveynleri tarafından, gösterdikleri iyi değerler için ödüllendirilebilir ve kabul görmeyen
değerleri sergiledikleri için cezalandırılabilir. Ağırlıklı olarak uygulanması durumunda çocuk
kendisini sınırlayabilir ve kendi davranışını geliştirme yerine, benimsemediği bir değeri ödünç
alarak sergileyebilir.
Sorumlu seçim: Birkaç biçimin birlikte kullanılmasıdır. Çocuğu doyuma ulaştıran, en
doğru en iyi değerle oluşan davranışa aile desteği sağlanır. Hem özgürlük hem de sınırlılık söz
konusudur, gerektiğinde açıklama yapılır, yönlendirilir ya da müdahale edilir.
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Çocuklar, kişisel değer sistemini oluşturmada, en iyi değeri araştırmak ve sonuçlarını
düşünmek, değerlendirmek için cesaretlendirilir.
Değer seçimi ve değer sisteminin gelişimi, aile yapısı, bilişsel düzey, eğitim durumu,
ekonomik koşullar ve toplumun kültürel yapısından etkilenmekle birlikte bir birey, genel
olarak, aşağıda açıklanan, kişisel, toplumsal/sosyal ve mesleki değer örüntülerine sahiptir.
Başarılı, mutlu ve üretken bir yaşam için bu değer örüntülerinin birbiri ile uyumlu olması
gerekir.
Kişisel Değerler:
Bireyin nasıl yaşayacağını belirleyen, kişisel kararlarına, seçimlerine, davranışlarına
ve genel olarak yaşamına yön veren değerlerdir. Aynı zamanda kişilerarası ve toplumla olan
ilişkilerini de etkiler. Kişilerarası ilişkilerde doğrudan doğruya ve dolaylı olarak etkili olan bu
değerler sevgi, dürüst olma, bağlılık, saygı, adil olma ve açık düşünebilme, doğru bağlantılar
kurabilme vb. içerir. Kaynağını içinde bulunduğu sosyal yapı ve gruptan alan bu değerler,
büyüme ve gelişme sürecinde öğrenilir ve benimsenir.
Sosyal/Toplumsal Değerler:
Bir toplumda bireylerden beklenen genelleşmiş ahlaki inanış bütününe toplumsal
değer denir. Toplumun ortak duygu ve düşüncelerini yansıtan, bireyleri birbirine yaklaştıran,
bir arada tutarak toplumun devamlılığını sağlayan ve çoğunluk tarafından kabul gören ve
benimsenen ilke ve kuralları gösterirler. Toplumun sosyo- kültürel öğelerine anlam veren
ölçütler olarak, sosyal yaşamı biçimlendiren, ilişkileri belirleyen temel unsurlardır. Kuşaktan
kuşağa aktarılabilir, toplumdan topluma ve aynı toplumda zamanla değişebilirler.
Mesleki/Profesyonel Değerler
Mesleki değerler, mesleki eylemleri ve amaçları yönlendirme ve yargılamada temel bir
standart sağlayan ve meslek üyelerinin güçlü duygusal bağlılıklarıyla oluşmuş, soyut ve
genelleştirilmiş davranış ilkeleri olup mesleki etik kodlarda sözel olarak ifade edilirler. Bir
meslek grubunun değerleridir. Hemşire mesleki değerlerini öğrenimi sırasında, diğer
hemşireleri gözlemleyerek öğrenir ve bunları zamanla kişisel değerleri içine yerleştirir.

8.5. Hemşirelikte Değerlerin Önemi
Hemşireliğin temel işlevi sağlıklı/hasta birey, aile ve topluma yardım etmektir.
Hemşireler, sağlığın korunması, geliştirilmesi, hastalık durumunda iyileştirilmesine yönelik
yardım etme eylem ve işlevlerini gerçekleştirirken, bakım verirken, en iyi kararları alma
durumda olan meslek üyeleridir. Bu kararları alırken sıklıkla kendilerine “bunu nasıl yaptım”,
“daha iyisini yapabilir miydim?”, “yaptığım doğru, uygun muydu?” vb. sorularını sorarlar. Bu
soruların yanıtları iki önemli bileşenin anlaşılması ve öneminin kavranması ile yakından
ilişkilidir.
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Bu bileşenlerden ilki, yardım ettiği birey, aile ve toplumun gereksinimlerini karşılama
biçimini, sağlık davranışı uygulamalarını ve hastalığa karşı yanıtlarını etkileyen değerlerinin
anlaşılmasıdır. Her birey, kültür, din, deneyimler gibi bir dizi faktöre göre şekillenen kişisel
değerleri, tutumları, inançları, tercihleri vb. özellikleri ile kendine özgü ve eşsizdir. Sağlığın
geliştirilmesi ya da sağlık sorununun çözümlenmesi amacı ile uygulanacak bakım
eylemlerine, bireyle birlikte karar verilirken, bu özelliklerin dikkate alınması, yardım etme
amaç ve işlevlerinin bilimsel olmasının yanı sıra bireysel, insancıl, ahlaki ve gerçekçi
olmasını sağlar. Aksi takdirde, bakımda karmaşık sorunlar yaşanır ve yardım etme amacına
ulaşılamaz.
İkinci bileşeni, hemşirenin mesleki bilgi ve becerisinin yanı sıra, meslek ölçütlerinden
“ahlaki kuralların belirlenmiş olması” koşulunu karşılayan mesleki değerlerini benimsemesi,
içselleştirmesi ve bunlara bağlılığı oluşturur. İnsan onuru, otonomi, yeterlilik, adalet,
özgecilik, eşitlik, estetik, gerçeklik gibi temel hemşirelik değerleri, hemşirelerin bakım
eylemlerini uygulamalarında, kararlarında ve etik sorunları çözümlemelerinde rehberlik
ederken aynı zamanda sağlıklı/hasta bireyler, meslektaşları, diğer ekip üyeleri ve toplum ile
etkileşimlerine de rehberlik eder. Mesleki değerlerin içselleştirilmesi, çatışmaları çözümleme
ve öncelikli eylemleri belirleme yeterliliği kazandırarak, güvenli, kaliteli ve etik (ahlaki) bir
bakımın sürdürülmesini sağlar. Bunun gerçekleşmesi, bir birey olarak hemşirenin, mesleği
dışındaki eylem ve kararlarına rehberlik eden kişisel değerleri ile mesleki değerlerinin
örtüşmesi gerekir.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Babadağ, K. (2010). Hemşirelik ve değerler, Ankara, Alter Yayıncılık.
Velioğlu, P., Babadağ, K.(1993). Hemşirelik tarihi ve deontolojisi, Eskişehir:
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
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Uygulama Soruları
1)

İnsan yaşamında, değerlerin önemini açıklayınız.

2)

Değer tanımlarını irdeleyiniz.

3)

Değerlerin gelişim sürecini açıklayınız.

4)

Değerlerin sınıflandırılmasını açıklayınız.

5)

Hemşirelikte, değerlerin önemini irdeleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hemşire, yardım ettiği birey, aile ve toplumun gereksinimlerini karşılama biçemini,
sağlık davranışı uygulamalarını ve hastalığa karşı yanıtlarını etkileyen değerlerini anlamak,
tanımak durumundadır. Bununla birlikte, hemşirenin mesleki bilgi ve becerisinin yanı sıra,
mesleki değerlerini benimsemesi, içselleştirmesi, bağlılık geliştirmesi ve bunları kişisel
değerleri içine örüntülemiş olması gerekir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Değerler, insanın kıymet biçtiği konuları yansıtır

b)

Değer ve inanç aynı anlama gelen kavramlardır

c)

Değerler, süreklidir

d)

Değerler, davranışların altında yatan tutumları yansıtır

e)

Değerler, tutumlar için rehber roldedir

2)
Aşağıdakilerden hangisi estetik değerleri yüksek bir bireyin özelliklerini
açıklamaktadır?
a)

Eleştirel düşünmeye önem verir

b)

İnsan ilişkilerine önem verir

c)

Ekonomik güvenceye önem verir

d)

Dini birleştirici bir güç olarak algılar

e)

Yaşamında güzellik ve uyuma önem verir

3)
verilmiştir?

Değerlerin gelişim aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak

a)

Model alma- seçim-eyleme dönüştürme

b)

Kıymetlendirme- eyleme dönüştürme

c)

Değeri ahlaklandırma- seçim- kıymetlendirme

d)

Seçim- kıymetlendirme-eyleme dönüştürme

e)

Yaparak öğrenme- örnek alma-eyleme dönüştürme
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4)
Değerlerin gelişim biçemlerinden biri olan “yaparak öğrenme” yaklaşımı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır?
a)
Çocuğun ebeveyn gözetiminde, onun izni ile deneyimlenen değerleri
algılamasıdır
b)

Çocuğun, ebeveyn ve diğer insanları gözlemleyerek değerleri öğrenmesidir

c)

Hem özgürlük hem de sınırlılık vardır, gerektiğinde çocuk yönlendirilir

d)

Çocuklar, gösterdikleri iyi değerler için ödüllendirilir

e)

Değerlerin keşfedilmesi ve seçiminde özgürlük vardır, müdahale yoktur

5)

Aşağıdakilerden hangisi mesleki/profesyonel değerleri tanımlamaktadır?

a)

Mesleki eylemleri yönlendirme ve yargılamada standart sağlayan değerlerdir

b)

Sosyal yaşamı biçimlendiren değerlerdir

c)

Bireyin nasıl yaşayacağını belirleyen değerlerdir

d)

Toplumdan topluma değişiklik gösteren değerlerdir

e)

Bireyin kişilerarası ilişkilerini etkileyen değerlerdir

6)
Aşağıdakilerden hangisi “çocuğun ebeveynelerini ya da sevdiği kişileri
gözlemleyerek yüksek ve düşük değerleri öğrenmesini” sağlamaktadır?
a)

Değeri ahlaklandırma

b)

Yaparak öğrenme

c)

Model/örnek alma

d)

Ödül-ceza yaklaşımı

e)

Sorumlu seçim
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7)
süreçtir?

Aşağıdakilerden hangisi bilişsel olarak değerlerin gelişiminde etkili olan

a)

Kıymetlendirme

b)

Eyleme dönüştürme

c)

Yaparak öğrenme

d)

Seçim

e)

Değeri ahlaklandırma

8)

Aşağıdakilerden hangisi bireyin sahip olduğu değer türleri arasında yer almaz?

I.

Kişisel değerler

II.

Sosyal değerler

III.

Profesyonel değerler

IV.

İçsel değerler

V.

Rastlantısal değerler

a) I-IV
9)
türüdür?

b) I-II

c) I-III

d) IV-V

e) II-II-V

Aşağıdakilerden hangisi güce ve erke önem veren kişilerin sahip olduğu değer

a)

Kuramsal değerler

b)

Estetik değerler

c)

Politik değerler

d)

Dini değerler

e)

Sosyal değerler

10)

Hemşirelik bakımının sunumunda hemşirelik değerlerinin önemini tartışınız.

Cevaplar: 1) b, 2) e, 3) d, 4) e, 5) a, 6) c, 7) d, 8) d, 9) c
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9. HEMŞİRELİK FELSEFESİ∗

∗

Bu bölüm, Prof. Dr. Merdiye Şendir tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Felsefenin Anlamı
9.2. Felsefe ve Bilim
9.3. Felsefenin Gereği: Geçmişten Günümüze Felsefe
9.4. Hemşirelik Felsefesi
9.5. Hemşirelikte Felsefi Görüşler ve Bakıma Yansımaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Felsefenin anlamı ve işlevini farklı bakış açılarıyla irdeleyiniz.

2)

Felsefe ile bilim arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

3)

Hemşirelikte felsefenin gereği hakkında bilgi veriniz.

4)

Hemşirelikte felsefi görüşleri ve bakıma yansımalarını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Hemşirelik felsefesi

Felsefenin anlamını açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik felsefesi

Felsefe ile bilimin ilgisini analiz Okuyarak/Araştırarak
edebilmek

Hemşirelik felsefesi

Geçmişten günümüze
gereğini kavrayabilmek

felsefenin Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik felsefesi

Hemşirelik
tanımlayabilmek

felsefesini Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik felsefesi

Hemşirelikte felsefi görüşleri ve Okuyarak/Araştırarak
bakıma yansımalarını açıklayabilmek
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Anahtar Kavramlar
•

Felsefe

•

Bilgi

•

Bilim

•

Hemşirelik Felsefesi
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Giriş
Felsefe; hemşirelerin evreni, dünyayı, kendini, hizmet götüreceği sağlıklı/hasta birey
ya da diğer grupları ve hemşireliği tanımlamasında ve anlamasında bir araçtır. Felsefe
etkinliği bize yalnızca hemşireliği irdeleme ve sorgulama olanağı vermekle kalmaz, bazen
hemşireliğin tümünü ya da bir yönünü anlamlandırmamıza yardımcı olacak kuramlar
geliştirmemizi de sağlar. Hemşirelerin, hemşirelikle ilgili inançları ve değerleri
anlayabilmeleri, buna uygun davranışlar sergileyebilmeleri hemşirelik felsefesi ile
mümkündür. İnsan nedir? İnsan yaşamının anlamı ve amacı nedir? Hemşire nedir? Hemşirelik
nedir? Hemşire ne yapar? Hemşireliğin esas konusu nedir? Hemşireliğin bilimsel temeli
nedir? Hemşirelik hangi bilim alanlarını kapsar? gibi soruların yanıtları hemşireliğin
felsefesini oluşturmada birer anahtardır. Sonuçta ortaya çıkacak felsefi görüş, hemşirenin
kişisel ve mesleki davranışlarını, tutumlarını ve tüm yaşamını etkiler. Ancak meslek
felsefesinin yapılanması için kişinin önce yaşam felsefesini belirlemesi gereklidir. Birey
tarafından seçilmiş ve kabul edilmiş ilkeler üzerine temellendirilmiş idealler dizisi yaşam
felsefesinin bir parçasıdır. Seçilen bu ilkeler; insanın dünya, yaşam ve insan davranışı
üzerinde görüş sahibi olmasına rehberlik eder. Hemşirelerin yetkin bir yaşam felsefesi
kazanmaları felsefenin anlamını kavramaları ile mümkündür. Felsefenin soyutluğu, onun
karmaşık entelektüel bir uğraş ve gerekli olmayan bir alan gibi algılanmasına neden olabilir.
Oysa felsefe, insanın günlük yaşamında karşılaştığı seçimlerde ve yaşam gerçeklerinde
kullandığı bir düşünce yoludur. Düşünce düzeni ile faaliyet düzeni arasında sıkı bir ilişki
olduğundan felsefe aynı zamanda insan hareketlerine de yol gösterebilir. Hemşirenin felsefe
etkinliğini kullanabilmesi için öncelikle felsefenin anlam ve işlevini kapsamlı bir biçimde
irdelememiz ve kavramamız gereklidir.

194

9.1. Felsefenin Anlamı
Aristoteles'in ünlü yapıtı "Metafizik", "bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler"
cümlesiyle başlar. Yine Aristoteles'e göre, insanların duyularını kullanmaktan; örneğin
görmekten, işitmekten duydukları zevk bunun en açık kanıtıdır. Gerçekten de insanı insan
yapan en önemli özelliklerden biri onun kendisini çevreleyen dünyayı, içinde yaşadığı
toplumu, geçmişini ve bütün yönleri ile bizzat kendisini tanımak ve bilmek istemesidir. İnsan,
doğası gereği yargılayan, sorgulayan, tartışan bir varlıktır. Bu nedenle de insanın öğrenmek
istediği birçok konu vardır. Felsefe “ben neyim ?” “nereden geliyorum ?” “nereye gidiyorum
?” ve “yaşamın anlamı ne ?” gibi soruların yanıtlarının bulunmasında etkili bir araç olabilir.
Felsefe (Phileosophia) / düşün bilim, sözcük kökeni olarak Yunanca sevgi anlamına
gelen "phileo" ve bilgi, bilgelik anlamına gelen "sophia" sözcüklerinden türeyen bir
entelektüel faaliyet ve disiplindir. Buna göre, felsefe “bilgi sevgisi”, “bilgelik sevgisi” ya da “
bilgi dostu” anlamına gelmektedir.
Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde felsefe, “varlığın ve bilginin bilimsel olarak
araştırılması, bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü; dünya görüşü;
bir konuda soyut düşünüştür”.
Webster sözlüğünde ise felsefe, “gerçekleri, gerçeklik ilkelerini, insanın doğasını ve
davranışını araştıran bilim” anlamındadır.
Felsefe; insanı insan yapan ve bir hiç olmaktan kurtaran araştırma ruhunun,
anlamlandırma, yorumlama ve değerlendirme etkinliğinin, önemli sorular sorma ve onlara
ciddi olarak yanıtlar arama özelliğinin, erdemli olma ve mutlu yaşama talebinin, kısacası
bilgeliğe ulaşma özleminin en hakiki ifadesidir.
Felsefe, varlık ve düşünmeyi oluşturan ilkeler, gerçeklik ve nedenselliğin
araştırılmasıdır. Bilgi, değer, varlık konularında hep irdeleyici ve eleştiricidir. Belirli bir
konuda yoğun ve sistematik düşünmektir.
Felsefe bir soru sorma etkinliğidir; varlığı sorguya çekmektir. Felsefe, doğruyu
aramaktır, sonuçların nedenleriyle ve nedenlerin sonuçlarıyla olan karşılaştırmalı bilgisidir.
Felsefenin özü, bir bilgiye sahip olmaktan çok, onu arayıp, araştırmaktır. Felsefe yapmak ise,
bu bilgiler üzerinde düşünmek, onları sorgulamak yani “yeniden gözden geçirip” tartışmaktır.
Felsefe aynı zamanda bir dünya görüşüdür; yaşama bir bakış açısıdır. Evreni
bütünüyle yakalama çabasıdır. Titus’un dediği gibi “Felsefe, yaşama ve evrene karşı bir
vaziyet alıştır”.
Felsefede, yanıtlardan çok, sorular önemlidir. Çünkü yanıtlar, her filozof ve felsefi
sisteme göre değişirken, sorular hemen hemen aynı kalmaktadır. İnsanın bilinçlenmesinde,
evreni, dünyayı, kendini anlamasında, merak ve hayret dürtüsünün doyurulmasında felsefe en
önemli araçtır.
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Felsefe bir bilgi türüdür. Felsefe bilgisi; varlık, doğa, insan ve değer alanının özünü,
yapısını, niteliğini bir bütün olarak kuramsal araştırmalarla, düşünerek kavramaya yönelik bir
bilgidir. Felsefenin soruları “ Nedir” türünden sorulardır. ”İnsan nedir ?”, “Ahlak nedir ?”,
“Güzel nedir ?” “Nasıl” sorusu ise bilimin sorusudur. Örneğin “ Yağmur nasıl yağar ?”

9.1.1. Felsefe Bilgisinin Özellikleri
•
Felsefe bir sorgulama etkinliğidir. Varlığa ilişkin çeşitli sorular sorularak onu
anlamaya çalışılır. Sorular aynı, yanıtlar farklıdır.
•
Felsefede bitmişlik ve kesinlik yoktur. Hiçbir konuda son söz söylenemez. Bir
soruya bilimsel doğruluğu olan bir yanıt bulunursa bilimin alanına girer.
•

Felsefe yığılan, birikimsel (kümülatif) bir bilgidir.

•

Felsefi bilginin doğruluğu deneyle test edilemez.

•

Felsefe bilgisi evrenseldir.

9.1.2. Felsefenin Alanları
Tarihsel olarak bakıldığında, felsefenin dört ana irdeleme konusu olmuştur: Metafizik,
Etik, Epistemoloji ve Mantık. Metafizik, genel olarak varlık sorunu ile ilgilenir. Etik, ahlak
anlayışlarının ve iyi yaşamın ne olduğu konusunun araştırıldığı felsefe alanıdır. Epistemoloji
“bilgi bilim”, bilginin yapısını ve kaynaklarını sorgular. Mantık ise akıl yürütme ve çıkarım
yapmanın kurallarını inceler.
Filozoflar genellikle varlık, ahlak veya iyilik, bilgi, gerçek ve güzellik konuları ile
ilgilenmişler, genellikle şu soruların yanıtlarını aramışlardır:
•
Gerçek nedir? Bir ifadeyi nasıl veya niye doğru veya yanlış olarak tanımlarız?
Nasıl karar veririz?
•
Bilgi mümkün müdür? Bildiğimizi nasıl biliriz? Doğru bilginin kökeni ve
sınırları nelerdir?
•
Ahlaken doğru veya yanlış hareketler arasında bir fark var mıdır? Hangi
hareketler doğrudur, hangileri yanlıştır? Değerler mutlak mı, izafi midir? Yani nasıl yaşamak
gerekir? Ahlakın kaynağı nedir?
•
Gerçeklik nedir ve neler gerçek olarak nitelendirilebilir? Gerçek olan şeylerin
doğası nedir? Bazı şeyler algımızdan bağımsız olarak var olabilir mi? Zaman ve mekanın
doğası nedir? Düşünme ve düşüncenin doğası nedir? Birey olmak ne demektir?
•

Güzel nedir? Güzel şeylerin farkı nedir? Sanat nedir?
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•
Din kavramının kökeni nedir? Tanrı insanların korkularından kaynaklanan bir
varsayım mıdır? Tanrı var mıdır?
Antik Yunan felsefesinde, yukarıdaki beş soru sırasıyla, mantık, epistemoloji, etik,
metafizik ve estetik olarak adlandırılmıştır. Bunların dışında da konular tanımlanmış ve bu
tanımlamaları ilk kez kullanan Aristo aynı zamanda politika, modern fizik, jeoloji, biyoloji,
meteoroloji ve astronomi'yi de felsefenin konuları arasına almıştır. Felsefe, önemli bazı
kavramların ve işleyişlerin derinlemesine araştırılması çabaları sonucunda genişleme ve
çeşitlenme olanağı bulmuştur. Örneğin; bilimin kimliğinin ve sonuçlarının irdelenmesi bize
bilim felsefesi alanını kazandırmıştır. Benzer şekilde, teknoloji felsefesi endüstri devrimi ile
gelen büyük değişimlerin sonucunda teknolojinin yaşam alanına girmesi ve insan hayatını
büyük ölçülerde belirlemeye başlamasıyla birlikte felsefenin gündemine giren bir alan
olmuştur. Bu anlamda felsefe, içinde bulunduğu toplumun değişimleri ve yaşadığı
sorunlardan etkilenmiştir. Birçok toplum, felsefî sorunları araştırmış ve bir felsefe geleneği
yaratmıştır. Batı Avrupa medeniyetinin oluşturduğu felsefe geleneği olan Batı Felsefesi ve
bunun coğrafi olarak karşısında yer alan Doğu Felsefesi çok farklı bir yapıya sahip olmuştur.
Batı” da felsefe yapıldığı “Doğu”da ise bilgeliğin olduğu günümüz felsefecileri arasında
yaygın bir görüştür. Bilgeliği ve felsefeyi, Batı’yı ve Doğu’yu ayırma üzerine kurulu bir
anlayış doğru değildir. “Bilge” ve “filozofu” ayırmak için din veya yaşam felsefesi ile
eleştirel çözümleyici düşünme arasında bir ayırım yapmak başarılı bir sonuç vermez.
Felsefeyi daha iyi anlayabilmek için onun bilim ile ilişkisini de incelemek gereklidir.

9.2. Felsefe ve Bilim
İlk dönemlerde tüm bilimleri kapsayan felsefeden zamanla Matematik, Fizik,
Antropoloji, Biyoloji, Kimya, Astronomi, Sosyoloji, Psikoloji vb bilimler ayrılmıştır. Felsefe
ve bilim birbiriyle çok sıkı bir ilişki içindedir. Felsefe bilimlere yol gösterir, ona soru sorar.
Bilim soruları açıkladıkça felsefe soru ve sorunlarla onu güdüler. Bilimsiz felsefe; sağır ve
dilsiz, felsefesiz bilim ise; kördür. Her iki bilgi türü de varlığı anlamaya yönelir ve amaç
birliği vardır.
Felsefe varlığı bütünselliği içinde ele alır. Bilim ise varlığı parçalara ayırarak inceler.
Bu nedenden dolayı felsefe, doğayı ve toplumu oluşturan tüm değerleri bütünsel olarak
kavrayıp, bunu sistemleştirmeye çalışır. Çünkü evreni, doğayı, toplumu ve insanı oluşturan
tüm değerleri, kuramsal görüşleri ele alıp inceler.
Bilim deney yöntemini kullanarak doğa yasalarını bulmaya çalışır. Deney, gözlem,
inceleme, araştırma yapıp, kanıtlanmış ya da kanıtlanacak doğruluk değeri yüksek bilgiler
sunar. Felsefe deney yapmaz, ulaştığı sonuçları mantıksal çözümleme ile doğrular. Felsefe ise
gerçeğe hem bilimden, hem de sanat, düşünce, etik gibi alanlardan elde ettiği bilgilerle
genellikle akıl yürütme yollarını kullanarak onun tümüne ulaşmaya çalışır. Bilim gerçeği
parça parça ele aldığından, yani tümünü incelemediğinden dolayı, gerçeğin pek çok özelliğini
göremez, inceleyemez. İşte felsefe bu bilinenlerden, görünenlerden hareketle, bilinmeyenleri,
görünmeyenleri, boşlukları görüp doldurabilir. Hem felsefe, hem de bilim bir süreçtir. Bu
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süreç sonunda her ikisi de bilgi elde ederler. Bilimsel bilgiyle teknoloji üretilir. Felsefe
insanın varlığı anlamasını sağlar. Hem bilimde, hem de felsefede doğruya, elde edilen ve
kullanılan bilgiye sürekli eleştirel gözle bakılır. Felsefe ve bilimde “şüphelenmek” gerçeği
araştırıp incelemede ve ona ulaşmada önemli bir özelliktir. Felsefe varlığın “ özünü” bilmek
ister. Bunun için varlığa “nedir” sorusunu sorar: İnsan nedir? Bilim varlığın özü ile
ilgilenmez. Olay ve olgular arasındaki neden-sonuç ilişkisini ele alır. Varlığa ” nasıl “
sorusunu sorar. Felsefede ortaya atılan bir soru(n) kalıcıdır. Bilimde ise ilerleme vardır.
Bilimsel bir soruya verilen yanıtlar ya doğrulanır ya da çürütülerek tartışma bitirilir. Çağdaş
felsefe bilimseldir; aynı zamanda bilim için vazgeçilmezdir.
Düşünce tarihine baktığımızda felsefenin oldukça farklı amaçlarla ve farklı biçimlerde
yapıldığını görebiliriz.

9.3. Felsefenin Gereği: Geçmişten Günümüze Felsefe
İnsan varlığının, düşünme etkinliğinin hangi tarihte ve nerede başladığına dair kesin
bir bilgi yoktur. İnsan, “evrenin bir başlangıcı bir sonu var mı?”, “dünya nereden gelmiş,
nereye gidiyor?”, “ben kimim?”, “ölüm tamamen yok oluş mudur?” soruların yanıtlarını
önce mitolojide, daha sonra dinlerde aramış ve doyurucu bir yanıt bulamamıştır. Bundan
sonra insan, sorularının yanıtlarını kendi aklına, gözlem ve deneyimlerine dayanarak bulmaya
çalışmıştır. İşte ilk felsefi düşünce eski Yunan’da böyle başlamıştır. İlk felsefeciler dünyada
olan olayları ve dünyanın düzenini açıklarken destanları, mitolojik unsurları ve dinsel
normları değil çoğunlukla gözlemi ve çeşitli akıl yürütme tekniklerini kullanmışlardır.
Düşünce tarihine bakıldığında, felsefenin insanlığın tarihi çağlarına koşut bir kronoloji
izlediği söylenebilir. Şimdi felsefenin kapsamlı bir tarihçesini vermeden, felsefenin nasıl bir
düşünsel işlev olduğunun anlaşılması için kısaca tarihsel köklerine göz atmak yararlı
olacaktır.
İlkçağ felsefesi, insanın içinde yaşadığı dünya üstünde edindiği bütünsel bilgiyi dile
getiren Doğa/Natüralist felsefe dönemi olarak bilinir. Varlığın temelinde bulunan “ilk ilke,
ana madde – öz nedir ?” sorusunun yanıtını arayan ilk filozoflara doğa filozofları denir.
Örneğin; bunlardan ilki olan, Thales’e göre ana madde - öz (arkhe) su, Anaksimenes’e göre
hava, Herakleitos’a göre ateş ve Demokritos’a göre ise atom’dur. Empedokles de maddenin
toprak, su, hava ve ateş olmak üzere dört farklı öğeden oluştuğunu öne sürmüştür. İlk dönem
filozofları bilginin kaynağı, sınırları ve ölçütlerine ilişkin ilk soruları, şüpheleri ve tartışmaları
ortaya çıkarmışlardır. Sofistler, doğayı anlamak ve açıklamak yerine, insan ve toplumun
felsefesini yapmışlar, insan merkezli bir felsefeye yönelmişlerdir. “Ben kimim ?” sorusunu ilk
kez yanıtlamaya çalışan dünyanın en büyük filozoflarından Sokrates de, insan ve değerleri
üzerine yoğunlaşmıştır.
Felsefenin en parlak dönemi Platon ve onun öğrencisi Aristoteles’in dönemidir. Bu
dönemde ilkçağ felsefesinden farklı olarak kullanmak için bilmek yerine düşünce tarihinde ilk
kez bilmek için bilmek amacı güdülmüştür. Çağdaş genel düşünceyi doğuran düşünce sistemi,
dinsel ve geleneksel bilgilerin dayanaktan yoksun, temelsiz bilgiler olduğunu göstermiştir.
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Felsefe, insana kendi aklına güvenme, sorgulama ve sistemli düşünme anlayışını getirmiştir.
Antikçağ felsefesi olarak da isimlendirilen bu dönem, uygarlık tarihine damgasına vurmuş,
İbni Sina, Farabi gibi filozoflar Aristoteles’ten etkilenmiştir. "Bilgi" konusunun, felsefî
düşüncenin gündemine gelmesi; sofistler, Sokrates ve onu takip eden Platon ve Aristoteles
gibi büyük filozofların döneminde olmuştur.
Makedonya’lı Büyük İskender’in, Doğu Seferi ile batı ve doğu Akdeniz kültürlerinin
birleşmesi dünyada “Hellenistik çağ” denilen yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu dönemde
toplum, ekonomi ve inanç dünyası büyük sarsıntılar geçirmiş, bununla birlikte bir moral
çöküntü yaşanmıştır. İşte Hellenistik felsefe bu ortamda ortaya çıkmıştır. Ahlaki bilgiye, etik,
mantığa önem verilmiş, öncelik etiğin olmuştur. Epikürcülük, Stoacılık ve Septisizim
felsefelerinden oluşan Hellenistik felsefenin temel sorunu şudur : “ Ne tür bir yaşam insanı
mutlu edebilir ?” Epikür ve Stoacılar, kişinin güven içinde ahlaki ilkelere bağlı yaşam ve
mutluluk özünde durmuşlardır. Septikler ise kuşkucu yaklaşımları açıklamaya çalışmışlardır.
Ortaçağda felsefe, genel olarak “tanrı bilim” niteliğindedir. İlk çağdaki çok tanrılı
dinlere karşı Batı Avrupa’da Hıristiyan Kilisesi düşünce olarak etkili olmuştur. Doğuda da
İslamiyet’in etkisi ile İbni Sina ve Farabi gibi bilim adamları felsefede, matematikte,
gökbilimde ve tıpta büyük ilerlemeler gerçekleştirmiştir.
Rönesanstan itibaren düşünce, tarihsel otoritelerden kurtulmaya, bilgi ve yaşam
hakkında akla ve deneyime dayanmaya başlamıştır. İnsancıl (hümanist) yaklaşım Rönesans
felsefesinin ayırıcı niteliği olarak görülmüştür. Kilisenin dinsel baskısını üzerinden atan insan,
bu felsefi görüşle modern bilimi yaratmıştır. Galileo ve Newton ‘un doğa yasalarına açıklık
getirmesi; Bacon ve Descartes’ın bilimsel yöntem konusundaki çalışmaları günümüz modern
bilimlerinin temelini oluşturmuştur.
Daha sonraki yıllarda felsefe metafizik ve idealist bir açıdan da olsa, gittikçe
bilimselleşmiştir. 18. yüzyılda aydınlanma felsefesi ile insan, kendisini, evrendeki yerini, ne
olduğunu ve ne olacağını, neler yapabileceğini bilimsel olarak ve açık seçik anlamıştır.
Kendisine yabancılaşmış olan insan, yeniden insanlığa dönmeye başlamıştır.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayarak 20. yüzyılda insana önem veren ve insanı
davranışlarından sorumlu tutan bir felsefi görüş “Egzistansiyalizm-Varoluşçuluk” etkili
olmuştur.
Genel olarak ifade edersek günümüz felsefesi ise modernizmin akıl, nesnellik ve
evrensellik anlayışı ile modernizm-sonrası (post-modern) dönemin özelliği, yerelliği ve
göreceliği ön plana çıkaran yaklaşımları arasında ilginç tartışmalara neden olmaktadır.
20.yüzyılda oluşmaya başlayan bu felsefi diyalogun, içinde bulunduğumuz yeni yüzyılda nasıl
şekilleneceğini zaman gösterecektir.
Kısaca tarihçesini incelediğimiz felsefenin, bu süreçte etkileri izlenmiş bazı
görüşlerini/akımlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
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•
İdealizm (Düşüncecilik): İdealizm felsefenin temel sorusuna “en önemli,
başlıca ve ilk öğe, düşüncedir” diye yanıt verir. Var olan her şeyi "düşünce"ye bağlayıp ondan
türeten; düşünce dışında nesnel bir gerçekliğin var olmadığını, başka bir deyişle düşünceden
bağımsız bir varlığın ya da maddî gerçekliğin bulunmadığını dile getiren felsefi görüşü
niteler.
•
Septisizm (Şüphecilik): Varlık alanında “gerçek”i, bilgi alanında “doğru”yu,
değer alanında “iyi”yi ve “güzel”i aramaktan vazgeçer. Kesin yargıya varmanın
imkânsızlığını savunur. Mutluluğun şartı olarak kesin hükümlerden kaçmayı öğütler.
•
Materyalizm (Maddecilik): Materyalizm, varlık veya gerçeklik hakkında bir
görüştür. Bu düşünceye göre var olan veya gerçek olan sadece maddedir. Madde ve maddenin
hareketleri ile değişimleri haricinde hiçbir şeyin var olmadığına dair felsefi görüştür. Popüler
kültürde materyalizm, maddi varlıklara ve fiziksel rahatlığa ruhani değerlerden daha fazla
önem verme anlamında kullanılır.
•
Klasisizm: Soyluluk, akılcılık, uyum, açıklık, sınırlılık, evrensellik, idealizm,
denge, ölçülülük, güzellik ve görkemlilik kendi içinde temel öğeleridir.Yeniden doğuş diye
adlandırılan Rönesans döneminde gelişmiştir.
•
Romantizm: Romantizm, insanın yaratma özgürlüğü önündeki her şeye karşı
durur. Kendisinden önceki klasisizme bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Klasisizmin düzenlilik,
uyumluluk, dengelilik, akılcılık ve idealleştirme gibi özelliklerine bir başkaldırı niteliğinde
olan felsefi akımdır.
•
Pragmatizm (Yararcılık): İnanç ve fikirlerin yararlı sonuçlarını, onların
değerlerini ve doğruluğunu kararlaştırmada standart olarak kullanılan bir felsefi akımdır. Bu
görüşe göre bir düşünce, yaşayışımız için elverişli olduğu sürece doğru'dur. Gerçek,
düşünürken bize faydası olan şeydir.
•
Empirizm (Deneycilik): Bilginin kaynağının deneyim olduğunu ve deneysel
araştırmanın önemini vurgular. Deneyim yoluyla veri toplayarak, verileri değerlendirmenin,
gözlemden başlayan tümevarımsal akıl yürütmenin gerekliliğine işaret eder. Empirizm
bilginin tek kaynağının deneyim olduğunu ve deneyimden bağımsız bir bilginin söz konusu
olamayacağını savunan akıma karşılık gelir.
•
Pozitivizm (Olguculuk): Araştırmaları olgulara, gerçeklere dayayan, metafizik
açıklamaları yararsız ve kuramsal olarak olanaksız gören deneyle denetlenemeyen soruları
“sözde soru” olarak niteleyen görüştür.
•
Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk): Bu görüş insanın özgürlüğüne inanır ve
insanların davranışlarından sorumlu olduğunu öne sürer. Varoluşçuluk bireyin deneyimini ve
bu deneyimin tekilliğini ve biricikliğini insan doğasını anlamanın temeli olarak gören bir
felsefe akımıdır.
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9.4. Hemşirelik Felsefesi
Hemşirelik felsefesi, düşünme ve uygulamaya temel olarak kullanılan hemşirelikteki
değerlerin ve hemşirelik hakkındaki inançların ifadeleridir. Hemşirelik felsefesi insan, çevre,
sağlık/hastalık ve hemşirelik gibi temel kavramlar hakkındaki inanç temelleri üzerine kurulur.
Türk Hemşireler Derneği’nin hemşirelere rehberlik etmek üzere saptadığı hemşirelik
felsefesi şöyledir;
“Hemşirelik, bireylere ve ailelere verilen bir hizmettir. O nedenle toplumsal bir
kurumdur. Toplumsal sorunlar ve yapılar sürekli değiştiği için hemşirelik işlev ve rolleri de
değişmektedir. İşlev ve roller değişmesine karşın, hemşirelik hizmetleri toplumun temel
gereksinimlerine yanıt verme ilkesini sürekli olarak korumaktadır”.
Toplum gereksinimlerini karşılamaya yönelik olan hemşirelik felsefesi ilkeleri;
•

Hemşirelik, bireyin sağlıklı bir ortamda yaşamaya hakkı olduğuna inanır.

•
Hemşirelik, sağlıktan sapmalar olduğu zaman (akut veya kronik) bireyin
optimal bakımı almaya hakkı olduğuna inanır.
•
Hemşirelik mesleğinin topluma hizmet götürme işlevinde diğer sağlık
meslekleri ile sıkı işbirliği yapması gerektiğine inanır.
•
Hemşirelik, bireyin kendine özgü özelliği; kişiliği ve bütünlüğü içinde hak ve
mahremiyetine saygıyı içerdiğine inanır, şeklinde sıralanmaktadır.

9.4.1. Hemşireliğin, Felsefenin Bilgi, Değer ve Varlık Alanlarıyla
İlişkisi
Hemşirelik süreci ile felsefe alanlarının bütünleşmesi hemşireliğin kendi felsefesini
geliştirme ve yansıtması için gereklidir(Şekil 9-1). Hemşireler, etkin bir bakım verebilmek
için kendi kişisel ve profesyonel sorumluluklarının dengesini kurabilmelidir.
Felsefe Alanları

Hemşirelik Süreci

Bilgi

Mantıksal düşünme ve bilimsel yönteme temelli olması

Değer

Etik ilkeler, inanç, felsefe

Varlık

İnsan olarak hemşire ve hasta ile ilgilenme, uygulamaya temel olan
model/kuramın değerlendirilmesi

(Metafizik)

Şekil 9-1: Hemşirelik süreci ve felsefe alanlarının bütünleşmesi
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Bir hemşirelik felsefesi geliştirilirken var olmanın, bilim ve insan doğasıyla ilgisi
irdelenmelidir. Her hemşire, hemşirelik bakış açısıyla hemşireliğin esas öğelerini yansıtan
soruları yanıtlamaya çalışmalıdır:
•

Toplum nedir? Nelerden oluşur, öğeleri arasındaki doğal ilişki nedir?

•

Bireyler ve onların kişisel potansiyelleri hakkındaki inançlarımız nelerdir?

•

Profesyonel hemşirenin hakları ve sorumlulukları nelerdir?

•

Toplum, birey ve çevre arasındaki doğal ilişkiler nasıldır?

•

Sağlığa bakış açısı nasıldır?

•

Hemşirelik neden vardır?

•

Hemşirelik hizmetlerinden faydalananlar kimlerdir?

•

Hemşirelik süreci nedir? Nasıl uygulanır?

•

Hemşirelik hizmetlerinde model/kuramlar nasıl kullanılır?

•

Profesyonel hemşirelik uygulaması için temel kavramlar nelerdir?

•

Hemşirelik hizmetlerinden faydalananların hakları ve sorumlulukları nelerdir?

9.5. Hemşirelikte Felsefi Görüşler ve Bakıma Yansımaları
Hemşirelik tarihini incelediğimizde; geçmişten günümüze toplumsal yapı ve
geleneksel felsefenin hemşireliği biçimlendirdiğini görmekteyiz. İnsan tarihindeki sürece
benzer olarak hemşirelikte de önce mitolojinin etkileri izlenmiş; Yunan mitolojisinde
“hijyen”e adını veren Hygeia sağlık tanrıçası olarak anılmıştır. Bununla birlikte Batı ‘da halka
hizmet sunmak tarzında hemşirelik; O’nun felsefi değerleri ile başlamıştır. Donahue’nın
yazdığı gibi, “Hemşireliğin tarihi ilk kez Hıristiyanlığın başlangıcı ile birlikte olmuştur”
(Lindberg et al., 1990).
Doğu dünyasında ise M.Ö. 6. yüzyılda Hintli bir hekimin
“iyileşmenin” ilaç ve hemşire ile gerçekleşeceğini vurguladığından söz edilmektedir. Yunan
edebiyatında hemşirelere yer verilmiş fakat cinsiyetleri konusu tartışmaya açık bırakılmıştır.
Bununla birlikte hem Doğu hem de Batı uygarlıklarında hemşirelerin cinsiyeti
belirtilmemekle birlikte Hıristiyanlıkta “tanrı adına hizmet” in ibadet sayılması nedeniyle her
iki cinsin de rahip ve rahibeler olarak bu hizmeti verdiği görülmüştür. Bu inanç/görüş, ideale
ulaşma ve gerçeği idealde bulma isteği hemşireliğin de etkilendiği felsefi akım olmuştur.
Platon’un başlattığı ideal görüşü din idealize edilerek sürdürülmüş, erken döneme ait değer ve
inançlar, sanattan bilime hemşirelik için felsefi bir temel oluşturmuştur.
Bevis mesleğin gelişmesini şekillendiren ve günümüz hemşireliğinde de etkisini
sürdüren 4 felsefi dönemi tanımlamıştır (Lindberg et al., 1990)(Şekil 9-2). Bu hemşirelik
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değer sisteminin esasları, idealizm (asetizm), romantizm, pragmatizm ve hümanistik
varoluşçuluk olarak sınıflandırılmıştır. Hemşireliğin ortak anlayışına/bilincine birkaç felsefi
etkiyi yansıtan bu sınıflandırma günümüz hemşireliğinin anlaşılması için önemli bir bakış
açısı sunmuştur.
•

İdealizm (Asetizm)

Hemşirelikte, Hıristiyanlıkla başlayan idealist felsefe yapısı Asetizm dönemidir.
Platon zamanında ortaya çıkan, fiziksel gerçekliğin ötesinde, dinsel gerçekliği savunan
düşüncedir. Bedene, insana dair gerçek/öz yerine dini, inanç ve değerlere ait gerçekler ideal
düzeyinde önemlidir. Bireyin, manevi yaşam için dini çağrılara kendini adaması görüşü hakim
olmuştur. Hizmette yaparak öğrenmeye önem verilmekte ve hemşireliğin formal eğitim yerine
usta-çırak ilişkisi ile öğrenilebileceği düşüncesi kabul görmüştür. Hemşirelikte, çok az maddi
karşılık ve yönetimsel sömürü gibi zor çalışma koşulları endişe uyandırmamıştır.
Hemşirelerde verdikleri hizmetten uygun ekonomik karşılık alamadıkları düşüncesinin ortaya
çıkması uzun zaman almıştır. Hemşireler insan ve topluma yardım etmeyi amaçlamışlar,
kendi gelişimlerini ikinci plana bırakmışlardır.

Kaynak: Lindberg, J.B.,
Philedelphia:Lippincott Co.,ss.24.

Hunter,

M.L.,

Kruszewski,

A.Z.(1990).Introduction

to

Nursing,

Bu dönem, Florence Nightingale’in hemşirelik bilimine giriş ve hemşireliğin formal
eğitime dayandırılması yönündeki çalışmalarına başladığı yıllara rastlamakla birlikte
asetisizm 20. yüzyıla kadar hemşirelikte etkinliğini korumuştur. Hemşirelerden sıklıkla
toplum ve sağlık bakımı için hayır işleri yapması beklenmiştir.
•

Romantizm

Ortaçağda da devam eden kilisenin katı idealist anlayışına bir tepki olarak insani
duygu ve düşünceleri öne çıkartan romantizm; endüstriyel devrim ile birlikte yükselen
maddeci realizme karşı gelişmiştir. Romantizm, realizmden kaçmak için yaratılan bir hayal
gücü deneyimi olmuştur. Romantizm, 19. yüzyılda Tchaikovsky ve Schumann’ın müziğinde,
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Victorian ressamların romantik resimlerinde yansıtılmıştır. Bu duygu ağırlıklı düşünsel yapı
tüm sanat türlerinde; müzik, edebiyat, resim, moda ve mimaride kendini göstermiştir.
Hemşireler, bu dönemde giyimde, edebiyat ve resimde kadınca güdüler ile duygusal
bir görünüşte yansıtılmıştır. Ciddi, sade dini elbiselerin yerini ayrıntılı üniformalar ve hastane
okullarına bağlılığı yansıtan süslü kepler almıştır. Florence Nightingale, bilimsel ve politik
zekâsıyla geniş ölçüde tanınmasına rağmen “Lambalı Lady” olarak tasvir edilmiştir.
Edebiyatta hemşirelerin romantik serüvenleri 20. yüzyılın ortalarında genç kızları ve kadınları
iyiden iyiye etkilemiştir. Bu dönemde hemşirelik tıbbın sadık yardımcısı olmuştur.
Hastanelerde ev idaresi ile ilgili işlerin çoğunu üstlenen hemşirelik öğrencileri evin kadını
rolü üstlenmiş; mezun olduklarında da hemşirelik hizmetleri yöneticileri olarak görev almış
ve hekime ya da hastane yönetimi yetkililerine rapor vermişlerdir. Bevis, romantik dönemin
20 yüzyılın ortalarına kadar hemşirelik eğitimini büyük ölçüde etkilediğini bildirmiştir.
Hemşirelik eğitiminin içeriği tıbbi eğitime paralel olarak oluşturulmuş, bakımı alan
bireylerden daha çok hastalığa odaklanılmıştır. Hastalığa odaklanmış hemşirelik bakım
faaliyetleri sezgi ve deneyimlere yönelik gerçekleştirilmiştir. “Hemşire hekimin sağ koludur”
görüşü hakimdir.
Tarih boyunca, savaşlar hemşire gereksinimine artış olduğunu göstermiş, II. Dünya
Savaşında önemli ölçüde yeni bir realizm dönemi olan ve Pragmatizm olarak adlandırılan
döneme girilmiştir.
•

Pragmatizm

Gerçeklik ilkelerine dayalı uygulamaların ağırlıklı olduğu bu dönem hakkında
Bevis’in felsefi yorumu, oldukça yararlı bir dönem olduğu şeklindedir. Savaş zamanı yaşanan
kayıplar akut–acil bakım gereksinimini ortaya çıkarmış ve hemşirelere yardımcı olacak sağlık
bakımı çalışanlarını gündeme getirmiştir. Yardımcı sağlık çalışanlarına; teknisyenlere ve
“uygulayıcı” hemşirelere hasta bakımında, daha iyi eğitim görmüş hemşirelere ise yönetim ve
eğitimde sorumluluk verilmiştir. Hastanedeki hastaların daha etkili bakılabilmesi için tıbbi
uzmanlık alanlarına gereksinim duyulmuştur. Hem sağlık bakımı sunumu hem de hemşirelik
eğitim programları hastalıklara göre planlanmıştır. Hastalık, rahatsızlık ve tanı üzerine
odaklanılmış; birey, ailesi, gereksinimleri ve bütünlüğü dikkate alınmamıştır. Fakat bu
dönemin sonlarına doğru klinik alandaki gerçek gereksinimler, hemşirelikte etkin olmuştur.
Hemşireler, yoğun bakım, rehabilitasyon ve ayaktan tedavi ünitelerindeki bireylerin bakımına
veya temel insan gereksinimlerine yönelik bakım aktivitelerini yerine getirmeye
başlamışlardır. Bu dönüşüm süreci hümanistik varoluşçuluğun, gelecek dönem olduğu
sinyallerini vermiştir.
•

Hümanistik varoluşçuluk

Hümanizm, insan varlığına ilginin ağırlıklı olduğu bir düşünce şeklidir. Varoluşçuluk
ise gerçekliğin insanın aklında var olduğunu kabul eden bir modern felsefi görüştür. Gerçek,
holistik / bütüncül bir varlık olan her bir birey için yegâneliktir/biricikliktir. Bir bireyin
toplamı, onun bireysel parçalarını ortaya çıkaran bilimsel çalışmadan daha büyüktür. Bireysel
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tercihlerin ve aynı zamanda sorumluluğunun ağırlıklı olduğu bu değer sistemi diğerlerine göre
öncelikli olarak insan varlığını ele alarak bakımı yükseltmiştir. Hemşirelikte geçerli
hümanistik değerler hemşirelik bakımı sunan kişilerin görüşünü biçimlendirmiştir. Bu
değerler aynı zamanda hemşire–hasta etkileşimini, hemşirenin sorumluluğunu ve meslek
otonomisini etkilemiştir. Bu etkili felsefi kavram, hemşirelik mesleği için yeni bir dönem
başlatmış ve hümanistik hemşirelik bakımı, sağlık bakımı ile yüksek teknolojiyi dengeleyerek
bütünleştirebilmiştir.
Hümanistik felsefeye göre, hemşirelik aktivitelerinin odağı, hasta kişi ve hastalık
yerine, sağlıklı bireye ve sağlığı korumaya yönelmiştir. Bakım verilecek birey, bütüncül
yaklaşımla tüm boyutları, gereksinimleri, ailesi, diğer yakın ve geniş çevresi ile ele alınmıştır.
Bireyi her şeyin merkezine koyan bireysel anlayışı öngörür. Hemşirelikte; insana ve
bütünlüğüne dönüş gerçekleşmiştir.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

- Çotuksöken, B. Felsefeyi Anlamak Felsefe ile Anlamak, İstanbul:Kabalcı Yayınevi,
1995.
-Alan de Botton, Felsefenin Tesellisi,Çev: B.Tellioğlu Altuğ,İstanbul:Sel Yayıncılık,
2004.
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Uygulama Soruları
1)
Asetizmin,
değerlendiriniz.
2)
çalışınız.

hemşireliğe

yönelik

etkilerinin

günümüzde

örneklerini

Kendi yaşam felsefenizin hemşirelik felsefenizi nasıl etkilediğini anlamaya
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yunanca “bilgi sevgisi”, “ bilgelik sevgisi” anlamına gelen “felsefe” bilgi, değer,
varlık konularında ilkeler, gerçeklik ve nedenselliğin araştırılmasıdır. Varlığı anlamaya
yöneldikleri için aralarında amaç birliği olan felsefe ve bilim yakın bir ilişki içindedir.
Bilimin, gerçeği araştırıp incelemesinde ve ona ulaşmasında felsefenin soruları yol
göstericidir. Felsefe tarihine baktığımızda insanlık tarihine paralel bir gelişme izlediği
söylenebilir. İlk felsefi düşünce eski Yunan’ da başlamış; ilk filozoflar dünya olaylarını
açıklarken destanlar, mitoloji ve dinsel normlar yerine çoğunlukla gözlemi ve çeşitli akıl
yürütme tekniklerini kullanmışlardır. Bununla birlikte varlığın temelindeki “özü” “ana
madde”yi arama üzerine yoğunlaşmışlar, bilgiye ulaşmak için ilk soruları, şüpheleri ve
tartışmaları ortaya çıkarmışlardır. Antikçağda insana, insan aklına güvenme, sorgulama ve
sistemli düşünme anlayışı getirilmiştir. Ortaçağda gerçek felsefe gerçek din ile özdeş
tutulmuş, Rönesans’la birlikte kilisenin dinsel baskısından kurtulan insan, yeni bir felsefi
görüş ile modern bilimi yaratmıştır. 18.yüzyılda aydınlanma felsefesi ile insanlığa dönmeye
başlayan felsefi görüş, 20. yüzyılda da hümanizmanın ağırlıklı olduğu varoluşçuluk ile etkili
olmuştur.
Hemşirelik felsefesi; insan, çevre, sağlık-hastalık ve hemşirelik gibi temel kavramlar
üzerine kurulan hemşirelikteki değerlerin ve hemşirelik hakkındaki inançların ifadeleridir.
Hemşireliğin gelişmesini şekillendiren ve günümüzde de etkisini sürdüren dört felsefi görüş
tanımlanmıştır. Bunlar; idealizm (asetizm), romantizm, pragmatizm ve hümanistik
varoluşçuluk’tur.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi felsefe bilgisinin özelliklerinden değildir?

a)

Felsefe bir sorgulama etkinliğidir.

b)

Felsefede bitmişlik ve kesinlik yoktur.

c)

Felsefe yığılan, birikimsel bir bilgidir.

d)

Felsefe varlığı parçalara ayırarak inceler.

e)

Hiçbiri

2)
Aşağıdakilerden hangisi insanın, kendisini, evrendeki yerini, ne olduğunu ve ne
olacağını, neler yapabileceğini anladığı felsefe dönemidir?
a)

İlkçağ Felsefesi

b)

Ortaçağ Felsefesi

c)

Rönesans Felsefesi

d)

Aydınlanma Felsefesi

e)

Hiçbiri

3)
Aşağıdakilerden hangisi bilginin tek kaynağının deneyim olduğunu,
deneyimden bağımsız bir bilginin söz konusu olamayacağını savunan felsefe akımıdır?
a)

Pragmatizm

b)

Empirizm

c)

Materyalizm

d)

Romantizm

e)

Hepsi
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4)

Aşağıdaki felsefi görüşlerden hangisinin yorumu yanlıştır?

a)
Septisizme göre, insan için olumlu ve yapıcı olan sadece olguları
gözlemlemektir.
b)

Varoluşçuluğa göre, var oluş özden önce gelmektedir.

c)

Materyalizme göre; var olan veya gerçek olan sadece maddedir.

d)

İdealizme göre; düşünceden bağımsız bir varlık ya da maddî gerçeklik yoktur.

e)

Hepsi

5)

Aşağıdakilerden hangisi felsefeyi bilimden ayıran özelliklerden biri değildir?

a)

Varlığı bütünselliği içinde ele alması

b)

Ulaştığı sonuçları mantıksal çözümleme ile doğrulaması

c)

Felsefe bilgisi sonucunda teknoloji üretilmesi

d)

Varlığın özünü bilmek istemesi

e)

Ortaya atılan sonucun kalıcı olması

6)
Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreçte felsefe bilgisinin oluşturulmasında rol
alan felsefecilerden biri değildir?
a)

Sokrates

b)

Aristoteles

c)

Platon

d)

Schumann

e)

Thales
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7)
Aşağıdakilerden
kavramlardan biri değildir?
a)

İnsan

b)

Fizik

c)

Çevre

d)

Sağlık

e)

Hastalık

hangisi

hemşirelik

felsefesinin

temellendiği

temel

8)
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde hemşirelikte etkisini sürdüren felsefi
akımlardan biri değildir?
a)

İdealizm (Asetizm)

b)

Romantizm

c)

Pragmatizm

d)

Hümanististik varoluşçuluk

e)

Klasisizm

9)
Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik sürecinin mantıksal düşünme ve bilimsel
yönteme temelli olmasında etkili olan felsefe alanıdır?
a)

Bilgi

b)

Değer

c)

İnanç

d)

Varlık

e)

Metafizik
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10)
Aşağıdakilerden hangisi “Pragmatizm” felsefi görüşünün hemşireliğe
yansımalarından biri değildir?
a)

İyi eğitim almış hemşirelere yönetim ve eğitimde sorumluluk verilmesi

b)

Sağlık bakım sunumunun hastalıklara göre planlanması

c)

Birey, ailesi, gereksinimleri ve bütünlüğünün dikkate alınması

d)

Hastalık, rahatsızlık ve tanı üzerine odaklanılması

e)

Hasta bakımında tıbbi uzmanlık alanlarına gereksinim duyulması

Cevaplar: 1) d, 2) d, 3) b, 4) a, 5) c, 6) d, 7) b, 8) e, 9) a, 10) c
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10. KARAR VERME SÜRECİ ∗

∗

Bu bölüm, Yrd. Doç. Dr. Nuray Turan tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Düşünme Tanımları
10.2. Sorunun Tanımı ve Temel Özellikleri
10.3. Eleştirel Düşünme
10.4. Eleştirel Düşünme Becerilerinin Gelişimi
10.5. Düşünme Becerilerinin Gelişimi İçin Hedef Oluşturma
10.6. Eleştirel Düşünme ve Hemşirelik Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Düşünmeyi etkileyen önemli faktörleri açıklayınız.

2)
Eleştirel düşünmenin tanımlarını, özelliklerini ve eleştirel düşünme için
gereken becerileri tartışınız.
3)

Bireysel düşünme becerilerini tanımlayınız.

4)

Hemşirelikte eleştirel düşünmenin önemini açıklayınız.

5)

Klinik karar verilmesinde, hemşirenin sorumluluklarını tartışınız.

6)
Klinik karar vermede kullanılan eleştirel düşünme modellerini ve öğelerini
tanımlayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Karar Verme Süreci

Düşünme ile ilişkili temel
kavramları tanımlayabilecek

Okuyarak/Araştırarak

Karar Verme Süreci

Bireysel düşünme becerilerini
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Karar Verme Süreci

Hemşirelikte gerekli olan
eleştirel düşünme becerilerini
geliştirme ve zenginleştirme
yollarını açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Karar Verme Süreci

Eleştirel düşünme becerilerini
geliştirebilmek için bireysel
hedefler oluşturabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Karar Verme Süreci

Eleştirel düşünmenin
boyutlarından yansıtmanın,
hemşirelik uygulamalarını nasıl
zenginleştirdiğini / geliştirdiğini
tartışabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Düşünme

•

Eleştirel Düşünme

•

Sorun

•

Sorun Çözme Yöntemi

•

Bilimsel Yöntem

•

Dualizm

•

Karar Verme Süreci

•

Muhakeme Etme

•

Öz etkililik

•

Sezgi

•

Yorumlama

•

Aristokriş
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Giriş
İnsanlığın özlenen yaşam biçimine ulaşması, toplumun güvenilir, geçerli ve tutarlı
şekilde geleceğe doğru ilerleyip gelişmesi büyük ölçüde kendinde evrensel değerleri yansıtan,
özgürce düşünebilen, özgürce karar veren ve bunları savunup özgürce ifade eden birey ve
meslek üyelerine sahip olmasına bağlıdır. Epiharmus “insan düşünce ile görür ve duyar; her
şeyden faydalanan, her şeyi düzene sokan, başa geçip yöneten düşüncedir; geri kalan her şey
kör, sağır ve cansızdır” diyerek düşünmenin yaşamdaki önemini vurgulamaktadır.
Hemşirelik tanımlarından da anlaşılacağı gibi hemşirelik kompleks aktiviteleri içeren
bir meslektir. Hemşire, bireyin iyileşmesi ya da sağlığını geliştirmede sorumluluk alırken
sorunlarını çözebilmek ve bireyin gereksinimlerine yönelik en iyi çözüm seçeneklerini
oluşturabilmek için eleştirel düşünme becerisine sahip olması gerekmektedir.
Eleştirel düşünme, bireyin karar verebilmek için bilgiyi değerlendirme ve yorumlama
sürecidir. Hemşirenin kritik düşünme becerisi, daha çok hastaya bakım verdikçe gelişir,
hemşire hemşirelik girişimlerini test eder ve inceler, başarı ya da başarısızlıklarından ders alır
ve her zaman bireyin gereksinimleri ile ilişkili yeni bilgiler edinir. Eleştirel düşünme becerisi,
bilgi edinme ve deneyim edinme, sorun çözme ve karar verme durumlarını içeren hemşirelik
uygulamalarının temelidir.
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10.1. Düşünme Tanımları
Türk Dil Kurumu Sözlüğünde “düşünme”; bir sonuca varmak amacı ile bilgileri
incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak düşünce üretmek, zihni yetiler
oluşturmak, muhakeme etmek, zihniyle arayıp bulmak, bir şeye karşı ilgili ve titiz davranmak,
tasarlamak, hatıra getirmek, tasalanmak, değerlendirmek, ayrıntıları iyice incelemek şeklinde
tanımlanmaktadır.
Eğitim Terimleri Sözlüğü’nde “düşünme”; zihnin bir konuyla ilgili bilgileri
karşılaştırarak, aralarındaki bağlantıyı inceleyerek bir karara ya da yargıya varma, zihinden
geçirme ya da zihin yolu ile arayıp bulma, tasarlama, anımsama olarak yer almaktadır. Felsefe
Sözlüğü’nde “düşünme”; düşünme eylemi, usun kendisini incelemesi şeklinde tanımlanmakta
ve bir amaca ulaşmak amacı ile gerçekleştirildiğinde yönlü düşünme, sözcüklerin birbirlerini
çağırmalar ile gerçekleştirildiğinde çağrışımlı düşünme olarak iki şekilde ele alınmaktadır.
Cüceloğlu’na göre “düşünme”, içinde bulunulan durumu anlayabilmek amacı ile
yapılan aktif, amaca yönelik, organize zihinsel süreçtir. Düşünme ve öğrenme psikolojisi
konusundaki çalışmaları ile tanınan Thomson, düşünmeyi anımsama, zihinde arayıp bulma,
akıl yürütme, sorun çözme ve eleştiriye yönelik zihinsel süreç olarak tanımlanmaktadır.
Düşünme, sorun çözme ve kararları doğru bir şekilde verebilme için oldukça önemlidir.
İnsanların düşünme sürecini bilinçli bir şekilde kullandığı alanlar şunlardır:
•

Bir sorunu çözme,

•

Belirli amaçları gerçekleştirme,

•

Bilgi ve olayları anlamlandırma,

•

Karşılaştığımız kişileri daha iyi tanıma.

10.2. Sorunun Tanımı ve Özellikleri
Sorun, sözlüklerde aşağıdaki örneklerde verildiği gibi tanımlanmaktadır;
•
Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması
gereken durum, mesele, problem. Mecaz anlamda sıkıntı veren durum, dert.
•
Hedeflenen sonuçların alınmasını engelleyebilecek veya aksatabilecek
çözümlenmesi gereken durum.
•

Çözülmesi, yanıtlanması veya düşünülmesi gereken durum.

•

Zorluk ve belirsizlik yaratan bir kişi, nesne veya durum.

Problem ya da sorun denildiğinde aklımıza yalnız matematik alanındaki problemler
gelmemelidir. Yaşam bir dizi sorunun çözümlerini gerektirir. Sorun, bireyin varmak istediği
amaca ulaşmasına ket vuran engeller var olduğu zaman ortaya çıkar. “Giderilmek istenen her
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güçlük bir sorundur. Güçlüğün giderilmek istenmesi için insanı fiziksel ya da düşünsel
(zihinsel) yönden rahatsız etmesi (sezilmesi) gerekir O halde sorun, insanoğlunu rahatsız eden
bir durumdur. Örneğin, hastalık, yorgunluk, anarşi, başarısızlık v.b. durumlar birer sorundur”.
Sorun, çözümü olan fakat henüz belli koşullar altında çözüme kavuşturulmamış konulardır.
Sorun, zor ya da sonucu belirsiz bir meseledir. Çözümü, bir araştırma veya tartışma gerektirir.
Kişi çözümü bulma konusunda hazırlıksız, fakat isteklidir. Bu tanımlar sorunun üç temel
özelliğini ortaya koymaktadır.

10.2.1. Sorunun Temel Özellikler
Sorunun temel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: (1) Sorunun karşılaşan kişi için bir
güçlük olduğu, (2) kişinin onu çözmeye ihtiyaç duyduğu ve (3) kişinin bu sorunla daha önce
karşılaşmamış olduğu, çözümle ilgili bir hazırlığının bulunmadığıdır. 3. madde, özellikle
sorun kavramıyla ilgili bazı sınırlamalar getirmektedir. Bunlar, bir kez karşılaşılıp
çözüldükten sonra aynı durumun sorun olmadığı, bazı kişiler için sorun olan bir durumun
diğer bazılarına göre sorun olmadığı, çözümün aniden ortaya çıkmadığı ve bir çaba
gerektirdiğidir.
Sorunlar uzun süreli, kısa süreli, basit veya karmaşık olabilir. Duygusal, ekonomik ve
bedensel sorunlar vardır. Bu farklı sorun türleri birbirleri içine karışarak büyük karmaşık
sorunlar haline dönüşebilirler.

10.3. Eleştirel Düşünme
Eleştirel kelimesi değerlendirme, yargılama, ayırt etme anlamlarını dile getiren
Yunanca “Kritikos” teriminden türetilmiş, Latince’ye “critucus” olarak geçmiş ve bu yolla
diğer dillere yayılmıştır. Bir şeyi iyi ya da kötü yanları ile değerlendirme anlamını
kapsamaktadır.

10.3.1. Eleştirel Düşünmenin Tanımları
Biyolojik çevre, beden dışı ve beden içi olmak üzere ikiye ayrılabilir. Eğitim terimleri
sözlüğünde eleştirel düşünme; öncülleri ve kanıtları titizlikle değerlendirdikten sonra ilgili
bütün etmenleri göz önünde tutarak ve geçerli mantık yöntemlerinden yararlanarak elden
geldiğince nesnel sonuçlara varma süreci olarak tanımlanmaktadır.
Matthews and Gaul’e (1979) göre eleştirel düşünme; eleştirel düşünme üzerinde
konuşulan/tartışılan konularda, doğru bilgi/gerçeklerin, ilkelerin, kuramların, soyutlamaların,
türetim ya da sonuçların, yorumların ve değerlendirmelerin kullanılmasını kapsayan
sorgulayıcı bir tutumdur.
Ennis’e (1985) göre eleştirel düşünme; eleştirel düşünme inanılan ya da yapılanlar
konusunda karar vermeye odaklanılan mantıklı düşünme biçimidir. Bandman ve Bandman’a
(1988) göre eleştirel düşünme; eleştirel düşünme fikirlerin, yorumların, tahminlerin, ilkelerin,
tartışmaların, karar / sonuçların, konuların, ifadelerin, inançların ve eylemlerin mantıklı
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açıklamasıdır. Facione’a (1990) göre eleştirel düşünme; “eleştirel düşünmenin bir amaca
yönelik / amaçlı, ayrıca açıklama, analiz, değerlendirme ve açıklama kadar çıkarımların
sonucu olan kendi kendini düzenleyen bir yargı olduğunu anladık ki bu yargı temel özelliği
taşımaktadır. Eleştirel düşünme bir sorgulama aracı olarak esastır. Eleştirel düşünme insan
fenomenine yayılmıştır ve kendi kendini düzeltir / arındırır.
Paul’e (1993) göre eleştirel düşünme; eleştirel düşünme düşüncelerini iyileştirmek için
düşünürken kullandığın, düşüncelerin hakkındaki düşünme sanatıdır: daha açık, daha doğru,
veya daha savunulabilir. Rubenfeld ve Scheffer’e (1995) göre eleştirel düşünme; düşünmenin
beş türünün karışımıdır: Total recall (Çağrışım), Habits (Alışkanlıklar), Inquiry (Sorgulama),
New ideas and creativity (Yeni fikirler ve yaratıcılık), Knowing how you think (Nasıl
düşündüğünü bilmek).
Yukarıda eleştirel düşünmenin tanımları özetlenmiştir. Bu tanımlardan da anlaşılacağı
üzere eleştirel düşünmenin birçok özelliği bulunmaktadır. Facione ideal olarak eleştirel
düşünebilen bir bireyde yedi özelliğin bulunduğunu ifade eder. Bunlar: meraklı, açık fikirli,
analitik, sistematik, kendine güvenen, doğruyu/gerçeği araştıran, olgun ve mantıklı. Konunun
başında düşünmenin bireysel, otomatik ve kompleks olduğu söylenmişti. Eleştirel düşünme
bu düşünme özelliklerini ve hatta daha fazlasını kapsamaktadır.

10.3.2. Eleştirel Düşünmenin Kullanıldığı Alanlar
Hemşire yargılamada ya da muhakeme etmede, bilişsel süreçleri kullanırken, eleştirel
düşünme yeterliğine sahip olması gerekmektedir. Eleştirel düşünme yeterlikleri; genel
eleştirel düşünme, klinik durumlara özel eleştirel düşünme ve hemşireliğe özel eleştirel
düşünmedir. Genel eleştirel düşünme yeterlilikleri; bilimsel yöntem, sorun çözme ve karar
vermeden oluşmaktadır. Klinik durumlara özel eleştirel düşünme stratejileri; tanılamaya
yönelik muhakeme, klinik yönden yorumlama, klinik karar vermedir (Tablo 1).
Genel eleştirel düşünme stratejileri hemşireliğe özgü değildir. Diğer disiplinlerde,
klinik olmayan ortamlarda ve günlük yaşamda kullanılırlar. Hekimler, hemşireler ve diğer
sağlık bakımı üyeleri birey konusunda karar verirken eleştirel düşünme becerilerini
kullanırlar.
Tablo 10.1: Eleştirel Düşünmenin Kullanıldığı Alanlar
ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN KULLANILDIĞI ALANLAR
Genel Eleştirel

Klinik Durumlara Özel

Hemşireliğe Özel

Düşünme

Eleştirel Düşünme

Eleştirel Düşünme

5.3.2.1. Bilimsel Yöntem

Bilimsel
Tanılamaya
yönelik
Hemşirelikbir
Süreci
Bilimsel Yöntem
yöntem hemşirelik,
tıp ve birçok
disiplinde kullanılan
muhakeme
yaklaşımıdır. Hemşire araştırmacılar
hemşirelik
uygulama alanlarındaki araştırma sorularını
muhakeme
ve yorumlama
Sorun
Çözme
test ederken bilimsel yöntemi kullanırlar. Tabloda bilimsel yöntemin aşamaları
gösterilmektedir.
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10.3.2.1. Bilimsel Yöntem
Bilimsel yöntem hemşirelik, tıp ve birçok disiplinde kullanılan bir muhakeme
yaklaşımıdır. Hemşire araştırmacılar hemşirelik uygulama alanlarındaki araştırma sorularını
test ederken bilimsel yöntemi kullanırlar. Tabloda bilimsel yöntemin aşamaları
gösterilmektedir.
Tablo 10.2: Bilimsel yöntemin aşamaları
Bilimsel yöntem
Araştırılan problemi tanıma

Problem hakkında veri toplama

Uygulama Örnekleri
Aile üyeleri, terminal dönemdeki sevdikleri biri ile
iletişim kurmakta güçlük yaşamakta.
Yas tutan aileler konusunda önceki çalışmalar incelenir.
İletişimi geliştirme yöntemleri literatürden incelenir.
İletişimin önemli olup olmadığı konusu terminal
dönemdeki bireylerle konuşulur.

Terminal
dönemdeki
bireyle
nasıl
iletişim
Problemi açıklayan veya inceleyen kurulabileceği
konusunda
aile
bireylerinin
hipotezi formüle etme
bilgilendirilmesi, aile üyelerine destek sağlayacaktır.
Hipotezi veya soruları test etme

İletişim konusundaki bir grup oturumuna aile üyeleri
davet edilir. Aile üyeleri terminal hasta ile nasıl iletişim
kurulacağına ilişkin yeni yaklaşımlar öğrenirler.

Terminal dönemdeki bireylerin, aile üyelerini daha
Hipotezin kanıtlanmış ve ret destekleyici algılayıp algılamadıklarını saptamak için
edilmiş olup olmadığını veya terminal dönemdeki bireylerle görüşülür.
araştırma sorusunun yanıtlandığını
saptamak
için
çalışmanın
sonuçlarını değerlendirme
Potter P, Perry AG (2005). Fundamentals of Nursing. Mosby Year Book Inc., St Louis:266.

Örneğin hemşire, bir hospiste, terminal dönemdeki bir hastanın, aile üyeleri ile
duygularını paylaşmakta güçlük yaşadığını saptamıştır. Hemşire bu sorun hakkında bilgi
toplar ve aile üyelerinin etkisiz iletişim becerilerinin nedenlerini düşünür ve şu soruyu sorar:
“iletişim yöntemleri konusunda bilgilendirilen aile üyeleri, terminal dönemdeki sevdikleri
birine destek sağlayabilir mi?” Hemşire, iletişim becerileri ve bu becerileri aile üyelerinin
nasıl uygulayacağı konusunda bir program hazırlar. Program tamamlandıktan sonra, hemşire
aile üyelerine terminal dönemdeki yakınları konusunda ne düşündüklerine ilişkin duyguları
sorabilir. Bilimsel yöntem, bir sorun, bir çözüm planı, çözümün test edilmesi ve bir sonuca
varma yaklaşımının formal yoludur.
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10.3.2.2. Problem Çözme Süreci
Günlük yaşamımızda birçok sorunla karşılaşmaktayız. Bir sorun meydana geldiği
zaman, sorun hakkında bilgi toplarız ve çözüm yolu bulmak için bu bilgileri kullanırız.
Hemşireler uygulamaları sırasında sağlıklı / hasta bireylerin sorunları ile karşılaşmaktadırlar.
Örneğin; hemşire takip ettiği bir bireyi, ev ziyaretinde, ilaçlarını düzenli almadığını
saptamıştır. Hemşire topladığı veri sonucunda bireyin ilaçlarını düzenli almama sebebinin,
ilaçların üzerindeki etiketi okuyamamasının, olduğunu saptar. Bu durumda hemşire ilaçların
üzerine büyük harflerle yazılmış etiketler yapıştırır ve bir sonraki ev ziyaretinde sonucu
değerlendirir.
Etkili problem çözme, belli süreler ile sonuçların değerlendirilmesini içermektedir.
Belli bir dönemde sorunun çözümü olabilecek yol / yöntem farklı bir zamanda sorunu
çözümleyememektedir. Böyle bir durumda farklı çözüm yolları geliştirmek gerekmektedir.

10.3.2.3. Karar Verme Süreci
Karar verme, bir sorunun çözümüne ilişkin olası yollardan en uygun olanın seçilmesi
olarak tanımlanabilir. Karar verme süreci ise, birey tarafından bir durumun, sorun olarak
algılanması ile başlayıp, istendik bir amaca ulaşmak için bir ya da daha fazla seçenek
arasından bir davranışa dönük etkinliğin seçilmesini içeren zihinsel bir süreçtir. Karar verme
zekâ, entelektüel ve bilişsel aktiviteler içerir, karmaşık bir yapıda olup kritik düşünme
becerisinin kullanılmasını gerektirir. Sorunlara bakışı netleştirmek ve konuyu algılamayı
kolaylaştırmak için karar verme süreci önem taşımaktadır.
Hazır olan gerekli bilgi ve olguların ışığında verilen kararlar, ön yargılara ve bireysel
önsezilere dayalı kararlardan daha üstündür. Karar vermeyi gerektiren sorunla ilgili
enformasyon hazır olmadıkça akla uygun, ussal karar verilemez. Kararın etkililiği, onun
nesnel ve öznel boyutuna bağlıdır. Nesnel boyutta, kararın tamamen yansız, nesnel öğeleri
kapsayan, nesnel olgu ve verilere dayanması gerekirken, öznel boyutta kişilerin duygularına
dayanması ve kararın beğenilip benimsenmesi gerekir.

10.3.2.3.1. Karar Verme Aşamaları
Karar verme ile sorun çözme aşamaları hemen hemen aynı sırayı izler. Sorun
çözmenin aşamaları sırasıyla: (1) Sorunun Tanımlanması, (2) Soruna İlişkin Bilgi
Toplanması, (3) Çözüm Seçeneklerinin Üretilmesi, (4) En Uygun / Doğru Seçeneğin
Bulunması, (5) Seçilen Seçeneğin Uygulanması ve (6) Sonucun Değerlendirilmesidir.
1. Sorunun Tanımlanması: Sorunu tanımak, çözülecek sorunun boyutlarının sınırını,
önemini, nedenlerini, çözme zamanını ortaya koyup incelemeyi gerektirir. Sorun kişinin
değiştirmek ya da düzeltmek istediği bir durum olabildiği gibi bir gelişme fırsatı da olabilir.
Gelişme fırsatlarını belirlemek, sorunların ortaya çıkmasını engellemek ya da ortaya çıkarsa
hızlı ve etkili bir şekilde ele alabilmek için bireylerin iç ve dış çevreleri hakkında sürekli bilgi
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toplamaları gerekir. Hemşirelik alanında sağlıklı/hasta bireyin sorunlarının belirlenmesi,
hemşirenin bilgisi, deneyimleri ve klinik karar verme becerisine bağlı olduğu bilinmektedir.
2. Soruna İlişkin Bilgi Toplanması: Bu basamakta, genel olarak, sorunun nitelikleri,
çeşitli yönleri araştırılır ve o konuda bilgi toplanır. Sorunun anlaşılması ve açıklığa
kavuşturulması için kim, ne, ne zaman, nerede, niçin ve nasıl sorularının yanıtlanması şarttır.
Böylece, karar vermeye temel olacak bir takım “ön düşünceler” saptanır. Diğer bir deyişle,
karar verme sürecinin amaçları saptanır ve sorunun çözüldüğünü gösteren ne gibi bir kanıtın
kabul edilebileceği belirlenir. Bu basamakta ayrıca yanıtlanması gereken sorular şunlardır:
•

Sorunun çözüldüğü nasıl anlaşılacak?

•

İstenen durum neye benziyor?

•

Bu soruları yanıtlamak için hangi verilere gereksinim var?

Öte yandan bir soruna ilişkin bilginin toplanabilmesi için, aşağıdaki unsurların göz
önüne alınması gerekmektedir. Bunlar, sorunu çözümleyecek birey / grup;
•
Sorunu çözümleyecek birey, kendini, davranışlarını, bilgisini, heyecanlarını ve
sorun olan duruma ilişkin duygularını değerlendirmelidir,
•

Sorun olan urumu çevresi ile birlikte değerlendirmelidir,

•
Sorun olan durumu açığa kavuşturmada, hedeflerin, beklentilerin ve
çatışmaların farkında olmadır.
Duruma ilişkin bilgiyi toplamak için bazı sorun tanıma teknikleri kullanılabilir:
Başkalarıyla karşılaştırma, sistem içinde ya da sistemin belirli alanlarında ortaya çıkan
sorunların aranması, beklenen amaç ya da standartlar ile güncel performansın
karşılaştırılması, nelerin yapılması gerektiğine yönelik belirlenen listelerin şimdiki
uygulamalarla karşılaştırılması, tatminkâr gibi görünen bir durumdan hareket edilerek bunun
içinde potansiyel sorunların araştırılması gibi.
Bu basamakta, konu ile ilgili yazılı ya da yazısız kaynaklardaki tüm bilgiler bir araya
getirilir. Son zamanlarda bilginin toplanma ve işlenmesinde otomasyon büyük bir rol oynamış
ve insan emeğini de azaltmıştır. Bilgisayar vb. makinalar besleme (feedback) ilkesini de
gerçekleştirmiştir.
3. Çözüm Seçeneklerinin Üretilmesi: Bir soruna çözüm seçenekleri geliştirmede
bilinen tüm seçeneklerin sınıflanması ve başka seçeneklerin düşünülmesi aşamasıdır. Bu
basamak sorun çözme süreci içinde en fazla yaratıcılık gerektiren aşamadır. Seçenek
oluşturulması hedef yönelimli bir süreç olduğundan doğal olarak seçimi gerektirir. Seçenek
oluşturmada; geçmiş çözümlerin analizi, sorun hakkında bilgisi olmayan dışardan birinin
görüşünün alınması, sorun üzerinde bir gece geçirme, sorunu ve olası çözümleri göz önüne
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getirme gibi bireysel teknikler kullanılabileceği gibi beyin fırtınası, fikir yazma havuzu,
nominal grup tekniği gibi grup teknikleri de kullanılabilir
Zaman zaman çözüm yolları aranırken bazen yanılgılara düşülebilmektedir. Bu
yanılgıların nedenleri: Sorun için yeterli bilgilerin toplanmaması, sorunun yeterince algılanıp
kavranmaması, soruna kalıplaşmış çözümler aranması, akılcı çözümler yerine hissi olarak
soruna yaklaşılmasıdır.
4. En Uygun / Doğru Seçeneğin Bulunması: Seçeneklerin fayda ve zararlarının diğer
bir deyişle avantaj ve dezavantajlarının birer birer tespit edilip, kuram ve uygulama açısından
kıyaslamaların yapılması gerekmektedir. Karar vermede seçenekler hazır olarak bulunmaz.
Onların aranması gerekebilir. Böylece seçeneklerin aranıp saptanması karar verme sürecinin
önemli bir bölümünü oluşturur.
Önceki çözüm yollarından ya da olasılıklardan her biri, ayrı ayrı zihin süzgecinden
geçirilir. Bu sırada her bir çözüm yolu için gereken araç ve gereçler, para ve personel gibi
“karar vermeyi etkileyen etkenler” dikkate alınarak her birinin yararlı ve sakıncalı tarafları
üzerinde durulur. Çeşitli çözüm yolları içinden sorunu en az, en kısa zamanda, en kolay ve en
güvenilir biçimde çözecek olan yöntem ya da yöntemler karar haline getirilir. Ayrıca her
alternatifin olası sonuçları ve etkileri gözden geçirilmeli, özellikle değişiklikler yapıldığında
ortaya çıkabilecek engel ve fırsatlar da göz önüne alınmalıdır.
5. Seçilen Seçeneğin Uygulanması: Çözüm yolları arasında tercih yapılarak en uygun
çözüm yolu belirlendikten sonra, kararın uygulanmasına geçilir. Uygulama aşaması, zaman
bakımından uzun, koşulları bakımından karışık olursa, yeni gelişmeler ve alınan sonuçlar
karşısında ilk kararı gözden geçirip tamamlayıcı veya değiştirici yeni bazı kararlar vermek
durumu ortaya çıkabilir. Ayrıca, sorumlu kişiler veya kurullar uygulama aşamasında ortaya
çıkan sorunları çözmek ve kararı zamanında ve en iyi biçimde uygulayabilmek için
“uygulama kararları” almak zorunda kalabilirler. Karar, uygulama aşamasında yazılı hale
getirildikten sonra uygulanmak üzere alt basamaklara bildirilir.
Sorunun çözümü seçildikten sonra uygulamak için değişikliklere açık bir plan
geliştirilmelidir.
•

Uygulama için sürekli dikkat harcanması gerekir,

•
Uygulamanın ayrıntılarının izlenmesi, potansiyel engeller için uyanık olunması
ve bunların aşılma yollarının düşünülmesi gereklidir,
•

Seçilen çözümün zayıf noktalarının bilinmesi önem taşır,

•
İlerlemenin izlenebilmesi için özgül hedefler ve makul süreler konulması
yararlı olur. Sürenin mutlaka konuya göre belirlenmesi gerekir.
6. Sonucun Değerlendirilmesi: Seçilen ve uygulanan çözümün sorunu ne derece
çözdüğünün belirlendiği ve gerekirse diğer aşamaların gözden geçirilip tekrar düzenlendiği
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aşamadır. Genellikle göz ardı edilen basamaktır. Değerlendirmenin amacı, uygulamanın
başarı derecesine ilişkin verilecek yargıların tarafsız ve sağlam olmasını sağlamaktır. Bu
yargılar bir övme veya yerme değil, yeniden düzenleme aracı olarak kullanılmalıdır. Zaten
karar süreci bir uzlaştırma sürecidir. Değerlendirme ne derece güvenilir, geçerli ve yeterli
yapılabilmişse, uygulamanın geliştirilmesi de, o derece başarılı olur.
Bilimsel sorun çözme basamaklarına uygun olarak yapılan tüm çalışmaların mutlaka
doğru, tanımlayıcı ve eksiksiz bir şekilde kayıt edilmesi gerekir. Kayıt işlemi gerektiği gibi
yapılmaz ise sorun çözme sürecinde başarılı olunması mümkün olamayacaktır. Bu nedenle de
bireyin hastaneye yatışından çıkışına kadar sorun çözme sürecinin her aşamasında; bireyin
durumu, gereksinimleri, gerçek/risk sorunları, sınırlılıkları, verilmesi planlanan ve uygulanan
bakım ve bireyin tepkisi kayıt edilmelidir.

10.3.3. Eleştirel Düşünmeyi Etkileyen Faktörler
Düşünme; yaş, fiziksel durum, dinlenme paterni, beslenme ve sıvı-elektrolit dengesi
gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. Öz-etkililik, anksiyete, entelektüel gelişim düşünmeyi
etkileyen önemli faktörlerdendir.

10.3.3.1. Öz-etkililik
Öz-etkililik teorisi 1980’li yıllarda geliştirilmiştir ve kişinin kendi yapabilecekleri
konusundaki inancını ifade eder. Bu nedenle hemşirelik öğrencilerinde, kendilerinin karar
verme süreci konusunda becerili olacakları inancı geliştirilirse, bu konuda öz-etkili
olabileceklerdir. Kendi düşünme becerilerinin iyi olduğunu bilen hemşirelik öğrencileri soru
soran, değişime açık, gelişme gösteren birer birey haline geleceklerdir.

10.3.3.2. Anksiyete
Hemşirelik sağlık, hastalık, yaşam, ölüm gibi olayları içeren anksiyete oluşturucu bir
meslektir. Çok az anksiyetenin düşünmeyi sınırlandırdığı, öte yandan bazı anksiyete verici
olayların düşünme sürecini uyardığı bilinmektedir. Bununla birlikte, çok fazla anksiyete
yüksek düzeydeki düşünme becerilerini durdurabilmektedir. Sonuç olarak anksiyete düzeyi ile
düşünme süreci birbiri ile ilişkili olabilmektedir. Uygun düşünme süreçlerini kullanabilmek
için aşırı anksiyeteyi azaltıcı baş etme yöntemleri geliştirilmelidir.

10.3.3.3. Entelektüel Gelişim
Entelektüel gelişim, insanların dünyalarını nasıl algıladıklarını ve işlevlerini
açıklamaktadır. Pery relativizm ve dualizm çerçevesinde entelektüel gelişimi incelemiştir. Her
sorunun doğru tek bir cevabı vardır felsefesini savunan dualistik bireyler bütün soruların
cevaplarını bildiklerine inanırlar ve en iyi yolun bilgileri ezberlemek olduğunu ifade ederler.
Bu felsefi görüşte iyi-kötü, doğru-yanlış ve siyah-beyaz vardır. Valiga hemşireliğe yeni
başlayan öğrencilerin genelde dualistik olduğunu ileri sürmektedir.
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Dualistik görüşe göre mükemmellik vardır, fakat bu bir gerçek değil idealdir.
Hemşirelikte çoğu karar olasılığa dayanmaktadır ve mutlak değildir. Bu bağlamda kaliteli
bakımı amaç edinen hemşireler kararlarının mükemmel olmasını değil, bireyin optimal yarar
görmesini sağlayacak şekilde hareket ederler.
Dualistik yaklaşım, hemşirelerin yaratıcılıklarına, farklı olay ve durumlardaki
eylemlerin bireye özgü gerçekleştirilme çabalarına ket vurmaktadır. Bir doğru / yanlış cevap
beklemek (bir cevap doğrudur, diğer tüm cevaplar yanlıştır) düşünmenin dualistik yolunu
yansıtmaktadır. Birçok geleneksel öğrenme yöntemi, dualistik düşünme yöntemine
dayanmaktadır ve bu nedenle dualistik düşünme alışkanlıklarına sahip bireyler, bir problemde
tek bir doğru cevap ararlar. Örneğin hemşire hastanın bakım planını hazırlarken, başının 300
yükseltilmesine karar vermiştir. Dualistik düşünen bir hemşire bu eylemi gerçekleştirirken
hastanın başını yükseltmek için tek seçeneğin yatağın başucunun yükseltilmesi olduğuna
inanır. Yatağın bozuk olduğu bir durumda ise soruna çözüm üretemeyecektir.
Relativizm ise bireyler, gruplar ve durumlar tarafından tanımlanan bilgiyi ifade
etmektedir. Relativistik düşüncede herhangi bir duruma etkili çeşitli yaklaşımlarda
bulunulabileceği inancı vardır. Sadece tek bir doğru yol yoktur, diğerlerinin tümü de yanlış
olabilir. Relativistik düşünen bir hemşire farklı zamanlarda farklı durumlara girişimlerini
uyarlayabilmektedir. Yukarıdaki örnekte relavistik düşünen bir hemşire hastanın başını
yükseltmek için daha fazla yastık kullanabilecektir. Hemşire sorunu birden fazla çözüm
önerisi ile ele alabilecektir.
Hemşirelik insan bilimi olduğundan, sorunlar relativistik yaklaşımla ele alınmalıdır.
Bir kişi için iyi olan, diğerleri için iyi olmayabilmektedir. Bu nedenle hemşirelikte standardize
yaklaşımların kullanımı bireysel ve bütüncü yaklaşım felsefesine uymamaktadır.

10.3.4. Eleştirel Düşünme Modelleri
10.3.4.1. Hemşirelik Kararları İçin Eleştirel Düşünme Modeli
Bu model Kataoka-Yahiro ve Saylor tarafından hemşireler için eleştirel düşünme
modelleri doğrultusunda, uygulama alanında doğru kararların bağımsız şekilde alınmasını
destekleyecek bir model olarak geliştirilmiştir. Bu model hemşirelik kadar, hızlı ve doğru
kararların alınması gereken diğer mesleklerde de özellikle uygulama alanlarında
kullanılabilecek uygun bir model olarak ele alınmaktadır. Modelde eleştirel düşünme beş
boyutlu olarak ele alınmıştır:
1.

Hemşireliğe temel oluşturan özel bilgi

2.

Hemşirelik deneyimi

3.

Eleştirel düşünme yeterliği

4.

Eleştirel düşünme için gerekli olan tutumlar
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5.

Eleştirel düşünme standartları (Şekil 5.1).
Eleştirel
Düşünmenin
Düzeyleri

Düzey 3

Düzey 2

Düzey 1

Eleştirel
Düşünmenin
Boyutları

Özel bilgi temeli
…………..
Deneyim
…………..
Yeterlik
…………..
Tutumlar
…………..
Standartlar

Şekil 10.1: Hemşirelik kararları için eleştirel düşünme modeli.
Potter P, Perry AG (1997). Fundamentals of Nursing. Mosby Year Book Inc., St Louis.

10.3.4.1.1. Eleştirel Düşünmenin Boyutları
10.3.4.1.1.1. Hemşireliğe Temel Oluşturan Özel Bilgi
Eleştirel düşünmenin ilk boyutu hemşirelerin hemşirelik ile ilgili temel bilgisidir. Bu
bilgi temel, humaniter ve hemşirelik bilimi alanlarından kaynaklanan bilgileri ve kavramları
içerir.
Eleştirel düşünmenin birinci komponenti hemşirelikte spesifik bilgi temelidir. Bu bilgi
temeli hemşirenin mezun edildiği ek süreli eğitim ve hemşirenin takip edebildiği ileri
derecede hemşirelik eğitim programına göre değişir. Hemşirenin bilgisi, hemşirelik
problemleri hakkında düşünmek için gerekli olan bilim, klasik Yunan ve Latin edebiyatı ve
hemşirelik teorilerini ve bilgilerini içerir. Bu bilgiler değişik eleştirel düşünme süreçlerinde
kullanılan veriler sağlar. Bu bilgi temelinin hemşirenin hemşirelik problemleri üzerinde
eleştirel düşünme yeteneğini güçlendiren yaklaşımları içermesi çok önemlidir.
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10.3.4.1.1.2. Hemşirelik Deneyimi
Eleştirel düşünmenin ikinci boyutu hemşirenin hemşirelik ile ilgili deneyimleridir.
Hemşirenin eleştirel düşünme düzeyinin gelişmesi uygulama deneyimi ve bakıma yönelik
verdiği kararlarla yakından ilişkilidir. Uygulama deneyimi hemşirelik bilgisinin uygulanması
anlamını taşımaktadır. Benner, hemşirenin uzmanlık düzeyine ulaşmasında hemşirelikle ilgili
deneyimlerinin önemli olduğunu vurgulamaktadır.
Eğer hemşirenin klinik ortamda uygulama yapma ve hasta bakımı hakkında karar
verme fırsatı olmazsa, eleştirel düşünme gelişmeyecektir. Hemşire bir hastayla karşılaştığı
zaman, hastayla konuşarak, gözlemleyerek, hissederek bilginin zenginliği anlaşılabilir ve
sonra deneyim üzerine yansıtılır. Klinik deneyim, hemşirelik bilgisini ölçmek için bir
laboratuar görevi yapar. Hemşire “test kitabı (text book)” öğrenecektir, fakat bu adaptasyonlar
hemşirenin çalıştığı birime hastanın durumuna ve hemşirenin daha önceki hastalardan elde
ettiği deneyimlerle birleştirilmelidir. Benner’in vurguladığı gibi (1584) uzman hemşire klinik
durumun koşullarını anlar, ipuçlarını (işaretleri) tanır ve ilişkili ya da ilişkisi olarak yorumlar.
Bu yetenek düzeyi ancak deneyimle sağlanır. Belki de öğrenci hemşire için en iyi ders
kazandığı deneyimlerdir. Her bir deneyimi binanın inşasında bir tuğla olarak kullanılır ve yeni
bilgiler kazanır, karşılaştırmalar yapar ve yenilikçi düşünmeyi stimule eder.

10.3.4.1.1.3. Eleştirel Düşünme Yeterliği
Eleştirel düşünmenin üçüncü boyutu olan eleştirel düşünme yeterliği bilişsel bir
süreçtir. Hemşire hemşirelik kararını bu süreç sonunda verir. Birbirleri ile etkileşim içinde
olan bu yeterlikler üç düzeyde ele alınmıştır. Birinci düzey olan genel eleştirel düşünme
yeterliği, diğer disiplinler tarafından da kullanılan bilimsel yapıda bir sorun çözme ve karar
verme sürecidir. İkinci düzey olan klinik durumlara yönelik özel eleştirel düşünme yeterliği,
en doğru olan klinik kararı verme sürecidir. Üçüncü düzey olan hemşirelikte özel eleştirel
düşünme yeterliği ise, hemşirelik disiplinine ait hemşirelik sürecinin kullanılmasını kapsar.
Eleştirel düşünme yeteneği hemşirenin karar vermede kullandığı bir kognitif süreçtir.
Bu yeteneklerin üç çeşidi vardır: genel Eleştirel düşünme, klinik ortamda eleştirel spesifik
düşünme yeteneği. Genel Eleştirel düşünme süreci bilimsel metod, problem çözme ve karar
vermeyi içerir. Bunlar diğer disiplinlerde ve klinik ortam dışında da kullanılmaktadır.
Problem çözme” ne oluyor” ve “ne yapılmalı” arasında bir boşluk olduğu zaman bilgi
toplamayı içerir. Bu kişi çimenleri sulamaya başladığı zaman suyun çeşmeden akmadığını
görürse çabuk problem çözme, hortumun katlanmış olduğunu yeri bulmayı düşündürür ve kişi
buna yönelir. Klinik durumda problem çözme, hemşirenin hastanın kapısını açıp ağrılı
olduğunu görmesi gibi durumları içerir. Hastanın yataktaki pozisyonunun tanılamsında
hastanın yatakta büzüşmüş olduğunu görür. Kateter tüpü hastanın derisini sıkıştırmaktadır.
Hemşire hastaya pozisyon verir kateteri vücut pozisyonuna göre düzeltir. Sonuçta hasta
rahatsızlıktan kurtulduğunu ifade eder. Hemşire hastanın rahatsızlığını gösteren bilgileri
toplar ve başarılı olan çözümleri tespit eder.
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Etkili problem çözme aynı zamanda zaman zaman hemşirenin çözümünün hala etkili
olup olmadığını değerlendirmesini de içerir. Hemşire, hastanın rahatsızlık durumunun tekrar
oluşup oluşmadığını göstermek için hastanın odasına döner. Eğer problem tekrarlarsa farklı
bir çözüm yoluna gitmek gerekebilir. Bir durumdaki problem çözümü bir sonraki problemin
çözümü için hemşireye bilgi kazandırır.
Kişi karar vermede amaçlara ulaşmak için eylemleri seçer. Örneğin; karar verme,
kişinin akşam yemeği için ne yapacağına karar veirirken ortaya çıkar. Karar vermek için,
bütütn seçenekleri belirlemeli, herbirini kriterlere göre tartmalı ve en sonunda bir seçim
yapmalıdır. Örneğin bir hemşire çatışma ortamı hakkında karar verirken genellikle birkaç
kriter gözönünde bulundurulur. Yeri, kurumun ünü, görev düzeyi, profesyonel gelişim için
fırsatlar ve ücrettir. Karar kişinin değerleri ve tercihleri üzerine temellenerek özgürce
verilmelidir. Karar verildikten sonra kişi bunun en iyi seçenek olduğuna inanmalıdır.
Klinik ortamda spesifik eleştirel düşünme, nedeninin tanılanması, klinik sonuçlar
çıkarma ve klinik karar vermeyi içerir. Hekimler sosyal çalışanlar ve diğer sağlık bakım
profesyonelleriaynı yetenekleri kullanır. Tanılamaya örnek; hemşirenin hastanın medikal
problemleri üzerine temellenen tanılamayı içerir. Hemşire tıbbi tanı koymamasına rağmen
hastanın durumu hakkında sonuçlar çıkarmaya yardımcı olmak için yaygın belirti ve bulgulara
bakar. Örneğin miyokard infarktüs hikayesi olan bir hasta oluşabilecek göğüs ağrısını ve vital
bulgulardaki düzensizliği izlemek için monitorize edilmelidir. Hemşire hekimin gözü ve
kulağıdır. Ve hastanın acil gereksinimlerinin karşılanması için klinik durumdaki değişimlerin
Eleştirel analizini yapabilmelidir. Bu hemşirenin işbirlikçi rolüdür. Hemşire tarafından
uyarılan tanılayıcı sonuçlar hekimin daa hızlı ve doğru tıbbi tedaviyi seçmesine yardımcı olur.
Hemşire ağrılı ya da yaralı bir hasta da olduğu gibi hedefe ulaşabilmek için en uygun
yaklaşımı seçmelidir. Bu hedef genellikle hastanın problemini çözümler ya da rahatlatır. En
uygun yaklaşımı seçmek için klinik kararlar hastanın durumunu ve önceliklerini gözöünde
bulundurmayı gerektirmektedir. Hemşireler hastanın sağlığını geliştirmek için her adımda
klinik kararlar verirler.
Herhangi bi kararla karşılaşıldığında ilk önce önemli olan, kararın niçin gerekli
olduğunun tanımlanmasıdır. Yararlı bir hasta vakasında hemşire yaranın iyileşmesini
sağlayacak ve tekarar yaralanmayı engelleyecek terapiler hakkında kararlar vermelidir.
Strader’in (1992) vurguladığı gibi seçimlerin yapılabilmesi için belirlenmesidir.
Kriterler aşağıdakileri içermelidir.
-Başarmak için ne gerekir (yaranın iyileşmesi)
-Korunmak için ne gerekir (hareket, beslenme ve rahatlığın sağlanması)
-Kaçınmak için ne gereklidir? (infeksiyon)
Hemşire herbir kriteri gözönünde bulundurduğunda, öncelik düzeyi ortaya çıkar.
Hemşire öncelikleri hastanın spesifik durumu ile ilişkili olarak oluşturur. Değişik hastalar
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değişik durumlar ortaya koyduğu için aktivite bir durumda daha öncelikli olurken diğerinde
daha az öncelikli olabilir. Eğer bir hasta medikal bir problem nedeniyle fiziksel olarak bağımlı
ve infeksiyon riski varsa deri bütünlüğü en öncelikldir. Fakat eğer hasta mobil ve normal
yemek yiyebiliyorsa bu durumda deri bütünlüğü daha az önemli olabilir.
Hemşire öncelikleri belirledikten sonra problemi gidermek için hemşirelik
girişimlerini seçer. Hemşire herbir yaklaşımı seçer, test eder ve değerlendirir. Strader (1992)
troubleshooling’in karar verme sürecinin bir parçası olduğunu vurgulamıştır. Hemşire
kötüleşebilecek durumları önceden tahmin etmeye çalışır ve problemleri önlemek ya da en
aza indirgemek için alternatif yaklaşımları dikkate alır. Örneğin; hemşire yara iyileşmesinde
problem oluşturabilecek üriner veya fekal inkontinansı önlemek için hastanın eliminasyonuna
yardım eder. Hemşire eliminasyon problemlerini kontrol etmek için belli adımlarını izler,
böylece bölgedeki cilt iritasyon ya da drenaja maruz kalmaz.
Hemşireler bir hasta hakkında kararlar verebileceği gibi hasta grupları hakkında
kararlar verir. Hastane yoğun bir shiftte çalışan bir hemşire birkaç hastaya bakım verir.
Hemşire hangi hastanın öncelik taşıdığını belirlemek için kriterleri kullanır. Kriterler; hastanın
oksijen olmasını tedavi ertelendiğinde risk oluşturabilecek olmasını hemşirelik bakımında
hastanın beklentilerini içerir. Örneğin ameliyattan yeni çıkan bir hasta, gösteren ve ertesi gün
taburu olmayı bekleyen bir hastaya göre daha büyük öncelik taşır. Benzer olarak hemşire
bilinç düzeyinin değişmesiyle kan basıncında ani düşüşler olan bir hastaya, koridorda
yürümek için yardım bekleyen hastaya göre daha fazla öncelik taşır ve dikkatini ona verir.
Hemşire ameliyata gidecek ve aiei henüz ziyarete gelen hastayı ziyaret etmeden önce
ziyaretçisi olmayan ve kanser tanısı yakında konmuş olan hastanın vizitini yapar. Bir hasta
grubunun çeşitli problemlerini hemşirelerin yönetebilmesi için karar verme süreci çok
önemlidir. Bunlara ek olarak, zaman yönetimi karar verme sürecini bir parçasıdır ve
hemşirenin zamanını iyi kullanmasını ve hasta gereksinimlerinden sorumlu olmasını sağlar.
Eleştirel düşünme yeteneği kategorisi hemşirelik için spesifiktir. Hemşirelik süreci,
hastanın durumunu tanımak, sağlık sorunlarına karşı hastanın verdiği yanıtları belirleme
uygun girişimlerde bulunmak ve girişimlerin etkili olup olmadığını değerlendirmek için
kulanılan sistematik bir yaklaşımdır. Hemşirelik süreci formatı hemşirelik disiplini için
yegânedir, yaygın bir dil sağlar ve hastanın klinik problemleri için hemşirenin “tam düşünme”
sürecidir. Hemşirelik süreci hemşirelik bakımı için kapsamlı sistematik bir yaklaşımdır.
Bir Grup Hasta İçin Klinik Karar Verme
•

Her bir hasta için problemleri tanımayınız

•
Hastaları karşılaştır ve temel gereksinimlere temellenen hangi problemlerin acil
olduğuna karar veriniz.
•

Öncelikli problemlere ayrılacak zamanı tahmin ediniz.
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•
veriniz.

Aynı zamanda birden fazla sorunu çözümleyecek kombine aktivitelere kadar

•
Hastanın bakıma ve karar verme sürecine nasıl katılacağını göz önünde
bulundurunuz.

10.3.4.1.1.4. Eleştirel Düşünme İçin Gerekli Olan Tutumlar
Eleştirel düşünmenin dördüncü boyutu bireyin eleştirel düşünebilmesi için bilişsel
yeterlik kadar gerekli olan tutumlardır. Bunlar; sorumluluk, bağımsız düşünme, risk alma,
dürüstlük, yaratıcılık, alçak gönüllülük, azim olarak sıralanmıştır. Paul (1993), eleştirel
düşünmenin merkezi olan tutumları özetlemiştir. Bu tutumlar eleştirel düşme için kognitif
beceriler sergilemelidir. Fakat bunun yanında bu becerilerin adil olarak kullanımı ve
sorumluluğun sağlaması da önemlidir. Aşağıdakiler Eleştirel düşünme tutumlarına örnekler
yer almaktadır.
Sorumluluk: Bir kişi, eleştirel düşünme gerektiren bir duruma yaklaşırken verdiği
kararların hesabını verebilmesi, o kişinin görevidir. Bir profesyonel olarak hemşire, hasta
haklarını, gereksinimlerini ilgilerini karşılayan kararlar vermelidir. Hemşire hasta yararına
karar vermede sorumluluk sahibi olmalıdır.
Bağımsız Düşünme: İnsanlar olgun ve yeni bilgiler kazandıkları için, geniş kapsamlı
fikirler ve kavramları dikkate almayı öğrenirler ve saonra kendi muhakemelerini oluştururlar.
Bu diğer insanların fikirlerini hesaba katmamak anlamına gelmez. Bütün perspektifler göz
önünde bulundurulmalıdır. Bununla birlikte eleştirel düşünen kişi diğer bir kişinin fikirlerini
sorgulamadan kabul etmez. Bağımsız üşünme hemşirelik araştırmalarının kalbidir. Yıllardır
hemşireler basınca maruz kalan bölgelere rutin olarak masaj yaptıar ve dolaşımalanının
iyileşmesini sağladığını düşüdüler. Eleştirel düşünme bir kişi aşağıdaki soruyu sorguladı:
• Masaj altta kalan deri bütünlüğü için ne yaptı?
Sonuçta hemşirelik uygulaması değişti ve şimdi basınç bölgesine masaj yapılmasından
kaçınılmaktadır.
Risk Alma: Kişi fikirlerinin sorgulamasına istekli olmalıdır ve yeni düşünceleri. Çabuk
kavrayabilmelidir. Sahip olduğumuz inançlara sıklıkla daha makul ve mantıklı alternatifler
meydan okur. Düşüncesiz ve çabuk karar vermek kolaydır. Hangi inançların yanlış olduğunu
tanımak için risk almak cesaret ve istek gerektirir ve sonra somut sonuçlar ve etkilerle
destelenen inançar üzerine kurulu davranış gelişir. Kişi risk almazsa değişiklikleri kabul
etmede zorluklar çekebilir. Lisans olmayan personelin sicilli hemşire eksiğini gidermek için
kullanılması hakkında birçok tartışma vardır. Bazı hemşireler, hasta bakımı için sadece sicilli
hemşirelerin yeterli olduğuna karşı çıkmaktadırlar. Bununla birlikte veriler, hastane ortamında
gösterilen rutin çalışmaların tekararlayan ve lisansız çalışanlar tarafından güvenle
yapılabileceğini göstermektedir. Sağlık bakımında meydana gelen hızlı değişklikler le
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ilgilenmede hemşire idarecileri için uzlaşma kalitesi olmaksızın hemşirelik bakımını dağıtmak
için alternatif yollar aramada cesarete sahip olmak çok önemlidir.
Alçak Gönüllülük: Kişinin kendi sınırlarını kabul etmesi çok önemlidir. Eleştirel
düşünenler, ne bilmediklerini kabul ederler ve sağlıklı bir karar vermek için gerekli bilgileri
kazanmaya çalışır. Eğer bir hemşirenin bilgisi hastanın problemlerini çözmeye yeterli değilse
hastanın güvenliği ve reformu risk alında olabilir. Hemşire durumu tekrar düşünmeli, ek
bilgileri araştırmalı ve sonra bu bilgiyi sonuca varmada kullanmalıdır. Hemşireler hastanenin
farklı bir ünitesine görevlendirilebilir ve daha önce bakım verdiği hasta durumları ile
karşılaşır. Hemşire deneyimsiz olduğunu kabul etmekte isteksiz olabilir. Daha deneyimli bir
hemşireye danışmak için istekli olmak ve hasta problemlerini başarılı bir şekilde
yönetebilmek için gerekli bilgileri kazanması hemşireyi olgun profesyonel yapar.
Dürüstlük: Eleştirel düşünenler bireysel bilgilerini test eder, sorgular ve diğer kişilerin
de bilgi ve inançlarını test ederler. Dürüst olan bir kişi, kendi fikirleri ve inançlarındaki
herhangi bir kararsızlığın değerlendirilmesine katılır. Güçlü liderler olan hemşire
uygulayıcılar, kendi fikirlerinin hemşirelik servisleri üzerinde etkisi azaldığı durumda yeni
bilgiler edinmeye hazır olmayı öğrenirler. Önler yeni bilgiler edinirler ve zorlu yönetim
problemlerinin çözümü için subordinatları cesaretlendirirler.
Azim: Eleştirel düşünen bir kişi, hasta problemlerinin çözümü için etkili çözümler
bulmaya kararlıdır. Hızlı çözümler kabul edilen çözümler değildir. Hemşire doğru yaklaşımı
bulmak için mümkün olduğu kadar problem hakkında değişik yaklaşımlar arar ve araştırmayı
sürdürmeyi öğrenir. Örneğin, hemşire diyabet hasta için değişik yara bakımı tedavileri
kullanabilir. Bu hastalarda yara iyileşme süreci bozulduğu için kompliksyonlar görülebilir. En
iyi tedaviyi bulmak için hemşire uzman bir hemşireye ya da bir diyetisyene danışabilir ya da
yara bakımı kaynaklarına başvurabilir.
Yaratıcılık: Yaratıcılık orjinal düşünceleri içerir. Bu geneksel olanlardan farklı
çözümler bulmak demektir. Sıklıkla hastalar yegane bir yaklaşım gerektiren problemler ortaya
koyarlar. Örneğin; artritli bir hstada dizleri ya da kalçası nedeniyle hareketinde ciddi
kısıtlamalar olabilir. Hastanın mobil kalmasına yardımcı olacak yaratıcı bir yaklaşım, evdeler
bütün sandalyelerin küçük blokların çivilenmesiyle yükseltilmesidir. Böylece hastanın
otururken aşırı bir bükülmesine gerek kalmayacaktır.

10.3.4.1.1.5. Eleştirel Düşünme Standartları
Eleştirel düşünmenin beşinci boyutu entelektüel ve profesyonel standartlardır.
1. Entelektüel Standartlar: Eleştirel düşünmenin evrensel standartlarıdır. Bunlar,
açıklık, mantıklılık, bilimsellik, tutarlılık, derinlik, yeterlik, doğruluk olarak sıralanmıştır.
2. Profesyonel Standartlar: Hemşirelik kararlarında etik ölçütler, değerlendirme
ölçütleri, profesyonel sorumluluk olarak gruplandırılmıştır. Hemşire bu standartları
kullanarak, doğru kararlar almayı güvence altına almıştır.
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Eleştirel düşünmenin beşinci komponenti entellektüel ve profesyonel standartları
içerir. Paul (1993) eleştirel düşünme için evrensel intellektüel stndartlar tanımlamıştır.
Hemşire, hastanın problemlerini dikkate aldığında doğru kararı verebilmek için bu standartları
kullanması çok önemlidir.

10.3.4.1.2. 10.3.4.1.2. Hemşirelikte Eleştirel Düşünme Düzeyleri
Bu model hemşirelikte klinik karar verme sürecinin karmaşık yapısının anlaşılmasını
da sağlamaktadır. Hemşire yeni bilgileri kazanıp profesyonel gelişimini sürdürürken eleştirel
düşünme gücünü de birlikte geliştirir. Modelde eleştirel düşünme üç boyutta ele alınır.
Bunlar;
Temel Düzey: Bu düzeyde hemşire, otoritelerin her soruyu yanıtlayabileceği
düşüncesindedir. Düşünceler, bir dizi kural veya ilkeler üzerine yoğunlaşmıştır. Bu düzey akıl
yürütmenin ilk adımı olup, eleştirel düşünme yaşantıları sınırlıdır. Birey yönlendirilmeye
yatkındır. Bakımla ilgili işlevler gerçekleştirilirken beklenmedik gereksinimler genellikle
dikkate alınmaz.
Karmaşık Düzey: Bu düzeyde hemşire, daha fazla deneyim sahibi olma yoluyla kendi
de alternatifler geliştirmeye başlar; bunları daha bağımsız ve sistematik şekilde gözden geçirip
çözümler. Hemşirelik etkinliklerinin uzun vadeli yararlarını görüp kavrar, sezgileri artar ve
alternatifler geliştirir. Karmaşık durumlarda standartlarda, protokollerde ve kurallarda
değişiklik yapmaya istek duyulur. Genellikle soruna yönelik birden fazla çözüm üretilebilir.
Karar Verme Düzeyi: Karar düzeyinde hemşire, etkinliklerini karmaşık düşünce yolu
ile belirlediği alternatiflerden yararlanarak seçer. Hemşire bakımda rutinlerin en iyisini, en
yenilikçi ve en uygun olanı seçer.
Bu modelde hemşirenin temel düzeyde de etkinliklerini yürüttüğü anların olduğu,
eleştirel düşünmede karar düzeyine ulaşmanın temel amaç olduğu vurgulanmaktadır.
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Tablo 10.3. Hemşirelikte Kritik Düşünme Unsurları
HEMŞİRELİKTE KRİTİK DÜŞÜNMENİN UNSURLARI
HEMŞİRELİĞE TEMEL OLUŞTURAN ÖZEL BİLGİ
HEMŞİRELİK DENEYİMİ
ELEŞTİREL DÜŞÜNME YETERLİĞİ
• Genel eleştirel düşünme yeterliği
• Klinik durumlara yönelik özel eleştirel düşünme yeterliği
• Hemşirelikte özel eleştirel düşünme yeterliği
•
ELEŞTİREL DÜŞÜNME İÇİN GEREKLİ OLAN TUTUMLAR
• Güven
• Azim
• Bağımsızlık
• Yaratıcılık
• İyilik
• Merak
• Sorumluluk
• Dürüstlük
• Risk Alma
• Alçak Gönüllülük
• Disiplin
ELEŞTİREL DÜŞÜNME STANDARTLARI
Entelektüel Standartlar
• Açıklık
• Doğruluk
• Titizlik
• Derinlik
• Kendine Özgülük
• Geniş Görüşlülük
• Konu İle İlgililik
• Eksiksiz Olma
• İnandırıcılık
• Değerlilik
• Tutarlılık
• Yeterlik
• Mantıklılık
• Bilimsellik
Profesyonel Standartlar
• Hemşirelik Kararlarında Etik Ölçütler
• Değerlendirme Ölçütleri
• Profesyonel Sorumluluk

10.3.4.2. Think Modeli
Rubenfeld ve Scheffer’s tarafından geliştirilmiştir. Modelde düşünmenin beş türünü
tanımlamak için aristokriş yaklaşım kullanılmştır. Bunlar;

•

Total recall (Çağrışım)

•

Habits (Alışkanlıklar)

•

Inquiry (Sorgulama)

•

New ideas and creativity (Yeni fikirler ve yaratıcılık)

•

Knowing how you think (Nasıl düşündüğünü bilmek)

Modelin her bir türünün ilk harfi “think” kelimesini oluşturmaktadır. Tablo 5.4’de her
bir tür tanımlanıp örnekler verilmiştir.
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10.3.4.2.1. Çağrışım
Beynin hafıza deposu (bellek) ve yeniden düzenleme sistemlerini içerir. Hemşirelikte
öğrenilen bilgiler, yaşam deneyimleri hafızada depolanmaktadır. Günlük yaşamda insanlar
telefon numaralarını, okula giderken kullandığı ana yolları ve caddeleri hatırlamakta
zorlanmazlar. Benzer şekilde hemşireler de normal hayati değerleri, pansuman değiştirirken
steril alanı nasıl koruyacaklarını gerektiğinde bellekten çıkararak kullanırlar.

10.3.4.2.2. Alışkanlıklar
Alışkanlıklar tekrarlardan dolayı davranış biçimine dönüşürler. Alışkanlıklar düşünme
sürecini bazen desteklemekte bazen de engelleme özelliğini taşımaktadır. Yararlı alışkanlıklar
zaman, para ve enerjiden tasarruf yapmayı sağlar. Araba kullanan bir şoför yolunun üzerinde
kamyon durduğunu görünce alışkanlıklarına uyarak arabayı güvenli bir şekilde durdurur. Bir
hemşire hastanın solunumunun veya nabzının durduğunu tespit ettiği zaman kitap açmadan
etkili kardiyo-pulmoner resüsitasyon girişimlerini başlatır. Hemşirenin düşünme
alışkanlıklarına örnekler: tam ve doğru bilgiyi toplama, sürekli olarak topladığı bilgileri
doğrulama, hemşirelik sürecini kullanma.
İnsanlar düşünme süreçleri yerine alışkanlıkları kullandıklarında, alışkanlıklar
düşünmeyi engelleyici faktör haline gelir. Bu duruma örnek olarak, kişi strese girdiğinde
patates cipsi yiyorsa bu sorun çözümlemede kötü alışkanlıklarını kullandığı anlamını
taşımaktadır.

10.3.4.2.3. Sorgulama
Sorgulama, doğru ile karşılaşıldığında her şeyi kabul etmeme, neden veya neden değil
sorularını sorma, soru sorarken düşünme olarak tanımlanabilmektedir. Üç yaşına gelen bir
çocuk sürekli sorular sormaya başlar. Bu dönemde çocuklar soruları cevaplama
yeterliliğindedir, fakat sonuca ulaşamazlar.
Yetişkin yaşamında sorgulama, soruları formüle etme ve en doğru sonuca ulaşmada
yardımcı olur. Örneğin, okula araba ile gideceksiniz ve araba çalışmıyor. Siz arabanın neden
çalışmadığını sorgularsınız. Akümülatörün bittiğinden şüpheleniyorsanız, anahtarı
döndürdüğünüzde sesin gelip gelmediğini, ışıkların çalışıp çalışmadığını kontrol ederek
şüphenize ilişkin veri toplarsınız. Şayet her şey akümülatörün çalıştığını gösteriyorsa, acaba
benzini mi bitti diye düşünürsünüz. Bu sorgulama süreci bir sonuca varana kadar ya da daha
uzman bir kişinin yardımına gereksinim duyduğunuz kararını verene kadar devam eder.
Sorgulama hemşirelik hizmetlerinde oldukça önemlidir. Örneğin, ilaçlarını düzenli
almayan bir hasta olduğunu düşünelim. Hemşire hastanın ilaçlarını düzenli almamasının
sebepleri olarak unutkanlık, tembellik, sağlığı ile ilgisizlik olarak belirleyebilir. Öte yandan
sorgulama özelliğine sahip bir hemşire nedenleri bu kadar sınırlı belirlemeyecektir. Hastanın
değerlerini, inançlarını, önceliklerini göz önüne alacaktır. Hasta eğer ilacını aldığında baş
dönmesi oluyorsa ve günlük işlerini yapamıyorsa hastanın önceliğinin günlük işleri olduğu ve
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bakım planının buna göre düzenlenerek ilaçlarını düzenli almasının sağlanması en doğru
yaklaşım olacaktır.

10.3.4.2.4. Yeni Fikirler ve Yaratıcılık
Hemşirelik bakımının bireye özgü olması felsefesi ile oldukça yakından ilişkilidir.
Bazı insanlar kendilerinin çok yaratıcı olduğunu düşünürler. Ama herkes eğitilebilen bazı
yaratıcı yeteneklere sahiptir. Yaratıcılığa birçok örnek verilebilir: artan yemeklerden yemek
yapma, tablo yapma, arkadaşına ilginç bir mektup yazma.
Hemşireler günlük işlerinde yaratıcılıklarını ve yeni fikirleri sıklıkla kullanmaktadır.
Toplum sağlığı hemşiresi kırsal kesimdeki bir ev ziyaretinde bir hastanın banyodaki küveti
veya tuvaleti kullanarak kolostomi bakımı yaptığını saptar. Hemşirenin sahip olması gereken
yeni fikirler ve yaratıcılık çerçevesinde: kolostomi bakımına uygun araç-gereç ve donanım
olmaksızın pansumanı değiştirme, güvenli ve etkili kolostomi irrigasyonu yapmasını sağlama
ve bu konularda hastaya yardım etmedir. Bu durumda hemşire hastaya bir plan hazırlayarak
işe başlar. Bu plana göre hasta; irrigasyonu ve pansuman değişimini ısı pompalı su ile
yapacak, irrigasyon sistemine uygun materyaller kullanacak, kirli su ve dışkının çevreyi
bulaştırmadan güvenli bir şekilde atılmasını sağlayacaktır.

10.3.4.2.5. Nasıl Düşündüğünü Bilmek
Nasıl düşündüğünü bilme karar verme sürecinde anahtar bir durumdur. Düşünme
hakkında düşünme “metacognition” olarak ifade edilmektedir. Her bireyin düşünme şekli
kendine özgüdür ve yegânedir. Bazı insanlar çok hızlı düşünebilirken bazıları uzun uzun
düşünürler. Bazı kişilerin hafızaları çok iyidir, bazıları ise bazı şeyleri hatırlamak için yardıma
gereksinim duyarlar. Bir kişinin nasıl düşündüğü onun inanç ve değerlerine, fiziksel ve ruhsal
durumuna, algılarına bağlıdır. Bireyin sosyo-kültürel ve gelişimsel alt yapısı düşünme şeklini
etkilemektedir.
Tablo 10.4: Rubenfeld ve Scheffer’a Göre Düşünmenin Beş Türü
Durum: Klinik hemşiresi Ayşe, hastanın dosyasını inceliyor ve hastanın baş ağrısı
olduğunu ifade ediyor.
Düşünmenin türü
T
Total
recall
(Çağrışım)

Tanımı
Bilgileri hatırlama veya
onları
nereden
hatırladığına bakma

Örnek
Ayşe bireysel ve mesleki deneyimlerinden
yaralanarak
baş
ağrısı
hakkındaki
bilgilerini hatırlar; ayrıca bilgilerini
doğrulamak veya baş ağrısının belirti ve
bulgularını tanımlamak için konuya özgü
bir kitap hatırlar.

H
Habits
(Alışkanlıklar)

Gerekli ve kabul edilen
girişimlerin uygulanması;
tekrar edilen yaklaşımları
düşünme

Ayşe sistematik olarak ilişkili veriyi toplar;
ağrı hakkındaki soruları cevaplar, bunlar;
ağrı nerede, nasıl başlıyor, ne kadar
sürüyor, ne zamandan beri var, ağrıyı
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kötüleştiren veya iyileştiren etkenler neler,
hastanın baş ağrısına sebep olan faktörler
hakkındaki düşünceleri neler.
I
Inquiry
(Sorgulama)

Konuyu tüm yönleri ile
inceleme ve acil olduğu
belirlenen
soruları
sorgulama

N
New ideas and Normları
alışılmışın
creativity
(Yeni dışında
tekrar
fikirler
ve düzenlemeyi
sağlayan
yaratıcılık)
bireye özgü düşünme
K
Knowing how you Birinin ne düşündüğünü
think
(Nasıl düşünme (metagocnition)
düşündüğünü
bilmek)

Ayşe veri ile ilişkili olabilecek durumları
saptar (hemşirenin muayenesi ile baş ağrısı
arasında ilişki var mı?), ağrı paternini
gözlemler (tüm muayenelerde ağrı var
mı?), yanlış veya gözden kaçan verileri
tanımlar, verileri yorumlar, soruların uygun
olup
olmadığına
bakar,
önceki
girişimlerden
sonuçlar
çıkarır
ve
değişiklikleri belirleyerek bakımı sağlar.
Ayşe hasta ile birlikte bakım planını
oluşturur. Bu plan gevşeme teknikleri,
hastanın boynuna masaj yapma veya
sorunu hekime bildirmeyi içerir.
Ayşe, hasta ile etkileşimi öncesinde,
sırasında ve sonrasında düşündüklerini ona
nasıl
yansıtmıştır;
benim
kişisel
önyargılarım
verinin
yorumlanmasını
etkiler mi? doğru sonucu oluşturabilecek
yeterli veri topladım mı? Tüm olası
sonuçları düşündüm mü? Hastanın bu özel
gereksinimine uygun çözümü nasıl
üretebilirim?

10.4. Eleştirel Düşünme Becerilerinin Gelişimi
10.4.1. Düşünme Becerilerinde Kendini Tanıma
Optimal hemşirelik düşüncesi kendiliğinden otomatik olarak oluşmaz. Optimal
hemşirelik düşüncesinin gelişimi bu konuda kendini tanımayı ve uygulamayı gerektirir.
Öğrenci hemşire kendine “nasıl düşünüyorum”, “düşünme biçimlerini nerede kazandım”, “bir
öğrenci hemşire olarak hastanın bakımına benim düşünce biçimlerim nasıl yardım edecek”,
“geleceğin hemşiresi nasıldır” gibi soruları sormalıdır. Tablo 5.5’de düşünmenin eşsiz
biçimini tanımlama ve düşünme hakkında düşünmeye yardım edecek ilkeler yer almaktadır.
Bu soruların doğru ya da yanlış yanıtları yoktur. Bu sorulara farklı zamanlarda farklı yanıtlar
vermek olasıdır. Bu alıştırmanın amacı farkındalığı arttırmaktır. Kendine özgü düşünme
biçiminin ne kadar farkına varırsan hemşirelik uygulamalarında daha iyiye ulaşma başarın o
kadar fazla olacaktır. Hasta bakımında ne düşündüğüne bilinçli bir şekilde odaklanırsan
düşünme sürecinin geliştiğini göreceksiniz.
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Tablo 10.5: Öz-Yansıtma Çizelgesi: Nasıl Düşündüğünü Bilme
Bilgiyi kolaylıkla hatırlayabiliyor musun veya beyninde bilgilerin depo edilme modelini
araştırıyor musunuz?
Uzmanların senin hakkında söyledikleri şeyleri kabul etme eğiliminde misin veya duyduğun
veya okudun birçok konu hakkında soru soruyor musunuz?
Belirsizlikler seni rahatsız ediyor mu veya tek bir doğru yanıtın bulunduğu durumları mı
tercih ediyorsunuz?
Bir şeyi duyduktan, gördükten veya hem duyup hem de gördükten sonra mı bilgi hakkında
düşünmek daha kolaydır?
Anksiyeteli olduğun zaman veya bir şey seni anksiyeteli yapıyorsa düşüncelerinizde ne
meydana geliyor?
Kültür, sağlık, hastalık, yeme, egzersiz, ekonomik durum, eğitim ve benzeri konulardaki önyargılarınız nedir ve bu ön-yargılar düşünmenizi nasıl etkiler?
Yaratıcı mısınız? Sizce yaratıcılığın anlamı nedir?
Yüksek sesle düşünmekten rahatsız olur musunuz veya fikirleriniz yerli yerine oturuncaya
kadar düşüncelerinizi dile getirmez misiniz?
Sizin fikirlerinle çatışan fikirlerle nasıl baş edersiniz?
Cevapların arkasındaki nedenleri araştırmayı sever misin veya doğru yanıtı vermekten mi
hoşlanırsınız?
Bir sonuca varmadan önce bir şey hakkında uzun bir süre düşünmekten hoşlanır mısınız veya
çabuk bir şekilde sonuca varmayı ve zaman kazanmayı mı seversiniz?
Konular üzerinde tartışmak sizi rahatsız eder mi veya herkesin görüş birliğinde olmasını mı
tercih edersiniz?
Düşündüklerini tanımlayabilir misin yoksa sadece “düşünür” müsünüz?
Sezgi ile anlayışınız nasıldır?

10.4.1.1. Var Olan Düşünme Becerilerini Geliştirme
Hemşirelikte kullanılan temel düşünme becerileri farklılıkların bulunması ile birlikte
günlük yaşamda kullandıklarımıza benzerdir. Örneğin, bugün ne giyeceğine karar vermeye
dayanan düşünme; hava, temiz kıyafetlerin hangileri olduğu, duygu durumumuz, gün boyunca
kimlerle birlikte olacağımız gibi durumlardan etkilenmektedir.
Ne giyeceğimiz hakkında kararlar oluşturma bu konu hakkındaki düşüncelerimize
dayanır. Hemşireler hastanın sorununu düşünürken, bu sorunun nasıl çözümleneceği hakkında
hasta ile birlikte çözüm yolları üretirken düşünme süreçlerini kullanırlar. Gardırop seçiminde
ve hemşirelik bakımı planı oluşturmadaki düşünme süreci; bilginin işleme geçirilmesi ve
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hedeflerin öneminin farklı olması benzer durumlardır. Hemşirelikte kritik düşünmenin nasıl
öğrenildiğini öğrenme, hemşire veya hemşire adayında var olan düşünme becerileri ve
biçimlerine dayandırılmalıdır. Tablo’da düşünme becerilerini geliştirmede var olan becerilerin
kullanımı gösterilmektedir.
Tablo 10.4: Düşünme Becerilerini Geliştirme
1. Şimdiki düşünme becerilerinin bir listesini yapınız.
2. Düşünme becerilerini nasıl kullandığını bir günlük tutarak, düzenli bir şekilde not
alınız.
3. Arkadaşlarınızla günlük notlarınızı paylaşınız. Diğerlerinin bu konudaki notlarını
öğren ve kendi notların konusunda eleştirilerini alınız.
4. Hemşirelikte düşünme konusunda bir makale veya kitap okuyunuz ve okuduklarınızı
arkadaşlarınızla tartışınız.
5. Düşünme becerilerini zenginleştirmekten nasıl hoşlandığını belirten veya
düşüncelerini engelleyen faktörleri tanımlayan bir resim çiz veya bir paragraflık yazı
yazınız. Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
6. Her soru için en az üç olası cevap düşüneceğine kendi kendinize söz veriniz.
7. “Hemşirelik bakımı sorumluluğunun yolu sadece kritik düşünme yolundan
geçmektedir” bunu daima hatırlayınız.
8. Düşünme becerilerinin daha fazla gelişmesi için hedefler oluşturunuz.

10.4.1.2. Düşünmeyi En İyi Şekilde Kullanma
Hemşire öğrenciler bilişsel fonksiyonlarının optimum durumunu tanımlamayı
öğrenebilirler. Olayları hatırlamakta güçlük çeken bireyler başka olaylarla ilgili bilgi modeli
oluştururlar ve bu modeli hatırlamak istedikleri konu ile ilişkilendirirler. Model oluşturmanın
bir yolu daha önce sözü edilen mnemoniklerin (hatırlatmaya yarayan şeylerin) kullanımıdır.
İlişkilenmeyi tetikledikleri için mnemonikler hatırlamayı kolaylaştırmaktadır. Think modeli
bunun bir örneğidir. Öğrenilen aristokrişler diğer hafıza güçlendiricileridir. Hatırlatmaya
yarayan şeylere bir örnek olan aristokrişler ilk harflerden oluşan kelimeler grubudur veya
birleşik bir terimin majör parçalarıdır veya her bir ardı ardına gelen parçanın harfleridir.
Örnek: Türk Hemşireler Derneği (THD), CPR (Cardiopulmonary resuscitation), Hemşirelikte
Araştırma Geliştirme Derneği (HEMARGE).
Hatırlamayı kolaylaştıran diğer bir sistem bilgi arasında mantıksal ilişkiler kurmaktır.
Örneğin; sol (left) hemisferde serebral strok (l) ile ilişkilidir ve bu (l) dil (language) konuşma
sorunlarına yol açar. Dolayısı ile hemşire strok geçiren bir hastada konuşma sorunlarının
olabileceğini hatırlar. Sağ sancak, sol iskele diğer bir örnek.
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Birey günün belli zamanlarında daha iyi düşündüğünü fark ederse, bu zamanlarda
düşünme ile ilgili işlerini yapacak şekilde planlar hazırlaması gerekmektedir. Bazı insanlar
dersi dinlerken not aldıkları zaman daha iyi düşünmekte ve öğrenebilmektedirler. Diğerleri
bunu bilgi sürecine müdahale gibi algılar. Öncekiler not almak zorundadır, sonrakiler
derslerde teyp kaydından yararlanır.
Bazı insanlar çikolata yeme, müzik dinleme, belli giysileri giyme, özel bir sandalyede
oturma gibi çeşitli araçlarla düşünme süreçlerini hızlandırır veya kolaylaştırırlar. Böyle
araçlar konforu geliştirme, anksiyeteyi azaltmada oldukça yararlıdır.

10.4.1.3. Düşünme Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinme
Dikkatin artması düşünmeyi başlatır. Düşünme ile ilgili konulara hem güncel yayın
organlarında hem de profesyonel literatürlerde sıklıkla rastlanmaktadır. Düşünme hakkında
okuma ve tartışma kişinin anlama yeteneğini geliştirmektedir.
Düşünme hakkında öğrenmeyi sağlayan diğer bir yöntem rol modelleri bulmadır.
Örneğin, öğrenciler birbirlerine nasıl düşündüklerini sorabilir ve farklı biçimlerdeki düşünme
modellerini karşılaştırabilirler. En iyi yaklaşımı söylemek her öğrenci için düşünme süreçleri
ve modellerinin çeşitliliğini arttırmaktadır.
Düşünmenin yazılı ve sözlü tanımlarının yapılması ve öğrenilmesi düşünme hakkında
bilgi edinmeye katkı sağlamaktadır. Bazen bir düşünme tanımını yazarken çok fazla konuya
özel ve bilinmeyen kelimenin bulunması tanımı anlamayı güçleştirebilmektedir ve bu
tanımların yazılı olması gerekir. Öte yandan düşünme ile ilgili dolaylı tanımları sözel vermek
yeterlidir. Her iki yaklaşım da düşünme hakkındaki bilgi dağarcığının genişlemesine katkı
sağlayacaktır.

10.5. Düşünme Becerilerinin Gelişimi İçin Hedef Oluşturma
Öğrenciler sahip oldukları ve sahip olmak istedikleri düşünme becerilerinin ne
olduğunu ve bunu gerçekleştirmek için nelere gereksinim duyduklarını bildiklerinde, kendileri
için daha gerçekçi hedefler oluşturabilmektedirler. Aşağıda düşünme becerilerini geliştirmek
için hedef oluşturmaya örnekler verilmiştir:
•

Hasta hakkındaki bilgiyi göz önüne alarak gerçek ve olası durumları ayırınız.

•
Hastanın durumu ile ilgili ilişkili bilgiyi tanımla ve bu durumun neden ilişkili
olduğunu açıklayınız.
•
Sağlık, hemşirelik ve hastalar hakkında sahip olduğun birkaç ön yargıyı listele
ve bu ön yargıların nasıl geliştiğini analiz ediniz.
•
Problem çözmede kullandığın süreci, onu neden kullandığını ve iyi işlev
gösterip göstermediğini tanımlayınız.
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•

Kendine özgü düşünme tarzının anksiyeteni nasıl etkilediğini açıklayınız.

•

Kendine özgü düşünme becerilerini değerlendiriniz ve değerli olduğunu biliniz.

Öğrenci hemşireler bu amaçlara ulaşmak için gereken düşünme becerilerinin
kendilerinde zaten var olduğunun farkında olduklarında sürprizle karşılaşabilirler. Düzenli
değerlendirmeler, ilave düşünme becerilerinin gelişmesinde öğrenciye yardım eder ve böylece
kritik düşünme becerisi gelişir.

10.6. Eleştirel Düşünme ve Hemşirelik Süreci
Eleştirel düşünme, hemşirelik sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu süreçte hemşire,
hastanın, ailesinin ve toplumun bakım gereksinimlerine yönelik veri toplar, tanılar, gerekli
hemşirelik girişimlerini planlar, uygular, değerlendirir ve bunları gerçekleştirirken eleştirel
düşünme becerisini kullanarak kararlar alır. Hemşirelik sürecindeki sistematik yaklaşımın
eleştirel düşünme yolu ile uygulanması bakımda istenilen amaçlara optimum düzeyde
ulaşmayı sağlar.
Hemşirelik sürecinin her bir aşamasında yer alan eleşitrel düşünme tutum ve
standartları aşağıda özetlenmiştir.
•
Veri toplama aşamasında hemşire mesleki bilgi, beceri, tıutum ve deneyimini,
eleştirel düşünme strandart ve tutumlarını sentezleyerek sistemli biçimde veri yoplar,
kaydeder. Bu aşamada eleştirel düşünme tuutmlarından azimli, dürüst, güvenilir olma ve
yaratıcılık öne çıkar.
•
Hemşirelik tanısını koyma aşamasında hemşire, mesleki bilgi ve deneyimini
kullanarak topladığı verileri değerlendirir, derinlemesine çözümler, yorumlar, sentezler.
Hemşirenin tanı veya tanıları doğru koyabilmesi için eleştirel düşünme tutumlarından dikkatli,
azimli, dürüst olma öncelik taşır.
•
Hemşirelik sürecinin planlama aşaması, belirlenen hemşirelik tanısının
değerlendirilmesini ve bakım önceliklerinin belirlenmesini gerektirir. Hemşire sağlık, sosyal,
beşeri (hümaniter) ve hemşirelik bilimlerinden edindiği bilgi ve deneyimini kullanarak
hemşirelik bakımı için en uygun girişimleri belirler. Bunları yaparken eleştirel düşünme
tutumlarından azimli olma ve yaratıcılık öne çıkar.
•
Hemşirelik sürecinin değerlendirme aşaması eleştirel düşünmenin en fazla
kullanıldığı aşamadır. Hemşire bakımın sonuçlarını değerlendirirken deneyimlerini, eleştirel
düşünme tutum ve standartlarının tümünü kullanır.
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Uygulama Soruları
1)

İyi bir kararda bulunması gereken nitelikleri yazınız.

2)

Karar verme sürecinin aşamalarını açıklayınız.

3)

Eleştirel düşünmenin kullanıldığı alanları birer örnekle açıklayınız.

4)

Hemşirelik sürecinde eleştirel düşünmenin önemini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bilim ve teknolojinin hızlı gelişimi, küçülen ve küreselleşen dünyada giderek nitelikli
insan gücüne, hemşirelere daha fazla gereksinimin duyulmasına yol açmaktadır.
Uygulamalarında hızlı ve doğru kararların alınması ile karşı karşıya olan hemşirelikte
eleştirel düşünme becerisine sahip olarak akılcı kararların alınması büyük önem taşımaktadır.
Eleştirel düşünme bilgi toplamayı, belleği, deneyimi ve sezgiyi kullanmayı, nedenleri
akılcı bir temele oturtmayı, verileri disiplinli bir şekilde gözden geçirmeyi ve bu yolla doğru
ve yaratıcı kararlar vermeyi amaçlar. Bakımın eleştirel düşünmeye temellenmesi, bakım için
alınan kararların gerçekler, doğrular, deneyimler, model/kuramlar doğrultusunda verilmesini
sağlar.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünen bireyin özelliklerinden biri değildir?

a)

Meraklı olma

b)

Otoriter olma

c)

Sistematik olma

d)

Risk alma

e)

Adaletli olma

2)

Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünmenin öğelerinden biri değildir?

a)

Özel bilgi tabanı

b)

Deneyim

c)

Yeterlilikler

d)

Sorumluluklar

e)

Tutumlar

3)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünmeyi etkileyen faktörlerden biri

a)

Biyofizyolojik özellikler

b)

Beslenme düzeyi

c)

Entelektüel gelişim

d)

Akrostiş

e)

Öz-etkililik

4)
Sorun çözme süreci içinde en fazla yaratıcılık gerektiren aşama aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Sorunun tanımlanması

b)

Soruna ilişkin bilgi toplanması

c)

Çözüm seçeneklerinin üretilmesi

d)

En uygun / doğru seçeneğin bulunması

e)

Sonucun değerlendirilmesi
246

5)
Aşağıdakilerden hangisi soruna ilişkin bilginin toplanabilmesi için göz önüne
alınması gereken unsurlardan biridir?
a)
Sorunu çözümleyecek birey, kendini, davranışlarını, bilgisini, heyecanlarını ve
sorun olan duruma ilişkin duygularını değerlendirmelidir
b)

Sorun olan durumu çevresini dikkate almadan değerlendirmelidir

c)
Sorun olan durumu açığa kavuşturmada, hedefler, beklentiler ve çatışmalar
gözardı edilmelidir
d)

Düşünme biçimlerini nerede kazandığı soruna yönelik önyargıda önemlidir

e)
Konu ile ilgili yazılı ya da yazısız kaynaklardaki tüm bilgiler ayrı ayrı
tutulmalıdır
6)

Aşağıdakilerden hangisi alışkanlıklara ilişkin özelliklerden biri değildir?

a)

Alışkanlıklar tekrarlardan dolayı davranış biçimine dönüşürler

b)
İnsanlar düşünme süreçleri yerine alışkanlıkları kullandıklarında, alışkanlıklar
düşünmeyi arttırıcı faktör haline gelir
c)
Alışkanlıklar düşünme sürecini bazen desteklemekte bazen de engelleme
özelliği taşımaktadır.
d)

Yararlı alışkanlıklar zaman, para ve enerjiden tasarruf etmeyi sağlar

e)

Alışkanlıklar THINK modelinin bir öğesidir

7)
“Hemşire, otoritelerin her soruyu yanıtlayabileceği düşüncesindedir.
Düşünceler, bir dizi kural veya ilkeler üzerine yoğunlaşmıştır. Birey yönlendirilmeye
yatkındır. Bakımla ilgili işlevler gerçekleştirilirken beklenmedik gereksinimler genellikle
dikkate alınmaz.”
Yukarıdaki
düzeyindedir?

düşünceye

sahip

olan

hemşire

eleştirel

düşünmenin

hangi

a) Karmaşık düzey
b) Karar verme Düzeyi
c) İkinci düzey
d) Temel düzey
e) Üçüncü düzey
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8)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünme için gerekli olan tutumlardan biri

a) Azim
b) Yaratıcılık
c) Risk almama
d) Sorumluluk
e) Bağımsız düşünme
9)

Hemşirelikte eleştirel düşünme düzeylerini tartışınız.

10)

Eleştirel düşünme ve hemşirelik süreci arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevaplar: 1) b 2) d 3) d, 4) c, 5) a, 6) b, 7) d, 8) c
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11. HEMŞİRELİK SÜRECİ: TANILAMA∗

∗

Bu bölüm, Prof. Dr. Rengin Acaroğlu tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.Hemşirelik Süreci
11.2.Hemşirelikte Tanılamanın Anlamı
11.3. Tanılama Becerileri
11.4. Tanılama Etkinlikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Hemşirelik sürecinin bireyselleştirilmiş bakım ile ilişkisini açıklayınız.

2)

Hemşirelik sürecinin tanılama aşamasını tanımlayınız.

3)

Tanılama öncesi hazırlıkları açıklayınız.

4)

Tanılama türlerinin farklılığını irdeleyiniz.

5)

Veri toplama kaynaklarını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Hemşirelik Süreci:
Tanılama

Hemşirelik sürecinin
bireyselleştirilmiş bakım ile
ilişkisini kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik Süreci:
Tanılama

Hemşirelik
model/kuramlarının
hemşirelik sürecinin
uygulanmasındaki önemini
öğrenebilmek

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik Süreci:
Tanılama

Hemşirelik tanılama aşaması
hakkında bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik Süreci:
Tanılama

Tanılama türlerinin
farklılığını kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik Süreci:
Tanılama

Tanılama becerilerini
anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik Süreci:
Tanılama

Veri toplama kaynaklarını
öğrenebilmek

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik Süreci:
Tanılama

Verilerin doğrulanması
hakkında bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Hemşirelik süreci

•

Tanılama ortamı

•

Tanılama formu

•

Veri kaynakları

•

Subjektif ve objektif veri

•

Gözlem

•

Görüşme

•

Hemşirelik öyküsü

•

Fiziksel muayene

•

Veri doğrulama
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Giriş
1980’li yılların başlarından itibaren hümanizm /hümanistik egzistansiyalizm ve
holizme temellenen inanç ve değerleri ile hemşirelik bilim ve sanatında “İnsanın onuru,
eşsizliği, bireyselliği ve bütünselliği” en yüce değer olmuştur. Bu bakış açısı doğrultusunda,
hemşirelik bakımı, ancak, bireyi başkalarından ayıran tüm özellikleri ile bireyselliği dikkate
alınarak bireye özgü uygulandığında, diğer bir deyişle,
bakım bireyselleştirildiğinde
gerçekleşir. Bireysellik; insanın benzersizliğine, eşsizliğine, tekliğine duyulan inancın bir
ifadesidir ve doğrudan çağdaş hemşirelik felsefesini yansıtır. Bireyselleştirilmiş bakım
tanımları incelendiğinde, ortak görüş “hasta bireyin; inançları, değerleri, duyguları,
düşünceleri, tercihleri, hissettikleri, deneyimleri ve algılarına göre hemşirelik bakımının
uyarlanması”dır. Bir hemşirelik sözlüğünde bireyselleştirilmiş bakım; “aynı hastalığı olan tüm
hastalar için uygulanan rutine karşıt olarak, bir hastanın özel gereksinimlerini karşılamak
üzere planlanmış bakım” olarak açıklanmaktadır. Bireyselleştirilmiş bakım, bilimsel sorun
çözümleme yöntemi olan hemşirelik süreci ile sağlanır.
Hemşirelik süreci, sağlıklı/hasta bireyin sağlık bakımı gereksinimlerinin belirlenerek
bireye özgü bakımın verilmesinde yararlanılan bir bilimsel sorun çözümleme yöntemidir.
Bireyin bakım gereksinimlerinin saptanabilmesi ise onun hakkında bilgi sahibi olmayı
gerektirir. Bakıma temel oluşturacak bu bilgilere, hemşirelik sürecinin “Tanılama”
aşamasındaki etkinlikler ile ulaşılır. Bu aşamada, farklı hemşirelik becerileri ile toplanacak
bilgilerin doğru, yeterli ve gerçekçi olması, hemşirenin tanılama hakkındaki bilgisi, becerisi
ve deneyimine bağlıdır. Eksik, yanlış ya da yetersiz bir tanılama, bireyin gereksinimlerinin
belirlenerek uygun ve doğru girişimlerin planlanması ve uygulanmasında da yetersizliklere
yol açarak, bireyin sorununu çözümlenememesi, dolayısı ile yardım etme amaç ve hedefine
ulaşılamaması ile sonuçlanacaktır.
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11.1. Hemşirelik Süreci
Türk Dil Kurumu sözlüğünde süreç; aralarında birlik olan ya da belli bir düzen/ zaman
içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ya da hareketler dizisi olarak tanımlanmaktadır.
Hemşirelik süreci ise; sağlıktaki değişimlere karşı bireyin/ aile, ya da grupların kendine özgü
yanıtlarını tanılama ve iyileştirme üzerine odaklanmış organize, sistematik “bireyselleşmiş
hemşirelik bakımı” verme yöntemidir. Dünya Sağlık Örgütü’ ne göre hemşirelik süreci;
sağlıklı / hasta bireyin, ailenin ve toplumun bakım gereksinimlerinin/ sorunlarının
belirlenmesi gerekli hemşirelik girişimlerinin planlanması, uygulanması ve sonucun
değerlendirilmesi aşamalarından oluşan sistemli bir yaklaşımdır. Bilimsel sorun çözümleme
yönteminin aşamaları ile bire bir örtüşür.
Tablo 11.1: Bilimsel Sorun Çözümleme Yönteminin Hemşirelik Süreci ile İlişkisi
Bilimsel Sorun Çözümleme
Eldeki mevcut verilere bakılır
Veriler incelenir ve sorun saptanır

Hemşirelik Süreci
Tanılama
Hemşirelik Tanısı

Kullanılacak yaklaşımın sonuçları belirlenir

Planlama

Planlı yaklaşım kullanılır
Sorunun çözümlendiğine / ek çalışmaya
gerek olup olmadığına karar verilir

Uygulama
Değerlendirme

Hemşirelik süreci terimi, ilk kez L.Hall tarafından 1955 yılında kullanılmış, ilerleyen
yıllarda farklı hemşire bilim insanları tarafından farklı aşamalarla tanımlanmıştır. 1967 yılında
H.Yura & M.Walsh tarafından “ tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme” olmak üzere
dört aşamada tanımlanan hemşirelik süreci, uzun yıllar ülkemiz hemşirelik eğitimi ve
uygulamalarında da kullanılmıştır. Amerikan Hemşireler Birliği (American Nurses
Association-ANA) 1973 yılında, Hemşirelik Tanısı’nı, 1991 yılında beklenen sonuçları,
hemşirelik sürecinin ayrı aşamaları olarak belirlemiştir. Ülkemiz hemşireleri, hemşirelik
süreci ile ilk kez 1980 yılında Prof. Dr.Kamerya Babadağ’ın makalesi ile tanışmıştır.
Hemşirelik sürecini bir hemşirelik model/ kuramını rehber almadan kullanmak olası
değildir. Çünkü, hemşirelik model ve kuramları bakım gereksinimlerini saptamada, planlama
ve değerlendirmede rehberlik eder, birey/aile/ toplumun bütüncül bir yaklaşım ile ele
alınmasına olanak sağlar ve hemşirelik bakımının bilimselliğini destekler. Hemşirelik model/
kuramları, hemşirelik sürecinin bütün aşamalarında kullanılmakla birlikte özellikle verilerin
toplanması, analizi ve karar vermeye rehberlik etmektedir.
Hemşirelik sürecinin amaçları;
•

Birey/aile/topluma insancıl ve bütüncül (hümanizm-holizm) bir bakış ile bakım

•

Bireye, bireyselleştirilmiş, katılımlı bakım sunma,

verme,
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•
Hemşireliğin bilimsel ve bilişsel becerilerini kullanan bir sağlık disiplini
olduğunu kanıtlama,
•

Hemşirelik bakımında evrenselliği sağlama,

•

Bakımla ilişkili yazılı kanıt sağlama,

•

Bakımda zaman ve enerjiyi verimli kullanma,

•

Eğitim / araştırmalar için kaynak oluşturma,

•

Hemşirelik bakımının hizmet olarak ederini belirlemedir.

Günümüzde, hemşirelik süreci, ANA tarafından, “tanılama, hemşirelik tanısı,
beklenen sonuçlar, planlama, uygulama, değerlendirme”
olmak üzere altı aşamada
toplanmasına karşın ülkemizde, “beklenen sonuçlar” planlama aşaması (hedef/ beklenen
sonuçlar– girişimler)
içinde yer almakta ve hemşirelik süreci beş aşamalı olarak
kullanılmaktadır. Hemşirelik sürecinin aşamaları ve birbiri ile ilişkisi Şekil 11.1’de
gösterilmiştir.

Şekil 11.1: Hemşirelik Süreci Aşamalarının Birbiri ile İlişkisi

11.2. Tanılama
Hemşirelik tanılaması hemşirelik sürecinin ilk aşamasıdır. Bireyin sağlık ve genel
durumuna ait sistemli ve sürekli veri toplanması ve verilerin kaydedilmesini içerir. Hemşirelik
tanılaması, bireyin kuruma kabul edilmesi ile başlar ve süreklidir. Bireyin mevcut ve geçmiş
sağlık durumunu ve sorun varlığında başa çıkma yöntemlerini belirlemek üzere planlı ve
sistematik olarak bilginin toplanarak kayıt edildiği aşamadır. Bu bilgiler veri olarak
isimlendirilir. Hemşirelik tanılaması, tıbbi tanılamadan farklıdır. Hemşirelik tanılaması,
bireyin hastalığa karşı bireysel yanıtlarını belirleyecek verilerin toplanması üzerine odaklanır.

256

Tıbbi tanılama ise hastalığı teşhis edecek verilerin toplanması üzerine odaklanır. Bu farklılık
Tablo 11.1’de verilen örnekte açıkça görülmektedir.
Tablo 11.2: Hemşirelik ve Tıbbi Veri Örneği
“Bayan A. eklemlerindeki ağrı ve şişlik nedeni ile hastaneye yatırılır. İki küçük
çocuğu vardır….. “
Hemşirelik verileri, kendi kendine beslenme, kişisel temizliğini uygulama ve
giyinme, boşaltım gibi aktivitelerini sürdürme yeteneği, ruhsal durumu ve sosyal
sorumluluklarına etkisi vb. içerir.
Tıbbi verileri, tam kan sayımı sonuçları, romatoid faktör düzeyi, eklemlerle ilgili
radyoloji raporları vb. içerir.

Tanılama aşamasında, bireyin bedensel, akılsal, sosyal, emosyonel ve fonksiyonel
durumu hakkında tüm veriler toplanır. Buradaki ‘tüm veriler’ ifadesi, bireyin bir bütün olarak
yaşamını sürdürebilmesi için karşılanması gereken gereksinimlerinin yanı sıra bunları
etkileyen faktörleri vurgular. Bu doğrultuda, veriler, bireyin sağlık durumunu etkileyen
biyofiziksel, psikolojik, sosyokültürel, çevresel ve ekonomik faktörlere ilişkin bilgileri de
içermelidir.
Hemşirelik tanılamasının amaçları;
•

Birey hakkında bilgi temeli oluşturmak,

•

Bireyin normal işlevlerini belirlemek,

•

Bireyin işlevlerindeki var olan bozukluk ya da riski belirlemek,

•

Bireyin güçlü ve güçsüz yönlerinin belirlemek,

•

Hemşirelik Tanısı için veri sağlamaktır.

Hemşirelik tanılaması ile sağlanan veriler, hemşirelik tanısını belirleme, hedefleri
tanımlanma ve bakım girişimlerini planlanma ve değerlendirme aşamalarında da
kullanılacaktır. Buradan da anlaşılacağı gibi hemşirelik sürecinin diğer aşamaları, tanılama ile
elde edilen veriler üzerine yapılandırılır. Şekil 3.1’de tanılama aşamasının hemşirelik
sürecinin diğer aşamaları ile ilişkisi gösterilmiştir. Bu nedenle, tanılama ile elde edilen yanlış,
eksik, hatalı verilere dayandırılarak belirlenen hemşirelik tanısı dolayısı ile planlanan ve
uygulanan hemşirelik girişimleri de yanlış ya da eksik olacak, bireyin sorunu
çözümlenemeyecektir.
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Hemşirelik
Tanısı

TANILAMA
-Veri toplama
-Veri doğrulama
-Veri düzenleme

Planlama
Değerlendirm
e

Uygulama

Şekil 11.2: Tanılama Aşamasının Hemşirelik Sürecinin Diğer Aşamaları İle İlişkisi
Hemşirelik tanılaması, veri toplama ve verilerin doğrulanarak düzenlenmesi
etkinliklerini içerir. Ancak bu etkinlikleri açıklamadan önce; Tanılama nasıl bir ortamda
yapılır ve hangi formlara kayıt edilir? Kaç tür tanılama vardır? Tanılama için hangi hemşirelik
becerileri kullanılır? sorularını yanıtlamakta yarar vardır.

11.2.1.Tanılama Ortamı
Hemşirelik Tanılaması uygun bir ortamda ve doğru zamanda yapıldığında amacına
ulaşır. Tanılama ortamı genellikle hastanın odasıdır. Ancak hasta odasının ısısı ve nemi uygun
olmalıdır. Aynı zamanda sessizlik ve özellikle gizliliğin (mahremiyet) korunması güvenceye
alınmalıdır. Bunun için, oda kapısı ve perdeler kapatılır, hasta yakınları bir süreliğine odadan
çıkarılır. Hastanın görüşmeye odaklanmasını sağlamak için radyo, televizyon kapatılır. Hasta
odasının koşulları uygun olmadığında, tanılamayı yapmak için uygun olan bir başka oda
tercih edilebilir.
Bireyin fiziksel rahatlığının sağlanması kolay veri toplamaya yardım eder. Bu nedenle
tanılama, hastanın kendisini rahat hissettiği, yorgun, aç, ağrısının olmadığı bir zamanda
yapılır.

11.2.2.Tanılama Formu
Tanılama verileri, planlanmış, sistematik ve kapsamlı olarak toplanır ve kayıt edilir.
Kurumlarda, genellikle, verilerin kaydedildiği özel formlar vardır. Formlar, bireye bakım
veren tüm hemşireler tarafından anlaşılır ve kolay kullanılabilir olmasının yanı sıra hemşirelik
verilerini toplamak için yol gösterici olmalıdır. Bunun için formlar bir ya da birden fazla
hemşirelik model / kuramı rehber alınarak düzenlenir. İnsanı / bireyi bütüncül olarak ele alan
bir hemşirelik model /kuramına göre düzenlenmiş bir tanılama formu kullanılmadan birey
hakkında yeterli ve doğru bilgiye ulaşmak ve hemşirelik tanılarını belirlemek hemen hemen
olanaksızdır. Çünkü tıbbi modele göre oluşturulan bir form ile toplanan veriler yalnızca
bireyin tıbbi sorunları hakkında bilgi sağlar.
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Tanılama formunun oluşturulmasında, kurumun, birimin özelliğinin yanı sıra
hemşirelik hizmetleri yönetimi ve birimde çalışan hemşirelerin tercihleri de dikkate alınır.
Hemşirelik tanılaması için düzenlenen bu formlar;
•

Görüşme ve fizik muayene sırasında hemşireye rehberlik eder,

•

İlgili verinin atlanmasını önler,

•

Tanı aşamasında verinin analizini kolaylaştırır.

•

Tekrarlanan tanılamalarda bireyin daha önceki durumu ile karşılaştırma olanağı

sağlar.

11.2.3. Tanılama Türleri
Tanılama; ilk/ başlangıç-kabul, odaklanmış, süreli ve acil tanılama olarak yapılabilir.

11.2.3.1. İlk tanılama / Başlangıç – Kabul tanılaması
Bireyin sağlık kurumuna kabul edildikten sonra yapılan tanılamadır. İlk tanılamadan
elde edilen bilgiler “temel veri” olarak isimlendirilir. İlk tanılamayı yapacak hemşire, bu
etkinlik için özel olarak zaman ayırmalıdır. Çünkü, bireyin sağlık durumunu değerlendirmek
üzere derinlemesine, kapsamlı veri toplanır. Elde edilen bu veriler bireyin sorununun ve
sorunundaki değişikliklerin belirlenmesinde temel oluşturur.

11.2.3.2. Odaklanmış Tanılama
Odaklanmış tanılama, var olan sorun ile ilgili verilerin toplanmasıdır. İlk tanılamadan
daha kısa sürede sınırlı bilgi elde edilir. Bu tanılama ile sağlık sorununa karşı yanıtlarda bir
değişiklik olup olmadığı belirlenir ve değişiklikler ‘ilerlemiş, kötüleşmiş, aynı, düzelmiş’
ifadeleri ile değerlendirilir. Sorunu artıran, azaltan, kontrol eden ya da hafifleten, önleyen
faktörlerin varlığı incelenir. Bireye, bu sorunu önleme ya da en aza indirme konusunda ne
hissettiği sorulur. Aşağıda ilk tanılama sonrası konstipasyon tanısı konulan bir bireye ilişkin
odaklanmış tanılama örneği yer almaktadır;
•
Konstipasyonun gözlemlenebilen bulgu ve belirtileri devam ediyor mu? ( örn;
katı, kuru dışkı, karında kramp, barsak hareketlerinin olmaması, güçlükle dışkılama). Bu
semptomlar daha iyi, kötü ya da aynı mı?
•
Konstipasyonu ortadan kaldırmak ya da önlemek için düzeltilebilecek faktörler
mevcut mu? (kötü beslenme, az sıvı alımı, hareketsizlik).
•
Birey konstipasyonu iyileştirme ya da önleme hakkında ne hissediyor?
Konstipasyonun nasıl önleyebileceğini açıklayabiliyor mu?
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Yoğun bakım gibi bazı ünitelerde, hasta bireyin durumunu değerlendirmek üzere
odaklanmış tanılama sık aralarla tekrarlanır. Hemşirelik bakım uygulamaları sırasında da
örneğin banyo verildiğinde hastanın derisinin durumu, kas gücü, öz bakım aktivitelerini
uygulama yeteneği tanılanabilir. Böylece yeni gelişen bir sorun, gözden kaçırılmış bir durum
ya da hatalı tanılanmış bir sorun değerlendirilebilir.

11.2.3.3. Süreli Tanılama
Zaman aşımı nedeni ile önceden yapılmış başlangıç-kabul tanılamasının yeniden
gözden geçirilmesidir. Taburculuk sonrası klinik kontrol, ev ziyareti, sağlık ve gelişimsel
durumu izleme gibi belirli aralarla yapılan görüşme sırasında uygulanan tanılama türüdür. İlk
tanılamadan daha az kapsamlıdır. Bu tanılamada da, odaklanmış tanılamada olduğu gibi
özellikle var olan soruna karşı bireyin yanıtlarındaki değişimi değerlendirmek amacı ile veri
toplanır.

11.2.3.4. Acil Tanılama
Yaşamın korunmasının öncelikli olduğu, yaşamı tehdit eden durumlarda yapılan
tanılamadır. Bireyin sorununun hızlı bir şekilde belirlenerek gerekli girişimlerin
uygulanmasında zaman faktörü temeldir. Sorun hızlı bir şekilde belirlenirken, aynı anda
hemşirelik girişimleri de uygulanır. Acil tanılama gerektiren durumlar, sıklıkla havayolu,
solunum ve dolaşım sorunlarını içerir. İntihar girişimine yol açan kendilik kavramı, roller ya
da ilişkilerdeki ani değişimlerde de acil tanılama yapılır. Bireyin yaşam tehditi ortadan kalkıp,
uygun ortam ve zaman oluştuğunda ilk tanılama ile bireyin temel verileri toplanır.

11.3. Tanılama Becerileri
Hemşirelik tanılamasında gözlem, görüşme ve fizik muayene becerileri kullanılır. Bu
beceriler birbiri ile yakın ilişkilidir; bireyle görüşme sırasında soru sorulur, aynı zamanda
birey gözlenir, yanıtları dinlenir ve bu bilgiler, fizik muayene sırasında araştırmak üzere not
edilir.
Hemşirelik tanılamasının başarısı, hemşirenin tanılama becerilerine ilişkin bilgisine,
deneyimine ve bu becerileri bireye özgü uyarlayabilmesine bağlıdır. Her bir bireyin yaş ve
gelişimsel durumu ve bağımsızlık düzeyi tanılama becerilerini uygularken dikkate alınır. Bir
çocuğun tanılanmasında, ebeveynlerinden yardım ve destek alınır. Ebeveyn fizik muayeneyi
kolaylaştırmak için çocuğunu tutabilir ya da dizlerinin üzerine oturtabilir. Bir bebeğin
tanılanmasında renkli, ışıklı bir obje hareket ettirilerek dikkati başka yöne çekilebilir. Aşırı
kilolu bir birey için geniş manşetli tansiyon aleti kullanmak, işitme kaybı olan yaşlı birey ile
daha yavaş ve açık konuşmak, eklem sorunu ya da kas güçlüğü olan bireyin fizik muayenesi
sırasında pozisyon değişimi için daha fazla zaman ayırmak gerekebilir.
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11.3.1. Gözlem
Gözlem duyu organlarının yardımı ile alınan ipuçlarını tanımlayan bir yöntemdir.
Gözlem, hemşirenin bireyi görmesinden daha kapsamlı bir hemşirelik yeteneğidir. Dikkatli
bir şekilde bakma, inceleme, göz gezdirme, izlemeyi içerir. Gözlem, hemşirenin bireyle
karşılaşması ile başlar. Birey odanın içinde yürürken, tekerlekli iskemleden kalkarken ya da
yatağa yatmasına yardım edilirken sürekli gözlenir. Hemşire bireyi gözlemlerken bilimsel
bilgisini kullanır. Birey, hemşirelik tanılama formu doğrultusunda ya da baştan-ayağa bir
düzen içinde gözlenir. Gözlem sırasında görme, koklama, işitme ve dokunma duyuları birlikte
kullanılır.
Görme; Hemşirenin bireye nasıl “baktığı” en önemli unsurdur. Birey yüzünü
buruşturma, kaşlarını çatma, bir vücut bölümünü belli bir pozisyonda tutma gibi rahatsızlık
belirtileri gösteriyor mu? İskemlede /yatakta rahat oturuyor mu? Bireyin vücut ölçüleri ve
beslenme durumu nedir? Aşırı kilolu, obez, normal kiloda mı yoksa beslenme bozukluğu mu
var, çok mu zayıf? Tercih ettiği vücut postürü/duruşu ne? Yürüyebiliyor mu? Herhangi bir
anormal hareket var mı? Giyimi nasıl, kendine özen gösteriyor mu? Giysileri temiz mi, aşırı
eski mi, mevsime ve hava koşullarına uygun mu?
Bireyin gözlenmesinde, sözsüz davranışlarına da dikkat edilir ve kayıt edilir. Bireyin
sözsüz davranışları hemşireye ve ailesine karşı duyguları/hissettikleri hakkında bilgi verir.
Birey herhangi bir kızgınlık, şüphe, endişe ya da saldırganlık belirtisi gösteriyor mu?
Örneğin; birey sağlık sorunu hakkında herhangi bir endişe ya da korkusunu inkar edebilir,
fakat endişeli bir yüz ifadesine sahip olabilir ya da ağlayabilir. Birey aile üyeleri ile
tartışabilir, fakat arkadaşları ve sağlık ekibi ile işbirliği içinde olabilir.
Koklama: Birey gözlenirken koku duyusu da kullanılır. Fiziksel durumuna bağlı
olarak gelişen herhangi bir vücut ya da solunum kokusu belirlenebilir. Örneğin; çok kötü
kokan solunum ağız mukozası ya da dişleri ile ilgili sorununa işaret edebilir. Solunumdaki
alkol kokusu bireyin alkollü olduğunu gösterir ve bazı mental ve fiziksel bulguları
açıklayabilir. Vücut kokuları, örneğin; idrar kokusu yaşam tarzı ve kişisel temizliği ile ilişkili
ipuçları verebilir.
İşitme: Gözlem, hemşirenin dinleme ve ne söylediğini işitme yeteneklerini içerir.
Bireyin bilinç düzeyi ve çevresinin farkında olma düzeyine dikkat edilir.
Dokunma: Genel gözlem süresince dokunma kullanılır. Dokunma bireyle ilk
karşılaşıldığında tokalaşma ile “hoş geldiniz” diyerek başlayan sözsüz bir iletişimdir. Bu
sırada bireyin deri ısısı ve nemi hakkında bilgi sağlanır. Bireyle tokalaşırken terleme, ılıklık,
soğukluk ve gücü gözlenir. Nazik bir şekilde koluna ya da eline dokunma aynı zamanda
dehidratasyon sorununu gösteren deride kuruluk, pullanmanın belirlenmesini sağlayabilir.
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11.3.2. Görüşme
Görüşme hemşirelik öyküsü için veri toplamayı sağlayan bir tanılama becerisidir.
Hemşirelik öyküsü; bireyin sağlık durumundaki değişimlere karşı yanıtlarının belirlenmesini
sağlar. Hemşirelik öyküsü ile bireyin kişisel özellikleri, özgeçmişi, soy geçmişi, varolan
sağlık sorunları ve bunların sağlık durumuna etkisi hakkında veriler toplanır. Hemşirelik
öyküsü ile elde edilen bu veriler bireyin;
•

Sağlık durumunu nasıl algıladığının açıklaması ve doğrulanmasına,

•

Varolan ve geçmiş sağlık durumunun karşılaştırılmasına,

•

Yaşam tarzı ve baş etme yeteneğinin açıklanmasına,

•

Varolan/gerçek ve risk hemşirelik tanılarının belirlenmesine,

•

Hemşirelik bakım planının geliştirilmesine,

•
Bireyin uyum sağlamaya yönelik yanıtlarını desteklemek için hemşirelik
girişimlerinin uygulanmasına yardım eder.
Başarılı bir görüşme hemşirenin etkili iletişim kurma becerisi ve deneyimine bağlıdır.
Bununla birlikte bireyin bilgi paylaşımında gönüllü olması görüşmenin başarısını etkileyen
bir diğer faktördür.
Bazı faktörler hemşire ve birey arasındaki iletişimi kolaylaştırarak güvenilir ilişki
kurma ve bilgi sağlamada hemşireye yardım eder, görüşmeyi cesaretlendirir ve karşılıklı
anlaşılmayı sağlar. Engelleyici ya da güçleştirici faktörler ise iletişim üzerinde olumsuz etki
yapar. Bireyin hemşire ile iletişimini kolaylaştıran ve engelleyen bu faktörler Tablo 11.2’de
gösterilmiştir.
Tablo 11.3: Görüşme Sırasında İletişimi Kolaylaştıran ve Güçleştiren Faktörler
İletişimi Kolaylaştıran Faktörler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İletişimi Engelleyenler/Güçleştiren
Faktörler
Açık ifadeler kullanmak
• Basmakalıp öneriler vermek
Rehberlik etmek
• Tavsiyede bulunmak ya da görüş
belirtmek
Dinlemek
• Bireyle aynı fikirde olmak
Bireyin duygularını anlamak
• Savunmak
Sessiz kalmak
• Onaylamak/Onay vermek
Bilgi vermek
Bireyin kelimelerini tekrarlamak ya da • Basmakalıp güven sözleri
yansıtmak
• Açıklama
istemek/yalvarmak/rica etmek
Gözlemleri paylaşmak
• Onaylamamak için baskı yapmak
Açık olmak ve doğrulamak
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•
•

Özetlemek
Duyguları, düşünceli sözel ifade etmek

•
•
•

Bireyin duygularını küçümsemek
Konuyu değiştirmek
Bireyle aynı düşüncede olmak

Görüşme, genellikle bir oturumda tamamlanır. Bireyde ciddi ağrı, solunum güçlüğü
vb. bir sorunun gelişmesi, ortamda aşırı gürültü olması ya da gizliliğin korunamaması gibi
durumlarda ertelenerek birkaç oturumda tamamlanabilir. Böyle durumlarda, yalnızca acil
sorunlar hakkındaki bilgiler toplanır ve görüşmeye daha uygun bir zamanda devam edilir.
Bir görüşme dört aşamadan oluşur; hazırlık, giriş, gelişme ve sonuç. Bunlar sırası ile
aşağıda irdelenmiştir.
Hazırlık aşaması; bireyle karşılaşmadan önceki dönemdir. Bu dönemde yapılacak
hazırlıklar görüşmenin verimli gerçekleşmesine yardım eder. Bu aşamada yapılması
gerekenler;
•

Birey hakkında mümkün olan en fazla bilgi gözden geçirilir.

•

Ne tür verilere gereksiniminiz olduğuna ve ne tür form kullanılacağına karar

•

Bireyin yaşı, tıbbi tanısı ve olası yanıtlarına ilişkin literatür gözden geçirilir.

•

Gerekli verileri toplamak için gereken süre belirlenir.

•

Bireyle birlikte görüşme zamanına karar verilir,

•

Uygun tanılama ortamı düzenlenir.

verilir.

Giriş aşaması: hemşirenin bireyle karşı karşıya gelmesi ile başlar. Bireyle iletişim
kurulamadığında, aile üyelerinden biri ya da yakını ile görüşülür. Bu aşamadaki eylemler
güvenilir ilişkilerin kurulmasına (Bkz. Tablo 11.3), rollerin açıklanmasına ve bireyin
endişesinin hafifletilmesine yardım eder.
Tablo11.4: Güvenilir İlişki Nasıl Kurulur?
Gizliliği güvenceye alınız. Sakin, görüşmeyi kesintiye uğratmayan ya da dikkati
dağıtmayan bir ortam sağlayınız.
Bireye adı ile hitap ediniz. Kendinizi tanıtarak görüşmeyi başlatın ve bireye adı ile
hitap ederek değer verdiğinizi gösteriniz.
Amacınızı açıklayınız. Birey ve ailesi hakkında soracağınız soruların en iyi bakımı
sağlamak için bilgi elde etmek olduğunu açıklayınız.
Göz teması kurun. Tüm dikkatinizi bireye veriniz.
Acele etmeyiniz. Acele etmek bireyde konuşmasının dinlenmediği, onunla
ilgilenilmediği hissine yol açabilir.
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Görüşme sırasında bireyle karşılıklı ya da yan yana oturmak iletişimi ve gözlemi
kolaylaştırır. Ayrıca bu durumda birey, tanılama formuna tutulan kayıtları görerek rahatlar.
Görüşmeyi sürdürmek hemşirenin sorumluluğundadır, ancak hem hemşire hem de birey aktif
olmalıdır. Görüşmeye başlarken görüşme ve sağlık tanılaması hakkında bilgilendirme yapılır,
karşılıklı sorular yanıtlanır. Bireyin yardıma gereksinim duyduğu temel sorununun ne
olduğunu ve bu sorun hakkında ne hissettiğini, nasıl çözüm istediğini ifade etmesini sağlayan
sorular sorulur. (Bkz. Tablo 11.4). Bu aşamada neler yapılabilir;
•
açıklayınız.

Kendinizi tanıtınız (adınız, pozisyonunuz), görüşmenin amacı ve içeriğini

•
Bireyin davranışlarını gözleyiniz, kendini ve sağlık sorunlarını algılamasını
belirlemek için dikkatle dinleyiniz,
•

Hemşire-birey ilişkisinin ne zamana kadar süreceğini açıklayınız.

•

Toplanan bu bilgilerin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi veriniz.

•

Görüşmenin hedeflerini açıklayarak fikir birliği sağlayınız.
Tablo 11.5: Nasıl Soru Sorulur?

-

Bireyin anlayabileceği terminoloji kullanınız. Anlaşılmadığını düşündüğünüz
soruları tekrarlayınız.
Soru sormaya kişisel ya da hassas konularla başlamayınız. Bu soruları bireyi
tanıyıncaya kadar erteleyiniz.
Bireyi çok rahatsız eden ya da üzen ilgisiz soruları gerekmedikçe sormayınız.
Aktif dinleyici olunuz. Baş işareti ya da göz teması ile ilgilendiğinizi gösteren
etkinlikler bireyin konuşmaya devam etmesine yardımcı olacaktır.
Bireyin cümlesini bitirmesini bekleyiniz. Sakin ve anlayışlı olun, acele
etmeyiniz.
Hafıza sorunu varsa dikkatli olunuz. Birbiri ile ilişkili sorular sorduğunuzda
hatırlaması için zaman veriniz.
Tüm dikkatinizi birey üzerinde yoğunlaştırınız. Gereksiz kopuklukları önler.
Bireyin söylediklerini açıklayınız, özetleyiniz ve yeniden ifade ediniz. Hem
birey hem de sizin tarafınızdan yanlış anlaşılmaları önler.

Görüşmeye, bireyi zorlamayan genel sorularla başlanır ve açık uçlu sorularla
sürdürülür. Sorular, bireyin bir kelimeden daha fazla kelime kullanarak yanıtlamasını
gerektirecek biçimde sorulur. Tablo 11.5’deki kapalı ve açık uçlu soru örneklerini
inceleyiniz.
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Tablo 11.6: Kapalı ve Açık Uçlu Soru Örnekleri
Kapalı uçlu soru örnekleri
Burada bulunmaktan memnun musunuz?

Açık uçlu soru örnekleri
Burada
bulunduğunuz
hissediyorsunuz?

Eşinizle anlaşabiliyor musunuz?

Eşinizle
ilişkiniz
hakkında
ne
düşünüyorsunuz?
Midenizde ne hissettiğinizi açıklar
mısınız?

Mideniz mi ağrıyor?

için

ne

Görüşme sırasında, bireyin ifade ettiği kelimeleri kullanarak yansıtıcı sorular sormak
onun ifadelerini açıklamasına fırsat verir. Tablo 11.6.’da yansıtma örnekleri yer almaktadır.
Tablo 11.7: Yansıtma Örnekleri
Bireyin ifadesi
Hemşirenin yansıtıcı ifadesi
“Bazen her şey yolunda gidiyor diye mutluyum, Bu yüzden bazen mutlusunuz,
bazen de her şeyin kötü olduğunu hissediyorum” ancak
bazı
şeyler
doğru
görünmüyor mu?
Keşke başka bir yerde olabilseydim.
Başka bir yer?
Gelişme aşaması; Hemşire ve birey giriş aşamasında fikir birliğine varılan
hedef/amaçlar için çalışır. Her iki katılımcı da hedef için etkileşimi sürdürür, ancak amaç/
hedefe ulaşmanın sağlanması hemşirenin sorumluluğundadır. Bu aşamada yapılması
gerekenler;
•

Hedefe / amaca ulaşmayı sağlayacak veriler üzerine odaklanılır.

•

Duygularını, ilgilerini açıklaması ve sorularını sorması için cesaretlendirilir.

•

İletişimi kolaylaştıran yöntemler kullanılır (sessizlik, rehberlik etme, onaylama

vb).
•
Bireyin sözlü yanıtlarına eşlik eden davranışları gözlenir (sinirli, endişeli,
kaygılı olmadığını söylemesine karşın tırnaklarını yemesi, sürekli hareket etmesi ya da
görüşme boyunca sigara içmesi vb).
•
Bireyin görüşmeyi sürdürme yeteneğini belirlenir (ağrı, solunum güçlüğü,
yorgunluk vb).
Sonuç aşaması; hemşire birey ilişkisi tamamlanmıştır. Bu aşamadaki eylemler her iki
katılımcının olumlu deneyimlerle görüşmeyi bitirmesine yardım eder. Bu aşamada yapılması
gerekenler;
•

Amaç / hedeflere ulaşma durumunu yeniden gözden geçirilir.
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•

Birey ve hemşire açısından görüşmenin anlamı özetlenir.

•
Görüşme ilişkisinin sonlanması hakkındaki duygularını açıklaması ve
paylaşması için birey cesaretlendirilir.
•

“Görüşmek üzere” diyerek görüşme sonlandırılır.

11.3.3. Fizik Muayene
Fizik muayenede, inspeksiyon (gözlem- inceleme), palpasyon (dokunma), perküsyon
(vurma) ve oskültasyon (dinleme) yöntemleri ile sağlık sorunu hakkında sistemik olarak veri
toplanır. Genellikle, hemşirelik görüşmesi sırasında toplanarak bir araya getirilen veriler
doğrulanır ve geliştirilir. Bu nedenle fizik muayeneden önce bireyle yapılan görüşmede
hemşirelik öyküsünün tamamlanmış olması gerekir.
İnspeksiyon; bireyin görsel muayenesinin yapılmasıdır. Her bir alan boyut, şekil, renk,
simetri / uyum, pozisyon ve anormalliklerin varlığı açısından incelenir. Mümkünse incelenen
her bir alan, bedenin karşı bölgesindeki aynı alanla karşılaştırılır. İyi aydınlatılmış bir
ortamda yapılır, ağız ve boğaz gibi beden boşluklarını incelemek için ilave ışık kullanılır.
Bireyle görüşme sırasında gözlemlenen ve not alınan bir değişiklik ya da anormal bir
görünümünün detaylı incelenmesi fizik muayene sırasındaki inspeksiyonla gerçekleşir.
Örneğin görüşmede bireyin dudaklarının kırmızılığı ve dudaklardaki soyulma dikkati
çekebilir. Dudaklar ve ağız içi yapılarındaki değişikliği tanılamak üzere ayrıntılı bilgi,
görüşme sonrası, inspeksiyon ile sağlanır.
Palpasyon ; inspeksiyon sürecine ilave olarak veri toplamak için kullanılan özelleşmiş
dokunma şeklidir. Palpasyon uygulayacak hemşirenin elleri ılık ve tırnakları kısa olmalıdır.
Parmak uçları ve avuç içi kullanılarak, vücut bölümlerinin direnç, sertlik, yapı, sıcaklık ve
hareketliliğini içeren özel fiziksel bulgular hakkında veriler sağlanır. Örneğin derinin
sıcaklığı, bir vücut bölümündeki gerginlik ya da hassasiyet vb.
Perküsyon; Bir ya da iki elle vücut yüzeylerine vurularak yansıyan sesin
değerlendirilmesidir. Vücut yapılarının kendine özgü perküsyon sesleri vardır, buna göre
doluluğu, hassasiyeti tanılanabilir.
Oskültasyon; vücudun normal ve anormal seslerini vücut düzeyine steteskop
yerleştirerek dinleme tekniğidir. Bu sesler vücuttaki hava ya da sıvı hareketleri hakkında bilgi
sağlar. Bulguların yorumlanmasında önemlidir.
Fiziksel muayene becerileri uygulama yaparak kazanılır. Aşağıdaki ipuçları fiziksel
muayene sırasında hemşireye rehberlik eder.
- Bireyle daima iyi bir iletişim sürdürülür.
- Fiziksel tanılama uygularken sessizce çalışmaktan çok, görüşme becerileri kullanılır.
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- Bilgiler hafızaya kaydetmekten çok, yazılı olarak not edilir.
Tanılama becerileri, iç içe geçen ve birbirini bütünleyen, tamamlayan temel
becerilerdir. Hemşirelik görüşmesinden elde edilen bilgi fiziksel muayeneden elde edilen bilgi
ile ya da fiziksel muayeneden elde edilen bilgi hemşirelik öyküsünden elde edilen bilgi ile
bütünleşir. Hemşirelik görüşmesinden elde edilen bilginin fiziksel muayeneden elde edilen
bilgi ile nasıl bütünleştiği Örnek 1’ de açıklanmıştır.
Örnek 1:
Hemşire, görüşme / hemşirelik öyküsü sırasında bireyin “ Kalbim kıpır kıpır, ancak
bunun nasıl olduğunu tam olarak açıklayamıyorum” ifadesi üzerine fizik muayene sırasında,
bireyin tansiyonunu ölçer ve nabzını sayar. Bulduğu değerlerin bireyin yaşı ve cinsiyetine
göre normal sınırlar içinde olup olmadığını belirlemek hemşireye, hastanın ifadesini
bütünleyen ve açıklayan ilave bilgi kazandırır. Bu iki biçimde elde edilen veriler ışığında
sorunu şekillendirmeye başlar: birey kalp atışları hakkında “ hemşireye ne söylemişti”,
bireyin kalp atışları hakkında “hemşire ne gözlemledi”.
Fiziksel muayeneden elde edilen bilginin hemşirelik görüşmesinden elde edilen bilgi
ile nasıl bütünleştiği örnek 2’ de açıklanmıştır.
Örnek 2:
Fiziksel muayene sırasında, bireyin sağ omuz bölgesinde 50 kuruş boyutunda kistik bir
oluşum hemşirenin dikkatini çekti. Başlangıç /ilk tanılamasında birey bu oluşumla ilgili
herhangi bir sorundan söz etmemesine karşın fizik muayene sonrası özel olarak / odaklanmış
tanılama ile bunun yeni bir oluşum olup olmadığının sorgulanması gerekir. Bireyin vereceği
yanıt, bunun bireyin farkında olmadığı, üzerinde durulması gereken akut bir sorun mu?
yoksa bireyin söylemeyi unuttuğu eskiden bu yana varolan bir sorun mu? olduğunu
değerlendirmeye yardım edecektir.
Görüldüğü gibi, tüm bilgilerin toplandığından emin olabilmek için tanılama
becerilerini bilmek ve uygulamak çok önemlidir.

11.4. Tanılama Etkinlikleri
Bireyin sağlık sorunlarına yanıtlarını belirlemek üzere yukarıda açıklanan tanılama
becerileri kullanılarak veri toplanır. Ancak yalnızca veri toplamak yeterli değildir. Elde edilen
verilerin bireyin gerçek durumuna uygunluk gösterip göstermediği, bireyin durumunu yansıtıp
yansıtmadığı belirlenmelidir. Bunun için toplanan verilerin bireyin kendisi, ilgili literatür ve
deneyimli hemşireler ile birlikte doğrulanarak, veriler bireyin durumunu yansıtıyorsa bu
verileri kabul edip etmediğini belirlemelidir.
Tanılama etkinlikleri veri toplama, verileri doğrulama ve verilerin düzenlenmesi
etkinliklerinden oluşur.
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11.4.1. Veri Toplama
Veri toplama, birey hastanede kaldığı sürece devam eder. Bireye ilişkin veriler, farklı
kaynaklardan sağlanabilir.

11.4.1.1. Veri Kaynakları
Birincil Kaynak; Sağlık sorunlarına yanıtları ve bunların bireyin yaşamına etkilerini
ilk elden verdiği için bireyin kendisi en değerli ve güvenilir veri kaynağıdır. Bireyin bilinci
açıksa, konuşabiliyorsa, hastalığı bir engel oluşturmuyorsa ve yaşı uygunsa birey hakkındaki
bilgiler öncelikli kendisinden alınır. Konfüzyon ya da mental rahatsızlıklar düşünme, karar
verme ve hafızada değişimlere neden olabileceğinden, böyle bireylerden alınan bilgiler
mutlaka ikincil kaynaklarla tamamlanır. Bilinç kaybı olan bireyler ya da çok küçük çocuklar
hakkında veriler ise yalnızca ikincil kaynaklardan elde edilebilir.
İkincil Kaynaklar; Aile üyeleri ya da yakınları, sağlık kayıtları, bireyin bakım ya da
tedavisinde sorumluluk üstlenmiş sağlık bakım ekibinin diğer üyeleri ve bireyin sorunu ile
ilgili literatür, ikincil kaynaklardır. Bireyden elde edilen bilginin tamamlanması, açıklanması
ve doğrulanması için veri sağlarlar.
Aile üyeleri, bireyden toplanan veriyi tamamlar ve doğrularlar. Bu veriler sıklıkla
bireyin unuttuğu ya da açıklamada isteksiz olduğu bilgileri içerir. Genellikle bu kişilerden;
bireyin hastalığa nasıl tepki gösterdiği, fonksiyonel sağlık durumundaki değişimleri nasıl
algıladığı, yaşam stresleri ile başetme yeteneği ve bireyin evdeki durumuna ilişkin bilgi elde
edilir.
Aile üyelerine, niçin bireyle ilgili bilgi toplandığı, bu bilgilerin nerede, nasıl
kullanılacağı açıklanır. İzin verme yeterlilik ve yetkisine sahip hastalar hakkında aile üyeleri
ya da yakınlarından bilgi almak ya da bu bu kişilere hasta hakkında bilgi vermek istendiğinde,
özellikle kanser tanısı, HIV pozitif, hamilelik vb. durumlarda, mutlaka bireyin izini
alınmalıdır.
Bireyin geçmiş ve şimdiki sağlık kayıtları (konsültasyon raporları, tıbbi ve hemşirelik
öyküleri, fizik muayene bulguları gibi) birey hakkında daha fazla bilgi toplamayı sağlar. Bu
bilgiler, tanılama verilerinin tamamlanmasına yardım eder. Bu kayıtlardan bireyin önceki
hastalıkları, hastanede yatma durumu, fonksiyon bozukluklarına ilişkin veri elde edilebilir.
Sağlık kayıtlarını gözden geçirmek diğer sağlık ekibi üyeleri tarafından sorulan soruları
yinelemeyerek verilerin daha kısa sürede toplanmasını da yardım eder.
Diğer sağlık ekibi üyeleri ile yapılan görüşmeler, bireyle yapılan görüşme ve fizik
muayeneden elde edilen verilerin tamamlanması ve doğrulanmasını sağlarlar. Ders kitabı,
mesleki dergiler, tez özetleri, toplantı raporlarını içeren literatürün gözden geçirilmesi ise
bireyden elde edilen temel verinin tamamlanmasına yardım eder.
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11.4.1.2. Veri Türleri
Tanılama bireyin sağlık durumu hakkındaki bilgilerin toplanması ve düzenlenmesini
içerir. Veriler objektif ya da subjektif olabilir.

11.4.1.2.1. Subjektif Veri
Birincil kaynak olan bireyin sağlık sorununa ilişkin ifadelerini ve hissettiklerini içeren
üstü kapalı bilgilerdir. Semptom, değer, algı, duygu, tutum ve inanç ifadelerini içerir.
Subjektif veriler, yalnızca bireyden sağlanır ve ikincil kaynaklar tarafından doğrulanması ya
da tamamlanması mümkün değildir. Subjektif veriler, görüşme süresince elde edilir ve bireyin
söylediği biçimde kayıt edilir: “Son iki aydır kendimi iyi hissetmiyorum”.

11.4.1.2.2. Objektif Veri
Objektif veriler görme, dokunma, koklama gibi duyular, termometre,
sfigmomanometre gibi ölçüm araç gereçleri, tam kan sayımı gibi laboratuvar çalışmaları ya da
da kolonoskopi gibi tanı işlemleri ile elde edilen verilerden oluşur. Objektif veriler, bir
başkası tarafından da ölçülebilir, algılanabilir, gözlenebilir ve doğrulanabilir. Tablo 11.6’ da
subjektif ve objektif veri örneklerleri verilmiştir.
Tablo 11.6: Subjektif ve Objektif Veri Örnekleri
Subjektif Veri
‘Kendimi kötü hissediyorum’
‘Yan tarafımda bıçak saplanır gibi bir ağrı
var’
‘Başım dönüyor’
‘Her hareket edişimde bulantı hissediyorum
‘Hiç kimse beni sevmiyor’
‘Keşke evde olsaydım’

Objektif Veri
Kan basıncı 110/70 mmHg
Sağ kolda kızarıklık
Pansuman üzerinde kan olması
Aksayarak yürümesi
Kahvaltısının tamamını bitirmemesi
Saatte 100 ml idrar çıkarması

11.4.2. Verileri Doğrulama
Tanılamada toplanan verilerin doğruluğunu sağlama sürecidir. Doğrulama, eldeki
bilgileri iki kez kontrol etmek anlamındadır. Verilerin açıklanmasına ve geçerli kılınmasına
yardım eder, böylece taraf tutmaktan kaçınılır ve doğru yorum yapılır. Hemşirelik tanısını
belirlemek için gruplama ve analizden önce veriler doğrulanır. Elde edilen verinin bireyin
durumunu yansıtıp yansıtmadığı kontrol edilmelidir. Çünkü doğru olmayan veriler, hatalı
hemşirelik tanısına dolayısı ile bakımın hatalı planlamasına yol açar.
Doğrulama sürecinde, hemşirenin bilgisi, tanılama becerileri, bireysel değerleri ve
geçmiş deneyimleri etkilidir. Verilerin nasıl doğrulanacağı aşağıda örneklenerek
açıklanmıştır.
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- Veriler bireyin normal fonksiyonları ile karşılaştırılır. Bay E. profesyonel bir atlettir
ve dinlenme halindeyken nabız hızı dakikada 50’dir. Spor yapan insanlarda fizyolojik kalp
değişimlerine bağlı bradikardi gelişebileceği için bu, Bay E’nin normal nabız değeridir.
- Literatür (kitap, dergi ve araştırma raporları) incelenir. Yaşlı bir bireyin el ve ön
kolu üzerinde kahverengi maküller görüldüğünde anormal olarak değerlendirilebilir. Oysa ki
ilgili kitaplarda, yaşla ilgili fizyolojik değişikleri inceledikten sonra bunların yaşlı bireylerde
yaygın olduğu görülecektir.
- Bilgilerin tutarlılığı kontrol edilir. Bireyin vücut sıcaklığı ya da kan basıncı normal
sınırlardan çok farklı ise ölçümü yeniden yaparak ya da bir başka araç gereç kullanarak veri
kontrol edilebilir. Subjektif ve objektif veriler karşılaştırılabilir. Örn; Birey sıcak hissettiğini
ifade edebilir, fakat vücut sıcaklığı ölçüldüğünde 36.5oC’dir, ya da “nefes alamıyorum” diyen
bireyin solunumu dakikada 20 dir.
- Bireyin ifadeleri açıklanır. Birey ve aile üyelerine sorulan açık-kapalı uçlu sorularda
belirsiz, bulanık, açık olmayan ifadeler bulunabilir. Örn; Bireye besin, ilaç ya da hava
kirliliği/toz alerjisi olup olmadığı sorulduğunda “antibiyotiklere karşı alerjim var” diyebilir.
Ancak ilaçlar hakkında daha geniş sorulama yapıldığında “tüm antibiyotiklere karşı alerjim
yok yalnızca X antibiyotiğine karşı var” diyebilir.
- Veriler hakkında meslektaşlar ile fikir birliğine varmak; Bu genellikle yukarıdaki
yöntemlerle veriler geçerli kılındıktan sonra yapılır. Eğer diğer meslektaşlarda aynı sonuca
ulaşılıyorsa veriler desteklenmiştir.

11.4.3.Verileri Düzenleme
Tanılama sırasında veriler, hemşirelik model / kuramı doğrultusunda düzenlenen
tanılama formu rehber alınarak toplanır ve kayıt edilir. Böylece tanılama verilerinin
düzenlenmesi ve dokümantasyonu kolaylaşır. Çünkü bu formlar hemşirelik tanısı üzerine
odaklanmıştır ve verilerin gruplandırılmasını kolaylaştırır. Bununla birlikte, tanılama
verilerinin toplanmasında, vücut sistemleri ya da baştan-ayağa modellerinin kullanıldığı
bilinmektedir. Ancak bu yolla toplanan verilerin gruplandırılarak düzenlenmesi hem daha
fazla zaman alır hem de bazı verilerin bütünleştirilmesini güçleştirebilir.
Tanılama verilerinin doğrulanması ve düzenlenmesi, bir sonraki ünitede açıklanacak
olan hemşirelik sürecinin ikinci aşamasını başlatır.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
Acaroğlu, R., Şendir, M., Kaya., Büyükyılmaz, E ve A. Aktaş, (2008). Hemşirelik
süreci. Ed: K. Babadağ, T. Aştı: Hemşirelik Esasları Uygulama Kitabı. İstanbul Medikal
Yayıncılık Ltd., Şti, 8-20.
Birol, L. (2004). Hemşirelik Süreci: Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım. 6.
Baskı, Etki Matb., İzmir.
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Uygulama Soruları
1)

Hemşirelik sürecinin tarihsel gelişim sürecini açıklayınız.

2)

Hemşirelik süreci ile model ve kuramların ilişkisini tartışınız.

3)

Tanılamaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıkları açıklayınız.

4)

Görüşmenin başarılı geçmesini etkileyen faktörleri açıklayınız.

5)

Subjektif ve objektif veriler arasındaki farkları tartışınız.

6)

Tanılama verilerini doğrulamanın önemini tartışınız.

7)
Veriler hangi kaynaklardan toplanır? Öncelikle tercih edilen kaynak hangisidir,
nedenini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bireyselleştirilmiş, nitelikli bir hemşirelik bakımı hemşirelik sürecinin etkili bir
biçimde uygulanması ile mümkündür. Hemşirelik süreci bilimsel, sistematik bir problem
çözme yaklaşımıdır. Hemşirelik sürecinin aşamaları; tanılama, hemşirelik tanısı, planlama,
uygulama ve değerlendirmedir. Bununla birlikte, hemşirelik süreci, hemşirelik model/
kuramları rehberliğinde bilimsel bir temele dayandırılarak uygulanmalıdır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden
faktörlerdendir?

hangisi

görüşme

sırasında

iletişim

kolaylaştıran

a)

Savunmak

b)

Tavsiyede bulunmak ya da görüş belirtmek

c)

Basmakalıp öneriler vermek

d)

Konuyu değiştirmek

e)

Dinlemek

2)

Aşağıdakilerden hangisi görüşme sürecinin aşamaları arasında yer almaz?

a)

Hazırlık

b)

Giriş

c)

Yönlendirme

d)

Gelişme

e)

Sonuç

3)

Aşağıdakilerden hangisi tanılama aşaması amaçları arasında yer almaz?

a) Bireyin bakımını planlamak
b) Birey hakkında bilgi temeli oluşturmak
c) Bireyin güçlü ve güçsüz yönlerini belirlemek
d) Bireyin varolan sorununu saptamak
e) Hemşirelik tanısı için veri sağlamak
4)
Yaşamın korunmasının öncelikli olduğu, yaşamı tehdit eden durumlarda veri
elde etmek için aşağıdaki tanılama türlerinden hangisi uygulanır?
a)

İlk tanılama

b)

Acil tanılama

c)

Süreli tanılama

d)

Odaklanmış tanılama

e)

Aralıklı tanılama
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5)

Aşağıdakilerden hangisi sübjektif veridir?

a)

Sağ kolda kızarıklık

b)

Pansuman üzerinde kan olması

c)

Aksayarak yürümesi

d)

Kahvaltısının tamamını bitirmemesi

e)

Başının dönmesi

6)
“Taburculuk sonrası klinik kontrol, ev ziyareti, sağlık ve gelişimsel durumu
izleme gibi belirli aralarla yapılan görüşme sırasında uygulanan tanılama türü”
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

İlk Tanılama / Başlangıç Tanılaması

b)

Odaklanmış Tanılama

c)

Süreli Tanılama

d)

Aralıklı tanılama

e)

Acil Tanılama

7)
Aşağıdakilerden hangisi fizik muayene yöntemlerinden “Bir ya da iki elle
vücut yüzeylerine vurularak yansıyan sesin değerlendirilmesi” dir?
a)

İnspeksiyon

b)

Perküsyon

c)

Palpasyon

d)

Oskültasyon

e)

Gözlem

8)

Hemşirelik süreci ile hemşirelik model/ kuram ilişkisini açıklayınız.

9)

Hemşirelik süreci ile hemşirelik felsefesi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

10)

Hemşirelik süreci aşamalarının birbiri ile ilişkisini tartışınız.

Cevaplar: 1) e 2) c 3) a 4) b, 5)e, 6)c, 7)b
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12. HEMŞİRELİK SÜRECİ: HEMŞİRELİK TANISI ∗

∗

Bu bölüm, Prof. Dr. Merdiye Şendir tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Hemşirelik Tanısının Tarihsel Gelişimi
12.2. Hemşirelik Tanısı ve Diğer Sağlık Sorunları
12.3. Hemşirelik Tanısı Türleri
12.4. Hemşirelik Tanısının Bileşenleri
12.5. Hemşirelik Tanısını Belirleme Süreci
12.6. Hemşirelik Tanısını Belirlemede Yapılan Hatalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
belirleyiniz.

Hemşirelik tanısı, tıbbi tanı ve ortak sorunlar arasındaki farklılıkları

2)

Hemşirelik tanısı kullanımının hemşirelik için önemini irdeleyiniz.

3)

Hemşirelik tanısının doğru şekilde ifade edilmesinin gerekliliğini tartışınız.

4)

Hemşirelik tanısını belirleme aşamasında yapılabilecek hataları araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Hemşirelik tanısı

Hemşirelik tanısı ve diğer
sağlık sorunları arasındaki
farklılıkları belirleyebilmek

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik tanısı

Hemşirelik tanısı türlerini
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik tanısı

Hemşirelik tanısının
bileşenlerini kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik tanısı

Hemşirelik tanısını belirleme
sürecini kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik tanısı

Hemşirelik tanısını doğru
şekilde ifade edebilmek

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik tanısı

Hemşirelik tanısını belirlemede Okuyarak/Araştırarak
sık yapılan hataları
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar
•

Hemşirelik Tanısı

•

Gerçek Hemşirelik Tanısı

•

Risk Hemşirelik Tanısı

•

İyilik Hemşirelik Tanısı

•

Sağlığı Geliştirme Hemşirelik Tanısı

•

Ortak (Kollaboratif) Sorun

•

Tıbbi Tanı
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Giriş
Hemşirelik
sürecinin
tanılama
aşamasında,
bireyin
bütüncül
olarak
değerlendirilmesinden sonra elde edilen veriler düzenlenir, karşılaştırılır ve sınıflandırılır.
Böylece bireyin sağlık sorunları belirlenebilir ve nedenleri ayırt edilebilir. Daha sonra
hemşirelik sürecinin ikinci aşaması olan hemşirelik tanısı aşamasında; bireyin sağlık sorunları
ve bu sorunlara neden olan faktörler saptanabilir. Bu süreç, hemşirenin eleştirel düşünme
becerilerini etkin olarak kullandığı verileri analiz etme sürecidir(Şekil 12-1). Bireye özgü
bakımın sunumunda bir ya da daha fazla hemşirelik tanısının belirlenmesi ile sonuçlanır.
Ayrıca birden fazla sağlık disiplininin bir arada çalışmasını gerektiren ortak (kollaboratif)
sorunlar da saptanabilir.
Hemşirelik tanıları, bireyin sağlık sorununa yönelik ne yapılması gerektiği konusunda
hemşirelik girişimlerinin seçimine rehberlik eder. Bireyin sağlık sorununun başarı ile
çözümlenmesi, hemşirelik tanısının doğru belirlenmesine bağlıdır. Bakımın, bakım
gereksiniminin, bakım yönetiminin ve sonucunun ne olduğunun ortak bir dille tanımlanmasını
sağlar. Hemşirelik eğitimi ve araştırmaları için bir kaynak oluşturmasının yanı sıra bakım
uygulamalarının belgelenmesine de yasal bir doküman sağlar.
Hemşirelik tanıları, hemşireliğin kendini ifade etmesini sağlamakla birlikte mesleğin
özgün işlevini, sorumluluklarını, birey ve toplum sağlığına katkılarını tanımlayarak,
hastalıkların ve komplikasyonların dışında klinik karar vermeyi gerçekleştirir.
Hemşirelik tanısını belirleme aşamasının amacı:
-Bireyin sağlık ve hastalığa yanıtlarını gösteren gerçek ve risk sorunlarını,
-Sorunlara nedeni olan faktörleri,
-Bireyin sorunlarını çözme ve önlemede yaşadığı güçlükleri belirlemektir.
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Şekil 12-1: Eleştirel düşünme ve hemşirelik tanısını belirleme süreci (Potter, P.A.,
Perry,A.G.,(2009), Fundamentals ofNursing, (7th ed.), Philadelphia: Elsevier
Mosby Inc.,230-247).
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12.1. Hemşirelik Tanısının Tarihsel Gelişimi
Hemşirelik tanısı, ilk defa 1950’ lerde hemşirelik literatürüne girmiştir. Fry (1953),
hemşireliği daha yaratıcı hale getirmek için hemşirelik tanılarının formüle edilmesini ve
bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımının planlanmasını önermiştir. Bu ifade ile hemşirelerin,
hekim istemine göre yaptıkları bağımlı uygulamalarından çok (ilaç uygulamaları ve
intravenöz sıvılar girişimler vb.) bağımsız uygulamalarına (hasta eğitimi ve semptom giderme
vb.) vurgulama yapmıştır. Başlangıçta hemşirelik tanılarının kullanımı Amerika Hemşireler
Birliği (ANA)(1955) gibi mesleki organizasyonlar tarafından desteklenmemiş ve sonuç olarak
da hemşireler hemşirelik tanılarını uygulamada kullanmada tereddüt etmişlerdir. “Tanı”
teriminin, sadece tıbbi tedavi gerektiren bir sorun için kullanılır düşüncesi hâkim olmuştur.
Bununla birlikte hemşirelik kuramcıları hemşireliği tanımlarken bireyin sorunlarına
odaklanmışlardır. Erken dönem hemşire kuramcılar, birey merkezli sorunlara yönelik
hemşirelik girişimlerini tanımlayarak, hemşirelik tanısına ilgi gösterilmesinden ve kısmen
kullanımından sorumlu olmuşlardır.
1961’ de Orlando hastanın o andaki gereksinimlerini içeren hasta merkezli ve ilişkilere
dayalı bir hemşirelik yaklaşımı geliştirmiştir. 1962’de Chambers hemşirelik sürecinde
hemşirelik tanısını tartışmıştır. 1963’ te Boney ve Rothberg ulusal hemşirelik toplantı
raporunda hemşirelik süreci içinde hemşirelik tanılarını tartışmıştır.
Durand
ve Prince
(1966) hemşirelik tanısını
“hastanın
hemşirelik
değerlendirilmesinden elde edilen sonuçtur” biçiminde tanımlamıştır. Faye Abdellah (1969)
ise; hemşirelik tanısının hemşirelik biliminin esası olduğunu belirtmiştir.
1973 yılında ilk hemşirelik tanılarının sınıflandırılması ulusal konferansı, hemşirelik
uygulamalarının tanımlanması ve bir sınıflandırma sistemi kurulması için düzenlenmiştir.
Yıllar sonra bu konferansa katılanlar benzer ilişkilere sahip tanılar için bir taksonomi ve bu
doğrultuda da bir hemşirelik tanıları sınıflandırma sistemi geliştirmiştir. Örneğin; konfor
başlığı altında 3 sınıf; fiziksel konfor, çevresel konfor ve sosyal konfor bulunmaktadır.
1982 yılında Kuzey Amerikan Hemşirelik Tanıları Birliği (NANDA-North American
Nursing Diagnosis Association) kurulmuştur. NANDA’ nın amacı profesyonel hemşirelerin
genel kullanımı için hemşirelik tanı terminolojisini belirlemek, sadeleştirmek ve
geliştirmektir. 2003 yılında NANDA uluslararası bir kuruluş haline gelerek ismini NANDAInternational (NANDA-I) olarak değiştirmiştir. NANDA-I’ ın çalışması hemşirelerin sağlık
sorunları için ortak bir dil altında anlaşmasını sağlar. Hemşirelik tanıları üzerine halen
sürdürülen araştırmalar ile NANDA-I listesine yeni tanı adları eklemekte veya mevcut tanılar
geliştirilmeye devam etmektedir.
2015-2017 yılı NANDA-International (NANDA-I) tanı listesinde 26 yeni tanı etiketi,
13 revize tanı, toplam 235 adet hemşirelik tanısı bulunmaktadır
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Hemşirelikte tanı ifadelerinin kullanılması;
•
Sağlık bakımı ekibinin tüm üyelerinin bireyin gereksinimlerini anlamada ortak
dili kullanmaları için kesin tanımlar geliştirir.
•
Hemşirelerin; kendi aralarında, diğer sağlık disiplinleri ve toplum ile olan
iletişimini sağlar.
•

Hemşirenin, hekimden veya diğer sağlık bakımı ekibi üyelerinden rolünü ayırt

eder.
•
Hemşirelerin, hemşirelik uygulamasının faaliyet alanına odaklanmalarına
yardım eder.
•

Hemşirelik bilgisinin gelişimini destekler.

12.2. Hemşirelik Tanısı ve Diğer Sağlık Sorunları
Sağlık sorunu; sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun sağlığı ile ilişkili gelişen
bedensel, kişisel, çevresel, gelişimsel koşullardan bir ya da birden çoğu ya da tedaviye bağlı
nedenlerden oluşur.
Bireyin deneyimlediği ve klinik kararları gerektiren sağlık sorunları;
•

Hemşirelik tanısı

•

Tıbbi tanı

•

Ortak (kollaboratif) sorun’dur.

Hemşirelik tanıları tıbbi tanılardan ayrılmalıdır. Tıbbi tanı, organ veya vücut
sistemlerinin hastalığını veya patolojisini tanımlar. Tıbbi tanılar, hastalık sürecinin belirti ve
bulguları ile hekimin kararını gerektiren uygun tedavi gereksinimlerini sunar.
Hemşirelik tanısı ise; hemşirelerin bağımsız olarak karar vermekten sorumlu oldukları
sağlık sorununu tanımlar. Hemşirelik tanıları; bireyin hastalık sürecine, gelişimsel döneme
veya yaşam sürecine yanıtını tanımlayarak hemşirelik girişimlerinin uygun bir şekilde
sunulmasını sağlar. Sadece hemşirenin uygulama alanındaki sağlık bakımı sorunları
hemşirelik tanıları olarak tanımlanabilir. Hemşire, tıbbi bir sorunu tanımlayamaz ve
tedavisinde yetkili değildir.
Hekim, hemşire ve diğer sağlık ekibi üyelerinin tanılamasını gerektiren sorunlar ortak
sağlık sorunları olarak isimlendirilir. Ortak sorunlar gerçek veya olası fizyolojik
komplikasyonları gösterir ve hemşirenin diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içinde olduğu
hastalık, tedavi ve tanıya yardımcı uygulamalardan kaynaklanabilir.
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Tıbbi tanılar, tanı-tedaviye yönelik işlemler, medikal terminoloji, semptomlar, birey
gereksinimleri ve tedaviler sıklıkla hemşirelik tanılarıyla karıştırılmaktadır. Örneğin; eğer
hemşire foley kateter yazarsa bu bir tedavidir, bireyin tedaviye yanıtı olmayabilir. Diğer
örnekler; “oksijen gereksinimi” veya “dispne” terimleri hemşirelik tanıları için yeterli bilgi
sağlamaz ve belirti/bulguları tanılamaz. Diğer yaygın bir hata; “yetersiz beslenme” gibi bir
hemşirelik tanısı yazmaktır. Bu bir bireyin gereksinimini belirleyebilir; ama bir hemşirelik
tanısı değildir. Bu durumdaki hemşirelik tanısı “beden gereksiniminden az beslenme:
beslenmede değişim” olacaktır.
Aşağıdaki liste; özel bir solunum sorunu olan bireyde değişik terimlerin kullanımını
göstermektedir. Bu terimler sıklıkla karıştırılmaktadır.
•
•
açıklığı,

Tıbbi tanı: pnomoni,
Hemşirelik tanısı: trakeabronşial sekresyonlar ile ilişkili etkisiz hava yolu

•

Birey gereksinimi: oksijenizasyon,

•

İşlem: bronkoskopi,

•

Tedavi: oksijen tedavisi.

NANDA-I 2007 yılında hemşirelik tanısını “birey, aile, toplumun gerçek/ olası sağlık
sorunları veya yaşam sürecine verdiği yanıtlar hakkında klinik karardır” diye açıklamıştır. Bu
yanıtların iyileştirilmesinden hemşire sorumlu ve yetkilidir.
Hemşirelik tanıları, hemşirenin bağımsız olarak uygun hemşirelik yaklaşımları ile
önlemek, hafifletmek ya da çözümlemek için yasal olarak ele almaya yetkili olduğu
birey/aile/grupların var olan ya da olası sağlık sorunlarıdır.
Hemşirelik tanısı;
•

Hemşirelik tanılamasıyla ortaya çıkmalı,

•

Hemşirelik girişimleriyle çözümlenmeli,

•

Hemşireliğin yasal ve eğitsel alanı içinde olmalı,

•

Tıbbi tanıdan farklı olmalıdır.

Hemşirelik tanısı bir tıbbi tanı veya ortak sorun değildir. Bunların arasındaki
farklılıklar aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak sunulmaktadır (Tablo-1).
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Tablo 1: Hemşirelik Tanısı ile Ortak Sorun ve Tıbbi Tanının Karşılaştırılması
Hemşirelik tanısı

Tanımı

Odağı

Tanı
ifadesi

Seçilmiş
hemşirelik
girişimleri

Birey, aile, toplumun gerçek/
olası sağlık sorunları veya
yaşam sürecine verdiği yanıtlar
hakkındaki klinik karardır.
Hemşirenin sorumluluğunda,
beklenen sonuçları /hedefleri
başarmaya yönelten hemşirelik
girişimlerini seçme olanağı
verir (NANDA-I 2007).

Ortak sorun
Hemşirelerin, bireyin
durumundaki
değişiklikleri
saptamak
için
izledikleri
gerçek
veya olası fizyolojik
komplikasyonlardır.
Hemşire,
bu
sorunların
önlenmesinde
ve/veya
tedavi
edilmesinde
diğer
sağlık disiplinleri ile
işbirliği yapar.

Tıbbi tanı
Bir sağlık sorununun
fiziksel
belirti,
bulguları ile bireyin
tıbbi anamnezi ve
tanıya
yönelik
işlemlerin
sonuçlarının
özel
olarak
değerlendirilmesine
temellenir. Tanılama
ve tedavi hekimin
sorumluluğundadır
(NANDA-I 2007).

Organ veya vücut
sistemlerinin
patolojisine
(bozukluk, sendrom,
Vücut organları veya hastalık)
yönelik
Gerçek veya olası sağlık
sistemlerinin
anormal
bulguyu
sorunlarına bireyin yanıtlarını
fizyopatolojik
tanımlayabilir
değerlendirir.
yanıtlarını izler.
/tanımlayamaz.
Sorunun varlığının
doğrulanması
için
hekimin onaylaması
gerekir.
İleri yaş/obesite /gebelik ile
Genel
anestezinin
bulgulanan pelvis kaslarında
etkisine
bağlı Sistit
dejeneratif değişiklikler ile
ürinerretansiyon
ilişkili stres inkontinans
İdrar retansiyonunu
artıran
belirtilerin
Kas tonüsünü güçlendirmek izlenmesi,
için
kegel
egzersizlerini Sürgü verme, su sesi
öğretmek,
ile idrar yapmayı
Belirti ve bulguları
Kilo verme ve egzersiz destekleme, perine
izlemek ve hekime
programını
sürdürmeye bölgesi üzerine ılık
rapor etmek,
hastanın gönüllülüğünü ve su uygulama vb.
İdrar kültürü almak,
motivasyonunu kontrol etmek, Sonuç
alınamazsa
Hekimin reçete ettiği
Mesane
eğitim
programı hekimin reçete ettiği
ilaçları uygulamak.
gereksinimini değerlendirmek. ilaçları uygulama ya
da hekim istemine
göre
mesane
kateterizasyonu
uygulama.
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12.3. Hemşirelik Tanısı Türleri
NANDA-I (2007) hemşirelik tanılarını gerçek, risk, sağlığı geliştirme ve iyilik tanıları
olarak dört başlık altında toplamıştır.
•
Gerçek Hemşirelik Tanısı: Birey/aile veya toplumda var olan sağlık
durumları veya yaşam süreçlerine yanıtları tanımlayan belirti ve bulgularla doğrulanmış klinik
bir karardır (NANDA-I, 2007). Örneğin; geçirilen cerrahi girişim ile ilişkili “akut ağrı”
gerçek hemşirelik tanısı, bireyin sözlü olarak ağrısını ifade etmesi, hareket etmekten
kaçınması ve yeterli uyumaması ile bulgulanabilir.
•
Risk Hemşirelik Tanısı: Birey aile ve toplumun aynı veya benzer durumdaki
başkalarından farklı olarak sorun gelişmeye daha hassas olduğuna ilişkin bir klinik karardır
(NANDA-I 2007). Belirti ve bulgular izlenmemesine rağmen soruna neden olabilecek
faktörler vardır. Riskli durumdan gerçek duruma dönüşebilecek belirti ve bulguların olupolmadığını saptamak için günlük odaklanmış tanılama yapılır. Hemşirelik girişimleri neden
olabilecek faktörleri önlemeye veya ortadan kaldırmaya yöneliktir. Örneğin; pelvis kırığı
nedeniyle kesin yatak istirahati/immobilizasyonuolan bir hastada “deri bütünlüğünde
bozulma riski” bir risk hemşirelik tanısı düşünülebilir.
•
Sağlığı Geliştirme Hemşirelik Tanısı: Birey, aile veya toplumun sağlığını
geliştirmek ve iyilik halini yükseltmek için motivasyonu ve isteği kapsayan bir klinik karardır.
Beslenme ve egzersiz gibi bazı belirli sağlık davranışlarını geliştirmeye hazır oluşluğun ifade
edilmesidir. Sağlığı geliştirme hemşirelik tanıları var olan bir esenlik düzeyi gerektirmeden
herhangi bir sağlık durumunda kullanılabilir (NANDA-I 2007). Örneğin ; “konforu
iyileştirme isteği”.
•
İyilik Hemşirelik Tanısı: Geliştirme istekliliğine sahip bir birey, aile veya
toplumdaki iyilik düzeylerine karşı insan yanıtlarını tanımlar. Belirli bir esenlik düzeyinden
daha yüksek bir esenlik düzeyine geçişte bir birey, aile veya toplum hakkındaki klinik
karardır. Böyle bir tanı, birey optimal bir sağlık düzeyini elde ettiği veya dilediği zaman
seçilebilir(NANDA-I 2007).Örneğin “başarılı kanser tedavisi ile ilişkili baş etmeyi
iyileştirme isteği”. Hemşire, birey ve ailesi ile işbirliği içinde bakım planına bireyin
sınırlılıklarını ve kaynaklarını da dahil ederek beklenen sonuçları baş etmeyi ilerletme
yönünde geliştirir.

12.4. Hemşirelik Tanısının Bileşenleri
Bir hemşirelik tanısı; gerçek, risk, sağlığı geliştirme veya iyilik tanısı türüne göre
aşağıdaki bileşenlerden oluşabilir.
•
Tanı ismi/etiket: Tanı etiketi NANDA-I tarafından onaylanmış hemşirelik
tanılarının ismidir (Ek -1). Bu isim, bireyin sağlık durumundaki değişime verdiği yanıtı kısaca
ifade eder. Tanı etiketi, tanıya ilave bir anlam vermek için kullanılan niteleyicileri de kapsar.
Bunlar, sağlık durumundaki değişimi yansıtır, değişikliklerin derecesini belirlemez. Örneğin;
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“fiziksel harekette bozulma” tanısında hareket aktivitesinin durumu veya değişimine bireyin
yanıtını tanımlamak için “bozulma” ifadesi niteleyici olarak kullanılır. Değişim, azalmış,
kronik, akut, artmış, etkisiz vb. bu niteleyicilere örnek olarak verilebilir.
•
Tanım: NANDA-I klinik araştırma ve uygulamaları takiben her tanı için bir
tanım onaylar. Tanım tespit edilmiş insan yanıtının özelliklerini açıklar. Örneğin “fiziksel
harekette bozulma”tanı etiketinin tanımı; “vücudun veya bir ya da daha fazla ekstremitenin
amaçlı fiziksel hareketinde ve bağımsızlığında sınırlama” olarak açıklanmıştır.
•
Etiyolojik/İlişkili faktörler: Bireyin tanılama verilerinin değerlendirilmesiyle
tespit edilen soruna katkıda bulunan durumlar, olaylar veya nedenleri tanımlar. Hasta bireyin
sağlık sorununa verdiği gerçek veya olası yanıtlarla ilişkili faktörleri belirlemek, sağlık
sorununu çözmek için hemşirenin bireye özgü girişimler geliştirmesine yardımcıdır.
NANDA-I tanıların etiyolojik faktörlerini, fizyopatolojik (biyolojik ve psikolojik) tedavi ile
ilişkili, durumsal (çevresel veya kişisel) ve gelişimsel olarak 4 kategoride toplamıştır. Bu
faktörler, hemşirenin eleştirel düşünme becerilerini kullanarak;
•

Neden – sonuç ilişkisi içinde çalışmasını,

•

Tanıyı nitelemesini,

•

Hemşirelik girişimlerine yönelmesini sağlar ve

•

Hemşirelik tanısını bireyselleştirir.

Hemşirelik tanısının etiyolojisi her zaman hemşirelik uygulama alanının içinde yer alır
ve hemşirelik girişimlerine yanıt verir. Tıbbi tanının etiyolojik faktör olarak yazılması sıklıkla
yapılan yanlışlardan biridir. Örneğin; hemşirelik tanısı“diskhernisi ile ilişkili akut ağrı”
yerine “spinal sinirlere baskı ile ilişkili akut ağrı” şeklinde yazılmalıdır (Potter, Perry 2009).
•
Risk faktörleri: Risk faktörleri birey/aile/toplumun sağlığı olumsuz etkileyen
bir olayda etkilenebilirliğini artıran çevresel, fizyolojik, psikolojik, genetik veya kimyasal
elementlerdir (NANDA-I 2007). Bunlar tüm risk hemşirelik tanılarının bir bileşenidir. Risk
faktörleri, bir bireyin durumu ile ilgili doğru risk tanısı seçmeye yardımcı olur. Örneğin,
“enfeksiyon riski” hemşirelik tanısı için risk faktörleri; invaziv işlemler, travma,
malnutrisyon, immunosupresyon ve patojenlerden korunmada yetersiz bilgi olarak
sıralanabilir. Doğru risk tanısını seçmeye yardımcı olan risk faktörleri, gerçek hemşirelik
tanısının formüle edilmesinde kullanılan tanımlayıcı özelliklere benzer şekildedir. Risk
faktörleri koruyucu hemşirelik girişimlerinin planlanması için önemlidir.
•
Tanımlayıcı özellikler: Tanımlayıcı özellikler, bireyin sorunu ile birlikte
gözlenen belirti ve bulgulardır. Tanımlayıcı özellikler gerçek, iyilik veya sağlığı geliştirme
hemşirelik tanılarının kararında bir ölçüt olarak kullanılır. NANDA-I her hemşirelik tanısı
için tanımlayıcı özellikleri açıklamıştır. Tanı isimlendirilirken, sorun ile ilgili, tüm tanımlayıcı
özelliklerin bulunması gerekmez.

288

12.5. Hemşirelik Tanısını Belirleme Süreci
Hemşirelik tanısını belirleme; sistematik ve eleştirel düşünmeyi gerektiren bir klinik
karar verme sürecidir. Hemşire bu düşünme sürecinde bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak,
topladığı verilere olası açıklamaları getirir. Bu sürecin amacı, bireyin sağlığa veya hastalığa
yönelik gerçek/olası sorunlarını, sorunun gelişmesine neden olan etiyolojik faktörleri ve sorun
ile birlikte bireyde gözlenen belirti bulguların belirlenmesidir.
Hemşirelik tanısını belirleme sürecinin aşamaları:
•

Verilerin analizi ve yorumlanması,

•

Verilerin gruplandırılması,

•

Sağlıklı /hasta bireyin gereksiniminin/ sorununun tanımlanması,

•

Hemşirelik tanısının formüle edilmesidir.

1.
Verilerin Analizi ve Yorumlanması: Hemşire, bireyin tanılamasını
tamamladıktan sonra, bireye özel sorunları tanımlamak için elde ettiği verileri analiz
eder.Bireyin sağlık sorunu hemşirenin eleştirel düşünce yoluyla vardığı sonuçtur. Bu nedenle
verilerin analizi, hemşirenin düşünme beceresi, bilgi ve deneyimleri ile ilişki kurabilme
yeteneğine bağlıdır. Hemşirelerin veriler arasındaki ilişkileri değerlendirebilmesi önemlidir.
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Objektif ve subjektif tüm verilerin
toplanması
Verilerin yorumlanması ve analiz edilmesi

Verilerin gruplandırılması

Tanımlayıcı özelliklerin araştırılması
(Bireyin güçlü yönlerini ve sağlık sorunlarının belirlenmesi)
Bireyin durumunun tanımlanması

Bir hedefe ulaşmak için hemşire yasal
olarak temel müdahalelerde bulunabilir

EVET
Hemşirelik Tanısı

HAYIR
Diğer sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği
içinde bakıma gerek duyuluyor mu?

EVET

HAYIR

Ortak sorun

Hemşirelik
tanılarından dışlanır.

Şema 12-1:Tanılama Verileri Analiz Süreci-(Kaynak:Potter PA, Perry
AG.(2005)Fundamentals of Nursing, 6th Edition, Mosby St. Louis).
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Belirti ve bulguların ne anlama geldiğini belirlemek ya da önemli olana karar vermek
yorumlamayı gerektirir. Hemşire, mantıksal düşünme yolu ile belirtilerin normal mi yoksa bir
sağlık sorunu göstergesi mi olduğunu sorgular. Yorumlama yapılırken birey ve çevresinin bir
bütün olarak ele alınması gereklidir. Bilgilerin yorumlanıp sonuca varma süreci subjektiftir ve
hemşirenin bilgisi, deneyimi ve değerlerinden etkilenir. Verilerin analizi yapıldıktan sonra iki
olası sonuca varılır;
- Hemşirelik girişimini gerektirecek bir sorun yok.
- Bireyin gerçek/risk sorununun çözümü için yardıma gereksinimi var. Bu sorunlar
hakkında varılan sonuç hemşirelik tanısıdır (Şema 12-1).
Verilerin Gruplandırılması: Tanılama sürecinde elde edilen bilgileri organize
etmek, bir araya getirerek gruplara ayırmak oldukça önemli bir işlemdir. Bu bilgiler,
genellikle bir sorunu tanımlayan belirti ve bulgular olabilir. Hemşire verileri gruplar ya da
fonksiyon alanlarına göre organize ederek bireyin bu alanlardaki fonksiyonlarının olumlu,
fonksiyonlarda değişme (sorun) ya da fonksiyon değişikliklerine neden olacak risk faktörü ya
da sorun olabilecek durum var mı diye değerlendirir. NANDA-I’ ın belirlediği hemşirelik
tanılarının Roper, Logan ve Tierney’in Yaşam Aktiviteleri ya da Gordon’ un Fonksiyonel
Sağlık Örüntülerine göre gruplandırılması verilerin organize edilmesini kolaylaştırır.
2.

3.
Sağlıklı /Hasta Bireyin Gereksiniminin/Probleminin Tanımlanması:
Hemşire, bilgi ve deneyimleri ile hastanın durumu ile bu bilgileri sağlıklı/hasta bireyin
gereksinimlerini tanımlamak için öncelikle bireyin sağlık sorunu nedir ? bu sorun gerçek ya
da olası bir sorun mudur ? sorularına yanıt bulmalıdır. Eğer gerçek bir sorun ise hasta bu
sorunu yaşadığının farkındadır. Örneğin; bireyin çevre gürültüsünden dolayı uyumaması gibi.
Hemşire, sağlıklı/hasta bireyin gereksinimlerini saptarken veri toplama aşamasında
sağlanan tüm bilgileri göz önüne almalıdır. Yaşam Modeli’ ni kullanarak veri toplayan
hemşire daima kendisine şu soruyu sormalıdır. “Hasta, hastalığı nedeniyle hangi yaşam
aktivitesini yerine getiremiyor? Hastanın bakım gereksinimini (sorun ) nedir?
Örneğin, femur kırığı nedeniyle yatağa bağımlı olan bir hasta, hareket aktivitesini
gerçekleştirmede sınırlı olduğundan “öz-bakım aktivitelerini” yerine getiremez. Bu durumda
hemşirelik tanısı, “öz-bakım yetersizliği” olabilir. Bu gerçek sorunun yanı sıra, hareketsizlik
nedeniyle “konstipasyon riski” risk tanısı da düşünülebilir. Bu süreçte birey ile birlikte ailenin
de sorunların belirlenmesine katkısı sağlanmalıdır.
Hemşire, her hemşirelik tanısı için sorunun önemini bireyle tartışmalı, bireyin sorunun
önemini anlamasını sağlamalı, sorunu çözmek ve azaltmak için bireyin yardım isteyip
istemediğini araştırmalı /sormalıdır. Bazı bireyler, sorun açık olarak var olduğunda bile
yardım istemeye hazır veya motive değillerdir.
4.
Hemşirelik tanısının formülasyonu/isimlendirilmesi: Hemşirelik tanılama
süreci ile belirlenen gerçek, risk, sağlığı geliştirme ve iyilik hemşirelik tanılarının
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isimlendirilmesini, tanı etiketinin yazılmasını içerir. Her tanı için doğru isimlendirme
aşağıdaki gibidir.
•
Gerçek hemşirelik tanısı; Tanı ismi(sorun), tanımlayıcı özellikler (belirti ve
bulgular) ve ilişkili faktör (etiyoloji) olmak üzere üç bileşenden oluşur.
Tanımlayıcı özellikler(belirti ve bulgu)

İlişkili faktör(etiyoloji)

Tanı ismi/sorun

Dört günde bir katı defekasyon ile bulgulanan aktivitede azalma ile ilişkili konstipasyon

•
Risk hemşirelik tanısı; 2 bölümlü ifade ile yazılır, çünkü tanımlayıcı
özellikleri yoktur.
Risk faktörleri
Tanı ismi/sorun
Kesin yatak istirahati ile ilişkili deri bütünlüğünde bozulma riski

•
Sağlığı geliştirme tanısı; Sadece tanı ismini içeren tek bölümlü ifade ile
yazılır.
Tanı ismi /sorun
“konforu yükseltme isteği”

•
İyilik hemşirelik tanısı; ilişkili faktör ile birlikte tek veya 2 bölümlü olarak
yazılabilir.
İlişkili faktör
Tanı ismi/ sorun
Başarılı kanser tedavisi ile ilişkili baş etmeyi iyileştirme isteği

12.6. Hemşirelik Tanısını Belirlemede Yapılan Hatalar
Hemşirelik tanısını belirleme sürecinde yapılan hatalar genellikle veri toplama,
yorumlama, sınıflama ve tanıyı isimlendirme aşamalarında yapılır. Bu hatalardan kaçınmak
için hemşirenin eleştirel düşünme yöntemini dikkatli olarak kullanması gerekir.
Veri toplama aşamasında yapılan hatalar; hemşirenin bilgi ya da beceri eksikliği,
yanlış ya da eksik veri toplamaya ek olarak verilerdeki düzensizlik sonucu gelişebilir.
Veri yorumlamada yapılan hatalar; verileri yanlış yorumlama, çelişkili verilere dikkat
etmeme, yetersiz veri kullanımı, güvenilmez veya geçersiz verileri kullanmak, kültürel etkiler
veya gelişimsel evrelere dikkat etmede eksiklik nedeni kaynaklanabilir.
Verileri sınıflamada yapılan hatalar; verilerin yetersiz sınıflanması, sınıflamayı
zamanından önce veya erken kapatma, doğru olmayan sınıflamaya bağlı görülebilir.
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Tanıyı isimlendirme /etiketlemede yapılan hatalar; yanlış tanı isminin/etiketinin
seçimi, benzer bir başka tanıya ait kanıtların oluşu, ortak sorun durumu, birey ile birlikte
hemşirelik tanısını doğrulamada eksiklik, hemşirenin bilgisinden ve deneyiminden
yararlanamaması olarak sıralanabilir.
Hemşirelik Tanı İfadelerindeki Hataları Azaltmak İçin Kurallar
•
Tıbbi tanıları değil bireyin yanıtlarını belirleyin. Çünkü tıbbi tanılar tıbbi
yorumlamayı gerektirir. “miyokard enfarktüse bağlı akut ağrı” yerine “fiziksel zorlama ile
ilişkili akut ağrı” doğru hemşirelik tanısıdır.
•
Bir belirti ya da bulgudan ziyade NANDA-I tanı açıklaması belirleyin. Bir grup
tanımlayıcı özellikten yola çıkarak bir tanı adı oluşturun. Bir tek belirti/bulgu sorunun
tanımlanmasında yeterli değildir.
•
Klinik belirti veya kronik sorundan daha çok hemşirelik uygulamalarıyla
iyileştirilebilir etiyolojiyi belirleyin. “Kan gazlarının değişimi ile ilişkili gaz değişiminde
yetersizlik” tanısı yerine “alveoler kapiller membrandaki değişim ile ilişkili gaz alışverişinde
yetersizlik” doğru ifade olacaktır.
•
Sorunu tedavi veya tanı çalışması olarak değil tedavi veya tanı çalışması yolu
ile oluşturun. Bireyler tıbbi tedavi ve tanı testlerine birçok yanıt verebilirler. Bu yanıtlar
hemşireliğin alanına girer. Örnek olarak “kardiyak kateterizasyon hakkında bilgi eksikliği ile
ilişkili anksiyete” verilebilir.
•
Tanı ve tedavi girişimlerinden ziyade bireyin bunlara verdiği yanıtı belirleyin.
Bireyler sıklıkla tıbbi teknolojiye yabancıdırlar. “Kardiyak monitor ile ilişkili anksiyete”
yerine “kardiyak monitorizasyon gereksinimi hakkında bilgi eksikliği” doğru hemşirelik
tanısıdır.
•
Hemşirelik bakımındaki kendi sorunlarınızdan ziyade bireyin sorunlarını
tanımlayın. Hemşirelik tanısı her zaman birey merkezli hedeflenmiş bakıma temel oluşturur.
“Zayıf vasküler erişime bağlı intravenöz komplikasyon olasılığı” hemşirenin kanül
uygulamadaki sıkıntısını anlatır; fakat “invazivkanülün varlığı ile ilişkili enfeksiyon riski”
tanısı bireyin yanıtına yönelik bir tanı ifadesidir.
•
Hemşirelik girişiminden ziyade bireyin sorununu tanımlayın. Tanıyı
oluşturduktan sonra hemşirelik girişimini planlayacaksınız. “Boşaltım alışkanlıklarında
değişim ile ilişkili sık sık sürgü önerme” yerine “besin intoleransı ile ilişkili diyare” olarak
tanı ifade edilir.
•
Hedeflerden ziyade bireyin sorununu tanımlayın. Her zaman hemşirelik
sürecinin planlama adımında hedeflerinizi belirleyin. “Beslenme de olası değişiklik ile ilişkili
birey, yüksek proteinli diyet gereksinir” yerine “yetersiz protein alımı ile ilişkili beden
gereksiniminden az beslenme: beslenme dengesizliği” olarak tanı oluşturulur.
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•
Ön yargılı kararlar yerine profesyonel kararlar alın. Hemşirelik tanılarınızı
subjektif ve objektif birey verilerine dayandırın ve kendi kişisel inanç ve değerlerinizi
katmayın. “Zayıf hijyen alışkanlıklarına bağlı deri bütünlüğünde bozulma riski” yerine
“perineal bakım hakkında bilgi eksikliği ile ilişkili deri bütünlüğünde bozulma riski” olarak
tanı ifadesi yazılabilir.
•
Yasal olarak tavsiye edilmeyen durumlardan kaçının. Yasal olarak sonuçları
olan suçlama imaları, ihmal veya yanlış tedavi gibi ifadeleri kullanmayın. “Yetersiz tedavi ile
ilişkili tekrarlayan ağrı” ifadesi hekimin veya sağlık personelinin yetersizliğini gösterir.
Bunun yerine “ilaçların etkin kullanılmaması ile ilişkili kronik ağrı” ifadesi doğru hemşirelik
tanısıdır.
•
Karmaşık ifadelerden kaçınarak etiyolojiyi ve sorunu tanımlayın. Karmaşık
ifadeler belirsizdir ve hemşirelik bakımına yön veremez. “Konforda değişiklik ile ilişkili ağrı”
yerine “insizyonel ağrı ile ilişkili etkisiz solunum örüntüsü” doğru hemşirelik tanısıdır.
•
Tanı ifadesinde sadece bir sorunu belirleyin. Her sorunun kendine özgü farklı
çıktıları vardır. Hemşirelik tanısında birçok sorunu bir arada alırsanız planlama evresinde
karışıklık oluşur. “Ayakta durma zorluğu ile ilişki ağrı ve anksiyete yerine “sağ dizde ağrı ile
ilişkili fiziksel harekette bozulma” olarak tanı oluşturulmalıdır. Bunun yanı sıra bir tanıda iki
veya daha çok etiyoloji yazılabilir. “Ölümcül hastalık tanısı ve ailevi rolde değişim ile ilişkili
kronik keder” tanısı örnek olabilir.
NANDA-I tarafından kabul edilen ve tanıları belirlenmesini kolaylaştıran bazı
öneriler:
1.
öğrenin.
2.

Öncelikle NANDA-I terminoloji listesini iyi tanıyın ve hangi tanıları içerdiğini
Tanılar konusunda özet bilgi veren el kitaplarını daima yanınızda bulundurun.

3.
Listeyi iyice inceleyin ve sık karşılaştığınız bazı sorunları seçip önce onları
öğrenin. Örneğin anksiyete, korku, deri bütünlüğünde bozulma.
4.

Listedeki her tanıyı kullanma zorunluluğu olduğu duygusuna kapılmayın.

5.
Topladığınız objektif ve subjektif verileri yorumlayıp fonksiyon alanlarına
/aktivitelere göre gruplayın.
6.
Bireyin tıbbi tanısının belirlendiğinden emin olun. Çünkü çoğunlukla belirli
hemşirelik tanıları belirli tıbbi tanılarla ilişkilidir. Örneğin Diabetes Mellitüs’lü bireyde “deri
bütünlüğü bozulma riski” çok yüksektir.
7.
Seçtiğiniz tanıya özgü tanımlayıcı özellikler ile bireyin belirti ve bulgularını
karşılaştırın. Tanıyı doğrulaması için en az bir tane tanımlayıcı özelliğin olması gerekir.
Örneğin post travma tepkisi tanısı için bireyde tekrarlayan rüyalar/kabuslar, öfke patlamaları,
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kendini suçlama, utanç ve hüzün, olayın tekrarlayacağı korkusu gibi tanımlayıcı özelliklerin
bulunması.
8.
Tanıyı seçerken kesin olun ve tanıya açıklık getiren sıfatlar kullanın. Örneğin
“alt ekstremitelerde duyu ve hareket kaybı ile ilişkili deri bütünlüğünde bozulma”.
9.
Bilgi eksikliği vb. tanıların hangi alanlarda olduğuna açıklık getirilmelidir.
Örneğin “ilacın yan etkileri ile ilişkili bilgi eksikliği”.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
-

Acaroğlu, R.,Şendir, M., Kaya, H.Hemşirelik Süreci.Ed: K. Babadağ, T. Aştı:
Hemşirelik Esasları Uygulama Kitabı. İstanbul:İstanbul Medikal Yayıncılık Ltd., Şti, 2008.
-

Birol, L. Hemşirelik Süreci, 8. Baskı, İzmir: Etki yayınevi, 2007.

-

Erdemir, F. Hemşirelik Tanıları El Kitabı.(Çev.Erdemir F. ). İstanbul: Nobel
Tıp Kitapevleri Ltd.Şti., 2012
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Uygulama Soruları
1)
açıklayınız.

Gerçek hemşirelik tanısı, ortak sorun ve tıbbi soruna birer örnek vererek

2)
Gerçek ve risk hemşirelik tanılarını hemşirelik tanısının bileşenleri açısından
değerlendiriniz.
3)
Hemşirelik tanısının belirlenmesinde yapılan hataları azaltmada dikkat edilecek
noktaları açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hemşirelik tanısı, ilk defa 1950’ lerde hemşirelik literatürüne girmiştir. Hemşirelikte
tanı ifadelerinin kullanılması, sağlık bakımı ekibi üyeleri arasında bireyin gereksinimlerini
anlamada ortak dilin gelişmesine, hasta-hemşire ve sağlık ekibi üyeleri arasındaki iletişimin
artmasına, hemşirenin rollerinin ortaya çıkmasına, hemşirenin hemşirelik faaliyetlerine
odaklanmasına ve bilgi kütlesinin artmasına yardımcı olur. Çünkü hemşirelik tanısı tıbbi
tanıdan farklı bir biçimde hemşireye özgü bilimsel bilimsel literatürünün ifade edilme
şeklidir. Hemşirelik tanıları, gerçek, risk, sağlığı geliştirme ve iyilik hemşirelik tanıları olmak
üzere dört başlık altında sınıflandırılabilir. Hemşirelik tanısı, hemşirelik tanı türlerine göre,
tanı ismi, tanım ve ilişkili faktörler, risk faktörleri, tanımlayıcı özellikler gibi bileşenlerden
meydana gelmektedir. Hemşirelik tanısını belirleme; sistematik ve eleştirel düşünmeyi
gerektiren bir klinik karar verme sürecidir. Bu sürecin amacı, bireyin sağlığa veya hastalığa
yönelik gerçek/olası sorunlarını, sorunun gelişmesine neden olan etiyolojik faktörleri ve sorun
ile birlikte bireyde gözlenen belirti bulguların belirlenmesidir. Hemşirelik tanısını belirleme
bazı aşamaların izlenmesi gerekmektedir. Bu aşamalar; verilerin analizi ve yorumlanması,
verilerin gruplandırılması, sağlıklı /hasta bireyin gereksiniminin/ sorununun tanımlanması,
hemşirelik tanısının formüle edilmesidir. Hemşirelik tanılama süreci ile belirlenen gerçek,
risk, sağlığı geliştirme ve iyilik hemşirelik tanılarının isimlendirilmesini, tanı etiketinin
yazılmasını içerir.Gerçek hemşirelik tanısı; Tanı ismi(sorun), tanımlayıcı özellikler (belirti ve
bulgular) ve ilişkili faktör (etiyoloji) olmak üzere üç bileşenden oluşur.Risk hemşirelik tanısı;
2 bölümlü ifade ile yazılır, çünkü tanımlayıcı özellikleri yoktur. Sağlığı geliştirme tanısı;
Sadece tanı ismini içeren tek bölümlü ifade ile yazılır. İyilik hemşirelik tanısı; ilişkili faktör
ile birlikte tek veya 2 bölümlü olarak yazılabilir. Hemşirelik tanısını belirleme sürecinde
yapılan hatalar genellikle veri toplama, yorumlama, sınıflama ve tanıyı isimlendirme
aşamalarında yapılır. Bu hataları azaltılmasında NANDA-I tanı listesini tanımak ve hangi
tanıları içerdiğini öğrenmek önemli bir aşamadır.

298

Bölüm Soruları
1)

Bir hemşirelik tanısı:

a)

Sağlık ve hastalığa insan yanıtlarının tanılanması ve bakımıdır.

b)

Ortak bir hemşirelik dilinin geliştirilmesi, test edilmesi ve düzeltilmesidir.

c)
Birey, aile ya da toplumun gerçek ve olası sağlık sorunlarına veya yaşam
süreçlerine verdiği yanıtlar hakkındaki klinik bir karardır.
d)
Tanıya yardımcı uygulamaların sonuçları, bireyin tıbbi anamnezi, fiziksel
belirti ve bulguların özel olarak değerlendirilmesine temellenen bir hastalık durumun
tanımlanmasıdır.
e)

Organ ve sistemlerin fizyopatolojik durumunu tanımlar.

2)
Leyla Hemşire, Ayşe Hanım’ ın ağrı bulguları ile ilgili verilerini
incelemektedir. Akut ağrı ile kronik ağrının tanımlayıcı özelliklerini karşılaştırır ve sonunda
akut ağrıyı doğru tanı olarak seçer. Bu durum Leyla Hemşire’nin aşağıdaki aşamalardan
hangisinde hata yapmaktan kaçınmasına örnektir:
a)

Verileri toplama

b)

Verileri gruplandırma

c)

Verileri yorumlama

d)

Bir tanı ifadesi belirleme

e)

Verileri değerlendirme

3)

Hemşirelik tanı ifadelerini kullanma amaçlarından biri;

a)

Hemşirelik bakımını değerlendirmek.

b)

Birey hakkında bilgi toplamak.

c)
Hemşirelerin bireyin bakımına odaklanan hemşirelik bakımı sunmalarına
yardımcı olmak.
d)
sağlamak.
e)

Sağlık bakımı sunanlar arasında bireyin sağlık sorunlarının anlaşılmasını
Hemşirelik bakımının maliyetini saptamak.
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4)
İletişimi iyileştirme isteği aşağıdaki hemşirelik tanılarından hangisine örnek
olarak verilebilir?
a)

Risk hemşirelik tanısı

b)

Gerçek hemşirelik tanısı

c)

Olası hemşirelik tanısı

d)

İyilik hemşirelik tanısı

e)

Yukarıdakilerden hiçbiri

5)

Hipotermi aşağıdaki hemşirelik tanılarından hangisine örnek olarak verilebilir?

a)

Risk hemşirelik tanısı

b)

Gerçek hemşirelik tanısı

c)

Sağlığı geliştirme hemşirelik tanısı

d)

İyilik hemşirelik tanısı

e)

Yukarıdakilerden hiçbiri

6)
Fiziksel harekette bozulma tanısındaki “bozulma” aşağıdakilerden hangisine
bir örnek olarak verilebilir?
a)

Niteleyici

b)

Risk faktörü

c)

İlişkili faktör

d)

Hemşirelik tanısı

e)

Sağlık sorunu
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7)
Aşağıda listelenen örneklerden hangisi hemşirenin veri toplama hatasından
kaçınma eylemidir?
a)
Hemşire, hastanın tanılama verilerinin bulunduğu dosyayı hazırlamasını bir
meslektaşından ister.
b)
Hemşire, doğru hemşirelik tanısına karar vermede çelişkili ipuçlarını göz
önünde bulundurur.
c)
Hemşire, bir bireyin alt ekstremitesindeki ödemi değerlendirirken durumun
ciddiyetinden emin olamazsa bir meslektaşının onunla birlikte kontrol etmesini ister.
d)
Hemşire, tanılama yaptıktan sonra konfor, görüşme ve fiziksel tanılama
becerilerindeki yeterlilik düzeyini kritik olarak gözden geçirir.
e)

Yukarıdakilerin hiçbiri

8)
“Sağlık hakkında mutsuz ve endişeli” demek bilimsel olarak bir hemşirelik
tanısına temellenmez ve bu aşağıdaki aşamalardan hangisinde bir hataya neden olabilir?
a)

Verileri toplama

b)

Verileri gruplandırma

c)

Tıbbi tanı

d)

Tanı ifadesi

e)

Etyolojik faktörler

9)
Cansev Hemşire bir bireyin tıbbi kayıtlarında hemşirelik tanıları listesini
inceliyor. En son hemşirelik tanısı intestinal colitis ile ilişkili diaredir. Doğru olarak ifade
edilmeyen bu tanı ifadesini aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar?
a)

İlişkili faktörler yerine bir klinik belirtiyi tanımlamak.

b)

Ön yargılı kararlara temellenen bir hemşirelik tanısı tanımlamak.

c)

Tanılama çalışması nedeninden çok tanılama çalışmasını tanımlamak.

d)

Tanıya yönelik bireyin yanıtı yerine tıbbi tanıyı tanımlamak.

e)

Verileri yorumlamadan bir sorunu tanımlamak.
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10)
Aşağıdakilerden hangisi üriner eliminasyonda bozulma hemşirelik tanısının
tanımlayıcı özellikleridir?
I.

Noktüri

II.

Sıklık

III.

İdrar retansiyonu

IV.

Yetersiz idrar çıkışı

V.

İntravenöz sıvı alma

a) I-II

b) I-III

c) I-II-IV

d) II-III-V

e) II-IV

Cevaplar: 1) c, 2) d, 3) d, 4) d, 5) b, 6) a, 7) c, 8) d, 9) d, 10) a
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13. HEMŞİRELİK SÜRECİ: PLANLAMA-UYGULAMA

∗

Bu bölüm, Prof. Dr. Merdiye Şendir tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Hemşirelik Sürecinin Planlama Aşaması
13.1.1. Planlamanın Aşamaları
13.1.1.1. Önceliklerin Belirlenmesi
13.1.1.2. Hedef ve Beklenen Sonuçların Yazılması
13.1.1.3. Hemşirelik Girişimleri
13.1.1.4. Hemşirelik Bakım Planının Yazılması
13.2. Hemşirelik Sürecinin Uygulama Aşaması
13.2.1. Hemşirelik Bakımı Uygulama Becerileri
13.2.2. Uygulama Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Planlama aşamasında önceliklerin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması
gereken durumları irdeleyiniz.
2)
Hedef /beklenen sonuç ve hemşirelik girişimlerinin belirlenmesinde dikkat
edilmesi gereken noktaları tartışınız.
3)

Uygulama aşamasına bireyin katılımının önemini tartışınız.

4)

Yazılı bakım planı oluşturmanın amaçlarını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Planlama

Hemşirelik sürecinin sürdürülmesinde
planlamanın önemini açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Planlama

Planlamanın aşamalarını, öncelikleri
ve hedefleri belirleyebilmek

Okuyarak/Araştırarak

Planlama

Hedef ve beklenen sonuçlar arasındaki Okuyarak/Araştırarak
farklılıkları tanımlayabilmek

Planlama

Hemşirelik tanılamasına göre bakım
planını geliştirebilmek

Okuyarak/Araştırarak

Planlama

Hemşirelik girişimlerinin belirlenmesi
sürecini kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Planlama

Yazılı bakım planının amacını
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Uygulama

Uyguma sürecini tanımlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Uygulama

Uygulama becerilerini açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Uygulama

Birey ile ilişkili doğrudan ve dolaylı
bakım uygulamalarını açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Uygulama

Bakım planının gözden geçirilmesi ve
yeniden düzenlenmesinde kullanılan
yöntemleri açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Planlama

•

Amaç/Hedef

•

Beklenen Hasta Sonuçları

•

Hemşirelik Girişimi

•

Uygulama
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Giriş
Tanılama verileri toplanıp analiz edildikten ve hemşirelik tanısı belirlendikten sonra
hemşirelik sürecinin üçüncü aşaması olan planlama başlar. Planlama aşamasında; bireysel,
organize ve amaca yönelik bir hemşirelik bakımının nasıl verileceğine karar verilir.
Hemşirenin, planlama aşamasında başarılı olabilmesi için birey ve ailesi ile işbirliği yapması,
diğer sağlık ekibi üyeleri ile bilgi alışverişinde bulunması ve ilgili literatürü gözden geçirmesi
önemlidir. Planlanan hemşirelik bakımının uygulamaya aktarılması ise hemşirelik sürecinin
uygulama aşamasında gerçekleşir. Bakım planı dinamiktir, bireyin gereksinimleri
karşılandıkça değişebilir veya yeni gereksinimler tanımlanabilir.
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13.1. Hemşirelik Sürecinin Planlama Aşaması
Hemşirelik sürecinin tanılama aşamasında elde edilen veriler doğrultusunda hemşirelik
tanısı/tanıları belirlendikten sonra üçüncü aşama olan planlama başlar. Planlama aşamasında;
bireysel, organize ve amaca yönelik bir hemşirelik bakımının nasıl verileceğine karar verilir.
Hemşire, birey için bireyselleştirilmiş beklenen sonuçları tanımlar ve beklenen sonuçlara
ulaşmak için belirlenen girişimleri içeren bir bakım planı geliştirir.

13.1.1. Planlamanın Aşamaları
Planlama aşamasında sırası ile hemşirelik tanıları arasında öncelikler belirlenir,
verilecek bakım sonucunda ulaşılacak hedefler ve beklenen sonuçlar saptanır, belirlenen
hedeflere yönelik hemşirelik girişimleri planlanır ve tüm bunlar hemşirelik bakım planı kayıt
edilir.

13.1.1.1. Önceliklerin Belirlenmesi
Tanılanan sorunların önceliklerinin belirlenmesinde ilk adım, sağlıklı/hasta bireyin en
önemli sorununun bilinmesidir. Birey için önemi ve önceliğine göre hemşirelik tanısının
sıralanmasına karar verme sürecidir. Öncelikler bireyin durumundaki değişikliğe göre sürekli
olarak değişir. Önceliklerin belirlenmesinde sağlıklı/hasta birey ile beraber karar verilmelidir.
Birey birden fazla hemşirelik tanısı veya ortak soruna sahip olduğunda öncelikler hemşirelik
girişimlerinin belirlenmesine ve sıralanmasına yardımcıdır. Hemşire, klinik uzmanlığını,
bilgisini ve topladığı tanılama verilerini kullanarak öncelikleri belirler.
Önceliklerin belirlenmesinde;
•

Yaşamı tehdit eden durumlar (hava yolu problemleri gibi…),

•

Birey için önemli olan durumlar (akut ağrı gibi…),

•
Kısa sürede müdahale edilmesi gereken durumlar (diyabetik hastaya insülin
uygulanması) dikkate alınarak sıralama yapılır.
Durumun önemine göre öncelikler yüksek, orta ve düşük düzeyli olabilir. Müdahale
edilmediğinde birey ve diğerleri için zarar ile sonuçlanabilecek hemşirelik tanıları yüksek
önceliklidir. Örneğin; kardiak out-put’ta azalma, başkalarına yönelik şiddet riski, gaz alışverişinde bozulma gibi tanılar yeterli dolaşım, yeterli oksijen ve güvenlik ile ilgili
önceliklerini koruyan yüksek öncelikli hemşirelik tanılarının birer örnekleridir. Bununla
birlikte her bir bireyin yegâne olduğu unutulmamalıdır. Yüksek öncelikler bazen hem
fizyolojik hem de psikolojiktir ve diğer temel insan gereksinimlerini gösterebilir. Cerrahi
girişim uygulanacak bir hastada akut ağrı ve anksiyete yüksek önceliklidir. Hemşire, bireyin
cerrahi girişime daha az stres ile hazırlanması için ağrısının geçirilmesi ve anksiyetesinin
azaltılması gerektiğini bilir.
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Orta düzeyli önceliğe sahip hemşirelik tanıları, bireyin yaşamını tehdit etmeyen ve acil
müdahale gerektirmeyen özelliğe sahiptir. Cerrahi girişim geçirecek bir hastada bilgi eksikliği
orta düzeyli bir hemşirelik tanısıdır. Hastanın cerrahi girişime hazırlanabilmesi için uygun
girişimlerin planlanması çok önemlidir. Odaklanmış ve bireyselleştirilmiş girişim hastanın
ameliyat öncesinde kendisinden ne beklenildiğine ve ameliyat sonrası bakım aktivitelerine
nasıl katılacağını anlamasına yardım eder. “Bilgi eksikliği” tanısına önem vermek postoperatif
komplikasyonların azaltılmasına yardımcıdır. Hemşire, öncelikle ağrı ve anksiyete gibi
yüksek öncelikli hemşirelik tanılarına odaklandıktan sonra hastanın öğrenebilme olasılığı
artacaktır.Anksiyetesi azalan hasta cerrahi girişimi ve bakımına yönelik öğrenme
gereksinimlerinin neleri içerdiğini anlamaya başlayacaktır.
Düşük önceliğe sahip hemşirelik tanıları her zaman doğrudan olarak bir hastalık veya
prognoz ile ilişkili değildir fakat gelecekte bireyin iyi olmasını etkiler.
Planlamayı sürdürme, bireyin bakım planının sürekli güncellenmesini kapsar. Bireyin
durumunda değişiklik olursa, hemşire yeni durumu tanılar ve değerlendirir. Devam eden
planlama sırasında bazen hemşire başlangıçtaki bakım planını revize eder ve girişimlerini
daha da bireyselleştirir. Son olarak, planlamanın son aşaması taburculuk planlamasıdır. Bu
kritik katılımı ve taburculuktan sonra bireyin gereksinimlerinin karşılanması için hazırlığı
kapsar. Öncelik belirleme, hemşirenin bireyin belli başlı hemşirelik tanılarının ya da
sorunlarının önceliğini belirlediği zaman holistik bir düzeyde başlar. Bununla birlikte
hemşire, bireyin beklenen amaç ve hedefleri başarmasına yardımcı olmada kullanacağı özel
girişim ve stratejilerin önceliğini de belirler. Örneğin; hemşire yüksek öncelikli “akut ağrı”
hemşirelik tanısına yönelik girişimleri öncelikle uygulayacaktır. Eleştirel düşünme öncelik
belirlemeye yardımcı olur. Mümkün olduğu kadar önceliklerin belirlenmesine birey de
katılmalıdır.
Uygulamadaki Öncelikler: Sağlık bakımı alanında önceliklerin belirlenmesini
etkileyen birçok faktör vardır. Örneğin; bir hastanede bakımın sunum modeli, hemşirelik
ünitesinin organizasyonu ve sağlık hizmeti sunan diğer sağlık ekibi üyeleri (uzman
hemşireler, laborant ve diyetisyenler vb.) bireyin bakım önceliklerinin belirlenmesini etkiler.
Ayrıca, eldeki kaynaklar, politikalar ve işlemler de öncelikleri etkiler. Önceliklerin
belirlenmesi, her zaman dinamik bir süreçtir ve bireyin durumu ile birlikte bu faktörler
dikkate alınmalıdır. Örneğin; hemşire, ağrısı olan bir hastaya analjezik tedavi uyguladıktan 30
dakika sonra hastanın rahatlayabileceğini ve ameliyat öncesi hasta eğitimi yapılabilmesi için
uygun bir zaman olabileceğini planlar. Fakat 30 dakika sonra hastanın odasına geldiğinde
hekimin hasta ile konuştuğunu ve aynı zamanda da laborantın yeni istemi yapılan bir kan
örneğini almak için hazırlandığını görür. Hemşire, hasta meşgul olduğu için eğitimini daha
sonraya erteleyerek başka bir hasta ile ilgilenir.
Hemşirenin bakım verdiği hasta gruplarının durumlarında dakika dakika gelişebilecek
değişiklikler, öncelikleri etkileyen diğer faktörlerdir. Hemşire sürekli bakım planı üzerinde
çalışarak verilen bakım girişimlerinin önceliklerini organize eder ve bakımın kayıt
edilmesinde de organize ettiği öncelikleri kullanır.
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13.1.1.2. Hedef ve Beklenen Sonuçların Belirlenmesi
Amaç /hedef/ beklenen sonuçlar, beklentilerin ifadesi olup bireyin bilişsel, duyuşsal
ve psikomotor alanlarındaki değişimleri gösterir. Beklenen sonuçlar, hemşirelik bakım
girişimleri sonucunda, bireyin bakım sorununun çözümüne ilişkin beklentilerdir. Hedef ise
hemşirelik girişimleri sonucunda daha genel beklentidir.
Amaç;
-

Bireysel bakımı sağlama,

-

Bireyin katılımını artırma,

-

Gerçekçi ve ölçülebilir bakımı planlama,

-

Destek grupların işbirliğine izin vermedir.

Bu aşamada, bireyin hedefleri ve hemşirenin beklentileri ayrı ayrı ele alınmıştır. Buna
göre; bireyin hedefleri bireyin beklentileridir, hemşirelik girişimi uygulandıktan sonra bireyin
durumu hakkında açıkça ifade ettiği tahminlerdir. Doğrudan hemşirelik tanısındaki sorunları
gösterir.
Beklenen sonuçlar; hedeflerin formüle edilmesidir ve hemşirelik tanısının
değerlendirilmesi için temel oluşturan ölçülebilir beklentilerdir. Değerlendirmeye rehberlik
eder. Örneğin; “spinal sinirlere basınç ile ilişkili akut ağrı” tanısı olan hastada bakımın amacı
“bireyin cerrahi girişimden önce ağrı kontrolünde başarılı olmasıdır”. Bu doğrultuda
hemşirenin hastanın durumundaki gelişimi izleyebilmesi için beklenen sonuçlara veya
bakımın hedefine ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmede ölçülebilir kriterleri kullanması
gerekir. Ağrının geçtiğinin /azaldığının ölçülebilir sonuçlarını “birey ağrısını 0’dan 10’a kadar
bir skala üzerinde 3 veya daha az olarak bildirecektir”, “birey rahatsızlık hissetmeden yan
tarafına dönebilecek” şeklinde ifade edilebilir. Beklenen sonuçlar, hemşirenin bu hastanın
ağrısı için seçtiği girişimlerdeki başarısını gösterecektir. Hemşire, analjezik tedavi
uyguladıktan ve pozisyon verdikten bir süre sonra hastanın ağrısını ve konforunu
değerlendirdiğinde hasta 3 veya daha az ağrı, yan tarafına döndüğünde çok az rahatsızlık
bildiriyorsa amacına ulaşmış olacaktır.
Bakımın planlanması eleştirel düşünmeyi gerektirir. Belirlenen hemşirelik tanısını,
sorunların ciddiyetini, bireyin ve sağlık bakımı sunum sisteminin kaynaklarını kritik olarak
değerlendirmeye gereksinim vardır. Hemşire, bakımın planlamasında hemşirelik bilimi
bilgisinin yanı sıra tıp, sosyal ve davranış bilimleri gibi alanların bilgisinden de yararlanır.
Bakımın Hedefleri
Birey merkezli hedef, özel ve ölçülebilir bir davranış veya bir bireyin en yüksek iyilik
düzeyi veya fonksiyonlarındaki bağımsızlığı yansıtan yanıttır. Örneğin; “birey öz-bakım
uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirecek” ve “bireyde enfeksiyon gelişmeyecek”. Bir
hedef gerçekçi olarak bireyin gereksinimlerine ve kaynaklarına temellenir. Bireyin hedefi, bir
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tanı veya soruna tahmin edilen çözümü, çözüme yönelik gelişmenin kanıtını, düzelen sağlık
durumuna yönelik ilerlemeyi veya iyi fonksiyon/sağlığın sürdürüldüğünü gösterir. Bir hedef
sadece bir davranış ya da yanıt içerir. Örneğin; “birey kendi kendine enjeksiyon yapabilecek
ve enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulayabilecek” ifadesi doğru değildir. Çünkü iki farklı
davranışı kapsamaktadır. Onun yerine “birey kendi kendine enjeksiyon yapabilecek” olarak
yazılabilir. Beklenen sonuçlar hedefin başarısını ölçmede kullanılan spesifik kriterdir.
Örneğin; “birey ilaç dozunu doğru olarak hazırlayacak” ve “birey enjeksiyon alanını
hazırladığında medikal asepsi ilkelerini kullanacak”.
Her bir hemşirelik tanısı için bir / birkaç hedef belirlenir. Bu hedefler;
-Kısa vadeli (bir haftadan az ) (Örneğin; ameliyat öncesi bireyin konfor düzeyi
arttırılacak)
-Uzun vadeli (birkaç hafta - ay ) (Örneğin; birey 60 gün içinde sigarayı bırakacak)
olabilir.
Hedef Belirlemede Bireyin Rolü: Birey ve ailesi her zaman hedeflerin belirlenmesine
katılmalıdır. Birey ve ailesi (uygun olduğunda) ile ortak hedeflerin belirlenmesi eylemi,
bakım hedeflerinde önceliklerin saptanmasını ve eylem planının geliştirilmesini kapsar.
Bireylerin hedeflerin belirlenmesine katılabilmesi için bilinçli, karar verme, problem
çözümleme ve günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde gerçekleştirme derecesine
sahip olmasına gereksinim vardır. Ortak hedefler belirlenmedikçe ve açık bir plan
yapılmadıkça bireyler bakım planına katılamayacaktır.
Beklenen Sonuçlar
Beklenen sonuç; hemşirelik bakımının sonucunda bireyin durumunda ölçülebilen
spesifik bir değişimdir. Beklenen sonuçlar hemşirelik bakımının odağını belirler ve
yönlendirir. Çünkü bunlar bireyin bir sağlık sorununun çözümünü gösteren psikolojik,
fizyolojik, sosyal, gelişimsel veya spritüel yanıtlardır. Spesifik, birey merkezli bir hedefi
karşılayan kısa ve uzun vadeli hedeflerden beklenen sonuçlar saptanır.
Genellikle her bir hemşirelik tanısı ve hedef için birkaç beklenen sonuç geliştirilir.
Bunun nedeni her zaman tek bir hemşirelik girişiminin bireyin sorununu çözümlemede yeterli
olamamasıdır. Ayrıca beklenen sonuçları adım adım sıralamak, girişimleri planlamaya
kolaylık sağlar. Beklenen sonuçlar genellikle zaman gösterilerek yazılır. Zamanı belirlemek
sorunun çözümü için sınırlılıkları belirler. Örneğin, “birey 2 saat sonra yatağın içinde
rahatlıkla dönebilecek”.
Beklenen sonuçlar her zaman ölçülebilen ifadelerle yazılır. Bu, bireyin sorununun
çözümü için özellikle beklenen davranışsal ve fizyolojik davranışa dikkat etmeyi sağlar.
Örneğin ”bireyin daha az ağrısı olacak” ifadesi doğru olmayan bir ifadedir. Çünkü “az ağrı”
ifadesi açık değildir. ”Birey, 0’dan 10’a kadar olan bir skala üzerinde 3 veya daha az ağrı
şiddeti bildirecek” doğru ifadedir.
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Beklenen sonuç kriterleri;
−

Kim?

−

Ne zaman?

−

Ne kadar iyi?

−

Hangi eylem?

−

Hangi koşullarda? sorularını yanıtlar.

Hemşirelik
Classification)

Bakımı

Sonuçları

Sınıflaması

(NOC

-

Nursing

Outcomes

Günümüz sağlık bakımı sisteminde hemşirelik girişimlerine duyarlı sonuçların
değerlendirilmesine daha fazla önem verilmektedir. Bu durum hemşirelerin sağlık bakımına
ölçülebilen katkılar yaptıklarını göstermek açısından önemlidir. Iowa Girişim Projesi (Iowa
Intervention Project) NANDA-I hemşirelik tanıları ile bağlantılı sonuçları kapsayan
Hemşirelik Bakımı Sonuçlarını - Nursing Outcomes Classification (NOC) yayınlamıştır. Iowa
araştırıcıları, hemşirelik bakımı sonuçlarını, hemşirelik girişimlerine duyarlı ve bu
girişimlerden etkilenen bir değişken olarak kavramsallaştırılan; birey, aile ve toplum
düzeyinde ölçülebilir bir durum, davranış ya da algılama olarak tanımlar. Herhangi bir
NANDA-I hemşirelik tanısı için önerilen birden fazla bakım sonuçları (NOC) vardır. Bu
sonuçlar, hemşirelik bakımının odağını tanımlayan etiketlere sahiptir ve girişimler ile elde
edilecek başarının ölçülmesinde kullanılan göstergeleri kapsar. Hemşirelik Bakımı Sonuçları
Sınıflaması - Nursing Outcomes Classification (NOC); tüm sağlık bakımı sunulan alanlarda
bireyler, bakım veren aile üyeleri, aile ve toplum için bakım sonuçlarını kapsar. Bireyin
bakım planında Hemşirelik Bakımı Sonuçları Sınıflaması’nın (NOC) kullanımı, hemşirelik
girişimlerinin başarısının ölçülmesinde tüm hemşirelerin kullanılacağı ortak bir hemşirelik dili
sağlar.
Hedef ve beklenen sonuçların birlikte ifade edilmesi
Birçok hemşirelik okulu veya sağlık bakımı kurumlarında hedef ve beklenen sonuçları
birlikte ifade etmek için bir format kullanılır. Genellikle her ikisinin de bulunduğu tek bir
ifade tercih edilir. Örneğin; “bireyin, 24 saat içinde 0’dan 10’a bir skala üzerinde 3 den az
ağrı şiddetini bildirmesi ile bulgulanan ağrı kontrolü başarılacak“ ifadesi kabul edilebilir bir
ifadedir. Bu ifadenin amaç bölümü bireyde istenilen durumu (ağrı kontrolünü başarmak) açık
olarak tanımlar. İfadenin beklenen sonuç bölümü ise gerekli başarımı gösteren gözlenebilir
bir ölçütü kapsar (ağrı skalasında 3 puan).
Hedef ve beklenen sonuçların yazılmasında kurallar:
Hedef ve beklenen sonuçların yazılmasında yedi anahtar nokta bulunmaktadır: bireymerkezli, tekil, gözlenebilir, ölçülebilir, zaman sınırlı, karşılıklı ve gerçekçi olmasıdır.
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Birey merkezli: Sonuçlar ve hedefler hemşirelik girişimlerinin bir sonucu olarak
beklenen birey davranışını ve yanıtlarını yansıtır. Hemşirenin hedef ve girişimlerini değil
bireyin davranışını yansıtan bir hedef yazılır. Doğru bir hedef ifadesi “birey bir günde 3 defa
koridorda dolaşacaktır”. Günde 3 kez koridorda bireyi dolaştırmak” şeklinde bir ifade sıklıkla
yapılan bir hatadır.
Tekil hedef veya sonuç: Bir hemşirelik eylemine bireyin yanıtını değerlendirmede
açık ve kesin olmalıdır. Her bir hedef ve amaç sadece bir davranışı veya yanıtı göstermelidir.
Eğer bir beklenen sonuç “bireyin akciğerleri dinlemek ile açık ve solunum hızı dakikada 20
solunum olacaktır” ifadesi ile belirtildiğinde, akciğerler açık fakat solunum hızı dakikada 28
olduğunda beklenen sonuca ulaşılıp/ulaşılamadığı bilinemeyecektir. Bu ifade “bireyin
akciğerleri dinlendiğinde açık olacaktır” ve “bireyin solunum hızı dakikada 20 solunum
olacaktır” şeklinde iki ayrı cümle olarak yazıldığı zaman bireyin beklenen sonuca
ulaşıp/ulaşmadığı kolaylıkla saptanabilir. Tekil ifadeler bakım planında herhangi bir uyarlama
yapılmasına kolaylık sağlar.
Gözlenebilir: Bireyin durumundaki değişiklikleri gözlemek gerekir. Gözlenebilir
sonuçlar fizyolojik bulgularla ortaya çıkan bireyin bilgisi, algısı ve davranışıdır. Doğrudan
bireye sorular sorarak ve tanılama becerilerini kullanarak sonuçlar gözlenebilir. Örneğin;
“birey insülini kendi kendine uygulayacak” hedefine ulaşılıp/ulaşılmadığı “birey insülin
dozunu doğru olarak hazırlar” sonucuyla izlenir. “Birey daha az anksiyeteli görünür”
şeklindeki bir beklenen sonuç ifadesi doğru bir ifade değildir. Çünkü ortaya çıkması
gözlenecek özel bir davranış yoktur.
Ölçülebilir: “Vücut sıcaklığı 37oC olacak” ve “apikal nabız 60-100 dakika atımı
olacak” şeklindeki ifadeler bireyin durumundaki değişikliğin objektif olarak ölçülmesini
sağlayacaktır. Bir beklenen sonuç ifadesinde “normal”, “kabul edilebilir” veya “stabil” gibi
niteleyiciler kullanılmamalıdır. Kalite, miktar, sıklık, uzunluk veya ağırlık tanımlayan
kelimeler beklenen sonuçların kesin olarak değerlendirilmesini sağlar.
Zaman sınırlı: Her bir amaç / beklenen sonuç için zaman sınırı, beklenilen yanıtın ne
zaman ortaya çıkacağını gösterir. Zaman belirlemek hemşirenin bireyin durumundaki
gelişmenin mantıklı olup olmadığını saptamasını sağlar. Beklenilen sürede belirlenen hedef
veya sonuca ulaşılmamışsa yeniden planlamaya gereksinim olabilir.
Karşılıklı: Hedef ve beklenilen sonuçları karşılıklı olarak belirlemek hem hemşire hem
de bireyin bakımın yönü ve zaman sınırları üzerine hemfikir olmasını sağlar. Ortak hedef
belirlemek bireyin motivasyonunu ve işbirliğini arttırır.
Gerçekçi: Bireyin ulaşabileceği, hedef ve beklenen sonuçlar belirlenmelidir. Gerçekçi
amaçlar bireye umut verir, motivasyonunu ve işbirliğini arttırır. Gerçekçi hedefleri belirlemek
için sağlık bakımı sunan kurumun, ailenin ve bireyin kaynaklarının değerlendirilmesi gerekir.
Aynı zamanda beklenen sonuçlara zamanında ulaşabilmek için bireyin psikolojik, duygusal,
davranışsal ve sosyokültürel potansiyeli ile ekonomik harcamalar ve eldeki kaynakların
farkında olunması gereklidir.
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13.1.1.3. Hemşirelik Girişimleri
Hemşirelik girişimleri, beklenen hasta sonuçlarına temellenerek belirlenmeli ve
planlanmalıdır. Planlama aşamasında hemşire bireyin, mevcut sağlık durumunu geliştirecek
hedefleri ve beklenen sonuçlara ulaştıracak girişimleri seçer. Planlanan bu girişimlerin
uygulanması ise; hemşirelik sürecinin “uygulama” aşamasında gerçekleştirilir.
Birey için uygun hemşirelik girişimlerinin seçilmesi karar verme süreci ve eleştirel
düşünme becerisini gerektirir. Girişimleri belirleyebilmek için üç alana da hakim olunması
gerekir: (1)girişimlerin bilimsel temelinin bilinmesi, (2)gerekli psikomotor beceri ve
kişilerarası ilişkilerin bilinmesi ve (3)mevcut sağlık kaynaklarının etkin bir şekilde
kullanılmasıdır.
Bakım girişimleri üç başlık altında incelenebilir: hemşire tarafından başlatılan, diğer
sağlık bakımı ekibi üyeleri tarafından başlatılan ve ortak girişimlerdir. Hastanın
gereksinimlerine göre uygun olan girişimler seçilir. Bazı hastalar yukarıda sıralanan bu üç
hemşirelik girişimine de gereksinim duyarken; bazılarının ise sadece hemşire ya da hekim
tarafından başlatılan girişimlere gereksinimi vardır.
Hemşire tarafından başlatılan girişimler; bağımsız hemşirelik girişimleridir.
Bağımsız girişimler; hemşirenin sahip olduğu bilimsel bilgi, otonomi ve deneyimleri ile
çözümleyeceği sorunlara yönelik işlevleri kapsar. Bu girişimlere karar vermede ve
uygulamada sağlık bakımı ekibinin bir başka üyesinin istemine gereksinim yoktur. Hasta
gereksinimine yönelik belirlenen hemşirelik girişimleri, hemşirelik tanısı, amaç/hedefler ve
beklenen hasta sonuçları ile ilişkilidir. Ödemli bölgenin yükseğe kaldırılması, hastaya
kullandığı ilaçların yan etkileri konusunda bilgi verilmesi, öksürme egzersizleri sırasında
insizyon bölgesinin desteklenmesi vb. uygulamalar bağımsız hemşirelik girişimlerine örnek
olarak verilebilir.
Diğer sağlık bakımı ekibi üyeleri tarafından başlatılan girişimler; işbirliği ile yapılan
(bağımlı) hemşirelik girişimleridir. Bu girişimlere karar vermede bir başkasının istem,
yardım, destek ve rehberliğine gereksinim vardır. Bu girişimler daha çok hastanın tıbbi
tanısının tedavisi ile ilişkilidir. Hemşireler, işbirliği ile yapılan girişimleri uygulamadan önce
ilgili sağlık bakımı ekibi üyesinden mutlaka yazılı ve sözlü istem almalıdır. Bu girişim türüne
ilaç isteminin uygulanması, hastanın tanılayıcı testlere hazırlanması vb. uygulamalar örnek
verilebilir.
Diğer sağlık bakımı ekibi üyeleri tarafından başlatılan girişimlerin her biri, belirli
hemşirelik sorumlulukları ve psikomotor hemşirelik becerisini gerektirir. Örneğin; ilaç
istemini uygulamada; hemşirenin ilaçların sınıflaması, fiziksel etkileri, hasta için uygun doz
değeri, yan etkileri ve uygulanan hemşirelik girişimleri ile ilişkili oluşabilecek
istenmeyen/yan etkileri bilmesi gerekir. İnvaziv işlemlerin uygulanmasında da hemşire, bu
girişimlerin gerekliliğini, girişim ile ilişkili klinik (psikomotor) beceriyi, beklenen sonuçlarını
ve olası yan etkilerini bilmekle yükümlüdür. Ayrıca hemşireler, hastanın işleme hazırlığı ve
bu girişim için gerekli etkili iletişim becerilerinin kullanılmasından da yükümlüdür. İşbirliği
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ile yapılan hemşirelik girişimleri, tüm hemşirelik girişimlerinde olduğu gibi, uygun bilimsel
bilgi ve klinik kararı gerektirir.
Ortak ya da birbiri ile ilişkili girişimler ise; sağlık bakımı ekibi üyelerinin ortak
bilgi ve becerilerinin bir arada uygulanmasını gerektirir. Hasta bakımını planlayan hemşire,
bazı girişimleri diğer sağlık bakımı ekibi üyelerine onaylatmak gereksinimi duyabilir. Bu
girişimler, profesyonel gelişimin olgunluk düzeyine ulaşabilme göstergesidir. Bu girişim
türüne örnek olarak hasta bakımına yönelik eğitim/konferans programlarının düzenlenmesi
verilebilir.
Hemşire, diğer sağlık bakımı ekibi üyeleri tarafından başlatılan ya da ortak girişimleri
hemen uygulamaz; önce hasta için uygun olup/olmadığını değerlendirir. Hemşire doğru ya da
yanlış istem ile karşılaşabilir. Olumsuz bir durumda hemşirenin, güçlü bilimsel bilgi temeli ile
bu hatayı fark etmesi ve doğrusunu araştırması gerekir. Bu beceri özellikle ilaç
uygulamalarında oldukça önem taşımaktadır. Hemşireler de herhangi bir uygulama hatasından
kaynaklanan komplikasyonların önlenmesinden yasal olarak sorumludur.
Girişimlerin Seçilmesi/Belirlenmesi
Girişimler rastgele seçilmemelidir. Örneğin; anksiyete deneyimleyen bir hasta için her
zaman aynı çözüm yolu ve aynı girişimler etkili olmaz. Ameliyat deneyimleme sürecinden
kaynaklanan anksiyete ile bir aile üyesinin kaybı nedeniyle deneyimlenen anksiyete tanılarına
yönelik girişimler farklılık gösterir. Girişimleri belirlerken altı önemli unsur vardır: (1)
hemşirelik tanı türü, (2) amaç/hedef ve beklenen sonuçlar, (3) girişimler için kanıt temeli
(araştırma ve uygulamalarla kanıtlanmış), (4) girişimlerin uygulanabilirliği, (5) hasta onamı
ve (6) hemşirenin uygulama yeterliği. Beklenen sonuçlara ulaştıracak girişimler
belirlendiğinde; hastanın gereksinimleri, öncelikleri ve geçmiş deneyimleri de göz önünde
bulundurulmalıdır.
Hemşirelik Girişimlerinin Seçiminde;
−

Hasta için beklenen/hedeflenen sonuçların neler olduğu,

−

Hemşirelik tanısının özellikleri,

−

İlgili girişim konusundaki araştırma sonuçları/bulguları,

−

İlgili girişimin kullanılabilirliği,

−

Girişimin hastaya uygunluğu,

−

Hemşirenin becerisi göz önünde bulundurulmalıdır.

Sorunun etiyolojisinin ve bakım planından beklenen sonuçların dikkate alınması;
özellikle o birey için beklenen sonuca ulaşılmasını sağlayan uygun hemşirelik girişimlerinin
seçilmesini sağlar.
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Hemşirelik Girişimleri;
−

Sağlık durumunu izlemek,

−

Bir sorunu önlemek, çözümlemek, kontrol etmek,

−

Optimum düzeyde sağlık ve bağımsızlığı kazandırmak için uygulanır.

Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC-Nursing Interventions Classifications)
Uygulama aşamasında gerçekleştirilecek olan girişimlerdir. Klinik karar ve bilgi
temeli üzerine kurulmuş, hedef ve beklenen sonuçlara ulaşmak için hemşirenin uyguladığı
bakım girişimleridir. Iowa Girişim Projesi (Iowa Intervention Project) NANDA-I hemşirelik
tanıları ile ilişkili hemşirelik girişimleri sınıflaması (NIC-Nursing Interventions
Classifications) da oluşturmuştur. Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC); 2004 yılında 514
tane girişim belirlenmiştir. Örneğin, akut ağrı hemşirelik tanısı ile ilgili ağrı yönetimi,
stimulasyon ve anksiyetenin hafifletilmesini vb. uygulamaları içeren 21 hemşirelik girişimi
önerilmektedir. Önerilen her bir girişim hemşirelik bakımında farklı uygulamaları içerir.
Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC), hasta için uygun girişimleri belirlemede önemli bir
kaynaktır. Bu sistem, bağımsız ve ortak girişimleri içeren geniş kapsamlı bir sınıflamadır.
Hemşireye hastasının gereksinimleri ve durumuna yönelik en uygun olan girişimi belirmek
kalmaktadır.

13.1.1.4. Hemşirelik Bakımının Planlanın Yazılması
Sağlık bakımı sistemi içinde yer alan hemşire, bakımından sorumlu olduğu tüm
hastalarına yazılı bir bakım planı hazırlamakla yükümlüdür. Bakımın planlanmasında çok
çeşitli formlar bulunmaktadır (Örneğin; hemşire kardexleri, bilgisayar temelli bakım planları
vb.). Genellikle yazılı bir bakım planı, hastanın gereksinimlerine ve durumuna göre
belirlenmiş hemşirelik tanılarını, amaç/hedef ve/veya beklenen sonuçları ve belli hemşirelik
girişimlerini içerir. Toplum sağlığı merkezleri ya da yataklı tedavi kurumlarında bir hasta,
birden fazla hemşire, hekim ve diğer sağlık personellerinden bakım ve tedavi almaktadır.
Yazılı bir bakım planı, hemşireler arasında uygulanan bakımın koordinasyonunu,
konsültasyon ve laboratuvar testlerinin programlanmasını içerir.
Yazılı bir bakım planı hazırlayan hemşire, bakımdaki hataları, yetersizlikleri ya da
eksiklikleri en aza indirgemiş olur. Yazılı bir bakım planı, hemşirelik bakımı
koordinasyonunu, bakımın devamlılığını ve değerlendirme aşamasında kullanılacak olan
beklenen sonuçları içeren önemli bir kılavuzdur. Ayrıca bu plan, hemşirelik bakımındaki
öncelikleri diğer sağlık bakımı ekibi üyelerine de gösterir. Buna ilaveten, hemşirelik bakımı
sunumunda kullanılacak kaynakların belirlenmesi ve işbirliğini sağlar. Örneğin, kullanılacak
yara örtüsünün belirlenmesi gibi.
Yazılı bir bakım planı, vardiya değişiminde hemşireler arasında kayıt ve rapor bilgisini
de içerir. Bu kaynaktan, hemşirelik bakımı, tedavi/ler ve beklenen sonuçlara ilişkin bilgi
edinilebilir. Vardiya bitiminde hemşire hazırladığı bakım planını bir sonraki hemşire ile
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paylaşır, geliştirir. Böylece tüm hemşireler, hastanın durumu ile ilgili bakım planından
haberdar olabilirler.
Hemşirelik bakım planı, planlanan hedeflere ulaşmak için belli hemşirelik girişimlerini
içerir ve bakımın devamlılığını sağlar. Hastasına bakım veren tüm hemşireler, hasta
kabulünden taburculuğa kadar her gün bu planı uygulamalıdır.
Bireyselleştirilmiş bakım planı hazırlandığında bu plana hasta ve aile üyeleri de dahil
edilmelidir. Aile üyeleri hastanın sağlık bakımı hedeflerini belirlemede önemli bir veri
kaynağıdır. Buna ilaveten, aile üyelerinin bazı sağlık gereksinimlerinin karşılanması hastanın
iyilik seviyesini de yükseltecektir.
Yazılı bir bakım planı, bakımın değerlendirilmesinde kullanılacak beklenen sonuç
kriterlerini içerir. Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, bakımda beklenen sonuçlara
ulaşılıp/ulaşılamadığını belirlemede objektif bir anahtardır. Ayrıca bu doküman, planlanan
bakımın uygulanmasında ve değerlendirilmesinde bir çerçeve oluşturur.
HEMŞİRELİK BAKIM PLANI
Akut Ağrı
Tanılama
52 yaşında olan Bn. Demir, 2 ay önce düşme sonucunda lomber bölgesinde kırık meydana gelen bir hastadır.
Bugün öğleden sonra lomber laminektomi ameliyatı planlanmaktadır. Bn. Demir eşi ile birlikte emlak işi ile
ilgilenmektedir ve geçen aydan beri de düzenli olarak çalışamamaktadır. Bn. Demir sağ kalçasından sağ
ayağına doğru yayılan keskin ve yanıcı özellikte ağrı deneyimlemektedir ve ağrısı oturur pozisyonda iken
artmaktadır. Hastanın yaşam bulguları; vücut sıcaklığı 37,30C, nabızı 84/dk., kan basıncı 138/82 mmHg ve
solunumu ise 24/dk. olarak belirlenmiştir.
Tanılama Kriterleri*
Hastanın beden hareketlerinin gözlenmesi.
Hastanın yüz ifadesinin gözlenmesi.
Hastaya en kötü ağrı şiddetinin sorulması.

Bulgular/Tanımlayıcı Özellikler
Hasta sağ ayağına doğru hafif topallamaktadır. Yatak
içinde yavaş bir şekilde hareket edebilmektedir.
Hasta
oturur
pozisyona
geçtiğinde
yüzünü
buruşturmaktadır.
Hastanın en kötü ağrı değeri 8 ya da 9 şiddetindedir (010 skala).

*Tanımlayıcı özellikler siyah karakter ile belirtilmiştir.

Hemşirelik Tanısı: Spinal sinirlere bası ile ilişkili akut ağrı
Planlama
Amaç/Hedef
Hastanın ameliyat öncesi
kontrol altına alınması.

Girişimler (NIC)

dönemde

ağrısının

Beklenen Sonuçlar (NOC)
Ağrı Kontrolü
Hastanın 4 ya da daha az şiddette ağrı ifade etmesi (0-10
skala)
Hastanın dönme ya da pozisyon değiştirme sırasında
daha az rahatsızlık durumuna işaret eden yüz ifadesi
belirtmesi.

Açıklama
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Analjezik İlaçların Uygulanması
Hasta analjezik ilaçların etkililiği ile ilgili olumlu
beklentiler bildirir.
Hasta dönme/pozisyon değiştirmeden ve ağrı
şiddeti artmadan 30 dk. önce analjezik ilaç verilir.
Ağrı Yönetimi
Hasta odasındaki çevresel faktörler (aşırı ses, ışık,
sıcaklık vb.) azaltılır.
Hastanın rahatsızlık durumunu azaltan uygulamalar
hakkında bilgi alınır.
Progresif Kas Gevşemesi
Hasta progresif kas gevşemesi konusunda teşvik
edilir.
Hasta bu girişimlerin uygulanması konusunda
eğitilir ve teşvik edilir.

Değerlendirme

Hastanın ilaçlara olumlu yanıt vermesini sağlar.
Hasta hareket ettiğinde ilaçların emilimi de en üst
seviyeye ulaşır.
Uygun duyusal uyarılar ağrı algısını azaltır.
Hastanın ilgi alanlarının belirlenmesi ağrı ile baş etmeyi
ve değerlendirmeyi kolaylaştırır.
Gevşeme egzersizleri ağrı başladığında bireysel kontrolü
sağlar, ağrı algılanmasında duyusal, duygusal ve
davranışsal algıyı azaltır.

Hemşirelik Girişimleri
Analjezik ilaç uygulamasından 30
dk. sonra hastaya ağrı şiddeti
sorulur.

Hasta Yanıtları/Bulgular
Bn. Demir 0-10 skalasına göre 5
şiddetinde ağrı ifade etti.

Hastanın yüz ifadesi gözlenir.

Bn. Aynur’da gevşemiş yüz ifadesi
gözlendi.

Hedeflerin Başarısı
Ağrı şiddeti azaltıldı, planlanan
hedefe ulaşmada daha fazla
nonfarmakolojik
girişim
uygulamasına gereksinim vardır.
Hastanın konfor düzeyi arttırıldı.

Kurumsal Bakım Planları
Kurumsal bakım planları, hastanın yasal medikal kayıtlarını içerir. Birçok hastane
halen yazılı bakım planlarını (kardex) kullanmaktadır. Kardex, hastanın gereksinimleri olan
hemşirelik bakımının belli bir kısmını içeren ve kolaylıkla doldurulabilen formlara verilen
isimdir. Bu formlar kurumlar arasında farklılık gösterebilir.
Hemşirelik bakım planın odağı hastanın gelişen durumuna göre farklılık gösterir.
Örneğin; hemşirelik bakım planı evde bakıma yönelik uzun dönemli bakım gereksinimlerini
içerebilir. Bu planda, hasta dışında hasta bakımında rol alan yakınlarını da kapsayan
girişimlere de yer verilebilir. Günübirlik cerrahi girişim deneyimleyen hastanın bakım planı
hastanın kısa dönemli bakım gereksinimlerini (derlenme odasındaki iyileşme süreci ve evdeki
öz-bakım gereksinimleri vb.) kapsarken; uzun dönemli bakıma gereksinimi olan hastanın
bakım planı ise rehabilitasyon sürecine kadar çok geniş yelpazeyi içermelidir.
Bilgisayar Temelli Bakım Planları
Günümüzde birçok sağlık bakımı kurumunda, elektronik sağlık kayıtları ve
dökümantasyon sistemleri bulunmaktadır. Bazı bilgisayar programları hemşirelik bakım
planlarına göre yapılandırılmıştır. Bu programlar, hemşirelerin hastalarının bireysel
özelliklerine göre hazırlayabilecekleri ve hemşirelik tanıları üzerine temellenmiş örnek bakım
planları da bulunmaktadır. Örneğin; bu program sayesinde belirlenen hemşirelik tanıları
seçilerek, o tanılara yönelik hazırlanmış örnek amaç/hedef, beklenen sonuçlar ve
girişimlerden hastaya uygun bir plan hazırlanabilir.
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Toplum Temelli Bakım Planları
Bu bakım planları, yataklı tedavi kurumları, toplum sağlığı merkezleri ve evde bakım
gibi hemşirelik bakımında benzer ilkelerin kullanıldığı birimlerde kullanılır. Bununla birlikte
bu planlar, toplum, evde bakım ve aile değerlendirmesi gibi oldukça kapsamlıdır. Bu planlar
ayrıca (1) hasta/ailesinin gerekli bakım uygulamaları ve dikkat edilmesi gereken önlemler
hakkındaki eğitimi, (2) uygulanması gereken bakımın hasta/ailesinin yaşamına nasıl dahil
edileceği, (3) zaman içinde artan bakım gereksinimlerine karşı hasta/ailenin nasıl bir yol
izleyeceği gibi konuları kapsayabilir. Son olarak bu planda hemşire, hasta/ailesinin beklenen
sonuçlara göre değerlendirme kriterlerine yer verilmelidir.
Kritik Bakım Haritaları
Kritik bakım haritaları ise, belli bir hastalık ya da duruma özgü sağlık bakımı
çalışanlarının tümünün kullanabileceği hasta gereksinimine göre tedavi ve girişimleri içerir.
Birçok bakım haritaları, hemşirelik dışındaki tıbbi tanılar üzerine temellenmiştir, fakat
duruma özgü hemşirelik tanı ve girişimleri de kapsar. Örneğin, kolon rezeksiyonu ameliyatı
olan bir hastanın bakım haritası, hastanın günlük durumu, konsültasyon raporları, yapılan
uygulamalar, taburculuk ve sonrası eğitim planı gibi çok çeşitli konuları kapsayabilir. Bu
bakım haritaları tüm sağlık bakımı ekibi üyelerini kapsadığından bakımda devamlılık sağlanır.
Ayrıca bakım haritası kullanan hemşire ve diğer sağlık bakımı çalışanları hastanın
durumundaki değişimleri/gelişmeleri izleyebilirler.

13.2. Hemşirelik Sürecinin Uygulama Aşaması
Uygulama aşaması, planlanan hemşirelik bakımının uygulamaya aktarıldığı aşamadır.
Hemşirelik tanılarına yönelik geliştirilmiş bakım planı ile hemşire, bireyin optimal sağlık
düzeyine ulaşmasını sağlayacak hemşirelik girişimlerini başlatır. Planlanan bakım, bireyin özbakımını güçlendirmesine imkân verdiği sürece başarılı olur. Bakım planının başarılı
olabilmesi için aile üyelerinin de diğer sağlık ekibi üyeleri gibi bakıma katılmaları gerekir.
Hemşirelik bakımının güvenli ve etkin bir biçimde verilebilmesi için, hemşirenin
mesleki bilgisinin, deneyiminin, entelektüel ve kişiler arası ilişki kurma becerilerinin bir arada
olması gerekir. Hemşirenin uyguladığı girişimler, bireyin sorunlarına etkili yaklaşım getiren,
güncel, geçerli ve kanıta dayalı uygulamalar olmalıdır. Girişimler birey, aile ve topluma
yönelik doğrudan ya da dolaylı bakım uygulamalarını içerir. Ağız bakımı, pozisyon
değiştirme, ilaçların verilmesi gibi uygulamalar birey ile ilişkili doğrudan uygulamalardır.
Bireyin çevresinin düzenlenmesi, enfeksiyonu önlemeye yönelik girişimler, kayıtlar,
disiplinler arası iletişim vb. birey ile doğrudan ilişkili olmayan ancak birey yararına yapılan
doğrudan uygulamalardır.

13.2.1. Hemşirelik Bakımı Uygulama Becerileri
Hemşireler, doğrudan ve doğrudan olmayan hemşirelik bakımı girişimlerini
uygularken bilişsel beceriler, iletişim becerileri ve psikomotor becerilerini kullanırlar.
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Bilişsel beceriler; hemşirelik sürecinde eleştirel düşünmenin uygulanmasını içerir.
Herhangi bir girişimi uygulamak, klinik karar verme becerisini gerektirir. Bu durum hiçbir
hemşirelik girişiminin otomatik ve standart olmadığını gösterir. Hemşireler sürekli olarak
bireysel hemşirelik bakımının uygun olup olmadığını düşünmeli ve tahmin etmelidirler. Daha
önceki bilgi ve deneyimleri kullanmayı, kavramlar ve durumlar arasında ilişkiyi kurmayı
öğrenmelidirler. Örneğin; spinal kordun anatomisi, spinal yaralanmanın fizyo-patolojisi ve
normal ağrı mekanizmasını bilen bir hemşire, bireyden veri toplarken bu bilgilerini kullanır.
Hangi hareketin ağrıyı arttırıp azalttığını gözler, akut ağrıyı analjezik ile giderir, daha sonra
bireyin konforunu sağlamak için ağrıyı azaltacak invaziv olmayan girişimlere odaklanır vb.
İletişim becerileri; etkili hemşirelik uygulamaları için önemlidir. Hemşire birey ve
ailesiyle güvene dayalı bir iletişim kurmalıdır. İyi iletişim, işlemler hakkında bilgi vermeyi,
bireyin emosyonel gereksinimlerini desteklemeyi, etkili eğitimi sağlar. Sağlık ekibinin bir
üyesi olarak hemşire, bireyin sorunlarını ve gereksinimlerini diğer sağlık ekibi üyeleri ile
akıllıca ve zamanında paylaşabilmelidir.
Psikomotor beceriler; bilişsel ve motor aktivitelerin birleşimini gerektirir. Örneğin;
hemşire enjeksiyon yaparken anatomi ve fizyolojiyi (bilişsel), enjeksiyon uygulama
basamaklarını (motor) çok iyi bilmelidir. Hemşirenin gerekli psikomotor beceriyi
kazanabilmesi için öncelikle interaktif öğrenme yöntemlerini kullanarak laboratuvarda bazı
uygulamaları yapması gerekir. Daha sonra zamanla daha doğru, daha sakin ve güvenli
uygulama yapabilecektir. Bireyin güvenini kazanabilmek için bu çok önemlidir.

13.2.2. Uygulama Süreci
Hemşirelik sürecinin uygulama aşamasına başlamadan önce hemşire bireyi ve bakım
planını yeniden gözden geçirir, öncelikleri belirler, araç gereci, çevreyi düzenler, bireyi
hazırlar, komplikasyonları önceden tahmin eder, önler ve hemşirelik girişimlerini uygulamaya
koyar.
•

Bireyin yeniden değerlendirilmesi ve bakım planının gözden geçirilmesi

Değerlendirme, birey ile hemşirenin her etkileşiminde oluşan, devamlı bir süreçtir.
Değerlendirme sırasında hemşire, bireyden yeni bilgiler topladıysa ya da yeni bir
gereksinimini belirlediyse bakım planında değişiklikler yapar. Yeniden değerlendirme,
hemşirelik girişimlerinin bireyin sağlık düzeyine uygun olup olmadığını belirlemek için
önemlidir. Hemşire bireyin durumunda ve hemşirelik tanısında değişiklik belirlediyse,
hemşirelik bakım planındaki girişimlerde de değişiklik yapması gerekir. Bu değişiklikler veri
toplama, tanılama ve planlama aşamalarının her birinde yapılır.
•

Önceliklerin belirlenmesi

Bireyin durumunda ani değişimler söz konusu olabileceği gibi, önceliklerinde de
değişimler olabilir. Önceliklerin belirlenmesinde;
•

Bireyin durumu,
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•

Toplanan verilerden elde edilen bilgiler,

•

Hemşirelik girişimleri için uygun kaynak ve zaman

•

Birey, ailesi ve diğer sağlık bakım üyelerinin görüşleri,

•

Hemşirenin bilgi ve deneyimleri, önemlidir.

Önceliklerin belirlenmesi hangi sorunun öncelikle ele alınması ve hangi hemşirelik
girişimlerinin öncelikle uygulanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olur. Öncelikler bir kaç
dakikada bir, saatte bir, günlük, haftalık ya da daha uzun sürelerde oluşturulabilir. Örneğin;
yoğun bakım ünitesinde yatan multiple travmalı bir bireyde önceliklerin her beş dakikada bir
değerlendirilmesi gerekebilir. Bu birey için hava yolu açıklığının, solunumun ve dolaşımın
sağlanması öncelikli gereksinimlerdir.
•

Araç gerecin düzenlenmesi ve bireyin hazırlanması

Kullanılacak malzemelerin, çevrenin ve bireyin hazırlanması, etkili bakımın
verilmesini ve zamanın etkili kullanılmasını sağlar. Çoğu hemşirelik uygulaması bazı araç
gerecin kullanılmasını gerektirir. Girişimlere başlamadan önce hangi araç gerece gereksinim
duyulduğu ve nasıl elde edileceği belirlenmelidir. Araç gereçler kolay ulaşılabilecek bir yere
yerleştirilmelidir. Yedek malzemeler açılmadan yedekte bulundurulmalı, işlem sonrası
açılmamış malzemeler depoya yerleştirilmelidir.
Bireyin bakım çevresinin güvenli ve uygulamanın etkili olmasını sağlayacak şekilde
düzenlenmesi gerekir. Bireyin güvenliği her zaman öncelikli konudur. Eğer bireyde fiziksel
yetersizlik ya da bilinç düzeyinde bozulma varsa yaralanmaların önlenmesi için çevre
düzenlemesinin yapılması gerekir.
Çevre düzenlemesi, bireyin hemşirelik uygulamalarından daha etkin yararlanmasını ve
bakıma katılmasını sağlar. Örneğin; bireyin dikkatini dağıtacak çevresel faktörler (gürültü,
kalabalık vb.) azaltıldığında eğitim fırsatları artacak, yeterli aydınlatma sağlandığında
hemşirelik uygulaması daha doğru yapılacaktır.
Uygulamaya başlamadan önce bireyin fiziksel ve psikolojik olarak mümkün
olduğunca rahat olması sağlanmalıdır. Bulantı, yorgunluk ya da ağrı bireyin
konsantrasyonunu bozan semptomlardır. Bireyin ağrısı varsa bir ağrı kesici verilmeli, yorgun
ise bir süre dinlenmesi sağlanmalıdır.
Bireyin katılımını gerektiren durumlarda bireyin konforunun belirlenmesi gerekir.
Semptom olmasa da bireyin uygulama sırasında fiziksel olarak hazır olması sağlanmalıdır.
Örneğin; çevre düzenlendikten, boşaltım gereksinimi karşılandıktan, uygun pozisyon
verildikten sonra uygulamaya başlanmalıdır. Bireyin yeterli hazırlanması, hemşirelik
girişimlerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlar.
•

Komplikasyonların önceden tahmin edilmesi ve önlenmesi
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Bazı durumlar bireyde komplikasyon gelişimine yardımcı olur. Örneğin; diyabeti olan
yaşlı bir birey kalça protezi ameliyatı geçirdiğinde, bir süre hareket kısıtlaması yaşayacağı
için basınç yarası gelişme riski olacaktır. Benzer şekilde obez bir birey abdominal cerrahi
geçirdiğinde yara iyileşmesinde gecikme, fistül ya da yarada açılma görülebilecektir.
Hemşirenin fizyo-patoloji bilgisi ve daha önceki deneyimleri komplikasyon riskini tanılamada
yardımcı olacaktır. Kapsamlı ve sürekli tanılama bireyin risk durumunu ortaya koyacaktır.
Komplikasyonların önlenmesinde ya da en aza indirgenmesinde bilimsel yönergelerin
uygulanması önemlidir. Örneğin; ameliyat sonrası kontrol edilemeyen ağrısı olan obez bir
birey, pozisyon değiştirmek istemeyebilir. Bu durumda hemşire ağrıyı hafifletmeye yönelik
girişimleri uygular, daha sonra basıncı azaltmak amacı ile pozisyonunu değiştirir. Eğer
pozisyon değiştirme güçlüğü varsa basınç azaltan araçları kullanması gerekir.
Bazı hemşirelik girişimleri de komplikasyon gelişimine neden olabilir. Örneğin;
nazogastrik tüpü olan bireyde aspirasyon riski vardır. Bu durumda tüp ile beslerken bireye
oturur pozisyon verilmelidir.
•

Hemşirelik Girişimlerini Uygulama

Doğrudan Bakım Uygulamaları
Hemşireler doğrudan bakım uygulamalarında bireyin inançlarına, değerlerine,
beklentilerine ve kültürüne duyarlı bir şekilde hareket etmelidirler.
Günlük aktiviteleri gerçekleştirmede yardımcı olma: Hareket kısıtlaması,
yorgunluk, konfüzyon, ağrı gibi nedenlerle bazı bireyler günlük aktivitelerini
gerçekleştirmede yardıma gereksinim duyabilirler. İki bacağı alçıda olan bir bireyin hareketi
geçici olarak kısıtlanır. Bu dönemde beslenme, boşaltım, hareket, kişisel hijyen gibi
aktivitelerde yardıma gereksinimi olur. Ancak alçılar çıkarıldıktan sonra birey yavaş yavaş
eski gücünü kazanır ve bağımsız hale gelir.
Bakım verme: Bireyin pozisyonunu değiştirme, üriner kateterizasyon, eklem açıklığı
egzersizlerini uygulama, kişisel hijyen uygulamaları gibi uygulamalardır. Hemşirelerin bu
işlemleri uygulayabilmeleri için özel bilgi ve beceriye gereksinimleri vardır. Hastanede her
gün birçok uygulama yapılmakta, ancak birçoğu zamanla değişmekte ve yeni bilgi ve
beceriler gerektirmektedir. Örneğin; bir pansuman değişiminde birey için en uygun pansuman
materyalini, solüsyonunu seçmek gerekebilir. Hemşire bu durumda eleştirel düşünme ve karar
verme yeteneğini kullanır.
Acil girişimlerde bulunma ve önlemler alma: Bireyin fizyolojik ya da psikolojik
olarak yaşamının tehlikede olduğu durumlarda alınan önlemlerdir. Önlemler; acil ilaçların
uygulanması, kardiyopulmoner canlandırma, konfüze bireyi yaralanmadan koruma gibi
önlemleri içerir.
Danışmanlık: Bireye problem çözme becerilerini kazandırarak, stresle baş etme
yöntemlerini kullanmada ve kişiler arası ilişkileri geliştirmesinde yardımcı olmayı içerir.
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Örneğin; terminal dönemde ya da kronik hastalıkla karşı karşıya olan bireyde danışmanlık
emosyonel, entelektüel, spiritüel ve psikolojik desteği, aynı zamanda bireylerin var olan
seçenekler içinde hangisinin daha uygun olduğuna karar vermesine yardımcı olmayı da içerir.
Birey alternatifleri değerlendirebildiği zaman stresle daha iyi mücadele edebilmektedir.
Eğitim: Hemşirenin önemli bir sorumluluğudur. Danışmanlık ve eğitim birbiriyle çok
yakından ilişkilidir. Her ikisi de bireyde değişim meydana getirmek için iletişim becerilerini
kullanmayı gerektirir. Bununla birlikte danışmanlıkla bireye yeni tutum ve davranışlar,
eğitimle yeni bilgi ve psikomotor beceriler kazandırılır.
Hemşireler, bireyin eğitim gereksinimlerini ve eğitime hazır oluş durumunu
belirlemekten sorumludurlar. Bireyin öğrenme yeteneği ve istekliliğini etkileyen sosyal ve
kültürel faktörlerin farkında olmalıdırlar.
Birey İle Doğrudan İlişkili Olmayan Bakım Uygulamaları
Bu tür bakım uygulamaları doğrudan bakım uygulamalarını destekleyen aktivitelerdir.
Bireyin bakım, tanı ve tedavi uygulamaları ile ilgili hazırlıkların yapıldığı, gerekli
randevuların alındığı ve görüşmelerin yapıldığı ya da yapılan girişimlerin kayıt edildiği
uygulamaları kapsamaktadır. Hemşireler zamanlarının büyük kısmını dolaylı bakım
uygulamalarına ayırmaktadırlar. Ancak örneğin; diğer sağlık ekibi üyelerine hasta birey
hakkında bilgi verilmesi, doğrudan bakım uygulamalarının planlanması, koordine edilmesi ve
doğru kaynaklarla verilmesini sağlar.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
-

Acaroğlu, R.,Şendir, M., Kaya, H. Hemşirelik Süreci.Ed: K. Babadağ, T. Aştı:
Hemşirelik Esasları Uygulama Kitabı. İstanbul:İstanbul Medikal Yayıncılık Ltd., Şti, 2008.
-

Birol, L. Hemşirelik Süreci, 8. Baskı, İzmir: Etki yayınevi, 2007.

-

Şendir, M., Büyükyılmaz, F. Planlama. Ed: Aştı T., Karadağ A. Hemşirelik
Bilimi ve Sanatı. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık, 2012.
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Uygulama Soruları
1)
Planlama aşamasında dikkat edilmesi
hastalarınızın bakım önceliklerini değerlendiriniz.

gereken

noktaları

düşünerek

2)
Hedef ve beklenen sonuçlarınızı taşıması gereken özellikler açısından
değerlendiriniz.
3)

Hemşirelik uygulamalarının hemşirelik rolleri ile arasındaki ilişkisini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Planlama aşaması hemşirelik sürecinin en önemli aşamalarından biridir. Bu aşamada
önceliklerin belirlenmesi, hedef ve beklenen sonuçların belirlenmesi planlamanın temelini
oluşturmaktadır. Önceliklerin belirlenmesinde, yaşamı tehdit eden durumlar (hava yolu
problemleri gibi…), birey için önemli olan durumlar (akut ağrı gibi…), kısa sürede müdahale
edilmesi gereken durumlar (diyabetik hastaya insülin uygulanması) dikkate alınmalıdır. Amaç
/hedef/ beklenen sonuçlar, beklentilerin ifadesi olup bireyin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor
alanlarındaki değişimleri gösterir. Beklenen sonuçlar, hemşirelik bakım girişimleri
sonucunda, bireyin bakım sorununun çözümüne ilişkin beklentilerdir. Hedef ise hemşirelik
girişimleri sonucunda daha genel beklentidir. Birey merkezli hedef, özel ve ölçülebilir bir
davranış veya bir bireyin en yüksek iyilik düzeyi veya fonksiyonlarındaki bağımsızlığı
yansıtan yanıttır. Hedef ve beklenen sonuçları birlikte ifade etmek için bir format kullanılır.
Genellikle her ikisinin de bulunduğu tek bir ifade tercih edilir. Hedef ve beklenen sonuçların
yazılmasında yedi anahtar nokta bulunmaktadır: birey-merkezli, tekil,
gözlenebilir,
ölçülebilir, zaman sınırlı, karşılıklı ve gerçekçi olmasıdır. Hemşirelik girişimleri, beklenen
hasta sonuçlarına temellenerek belirlenmeli ve planlanmalıdır. Planlama aşamasında hemşire
bireyin, mevcut sağlık durumunu geliştirecek hedefleri ve beklenen sonuçlara ulaştıracak
girişimleri seçer. Planlanan bu girişimlerin uygulanması ise; hemşirelik sürecinin “uygulama”
aşamasında gerçekleştirilir. Hemşire tarafından başlatılan girişimler; bağımsız hemşirelik
girişimleridir. Diğer sağlık bakımı ekibi üyeleri tarafından başlatılan girişimler; işbirliği ile
yapılan hemşirelik girişimleridir. Ortak ya da birbiri ile ilişkili girişimler ise; sağlık bakımı
ekibi üyelerinin ortak bilgi ve becerilerinin bir arada uygulanmasını gerektirir. Hemşire
girişimleri seçtikten sonra bakım planın yazılması çok önemlidir. Yazılı bir bakım planı,
hemşirelik bakımı koordinasyonunu, bakımın devamlılığını ve değerlendirme aşamasında
kullanılacak olan beklenen sonuçları içeren önemli bir kılavuzdur.
Uygulama aşaması, planlanan hemşirelik bakımının uygulamaya aktarıldığı aşamadır.
Hemşireler, doğrudan ve dolaylı hemşirelik girişimlerini uygularken bilişsel beceriler, iletişim
becerileri ve psikomotor becerilerini kullanırlar. Uygulama aşamasında, önceliklerin
belirlenmesi, araç gerecin düzenlenmesi ve bireyin hazırlanması, komplikasyonların önceden
tahmin edilmesi ve önlenmesini içerir.
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Bölüm Soruları
1)
Aysun Hemşire, hastasını kolorektal tümör ameliyatı sonrası derleme
odasından servise kabul etmiştir. Yapılan ilk tanılama sonrasında hastanın abdominal yara
örtüsü, intravenöz (IV) infüzyon ve drenaj tüplerinin takibi gerektiği belirlenmiştir. Hastanın
ağrısı vardır ve bağırsak fonksiyonları başlayana kadar bir şey yiyip-içmemesi gerekmektedir.
Hemşire Aysun’ nun planlayacağı bakımda aşağıdaki durumlardan hangisi /hangileri
önceliklidir?
I.

Hasta yakınlarının ziyaretinin planlanması

II.

Hastanın ağrı kontrolünün yapılması

III.
Hastanın kan basıncında düşme gibi yaşam bulguları değişikliklerinin takip
edilmesi
IV.
Aysun Hemşirenin servis sorumlusuna hastasının durumu hakkında vardiya
bitiminde rapor vermesi
V.
a) I-V

Hastanın banyosunun yaptırılması
b) II-III

c) I-II-III

d) VI-V

e) I-IV

2)
Aysun Hemşire hastasının çağırma zilinden uyarı aldı. Hasta odasına
girdiğinde, drenaj tüp bağlantısının kapalı olduğunu, IV infüzyon sıvısında 100 ml. mayi
kaldığını ve hastanın yan tarafına dönmek istediğini belirlemiştir. Bu durumda Aysun
Hemşire öncelikli olarak ne yapmalıdır?
a)

Drenaj tüpünü yeniden bağlamak

b)

IV pansuman örtüsünü gözlemlemek

c)

Hastanın rahatını sağlayarak, yan yatmasına destek olmak

d)

Hemşire bankosuna giderek bir sonraki IV infüzyon torbasını almak

e)

Hastanın kan basıncını ve nabzını kontrol etmek
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3)
Aysun Hemşire hemşirelik bakım planında hastası için, beklenen hasta
sonuçlarını planlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi doğru olarak yazılmış beklenen hasta
sonucudur?
I.

Taburculuk zamanına kadar hastanın ateşi yükselmeyecek

II.

Ameliyat sonrası 3.güne kadar IV infüzyon bölgesinde flebit olmayacak

III.
Her 2 saatte bir derin solunum egzersizleri için spirometre uygulamasına teşvik
edilecek
IV.
Ameliyat sonrası 1.günde ağrı ifade eden hasta daha rahat pozisyon
değiştirebilecek
V.
a) I-II

Ameliyat sonrası 2. günde ağızdan beslenebilecek
b) I-III

c) I-III-IV

d) III-IV-V

e) IV-V

4)

Aysun Hemşire’nin beklenen sonuçlar için zamanı sınırlıdır. Bu zaman dilimi

a)

Öncelikli olan beklenen sonuçları belirlemelidir

b)

Girişimleri tamamlamak için gereken zamanı belirlemelidir

içinde:

c)
Aysun Hemşire hastasına bakım vermek için programında ne kadar süresi
olduğunu belirlemelidir
d)

İstenilen sonuçlara ulaşmada hastadan beklenen zaman belirlenmelidir

e)

Yukarıdakilerin hiçbiri yapılmamalıdır

5)
Hasta birey merkezli hedefler, belirli ve ölçülebilir davranış ya da yanıtları
içerir. Bu durum:
a)

Hekimin hastası için belirlediği hedeflerdir

b)

Sağlık bakımı girişimleri için hastanın hedefleridir

c)

Benzer sorunları olan başka bir hasta paylaşımlarıdır

d)

Hastanın olası en üst iyilik ve bağımsızlık fonksiyonlarıdır

e)

Yukarıdakilerin hiçbiri değildir
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6)

Hemşire beklenen sonuçları ölçülebilir ifadelerle kayıt etmelidir. Örneğin:

a)

Hastanın ağrısı olmayacak

b)

Hasta daha az şiddette ağrı deneyimleyecek

c)

Hasta her 4 saatte bir ağrı kesici alacak/isteyecek

d)
Hasta VAS ağrı değerlendirme cetveline (0-10) göre 4 ya da daha az şiddette
ağrı deneyimleyecek
e)

Hasta yakınları hastanın daha az ağrı deneyimlediğini bildirecek

7)
Aysun Hemşire’nin hastası ameliyat sonrası dönemde bulantı ve abdominal
distansiyon deneyimlemektedir. Aysun Hemşire aşağıda belirtilen girişimleri belirlemiştir. Bu
girişimlerden hangisi bağımsız hemşirelik girişimi örneğidir?
I.

Sık aralıklarla ağız bakımı vermesi

II.

Saatte 100 ml. IV infüzyonu uygulaması

III.

Rektal supozituvar uygulaması

IV.

Diyetisyen ile işbirliği yapıp, hastanın alması gereken besinleri belirlemesi

V.

Kusmayı uyaracak, istenmeyen görsel uyarı ve kokuları kontrol altına alması

a) II-III-IV

b) II-IV

c) III-V

d) I-II-V

e) I-V

8)

Ortak/kollaboratif girişimler:

a)

Hemşire ve hasta arasındaki girişimlerdir

b)

Hekim ve hemşire arasındaki girişimlerdir

c)

Hekim ve hasta arasındaki girişimlerdir

d)

Birçok sağlık bakımı profesyoneli arasındaki girişimlerdir

e)

Yukarıdakilerin hiçbiri değildir
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9)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan bakım uygulamasıdır?

a)

Bireyin pozisyonunu değiştirme

b)

Enfeksiyonu önlemeye yönelik girişimler

c)

Kayıtlar

d)

Disiplinler arası iletişim

e)

Koordinasyon

10)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hemşirede olması gereken uygulama becerilerinden

a)

Bilişsel beceriler

b)

İşletme becerileri

c)

İletişim becerileri

d)

Psikomotor beceriler

e)

Eğitim becerileri

Cevaplar: 1) b, 2) a, 3) a, 4) d, 5) d, 6) d, 7) e, 8) d, 9) a, 10) b
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14. HEMŞİRELİK SÜRECİ- DEĞERLENDİRME KAYIT VE RAPOR
ETME *

*

Bu bölüm, Doç.Dr.Hatice Kaya tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Değerlendirme
14.2. Değerlendirme Becerileri
14.3. Değerlendirme Türleri
14.4. Değerlendirme Süreci
14.5. Kayıt ve Rapor etme
14.6. Kayıtların Amaçları
14.7. Kaliteli Kayıt ve Doğru Raporlandırma İçin Dikkat Edilecek İlkeler
14.8. Kayıt Yöntemleri
14.9. Hemşirelik Kayıtlarında Bilgisayar Kullanımı
14.10. Raporlar
14.11. Rapor türleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Hemşirelik sürecinde “Değerlendirme Aşaması”nın önemini tartışınız.

2)

Hemşirelikte kayıt tutmanın amacını tartışınız.

3)

Hemşirelikte kullanılan kayıt yöntemlerini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik SüreciDeğerlendirme

Değerlendirme becerilerini
açıklar.

Hemşirelik SüreciDeğerlendirme

Değerlendirme türlerini bilir.

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik SüreciDeğerlendirme

Değerlendirme aşamasındaki
hemşirelik aktivitelerini
açıklar.

Okuyarak/Araştırarak

Kayıt ve rapor etme

Kayıt ve raporların amaçlarını Okuyarak/Araştırarak
ve tüm sağlık ekibi üyeleri
için önemini tartışır.

Kayıt ve rapor etme

Doğru kayıt ve raporlandırma
için dikkat edilmesi gereken
ilkeleri sıralar.

Okuyarak/Araştırarak

Kayıt ve rapor etme

Kayıtlarda bilgisayar
kullanımının yeri ve önemini
tartışır.

Okuyarak/Araştırarak

Kayıt ve rapor etme

Rapor türlerini sıralar.

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Bilgisayar kayıtları

•

Değerlendirme

•

Değerlendirme becerileri

•

Değerlendirme süreci

•

İletişim

•

Kayıtlar / kayıt formları

•

Kayıt türleri

•

Raporlar

336

Giriş
Değerlendirmede, planlanan girişimlerin uygulanması sonucunda belirlenen hedeflere
ulaşılıp ulaşılmadığına bakılır. Diğer bir deyişle değerlendirme; yapılan uygulamaların
sonuçlarının karşılaştırılması ve bir karara varılması olarak da tanımlanabilir. Hemşireler
hemşirelik girişimlerinin etkinliğini sistematik bir şekilde değerlendirirken bir çok beceriyi
kullanırlar.
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14.1. Değerlendirme
Değerlendirme, hemşirelik sürecinin son aşaması olarak görünse de her bir aşamada
yer alır. Bir önceki aşamada yapılan değerlendirme genellikle yeniden tanılama, tanı
oluşturma ve plan yapmayı gerektirir.
Bakım planında yer alan tanılar, beklenen hasta sonuçları ve hemşirelik girişimleri
değerlendirmeye rehberlik eder.
Değerlendirme yapmanın bazı nedenleri vardır. Bunlar;

Hemşirelik bakımı ile ilişkili karar vermeye yardımcı objektif ve subjektif
veriler toplamak,


Hemşirelik girişimlerine karşı bireyin davranışlarını değerlendirmek,



Belirlenen hedefler ile bireyin yanıtlarını değerlendirmek,



Hangi hedeflere ulaşıldığı veya hangi sorunların çözüldüğüne karar vermek,


Birey, aile, hemşire ve diğer sağlık ekibi üyelerinin sağlık bakımı kararlarına
ne derecede katıldığını belirlemek,

Hemşirelik bakımının kalitesini ve bireyin sağlık durumu üzerindeki etkisini
değerlendirmektir.

14.2. Değerlendirme Becerileri
Bakım standartlarını bilme; bakım standartları hemşirelik organizasyonları ya da
kurumlar tarafından hemşirelerin sorumluluklarını tanımlamak amacı ile oluşturulur. Bunların
bilinmesi, hemşirelik bakımını değerlendirebilmek için önemlidir.
Bireyin normal yanıtlarını bilme; hemşirenin fizyoloji, patoloji, biyokimya,
farmakoloji, psikoloji ve sosyoloji hakkındaki bilgisi bireyin normal yanıtlarını
değerlendirmede yararlı olacaktır. Hemşireler temel hemşirelik eğitimlerinde bu bilgileri
edinirler, ancak sürekli eğitimle her zaman kendilerini geliştirmelidirler.
Model ve kuramlar hakkında bilgi sahibi olma; hemşireler model ve kuramlar
hakkındaki bilgileri ile bakımın değerlendirmesini daha sistematik yapabilirler. Her bir model
belli bir hedefe yönelik girişimler tanımlar ve sonuçta bu girişimler bakımın
değerlendirilmesine yardımcı olur.
Hemşirelik girişimlerinin etkinliğini takip edebilme; hemşirelerin bakım planını
değerlendirmeye yönelik birey ve ailesinden objektif ve subjektif verileri toplayabilmesi için
görüşme tekniklerini ve fiziksel tanılama yöntemlerini çok iyi bilmeleri gerekir. İnspeksiyon,
palpasyon, perküsyon ve oskültasyon gibi fiziksel ve fonksiyonel tanılama yöntemleri
hemşirelik girişimlerinin etkinliğini değerlendirmeye yönelik veriler sağlar. Örneğin;
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“solunumda güçlük ile ilişkili gaz alışverişinde yetersizlik” tanısında bireyin akciğer
seslerinin oskültasyon ile dinlenmesi hemşirelik girişimlerinin etkinliği hakkında bilgi verir.
Hemşirelerin aynı zamanda laboratuar bulgularını yorumlayabilme bilgi ve becerisine
sahip olması gerekir. Örneğin; kan sayımı, arteriyel kan gazı ölçümü, rutin idrar testi,
hemşirelik girişimlerini değerlendirmeye yönelik önemli testlerdir. “Solunumda güçlük ile
ilişkili gaz alışverişinde yetersizlik” tanısı olan bireyde arteriyel kan gazı ölçümü hemşireye
solunum ve oksijenlenme durumu, metabolik durum ve aspirasyon gereksinimi hakkında bilgi
verir.
Yapılmış çalışma sonuçlarından haberdar olma; profesyonel hemşireler bireyi
tanılamada, hemşirelik tanısını oluşturmada, hedef ve hasta sonuçlarını belirlemede,
hemşirelik girişimlerini planlamada, en son bilgi ile hemşirelik bakımını uygulama ve
değerlendirmede daha önce yapılmış çalışma bulgularını kullanırlar.

14.3. Değerlendirme Türleri
Değerlendirme türleri; kriterlere, sıklığa ve zamana göre sınıflandırılabilir.
Kriterlere göre değerlendirme;
1-Yapı değerlendirmesi; verilecek sağlık bakımının organizasyonuna odaklanır.
İlkeler, prosedürler, mali kaynaklar, fiziksel imkanlar ve araç gereçler, personel sayısı ve
kalitesi hakkında bilgiye gereksinim vardır.
2-İşlev değerlendirmesi; verilen bakımın şekline, hemşire ve diğer sağlık bakım ekibi
tarafından gerçekleştirilen işlemlere, verilen bakımın uygun, eksiksiz, zamanında yapılıp
yapılmadığına odaklanır.
3-Sonuç değerlendirmesi; bireye verilen bakımdan sonra, bireyin sağlık durumunun
ölçülebilir ya da kanıtlanabilir olmasına odaklanır.
Sıklığa ve zamana göre değerlendirme;
1-Sürekli değerlendirmede, bireye uygulanan bakım sırasında sürekli değerlendirme
yapılır.
2-Aralıklı değerlendirmede, özel zaman aralıklarında değerlendirme yapılır.
3-Son değerlendirmede, bireyin sağlık durumu ve taburcu olurken var olan prognozu
tanımlanır.

14.4. Değerlendirme Süreci
Değerlendirme süreci 7 aşamadan oluşur.
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14.4.1. Hedefler ve Beklenen Hasta Sonuçlarının Yeniden Gözden
Geçirilmesi
Hedef ve beklenen hasta sonuçları, bireyin hemşirelik uygulamalarına yanıtını
değerlendirmek amacıyla kullanılır. Hedef; bireyin sağlık durumunun devamı ya da
hemşirelik tanısının çözümlendiğinin bir göstergesi olarak bireyde beklenen davranıştır.
Beklenen hasta sonuçlarının tümü karşılandığı zaman ortaya çıkan durumdur. “Akut ağrı”
tanısı olan bir bireyde amaç “bireyin ağrı kontrolünde başarılı olması” dır. Hedeflere ulaşmak,
Hemşirelik Girişimleri Sınıflama Sistemi’nde (NIC) yer alan gevşeme egzersizleri, ağrı
yönetimi, analjezik kullanımı gibi girişimlerin başarısına bağlıdır.
Hedefler, bazen de bazı rehber ve standartlar doğrultusunda belirlenebilir. Örneğin;
İnfüzyon Hemşireleri Birliği IV komplikasyonların önlenmesine yönelik bazı bakım
standartları belirlemiştir. Buna göre periferik IV kateter uygulayan bir hemşirenin
oluşturacağı amaç “IV bölgede flebit oluşmaması” olacaktır.
Beklenen Hasta sonuçları; Donabedian (1980) hasta sonuçlarını “bireyin sağlık
durumunda önceki ya da şimdiki sağlık durumuna göre olumlu ya da olumsuz sonuçlar”
şeklinde tanımlamıştır. Hemşireler hemşirelik sürecini uygularken, beklenen hasta sonuçları
hemşirelik bakımının olumlu ve ölçülebilir yanıtlarıdır. “Ağrının azalması”, “basınç yarası
gelişimi ve düşme oranının azalması” beklenen hasta sonuçlarına örneklerdir. Buna karşılık
hasta sonuçları hastanede uzun süre kalma, tekrarlanan hastane yatışları gibi tıbbi
girişimlerden de etkilenmektedir. Hasta sonuçları, bakımın hedeflerine ulaşmada yavaş yavaş
elde edilen sonuçlardır ve hemşirelik girişimlerinin etkinliğini gösterir. Bir hasta sonucuna
ulaşılması, hemşirelik tanısının ilişkili faktörünün ortadan kalktığını ifade eder.

14.4.2. Değerlendirmeye Yönelik Veri Toplama
Her bireyin, sağlık ekibi tarafından hedeflenen iyilik düzeyine ulaşıp ulaşmadığının
değerlendirilmesi önemlidir. Bireyin bakımdan beklentilerini belirleyebilmek için
“Bebeğinize evde bakım hakkında yeterli bilgiyi aldınız mı? gibi sorular sorulabilir. Bu
değerlendirme düzeyi, bireyin bakımdan memnuniyetini belirlemek için önemlidir. Bireyin
yanıtlarını ve beklentilerini değerlendirmek için uygun değerlendirme ölçütleri
kullanılmalıdır.
Bireyin hemşirelik bakımına yanıtlarını değerlendirmek bazı beceri ve tekniklerin
ölçülmesini gerektirir (Örneğin; akciğerlerin dinlenmesi, bireyin cildinin gözlenmesi, bireyin
duygularının tartışılması, bireyin becerilerinin gözlenmesi vb). Aslında değerlendirme
ölçümleri, tanılama ölçümleri ile aynıdır. Fakat değerlendirme ölçümleri bireyin durumu ve
gelişimi hakkında karar verir ve bakımın sonunda yapılır. Tanılamada herhangi bir sorun olup
olmadığı, değerlendirmede ise belirlenen sorunun aynı şekilde devam edip etmediği belirlenir.
Değerlendirmede en önemli kaynak bireyin kendisidir. Bununla birlikte bireyin ailesi ve diğer
bakım vericilerden veri toplanabilir.
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14.4.3. Verilerin Özetlenmesi ve Tartışılması
Bireyin durumunda iyileşme olup olmadığına karar verebilmek için beklenen hasta
sonuçları ile değerlendirme ölçütlerini karşılaştırmak gerekir. Bulguları yorumlarken bireyin
davranışsal yanıtları ile fizyolojik belirti ve bulguları karşılaştırılır. Beklenen ve gerçek
bulgular bireyin durumu ve meydana gelen değişimler hakkında bilgi verir. Bakımda
beklenen hasta sonuçlarına ulaşılıp ulaşılmadığını doğru belirleyebilmek için;
1-Bireyde beklenen davranış ya da cevabı tam olarak belirleyebilmek için sonuç
kriterleri test edilir.
2-Bireyin gerçek davranış ve yanıtları tanımlanır.
3-Oluşturulmuş sonuç kriterleri, gerçek davranış ve yanıtlar karşılaştırılır.
4- Oluşturulmuş sonuç kriterleri, gerçek davranış ve yanıtlar arasındaki kararlılığın
derecesi muhakeme edilir.
5-Eğer uzlaşma yoksa bariyerler nelerdir? Niçin uzlaşma olmuyor? Sorularına yanıt
aranır.
Her bir hasta sonucunun değerlendirildiğinden emin olunmalıdır. Eğer bireyde
beklenen sonuçlara ulaşıldıysa, girişimlere devam edilmez. Eğer hasta sonuçlarına
ulaşılamadığına karar verilirse, tekrar tanılama yapılması ve planının yeniden gözden
geçirilmesi gerekir.
Değerlendirme sonuçları şunlardan biri olabilir;
-Hedefler gerçekleştirilmiştir ve ek bir uygulamaya gerek yoktur.
-Hedefler kısmen gerçekleştirilmiştir ve uygulamaya devam edilmelidir.
-Hedefler gerçekleştirilmemiştir.
Değerlendirme sonucunda hedeflere ulaşılamadığı durumlarda olası nedenler olarak;
-Verilerin eksik toplanması,
-Bireyin sorunlarını belirlemede eleştirel düşünülmemesi,
-Uygun olmayan tanı seçilmesi,
-Hedeflerin gerçekçi olmaması,
-Yanlış yöntem seçimi,
-Planlanan girişimlerin bireye ya da durumuna uygun olmayışı,
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-Bireyin uygulamaya dahil edilmemesi,
- Planlanan girişimlerin eksik uygulanması,
-Bireyin durumunda beklenilmeyen değişikliklerin olması,
-Bireyin uygulamalara cevabının yetersiz değerlendirilmesi,
-Diğer sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yapılmaması düşünülebilir.

14.4.4. Verilerin Kayıt Edilmesi
Değerlendirmenin en önemli bölümü kayıt ve raporlardır. Hemşirelerin klinik karar
verebilmesi için doğru hasta kayıtlarının olması gerekir. Hemşireler bireyin girişimlere karşı
yanıtlarını kayıt ederken her zaman aynı değerlendirme ölçütlerini kullanmalıdırlar. Amaç,
değerlendirme verilerine göre bireyin durumunda gelişme olup olmadığını açıkça tartışmaktır.
Yazılı hemşirelik notları, tanılama bulguları, her vardiya değişiminde hemşireler arasında
paylaşılır.

14.4.5. Bakım Planının Yeniden Gözden Geçirilmesi
Beklenen hasta sonuçları değerlendirilir ve bakımın hedeflerine ulaşılıp
ulaşılmadığına, sonra da bakım planında düzenleme yapma ihtiyacı olup olmadığına karar
verilir. Karşılanmayan ya da kısmen karşılanan hedeflere yönelik girişimlerin devam etmesi
gerekir. Bireyi yeniden değerlendirdikten sonra hemşirelik tanılarına yönelik hedefler,
beklenen hasta sonuçları ve girişimlerde değişiklik yapılmalıdır. Aynı zamanda önceliklerin
de tekrar tanımlanması gerekir.

14.4.6. Bakım Planının Sona Ermesi
Beklenen hasta sonuçlarına ve hedeflere ulaşıldığına karar verildiğinde bu konunun
birey ile paylaşılması gerekir. Eğer hemşire ve birey aynı fikirde ise, bakım planının bu
bölümüne son verilir. Bu durumun kayıt edilmesi, diğer hemşirelerin de bu konuda
bilgilendirilmesini sağlar.

14.4.7. Bakım Planının Değiştirilmesi
Hedeflere ulaşılamadığı zaman etkileyen faktörlerin belirlenmesi gerekir. Bireyin
genel durumunda, gereksinimlerinde ve yeteneklerindeki değişimler bakım planında
değişiklik yapmayı gerektirir. Örneğin; kendi kendine insülin uygulamayı öğretirken hemşire
bireyin bir ilacın yan etkisi olarak titrediğini fark eder ve hasta enjeksiyonu güvenli bir
şekilde uygulayamaz. Sonuçta “ hasta insülin enjeksiyonunu doğru bir şekilde hazırlar” ve
“hasta insülin enjeksiyonunu güvenli bir şekilde uygular” hedeflerine ulaşılamaz. Bu durumda
hemşire aile üyelerine ilaç hazırlama ve uygulamayı öğretmeye yönelik yeni hedefler ve
girişimler planlamak zorundadır.
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Hedeflere ulaşamamaya bağlı zaman kaybı, hemşirenin karar verme yeteneğindeki
yetersizlik ya da hemşirelik sürecinin her bir aşamasında izlenen adımlardaki başarısızlıktan
kaynaklanır. Genellikle hastaların birden fazla ve kompleks sorunları vardır. Her zaman bazı
konularda yanlış karar verilebileceğini unutmamak gerekir. Hedeflere ulaşmada bir hata
olduğu zaman hemşirelik tanısına tekrar geri dönmek gerekir. Bireyi yeniden tanıladıktan
sonra doğru hemşirelik tanısı, yeni hedefler, beklenen hasta sonuçları ve girişimleri
belirlemek gerekir.

14.5. Kayıt ve Rapor Etme
Yetkili bireyler tarafından gerektiğinde etik ve yasal açıdan kullanılan yazılı ya da
basılmış kanıtların kaydı olan her şeye kayıt denir. Birey ile ilişkili kayıtlar hemşirelik
uygulamalarının temelini oluşturur. Hemşirelik kayıtları doğru, kapsamlı, gerçekçi olmalı ve
bireyin yanıtlarını göstermelidir. Etkili kayıtlar bireye verilen bakımın sürekliliğini sağlayarak
bakımın kalitesini arttırır, zaman kaybını önler ve hata riskini en aza indirir.
Bireye verilen bakımın kalitesi sağlık ekibi üyelerinin birbiriyle iletişimine bağlıdır.
Hasta ile ilgili tutulan kayıt ve raporlar bu iletişimi sağlayan önemli araçlardır. Hemşireler
hasta ile ilgili bilgileri diğer sağlık ekibi üyelerine zamanında ve en etkili biçimde
iletmek/paylaşmak zorundadırlar. Verilen hemşirelik bakımının yasal göstergesi olan kayıt ve
raporlar, sağlıklı/ hasta birey ile ilgili tanılama, hemşirelik tanıları, planlama, uygulama ve
değerlendirme verilerini içermelidir.

14.6. Kayıtların Amaçları
14.6.1. İletişim
Kayıtlar sağlık ekibi üyelerinin bakım, tedavi, hasta eğitimi, taburculuk planlaması
gibi aktivitelerde bireyin bakımına katkıda bulunmasını sağlayan iletişim araçlarıdır. Bu
iletişim, bakımın sürekliliğini ve gerektiğinde değişiklikler yapılmasını sağlayarak bireyin
daha kaliteli bakım almasını sağlar.

14.6.2. Veri Toplama
Kayıtlar hemşireye, tanılamada ve girişimlerin planlanmasında kullanacağı verileri
sağlar. Kayıtlar bireyin sağlık durumunun tam bir göstergesidir ve gözlemleri doğrulayan ya
da yorumları çürüten verileri içerir. Örneğin; hemşire yara bölgesini inceledikten sonra
yaranın yavaş iyileştiği sonucuna varabilir. Ayrıca hemşire bireyin beslenme durumu/iştahı,
yaranın görünümü, enfeksiyon olduğunu gösteren laboratuar bulguları ve hekimin son 24
saatteki yara gözlemlerini de inceler ve gözlemlerini doğrular.
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14.6.3. Araştırma
Hastalıkların görülme sıklığı, hastalığı iyileştirmeye yönelik uygulanan hemşirelik
bakımları, komplikasyonların sıklığı, hastalıktan iyileşme oranları ve ölümler kayıtlardan
öğrenilebilir.
Hemşireler bilimsel çalışma yaparken belirli faktörlerle ilgili bilgileri toplayabilmek
için kayıtları kullanabilirler. Örneğin; ağrı kontrolü ile ilgili uygulanan yeni bir yöntemin
etkili olup olmadığı kayıtlardan öğrenilebilir.

14.6.4. Eğitim
Kayıtlar tıbbi ve hemşirelik tanılarını, hastalığın belirti ve bulgularını, sorunların
çözümünde uygulanan bakım ve tedavi girişimlerini ve bireyin yanıtlarını içerir. Hemşirelik,
tıp ya da diğer sağlık disiplini öğrencileri bu kayıtları eğitim kaynağı olarak kullanabilirler.
Hastalıkların ve bireyin yanıtlarının doğasını öğrenmenin en etkili yolu kayıtların
incelenmesidir. Bu bilgilerle öğrenciler, değişik sağlık sorunlarını öğrenir ve birey için
gereken bakımın verilmesinde daha etkili bir katılım sağlarlar.

14.6.5. Denetleme ve Kontrol
Sağlıklı/hasta birey ile ilişkili kayıtların belirli aralıklarla kontrolleri, bakımın
kalitesinin değerlendirilmesi ve kurumda çalışanların başarısı hakkında bilgi sağlar. Sağlık
ekibi üyeleri yıl boyunca bakımda kaliteyi yükseltmek için kayıtları gözden geçirip kontrol
ederler. Kontrol sırasında tanımlanan eksiklikler diğer sağlık ekibi üyeleri ile paylaşılır.
Böylece doğru politika ya da uygulamalar yapılabilir ve bakımın kalitesi yükseltilebilir.

14.6.6. Maliyet Hesaplama
Birey ile ilişkili kayıtlar, bakım için harcanan sağlık bakım giderlerini gösteren
kayıtlardır. Hemşirelik kayıtları, kullanılan sağlık bakım giderlerini sınıflandırılarak en etkin,
en ekonomik miktarlarda harcanmasını ve kaliteli bakımın sürdürülmesini sağlar.

14.6.7. Yasal Belge
Doğru kayıtlar, hemşirelik bakımı ile ilişkili etik ve adli davalarda en önemli yasal
belgelerdir. Bu nedenle hemşirelik bakımı uygulandıktan sonra hemen kayıt edilmelidir.
Bakım ne kadar mükemmel olursa olsun kayıt edilmediği sürece uygulanmamış anlamına
gelecektir.
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14.7. Kaliteli Kayıt ve Doğru Raporlandırma İçin Dikkat Edilecek
İlkeler
14.7.1 Gerçeklik
Hasta ve bakım ile ilişkili bilgiler gerçek olmalıdır. Kayıt, hemşirenin gördüğü,
duyduğu, kokladığı objektif tanımlayıcı bilgileri içermelidir. Objektif tanımlar direkt gözlem
ya da ölçümlere dayanır ve yanlış anlaşılmaya ya da yorumlamaya neden olmaz.
Subjektif veriler ancak gerçeklerle desteklendiği sürece kaydedilmelidir. Örneğin;
“Hasta anksiyeteli görünüyor” ifadesi doğru bir ifade değildir. Hemşire kayıtlarda hasta ile
ilgili gözlemlerini açıkça ifade etmeli, yorumlar yapmamalıdır. Subjektif bilgiler hastanın
kendi kelimeleri ile ifade edilmelidir. “Kendimi çok sinirli hissediyorum, kendimi kontrol
edemiyorum” . Bu ifadelere ek olarak hemşire hastanın anksiyetesini daha iyi ifade edecek
kan basıncında ve nabız sayısında artma gibi objektif bulguları da eklemelidir.

14.7.2. Doğruluk
Doğru kayıt ölçümlerle yapılan kayıttır. Örneğin; “200 ml su içti” ifadesi doğru,
“Hasta yeterli miktarda sıvı aldı” ifadesi yanlıştır.
Bütün sağlık ekibi üyelerinin kayıtlarda ortak dil kullanması için, kurumun kabul ettiği
kısaltma, sembol ve ölçümler kullanılmalıdır. Yanlış anlaşılmayı engellemek için bu çok
önemlidir.
İmla kurallarına uyulmalıdır. Terimler kolaylıkla karıştırılabilir ya da yanlış
anlaşılabilir. Eğer ilaçlar yanlış kayıt edilirse hasta yanlış ilacı almış olur.
Doğru kayıt yapmak için, hemşireler ne kaydı başkasına yaptırmalı, ne de başkası için
kayıt yapmalıdır.

14.7.3. Kapsamlı Olması
Kayıtlar, hasta bakımı hakkındaki tüm bilgileri kapsamalıdır. Kabataslak ya da
kısaltmalı notlar hemşirelik bakımının aceleyle yapıldığı ve tamamlanmadığı görünümünü
verir. Açık, kısa kayıt ve raporlar sadece gerekli bilgiyi verir ve gereksiz kelime ve detay
içermez.

14.7.4. Geçerlilik
Hemşirelik bakımında kayıtların zamanında yapılması çok önemlidir. Kayıt ve raporun
ertelenmesi hastanın ciddi sorunlar yaşamasına neden olabilir. Yasal olarak geç kayıt ihmal
olarak yorumlanabilir ve hemşire suçlu duruma düşebilir.
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14.7.5. Organizasyon
Bilgiler sırası ile verildiği zaman, sağlık ekibi üyeleri tarafından daha iyi anlaşılabilir.
Organize bir kayıt, bireyin sorununa yönelik verileri, hemşirelik tanılarını, planlamayı,
uygulamayı ve değerlendirmeyi oluş sırasına göre ele alır. Kötü organize bir kayıt ise;
dağınıktır, önce ne olduğunu açıklayamaz ve sorunun çözümlenip çözümlenmediği hakkında
karışıklığa neden olabilir.

14.7.6. Gizlilik
Yasalar bireyin muayenesi, tetkikleri, sözleri, bakım ve tedavisi hakkındaki bilgilerin,
bakım ile ilişkili olmayan bireylere iletilmesini engellemektedir. Aynı zamanda birey, kendi
bakım ve tedavileri ile ilişkili bilgilere ulaşma ve istediği zaman bir kopyasını alma hakkına
sahiptir. Hemşireler bireyin hastalığı ve tedavisi hakkındaki bilgileri gizli tutmak için yasal ve
etik açıdan zorunludurlar. Bireyin izni olmadan, birey hakkındaki bilgileri başkasına aktaran
bir hemşire hakkında dava açılabilir. Sadece bireyin bakımı ile ilgili sağlık ekibi üyeleri
kayıtlar hakkında bilgi edinebilirler. Hemşireler kayıtları belli bir yerde tutmalıdırlar.
Kayıtlar, tedavi bittikten sonra da kurum politikasına göre belli bir süre saklanmalıdır.

14.8. Kayıt Yöntemleri
14.8.1. Öyküsel Kayıtlar
Geleneksel kayıt türlerinden biridir. Bireyin durumu ve hemşirelik bakımı ile ilişkili
bilgiler öykü şeklinde kaydedilir. Ancak bilgiler defalarca tekrarlanabilir, kayıt uzun zaman
alabilir ve okuyucunun istenen bilgiye ulaşması için tüm kaydı okuması gerekebilir. Bu
nedenle çok fazla tercih edilmez.

14.8.2. Problem Odaklı Kayıtlar
Bireyin problemlerine odaklanan kayıtlardır. Veriler, problem ya da tanı
doğrultusunda toplanır. Problem odaklı kayıtlar; veriler, sorun listesi, hemşirelik bakım planı
ve gelişim notlarından oluşur.
Veriler; hekimin yaptığı fiziksel muayene bulguları ve bireyin sağlık öyküsü,
tanılayıcı test sonuçları, hemşirenin ve ilgili diğer sağlık ekibi üyelerinin tanılaması veriler
bölümüne kayıt edilir. Veriler bireyin sağlık sorunlarının belirlenmesi ve girişimlerin
planlanmasına temel oluşturur.
Sorun listesi; sağlık ekibi üyeleri verileri analiz ettikten sonra bireyin sorunlarını
tanımlar ve bir liste oluştururlar. Sorun listesi, bireyin biyo-fizyolojik, psikolojik, sosyal,
kültürel, spritüel, gelişimsel ve çevresel gereksinimlerini kapsar. Yeni sorunlar listenin altına
tarih belirtilerek eklenir, çözümlenen sorunların ise üzerine çizgi çizilir. Sorun listesi, bakımın
planlanmasına temel oluşturması için hasta kayıtlarının en üstünde tutulur.
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Hemşirelik bakım planı; hemşireler, bireyin sağlık sorununa yönelik bakım planını
genellikle hemşirelik tanısı, beklenen hasta sonuçları ve girişimler olarak kayıt eder.
Gelişim notları; sağlık ekibi üyeleri bireyin sorunlarını izler ve gelişimini kaydederler.
Gelişim notlarının kaydedilmesinde genellikle SOAP ya da SOAPIE (subjective data,
objective data, assesment, plan, intervention, evaluation / subjektif veriler, objektif veriler,
hemşirelik tanısı, plan, girişimler, değerlendirme), PIE (problem, intervention, evaluation/
sorun, girişim, değerlendirme) ve DAR (data, action, response / veriler, hemşirelik
girişimleri, hasta yanıtları) formatı kullanılır.

14.8.3. Kaynak Kişi Odaklı Kayıtlar
Bu kayıtlarda her bir sağlık ekibi üyesinin kayıtlarını yapacağı ayrı bir bölümü vardır.
Bu tür kayıtlarda her bir üyenin kendi bölümünü kolaylıkla bulabilmesi avantaj, sorun ile
ilişkili detayların farklı formlarda olması da dezavantajdır. Kaynak kişi odaklı kayıt formları;
Hasta Kabul formu yeni kabul edilen birey hakkındaki bilgileri içerir. Bu bilgiler;
bireyin adı, yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, adresi, telefon numarası, sosyal güvenlik durumu,
gerekirse dini tercihi, yakınlarının ismi ve telefon numarası, tıbbi kayıt numarası ve hekimin
adıdır. Bu form genellikle kabul personeli tarafından doldurulur.
Tıbbi öykü formu, bireyin sağlık öyküsü ve ilk fiziksel ve mental muayene
bulgularını içerir. Tıbbi tanı ve uygulanacak tedavi planını da içerir. Bu form genellikle
hastayı kabul eden hekim tarafından doldurulur.
Hekim istem formu, hekimin tıbbi tedavi ile ilişkili istemlerini içerir. Bireyin
bakımına katılan herhangi bir hekim bu formu doldurabilir.
Günlük gözlem formu, bireyin günlük muayene bulguları ve durumundaki
değişimler, tedavi yaklaşımlarındaki değişimler hakkında hekimin gözlemlerini içerir ve
hekim tarafından doldurulur. Diğer sağlık ekibi üyeleri de kurum politikasına göre aynı form
üzerine, kendi gözlemlerini yazabilirler.
Hemşirelik veri toplama formu, bir modelin tanılama öğelerini içerir ve hemşire
tarafından doldurulur. Hemşirelik tanılarının belirlenmesine rehber olur. Bireyin durumundaki
değişimlerin karşılaştırılmasını sağlar.
Bakım planı formu, gözlemler, hemşirelik tanıları, girişimler, hasta yanıtları ve
değerlendirmeyi içerir.
Grafik formu hayati belirtiler, ağırlık, boy, bağırsak hareketleri, idrar, dışkı boşaltımı
gibi ölçümlerin kaydedildiği bir formdur. Bu form takip formlarının bir çeşididir.
Takip formu veri toplama, gözlemler, ilaç tedavileri için kullanılır. Bu formlar;
diyabet formu, aldığı-çıkardığı sıvı takibi formu, ameliyat öncesi-ameliyat sonrası takip
formu, tüple beslenme formu v.b.
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Konsültasyon formu, bakıma katkısı olan sağlık ekibi üyelerinin konsültasyon
bilgilerini içerir. Bazı kurumlarda bu kayıtlar, tıbbi kayıtların değişik bölümlerinde yer alır.
Taburculuk planı formu, hastanın sağlık durumu, prognozu, devam eden tedavisi,
rehabilitasyonu, eğitim gereksinimleri ve hastanın bunlar hakkındaki bilgisini içerir.

14.8.4. Vaka Yönetimi ve Kritik Yol Haritaları (Critical Pathways)
Amerika Vaka Yönetimi Derneği (2003) vaka yönetimini “bireyin sağlık
gereksinimlerinin karşılanması için gerekli hizmetleri değerlendiren, planlayan, uygulayan,
koordine eden, yüksek kalitede sağlık sonuçlarının elde edilmesi amacıyla iletişime ve mevcut
kaynaklara başvuran, işbirliğine dayalı bir süreç” olarak tanımlamıştır. Vaka yönetimi
programları genellikle kritik yol haritalarına ayrılarak özetlenen, çok disiplinli bir bakım ve
tedavi planı kullanır. Kritik yol haritaları ise, anahtar uygulamaların ve beklenen sonuçların
belirtildiği, çok disiplinli bakım ve tedavi planı olarak tanımlanabilir. Hemşire, hekim,
diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist ve solunum terapisti gibi tüm sağlık ekibi
üyeleri aynı kritik yol haritasını kullanır. Kayıt bilgisayar ortamında olduğu için tüm
kullanıcılar tarafından her zaman ulaşılabilir durumdadır.

14.9. Hemşirelik Kayıtlarında Bilgisayar Kullanımı
Bilgi teknolojisi ve bilişim alanındaki gelişmelerle birlikte, sağlık bakım sistemi ve
klinik hemşirelik uygulamalarının yönetimi otomatizasyondan etkilenmiştir. Hemşireler araç,
gereç, ilaç stokları ve tanı test işlemleri için bilgisayarları kullanmaktadır. Ancak bazı
hastanelerde bunlara ek olarak bilgisayarlı kayıt sistemleri de kullanılmaktadır. Bir çok
bilgisayar sistemi bütün olarak verilere ulaşma imkanı sunmaktadır. Yazılım programları
hemşirelerin değerlendirme sonuçlarını kaydetmelerini, özel durumlar hakkında açıklama
yazmalarını, farklı raporlara otomatik olarak aktarmalarını ve bir çok bilgiyi depo etmelerini
kolaylaştırmaktadır. Bilgisayar kayıtları ile;
• Hastaya daha fazla zaman ayrılabilir,
• Hemşirenin karar verme süreci desteklenir,
• Kalite yönetimi ve araştırmalar için veri tabanı oluşturulmuş olur, böylece bilgilere
daha kolay ulaşılabilir,
• Hatalar ya da eksiklikler azalır,
• Maliyet azalır,
• Hemşirenin iş doyumu artar.
Hemşirelik kayıtları bilgisayar ortamında genellikle hemşirelik süreci doğrultusunda
hazırlanmış formlar ile gerçekleştirilir. Ancak ileri düzeyde hemşirelik bilgi sitemlerinin
oluşturulması için Kuzey Amerikan Hemşirelik Tanıları Birliği’nin NANDA (North
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American Nursing Diagnosis Association/ Kuzey Amerikan Hemşirelik Tanıları Birliği)
Uluslararası Hemşirelik Tanıları, Hemşirelik Sonuçları Sınıflaması NOC ( Nursing Outcome
Classification), Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması NIC (Nursing Intervention Classification),
Omaha Sınıflama Sistemi, ICNP (Hemşirelik Uygulamalarının Uluslararası Sınıflaması)
bilgisayar programları şeklinde hazırlanmış ve bazı ülkelerde kullanılmaya başlanmıştır
Ülkemizde bir çok sağlık kuruluşunda otomatizasyon uygulanmaya başlanmasına
rağmen hemşirelik kayıtları henüz yetersizdir. Hemşirelik uygulamalarının daha etkili bir
şekilde kayıt edilebilmesi için NANDA, Omaha Sınıflama Sistemi, ICNP gibi sınıflama
sistemlerinin Türkçe dil ve anlam geçerliğinin yapılması ve bilgisayar programlarının
oluşturulması konusunda çalışmalara başlanmıştır. Aynı zamanda hemşirelerin etkili
bilgisayar kullanabilme yeteneklerini arttırmak amacı ile de eğitim programları
sürdürülmektedir.
Bilgisayarlı kayıt sistemine geçiş hemşireler için hem fırsatlar hem de güçlükler
getirmiştir. Sistemin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi, tüm hemşirelerin sisteme hazır hale
getirilmesini, sistemde yer almasını ve sistemi yürütmeye kararlı olmasını gerektirir. Kağıt
üzerindeki kayıttan bilgisayarlı kayıt sistemine geçiş önemli zorlukları da beraberinde
getirmektedir. Ancak var olan belgelerin, disiplinler arası bilgisayar formlarına
dönüştürülmesini sağlayacak araçlar da mevcuttur. Ayrıca bazı çalışmalar, hem kağıt hem de
bilgisayar üzerinde kayıt yapmayı gerektirdiği için geçiş sürecinde kayıt için harcanan
zamanın düşünüldüğü gibi fazla olmadığını da ortaya koymuştur.

14.10. Raporlar
Hemşireler hastanın gereksinimlerine ilişkin bilgileri diğer sağlık ekibi üyeleri ile
paylaşırlar, böylece bakım ile ilgili en iyi kararlar verilmiş olur. Raporlar aktivitelerin ya da
gözlemlerin bir özetidir.

14.11. Rapor Türleri
14.11.1. Vardiya Değişim Raporu
Bu tür rapor her çeşit sağlık kurumu ve klinikte günde 2 ya da 3 defa gerçekleştirilir.
Hemşireler her bir vardiyanın sonunda, bir sonraki vardiyada çalışacak hemşireye hastaları
hakkında bilgi verirler. Rapor, güvenli ve holistik bir hemşirelik bakımı için gerekli olan
temel bilgilerin iletilmesini amaçlayan bir iletişim sistemidir. Raporun amacı bakımın
devamlılığını sağlamaktır.
Vardiya değişiminde rapor verirken dikkat edilmesi gereken ilkeler;
•
Bireyin demografik bilgilerini verirken sadece isim, cinsiyet, tıbbi tanısı ve
öyküsü gibi temel bilgiler verilir.
•

Bireyin sorunu ve soruna yanıtları objektif bulgular ile tanımlanır.
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•

Hemşirelik tanıları ve ilişkili faktörler tanımlanır.

•
Bakım ile ilişkili önemli bilgiler aile yakınları ile paylaşılır, bakıma destek
vermeleri sağlanır.
•

Taburculuk planı sürekli gözden geçirilir.

•
Bakım ve tedavi ile ilişkili etkili olan yöntemler ya da yeni uygulanan
yöntemler hemşire ile paylaşılır.
•

Eğitim planı ve bireyin buna yanıtı tanımlanır.

•

Hemşirelik bakımı girişimleri değerlendirilir.

Ayrıca vardiya değişiminde;
•

Kayıtlarda var olan bütün demografik bilgiler tekrar aktarılmamalı.

•

‘Kötü, iyi, normal’ gibi genel ifadeler kullanılmamalı.

•

Tıbbi tanı ile hemşirelik tanıları karıştırılmamalı.

•

Bireyin yakınları ile iletişim kurmaktan kaçınılmamalı.

•

Uygulanan yöntemlerin ayrıntılı işlem basamakları anlatılmamalı.

•
Vardiyaya başlayacak olan hemşire, daha fazla ayrıntı istemediği sürece
detaylardan, gereksiz ifadelerden kaçınılmalıdır.

14.11.2. Telefon Raporu
Sağlık ekibi üyeleri birbirleriyle sık sık telefonda konuşurlar. Eğer hastanın
durumunda önemli bir değişiklik varsa, telefonla alınan bilgiler yazılı forma kaydedilmelidir.
Hemşire telefon bilgilerini kaydederken, “Telefon konuşması ne zaman yapıldı? Kim
yaptı? Bilgi vermek için kim aradı? Ne bilgi verildi? Ve ne bilgiler alındı? Sorularını dikkate
almalıdır.

14.11.3. Transfer Raporu
Hastalar genellikle farklı düzeyde bakım almak için bir klinikten diğer bir kliniğe
nakledilirler. Örneğin; yoğun bakımdaki bir hasta, monitörize edilmeye gerek kalmadığı
zaman kliniğe nakledilir.
Transfer raporları transfer formu ile birlikte telefonla ya da karşılıklı sözlü verilir.
Hemşire transfer raporu verirken aşağıdaki noktalara dikkat etmelidir;
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•

Bireyin adı, yaşı, hekimi ve tıbbi tanısı,

•

Kısa tıbbi öyküsü,

•

Şimdiki sağlık durumu,

•

Şimdiki hemşirelik tanıları ve bakım planı,

•
Transfer sonrası kısa bir süre içinde karşılanması gereken öncelikli
gereksinimleri,
•

Özel uygulama gerektiren herhangi bir durum varlığı (izolasyon v.b),

•

Herhangi bir özel araca gereksinimi olup olmadığı açıklanmalıdır.

14.11.4. Kaza Raporu
Kaza, sağlık bakım kurumlarında operasyon ya da hasta bakımı ile uyuşmayan
olaylardır. Hasta, ziyaretçi ya da çalışan bireyler, alışılmamış herhangi bir olayla karşı karşıya
kalabilirler. Örneğin; hastanın düşmesi, kazayla iğne ucunun batması, yanlış ilaç tedavisi, v.b
Kaza raporları kurumdaki risk faktörlerinin belirlenmesine yardımcı olur. Rapor
herhangi bir yaralanma olmasa da verilmelidir. Rapor direkt olarak incelenmek üzere, kurum
risk yönetim bölümüne gider.
Hemşireler doğru kaza raporu hazırlamak için aşağıdaki rehberi takip etmelidirler;
•

Kazaya şahit olan ya da hastayı o şekilde bulan hemşire, rapora kaydedilir.

•

Hemşire ne olduğunu kısa ve objektif terimlerle tanımlar.

•

Hemşire olayın nedenini açıklamaya ya da yorumlamaya çalışmaz.

•

Hemşire hastanın durumunu objektif olarak tanımlar.

•

Hemşire ya da hekim tarafından alınan önlemler rapor edilir.

•

Rapor en kısa sürede ilgili birime iletilir.
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Uygulama Soruları
1)
Hemşirelikte kayıt ve rapor etmenin kaliteli hemşirelik bakımı sunma açısından
önemini tartışınız.
Ülkemizin
2)
sistemlerini araştırınız.

Sağlık

Bakım

Sisteminde

kullanılan

bilgisayar

kayıt
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hemşirelik süreci bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımı sunmada sistematik problem
çözme yaklaşımıdır. Fakat bireyin sağlık bakım gereksinimlerini etkileyen birçok faktör
vardır. Aynı soruna sahip bazı bireyler aynı yolla tedavi edilemeyebilir. Bu durumda bazen
yanlış kararlar verilebilir. Sistematik değerlendirme bu hataların yakalanmasını ve birey için
en uygun bakımın verilmesini sağlar. Hemşirelik sürecinin her aşamasında tutulan doğru
kayıtlar bireye verilen bakımın sürekliliğini sağlayarak bakımın kalitesini arttırır, zaman
kaybını önler ve hata riskini en aza indirir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi kayıtların amaçlarından değildir?

a)

Standartlar oluşturma

b)

İletişim

c)

Eğitim

d)

Denetleme ve kontrol

e)

Araştırma

2)

Aşağıdakilerden hangisi doğru kayıtlara örnektir?

a)

Hasta ayağa kalktı, yardım ile koridor boyunca yürüdü, durumu iyi tolere etti.

b)
tolere etti.

Hasta ayağa kalktı, koridor boyunca 5 adım yürüdü ve geri geldi, durumu iyi

c)
Hasta ayağa kalktı, koridor boyunca hemşire yardımı ile 5 adım yürüdü ve geri
geldi, durumu iyi tolere etti.
d)
Hasta ayağa kalkmadan önce nabzı 88/dk, kan basıncı 120/80mmHg, koridor
boyunca hemşire yardımı ile 5 adım yürüdü ve geri geldi, nabzı 92/dk, kan basıncı
125/80mmHg.
e)

Hastanın genel durumu iyi.

3)
Aşağıdakilerden hangisi kaliteli kayıt ve rapor hazırlamak için dikkat edilecek
ilkelerden değildir?
a)

Doğruluk

b)

Gerçeklik

c)

Özgecilik

d)

Gizlilik

e)

Organizasyon
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4)

Vardiya değişim raporunun içeriğinde aşağıdakilerden hangisi olmaz?

a)

İstatistikler

b)

Veriler

c)

Hemşirelik tanıları

d)

Eğitim planı

e)

Öncelikli gereksinimler

5)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hedeflere ulaşılamadığı durumlarda olası nedenlerden

a)

Bireyin sorunlarını belirlemede eleştirel düşünülmemesi

b)

Uygun olmayan tanı seçilmesi

c)

Planlanan girişimlerin bireye ya da durumuna uygun olmayışı

d)

Bireyin uygulamaya dahil edilmesi

e)

Bireyin durumunda ani değişimlerin olması

6)

Aşağıdakilerden hangisi yapı değerlendirmesi kapsamında yer alır?

a)

Kurum ilkeleri

b)

Kurum prosedürleri,

c)

Mali kaynaklar,

d)

Fiziksel imkanlar

e)

Verilen bakımın uygulanma durumu

7)

Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin değerlendirme becerileri kapsamında yer

a)

Hemşirelik bakımının standartlarını bilme

b)

Yapılmış çalışmaları biriktirme

c)

Bireyin normal yanıtlarını bilme

d)

Hemşirelik model ve kuramlarını bilme

e)

Hemşirelik girişimlerinin etkinliğini belirleyebilme

almaz?
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8)

Değerlendirme süreci kaç aşamadan oluşur?

a)

3

b)

4

c)

5

d)

6

e)

7

9)

Aşağıdakilerden hangisi problem odaklı hemşirelik kayıtlarından değildir?

a)

Bireye ilişkin veriler

b)

Belirlenen sorunların listesi

c)

Radyoloji raporları

d)

Hemşirelik bakım planı

e)

Gelişim notları

10)
Aşağıdakilerden hangisi sağlık kayıtlarına ilişkin
sağlanmaması durumunda ortaya çıkabilecek sorunlardan biridir?
a)

Etik ve yasal sorunlar

b)

Bakım maliyeti yükünün artması

c)

Tedavi planının ertelenmesi

d)

Bireylerin yaşam kalitesini düşürmesi

e)

Sağlık kaynaklarından yeterince yararlanamaması

verilerin

gizliğinin

Cevaplar: 1) a, 2) d, 3) c, 4) a, 5) d, 6) e, 7) b, 8) e, 9) c, 10) a
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